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ที่่ป� รึึกษาและคณะกรรมการกลั่่�นกรองบทความทางวิิชาการ
ศาสตราจารย์์เกีียรติิคุณ
ุ ดร.สัันติิ เล็็กสุขุุ มุ
ราชบััณฑิิต สำำ�นักศิ
ั ลิ ปกรรม ราชบััณฑิิตยสภา
ศาสตราจารย์์เกีียรติิคุณ
ุ อรศิิริิ ปาณิินท์์	คณะสถาปัั ตยกรรมศาสตร์์
					
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
ศาสตราจารย์์เกีียรติิคุณ
ุ เสริิมศัักดิ์์� นาคบััว	ศิลปิ
ิ ิ นแห่่งชาติิ สาขาทััศนศิิลป์์
ศาสตราจารย์์เกีียรติิคุณ
ุ สุุชาติิ เถาทอง	นัักวิิชาการอิิสระ
ศาสตราจารย์์เกีียรติิคุณ
ุ พิิษณุุ ศุุภนิิมิิตร
ภาควิิชาภาพพิิมพ์์ คณะจิิตรกรรม ประติิมากรรม
					
และภาพพิิมพ์์ มหาวิิทยาลััยศิลิ ปากร
ศาสตราจารย์์เกีียรติิคุณ
ุ ปริิญญา ตัันติิสุข	ศิ
ุ
ลปิ
ิ ิ นแห่่งชาติิ พุุทธศัักราช ๒๕๖๑
					
สาขาทััศนศิิลป์์ ประเภทวิิจิิตรศิิลป์์ (จิิตรกรรม)
ศาสตราจารย์์กิิตติิคุณ
ุ วััฒนะ จููฑะวิิภาค	
มหาวิิทยาลััยธุรุ กิิจบััณฑิิต
ศาสตราจารย์์ ดร.พรสนอง วงศ์์สิงิ ห์์ทอง
ภาควิิชานฤมิิตศิิลป์์ คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ 		
					จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ศาสตราจารย์์ ดร.ศัักดิ์์ชั� ยั สายสิิงห์์		
ภาควิิชาประวััติศิ าสตร์์ศิิลปะ
					คณะโบราณคดีี มหาวิิทยาลััยศิลิ ปากร
ศาสตราจารย์์ ดร.ศุุภกรณ์์ ดิิษฐพัันธุ์์�		
ภาควิิชานฤมิิตศิิลป์์
					คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ศาสตราจารย์์ ดร.ชาญณรงค์์ พรรุ่่�งโรจน์์	นักั วิิชาการอิิสระ
ศาสตราจารย์์ เดชา วราชุุน			ศิิลปิินแห่่งชาติิ พุุทธศัักราช 2550 สาขาทััศนศิิลป์์
ศาสตราจารย์์ปรีีชา เถาทอง			
ภาควิิชาศิิลปะไทย คณะจิิตรกรรม ประติิมากรรม
					
และภาพพิิมพ์์ มหาวิิทยาลััยศิลิ ปากร
ศาสตราจารย์์สุวิุ ิทย์์ ธีีรศาศวััต		คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
					
มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
ศาสตราจารย์์เอกชาติิ จัันอุุไรรััตน์์		คณะมััณฑนศิิลป์์ มหาวิิทยาลััยศิลิ ปากร
ศาสตราจารย์์พรรััตน์์ ดำำ�รุุง			
ภาควิิชาศิิลปการละคร
					คณะอัักษรศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ศาสตราจารย์์ ว่่าที่่�ร้อ้ ยโท พิิชัยั สดพิิบาล	
ภาควิิชาครุุศาสตร์์สถาปัั ตยกรรมและการออกแบบ
					คณะครุุศาสตร์์อุตุ สาหกรรม				
					
สถาบัันเทคโนโลยีี พระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง
รองศาสตราจารย์์ ดร.สาธิิต ทิิมวััฒนบรรเทิิง สาขาวิิชาศิิลปะจิินตทััศน์์ คณะศิิลปกรรมศาสตร์์
					
มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒประสานมิิตร
รองศาสตราจารย์์ ดร.ชััยยศ อิิษฎ์์วรพัันธุ์์�	คณะจิิตรกรรม ประติิมากรรม และภาพพิิมพ์์ 		
					
มหาวิิทยาลััยศิลิ ปากร
รองศาสตราจารย์์ ดร.วรลััญจก์์ บุุณยสุุรัตั น์์ 	คณะวิิจิิตรศิิลป์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
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รองศาสตราจารย์์ ดร.สมพร ธุุรี		ค
ี
ณะศิิลปกรรมศาสตร์์
					
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลธััญบุุรีี
รองศาสตราจารย์์ ดร.นิิยม วงศ์์พงศ์์ดำ�	ค
ำ
ณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
รองศาสตราจารย์์ ดร.รุ่่�งโรจน์์ ธรรมรุ่่�งเรืือง
ภาควิิชาประวััติศิ าสตร์์ศิิลปะ คณะโบราณคดีี
					
มหาวิิทยาลััยศิลิ ปากร
รองศาสตราจารย์์ ดร.เฉลิิมศัักดิ์์� พิิกุลุ ศรีี	คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
รองศาสตราจารย์์ ดร. ณรงค์์ชัยั ปิิ ฎกรัชั ต์์
ภาควิิชาดนตรีีวิิทยา
					
วิิทยาลััยดุริุ ยิ างคศิิลป์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล
รองศาสตราจารย์์ ดร.เนื้้�ออ่่อน ขรััวทองเขีียว	คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
					
มหาวิิทยาลััยราชภััฏสวนดุุสิติ
รองศาสตราจารย์์ ดร.รงคกร อนัันตศานต์์	คณะวิิจิิตรศิิลป์์ มหาวิิทยาลััยเฃีียงใหม่่
รองศาสตราจารย์์ ดร.สกนธ์์ ภู่่�งามดีี		คณะดิิจิิทัลมี
ั ีเดีีย มหาวิิทยาลััยศรีีปทุุม
รองศาสตราจารย์์ ดร.พััดชา อุุทิิศวรรณกุุล	 ภาควิิชานฤมิิตศิิลป์์ คณะศิิลปกรรมศาสตร์์
					จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
รองศาสตราจารย์์จิิระพััฒน์์ พิิตรปรีีชา		คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ ภาควิิชาทััศนศิิลป์์
					จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
�
รองศาสตราจารย์์กมล เผ่่าสวััสดิ์์		
ภาควิิชาทััศนศิิลป์์ คณะศิิลปกรรมศาสตร์์
					จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
รองศาสตราจารย์์เทพศัักดิ์์� ทองนพคุุณ	นัักวิิชาการอิิสระ
รองศาสตราจารย์์ภารดีี มหาขัันธ์์		นักั วิิชาการอิิสระ
รองศาสตราจารย์์ปรีีชา ปั้้� นกล่ำำ��		คณะมััณฑนศิิลป์์ มหาวิิทยาลััยศิิลปากร
รองศาสตราจารย์์สถาพร ดีีบุญ
ุ มีี ณ ชุุมแพ	คณะสถาปัั ตยกรรมศาสตร์์
					
มหาวิิทยาลััยเกษมบััณฑิิต
รองศาสตราจารย์์แสงอรุุณ กนกพงษ์์ชัย	ค
ั
ณะศิิลปศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยหัวั เฉีียว
รองศาสตรจารย์์อุดุ มศัักดิ์์� สาริิบุตุ ร		
ภาควิิชาครุุศาสตร์์สถาปัั ตยกรรมและการออกแบบ
					คณะครุุศาสตร์์อุตุ สาหกรรม สถาบัันเทคโนโลยีี
					พระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.อภิิสักก์
ั ์ สิินธุุภัค	
ั
ภาควิิชาครุุศาสตร์์สถาปัั ตยกรรมและการออกแบบ
					คณะครุุศาสตร์์อุตุ สาหกรรม สถาบัันเทคโนโลยีี
					พระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.วััฒนพัันธุ์์� ครุุฑะเสน	คณะมััณฑนศิิลป์์ มหาวิิทยาลััยศิลิ ปากร
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.นงนุุช ภู่่�มาลีี		คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร. อชิิรัชั ญ์์ ไชยพจน์์พานิิช ภาควิิชาประวััติศิ าสตร์์ศิลิ ปะ คณะโบราณคดีี 		
					
มหาวิิทยาลััยศิลิ ปากร
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ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิภิ ายในมหาวิิทยาลััย
ศาสตราจารย์์ พงษ์์เดช ไชยคุุตร		
สาขาทััศนศิิลป์์และการออกแบบ
					
มหาวิิทยาลััยบูรู พา
ศาสตราจารย์์ภรดีี พัันธุุภากร		
สาขาการออกแบบเซรามิิกส์ ์
					คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยบูรู พา
รองศาสตราจารย์์ ดร.พิิมพ์์ทอง ทองนพคุุณ	คณะอััญมณีี
					
มหาวิิทยาลััยบูรู พา วิิทยาเขตจัันทบุุรีี
รองศาสตราจารย์์ ดร.เสกสรรค์์ ตัันยาภิิรมย์์ สาขาการออกแบบเซรามิิกส์ ์
					คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยบูรู พา
รองศาสตราจารย์์ปิิติวิ รรธน์์ สมไทย		
สาขากราฟิิ กอาร์์ตและกราฟิิ กมีีเดีีย
					คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยบูรู พา
รองศาสตราจารย์์ ดร.เกรีียงศัักดิ์์� เขีียวมั่่�ง
สาขาการออกแบบผลิิตภััณฑ์์
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.จัันทนา คชประเสริิฐ	คณะดนตรีีและการแสดง มหาวิิทยาลััยบูรู พา
					คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยบูรู พา
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.ภานุุ สรวยสุุวรรณ
สาขาจิิตรกรรม
					คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยบูรู พา
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.บุุญชูู บุุญลิิขิิตศิิริิ
สาขานิิเทศศิิลป์์
					คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยบูรู พา
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บรรณาธิิการที่่ป� รึึกษา
ศาสตราจารย์์ภรดีี พัันธุุภากร		คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยบูรู พา
รองศาสตราจารย์์ ดร. เสกสรรค์์ ตัันยาภิิรมย์์ สาขาการออกแบบเซรามิิกส์ ์
					คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยบูรู พา
บรรณาธิิการ
ผศ. ดร.ภููวษา เรืืองชีีวิิน			คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยบูรู พา
กองบรรณาธิิการ
ผศ.ดร.ผกามาศ สุุวรรณนิิภา		คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยบูรู พา
ผศ.ดร.ภานุุ สรวยสุุวรรณ			คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยบูรู พา
รศ.ดร.ฉลองเดช คููภานุุมาต			คณะวิิจิิตรศิิลป์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
รศ. กััญจนา ดำำ�โสภีี			คณะสถาปัั ตยกรรมศาสตร์์
					
สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้า ลาดกระบััง
ผศ ดร.เขมพััทธ์์ พััชรวิิชญ์์			คณะสถาปัั ตยกรรมศาสตร์์
					
สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้า ลาดกระบััง
ผศ.ดร.ธนธร กิิตติิกาญจน์์			คณะสถาปัั ตยกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยกรุุงเทพ
ผศ.ดร.ไธพััตย์์ ภููชิิสส์์ชวกรณ์์			คณะสถาปัั ตยกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยศิิลปากร
ผศ.ดร. นฤมล ศิิลปชััยศรีี			
วิิทยาลััยเพาะช่่าง
					
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลรััตนโกสิินทร์์
ผศ. ดร.ปรีีชาวุุฒิิ อภิิระติิง			คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
ผศ.ชััยวุฒิ
ุ ิ ร่่วมฤดีีกูล			ค
ู
ณะวิิจิิตรศิิลป์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
ผศ.ดร.อติิเทพ แจ๊๊ดนาลาว			คณะมััณฑนศิิลป์์ มหาวิิทยาลััยศิลิ ปากร
กองบรรณาธิิการฝ่่ายศิิลปกรรม
ผศ.จัักรกริิศน์์ บััวแก้้ว			คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยบูรู พา
เจ้้าของ : สำำ�นักั งานคณบดีีคณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยบูรู พา
169 ถนนลงหาดบางแสน ตำำ�บลแสนสุุข อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดชลบุุรีี 20131
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บทบรรณาธิิการ
จากสถานการณ์์โรคระบาด Covid19 ปัั จจุุบันั กัับการระบาดรอบที่่� 3 นั้้�น ส่่งผลให้้หลาย
หน่่วยงานมีีการใช้้ระบบออนไลน์์เข้้ามาเพื่่�อใช้้ในการสื่่�อสารอย่่างมีีระบบเพื่่�อความปลอดภััยในการ
ทำำ�งานร่่วมกัันมากขึ้้น� รวมไปถึึงรููปแบบการจััดการด้้านศึึกษาและการจััดการประชุุมวิิชาการทั้้�งใน
ระดัับชาติิและระดัับนานาชาติิ โดยเฉพาะการส่่งบทความและผลงานการเผยแพร่่ทางวิิชาการ การ
คััดเลืือกผลงานและการตีีพิมิ พ์์ บทความงานวิิจัยั และบทความวิิชาการที่่�ใช้้รููปแบบของออนไลน์์แต่่ยังั
คงความเข้้มข้้นและมากด้้วยคุุณภาพ ด้้วยการผ่่านการประเมิินของผู้้�ทรงคุุณวุุฒิที่่ิ มี� คว
ี ามหลากหลาย
และเชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้าน
ในช่่วงเวลาดัังกล่่าวนั้้�น คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยบูรู พา ได้้ดำ�ำ เนิินการจััดโครงการ
ประชุุมออนไลน์์วิชิ าการด้้านความก้้าวหน้้าทางศิิลปะ วััฒนธรรม และการออกแบบระดัับชาติิ และ
นิิทรรศการออนไลน์์การแสดงผลงานสร้้างสรรค์์นานาชาติิ ครั้้�งที่่� 3 โดย ร่่วมกัับ คณะศิิลปกรรม
ศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยธุรุ กิิจบััณฑิิตย์์ คณะศิิลปวิิจิิตร สถาบัันบััณฑิิตพััฒนศิิลป์์ และคณะศิิลปกรรม
ศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์ วิิทยาเขตปัั ตตานีี (ภาคีีเครืือข่่าย 4U PLUS) โดยเป็็ นเวทีีแลก
เปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ทางวิิชาการระหว่่างศิิลปิิน คณาจารย์์ และนัักศึึกษา ทางด้้านงานออกแบบศิิลปกรรม
ทุุกแขนง ประจำำ�ปีี 2564 ซึ่่ง� วารสารศิิลปกรรมบููรพาในฉบัับเดืือน กรกฎาคม –ธัันวาคม 2564 นี้้�
ทางกองบรรณาธิิการได้้คัดั เลืือกผลงานที่่�ได้้รับั รางวััล เป็็ นบทความยอดเยี่่ย� มและบทความดีีเด่่นรวม
ทั้้�งสิ้้�น 12 บทความ และผ่่านการประเมิินจากคณะกรรมการกลั่่�นกรองผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ นำำ�มาตีีพิมิ พ์์ใน
วารสาร โดยเฉพาะ ทั้้�งหมดเป็็ นบทความวิิจัยที่่
ั �มีีความน่่าสนใจเป็็ นอย่่างยิ่่�ง ทางวารสารศิิลปกรรม
บููรพายัังคงรัักษาความเป็็ นมาตรฐานของงานวิิชาการเพื่่�อให้้ได้้งานที่่�มีีคุณ
ุ ภาพ เพื่่�อเป็็ นการส่่งต่่อ
ความรู้้�สู่่�สัังคมในรููปแบบของงานวิิชาการ สู่่�ผู้้�ที่่�สนใจงานด้้านศิิลปะและงานออกแบบ รวมทั้้�งด้้าน
ศิิลปะวััฒนธรรมไทยให้้เรีียนรู้้�และพััฒนาก้้าวหน้้าต่่อไป
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The study of Nakhon Si Thammarat community identity to home decorations
ภาวิิณีี ศิิริิโรจน์์ 1
ขวััญรััตน์์ จิินดา 2

บทคััดย่่อ
	การวิิจัยนี้้
ั � อยู่่�บนพื้้�นฐานแนวคิิดที่่�เกี่่�ยวข้อ้ งกัับการสร้้างผลิิตภััณฑ์์ที่่มี� คุี ณ
ุ ค่่าด้้วยอัตั ลัักษณ์์
เฉพาะถิ่่�น มีีจุดุ ประสงค์์เพื่่�อออกแบบและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ของประดัับตกแต่่งบ้้านที่่�สะท้้อนอััตลัักษณ์์
ของชุุมชนจัังหวััดนครศรีีธรรมราช ด้้วยการศึึกษาอััตลัักษณ์์ชุมุ ชนจัังหวััดนครศรีีธรรมราชและแนวทาง
ความต้้องการผลิิตภััณฑ์์ของประดัับตกแต่่งบ้้าน แล้้วนำ�ำ มาพััฒนารููปแบบของประดัับตกแต่่งบ้้านที่่�
สะท้้อนอััตลัักษณ์์ของชุุมชนจัังหวััดนครศรีีธรรมราชในลัักษณะแบบร่่าง 2 มิิติิ และสร้้างสรรค์์
ต้้นแบบผลิิตภััณฑ์์ 1 รููปแบบที่่�ผู้้�บริโิ ภคพึึงพอใจสููงสุุด และเสนอแนะการนำำ�ไปประยุุกต์ใ์ ช้้งานใน
บริิบทสภาพแวดล้้อม ส่่วนการใช้้งานที่่�เป็็ นพื้้�นที่่�สาธารณะ อาทิิเช่่น ภายในโรงแรม ร้้านอาหาร เป็็ นต้้น
ผลการศึึกษา พบว่่า ลัักษณะเด่่นของวััดพระมหาธาตุุวรมหาวิิหารสามารถสะท้้อนอััตลัักษณ์์ของ
ชุุมชนจัังหวััดนครศรีีธรรมราชได้้ดีีที่่�สุดุ โดยผู้้�บริิโภคมีีความต้้องการผลิิตภััณฑ์์ที่่�แสดงคุุณค่่าดั้้�งเดิิม
ที่่�พัฒ
ั นารููปแบบใหม่่ ๆ เพื่่�อใช้้ตกแต่่งบ้้านเรืือน รููปแบบของประดัับตกแต่่งบ้้านทุุกรููปแบบที่่�ผู้้�วิิจัยั ได้้
ออกแบบและพััฒนา เป็็ นที่่�ต้อ้ งการและผู้้�บริิโภคมีีความพึึงพอใจต่่อการสะท้้อนความเป็็ นเอกลัักษณ์์
เฉพาะถิ่่น� และภููมิปัิ ัญญาท้้องถิ่่น� ของนครศรีีธรรมราชที่่�ปรากฏในตััวผลิติ ภััณฑ์์ การแสดงตััวตน บ่่งบอก
หน้้าที่่�ใช้้สอยของผลิิตภััณฑ์์ชัดั เจน ความโดดเด่่น น่่าดึึงดููดใจ และคุุณค่่าของผลิิตภััณฑ์์อยู่่�ในระดัับสูงู
ทุุกรููปแบบ
คำำ�สำ�คั
ำ ัญ: อััตลัักษณ์์, นครศรีีธรรมราช, ผลิิตภััณฑ์์ของประดัับตกแต่่งบ้้าน
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Abstract
This paper is a research based on concepts related to creating valuable products
using local identities. The objective is to design and develop home decorations that reflect
the identity of the community in Nakhon Si Thammarat Province.The researcher was studied the community identity of Nakhon Si Thammarat province and guidelines for the demand for home decorations and then develop style of decoration that reflects the identity
of the community in Nakhon Si Thammarat Province in a two dimension sketch in order to
study the needs and creating a prototype of one product model, including suggestions for
product design and decoration that reflect the Thai traditional wisdom of Nakhon Si Thammarat province. And suggesting applications for use in various environments. The result
from a sample group perceived the reflection of the identity of Nakhon Si Thammarat province, which reflected from the architecture category which is Wat Phra Mahathat Woramahaviharn is the best. At the same time, found that the sample group are interested and need
decorative products, which reflects local knowledge by wanting to show the original values
in new ways that can be used to decorate houses. Finally, the sample group perception of
reflecting the unique localities and local wisdom of Nakhon Si Thammarat that appear in the
product, perceived identity Indicate the function of the product clearly, recognize the outstanding product appeal and the recognition of product value at a high level altogether.
KEYWORDS: Identity, Nakhon Si Thammarat, Home decorations

บทนำำ�
	จัังหวััดนครศรีีธรรมราช เป็็ นจัังหวััดที่่�ใหญ่่มาเป็็ นที่่� 2 รองจากจัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีีเป็็ น
พื้้�นที่่�พุทุ ธศาสนาในช่่วงสมััยศรีีวิชัิ ยั ตั้้�งอยู่่�ห่่างจากจัังหวััดกรุุงเทพมหานครเป็็ นระยะทาง 780 กิิโลเมตร
มีีพื้้น� ที่่�ทั้้ง� หมด 9,942 ตารางกิิโลเมตร ประกอบด้้วยที่่�ราบสููงและภููเขาสููงทางตะวัันตกลาดตััวลงไป
ทางทิิศตะวัันออกเป็็ นที่่�ลุ่่�มตามชายฝั่่� งทะเลของอ่่าวไทย นอกจากประวััติิอันั เก่่าแก่่ของจัังหวััด
นครศรีีธรรมราชแล้้ว ยัังเป็็ นแหล่่งที่่�มีีป่่าเขีียวชอุ่่�มอุุดมไปด้้วยพืืชพรรณที่่�อุดุ มสมบููรณ์์พร้อ้ มแหล่่ง
ท่่องเที่่�ยวอีีกมากมาย เช่่น น้ำำ�� ตกและชายหาดที่่�มีีชื่่�อเสีียงอีีกหลายแห่่ง เป็็ นพื้้�นที่่�ที่่�มีีเอกลัักษณ์์
ชุุมชน มีีความเป็็ นมาและการพััฒนาอย่่างยาวนาน ดัังคำำ�ขวัญ
ั ส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยว : เมืืองประวััติศิ าสตร์์
พระธาตุุทองคำำ� ชื่่�นฉ่ำำ��ธรรมชาติิ แร่่ธาตุุอุดุ ม เครื่่�องถมสามกษััตริิย์ ์ มากวััดมากศิิลป์์ ครบสิ้้�นกุ้้�งปูู
เป็็ นเอกลัักษณ์์เฉพาะที่่�พื้้น� ถิ่่�นที่่�โดดเด่่นและน่่าสนใจ
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ในขณะเดีียวกันั การขัับเคลื่่�อนตามนโยบายเศรษฐกิิจเชิิงสร้้างสรรค์์ ซึ่่ง� เป็็ นการขัับเคลื่่�อน
พื้้�นฐานของการได้้ใช้้องค์์ความรู้้� (Knowledge) การเรีียนรู้้� (Learning) การสร้้างสรรค์์งาน (Creativity)
และการใช้้ทรัพั ย์์สินิ ทางปัั ญญา (Intellectual property) ที่่�เชื่่�อมโยงกัับรากฐานทางวััฒนธรรม การ
สั่่�งสมความรู้้� เทคโนโลยีี และนวััตกรรมสมััยใหม่่ เพื่่�อการพััฒนาผลผลิิตให้้สามารถสร้้างมููลค่า่ ทาง
เศรษฐกิิจควบคู่่�ไปกัับเสริิมสร้้างคุุณค่่าทางสัังคม แม้้ว่า่ การพััฒนาเศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์ในประเทศไทย
ไม่่ได้้ถูกกำ
ู �ำ หนดไว้้อย่่างชััดเจนในแผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิฉบัับที่่� 11 (พ.ศ. 2555 2559) แต่่ก็็มีีแนวคิิดที่่�สอดคล้้องที่่�จะพััฒนาประเทศ โดยใช้้ความคิิดสร้้างสรรค์์บนพื้้�นฐานทางด้้าน
วััฒนธรรมและภููมิิปััญญา ความคิิดสร้้างสรรค์์และเทคโนโลยีีใหม่่ (เสาวรภย์์ กุุสุมุ า ณ อยุุธยา,
2553:28) กล่่าวคืือ เป็็ นระบบเศรษฐกิิจที่่�เน้้นความคิิดสร้้างสรรค์์ในการผลิิตสิินค้้าและบริิการ ที่่�มีี
คุุณลัักษณะที่่�โดดเด่่นเฉพาะตััว ผสมผสานกัับสินิ ทรััพย์์ทางภููมิิปััญญาไทยและวััฒนธรรม วิิถีีความ
เป็็ นไทย รวมทั้้�งเป็็ นส่่วนเสริิมศัักยภาพของสัังคมไทยโดยใช้้ทุนุ ทางสัังคมและทุุนทางปัั ญญาสำำ�หรัับ
สร้้างความเข้้มแข็็งเศรษฐกิิจอย่่างยั่่�งยืืน
	ผู้้�วิิจัยั ได้้แนวคิิด (Concept) ในภาพรวม ที่่�เป็็ นแนวทางการออกแบบผลิิตภััณฑ์์ของไทยใน
ยุุคเศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์ ว่่าต้้องเป็็ นผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีความโดดเด่่น “เฉพาะตััว” มีีความร่่วมสมััย มีี
คุุณภาพและมีีคุณ
ุ ค่่าทางจิิตใจ ในกระบวนการผลิิตเป็็ นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม ทั้้�งนี้้� ในการออกแบบ
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�สามารถสะท้้อนให้้เห็็นถึึงอััตลัักษณ์์ไทย โดยใช้้จุดุ แข็็ง เรื่่อ� ง ภููมิิปััญญาไทย ซึ่่ง� รวมไปถึึง
งานฝีี มืือศิิลปหััตถกรรมและทรััพยากรธรรมชาติิเป็็ นพื้้�นฐานในการออกแบบ สามารถสร้้างความ
เฉพาะตััวได้้ เนื่่�องจากภููมิิปััญญาไทยสะท้้อนให้้เห็็นจากเครื่่�องใช้้ต่า่ ง ๆ เช่่น ภาชนะ อุุปกรณ์์การทำำ�
เกษตรกรรม ไปจนถึึงผลิิตภััณฑ์์ใช้้ในชีีวิิตประจำำ�วันั รวมทั้้�งของเล่่นประดิิษฐ์์จากวััสดุุธรรมชาติิ
ผลิิตภััณฑ์์เหล่่านี้้�มีีคุณ
ุ ค่่าทางจิิตวิิญญาณในแบบไทย มีีความงดงามและความประณีีต แต่่เพราะ
กระแสวััตถุุนิิยมสิ่่�งทัันสมััยในยุุคปััจจุุบันั ทำำ�ให้้ผลิติ ภััณฑ์์ภูมิู ิปััญญาเลืือนหายไป โดยข้้อโต้้แย้้งว่่า
ล้้าสมััย ไม่่สวยงาม แต่่ในมุุมมองของนัักวิิจัยั สามารถหาสมดุุลของภููมิิปััญญาไทยกัับความร่่วมสมััย
ได้้ ด้้วยความงดงาม รููปร่่างและรููปทรง อ่่อนช้้อยและตอบรัับการใช้้งาน เลืือกใช้้วัสั ดุุและเทคนิิคใน
การประดิิษฐ์์ (Material & Processing Technic) ที่่�มีีความละเอีียดจากประโยชน์์ใช้้สอย (Function)
ที่่�เรีียบง่่ายแต่่มีีประสิิทธิิภาพ และที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั คืือ ความงดงามและมีีคุณ
ุ ค่่าด้้วยความเป็็ นงานศิิลป
หััตถกรรมที่่�สืืบทอดกัันมา และสามารถปรัับเปลี่่�ยนรูู ปแบบชิ้้�นงานไปตามวััสดุุและการใช้้งานตาม
ท้้องถิ่่�นได้้ดีี
	ดัังนั้้�น การวิิจัยนี้้
ั จึึ� งประยุุกต์นำ์ �ผลิ
ำ ติ ภััณฑ์์ภูมิู ปัิ ัญญาไทยออกแบบใหม่่ โดยการดึึงเอกลัักษณ์์
ทางด้้านกระบวนการ เทคนิิค การสาน เส้้นสาย มาใช้้ลดทอนเติิมแต่่งให้้อยู่่�บนพื้้�นฐานของความร่่วม
สมััย และนำำ�ลักั ษณะการใช้้งาน แต่่ต้อ้ งคำำ�นึึงถึึงผู้้�ใช้้ปััจจุุบันั และบริิบทโดยรอบที่่�ไม่่เหมืือนเดิิม เพื่่�อ
สร้้างความแตกต่่างโดยการผสมผสานวััสดุุและกรรมวิิธีีการผลิิตแบบดั้้�งเดิิมและสมััยใหม่่โดยการใช้้
เทคโนโลยีีเข้้ามาผลิิตอาจนำำ�มาประยุุกต์ใ์ ช้้ตั้้ง� อยู่่�บนพื้้�นฐานที่่�มีีคุณ
ุ ค่่าเสมืือนงานฝีี มืือด้้วย เพื่่�อสร้้าง
ผลิิตภััณฑ์์ทีีมีีคุณ
ุ ค่่าด้้วยอัตั ลัักษณ์์ นอกจากนี้้�ทีีมผู้้�วิิจัยค
ั าดหวัังว่่าการสร้้างต้้นแบบผลิิตภััณฑ์์จาก
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การศึึกษาอััตลัักษณ์์ชุมุ ชนจัังหวััดนครศรีีธรรมราช
เพื่่�อการออกแบบผลิิตภััณฑ์์ของประดัับตกแต่่งบ้้าน

งานวิิจัยนี้้
ั � อาจส่่งผลต่่อการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ในชุุมชนต่่าง ๆ ที่่�สามารถนำำ�ผลการวิิจัยั ไปเป็็ นต้้นแบบ
หรืือประยุุกต์ใ์ ช้้และนำำ�ไปพััฒนาเป็็ นผลิิตภััณฑ์์เชิิงพาณิิชย์์สร้้างรายได้้ให้้กับชุ
ั มุ ชนและประเทศต่่อไป
โดยมีีกรอบแนวคิิดในการวิิจัยั ดัังภาพที่่� 1

ภาพที่่� 1: การแสดงกรอบการวิิจัยั และคำ�ำ ถามการวิิจัยั
ที่่ม� า: ขวััญรััตน์์ จิินดา และ ภาวิิณีี ศิิริโิ รจน์์, 2562

วััตถุุประสงค์์การวิิจัยั
1. เพื่่�อศึึกษาอััตลัักษณ์์ชุมุ ชนจัังหวััดนครศรีีธรรมราชและแนวทางความต้้องการผลิิตภััณฑ์์
ของประดัับตกแต่่ง
2. เพื่่�อเสนอแนะแนวทางการออกแบบผลิิตภััณฑ์์ข องประดัับตกแต่่งที่่�สะท้้อนอััตลัักษณ์์
ภููมิิปััญญาไทย ของชุุมชนจัังหวััดนครศรีีธรรมราช

คำำ�ถามการวิิจัยั
1. อััตลัักษณ์์ของจัังหวััดนครศรีีธรรมราชสะท้้อนอยู่่�ในสิ่่�งต่่าง ๆ ใดบ้้าง และมีีลักั ษณะรููป
แบบที่่�เป็็ นลัักษณะเด่่นอย่่างไรบ้้าง (RQ-1)
2. รูู ปแบบของประดัับตกแต่่งที่่�สะท้้อนอััตลัักษณ์์ของชุุมชนจัังหวััดนครศรีีธรรมราชเป็็ น
อย่่างไร (RQ-2)
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ระเบีียบวิิธีีวิจัิ ยั

	การดำำ�เนิินงานวิิจัยั ฉบัับนี้้เ� ริ่่ม� ต้้นจาก การศึึกษาอััตลัักษณ์์ชุมุ ชนจัังหวััดนครศรีีธรรมราช
และแนวทางความต้้องการผลิิตภััณฑ์์ของประดัับตกแต่่ง เพื่่�อตอบคำำ�ถามการวิิจัยั ตามวััตถุุประสงค์์
ข้้อ 1 ได้้แก่่ อััตลัักษณ์์ของจัังหวััดนครศรีีธรรมราชสะท้้อนอยู่่�ในสิ่่�งต่่าง ๆ ใดบ้้าง และมีีลักั ษณะรููป
แบบที่่�เป็็ นลัักษณะเด่่นอย่่างไรบ้้าง (คำำ�ถามการวิิจัยข้
ั อ้ ที่่� 1) แล้้วนำ�อั
ำ ตั ลัักษณ์์ที่่�ได้้จากการศึึกษามา
ใช้้ในการออกแบบเพื่่�อพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ของประดัับตกแต่่งที่่�สะท้้อนอััตลัักษณ์์ของชุุมชนจัังหวััด
นครศรีีธรรมราช
เพื่่�อตอบคำำ�ถามการวิิจัยั ตามวััตถุุประสงค์์ข้อ้ 2 ได้้แก่่ ของประดัับตกแต่่งที่่�มีีรููปแบบแตก
ต่่างกััน จะก่่อให้้เกิิดการรัับรู้้�การสะท้้อนอััตลัักษณ์์ภูมิู ิปััญญาไทยของชุุมชนจัังหวััดนครศรีีธรรมราช
อย่่างไร (คำำ�ถามการวิิจัยข้
ั อ้ ที่่� 2) แล้้วจึึงนำำ�รููปแบบที่่�สะท้้อนสะท้้อนอััตลัักษณ์์ของชุุมชนจัังหวััด
นครศรีีธรรมราชได้้ดีีที่่�สุดุ 1 รููปแบบ มาสร้้างต้้นแบบและเสนอแนะแนวทางการออกแบบผลิิตภััณฑ์์
ของประดัับตกแต่่งที่่�สะท้้อนอััตลัักษณ์์ภูมิู ิปััญญาไทยของชุุมชนจัังหวััดนครศรีีธรรมราช และเสนอ
แนะการนำำ�ไปประยุุกต์ใ์ ช้้งานในสภาพแวดล้้อมต่่าง ๆ ตามกรอบการวิิจัยั และคำำ�ถามการวิิจัยั ในภาพที่่� 1
โดยมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
การดำำ�เนิินงานเพื่่อ� ตอบคำำ�ถามการวิิจัยั ข้้อที่่� 1 อััตลัักษณ์์ของจัังหวััดนครศรีีธรรมราช
สะท้้อนอยู่่�ในสิ่่�งต่่าง ๆ ใดบ้้าง และมีีลักั ษณะรููปแบบที่่�เป็็ นลัักษณะเด่่นอย่่างไรบ้้าง (RQ-1)
ใช้้แนวทางการศึึกษาข้้อมููลทั้้ง� แบบปฐมภููมิิ และทุุติิยภูมิู ิ ผู้้�วิิจัยั ใช้้วิิธีีการเก็็บรวบรวมข้้อมููล
ด้้านอััตลัักษณ์์ของจัังหวััดนครศรีีธรรมราช จากการทบทวนวรรณกรรม แล้้วสรุุปเป็็ นแบบสอบถาม
เพื่่�อนำำ�ไปสอบถาม จากนัักออกแบบในชุุมชนโดยวิิธีีการสุ่่�มแบบเจาะจง ประชากรในท้้องถิ่่�น และ
นัักท่่องเที่่�ยว ที่่�ได้้สัมั ผััสพื้้�นที่่�โดยตรง และการเก็็บข้อ้ มููลออนไลน์์ โดยการเก็็บเป็็ นแบบการสุ่่�ม
ตััวอย่่างแบบง่่าย รวมทั้้�งสิ้้�น 150 คน แล้้วสรุุปข้้อมููลหาค่่าเฉลี่่�ย ความคิิดเห็็น (Mean) ที่่�มีีต่อ่ การ
สะท้้อนอััตลัักษณ์์ของจัังหวััดนครศรีีธรรมราชสะท้้อนจากสิ่่�งต่่าง ๆ นำำ�ไปใช้้ในการออกแบบและ
พััฒนาผลิิตภััณฑ์์ต่อ่ ไป
การดำำ�เนิินงานเพื่่อ� ตอบคำำ�ถามการวิิจัยั ข้้อที่่� 2 ของประดัับตกแต่่งที่่�มีรูี ูปแบบแตกต่่างกััน
จะก่่อให้้เกิิดการรัับรู้้�การสะท้้อนอััตลัักษณ์์ภูมิู ปัิ ัญญาไทยของชุุมชนจัังหวััดนครศรีีธรรมราชอย่่างไร (RQ-2)
	การออกแบบและพััฒ นาผลิิต ภััณ ฑ์์ข องประดัับ ตกแต่่ง ที่่� ส ะท้้อ นอััต ลััก ษณ์์ข องชุุม ชน
จัังหวััดนครศรีีธรรมราช เพื่่�อนำำ�มาสร้้างต้้นแบบผลิิตภััณฑ์์ 1 รููปแบบ มีีขั้้น� ตอนการดำำ�เนิินงาน ดัังนี้้�
1. นำำ�ข้อ้ มููลที่่�สรุุปได้้จากคำำ�ถามการวิิจัยข้
ั อ้ ที่่� 1 มาใช้้สรุุปร่่วมกัับกรอบแนวคิิดการออกแบบ
ผลิิตภััณฑ์์ร่ว่ มสมััย ตามแนวทางเศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์ การนำำ�ทุนุ ทางวััฒนธรรมของชุุมชน เพื่่�อกำำ�หนด
แนวทางการออกแบบและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์
2. ร่่างแบบภาพแนวคิิด 2 มิิติิ แล้้วนำ�ำ ไปทดสอบการรัับรู้้� กัับกลุ่่�มเป้้าหมาย และผู้้�เชี่่�ยวชาญ
3. สรุุ ปและสร้้างต้้นแบบผลิิตภััณฑ์์ 1 รูู ปแบบ ที่่�เป็็ นไปตามกรอบแนวคิิดในการออกแบบ
และพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ตามที่่�กำ�ำ หนดไว้้ เพื่่�อเสนอแนะแนวทางการออกแบบ และต้้นแบบผลิิตภััณฑ์์
หััตถกรรมที่่�สะท้้อนภููมิิปััญญาต่่อไป
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เครื่่�องมืือในการดำำ�เนิินงานนี้้�แบ่่งเป็็ น 2 อย่่าง ได้้แก่่ แบบสอบถาม และภาพแบบร่่าง 2 มิิติิ
ของประดัับตกแต่่งที่่�สะท้้อนอััตลัักษณ์์ของชุุมชนจัังหวััดนครศรีีธรรมราช โดยใช้้ร่ว่ มกัันกัับแบบสอบถาม
ในการเก็็บรวบรวมข้้อมููล จากนัักออกแบบในชุุมชนโดยวิิธีีการสุ่่�มแบบเจาะจง ประชากรในท้้องถิ่่�น
และนัักท่อ่ งเที่่�ยว ที่่�ได้้สัมั ผััสพื้้�นที่่�โดยตรง และการเก็็บข้อ้ มููลออนไลน์์ โดยการเก็็บเป็็ นแบบการสุ่่�ม
ตััวอย่่างแบบง่่าย รวมทั้้�งสิ้้�น 150 คน แล้้วสรุุปข้้อมููลหาค่่าเฉลี่่ย� ความคิิดเห็็น (Mean) ความพึึงพอใจที่่�
มีีต่อ่ แบบร่่าง 2 มิิติิ รููปแบบของประดัับตกแต่่งที่่�สะท้้อนอััตลัักษณ์์ของชุุมชนจัังหวััดนครศรีีธรรมราช
เพื่่�อนำำ�ไปสรุุปสร้้างต้้นแบบผลิิตภััณฑ์์ 1 รููปแบบ และเสนอแนะแนวทางการออกแบบต่่อไป

ผลการวิิจัยั
	การนำำ�เสนอผลการวิิจัยั แยกตามคำำ�ถามการวิิจัยั และนำำ�เสนอผลการสร้้างสรรค์์ต้น้ แบบ
ผลิิตภััณฑ์์ 1 รููปแบบ และเสนอแนะการนำำ�ไปประยุุกต์ใ์ ช้้งานในสภาพแวดล้้อมต่่าง ๆ ดัังนี้้�
1. ผลการวิิเคราะห์์ค่า่ เฉลี่่ยคว
� ามคิิดเห็็นที่่�มีต่ี อ่ อััตลัักษณ์์ของจัังหวััดนครศรีีธรรมราชสะท้้อน
ที่่�ปรากฏอยู่่�ในสิ่่�งต่่าง ๆ และรููปแบบที่่�เป็็ นลัักษณะเด่่น (RQ-1) พบว่่า กลุ่่�มตััวอย่่างมีีการรัับรู้้�การ
สะท้้อนอััตลัักษณ์์ของจัังหวััดนครศรีีธรรมราชสะท้้อนที่่�ปรากฏจากหมวดสถาปัั ตยกรรมคืือ วััดพระ
มหาธาตุุวรมหาวิิหาร ได้้ดีีที่่�สุดุ มีีค่า่ เฉลี่่�ยการรัับรู้้� 4.38 ส่่วนในหมวด งานศิิลปหััตถกรรม ภููมิิปััญญา
ท้้องถิ่่น� นั้้�น พบว่่า การรัับรู้้�การสะท้้อนอััตลัักษณ์์จากเครื่่�องถมนคร สามารถสื่่อ� ถึึงจัังหวััดนครศรีีธรรมราช
ได้้ดีีที่่�สุดุ มีีค่า่ เฉลี่่�ยการรัับรู้้� 4.22 ในขณะที่่�แหล่่งท่่องเที่่�ยวที่่�สะท้้อนอััตลัักษณ์์ได้้คืือ บ้้านคีีรีวี งและ
แหลมตะลุุมพุุก มีีค่า่ เฉลี่่�ยการรัับรู้้� 4.20 เท่่ากััน ดัังรายละเอีียดในตารางที่่� 1
ตารางที่่� 1 ค่่าเฉลี่่ยก
� ารรัับรู้้�ของกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�มีต่ี อ่ การสะท้้อนอััตลัักษณ์์ของจัังหวััดนครศรีีธรรมราช
ที่่�

สิ่่�งที่่ส� ะท้้อนอััตลัักษณ์์ของจัังหวััดนครศรีีธรรมราช

ระดัับการสะท้้อนอััตลัักษณ์์
ค่่าเฉลี่่�ย (Mean)
SD

หมวดที่่� 1 สถาปัั ตยกรรม
1

วััดพระมหาธาตุุวรมหาวิิหาร

4.38

.98

2

ศาลหลัักเมืืองนครศรีีธรรมราช

3.57

.99

3

กำำ�แพงเมืืองเก่่านครศรีีธรรมราช

3.59

1.03

4

พิิพิิธภััณฑสถานแห่่งชาติิ

3.40

.96

5

เก๋๋งจีีน วััดแจ้้ง

3.36

1.15

6

เรืือนปั้้� นหยา

3.71

1.09
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ที่่�

สิ่่�งที่่ส� ะท้้อนอััตลัักษณ์์ของจัังหวััดนครศรีีธรรมราช

ระดัับการสะท้้อนอััตลัักษณ์์
ค่่าเฉลี่่�ย (Mean)
SD

หมวดที่่� 2 งานศิิลปหััตถกรรม ภููมิปัิ ั ญญาท้้องถิ่่น�
7

หนัังตะลุุง

4.16

.73

8

เครื่่�องถมนคร

4.22

.82

9

เครื่่�องจัักสานย่่านลิิเภา

3.83

1.02

10

ผ้้ายกเมืืองนคร

3.83

.98

11

เครื่่�องจัักสานใบกระพ้้อ

3.14

1.17

หมวดที่่� 3 วััฒนธรรม ประวััติศิ าสตร์์ และแหล่่งท่่องเที่่ย� ว
12

การแห่่ผ้า้ ขึ้้น� ธาตุุ

4.06

1.14

13

งานบุุญสารทเดืือนสิิบฯ

4.08

1.07

14

ประเพณีีลากพระ

3.85

1.19

15

วััดธาตุุน้อ้ ย

3.48

1.21

16

กุุฏทรงไทยวััดตะวัันตก

3.16

1.03

17

การละเล่่นพื้้�นเมืืองมโนราห์์

4.12

.87

18

บ้้านคีีรีวี ง

4.20

.97

19

แหลมตะลุุมพุุก

4.20

.92

หมวดที่่� 3 วััฒนธรรม ประวััติศิ าสตร์์ และแหล่่งท่่องเที่่ย� ว
20

จตุุคามรามเทพ

3.897

.93

21

จิิตรกรรมบนคอสอง

3.18

.95

22

วััดพระเงิิน

3.18

1.00

23

ปููนปั้้� นเรื่่อ� งมหาภิิเนษกรมณ์์

3.16

.99

นอกจากนี้้� ในการเก็็บรวบรวมข้้อมููลด้วย
้ แบบสอบถาม ยัังพบว่่าวััสดุุของผลิิตภััณฑ์์ ที่่�กลุ่่�ม
เป้้าหมายต้้องการสููงสุุดได้้แก่่ โลหะ หนััง และวััสดุุจักั สาน เรีียงตามลำำ�ดับั ในส่่วนข้้อเสนอแนะและ
ประโยชน์์ใช้้สอยที่่�ผู้้�บริโิ ภคต้้องการจากผลิิตภััณฑ์์ของประดัับตกแต่่งบ้้าน ได้้แก่่ การพััฒนาเป็็ นโคมไฟ
ใช้้เป็็ นเครื่่�องประดัับเพื่่�อความงดงาม และสะท้้อนความเป็็ นเอกลัักษณ์์ของจัังหวััดนครศรีีธรรมราช
สามารถมอบเป็็ นของที่่�ระลึึก ใช้้ในการประดัับรีสี อร์์ท หรืือของประดัับบ้า้ น ตกแต่่งบ้้าน และเน้้นการ
ใช้้สอยได้้จริิงมากกว่่า จึึงนำำ�มาพััฒนาแบบร่่างงาน 2 มิิติิ และนำำ�ไปศึึกษาความพึึงพอใจต่่อรููปแบบ
ของประดัับตกแต่่งบ้้านที่่�สะท้้อนอััตลัักษณ์์ของชุุมชนจัังหวััดนครศรีีธรรมราช ในขั้้�นตอนต่่อไป
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2. ผลการวิิเคราะห์์ความถี่่แ� ละร้้อยละของระดัับความต้้องการรููปแบบผลิิตภััณฑ์์สูงู สุุด 1 รููปแบบ
และผลการวิิเคราะห์์ค่า่ เฉลี่่�ยความคิิดเห็็นที่่�มีีต่อ่ ความพึึงพอใจต่่อรูู ปแบบของประดัับตกแต่่งบ้้านที่่�
สะท้้อนอััตลัักษณ์์ของชุุมชนจัังหวััดนครศรีีธรรมราช (RQ-2) พบว่่า รููปแบบของที่่�ระลึึก ที่่�กลุ่่�มเป้้า
หมายพึึงพอใจมากที่่�สุดุ 1 รููปแบบ ได้้แก่่รููปแบบที่่� 1 รองลงมาได้้รููปแบบที่่� 3, 2, 5 และ 4 ตามลำำ�ดับั
ดัังแสดงรายละเอีียดในตารางที่่� 2. โดยมีีค่า่ เฉลี่่�ยความพึึงพอใจที่่�มีีต่อ่ ภาพรวมของผลิิตภััณฑ์์ ต่่อรููป
แบบที่่�มีีความพึึงพอใจสููงสุุด 2 อัันดัับแรก ทั้้�งแบบที่่� 1 และ 3 มีีค่า่ เฉลี่่�ยเท่่ากััน คิิดเป็็ น 4.25 ดัังแสดง
รายละเอีียดในตารางที่่� 3
ตารางที่่� 2 แสดงความถี่่�และร้้อยละของของระดัับความต้้องการรููปแบบผลิิตภััณฑ์์สูงู สุุด 1 รููปแบบ
ที่่�
1

2

3

4

5

รูู ปแบบผลิิตภััณฑ์์

ระดัับความถี่่ข� องความต้้องการรูู ป
แบบผลิิตภััณฑ์์สููงสุุด (คน)

ร้้อยละ

43

29

26

17

37

25

20

13

24

16

150

100

รููปแบบที่่� 1

รููปแบบที่่� 2

รููปแบบที่่� 3

รููปแบบที่่� 4

รููปแบบที่่� 5

รวม
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ตารางที่่� 3 ค่่าเฉลี่่�ยความคิิดเห็็นที่่�มีีต่อ่ ความพึึงพอใจที่่�มีีต่อ่ แบบร่่าง 2 มิิติิ รููปแบบของประดัับ
ตกแต่่งบ้้านที่่�สะท้้อนอััตลัักษณ์์ของชุุมชนจัังหวััดนครศรีีธรรมราชในภาพรวมของ 5 รููปแบบ
ที่่�

รายละเอีียดประเด็็นความต้้องการ

ระดัับการรัับรู้้�และความต้้องการ
ค่่าเฉลี่่�ย (Mean)

SD

1

รููปแบบที่่� 1

4.25

0.998

2

รููปแบบที่่� 2

4.13

1.001

3

รููปแบบที่่� 3

4.25

0.939

4

รููปแบบที่่� 4

4.23

1.031

5

รููปแบบที่่� 5

3.94

1.145

จากผลการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลในส่่วนนี้้�ผู้้�วิิจัยั ได้้เลืือกรููปแบบ แบบร่่าง 2 มิิติิที่่�มีีระดัับความพึึง
พอใจสููงสุุด 1 รููปแบบ มาดำำ�เนิินการสร้้างสรรค์์ต้น้ แบบผลิิตภััณฑ์์ 1 รููปแบบ เสนอแนะแนวทางการ
ออกแบบผลิิตภััณฑ์์ของประดัับตกแต่่งที่่�สะท้้อน อััตลัักษณ์์ภูมิู ปัิ ญ
ั ญาไทยของชุุมชนจัังหวััดนครศรีีธรรมราช
และเสนอแนะการนำำ�ไปประยุุกต์ใ์ ช้้งานในสภาพแวดล้้อมต่่าง ๆ ซึ่่ง� ได้้แก่่ แบบร่่างผลิิตภััณฑ์์ 2 มิิติิ
รููปแบบที่่� 1 โดยมีีค่า่ เฉลี่่�ยผลการรัับรู้้�ในประเด็็นต่่าง ๆ ที่่�ใช้้ในการพิิจารณาแบบร่่าง อยู่่�ในระดัับสูงู
ทั้้�งสิ้้�น ประกอบด้้วยค่า่ เฉลี่่�ยการสะท้้อนความเป็็ นเอกลัักษณ์์เฉพาะถิ่่�นและภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นของ
นครศรีีธรรมราชที่่�ปรากฏในตััวผลิิตภััณฑ์์ 4.19 ค่่าเฉลี่่�ยการรัับรู้้�การแสดงตััวตน บ่่งบอกหน้้าที่่�
ใช้้สอยของผลิิตภััณฑ์์ชัดั เจน 4.08 ค่่าเฉลี่่�ยการรัับรู้้�ความโดดเด่่น น่่าดึึงดููดใจของผลิิตภััณฑ์์ 4.17
และค่่าเฉลี่่�ยการรัับรู้้�คุณ
ุ ค่่าของผลิิตภััณฑ์์ 4.17 ดัังแสดงรายละเอีียดในตารางที่่� 4 และภาพต้้นแบบ
ผลิิตภััณฑ์์ ดัังภาพที่่� 2
ตารางที่่� 4 ค่่าเฉลี่่�ยความคิิดเห็็นที่่�มีีต่อ่ แบบร่่าง 2 มิิติิ รููปแบบที่่� 1 ในประเด็็นต่่าง ๆ
ที่่�

รายละเอีียดประเด็็นการพิิจารณาแบบร่่าง

1

ระดัับการรัับรู้้�และความต้้องการ
ค่่าเฉลี่่�ย (Mean)

SD

การสะท้้อนความเป็็ นเอกลัักษณ์์เฉพาะถิ่่�นและภููมิิปััญญา
ท้้องถิ่่�นของนครศรีีธรรมราชที่่�ปรากฏในตััวผลิติ ภััณฑ์์

4.19

.982

2

การแสดงตััวตน บ่่งบอกหน้้าที่่�ใช้้สอยของผลิิตภััณฑ์์ชัดั เจน

4.08

1.007

3

ความโดดเด่่น น่่าดึึงดููดใจของผลิิตภััณฑ์์

4.17

1.080

4

คุุณค่่าของผลิิตภััณฑ์์

4.17

1.061
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ภาพที่่� 2 ผลิิตภััณฑ์์ต้น้ แบบที่่เ� สร็็จสมบููรณ์์
ที่่ม� า : ภาวิิณีี ศิิริโิ รจน์์

อภิิปราย สรุุ ปผล และเสนอแนะ
	การออกแบบสร้้างสรรค์์ผลิิตภััณฑ์์ภููมิิปััญญาไทยเพื่่� อสะท้้อนอััตลัักษณ์์ชุุมชนจัังหวััด
นครศรีีธรรมราชบนผลิิตภััณฑ์์ของประดัับตกแต่่งบ้้าน มีีปััจจััยและลัักษณะเด่่นที่่�สามารถสะท้้อน
อััตลัักษณ์์ของจัังหวััดนครศรีีธรรมราชด้้วยกันั หลายสิ่่�ง เช่่น หนัังตะลุุง มโนราห์์ ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับผล
การสำำ�รวจศึึกษาและสัังเคราะห์์อัตั ลัักษณ์์ไทยภาคใต้้ ของสถาบัันพััฒนาวิิสาหกิิจ ขนาดกลางและ
ขนาดย่่อม อััตลัักษณ์์ภาคใต้้ที่่�เข้้าเกณฑ์์การพิิจารณานี้้� มีี 4 หน่่วยอัตั ลัักษณ์์ คืือ โนราห์์ หนัังตะลุุง
ประเพณีี สารทเดืือนสิิบ และงานวิิจัยข
ั อง สุุนิิสา อิินทรสุุข (2557) ที่่�นำ�ลั
ำ กั ษณะเด่่นของหนัังตะลุุงมา
ใช้้เป็็ นแนวคิิดในการออกแบบเครื่่�องเรืือน ทั้้�งนี้้�งานวิิจัยนี้้
ั � พบประเด็็นอััตลัักษณ์์ที่่�แตกต่่างจากงาน
วิิจัยที่่
ั ผ่� า่ นมา ผลการศึึกษาพบว่่า กลุ่่�มเป้้าหมายมีีการรัับรู้้�ลักั ษณะเด่่นของวััดพระมหาธาตุุวรมหาวิิหาร
สามารถสะท้้อนอััตลัักษณ์์ของชุุมชนจัังหวััดนครศรีีธรรมราชได้้ดีที่่ี สุ� ดุ ซึ่่ง� เมื่่�อนำำ�มาออกแบบรููปแบบของ
ประดัับตกแต่่ง ถึึงมีีจะมีีรููปแบบที่่�แตกต่่างกััน แต่่ก็็ก่่อให้้เกิิดความพึึงพอใจและการรัับรู้้� การสะท้้อน
ความเป็็ นเอกลัักษณ์์เฉพาะถิ่่�นและภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นของนครศรีีธรรมราชที่่�ปรากฏในตััวผลิิตภััณฑ์์
การแสดงตััวตน บ่่งบอกหน้้าที่่�ใช้้สอยของผลิิตภััณฑ์์ชัดั เจน ความโดดเด่่น น่่าดึึงดููดใจของผลิิตภััณฑ์์
และคุุณค่่าของผลิิตภััณฑ์์อยู่่�ในระดัับสูงู ทุุกรููปแบบ นั่่�นแสดงให้้เห็็นถึึงความสอดคล้้องกัับงานวิิจัยั
ของ อิิศราพร ใจกระจ่่าง และคณะ (2559) ที่่�เสนอแนะแนวทางการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ที่่�ระลึึกด้้าน
ศิิลปวััฒนธรรมและประเพณีีเพื่่�อเพิ่่�มมููลค่า่ ทางเศรษฐกิิจชุุมชน โดยสร้้างการรัับรู้้�ในแง่่ความมีีเอกลัักษณ์์
ของผลิิตภััณฑ์์ที่่ร� ะลึึกของจัังหวััดนครศรีีธรรมราช และยัังเสริิมประเด็็นการพััฒนาให้้สอดคล้้องกัับความ
ต้้องการของผู้้�บริิโภค เน้้นความสวยงาม คุุณภาพดีี ความมีีคุณ
ุ ค่่าในตััวเอง ความมีีเอกลัักษณ์์และมีี
บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่ส� วยงาม
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ในขณะเดีียวกันั การวิิจัยนี้้
ั เ� ป็็ นการวิิจัยั เชิิงสร้้างสรรค์์ผลงานการออกแบบ มีีรููปแบบการได้้
มาซึ่่ง� ประเด็็นที่่�ใช้้ในการออกแบบ จากเครื่่�องมืือและการเก็็บรวบรวมข้้อมููลอย่่างเป็็ นระบบ จึึงทำำ�ให้้
สามารถสรุุปผลเพื่่�อการนำำ�ไปใช้้งานได้้อย่่างทั่่�วไป มีีการใช้้รููปภาพประกอบและการสอบถามออนไลน์์
เพื่่�อให้้เข้้าถึึงกลุ่่�มเป้้าหมายได้้อย่่างสะดวก และการเข้้าเก็็บข้อ้ มููล ณ พื้้�นที่่�ศึึกษาทำำ�ให้้ได้้ ผลลััพธ์ที่่์ �
ครอบคลุุม แต่่มีีข้อ้ จำำ�กัดั ของการวิิจัยั ในครั้้�งนี้้�เช่่นกััน เนื่่�องจากรููปแบบของผลิิตภััณฑ์์ที่่�ได้้จากการ
พััฒนา เป็็ นรููปแบบใหม่่ ยัังไม่่มีีการจำำ�หน่่ายหรืือผลิิตในท้้องตลาด ทำำ�ให้้เกิิดข้้อจำำ�กัดั ในการนำำ�เสนอ
ต้้นแบบผลิิตภััณฑ์์ ไม่่ว่่าจะเป็็ นในด้้านงบประมาณ อุุปกรณ์์ ส่่วนประกอบต่่าง ๆ รวมถึึง เทคนิิค
กระบวนการ รููปแบบงานที่่�ได้้จึึงเป็็ นได้้เพีียงแบบจำำ�ลองที่่�แสดงลัักษณะ ขนาด วััสดุุ และกระบวนการ
ผลิิตแบบช่่างฝีี มืือไม่่ได้้เป็็ นแบบอุุตสาหกรรม ในขณะที่่�การผลิิตจริิงในการนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ควร
ผลิิตได้้ในระบบอุุตสาหกรรม และผลิิตภััณฑ์์ต้น้ แบบควรพััฒนาต่่อยอดและศึึกษาความเป็็ นไปได้้ใน
การผลิิตเชิิงอุุตสาหกรรม รวมถึึงการประเมิินความต้้องการในด้้านการตลาด เพื่่�อสามารถนำำ�ผลลัพธ์
ั ์
จากการวิิจัยั ไปใช้้ได้้เชิิงประจัักษ์์ ทั้้�งความเป็็ นไปได้้ในการผลิิต และความเป็็ นไปได้้ในด้้านการตลาด
นั่่�นเอง
นอกจากนี้้� ผู้้�วิิจัยยั
ั งั ได้้เสนอแนะแนวทางตััวอย่่างการนำำ�ไปประยุุกต์ใ์ ช้้งานในบริิบทสภาพ
แวดล้้อมส่่วนการใช้้งานที่่�เป็็ นพื้้�นที่่�สาธารณะ อาทิิเช่่น ภายในโรงแรม ร้้านอาหาร ดัังภาพที่่� 3 และ 4

ภาพที่่� 3 บรรยากาศโคมไฟแขวนภายในโรงแรม
ที่่ม� า : ภาวิิณีี ศิิริโิ รจน์์
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ภาพที่่� 4 บรรยากาศโคมไฟแขวนภายในร้้านอาหาร
ที่่ม� า : ภาวิิณีี ศิิริโิ รจน์์

คำำ�ขอบคุุณ
	การวิิจัยนี้้
ั ดำ� �ำ เนิินงานโดยได้้รับทุ
ั นุ อุุดหนุุนการวิิจัยั งบประมาณรายได้้ จากมหาวิิทยาลััย
เทคโนโลยีีราชมงคล รััตนโกสิินทร์์ประจำำ�ปีี 2562 ภายใต้้การกํํากัับดูแู ลโดยสถาบัันวิิจัยั และพััฒนา
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลรััตนโกสิินทร์์
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การจำำ�ลองใบหน้้ามนุุษย์์โบราณด้้วยวิิธีีการทางประติิมากรรม
An ancient human face simulation with sculptural method
ภาสกร แสงสว่่าง 1

บทคััดย่่อ
	การสร้้างรููปจำำ�ลองใบหน้้ามนุุษย์์โบราณด้้วยวิิธีีการทางประติิมากรรมนี้้� เป็็ นส่่วนหนึ่่�งของ
ขั้้�นตอนการศึึกษาด้้านโบราณคดีี ซึ่่ง� เป็็ นโครงการที่่�ดำ�ำ เนิินการมาอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยมีีแผนการดำำ�เนิิน
งานอย่่างเป็็ นลำำ�ดับขั้้
ั น� ตอน ตั้้�งแต่่การลงพื้้�นที่่�เก็็บข้อ้ มููลภาคสนาม จากแหล่่งโบราณคดีีที่่�ขุดุ ค้้นพบ
หลัักฐานต่่าง ๆ นำำ�ข้อ้ มููลมาวิิเคราะห์์ สรุุปสาระสำำ�คัญ
ั และนำำ�มาบููรณาการกัับองค์์ความรู้้�จากศาสตร์์
ด้้านต่่าง ๆ เช่่น มานุุษยวิิทยากายภาพ (กระดููกและฟัั นคน) พัันธุุศาสตร์์เชิิงมานุุษยวิิทยา สััตววิิทยา
โบราณคดีี (พัันธุุศาสตร์์โมเลกุุล และชีีวสารสนเทศ) การจััดการทรััพยากรวััฒนธรรม และศิิลปกรรม
ศาสตร์์ (ประติิมากรรมและจิิตรกรรม) เพื่่�อศึึกษาเกี่่�ยวกับก
ั ารปฏิิสัมั พัันธ์์ระหว่่างมนุุษย์์กับั ธรรมชาติิ
ตลอดจนความสััมพัันธ์์ทางวััฒนธรรม ซึ่่ง� ในส่่วนการศึึกษาด้้านมานุุษยวิิทยากายภาพเป็็ นการศึึกษา
เกี่่�ยวกับชิ้้
ั น� ส่่วนของหลัักฐานที่่�หลงเหลืือจากร่่างกายมนุุษย์์ โดยเฉพาะกระดููก และฟัั นคนที่่�ได้้จาก
การขุุดค้้นพบจากแหล่่งโบราณคดีี และเพื่่�อให้้ได้้ผลลัพธ์
ั ต์ ามสมมติิฐานมากที่่�สุดุ จึึงมีีความประสงค์์
นำำ�ชิ้้น� ส่่วนกระดููกกะโหลกมาเชื่่อ� มต่่อให้้เข้้ารููปเดิิม เพื่่�อเป็็ นเค้้าโครงสำำ�หรัับทดลองสร้้างรููปจำำ�ลองใบหน้้า
มนุุษย์์โบราณ โดยอาศััยวิิธีีการทางประติิมากรรมปั้้� นชิ้้�นกล้้ามเนื้้�อใบหน้้า ชั้้�นไขมััน ต่่อมน้ำำ�ล
� าย
และผิิวใบหน้้า ด้้วยวัสั ดุุดินิ น้ำำ�มั
� นั ผสมขี้้�ผึ้ง้ � รวมถึึงวิิธีีการหล่่อ ตลอดจนการเคลืือบสีีผิิวตกแต่่งน้ำำ��
หนัักสีีผิิวด้วย
้ วิิธีีการทางจิิตรกรรม และเพื่่�อเป็็ นการจััดระเบีียบองค์์ความรู้้�จึึงได้้รวบรวมข้้อมููลจาก
การจดบัันทึึกการปฏิิ บััติิงานตั้้�งแต่่เริ่่�มต้้นจนครบกระบวนการจััดทำำ�เป็็ นคู่่�มืื อการปั้้� นขึ้้น� รูู ปหน้้า
สำำ�หรัับนักั โบราณคดีีขึ้น้ � เพื่่�อเป็็ นข้้อมููลทางวิิชาการต่่อไป
คำำ�สำ�คั
ำ ัญ: มนุุษย์์โบราณ, ประติิมากรรมสำำ�หรัับโบราณคดีี
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Abstract
The creation of simulate an ancient human face by sculpture. It’s a part of archeological process. This is continuous project, sequence plan and step. Since field data
collection from archeology site, take data for analysis, summary and integrated knowledge
from various knowledge such as physical anthropology (bones and teeth) Archeological
genetics, zoology archeology (Molecular and Fine Arts (sculpture and painting). My work
study interaction between human, nature and cultural relations. Physical Anthropology
study parts of human body, especially bones and teeth from archeology site. To get the
result according to the assumption, my work bring skull bone parts weld to their original
shape, It’s an experiment design for creation of simulate an ancient human face with sculpture,
pieces of facial muscles, fat layer, salivary glands and face skin. My work use plasticine
and beeswax, sculpt, color coating and painting. For organize knowledge, I collect the
data, Take note from the beginning to the and to make manual face sculpture for archeologist
for academic information.
KEYWORDS: Archaic humans, Sculpture for archeology

ความสำำ�คััญและที่่ม� าของการเข้้าร่่วมโครงการ
โครงการด้้านโบราณคดีีนี้้เ� ป็็ นลัักษณะโครงการร่่วมที่่�มีีคณะผู้้�เชี่่�ยวชาญหลากหลายส่่วน
ซึ่่ง� มีีวัตั ถุุประสงค์์ทางวิิชาการ คืือ 1. วิิเคราะข้้อมููลทางโบราณคดีีที่่�ได้้จากการขุุดค้้นทางโบราณคดีี
2. สัังเคราะห์์องค์์ความรู้้�จากศาสตร์์ด้า้ น ต่่าง ๆ 3. ตอบโจทย์์เกี่่�ยวกับั ปฏิิสัมั พัันธ์์ระหว่่างมนุุษย์์กับั
ธรรรมชาติิ และการเปลี่่�ยนแปลงหรืือการปรัับตัวข
ั องมนุุษย์์ ตลอดจนความสััมพัันธ์์ทางวััฒนธรรม
กัับสิ่่�งแวดล้้อม ระหว่่าง 1,000-32,000 ปีี มาแล้้ว จึึงเป็็ นเหตุุผลหนึ่่�งที่่�ต้อ้ งอาศััยองค์์ความรู้้�จาก
ศาสตร์์สาขาต่่าง ๆ โดยแบ่่งงานออกเป็็ น 2 ส่่วน ดัังนี้้�
1. งานวิิชาการ
ด้้านโบราณคดีี วิิเคราะห์์ตรวจสอบลัักษณะของวััฒนธรรมแต่่ละช่่วงสมััยจากวััตถุุทาง
วััฒนธรรมที่่�ได้้จากการขุุดค้้น ตรวจสอบวััฒนธรรมเดิิมที่่�ต่อ่ เนื่่�อง หรืือวััฒนธรรมใหม่่จากการวิิเคราะห์์
เปรีียบเทีียบโบราณวััตถุุของแต่่ละช่่วงสมััยจากหลัักฐานการขุุดค้้นสำำ�รวจ และสัังเคราะห์์ข้อ้ มููลทาง
โบราณคดีีกับข้
ั อ้ มููลจากสาขาอื่่�น ๆ แล้้วนำ�ำ ไปเปรีียบเทีียบกับั แหล่่งโบราณคดีีในประเทศไทย และ
ภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้

วารสารศิิลปกรรมบููรพา 2564

ด้้านมานุุษยวิิทยากายภาพ ศึึกษาวิิเคราะห์์กระดููกและฟัั น เพื่่�อค้้นหาว่่าคนโบราณที่่�พบ
จากแหล่่งโบราณคดีีเป็็ นชนกลุ่่�มใดบ้้างอพยพมาจากถิ่่�นฐานใด โดยตรวจสอบและวิิเคราะห์์สัณ
ั ฐาน
ของฟัั นและขากรรไกร
ด้้านพัันธุุศาสตร์์เชิิงมานุุษยวิิทยา ศึึกษาลำำ�ดับยี
ั นี ดีีเอ็็นเอไมโทคอนเดรีีย (Mitochondral
DNA) ในกลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์� เพื่่�อจััดแฮโปลกรุ๊๊�ป(Haplogroup)ประมาณอายุุ และคาดการณ์์ต้น้ กำำ�เนิิด
ของประชากรว่่าอยู่่�บริิเวณใด
ด้้านสััตววิิทยาโบราณคดีี ศึึกษาความหลากหลายของชนิิดสััตว์์ในวงศ์์วัวั -ควาย (Bovidae)
วงศ์์กวาง (Cervidae) วงศ์์หมูู (Suidae) และโครงสร้้างอายุุประชากรของสััตว์์ในแต่่ละสมััย ศึึกษา
เปรีียบเทีียบแบบแผนการดำำ�รงชีีพของคนสมััยไพลสโตซีีน(Pleistocene)ตอนปลายโฮโลซีีน(Holocene)ตอนต้้นและโฮโลซีีน (Holocene) ตอนปลาย
ด้้านพัันธุุ ศาสตร์์โมเลกุุล ประเมิินความเป็็ นไปได้้ของวััฒนธรรมที่่�มีีการเคลื่่�อนย้้าย
ถิ่่�นฐานจากอีีกที่่�สู่่�อีีกที่่�หนึ่่�ง ศึึกษาระดัับความสััมพัันธ์์ทางพัันธุุกรรมระหว่่างกระดููกสัตั ว์์โบราณที่่�ค้น้
พบกัับกระดููกสัตั ว์์ปััจจุุบันั
2. งานการพััฒนา
ด้้านพิิพิธภั
ิ ณ
ั ฑ์์ ศึึกษาแนวทางการใช้้ประโยชน์์จากงานวิิจัยั และจััดทำำ�ศูนู ย์์ข้อ้ มููลพิิพิิธภััณฑ์์
ท้้องถิ่่�นจากข้้อมููลการวิิจัยั
ด้้านการจััดการทรััพยากรวััฒนธรรม ศึึกษาแนวทางการใช้้ประโยชน์์จากงานวิิจัยั และ
การจััดการมรดกวััฒนธรรมทางโบราณคดีี โดยให้้ชุมุ ชนเข้้ามามีีส่ว่ นร่่วม
	คณะผู้้�ร่่วมโครงการเล็็งเห็็นว่่าผู้้�เขีี ยนนั้้�นมีี ประสบการด้้านประติิมากรรมประกอบกัับ
สถานภาพเป็็ นอาจารย์์สอนด้้านศิิลปะในสถาบัันอุุดมศึึกษาจึึงมีีความไว้้วางใจให้้เข้้าร่่วมโครงการ
ซึ่่�งผู้้�เขีียนได้้พิิจารณาแล้้วว่่าเป็็ นโอกาสอัันเหมาะสมที่่�จะได้้ใช้้ความรู้้�ความสามารถด้้านศิิลปะให้้
เป็็ นประโยชน์์ทางวิิชาการ จึึงตอบรัับและเริ่่ม� ศึึกษาข้้อมููลเบื้้�องต้้นจากเอกสารโครงการ ซึ่่ง� มีีข้อ้ มููล
หลายส่่วนที่่�ต้อ้ งทำำ�ความเข้้าใจ เพราะเป็็ นข้้อมููลที่่�ไม่่คุ้้�นชิินเนื่่�องด้้วยเป็็ นข้้อมููลที่่�รวบรวมมาจาก
หลากหลากศาสตร์์สาขา เช่่น โบราณคดีี มานุุษยวิิทยากายภาพ พัันธุุศาสตร์์เชิิงมานุุษยวิิทยา
เป็็ นต้้น จึึงทำำ�ให้้ต้อ้ งใช้้เวลาศึึกษาทำำ�ความเข้้าใจ ประกอบกัับได้้รับคำ
ั �ชี้้
ำ แ� จง อธิิบายขยายความต่่าง ๆ
จากคณะผู้้�เชี่่�ยวชาญ ซึ่่ง� ช่่วยให้้เข้้าใจถึึงหลัักการ เหตุุผล และวััตถุุประสงค์์ของโครงการมากยิ่่�งขึ้้น�
ส่่วนงานที่่�ผู้้�เขีียนร่่วมรัับผิิดชอบนั้้�นอยู่่�ในส่่วนงานด้้านมนุุษยวิิทยากายภาพ (กระดููกและฟัั นคน) ที่่�มีี
ความเกี่่�ยวข้อ้ งกัับหลัักฐานจากแหล่่งโบราณคดีีโดยตรง กล่่าวคืือ ซาก และชิ้้�นส่่วนต่่าง ๆ ของมนุุษย์์
ที่่�ถูกู ขุุดพบซึ่่�งส่่วนใหญ่่เป็็ นชิ้้�นส่่วนกระดููกที่่�ยังั คงเหลืือไม่่เสื่่�อมสลาย มีีทั้้ง� สภาพสมบููรณ์์และไม่่
สมบููรณ์์ เช่่น กระดููกกะโหลก ฟัั น กระดููกแขนท่่อนบน ท่่อนล่่าง กระดููกขาท่่อนบน ท่่อนล่่าง เป็็ นต้้น
ซึ่่ง� ทางคณะผู้้�เชี่่�ยวชาญในส่่วนงานที่่�เกี่่�ยวข้อ้ งได้้ลงพื้้�นที่่�ตรวจสอบ วิิเคราะห์์ จดบัันทึึก รวบรวมจััด
เก็็บเป็็ นข้้อมููลเรีียบร้อ้ ยแล้้วนั้้น� แต่่ด้วยคว
้ ามต้้องการของคณะผู้้�เชี่่�ยวชาญของโครงการ มีีความ
ประสงค์์ให้้สร้้างรูู ปจำำ�ลองใบหน้้ามนุุษย์์โบราณนี้้�ขึ้้น� จากเค้้าโครงกระดููกกะโหลกด้้วยวิิธีีการทาง
ประติิมากรรม โดยการตั้้�งสมมติิฐานของรููปใบหน้้า และปฏิิบัติั งิ านอย่่างเป็็ นลำำ�ดับขั้้
ั น� ตอนเพื่่�อหา
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ข้้อสรุุปตามสมมติิฐานนั้้�น ทั้้�งนี้้�มิิใช่่ค้น้ หาความถููกต้อ้ งของใบหน้้ามนุุษย์์โบราณหรืือระบุุตัวบุ
ั คคล
ุ
แต่่อย่่างใด เป็็ นเพีียงขั้้�นตอนหนึ่่�งในกระบวนการดำำ�เนิินงานที่่�ต้อ้ งการสร้้างวิิธีีการแบบแผน และองค์์
ความรู้้�ใหม่่ ๆ ที่่�สามารถนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ด้า้ นวิิชาการต่่อไปในอนาคตเท่่านั้้�น

ข้้อมููลที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
เนื่่�องด้้วยผู้้�เขีียนเข้้าร่่วมโครงการช่่วงระหว่่างการดำำ�เนิินงานของโครงการ ไม่่ได้้รับรู้้�ข้
ั อ้ มููล
ในเบื้้�องต้้น ดัังนั้้�นจึึงมีีความจำำ�เป็็ นต้้องศึึกษาข้้อมููลเอกสารที่่�ผู้้�เชี่่�ยวชาญได้้รวบรวมบัันทึึกไว้้ใน
ระยะแรกเริ่่�มของโครงการ เป็็ นข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้อ้ งกัับหลากหลายศาสตร์์สาขา แต่่ที่่�มุ่่�งเน้้นเป็็ น
ส่่วนสำำ�คัญ
ั ได้้แก่่ ข้้อมููลด้า้ นโบราณคดีี และมนุุษยวิิทยากายภาพ ซึ่่ง� มีีความเกี่่�ยวข้อ้ งกัับการปฏิิบัติั ิ
งานของผู้้�เขีียนโดยตรง และด้้วยเหตุุผลของระยะเวลาที่่�มีีอยู่่�อย่่างจำำ�กัดั จึึงทำำ�ให้้การศึึกษาข้้อมููลใน
ส่่วนอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้อ้ งนั้้�นต้้องอาศััยวิิธีีการอธิิบายขยายความจากผู้้�เชี่่�ยวชาญโดยตรงในแต่่ละด้้าน
เพื่่�อให้้เกิิดความเข้้าใจที่่�รวดเร็็วยิ่่�งขึ้้น� ซึ่่ง� ข้้อมููลดังั กล่่าวที่่�เกี่่�ยวข้อ้ งประกอบด้้วย 3 ส่่วน ดัังนี้้�
1. ภาพรวมทางโบราณคดีี
	การศึึกษาโบราณคดีียุุคก่่อนประวััติิศาสตร์์ในเอเชีียตะวัันออกเฉีี ยงใต้้และประเทศไทย
มีีข้อ้ สมมติิฐานที่่�อธิิบายการเปลี่่�ยนแปลงทางสัังคมและวััฒนธรรม ในช่่วงระยะเวลาดัังกล่่าว คืือ
สมััยช่ว่ งรอยต่่อระหว่่างไพลสโตซีีนตอนปลาย-ไฮโลซีีนตอนต้้น (ประมาณ 7,500-32,000 ปีี มาแล้้ว)
มีีการเปลี่่�ยนแปลงภููมิิอากาศในท้้องถิ่่�นและภููมิิภาค ส่่งผลต่่อการปรัับตัวท
ั างกายภาพกัับวัฒ
ั นธรรม
พบหลัักฐานของโฮโมซาเปี้้�ยนส์์ (Homo Sapiens) ซาเปี้้�ยน ซึ่่ง� สัันนิิษฐานว่่าเป็็ นประชากรดั้้�งเดิิมที่่�
มีีอายุุเก่่าถึึงสมััยไพลสโตซีีนตอนปลายและสมััยไฮโลซีีนตอนต้้น มีีลักั ษณะทางกายภาพคล้้ายกัับ
ประชากรออสเตรโล เมลานีีเซีียน (Australo-Melanesians) ส่่วนเทคโนโลยีีเปลี่่�ยนแปลงจาการทำำ�
เครื่่�องมืือหิินกะเทาะสมััยไพลสโตซีีนตอนปลาย เครื่่�องมืือตััดสัับและสะเก็็ดหิินเป็็ นเครื่่�องมืือหิินกะเทาะ
แบบ “ฮััวบินิ เนีียน (Hoabinhian)” ที่่�มีรูี ูปแบบเครื่่�องมืือหิินเด่่นเป็็ นเครื่่�องมืือกะเทาะหน้้าเดีียวรููปวงรีี
(Sumatralith) ขวานสั้้�น (short-axe) เครื่่�องมืือหิินลัับส่ว่ นปลาย ภาชนะดิินเผาลายเชืือกทาบ การ
ดำำ�รงชีีพที่่�ปรัับตัวต่
ั อ่ สภาพแวดล้้อมด้้วยการหาอาหารที่่�หลากหลายชนิิด ได้้แก่่ จัับสัตั ว์์น้ำ��ำ ล่่าสััตว์์
ขนาดใหญ่่-กลาง-เล็็ก หลายชนิิดในระบบนิิเวศที่่�แตกต่่างกััน ก่่อนที่่�จะเพาะปลููก - เลี้้�ยงสััตว์์ (broad-spectrum economy) เรีียนรู้้�ในการจััดการทรััพยากรอาหารตามธรรมชาติิเก็็บเกี่่�ยวพืชื และเปลี่่ย� นแปลงรููป
แบบการตั้้�งถิ่่�นฐาน โดยย้้ายจากถ้ำำ�� หรืือเพิิงผาหิินปููนในที่่�สูงู มาอยู่่�บริิเวณที่่�ราบเชิิงเขาและที่่�ราบริิมน้ำำ��
กอร์์มันั (Gorman) เรีียกลักั ษณะการปรัับตัวั ตามลัักษณะของนิิเวศวิิทยาที่่�คล้า้ ยคลึึงกัันของประชากร
ที่่�อาจต่่างกลุ่่�มกัันว่่า “Hoabinhian Techno-Complex” (สุุรินิ ทร์์ ภู่่�ขจร และคณะ, 2537; Gorman,
1971, 1977; Yen, 1977)
	ช่่วงสมััยโฮโลซีีนกลาง-ตอนปลาย (ประมาณ 1,000-6,000 ปีี มาแล้้ว) เกิิดการเปลี่่�ยนแปลง
ทางวััฒนธรรมเนื่่�องจากรัับความรู้้�ใหม่่หรืือคนกลุ่่�มใหม่่ที่่�ชุมุ ชนเกษตรกรรมเคลื่่�อนย้้ายเข้้ามา ซึ่่�ง
สัันนิิษฐานว่่าเป็็ นประชากรมองโกลอยด์์ (Mongoloid) ใต้้เข้้ามาผสมหรืือแทนที่่�ประชากรดั้้�งเดิิมที่่�
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เป็็ นเจ้้าของวััฒนธรรม “ฮััวบินิ เนีียน (Hoabinhian)” มาจากจีีนตอนใต้้ผ่า่ นเข้้ามาภายในภาคพื้้�นทวีีป
และหมู่่�เกาะเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ โดยนำำ�ความรู้้�เรื่่�องกสิิกรรมและการเพาะปลููกข้า้ วเข้้ามาใน
ดิินแดนประเทศไทยและเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ตั้้ง� แต่่เมื่่�อประมาณ 6,000 ปีี มาแล้้ว และนำำ�
เทคโนโลยีีโลหะกรรมเข้้ามาเมื่่�อประมาณ 3,500 ปีี มาแล้้ว มีีการตั้้�งถิ่่�นฐานถาวร มีีความแตกต่่าง
ทางสถานทางสัังคม เกิิดช่่างเฉพาะทาง มีีการเพาะปลููก เลี้้�ยงสััตว์์ มีีความหลากหลายทางชาติิพันั ธ์ุุ�
และวััฒนธรรม มีีการติิดต่่อแลกเปลี่่�ยนระหว่่างชุุมชน (ชาร์์ลส์ ์ ไฮแอมและรััชนีี ทศรััตน์์ 2542; Bellwood, 2005)
2. ความสำำ�คััญของปางมะผ้้า(แหล่่งโบราณคดีีที่ขุ�่ ุดพบหลัักฐาน)
	การเลืือกพื้้�นที่่�ในการศึึกษาเพราะพื้้�นที่่�สูงู ในอำำ�เภอปางมะผ้้ามีีลักั ษณะสภาพแวดล้้อม
เฉพาะ (environment circumscription) ที่่�เป็็ นภููเขาสููงชัันที่่�ต่อ่ กัันเป็็ นเทืือกเขายาว และมีีพื้้น� ที่่�ราบ
ที่่�ค่อ่ นข้้างจำำ�กัดั ดัังนั้้�นลัักษณะภููมิปิ ระเทศจึึงเป็็ นเงื่่�อนไขสำำ�คัญ
ั ในการปรัับตัวข
ั องคนทั้้�งทางกายภาพ
และวััฒนธรรม และการติิดต่่อกัับชุมุ ชนอื่่�น ๆ จากภายนอกพื้้�นที่่� ทำำ�ให้้พื้้น� ที่่�มีีวัฒ
ั นธรรมเฉพาะที่่�แตก
ต่่างจากคนที่่�อยู่่�บนพื้้�นที่่�ราบ เช่่น การเลืือกใช้้ทรัพย
ั ากรจากหลายระบบนิิเวศ การเลืือกทำำ�เลตั้้�ง
ถิ่่�นฐานมัักจะอยู่่�บริิเวณเชิิงเขา สัันเขา ถ้ำำ�� เพิิงผา ในภููเขาและยอดเขา การเลืือกพื้้�นที่่�ฝัังศพใน
วััฒนธรรมโลงไม้้บนยอดเขาสููงชััน
โครงการนี้้�ต่อ่ ยอดจากโครงการโบราณคดีีบนพื้้�นที่่�สูงู ในอำำ�เภอปางมะผ้้า จัังหวััดแม่่ฮ่อ่ งสอน
(พ.ศ. 2544 - 2549) (รััศมีี ชููทรงเดช, 2547) และโครงการการปฏิิสัมั พัันธ์์ระหว่่างมนุุษย์์ก่่อน
ประวััติศิ าสตร์์กับสิ่่
ั �งแวดล้้อมบนพื้้�นที่่�สูงู ในอำำ�เภอปางมะผ้้า จัังหวััดแม่่ฮ่อ่ งสอน (พ.ศ. 2556-2559)
ซึ่่ง� มีีข้อ้ ค้้นพบที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั 3 ประการ เป็็ นพื้้�นฐานความรู้้�ที่่�ต่อ่ ยอดในโครงการนี้้� คืือ
1) มีีข้อ้ มููลพื้้น� ฐานองค์์ความรู้้�ในเรื่่�องประวััติิศาสตร์์วัฒ
ั นธรรมที่่�แสดงความต่่อเนื่่�องทาง
วััฒนธรรมตั้้�งแต่่สมััยไพลสโตซีีนตอนปลายถึึงโฮโลซีีนตอนปลาย อายุุประมาณ 300-32,380 ปีี มาแล้้ว
2) มีีหลัักฐานของประชากรก่่อนประวััติศิ าสตร์์ 2 ชุุด ที่่�สามารถใช้้ในการศึึกษาเปรีียบเทีียบ
ความสััมพัันธ์์ได้้ คืือ ประชากรดั้้�งเดิิมสมััยไพลสโตซีีนตอนปลายจากแหล่่งโบราณคดีีเพิิงผาถ้ำำ�ล
� อด
คืือ โครงกระดููกของโฮโม ซาเปี้้�ยน (Homo Sapiens) ซาเปี้้�ยน ที่่�มีีลักั ษณะของออสตราโล-เมลานีี
เซีียน เป็็ นหลัักฐานของคนในสมััยวัฒ
ั นธรรมหิินกะเทาะ จำำ�นวน 2 โครง มีีอายุุ 13,640 และ 12,100
ปีี มาแล้้ว และสมััยโฮโลซีีนตอนต้้น จำำ�นวน 1 โครง มีีอายุุ 9,800 ปีี มาแล้้ว (นััทธมน ภู่่�รีีพัฒ
ั น์์พงศ์์,
2549) ซึ่่ง� มีีอยู่่�เพีียงไม่่กี่่�แหล่่งในภููมิิภาค ได้้แก่่ แหล่่งโบราณคดีีถ้ำ��ำ หมอเขีียว จัังหวััดกระบี่่� (สุุรินิ ทร์์ ภู่่�
ขจร และคณะ, 2537: Choosiri, 1994) แหล่่งโบราณคดีีกัวั กูู นุุง รัันตููท์ ์ (Gua Gunung Runtuh) รััฐ
เปรััก ประเทศมาเลเซีีย (Majid, 1994) แหล่่งโบราณคดีีถ้ำ�นี
�ำ ีอาร์์ (Niah) เกาะบอร์์เนีียว ประเทศ
มาเลเซีีย (Fox, 1970) และชุุดหลัักฐานของคนในวััฒนธรรมโลงไม้้อายุุ 1,000 -2,300 ปีี มาแล้้ว จาก
แหล่่งโบราณคดีีที่่�สำ�ำ รวจพบจากแหล่่งโบราณคดีีถ้ำ�ผี
�ำ ีแมนโลงลงรััก และแหล่่งสำำ�รวจจำำ�นวน 17
แหล่่ง ผลการวิิเคราะห์์ชิ้้น� ส่่วนของกระดููก-ฟัั นคนในสมััยวัฒ
ั นธรรมโลงไม้้ แม้้ว่า่ ไม่่สามารถระบุุ
ลััก ษณะประชากรได้้อ ย่่ า งชัั ด เจนแต่่ ผลก ารศึึกษาลััก ษณะของฟัั น สััน นิิ ษ ฐานว่่ า น่่ า จะเป็็ น
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มองโกลอยด์์ (Mongoloid) เนื่่�องจากฟัั นตััดด้้านหน้้า (central incisor) มีีลักั ษณะของฟัั นจอบหรืือ
shovel shape ชััดเจน อีีกทั้้ง� ส่่วนกระดููกสันั จมููก(nasal bone) ค่่อนข้้างแบน ระยะห่่างระหว่่าง
เบ้้าตา (orbits) ทั้้�งสองข้้างค่่อนข้้างกว้้างและกระดููกส่ว่ นโหนกแก้้ม(zygomatic bones) มีีลักั ษณะ
ผายออกทางด้้านข้้างชััดเจน ซึ่่ง� กระดููกส่ว่ นใบหน้้าเหล่่านี้้�ล้ว้ นแสดงลัักษณะ(characteristic) ที่่�
ชััดเจนของคนมองโกลอยด์์ นอกจากนี้้�ร่อ่ งรอยโรคที่่�ปรากฏบนคนในวััฒนธรรมโลงไม้้แสดงถึึงวิิถีี
ชีีวิิตที่่�ซับซ้
ั อ้ นขึ้้น� เช่่น กิิจกรรมการทำำ�โลงไม้้ การผลิิตภาชนะดิินเผา (นััทธมน ภู่่�รีีพัฒ
ั น์์พงศ์์, 2549,
312)
3) มีีหลัักฐานทางโบราณคดีีที่่�เป็็ นตััวแทนของอย่่างน้้อยสองสมััย คืือ สมััยโฮโลซีีนตอนต้้น
(วััฒนธรรมหิินกะเทาะ) และโฮโลซีีนตอนปลาย (วััฒนธรรมโลงไม้้) ที่่�สามารถใช้้ศึึกษาเปรีียบเทีียบ
เพื่่�อตรวจสอบประเด็็นการเปลี่่�ยนแปลงของสิ่่�งแวดล้้อมและวััฒนธรรม โดยเฉพาะหลัักฐานจาก
วััฒนธรรมโลงไม้้ซึ่่�งเป็็ นลัักษณะวััฒนธรรมเฉพาะที่่� พบแพร่่กระจายบริิเวณเทืือกเขาหิินปููนแนว
ตะวัันตกจากจีีนตอนใต้้ จัังหวััดแม่่ฮ่อ่ งสอน เชีียงใหม่่ และกาญจนบุุรีี รวมทั้้�งเกาะซาบาห์์และ
บอร์์เนีียวในประเทศมาเลเซีีย (รััศมีี ชููทรงเดช, 2546; Chia and Koon, 2003; Ji et al., 2005)
3. ด้้านมานุุษยวิิทยากายภาพ (กระดููกและฟัั นคน)
	การศึึกษาฟัั นจากแหล่่งโบราณคดีีในวััฒนธรรมโลงไม้้ที่่�พบจากการดำำ�เนิินงานในโครงการ
โบราณคดีีบนพื้้�นที่่�สูงู ในอำำ�เภอปางมะผ้้า ระยะที่่�หนึ่่�งและสองพบชิ้้�นส่่วนฟัั นที่่�หลุุดประมาณ 842 ซี่่�
ซึ่่�งผู้้�เชี่่�ยวชาญได้้ทำ�ก
ำ ารวิิเคราะห์์เรื่่�องการทำำ�นายจำำ�นวนคนและอายุุจากฟัั น การสึึก รอยโรคฟัั นผุุ
รอยโรคฟัั นสึึก และการตกแต่่งฟัั น จำำ�นวนคนทั้้�งหมดจากแหล่่งโบราณคดีี 6 แหล่่ง ทั้้�งหมด 46 คน
พบว่่าเป็็ นผู้้�ใหญ่่ 35 คน และเด็็กจำ�ำ นวน 11 คน (กนกนาฏ จิินตกานนท์์, 2550) และการส่่วนตััวอย่่าง
ฟัั นจากการเก็็บตัวั อย่่างจากพื้้�นผิิวและการขุุดค้้นแหล่่งโบราณคดีีถ้ำ�ผี
�ำ ีแมนโลงลงรัักโดยโครงการ
การปฏิิสัมั พัันธ์์ฯ พบทั้้�งฟัั นที่่�ติดิ กระดููกขากรรไกรและฟัั นที่่�ไม่่ติดิ กัับกระดููกขากรรไกร จากคููหา A1
พบฟัั นทั้้�งหมด 236 ซี่่� ประมาณจำำ�นวนคนทั้้�งหมดได้้ 21 คน เป็็ นผู้้�ใหญ่่ 3 คน ส่่วนคููหา A2 พบฟัั น
ทั้้�งหมด 68 ซี่่� ประมาณจำำ�นวนคนทั้้�งหมดได้้ 6 คน เป็็ นผู้้�ใหญ่่ 3 คน และเด็็ก 3 คน และยัังไม่่ได้้
ทำำ�การวิิเคราะห์์จากคููหา B และ C นอกจากนี้้�ฟัันที่่�ติดิ กัับกระดููกขากรรไกรมีีทั้้ง� หมดเพีียง 4 ชิ้้�น คืือ
มาจากคููหา A1 จำำ�นวน 1 ชิ้้�น และคููหา A2 จำำ�นวน 3 ชิ้้�น (กนกนาฏ จิินตกานนท์์, 2559)
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ภาพที่่� 1: (1) ภาพตััวอย่่างความแตกต่่างของฟัันตัดั บนซี่่ที่� ส่� องด้้านขวาหน้้า(Labial) และด้้าน
หลััง(Lingual) จากแหล่่งโบราณคดีี (2) ภาพแสดงความแตกต่่างของฟัันกรามน้้อยล่่างซี่่ที่� ส่� องด้้าน
ขวา ด้้านหน้้าบดเคี้้�ยว(Occlusal) ของคนปััจจุบัุ นั (แถวบน) เปรีียบเทีียบกัับฟัันจากแหล่่งโบราณคดีี
ที่่ม� า: เอกสารโครงการวิิจัยั เรื่่อ� ง มนุุษย์์ก่่อนประวััติศิ าสตร์์และพลวััตทางวััฒนธรรมบนพื้้�นที่่สู� ูง
ในอำ�ำ เภอปางมะผ้้า จัังหวััดแม่่ฮ่อ่ งสอน
	ปัั ญหาที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั มากจากการศึึกษาทั้้�งสองโครงการฯ คืือ ฟัั นที่่�พบมีีสภาพกระจััดกระจาย
ส่่วนใหญ่่กว่า่ ร้้อยละเก้้าสิิบห้า้ ไม่่ติดิ กัับกระดููกขากรรไกร การเก็็บศพ หรืือกระดููกและฟัั นไว้้รวม ๆ
กััน ในที่่�เดีียวกันั ไม่่ได้้แยกเป็็ นแต่่ละบุุคคล ทำำ�ให้้ศึึกษาได้้ยากมาก มีีความผิิดพลาดของการจำำ�แนก
ฟัั นว่่าเป็็ นฟัั นซี่่�ใดได้้สููง ซึ่่�งการจำำ�แนกฟัั นนี้้�จะมีีผลต่่อความผิิดพลาดในการระบุุจำ�ำ นวนคนด้้วย
นอกจากนี้้�โครงกระดููกและฟัั นที่่�เก็็บได้้ ยัังไม่่ใช่่กลุ่่�มตััวอย่่างของประชากรทั้้�งหมด ยัังมีีกระดููกและ
ฟัั นอีีกจำ�ำ นวนมากที่่�ยังั ไม่่ได้้เก็็บมาศึึกษา จึึงไม่่สามารถได้้ข้อ้ มููลที่่�ใช้้เป็็ นกลุ่่�มประชากรอ้้างอิิงได้้ ผู้้�
เชี่่�ยวชาญจึึงมีีความคิิดที่่�จะหากลุ่่�มประชากรอ้้างอิิง ที่่�มีีความสมบููรณ์์ เพื่่�อใช้้เป็็ นตััวเปรีียบเทีียบกับั
กลุ่่�มประชากรจากแหล่่งโบราณคดีีต่่าง ๆ ในประเทศไทย แล้้วจึึงนำำ�กลุ่่�มฟัั นจากแหล่่งโบราณคดีี
วััฒนธรรมมโลงไม้้จากปางมะผ้้า มาเปรีียบเทีียบหาความสััมพัันธ์์ หรืือความแตกต่่าง อัันอาจแสดง
ถึึงพัันธุุกรรมที่่�อาจมีีร่ว่ มกัันหรืือไม่่ โดยมีีสมมุุติฐิ านว่่า ในกลุ่่�มประชากรที่่�มีีความหลากหลายทาง
พัันธุุกรรมมาก จะมีีการแสดงออกของลัักษณะฟัั นที่่�มีีความแตกต่่างกัันมาก แต่่กลุ่่�มประชากรที่่�มีี
พัันธุุกรรมมาก จะมีีการแสดงออกของลัักษณะฟัั นที่่�มีีความใกล้้เคีียงกััน (Gomez-Robler, 2013;
Irish, 1997, 1998; Scott and Turner, 1988)
4. สภาพโครงกระดููกที่่ขุ� ุดพบจากแหล่่งโบราณคดีี
	พบชิ้้�นส่่วนกระดููกครบทุุกส่ว่ นของร่่างกาย แต่่กระดููกอยู่่�ในสภาพเปราะบางและแตกหััก
ง่่ายมาก กระดููกมีีน้ำ��ำ หนัักเบาและขาดความยืืดหยุ่่�น ซึ่่ง� เป็็ นการบ่่งชี้้�ได้้ว่า่ กระดููกได้้สูญ
ู เสีียแร่่ธาตุุ
เช่่น แคลเซีียม (Calcium) และอิินทรีีย์ส์ าร คืือ คอลลาเจน (Collagen) ไปเกืือบทั้้�งหมด ขนาดของ
กระดููกแขนขาโดยรวมอยู่่�ในระหว่่างปานกลาง-ค่่อนข้้างเล็็ก “โครงกระดููกจากบ้้านไร่่ที่่�มีีกะโหลก
ขนาดเล็็กและบอบบาง ขนาดของสัันคิ้้�วใหญ่่กว่า่ และยื่่น� ออกมาชััดเจน ใบหน้้ากว้้างและแบน, หน้้าสั้้�น

31

32

การจำำ�ลองใบหน้้ามนุุษย์์โบราณด้้วยวิิธีีการทางประติิมากรรม

ขากรรไกรขนาดเล็็กและค่่อนข้้างบอบบาง ไม่่พบฟัันตััดซี่่�ใด ๆ เลย คงจะเนื่่�องมาจากความมีีอายุุ
มากของเจ้้าของโครงกระดููกและฟัั นที่่�หลุุดออกมาเกืือบหมดทั้้�งปาก จึึงทำำ�ให้้กระดููกขากรรไกรยุุบ
และหดตััวเล็็กลง ” (นััทธมน ภู่่�รีีพัฒ
ั น์์พงศ์์, 2550)

ภาพที่่� 2: แสดงโครงกระดููกจากแหล่่งโบราณคดีีเพิิงผาบ้้านไร่่ (Early Holocene)
ที่่ม� า: รััศมีี ชููทรงเดช. (2545). รายงานความก้้าวหน้้าทางวิิชาการโครงการโบราณคดีีบนพื้้�นที่่สู� ูงใน
อำ�ำ เภอปางมะผ้้า จัังหวััดแม่่ฮ่อ่ งสอน ครั้้�งที่่� 3. (เอกสารสำ�ำ เนา). กรุุงเทพฯ. : สำ�นั
ำ กั งานกองทุุน
สนัับสนุุนการวิิจัยั สกว.
ภาพการศึึกษาของโครงการโบราณคดีีบนพื้้�นที่่�สูงู ในอำำ�เภอปางมะผ้้า จัังหวััดแม่่ฮ่อ่ งสอน
ได้้ทำ�ก
ำ ารขุุดค้้นโครงกระดููกจาก แหล่่งโบราณคดีีเพิิงผาบ้้านไร่่ จำำ�นวน 1 โครง กำำ�หนดอายุุด้วย
้
คาร์์บอน 14 (C14) ได้้ค่า่ อายุุ 9,720 ± 50 ปีี มาแล้้ว (Early Holocene) มาแล้้ว (Beta-168217) (รััศมีี
ชููทรงเดช, 2545, 168)

ขั้้น� ตอนการปฏิิบัติั งิ าน
เพื่่�อให้้การปฏิิบัติั งิ านเป็็ นไปตามแผนการดำำ�เนิินงานที่่�ได้้กำ�ำ หนดไว้้ และให้้ผลลัพธ์
ั ที่่์ �ได้้ตรง
ตามสมมติิฐานมากที่่�สุดุ จึึงต้้องกระทำำ�การอย่่างเป็็ นระบบระเบีียบโดยจััดเรีียงลำำ�ดับขั้้
ั น� ตอนการ
ปฏิิบัติั งิ านไว้้ ดัังนี้้�
1. ขั้้น� ตอนการสแกน 3 มิิติิ และพิิมพ์์ 3 มิิติิ ชิ้้น� ส่่วนกระดููกกะโหลก
เมื่่�อได้้รับั มอบชิ้้�นส่่วนกระดููกกะโหลกมาเพื่่�อประกอบขึ้้น� รููปกะโหลกที่่�สมบููรณ์์ แต่่เพื่่�อมิิให้้
ชิ้้�นส่่วนจริิงเกิิดความเสีียหายจึึงเลืือกใช้้วิธีิ ีการสแกนภาพ 3 มิิติิ เพื่่�อนำำ�ไฟล์์ข้อ้ มููลส่ง่ พิิมพ์์เป็็ นวััสดุุเรซิ่่น�
แล้้วจึึงประกอบขึ้้น� รููปกะโหลกที่่�สมบููรณ์์ในขั้้�นตอนต่่อไป
	การสแกนชิ้้�นส่่วนกระดููกกะโหลกที่่�ขุดุ ค้้นพบด้้วยเครื่่�องสแกน 3 มิิติิ
		ชื่่�อเครื่่�อง: Turntable CT (NSTDA)
		
หน่่วย งาน: ศููนย์์วิิจััยเทคโนโลยีี สิ่่�ง อำำ� นวยความสะดวกและเครื่่�องมืื อแพทย์์
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Research Center for Assistive Technology and Medical Devices (A-MED)
		
สถานที่่�: NECTEC ศููนย์์เทคโนโลยีีอิิเล็็กทรอนิิกส์แ์ ละคอมพิิวเตอร์์แห่่งชาติิ (National Electronics and Computer Technology Center) เลขที่่� 112 อุุทยานวิิทยาศาสตร์์ ถนน
พหลโยธิิน ตำำ�บลคลองหนึ่่�ง อำำ�เภอคลองหลวง จัังหวััดปทุุมธานีี 12120
		ผู้้�ดำำ�เนิินการสแกน: คุุณวรวุุฒิิ สิิริวิิ ินยานนท์์ ตำำ�แหน่่ง วิิศวกร คุุณอััฐศัักดิ์์� เกีียง
เอีีย ตำำ�แหน่่ง วิิศวกร

ภาพที่่� 3: ชิ้้�นส่วน
่ กระดููกกะโหลกจริิงที่่ขุ� ดุ พบจากแหล่่งโบราณคดีี และภาพสแกน 3 มิิติิ
ที่่ไ� ด้้จากการสแกนชิ้้�นส่วน
่ กระดููกกะโหลกจริิง
ที่่ม� า: รััศมีี ชููทรงเดช. 2545. รายงานความก้้าวหน้้าทางวิิชาการโครงการโบราณคดีีบนพื้้�นที่่สู� งู ใน
อำ�ำ เภอปางมะผ้้า จัังหวััดแม่่ฮ่อ่ งสอน ครั้้�งที่่� 3. (เอกสารสำ�ำ เนา). กรุุงเทพฯ. : สำ�นั
ำ กั งานกองทุุน
สนัับสนุุนการวิิจัยั สกว.
	การพิิมพ์์ชิ้้น� ส่่วนกระดููกกะโหลกเรซิ่่�นด้้วยเครื่่�องพิิมพ์์ 3 มิิติิ
		ชื่่�อ: เครื่่�องพิิมพ์์ 3 มิิติิ Additive Manufacturing of Polymer
		
หน่่วยงาน: ITC (Industry transformation center) ศููนย์์ปฏิิรููปอุุตสาหกรรมสู่่�อนาคต
		
สถานที่่�: สถาบัันพลาสติิก เลขที่่� 86/6 ซอยตรีีมิิตร กล้้วยน้ำ��ำ ไท ถนนพระรามที่่� 4
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุุงเทพมหานคร 10110
		ผู้้�ดำำ�เนิินการขึ้้น� รููป: คุุณสิิริโิ สภา ศรีีวรางกููล คุุณวรวุุฒิิ หนููเกื้้�อ

ภาพที่่� 4: ชิ้้�นส่วน
่ กระดููกกะโหลกที่่ไ� ด้้จากการพิิมพ์์ 3 มิิติิ ด้้วยวััสดุุเรซิ่่�น
ที่่ม� า: รััศมีี ชููทรงเดช. (2545). รายงานความก้้าวหน้้าทางวิิชาการโครงการโบราณคดีีบนพื้้�นที่่สู� ูงใน
อำ�ำ เภอปางมะผ้้า จัังหวััดแม่่ฮ่อ่ งสอน ครั้้�งที่่� 3. (เอกสารสำ�ำ เนา). กรุุงเทพฯ. : สำ�นั
ำ กั งานกองทุุน
สนัับสนุุนการวิิจัยั สกว.
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2. ขั้้น� ตอนการประกอบชิ้้น� ส่่วนกระดููกกะโหลก (ชิ้้น� ส่่วนวััสดุุเรซิ่่น� จากการพิิมพ์์ 3 มิิติิ (print 3D)
	นำำ�ชิ้้น� ส่่วนกระดููกกะโหลกมาจำำ�แนกจััดเรีียงอย่่างเป็็ นระเบีียบ จััดทำำ�ทะเบีียนหมายเลข
เพื่่�อให้้ง่า่ ยในขณะประกอบชิ้้�นส่่วน เริ่่ม� ต่่อชิ้้�นส่่วนโดยการนำำ�รููปกะโหลกจำำ�ลองโดยทั่่�วไปที่่�ผ่า่ นการ
หล่่อด้้วยวัสั ดุุดินิ น้ำำ�มั
� นั ผสมขี้้�ผึ้ง้ � เรีียบร้อ้ ยแล้้ว เพื่่�อใช้้สำ�ำ หรัับเป็็ นรููปเค้้าโครงรองรัับ และยึึดเกาะของ
ชิ้้�นส่่วนกระดููก (เรซิ่่�น) นำำ�ชิ้้น� ส่่วนกระดููกจริิง (เรซิ่่�น) วางทาบตามตำำ�แหน่่งของหลัักกายวิิภาค ทั้้�งนี้้�
อาจต้้องขยัับเคลื่่�อนย้้ายไปมาเพื่่�อหาตำำ�แหน่่งที่่�เหมาะสม เมื่่�อได้้ตำ�ำ แหน่่งที่่�เหมาะสมแล้้วขีีดเส้้น
โดยรวบเพื่่�อให้้รู้้�ขนาดขอบเขตแล้้วขุุดควัักเนื้้�อดิินน้ำำ�มั
� นั ตามความหนาของชิ้้�นส่่วนกระดููกนั้้น� ๆ แล้้ว
วางชิ้้�นส่่วนกระดููกลงตรงตำำ�แหน่่งเดิิมให้้แนบเสมอ เป็็ นผิิวระนาบเดีียวกันั กัับผิิวกะโหลกต้้นแบบ ทำำ�
เช่่นนี้้�จนครบตามจำำ�นวนของชิ้้�นกระดููก (เรซิ่่น� ) อนึ่่�งตรงตำำ�แหน่่งใดไม่่พบชิ้้น� ส่่วนกระดููกจะแก้้ปััญหา
โดยการสัันนิิษฐานคาดคะเนตามหลัักกายวิิภาคศาสตร์์ ถึึงลัักษณะรููปร่่าง รููปทรง ผิิวระนาบ ความ
โค้้งมน และจากหลัักฐานส่่วนอื่่น� ที่่�มีคว
ี ามเกี่่�ยวข้อ้ ง โดยผ่่านการตรวจสอบจากผู้้�เชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้าน
เพื่่� อ หาความเหมาะสมมากที่่� สุุด หลััง จากประกอบรูู ป กะโหลกเสร็็จ สิ้้�น แล้้วส่่ง ให้้ผู้้�เ ชี่่� ยว ชาญที่่�
เกี่่�ยวข้อ้ งตรวจสอบความเหมาะสม เมื่่�อผ่่านการพิิจารณาอนุุมัติั จิ ากผู้้�เชี่่�ยวชาญแล้้วนั้้น� นำำ�ชิ้้น� งาน
กะโหลกต้้นแบบ ไปทำำ�แม่่พิมิ พ์์และหล่่อด้้วยวัสั ดุุเรซิ่่น� เพื่่�อนำำ�ไปปั้้�นชิ้้�นกล้้ามเนื้้�อใบหน้้าในขั้้�นตอนต่่อ

ภาพที่่� 5: ขณะประกอบชิ้้�นส่วน
่ กระดููกกะโหลกเรซิ่่�น และกะโหลกที่่ผ่� า่ นการหล่่อด้้วยวััสดุุเรซิ่่�น
เรีียบร้้อยแล้้ว
ที่่ม� า: ปนััดดา แซ่่ปััง, 2562
3. ขั้้น� ตอนการปั้้� นขึ้้น� รูู ปใบหน้้าด้้วยวิิธีีการทางประติิมากรรม
การจััดวางเส้้นระดัับกะโหลก
มองจากด้้านข้้างให้้แนว Frankfort horizontal plane คืือ เส้้นที่่�ลากจากจุุดต่ำำ��สุดุ ของขอบ
ตาล่่าง (Orbitale) ไปยัังขอบบนสุุดของรููหูบู นกะโหลก (Porion) ขนานกัับพื้้น� ราบและมองจากด้้าน
หน้้าตรงให้้แนวของขอบกระบอกตาบน-ล่่าง และแนวการขบฟัั น ขนานกัับพื้้น� ราบ
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ภาพที่่� 6: การวางและปรัับระดัับกะโหลก
ที่่ม� า: กนกนาฏ จิินตกานนท์์, 2563
	ตำำ�แหน่่งความหนาเนื้้�อเยื่่�ออ่่อน การวางจุุดกำำ�หนดความหนาของเนื้้�อเยื่่�ออ่่อน (soft tissue
depth marker) ใช้้ข้อ้ มููลจากการวััดใบหน้้าคนไทยด้้วย CT scanning การใช้้ข้อ้ มููลความหนาของ
เนื้้�อเยื่่�ออ่่อนบริิเวณใบหน้้า ควรเลืือกตามเพศ อายุุ ขนาด และลัักษณะของกะโหลกศีีรษะที่่�เหมาะ
สม ในกรณีีนี้้ � กะโหลกศีีรษะค่่อนข้้างเล็็ก จึึงเลืือกใช้้ขนาดเป็็ นมิิลลิเิ มตรตามภาพ

ภาพที่่� 7: การกำ�ำ หนดตำ�ำ แหน่่งความหนาเนื้้�อเยื่่อ� อ่่อน
ที่่ม� า: กนกนาฏ จิินตกานนท์์และสุุกัญ
ั ญา เลิิศวิินิจนั
ิ นท์
ั ,์ 2563
ตา เขีียนจุุดกึ่่�งกลางขอบตาในแนวนอน และแนวตั้้�ง เมื่่�อมองจากด้้านข้้างส่่วนนููนที่่�สุดุ ของ
ลููกตา จะไม่่เกิินออกมานอกขอบกระบอกตาบน และล่่างส่่วนของตาดำำ� (Iris) อาจยื่่�นออกมา 3 - 4
มม. (Stephan, 2002) แบ่่งกระบอกตาออกเป็็ นสี่่�ส่ว่ น จุุดกึ่่�งกลางของตาดำำ�จะอยู่่�ใน quadrant ที่่�
สอง (ไม่่ใช่่จุดุ กึ่่�งกลางของกระบอกตา)(Stephan Huang & Davidson, 2009)
จมููก การหาตำำ�แหน่่งปลายจมููก โดยเชื่่�อมต่่อจุุดกำำ�หนดความหนาของเนื้้�อเยื่่�ออ่่อน (soft
tissue depth marker) ในแนวกึ่่�งกลางของใบหน้้าเข้้าด้้วยกันั โดยกำำ�หนดจุุดปลายจมููกตามวิิธีีของ
Gerasimov, M. M. (1955) (อ้้างอิิงตาม Ullrich & Stephan, 2011) โดยสร้้างจากเส้้นตามแนว
กระดููกจมููก (nasal bone) ตััดกัับเส้้นของพื้้�นกระดููกช่อ่ งจมููก (nasal floor) ความกว้้างของจมููก ดูู
จากขนาดของส่่วนที่่�กว้า้ งที่่�สุดุ ของช่่องจมููกจากกะโหลก แล้้วแบ่่งเป็็ นสามส่่วน ความกว้้างของจมููก
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จะกว้้างออกไป 1/3 ส่่วนของความกว้้างของช่่องจมููกนั้้น� ความสููงของปีี กจมููกจะสััมพัันธ์์กับตำ
ั �ำ แหน่่ง
ของชั้้�นด้้านในของกระดููก (crista conchalis) ช่่องจมููก (nostril) จะอยู่่�ตรงกัับรููเปิิ ดของช่่องกะโหลก
ทั้้�งความกว้้างและความสููงของฐานจมููก
ปาก ตำำ�แหน่่งมุุมปากจะอยู่่�ประมาณฟัั นเขี้้�ยวบน ซึ่่ง� จะมีีความกว้้างประมาณระยะทาง
ระหว่่างด้้านในของม่่านตา (Iris) ทั้้�งสองข้้าง ร่่องใต้้จมููกจะเท่่ากัับระยะระหว่่างครึ่่�งความกว้้างของ
ฟัั นหน้้าบน (Stephan 2003) รอยต่่อระหว่่างริิมฝีี ปากบนกัับริมิ ฝีี ปากล่่างจะอยู่่�สููงกว่่าปลายฟัั นตััด
บน(Wilkinson et al. 2003) (Desai et al, 2009 ; Peck et al. 1992; Cohen, 2008) งานวิิจัยั ระบุุว่า่
ริิมฝีี ปากบนของเพศหญิิงจะสููงประมาณ 2-4.5 มิิลลิเิ มตร ส่่วนผู้้�ชายจะประมาณ 1-3 มิิลลิเิ มตร และ
ผู้้�สููงอายุุจะมีีระดัับริมิ ฝีี ปากบนยาวขึ้้น� ผู้้�วิิจัยั เลืือกให้้อยู่่�ประมาณ 1 มิิลลิเิ มตรเนื่่�องจากโครงนี้้�มา
จากบ้้านไร่่ เป็็ นเพศชาย และมีีอายุุประมาณ 50 ปีี ความยื่่�นของริิมฝีี ปากขึ้้น� อยู่่�กัับตำ�ำ แหน่่งของฟัั น
หน้้า ฟัั นที่่�ยื่่�นมากก็็จะทำำ�ให้้ริมิ ฝีี ปากยื่่�น หรืือปากปิิ ดไม่่สนิิท ถ้้าไม่่มีีฟัันหน้้าริิมฝีี ปากก็็จะหลุุบลงมา
และมีีรอยย่่น การสบฟัั น และตำำ�แหน่่งของขากรรไกรก็็สัมั พัันธ์์กับลั
ั กั ษณะริิมฝีี ปาก ถ้้าฟัั นบนหรืือขา
กรรไกรบนยื่่�น ริิมฝีี ปากบนจะยื่่�นริิมฝีี ปากล่่างจะหลุุบ ในทางตรงข้้ามถ้้าฟัั นล่่างหรืือขากรรไกรล่่าง
ยื่่�น ริิมฝีี ปากล่่างก็็จะยื่่�นและริิมฝีี ปากบนหลุุบเข้้าไป
เปลืือกตาบนและล่่าง ตำำ�แหน่่งเปลืือกตาบนและล่่างจะมีีรอยต่่อชนกัันตามแนวของเส้้น
ที่่�เชื่่�อมระหว่่าง Whitnall’s Tubercle (ปุ่่�มนููนของกระดููกด้า้ นนอกของกระบอกตา) และรอยหวำำ�ของ
กระดููกที่่�อยู่่�ของต่่อมน้ำำ�� ตา Lacrimal fossa ลัักษณะความโค้้งของเปลืือกตาก็็มักั จะมีีความโค้้งล้้อ
ไปกัับรููปร่่างของกระบอกตา (Wolff 1948, Whitnall; 1911 อ้้างอิิงตาม Hayes, 2017).

ภาพที่่� 8: ขณะปั้้�นขึ้นรู
้� ู ปอวััยวะบนใบหน้้า
ที่่ม� า: ศุุภร ชููทรงเดช, 2562

วารสารศิิลปกรรมบููรพา 2564

กล้้ามเนื้้อ� ใบหน้้า
Temporalis (กล้้ามเนื้้อ� ขมัับ) กล้้ามเนื้้�อขมัับ เป็็ นกล้้ามเนื้้�อขนาดใหญ่่รููปพััดที่่�อยู่่�ด้้าน
ข้้างของศีีรษะ เส้้นลายของกล้้ามเนื้้�อจะมารวมกัันเป็็ นกลุ่่�มเอ็็นกล้้ามเนื้้�อลอดไปใต้้กระดููกแก้้ม
(Zygomatic arch) ทิิศทาง: จากรอยเส้้น ขมัับบนกะโหลก (Temporal line) ไปยัังก้้านกระดููก Coronoid process บนขากรรไกรล่่าง หน้้าที่่�: ยกขากรรไกรล่่างขณะหุุบปาก ช่่วยในการเยื้้�องคางไปด้้าน
ซ้้ายหรืือขวาเพื่่�อใช้้ในการบดเคี้้�ยวอาหาร สามารถสััมผััสได้้ว่า่ กล้้ามเนื้้�อแข็็งเกร็็งขึ้้น� เมื่่�อมีีการกััดฟัั น
Buccinator (กล้้ามเนื้้อ� กระพุ้้�งแก้้ม) กล้้ามเนื้้�อกระพุ้้�งแก้้ม เป็็ นกล้้ามเนื้้�อบาง ๆ รููปสี่่เ� หลี่่ย� ม
ที่่�อยู่่�ด้้านในของแก้้ม เป็็ นกล้้ามเนื้้�อที่่�เกี่่�ยวข้อ้ งกัับการเป่่ า บางครั้้�งจึึงเรีียก “trumpeter muscle”
ทิิศทาง: เกาะจากด้้านนอกของขากรรไกรบนเหนืือฟัั นกราม ไปสู่่�ด้้านนอกของขากรรไกรล่่างใต้้ ฟัั น
กรามล่่าง เส้้นลายของกล้้ามเนื้้�อที่่�ติดิ กัับขากรรไกรบนและล่่าง มีีการประสานกัันกัับกล้า้ มเนื้้�อรอบ ๆ
ปาก และบริิเวณกลางของกล้้ามเนื้้�อมีีลายที่่�ประสานกัันไขว้้สลัับไปมา แล้้วมารวมกัันที่่�ใกล้้มุมุ ปาก
หน้้าที่่�: บีีบตัวั เมื่่�อใช้้ในการเป่่ าลมออกจากปาก ใช้้ในการดููดของเหลว ใช้้ขยับดั
ั นั ให้้อาหารเคลื่่�อนมา
สู่่�บริิเวณฟัั นขณะบดเคี้้�ยว
Masseter (กล้้ามเนื้้อ� แมสเส็็ตเตอร์์) กล้้ามเนื้้�อแมสเส็็ตเตอร์์ เป็็ นกล้้ามเนื้้�อรููปสี่่�เหลี่่�ยม
ที่่�มีีขนาดใหญ่่แข็็งแรง แบ่่งออกเป็็ นมััดย่่อยสามชั้้�น คืือ ชั้้�นนอก ชั้้�นกลาง และชั้้�นใน แต่่ในการปั้้� นรููป
ใบหน้้านี้้� จะปั้้� นเฉพาะชั้้�นนอกเท่่านั้้�น ทิิศทาง: เส้้นกล้้ามเนื้้�อจะเริ่่ม� จากขอบล่่างของกระดููกแก้้มด้้าน
หน้้ารอยต่่อระหว่่างกระดููกขากรรไกรบนกัับ กระดููกแก้้ม (zygomaticomaxillary suture) ลงไปตาม
ข้้างแก้้ม และเกาะที่่�มุมุ ขอบด้้านหลัังของกระดููกของขากรรไกรล่่าง หน้้าที่่�: ดึึงให้้ขากรรไกรล่่างขึ้้น� ไป
สบกัับขากรรไกรบน ทำำ�ให้้ฟัันกรามกระทบกัันเกิิดการบดเคี้้�ยวอาหารสามารถมองเห็็นขอบกรามนููน
เป็็ นสัันเมื่่�อมีีการขบฟัั นอย่่างแรง
Mentalis (กล้้ามเนื้้อ� คาง) กล้้ามเนื้้�อคางประกอบด้้วยกล้า้ มเนื้้�อทรงกรวยคว่ำำ�� 2 มััด
ประกบกัันที่่�สันั ตรงกลางซึ่่ง� เป็็ นส่่วนของคางอยู่่�ตรงกึ่่�งกลางของขากรรไกรล่่าง (symphysis menti)
ทิิศทาง: เส้้นลายกล้้ามเนื้้�อจะเกาะอยู่่�สองข้้างของสััน symphysis menti มีีทิิศทางลงมาในแนวดิ่่�ง
พุ่่�งเข้้าไปด้้านในเกาะกัับกระดููก และพุ่่�งออกมาด้้านนอกติิดกัับชั้้น� ไขมัันของคาง และชั้้�นผิิวหนััง
หน้้าที่่�: ยกริิมฝีี ปากล่่าง และทำำ�ให้้ริมิ ฝีี ปากพุ่่�งออกไปด้้านหน้้า มัักจะทำำ�ให้้เกิิดเป็็ นรอบบุ๋๋�มบริิเวณ
คาง เป็็ นการแสดงออกทางสีีหน้้าของความสงสััย ไม่่พอใจ ขััดใจ เหมืือนการทำำ� “ปากยื่่�นปากยาว”
Orbicularis Oris (กล้้ามเนื้้�อรอบริิมฝีีปาก) กล้้ามเนื้้�อรอบริิมฝีี ปากจะแบ่่งเป็็ นสี่่�ชุุด
ที่่�เป็็ นอิิสระต่่อกัันในแต่่ละจตุุรภาค กล้้ามเนื้้�อมีีลักั ษณะแผ่่กระจายออกคล้้ายพััด แล้้วมารวมกัันที่่�
จุุด “modiolus” ซึ่่ง� อยู่่�ด้้านนอก และสููงขึ้้น� จากมุุมปาก ทิิศทาง: เส้้นกล้้ามเนื้้�อจะกระจายออกเป็็ นวง
รอบ ๆ ปากโดยไม่่มีส่ี ว่ นที่่�ยึึดติิดกัับกระดููก หน้้าที่่�: ทำำ�ให้้ริมิ ฝีีปากเม้้มเข้้าหากััน หรืือยื่่น� ออกมา เช่่น การจููบ
Muscle of Facial Expression (กล้้ามเนื้้อ� แสดงสีีหน้้า) กล้้ามเนื้้�อเหล่่านี้้�มีีลักั ษณะเป็็ น
เส้้นหรืือแผ่่นบาง ๆ อยู่่�ใกล้้ชั้้น� ผิิวหนัังที่่�มาเกาะใกล้้ ๆ ริิมฝีี ปาก
Depressor Labii Inferioris (กล้้ามเนื้้อ� ดึึงริิมฝีีปากล่่างลง) ทิิศทาง: ดึึงจากใกล้้ขอบกระดููก
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ด้้านล่่างของกระดููกขากรรไกรล่่าง ทิิศทางขึ้้น� ไปด้้านบนและโค้้งเข้้าไปด้้านใน บริิเวณใกล้้ ๆ กัับรููเปิิ ด
ของเส้้นประสาทที่่�ไปเลี้้�ยงคาง เพื่่�อประสานเข้้ากัับกล้า้ มเนื้้�อรอบปาก บางส่่วนด้้านล่่างเชื่่�อมต่่อกัับ
กล้้ามเนื้้�อบางส่่วนของคอ (platysma) หน้้าที่่�: ดึึงริิมฝีี ปากล่่างให้้ต่ำ��ล
ำ ง และออกมาด้้านหน้้า ใช้้การ
ทำำ�งานระหว่่างการเคี้้�ยวอาหาร และเมื่่�อรู้้�สึึกไม่่พอใจแบบประชดประชััน
Levator Anguli Oris (กล้้ามเนื้้อ� ยกมุุมปากขึ้้น� ) ทิิศทาง: จากใต้้ต่อ่ ตำำ�แหน่่งของรููเปิิ ด
ของเส้้นประสาทใต้้ตา (Infraorbital foramen) มาสู่่�จุุดที่่�เป็็ นที่่�รวมของกล้้ามเนื้้�อที่่�มุมุ ปาก (Modiolus) ด้้านบนจะเข้้าไปเชื่่�อมต่่อกัับร่อ่ งจากปีี กจมููกถึึงขอบปาก (Nasolabial fold) หน้้าที่่�: ยกมุุมปาก
เช่่นในขณะยิ้้�ม และทำำ�ให้้รููปร่่างของร่่องจากปีี กจมููกถึึงขอบปากลึึกขึ้้น� หรืือเปลี่่�ยนรููปร่่างไป
Depressor Anguli Oris (กล้้ามเนื้้อ� ดึึงมุุมปากลง) ทิิศทาง: กล้้ามเนื้้�อเกาะส่่วนด้้านข้้าง
ของตััวขากรรไกรล่่างและเกาะต่ำำ��กว่า่ กล้้ามเนื้้�อดึึงริิมฝีี ปากล่่าง ด้้านบนไปเกาะรวมกัับกล้า้ มเนื้้�ออื่่�น
ที่่�เชื่่�อมกัับจุดุ ที่่�เป็็ นที่่�รวมของกล้้ามเนื้้�อที่่�มุมุ ปาก (Modiolus) ส่่วนด้้านล่่างของกล้้ามเนื้้�อเชื่่�อมต่่อกัับ
กล้้ามเนื้้�อบางส่่วนของคอ (platysma) เช่่นกััน หน้้าที่่�: ดึึงมุุมปากลงด้้านล่่าง หรืือดึึงออกไปด้้านข้้าง
เพื่่�อแสดงความเศร้้า หรืือไม่่พอใจ
Levator Labii Superioris (กล้้ามเนื้้อ� ดึึงริิมฝีีปากบน) ทิิศทาง: อยู่่�ด้้านบนของตำำ�แหน่่ง
ของรููเปิิ ดของเส้้นประสาทใต้้ตา (Infraorbital foramen) แต่่ต่ำ��กว่
ำ า่ ขอบล่่างของกระดููกเบ้้าตา ลาก
ลงมาในแนวดิ่่�งเพื่่�อยึึดเชื่่�อมต่่อกัับกล้า้ มเนื้้�อรอบปากด้้านบน หน้้าที่่�: ทำำ�ให้้ร่อ่ งจากปีี กจมููกถึึงขอบ
ปาก (Nasolabial fold) ลึึกลง เช่่น เวลาร้้องไห้้ หรืือทำำ�หน้้าเคร่่งเครีียด
Risorius (กล้้ามเนื้้อ� ทำำ�ให้้ริิมฝีีปากเหยีียดตรง) ทิิศทาง: เริ่่ม� ต้้นขึ้้น� จากเนื้้�อเยื่่�อพัังผืืดที่่�
บุุอยู่่�บนต่่อมน้ำำ�ล
� าย Parotid กล้้ามเนื้้�อจะพาดผ่่านแก้้มแล้้วไปกระจุุกรวมกัับกล้า้ มเนื้้�ออื่่�น ๆ ที่่�
จุุดรวมกล้้ามเนื้้�อปาก Modiolus หน้้าที่่�: ดึึงริิมฝีี ปากออกไปด้้านข้้าง ทำำ�ให้้ปากเหยีียดตรงและดูู
กว้้างขึ้้น� เหมืือนเมื่่�อเวลาแสดงอาการเสีียดสีี เหน็็บแนม
Levator Labii Superioris Alaeque Nasi (กล้้ามเนื้้�อยกปีี กจมููกและริิมฝีีปากบน)
ทิิศทาง: เริ่่ม� จากใต้้รอยเชื่่�อมต่่อของกระดููก หน้้าผากและขากรรไกรบน (fronto-maxillary suture)
ลากลงมาตามขอบด้้านข้้างของปีี กจมููกเข้้ามาสู่่�ส่่วนกลางของริิมฝีี ปากบน หน้้าที่่�: ทำำ�ให้้จมููกบาน
ออก และดึึง ริิมฝีี ปากบนขึ้้น� เช่่น การร้้องไห้้ หรืือแสดงความรู้้�สึึกขยะแขยง
Zygomatic Minor (กล้้ามเนื้้อ� แก้้ม มััดเล็็ก) ทิิศทาง: ยึึดเกาะกัับกระดููกด้า้ นนอกต่่อรอย
เชื่่�อมต่่อของกระดููกแก้้มกัับกระดููกขากรรไกรบน (Zygomatico-maxillary suture) ไปสู่่�ริิมฝีี ปากบน
แทรกระหว่่างกล้้ามเนื้้�อที่่�ดึึงริิมฝีี ปากบน (levator labii superioris) และกล้้ามเนื้้�อที่่�ดึึงมุุมปาก
(levator anguli oris) หน้้าที่่�: ดึึงริิมฝีี ปากให้้เปิิ ดขึ้้น� จนเห็็นฟัั น เมื่่�อทำำ�งานร่่วมกัันกัับกล้า้ มเนื้้�อของริิม
ฝีี ปากบน จะทำำ�ให้้ริมิ ฝีี ปากม้้วนขึ้้น� เช่่น ในการยิ้้�ม เยาะเย้้ย ไม่่เชื่่�อใจ ดููถูกู
Zygomatic Major (กล้้ามเนื้้อ� แก้้ม มััดใหญ่่) ทิิศทาง: ขนานกัับกล้า้ มเนื้้�อแก้้ม มััดเล็็ก
แต่่ออกมาทางด้้านนอกของใบหน้้ามากกว่่า เริ่่ม� เกาะจากกระดููกที่่อ� ยู่่�ระหว่่าง รอยเชื่่�อมต่่อของกระดููก
แก้้มกัับกระดููกขมับั (Zygomatico-temporal suture) และรอยเชื่่�อมต่่อของกระดููกแก้้มกัับกระดููก
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ขากรรไกรบน (Zygomatico-maxillary suture) แล้้วเข้้าไปเกาะกัับจุดุ ที่่�กล้า้ มเนื้้�อปากทั้้�งหลายมา
รวมกััน (Modiolus) หน้้าที่่�: ดึึงมุุมปากบนขึ้้น� และดัันออกด้้านหน้้า ใช้้ในการแสดงออกของความสุุข
ยิ้้�ม และหััวเราะ

ภาพที่่� 9: ขณะปั้้�นขึ้นรู
้� ู ปชิ้้น� กล้้ามเนื้้�อใบหน้้า
ที่่ม� า: ศุุภร ชููทรงเดช, 2562
ไขมัันใต้้ผิิวหนััง และต่่อมน้ำำ�� ลาย parotid gland เทคนิิคการขึ้้น� รููปหน้้าส่่วนใหญ่่จะข้้าม
ขั้้�นตอนนี้้�ไป แล้้วเติิมผิิวหนัังให้้สูงู เท่่ากัับ soft tissue marker ไปเลย ผู้้�วิิจัยั เห็็นว่่าขั้้�นตอนนี้้� จะช่่วย
เสริิมความเข้้าใจในขบวนการการเกิิดริ้้�วรอยบนใบหน้้าเมื่่�ออายุุมากขึ้้น� ได้้ เมื่่�อมีีไขมัันใต้้ชั้้น� ผิิวหนััง
ลดลง ความเต่่งตึึงของผิิวก็็ลดลง และรอยย่่นมากขึ้้น� ส่่วนบริิเวณหน้้าหูู ก็็เติิมส่่วนของต่่อมน้ำำ�ล
� าย
Parotid หุ้้�มส่่วนของด้้านหลัังขากรรไกรล่่างด้้วย
หุ้้�มผิิวหนััง ขั้้�นตอนนี้้�เป็็ นการใส่่ผิิวหนัังคลุุมส่่วนต่่าง ๆ ทั้้�งหมดจนสููงเท่่า soft tissue
marker ที่่�ทำ�ำ ไว้้ ผู้้�วิิจัยั เลืือกใส่่ soft tissue markers เพีียงด้้านซ้้ายเพีียงด้้านเดีียวเพื่่�อความสะดวก
ไม่่เกะกะในการปั้้� น แล้้วค่อ่ ยทำำ�ด้า้ นขวาตามให้้สมดุุลกันั เมื่่�อเติิมผิิวหนัังได้้ระดัับแล้้ว ก็็ดึึง soft tissue markers ออก ทำำ�ผิิวหนัังให้้กลมกลืืนกััน และคลุุมส่่วนกะโหลกที่่�เหลืือ ในกรณีีที่่�ไม่่ชำ�ำ นาญอาจ
ค้้าง soft tissue markers ไว้้เพื่่�อไม่่ให้้ความหนาเนื้้�อเยื่่�อคลาดเคลื่่�อน

ภาพที่่� 10: การกำ�ำ หนดตำ�ำ แหน่่งไขมัันใต้้ผิวิ หนััง ต่่อมน้ำ��ำ ลาย และหุ้้�มชั้้�นผิวิ หนััง
ที่่ม� า: ศุุภร ชููทรงเดช, 2563
หูู เป็็ นส่่วนที่่�ไม่่สามารถบอกถึึงขนาดและรููปร่่างได้้จากกะโหลก เพราะหููมีีโครงสร้้างเป็็ น
กระดููกอ่อ่ นและสููญสลายไปหมด สิ่่�งเดีียวที่่�มีีหลัักฐานยืืนยัันทางวิิทยศาสตร์์ คืือ ตำำ�แหน่่งของรููหูจู ริิง
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การจำำ�ลองใบหน้้ามนุุษย์์โบราณด้้วยวิิธีีการทางประติิมากรรม

ที่่�เป็็ นกระดููกอ่อ่ นและเนื้้�อเยื่่�ออ่่อนจะอยู่่�หลัังต่่อรููหูดู้ า้ นนอกบนกะโหลก (Romanes 1986, อ้้างอิิง
Hayes, 2017) ผู้้�วิิจัยั ได้้ใช้้วิิธีีการทำำ�หูตู ามแบบ Gay Malin (The science and art of the facial reconstruction process, nysmusseum) คืือ เลืือกใช้้หูตู ามขนาดที่่�เหมาะสมที่่�ได้้ทำ�ำ ไว้้ก่่อนแล้้วมา
ติิด โดยยึึดตำำ�แหน่่งรููหูบู นกะโหลกเป็็ นหลััก การใส่่หูไู ม่่มีีผลต่อ่ ใบหน้้ามากนััก เพีียงแต่่ทำ�ำ ให้้ดูไู ม่่
แปลกที่่�ไม่่มีีหูเู ท่่านั้้�น เมื่่�อเทีียบกับั ภาพถ่่ายรัังสีีจาก CT scanning ใบหููด้า้ นบนจะอยู่่�ระดัับคิ้้ว� รููหูู
ด้้านนอกจะอยู่่�ระดัับเดีียวกับรู
ั ูหูขู องกะโหลก และใบหููด้า้ นล่่างจะอยู่่�ระดัับฐานจมููก
ทำำ�รอยย่่นบนผิิวหนัังใบหน้้า
เมื่่�อเติิมผิิวหนัังครบถ้้วนทั้้�งใบหน้้าแล้้ว จากนั้้�นตกแต่่งร่่องรอยเหี่่�ยวย่น่ เพื่่�อให้้สอดคล้้อง
กัับข้อ้ สัันนิิษฐานว่่า บุุคคลนี้้เ� ป็็ นเพศชาย อายุุ 45-50 ปีี ขึ้น้ � ไป และร่่วมกัับความคิิดเห็็นว่่าความเป็็ น
อยู่่� สภาพภููมิิประเทศ ภููมิิอากาศ เมื่่�อ 9,720± 50 ปีี มาแล้้ว นั้้�น อาจจะทำำ�ให้้สภาพร่่างกาย ผิิวหนััง
ใบหน้้า มีีลักั ษณะเทีียบเท่่าคนอายุุ 60 ปีี จึึงนำำ�ข้อ้ มููลดังั กล่่าวมาเป็็ นเกณฑ์์ ในการปั้้� นตกแต่่งร่่อง
รอย เหี่่�ยวย่น่ และลัักษณะความหยาบกร้้านของผิิวหนัังบนใบหน้้า โดยอาศััยภาพถ่่ายบุุคคลเพศ
ชายอายุุ 60-65 ปีี เป็็ นต้้นแบบในการปั้้� น ด้้วยการสัังเกตรููปใบหน้้าและตำำ�แหน่่งที่่�มักั จะเกิิดร่่องรอย
เหี่่�ยวย่น่ เช่่น เส้้นรอยหยัักบนหน้้าผาก หนัังเปลืือกตาบน หนัังเปลืือกตาล่่าง ผิิวหนัังบริิเวณแก้้มมุุม
ปาก เป็็ นต้้น ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้เกิิดความสมบููรณ์์ของชิ้้�นงานจึึงมีีความจำำ�เป็็ นต้้องเพิ่่�มเติิม เสริิมแต่่ง ด้้วย
ทัักษะชำำ�นาญการและประสบการณ์์ของประติิมากรเองด้้วย
ขั้้น� ตอนการทำำ�สีีผิิวใบหน้้า
	สีีผิวถู
ิ กกำ
ู �ำ หนดขึ้้น� โดยใช้้ข้อ้ มููลการสัันนิิฐานถึึงวิิถีชีี วิี ติ ความเป็็ นอยู่่� รวมทั้้�งสภาพสิ่่�งแวดล้้อม
ภููมิิประเทศ ภููมิิอากาศ เมื่่�อ 9,720 ± 50 ปีี มาแล้้ว ร่่วมกัับการคาดคะเนด้้านวััฒนธรรม และ
พััฒนาการด้้านต่่าง ๆ ซึ่่ง� มีีความเป็็ นไปได้้ว่า่ มนุุษย์์น่า่ จะมีีสีีผิิวค่อ่ นข้้างคล้ำำ�� หรืือผิิวดำ�ำ แดง
ขั้้น� ตอนการปั้้� นหนวด เครา และผม เพิ่่ม� เติิม
	ขั้้�นตอนการทำำ�ผม คิ้้�ว และหนวดเครา มีีความจำำ�เป็็ นต้้องทำำ�เป็็ นขั้้�นตอนสุุดท้้าย เนื่่�องจาก
ต้้องการเห็็นถึึงความแตกต่่างระหว่่างใบหน้้าเกลี้้�ยง ๆ กัับใบหน้้าที่่�มีีผม คิ้้�ว และหนวดเครา ด้้วย
เหตุุผลดังั กล่่าวนี้้� จึึงเป็็ นการปั้้� นตกแต่่งเพิ่่�มเติิมในภายหลััง โดยการใช้้ข้อ้ มููลสันั นิิษฐานเกี่่�ยวกับั วิิถีี
ชีีวิิตความเป็็ นอยู่่�ของมนุุษย์์เมื่่�อ 9,720± 50 ปีี มาแล้้ว จึึงทำำ�ให้้ได้้ข้อ้ สรุุปว่่า มนุุษย์์เพศชายนี้้�ควรจะ
มีีทรงผม หนวดเครารุุงรััง พอสมควร แต่่จะไม่่มากเหมืือนกัับชาวตะวัันตก เมื่่�อหาข้้อสรุุปได้้แล้้วนั้้น�
จึึงเริ่่ม� การปั้้� นตกแต่่งด้้วยวัสั ดุุอีีพ็อ็ กซีี (Epoxy) สำำ�หรัับงานประติิมากรรมโดยเฉพาะ
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ภาพที่่� 11: การสร้้างร่่องรอยยัับ ย่่น บนพื้้�นผิวิ หนััง เคลืือบสีีใบหน้้า และเพิ่่�มผม หนวด เครา
ที่่ม� า: ปนััดดา แซ่่ปััง, 2563

สรุุ ปผลการปฏิิบัติั งิ าน
	วััตถุุประสงค์์ของการสร้้างรูู ปจำำ�ลองใบหน้้ามนุุษย์์โบราณยุุคก่่อนประวััติิศาสตร์์ (เอเชีีย
ตะวัันออกเฉีียงใต้้) นี้้� มิิใช่่เป็็ นการสร้้างรููปเหมืือนบุุคคลหรืือค้้นหาความถููกต้อ้ งของใบหน้้าที่่�ระบุุตัวั
บุุคคลแต่่อย่่างใด เป็็ นเพีียงขั้้�นตอนการปฏิิบัติั งิ านเพื่่�อให้้เกิิดความสมบููรณ์์ตามแผนการดำำ�เนิินงาน
ที่่�ได้้กำ�ำ หนดไว้้เท่่านั้้�น ซึ่่ง� ตามทััศนส่่วนตััวของผู้้�เขีียน (ประติิมากร) มีีความคิิดเห็็นสอดคล้้องกัับนักั
วิิชาการ และผู้้�เชี่่�ยวชาญ ว่่าเป็็ นเรื่่อ� งที่่�ยากลำำ�บาก และมีีความซัับซ้อ้ นมากที่่�จะหาเอาความถููกต้อ้ ง
ของรููปใบหน้้ามนุุษย์์ที่่�มีีอายุุย้อ้ นกลัับไปเมื่่�อ 9,720 ± 50 ปีี มาแล้้ว ดัังนั้้�น การสร้้างรููปจำำ�ลองใบหน้้า
มนุุษย์์โบราณครั้้�งนี้้�จึึงมุ่่�งเน้้นที่่�ลำ�ดั
ำ บขั้้
ั น� ตอนของการปฏิิบัติั งิ านเป็็ นสำำ�คัญ
ั ซึ่่ง� จะนำำ�ไปสู่่�การบัันทึึก
ข้้อมููลต่า่ ง ๆ ตั้้�งแต่่เริ่่ม� ต้้นจนถึึงขั้้�นตอนสุุดท้้าย และจััดระเบีียบข้อ้ มููลขั้้น� ตอนเหล่่านี้้� เพื่่�อนำำ�มาจััดทำำ�
เอกสาร คู่่�มืือการปั้้� นขึ้้น� รููปหน้้าสำำ�หรัับนักั โบราณคดีี ซึ่่ง� จะเป็็ นประโยชน์์ต่อ่ วงการโบราณคดีี มนุุษย
วิิทยากายภาพและศาสตร์์ด้า้ นอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้อ้ งต่่อไป
จากการปฏิิบัติั งิ านอย่่างต่่อเนื่่�องซึ่่ง� พบปัั ญหา อุุปสรรคบ้้างจากความไม่่แน่่ชัดั ของข้้อมููล
กล่่าวคืือ การคาดคะเนความเหมาะสม ปริิมาตร ขนาด สััดส่่วน ของรููปใบหน้้ารวมทั้้�งอวััยวะต่่าง ๆ
เช่่น ตา หูู จมููก ปาก อีีกทั้้ง� ความตื้้�น ลึึก หนา บาง ของชั้้�นกล้้ามเนื้้�อ ชั้้�นไขมััน และชั้้�นผิิวหนัังซึ่่ง� ต้้อง
กะเกณฑ์์ให้้แน่่ชัดั ว่่าเหมาะสมมากที่่�สุดุ ก่่อนลงมืือปั้้� นขึ้้น� รููป จึึงนำำ�ไปสู่่�การค้้นหาข้้อมููล ระดมความรู้้�
จากนัักวิิชาการผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านต่่าง ๆ มาร่่วมบููรณาการ แก้้ไขปัั ญหา ไขข้้อสงสััย ต่่าง ๆ เพื่่�อให้้เกิิด
ความเข้้าใจที่่�ชัดั เจนยิ่่�งขึ้้น� ซึ่่ง� จะทำำ�ให้้ง่า่ ยต่่อการปั้้� นขึ้้น� รููปส่่วนรายละเอีียดต่่าง ๆ บนใบหน้้ามากขึ้้น�
ถึึงแม้้ว่า่ ข้้อมููลที่่�ได้้ผ่า่ นการสรุุปความแล้้วนั้้น� อาจจะไม่่ใช่่ข้อ้ มููลที่่�ถูกต้
ู อ้ งที่่�สุดุ ก็็ตาม แต่่เป็็ นกระบวน
การแก้้ปััญหาอย่่างเป็็ นระบบระเบีียบและถููกต้อ้ งตามสมมติิฐาน ซึ่่ง� สามารถนำำ�มาอธิิบายอ้้างอิิงใน
การปฏิิบัติั งิ านได้้อย่่างครบถ้้วน
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เมื่่�อเสร็็จสิ้้�นการปฏิิบัติั งิ านสร้้างรููปจำำ�ลองใบหน้้ามนุุษย์์โบราณและได้้ผ่า่ นการพิิจารณาจาก
ผู้้�เชี่่�ยวชาญแล้้วนั้้น� ต่่างแสดงความคิิดเห็็นที่่�สอดคล้้องกััน กล่่าวคืือ รููปใบหน้้าที่่�ยังั ไม่่ได้้เพิ่่�มเติิม ผม
หนวด เคราเมื่่�อสัังเกตรููปเค้้าโครงใบหน้้า อวััยวะ ตา หูู จมููก ปาก รวมทั้้�งรอยยัับย่น่ และสีีผิิวนั้้น� มีี
แนวโน้้มและความเป็็ นไปได้้สูงู ที่่�มนุุษย์์โบราณจะมีีรููปใบหน้้าตามชิ้้�นงานที่่�ปรากฎ แต่่เมื่่�อนำำ�รููปใบหน้้า
เดิิมนี้้�ใส่่ผม หนวด เครา เพิ่่�มเติิม ปรากฏว่่าใบหน้้ามีีรููปลัักษณ์์ ที่่�แตกต่่างออกไป กล่่าวคืือ รููปใบหน้้า
มีีความคล้้ายคลึึงกัับชาวตะวัันตกมากกว่่าชาวเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ แต่่ทั้้ง� นี้้�มีีความจำำ�เป็็ นที่่�จะ
ต้้องเพิ่่�มเติิม ผม หนวดเครา เนื่่�องจากได้้ตั้้ง� สมมติิฐานไว้้เบื้้�องต้้น ว่่ามนุุษย์์เพศชายที่่�มีีอายุุย้อ้ นกลัับ
ไปเมื่่�อ 9,720 ± 50 ปีี มาแล้้ว ประกอบกัับวิิถีีชีีวิิตความเป็็ นอยู่่� สภาพอากาศ สิ่่�งแวดล้้อม รวมทั้้�ง
พััฒนาการต่่าง ๆ ทำำ�ให้้สภาพร่่างกายมีี ผิิวคล้ำ��ำ หรืือผิิวสองสีี ผมยาว หนวดเครารุุงรััง ซึ่่ง� ผู้้�เขีียนใน
ฐานะประติิมากรมีีความคิิดเห็็นประการหนึ่่�งว่่า ที่่�รููปใบหน้้ามีีความคล้้ายคลึึงกัับชาวตะวัันตกอาจ
เป็็ นผลมาจากวััสดุุที่่�ใช้้ในการปั้้� นขึ้้น� รููปผม และหนวดเครา คืือ อิิพ๊๊อคซี่่� (EPOXY) สำำ�หรัับงาน
ประติิมากรรม ซึ่่ง� เป็็ นวััสดุุที่่�ให้้ความทึึบตัันมากเกิินไป จึึงทำำ�ให้้ลักั ษณะของผม หนวดเครา หนาแน่่น
จนปิิ ดบัังรููปใบหน้้าเดิิมจนเกืือบหมด และโดยปกติิแล้้ว คนเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ไม่่น่า่ จะมีีผม
หนวดเครา หนาแน่่นมากนััก จึึงได้้เสนอให้้นำ�รู
ำ ูปใบหน้้าเดิิมนี้้� เพิ่่�มเติิมผม หนวด เครา โดยใช้้เส้้นผม
และ เส้้นหนวดเทีียม ที่่�มีีความคล้้ายกัับของจริิง ซึ่่ง� จะช่่วยให้้เค้้าโครงรููปใบหน้้าเดิิมยัังคงสมบููรณ์์อยู่่�
จะเป็็ นแนวทางหนึ่่�งที่่�ช่วย
่ แก้้ปััญหาได้้ต่อ่ ไปในอนาคต แต่่ทั้้ง� นี้้�ได้้สิ้้น� สุุดกระบวนการของการปฏิิบัติั ิ
งานตามระยะเวลาและแผนการดำำ�เนิินงานที่่�กำ�ำ หนดไว้้แล้้ว ซึ่่�งคณะผู้้�เชี่่�ยวชาญที่่�ร่ว่ มโครงการได้้
พิิจารณาลงความเห็็นว่่าโดยภาพรวมของการปฏิิบัติั งิ านในทุุกขั้้น� ตอนเป็็ นที่่�น่า่ พอใจอย่่างยิ่่�ง
	ผู้้�เขีียนในฐานะประติิมากรที่่�รับผิ
ั ิดชอบการปั้้� นรููปจำำ�ลองใบหน้้ามนุุษย์์โบราณ มีีความภาค
ภููมิิใจในประสบการณ์์ครั้้ง� นี้้�เป็็ นอย่่างยิ่่�งที่่�ได้้ใช้้ความรู้้� ความสามารถทางศิิลปะร่่วมกัับงานด้้าน
โบราณคดีี มานุุษยวิิทยากายภาพ ฯลฯ ซึ่่�งปรากฏให้้เห็็นเป็็ นประจัักษ์์ชัดั แล้้วว่่างานด้้านศิิลปะ
สามารถนำำ�มาปรัับใช้้ เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์ต่อ่ งานศาสตร์์ด้า้ นอื่่�น ๆ ในสัังคมได้้ และยัังเป็็ นองค์์ความ
รู้้�ทางวิิชาการนำำ�ไปพััฒนาต่่อยอดสู่่�การเรีียนการสอนในสถาบัันศึึกษาได้้อีีกทางหนึ่่�งด้้วย
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ความเรีียบง่่ายในวิิถีชีี ีวิติ ผ่่านเทคนิิคภาพพิิมพ์์โมะคุุลิิโตะ
The simplicity of life through Mokulito printing techniques
รััตติิพร ลี้้พ� านุุวงศ์์ 1

บทคััดย่่อ
	การสร้้างสรรค์์ผลงานศิิลปะภาพพิิมพ์์เรื่่อ� ง ความเรีียบง่า่ ยในวิิถีีชีีวิิตผ่่านเทคนิิคภาพพิิมพ์์
โมะคุุลิโิ ตะมีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อ 1) ศึึกษา และเก็็บข้อ้ มููลกระบวนการภาพพิิมพ์์เทคนิิคโมะคุุลิโิ ตะ 2)
เพื่่�อสร้้างสรรค์์ผลงานศิิลปะภาพพิิมพ์์ร่ว่ มสมััยแนวคิิดเรื่่�องความเรีียบง่่ายในวิิถีีชีีวิิตเทคนิิคโมะคุุลิิ
โตะ ให้้เกิิดการสร้้างสรรค์์ผลงานภาพพิิมพ์์ให้้มีีความหลากหลายทางด้้านเทคนิิคและเป็็ นแนวทาง
สำำ�หรัับผู้้�สนใจเทคนิิคภาพพิิมพ์์มีีทางเลืือกมากขึ้้น� ในการศึึกษาวิิจััยครั้้ง� นี้้�ได้้รับมุ
ั ุมมองแนวคิิด
แนวทางจากศิิลปิินกัับกระบวนการศึึกษาทางเอกสารรวมถึึงทฤษฎีีที่่�เกี่่�ยวข้อ้ ง และการอธิิบายความ
เป็็ นมาของเทคนิิคและกระบวนการสร้้างสรรค์์งาน ผู้้�วิิจััยต้อ้ งการที่่�จะถ่่ายทอดเรื่่�องราววิิถีีชีีวิิต
สภาพความเป็็ นอยู่่� การทำำ�มาหากิินของผู้้�คนที่่�ได้้พบเห็็นในชีีวิิตประจำำ�วันั ความทรงจำำ�ที่่�ได้้คุ้้�นเคย
และได้้พบเห็็นเป็็ นประจำำ� ไม่่ว่า่ จะเป็็ นแผ่่นดิินไทยหรืือแผ่่นดิินจีีนที่่�ผู้้�วิิจัยั ใช้้ชีีวิิตมาตลอด 7 ปีี และ
ถ่่ายทอดความเป็็ นวิิถีีชีีวิิตและความรู้้�สึึกที่่�ได้้ใช้้ชีีวิิตอาศััยอยู่่�ริิมฝั่่�งแม่่น้ำ�กั
�ำ บั ภาพที่่�เห็็นจนคุ้้�นตา สิ่่�งที่่�
มองข้้ามเพราะความเคยชิิน แต่่ในความเคยชิินนั้้�นก็็มีีความงามที่่�แฝงเร้้นซ่่อนอยู่่� โดยการหยิิบยกนำ�ำ
สิ่่�งเหล่่านั้้�นมาถ่่ายทอด ทำำ�ให้้ภาพที่่�เป็็ นแค่่มุมุ มองธรรมดาก็็กลายเป็็ นมุุมมองที่่�พิิเศษได้้ ถึึงแม้้ใน
ภาพอาจจะไม่่มีีสิ่่�งมีีชีีวิิต แลดููเสมืือนว่่าเป็็ นภาพนิ่่�ง แต่่สำ�ำ หรัับตัวผู้้�
ั วิิจัยพย
ั ายามจะถ่่ายทอดผ่่าน
งานภาพพิิมพ์์ให้้เกิิดความรู้้�สึึกว่่าภาพที่่�ไม่่มีีสิ่่�งชีีวิิตนี้้� หากเมื่่�อตั้้�งใจมองแล้้วจะให้้ความรู้้�สึึกว่่าทุุก
อย่่างกำำ�ลังั ดำำ�เนิินชีีวิิตอยู่่� ภาพแต่่ละภาพสามารถเล่่าเรื่่อ� งด้้วยตัวั เอง เช่่นบางภาพอาจให้้ความรู้้�สึึก
ว่่ามีีคนกำำ�ลังั พายเรืือ หรืือแม่่ค้า้ ก๋๋วยเตี๋๋�ยวเรืือกำำ�ลังั สาระวนกัับการลวกเส้้นกัับลูกค้
ู า้ ที่่�กำ�ลั
ำ งั หิิวโหย
หรืือสำำ�หรัับเรืือบางลำำ�ที่่�เฝ้้ารอลููกเรืือพากลัับข้า้ มไปยัังอีีกฝากฝั่่�งหนึ่่�ง โดยเลืือกใช้้เทคนิิคโมะคุุลิโิ ตะ
หรืือ Woodcut on Lithograph เพราะต้้องการถ่่ายทอดวิิถีีชีีวิิตที่่�พบเห็็นเหล่่านั้้�นโดยกำำ�หนดแสงเงา
และบรรยากาศที่่�คล้า้ ยกัับความเป็็ นจริิงให้้มากที่่�สุดุ และสาเหตุุอีีกประการที่่�เลืือกใช้้เทคนิิคนี้้ � เพราะ
ว่่าพื้้�นที่่�และวััสดุุไม่่เอื้้�ออำำ�นวยให้้กับั เทคนิิคอื่่�น ๆ เช่่น อุุปกรณ์์และวััสดุุบางอย่่างหาซื้้�อยาก การ
ขนส่่งลำำ�บาก ผู้้�วิิจัยจึึ
ั งเลืือกที่่�จะใช้้เทคนิิคและวััสดุุให้้เหมาะสมกัับพื้้น� ที่่�อาศััย โดยกระบวนการโมะคุุ
ลิิโตะ นั้้�นมีีการนำำ�วัสั ดุุไม้้มาใช้้ ซึ่่ง� พื้้�นผิิวของไม้้สามารถตอบสนองในเรื่่อ� งของอารมณ์์ ความรู้้�สึึกของ
ภาพได้้เป็็ นอย่่างดีี เนื่่�องจากผู้้�วิิจัยทำ
ั �ำ เรื่่อ� งเกี่่�ยวกับั วิิถีีชีีวิิต ความเป็็ นอยู่่�โดยใช้้การเขีียนแสงเงาจาก
ดิินสอไขลงบนไม้้ เรื่่อ� งราวในผลงานนั้้�นล้้วนเป็็ นวิิถีีชีีวิิตทั้้�งสิ้้�น เช่่น รููปเรืือที่่�ทำ�ำ จากไม้้ ดัังนั้้�น วััสดุุไม้้ที่่�
นำำ�มาทำำ�เป็็ นแม่่พิิมพ์์ เมื่่�อถููกเขีียนด้้วยดินิ สอไขจะสามารถสะท้้อนเนื้้�อหาที่่�ต้อ้ งการสื่่�อได้้อย่่างเต็็มที่่�
คุุณลัักษณะพื้้�นผิิวได้้สร้้างความกลมกลืืน เนื่่�องจากความเป็็ นธรรมชาติิของผิิวไม้้ได้้ประสานรููปทรง
ที่่�พื้้น� ผิิวมีีลักั ษณะเป็็ นไม้้และรููปทรงที่่�สะท้้อนถึึงภาพวััฒนธรรม วิิถีีชีีวิิต รวมกัันเป็็ นเนื้้�อหาเดีียวกันั
1

อาจารย์์, สาขาวิิชาการจััดการศิิลปกรรม คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยกรุุงเทพธนบุุรีี

47

48

ความเรีียบง่า่ ยในวิิถีีชีีวิิตผ่่านเทคนิิคภาพพิิมพ์์โมะคุุลิโิ ตะ

ได้้อ ย่่า งกลมกลืื น ผู้้�วิิจััยพบว่่าเทคนิิ คนี้้ มี� ี คว ามเหมาะสมในการนำำ� มาใช้้ทำ �ผล
ำ งานภาพพิิ มพ์์
ผลงานสร้้างสรรค์์ และยัังได้้แสดงให้้เห็็นถึึงความสำำ�เร็็จของกระบวนการภาพพิิมพ์์เทคนิิคโมะคุุลิโิ ตะ
สามารถนำำ�มาประยุุกต์เ์ ป็็ นเทคนิิคทางเลืือกให้้กัับศิิลปิินหรืือบุุคคลที่่�รักั ในศิิลปะภาพพิิมพ์์แต่่มีี
พื้้�นที่่�จำ�กั
ำ ดั และวััสดุุอุปุ กรณ์์ไม่่เอื้้�ออำำ�นวย
คำำ�สำ�คั
ำ ัญ : โมะคุุลิโิ ตะ, ภาพพิิมพ์์หิินบนแผ่่นไม้้, เทคนิิคภาพพิิมพ์์, วิิถีีชีีวิิต

Abstract
The Creation of printmaking works of art simplicity in a way of life through the
Mokulito printmaking technique aims to 1) To study and collect information on the process
of Mokulito technique 2)To create contemporary printmaking artworks concept of The
simplicity of life through Mokulito printing techniques creation of printed material to be more
technically diverse and provide more guidance for those interested in these print techniques. This research was conducted from a conceptual perspective. The research also is
focusing on explaining the history of technique and the creative process. The researcher
wanted to convey the story of a simple life, living conditions, and the livelihoods of people
that researcher has seen regularly in everyday life. Whether it is from Thailand or China
where the researcher had lived for the past 7 years, and convey the way of living and the
feeling of living on the bank of the river with familiar images. The researcher also brough
out some simple thing that was always overlooked because of the habit but actually has a
hidden beauty behind it by making the picture that can become a special perspective.
Even though there is no life in the picture but it is actually the researcher intention to convey
the feeling through the printmaking. If you pay attention to it, it gives you the feeling that
everything is living. Each picture can tell a story by itself. For example, in some photos it
might give the impression of someone is paddling; a boat noodle vendor is stirring and
blanching the noodles with hungry customers; some ships are waiting for the crew to take
them back across the coast. Using the Mokulito technique or Woodcut on Lithograph, the
researcher intended to define the shadows and atmospheres in artworks, and tried to
achieve the details that are most close to reality. The other reasons for choosing the Mokulito technique is the materials and types of equipment used in this technique are more favorable in achieving the desired outcomes. Also, the Transportation and availability of materials were difficult. Therefore, the researcher chose this technique and related materials
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to suit the area where the researchers have lived. The equipment and materials that are
difficult to buy in other techniques were readily available for the artist. The Mokulito process
is based on wood materials, where the surface of the wood can respond very well to the
emotions of the artist. The researcher was very satisfied with the outcome because this
technique was very successful in depicting things about the way of life in the artworks. The
textures in the artworks create a sense of harmony because of the feeling of naturalness of
the wooden textures reflected very well in the final prints. It coordinates to the surface with
actual wooden textures and in a way easier to get connected to this series of “The simplicity of life” is harmoniously combined with the same notion, to keep the feeling of realness,
natural reality, and the true nature of things around. The researcher found this technique to
be best suited for creative printmaking and the outcomes very well show the success of the
Mokulito printing process Mokulito printmaking can be practiced as an alternative technique by artists or individuals who love the art of printmaking but do not have enough
space and lack the availability of materials to work.
Keywords : Mokulito , Lithograph on wood, Printmaking techniques, Simplicity of life

ที่่ม� าและความสำำ�คััญ
ภาพพิิมพ์์ เป็็ นผลงานศิิลปะที่่�ถูกู สร้้างขึ้้น� มาด้้วยวิิธีีการพิิมพ์์ โดยมีีแม่่พิิมพ์์ต้น้ แบบ กดลง
บนกระดาษหรืือสิ่่ง� ที่่�มีพื้้ี น� ผิิวเรีียบก็ไ็ ด้้ สามารถสร้้างสำำ�เนา ภาพพิิมพ์์เป็็ นศิิลปะสาขาหนึ่่�งทางทััศนศิิลป์์
ลัักษณะเป็็ นงานสองมิิติิ เช่่นเดีียวกัับงานจิิตรกรรม แต่่แตกต่่างกัันตรงที่่�ผลงานจิิตรกรรมนั้้�น
ถ่่ายทอดแนวความคิิด อารมณ์์ความรู้้�สึึกลงบนวััตถุุต่า่ ง ๆ ที่่�ใช้้สร้้างสรรค์์ เช่่น ผ้้าใบ หรืือไม้้กระดาน
แต่่งานภาพพิิมพ์์นั้้น� ศิิลปิินต้้องถ่่ายทอดแนวคิิด อารมณ์์ความรู้้�สึึกผ่่านสื่่�อ ซึ่่ง� ทำำ�หน้้าที่่�เป็็ นแม่่พิิมพ์์
ได้้แก่่ ไม้้ โลหะ หิิน หรืือกระดาษเป็็ นต้้น โดยกระบวนการในการสร้้างแม่่พิิมพ์์มีีเทคนิิคและวิิธีีการที่่�
ต่่างกััน ได้้แก่่ เทคนิิค Etching, Drypoint, Aquatint, Mezzotint, Lithography, Monotype, Serigraphy, Engraving, Woodcut เป็็ นต้้น
นอกจากกระบวนการข้้างต้้นแล้้วยังั มีีเทคนิิคภาพพิิมพ์์ใหม่่ ๆ เกิิดขึ้้น� มาอย่่างหลากหลาย
ซึ่่ง� เทคนิิคกระบวนการที่่�ผู้้�วิิจัยยก
ั มากล่่าวคืือ เทคนิิคภาพพิิมพ์์ที่่�เรีียกว่า่ โมะคุุลิโิ ตะ หรืือ Lithograph
on wood ซึ่่ง� เป็็ นเทคนิิคใหม่่ เป็็ นการเอาเทคนิิคของภาพพิิมพ์์หินิ และภาพพิิมพ์์แกะไม้้รวมเข้้าด้้วยกันั
เป็็ นเทคนิิคจากทางประเทศญี่่�ปุ่่� น หลัังจากที่่�ผู้้�วิิจัยั ได้้เรีียนรู้้�กัับเทคนิิคใหม่่นี้้อ� ยู่่�พอประมานก็็รู้้�สึึกเกิิด
ความสนใจในตััวของเทคนิิคนี้้ � ผู้้�วิจัิ ยั ได้้ศึึกษาหาเทคนิิคภาพพิิมพ์์ที่่ไ� ม่่ใช้้แท่่นพิิมพ์์ จึึงได้้รับคำ
ั �ำ แนะนำำ�
จากผู้้�เชี่่�ยวชาญ โดยศึึกษาค้้นคว้้าข้้อมููลกระบวนการเทคนิิคโมะคุุลิโิ ตะ และทดลองปฏิิบัติั งิ านเพื่่�อ
เพิ่่�มประสบการณ์์ที่่�เป็็ นแนวทางในการนำำ�ไปสร้้างสรรค์์
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	การทำำ� งานภาพพิิ ม พ์์ใ นประเทศไทยนั้้�น มีี ก ารพััฒ นาไปมากจากอดีี ต จนถึึงปัั จ จุุบััน
จึึงต้้องการที่่�จะรวบรวมข้้อมููลเกี่่�ยวกัับเทคนิิคกระบวนการใหม่่ ๆ เหล่่านี้้�ไว้้ เพื่่�อที่่�จะรัักษาและ
สืืบทอดศิิลปะภาพพิิมพ์์ให้้คงอยู่่�สืืบไป อีีกทั้้ง� ยัังเป็็ นประโยชน์์ต่อ่ นัักศึึกษาศิิลปะและผู้้�สนใจทั่่�วไป ผู้้�
วิิจัยั หวัังว่่างานวิิจัยนี้้
ั จ� ะเป็็ นแรงกระตุ้้�นความคิิด และเป็็ นแนวทางในการศึึกษาศิิลปะภาพพิิมพ์์ต่อ่ ไป

วััตถุุประสงค์์ของการศึึกษา
1. เพื่่�อศึึกษาและเก็็บข้อ้ มููลกระบวนการทำำ�งานภาพพิิมพ์์เทคนิิคโมะคุุลิโิ ตะ
2. เพื่่� อ สร้้างสรรค์์ผลงานศิิลปะภาพพิิมพ์์ร่ว่ มสมััย แนวคิิดเรื่่�องความเรีียบง่่ายในวิิถีีชีีวิิต
ผ่่านเทคนิิคภาพพิิมพ์์โมะคุุลิโิ ตะ
3. เพื่่�อเป็็ นแนวทางในการสร้้างสรรค์์และสร้้างทางเลืือกในการพััฒนาเทคนิิคภาพพิิมพ์์ให้้
มีีความหลากหลายขึ้้น�

วิิธีีการศึึกษา
1. รวบรวมข้้อมููลด้า้ นเอกสาร หนัังสืือ ตำำ�รา งานวิิจัับ บทความ ที่่�เนื้้�อหาเกี่่�ยวข้อ้ งกัับ
แนวคิิดวิิถีีชีีวิิต
2. ข้้อมููลภาคสนาม ลงพื้้�นที่่�เก็็บข้อ้ มููลภาคสนามด้้วยเครื่่�องมืือถ่่ายภาพ เพื่่�อนำำ�มาสร้้าง
สรรค์์เป็็นผลงาน
3. วิิเคราะห์์ข้อ้ มููลที่่�เก็็บรวบรวมทั้้�งหมด เพื่่�อทำำ�การสัังเคราะห์์ออกมาเป็็ นองค์์ความรู้้�ทาง
วิิชาการ
4. นำำ�ผลสรุุปจากการทดลองทางเทคนิิคกระบวนการภาพพิิมพ์์มาพััฒนารููปแบบการสร้้างสรรค์์

ขอบเขตการวิิจัยั
1. ขอบเขตของเนื้้�อหา (Content) เป็็ นการวิิจัยั และเก็็บข้อ้ มููลในด้้านเทคนิิคและกระบวนการ
ของภาพพิิมพ์์โมะคุุลิโิ ตะ รวมถึึงประวััติคว
ิ ามเป็็ นมารวบรวมและวิิเคราะห์์การทำำ�งานและกระบวนการ
ของเทคนิิคโมะคุุลิโิ ตะ
2. รูู ป แบบ (From) เป็็ นการนำำ�เสนอผลงานภาพพิิมพ์์เทคนิิคโมะคุุลิโิ ตะ โดยมีีแสดงออก
ในมุุมมองของการบัันทึึกจากภาพถ่่าย ผู้้�วิิจัยนำ
ั �ำ ภาพถ่่ายที่่�ได้้ถ่่ายด้้วยตนเองมาตััดทอน ปรัับเปลี่่�ยน
ให้้ได้้ตรงกัับความรู้้�สึึกของผู้้�วิิจัยที่่
ั �ต้อ้ งการแสดงออก และตรงตามวััตถุุประสงค์์ของการวิิจัยั
3. เทคนิิค (Technique) ใช้้กระบวนการวิิจัยที่่
ั ถ่� า่ ยทอดเป็็ นผลงานสร้้างสรรค์์เทคนิิคภาพพิิมพ์์
2 มิิติิ โดยการใช้้วิิธีีการวาดเส้้นลงบนแผ่่นไม้้ โดยใช้้เทคนิิคภาพพิิมพ์์หิินและภาพพิิมพ์์แกะไม้้ผนวก
เข้้าด้้วยกันั
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นิิยามศััพท์์เฉพาะ
1. โมะคุุลิิโตะ (Mokulito) หรืือ Lithograph on wood คืือ เทคนิิคอย่่างหนึ่่�งของภาพพิิมพ์์
เป็็ นภาพพิิมพ์์หิินบนแผ่่นไม้้ เป็็ นการเอาเทคนิิคของภาพพิิมพ์์หิินและภาพพิิมพ์์แกะไม้้รวมเข้้าด้้วย
กััน เป็็ นเทคนิิคจากทางประเทศญี่่�ปุ่่� น คิิดค้้นโดย ศาสตราจารย์์ เซอิิชิิ โอซะขุุ (Seishi Ozaku) ศิิลปิิน
และอาจารย์์ผู้้�สอนหลัักสูตู รศิิลปะภาพพิิมพ์์ ของมหาวิิทยาลััยทามะ ประเทศญี่่�ปุ่่� น
2. วิิถีีชีีวิิต หมายถึึง การดำำ�เนิินชีีวิิตประจำำ�วันั ในสภาพแวดล้้อมที่่�เป็็ นวิิถีีชีีวิิตแสดงถึึง
วััฒนธรรมความเป็็ นอยู่่�ของผู้้�คนทั่่�วไป หรืือการดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่าง ๆ ในชีีวิิตประจำำ�วันั ได้้แก่่ การรด
ต้้นไม้้ การพายเรืือขายของ การเดิินไปซื้้�อของ เด็็กกำ�ลั
ำ งั กระโดดเล่่นน้ำำ�� ในคลอง เป็็ นต้้น
3. ความเคยชิิน คืือ ความคุ้้�นเคย หรืือ Habituation การที่่�ทำ�ำ เป็็ นนิิสัยั ตามปกติิ สิ่่�งที่่�เห็็น
เป็็ นประจำำ�จนคุ้้�นเคย การที่่�เราไม่่รู้้�สึึกแปลก เมื่่�อเห็็นเหตุุการณ์์นั้้น� ๆเป็็ นเรื่่อ� งที่่�ปกติิ

ประโยชน์์ที่ค่� าดว่่าจะได้้รัับ
1. งานวิิจัยนี้้
ั เ� ป็็ นการเก็็บข้อ้ มููลของกระบวนการทำำ�งานภาพพิิมพ์์เทคนิิคโมะคุุลิโิ ตะ
2. เป็็ นแนวทางสร้้างสรรค์์งานศิิลปะภาพพิิมพ์์ร่ว่ มสมััยเทคนิิคโมะคุุลิโิ ตะ ให้้มีีความหลาก
หลายทางด้้านเทคนิิคมากขึ้้น� และเป็็ นทางเลืือกให้้กับศิ
ั ลปิ
ิ ิ นและผู้้�สนใจในเทคนิิคภาพพิิมพ์์
	การวิิจัยั เรื่่อ� งการสร้้างสรรค์์ผลงานศิิลปะภาพพิิมพ์์เรื่่อ� ง ความเรีียบง่า่ ยในวิิถีีชีีวิิตผ่่านมุุม
มองของเทคนิิคภาพพิิมพ์์โมะคุุลิโิ ตะ (Mokulito) ได้้ศึึกษาข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้อ้ งในการสร้้างสรรค์์ผลงาน
ดัังต่่อไปนี้้�
1. แนวความคิิดและทฤษฎีีที่เ่� กี่่ย� วข้้องกัับการศึึกษา
1.1 แนวคิิดเกี่่�ยวกับพ
ั ฤติิกรรมความเคยชิิน (Habitual Behavior)
1.2 แนวคิิดเกี่่�ยวกับั วิิถีีชีีวิิต (Way of life)
1.3 แนวคิิดเกี่่�ยวกับั วิิถีีชีีวิิตชุุมชน
1.4 แนวคิิดเกี่่�ยวกับสุ
ั นุ ทรีียศาสตร์์ (Aesthetic)
1.1 แนวคิิดเกี่่�ยวกับพ
ั ฤติิกรรมความเคยชิิน (Habitual Behavior)
	พฤติิกรรมความเคยชิินอาจมีีความสััมพัันธ์์โดยแปรเปลี่่ย� นพฤติิกรรมที่่�ทำ�ซ้ำ
ำ ��ำ ๆ ในอดีีตขณะ
ที่่�อาจมีีความสััมพัันธ์์โดยแปรผัันกัับความตั้้�งใจ Hanson and Huff แนะนำำ�ว่า่ ความถี่่�ในการเลืือก
แสดงพฤติิกรรมซ้ำำ�� ๆ อาจจะไม่่สามารถระบุุได้้ว่า่ เป็็ น พฤติิกรรมความเคยชิิน เพราะเหตุุผลสำ�ำ หรัับ
การกระทำำ� พฤติิกรรมนั้้�นซ้ำำ�� ๆ อาจมาจากความตั้้�งใจหรืือผ่่านการคิิด โดยรอบคอบแล้้ว เช่่น การให้้
สััญญาณลงจอดของเครื่่�องบิิน ความตั้้�งใจประกอบอาหาร การรัักษาคนไข้้ของแพทย์์และความตั้้�งใจ
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ความเรีียบง่า่ ยในวิิถีีชีีวิิตผ่่านเทคนิิคภาพพิิมพ์์โมะคุุลิโิ ตะ

ในการขัับรถเพื่่�อไปทำำ�งาน เป็็ นต้้น นอกจากนี้้� Veplanken and Orbell และ Verplanken แนะนำำ�ตัวั
ชี้้�วัดั ความเคยชิิน (The Self-Report Habit Index; SRHI) อ้้างอิิงจากแนวคิิดของความเคยชิิน
สามารถอธิิบายได้้โดยอาศััยคุุณสมบััติิ 3 ประการจากคุุณสมบััติิทั้้ง� หมดได้้แก่่ พฤติิกรรมที่่�ขาดการ
ตระหนัักถึึงสิ่่�งที่่�กระทำำ� มีีความยากในด้้านจิิตใจเกี่่�ยวกับก
ั ารควบคุุมพฤติิกรรม และมีีประสิิทธิิผลใน
ด้้านจิิตใจ ดััชนีีที่่ใ� ช้้ประกอบด้้วย ความถี่่�ในการกระทำำ�พฤติิกรรม การกระทำำ�โดยอััตโนมััติิ การกระทำำ�
โดยขาดการตระหนัักถึึงสิ่่�งที่่�กระทำำ� รู้้�สึึกแปลก ๆ ถ้้าไม่่ได้้กระทำำ� การกระทำำ�โดยปราศจากการคิิด
การกระทำำ�บางอย่่างที่่�ไม่่ได้้อาศััยความพยายาม การกระทำำ�ที่่�ดำ�ำ เนิินการเป็็ นประจำำ� (วััน เดืือนและ
สััปดาห์์) เริ่่ม� ต้้นทำำ�ก่่อนที่่�จะตะหนัักถึึงสิ่่�งที่่�กำ�ลั
ำ งั ทำำ� การกระทำำ�ที่่�ไม่่ยาก ไม่่จำ�ำ เป็็ นต้้องใช้้ความคิิด
เกี่่ยวกั
� บก
ั ารกระทำำ� ลัักษณะเป็็ นรููปแบบ และการกระทำำ�นี้้เ� ป็็ นเวลานาน ดััชนีีเหล่่านี้้�ควรมีีการตรวจสอบ
พิิจารณาและนำำ�ไปปรัับใช้้กับก
ั ารศึึกษาในด้้านต่่าง ๆ (เสริิมศัักดิ์์� พงษ์์เมษา,สิิทธา เจนศิิริิศักดิ์์
ั �,
2556, หน้้า 779-780 )
1.2 แนวคิิดเกี่่�ยวกับั วิิถีีชีีวิิต (Way of life)
	พจนานุุกรมฉบัับราชบััณฑิิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546 : 1075) ให้้ความหมายของวิิถีีชีีวิิต
ว่่า ทางดํําเนิินชีีวิิต เช่่น วิิถีีชีีวิิตชาวบ้้าน
งามพิิศ สััตย์์สงวน (2545: หน้้า10) กล่่าวว่่า นัักมานุุษยวิิทยาส่่วนมากเห็็นพ้้องต้้องกัันว่่า
“วััฒนธรรม คืือแนวทางหรืือวิิธีีการในการแก้้ปััญหาพื้้�นฐานต่่าง ๆ ของสัังคม ทํําให้้สมาชิิกของสัังคม
มีีชีีวิิตอยู่่�ได้้” การนิิยามวััฒนธรรมดัังกล่่าว จะทํําให้้ได้้วัฒ
ั นธรรมระบบต่่าง ๆ หรืือได้้วัฒ
ั นธรรมใน
ความหมายวิิถีีชีีวิิตหรืือชีีวิิต ความเป็็ นอยู่่�ของมนุุษย์์ทุกด้
ุ า้ น
วิิถีีชีีวิิตในความหมายหนึ่่�ง คืือ ระบบวััฒนธรรม ซึ่่ง� ระบบวััฒนธรรมแต่่ละด้้านนั้้�น มีีหน้้าที่่�
ตอบสนองความต้้องการจํําเป็็ นของมนุุษย์์ให้้มนุุษย์์สามารถดํํารงชีีวิติ อยู่่�รอดได้้ โดยแต่่ละสัังคมย่่อมมีี
แนวทาง หรืือวิิถีชีี วิี ติ บางอย่่างที่่�แตกต่่างกัันและอาจจะเหมืือนกัันในบางส่่วน (วิิทวัสั ช้้างศร,2553 : 6)
วิิถีีชีีวิิต หมายถึึงแนวทางการดำำ�เนิินชีีวิิตของผู้้�คนในชุุมชนท้้องถิ่่�นนั้้�น ๆ โดยการสะท้้อน
พฤติิกรรมต่่าง ๆ ที่่�แสดงถึึงทััศนคติิค่า่ นิิยมวััฒนธรรมขนบธรรมเนีียมประเพณีีศีีลธรรมและคุุณธรรม
จนกลายเป็็ นแบบ แผนกฎเกณฑ์์ที่่�สามารถร่่วมกัันปฏิิบัติั อิ ย่่างต่่อเนื่่�อง
	พวงเพชร สุุรัตั นกวีีกุลุ (2544) ได้้แสดงแนวคิิดเกี่่�ยวกับั วิิถีีชีีวิิต (Way of life) ไว้้ว่า่ วิิถีีชีีวิิต
ของมนุุษย์์ในสัังคมถููกกำ�ำ หนดโดยวััฒนธรรมของมนุุษย์์ตั้้ง� แต่่เกิิดจนตายตั้้�งแต่่ตื่่�นนอนจนเข้้านอน
พฤติิกรรมต่่าง ๆ ที่่�มนุุษย์์ทำ�ำ ล้้วนแล้้วแต่่เป็็ นเรื่่อ� งของวััฒนธรรมทั้้�งสิ้้�น วััฒนธรรม จึึงเป็็ นวิิถีีชีีวิิตของ
มนุุษย์์ในสัังคม
วิิถีีชีีวิิตของคนถููกกำ�ำ หนดให้้แตกต่่างกัันด้้วยวัฒ
ั นธรรมของสัังคมนั้้�น ๆ เช่่น ชาวเขาก็็แตก
ต่่างจาก ชาวเมืือง คนไทยอิิสลามก็็แตกต่่างจากคนไทยพุุทธ ดัังนั้้�นวิิถีีชีีวิิตของชาวไทยหรืือต่่างชาติิ
ก็็จะมีีวิิถีีชีีวิิตที่่�เป็็ นลัักษณะของตนเอง จึึงไม่่ถืือว่่าวััฒนธรรมของใครสููงหรืือต่ำำ�� ล้้าหลัังป่่ าเถื่่�อนกว่่า
อีีกวัฒ
ั นธรรมหนึ่่�ง และวิิถีีชีีวิิตของคนในสัังคมนั้้�นย่่อมมีีการเปลี่่�ยนแปลงไปตามยุุคสมััยและขึ้้น� อยู่่�
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กัับวัฒ
ั นธรรมของแต่่ละสัังคม จำำ�เป็็ นที่่�ต้อ้ งเรีียนรู้้�ปรัับตัวั ให้้สอดคล้้องกัับสิ่่�งใหม่่ ๆ เพื่่�อการอยู่่�รอด
วิิถีชีี วิี ติ จึึงเป็็ นการสรุุปความคิิดและแนวการปฏิิบัติั ติ นของชุุมชนนั้้�น ๆ ซึ่่ง� โดยทั่่�วไปแต่่ละชุุมชน
จะมีีวัฒ
ั นธรรมขนบธรรมเนีียมประเพณีีเป็็ นเอกลัักษณ์์ของแต่่ละชุุมชนนั้้�น ๆ ที่่�มีีคุณ
ุ ค่่า เกิิดจากการ
รวบรวมจากประวััติิศาสตร์์ ให้้ความสำำ�คัญ
ั แก่่ความเป็็ นคนและหล่่อหลอมกลมกลืืนกัันในชุุมชน
ก่่อให้้เกิิดแรงผลัักดันั ในการพััฒนาชุุมชนที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ซึ่่ง� หากต้้องการเข้้าใจชุุมชมจะต้้องศึึกษาประวััติศิ าสตร์์
ความเป็็ นมาและวิิถีชีี วิี ติ ของชุุมชนนั้้�น ๆ (วรรณพร อนัันตวงศ์์, เก็็ตถวา บุุญปราการ, ปััญญา เทพสิิงห์์,
2561 : 30)
1.3 แนวคิิดเกี่่�ยวกับั วิิถีีชีีวิิตชุุมชน
วิิถีีชีีวิิตชุุมชน เป็็ นวิิถีีชีีวิิตของมนุุษย์์ในสัังคม หมายถึึง วััฒนธรรมในทางสัังคมศาสตร์์
นั่่�นเอง ทั้้�งนี้้�เพราะวััฒนธรรมเป็็ นสิ่่�งกำำ�หนด พฤติิกรรมตั้้�งแต่่เกิิดจนตาย ตั้้�งแต่่ตื่่�นนอนจนเข้้านอน
พฤติิกรรมต่่าง ๆ ที่่�มนุุษย์์กระทำำ�ล้ว้ นแล้้วแต่่เป็็ นเรื่่อ� งของ วััฒนธรรมทั้้�งสิ้้�น วััฒนธรรมเป็็ นตััวกำ�ำ หนด
รููปแบบของครอบครััว เศรษฐกิิจ การปกครอง การศึึกษา ศาสนา เป็็ นต้้น วััฒนธรรมจะกำำ�หนดว่่าสิ่่�ง
ใดดีี สิ่่�งใดไม่่ดีี สิ่่�งใดถููก สิ่่�งใดผิิด รวมทั้้�งเป้้าหมายในชีีวิิตว่่าควรเป็็ นอย่่างไร ฉะนั้้�น กิิจกรรมทุุกอย่่าง
ของมนุุษย์์ไม่่ว่า่ จะเป็็ นการกิิน การดื่่�ม การพููด การอ่่าน การเขีียน การคิิด การทำำ�งาน การเล่่น การ
ติิดต่่อสััมพัันธ์์กันั ล้้วนแล้้วแต่่เป็็ นเรื่่อ� งของวััฒนธรรมทั้้�งสิ้้�น วััฒนธรรมจึึงเป็็ นวิิถีีชีีวิิตของมนุุษย์์ใน
สัังคม (พวงเพชร สุุรัตั นกวีีกุลุ , 2542 : 50-51)
	สัังคมหนึ่่�งหรืือชุุมชนหนึ่่�ง ๆ จะต้้องมีีวิิถีีชีีวิิตเป็็ นลัักษณะเฉพาะของสัังคม วิิถีีชีีวิิตจึึงเป็็ น
เสมืือนเอกลัักษณ์์เหนืือตราประจำำ�สังั คม ซึ่่ง� แตกต่่างกัันไปทั้้�งนี้้�ขึ้น้ � อยู่่�กัับเหตุุดังั นี้้�
		
1.3.1 ความคิิดเห็็นและการมองโลกต่่างกััน ความคิิดเห็็นและการมองโลกต่่าง
กัันจะทำำ�ให้้วิถีิ ชีี วิี ติ แตกต่่างกัันไป ในเรื่่อ� งนี้้�จะเห็็นได้้ว่า่ มนุุษย์์ทุกุ แห่่งของโลกต้้องมีีระเบีียบกฎเกณฑ์์
ความเชื่่�อ ศาสนา การปกครอง เศรษฐกิิจ การอบรมเลี้้�ยงดูู ตลอดจนคบเพื่่�อนเหมืือน ๆ กััน แต่่รููปแบบ
ของสิ่่�งเหล่่านี้้�จะแตกต่่างกัันไปตามความคิิดเห็็นและค่่านิิยมของแต่่ละสัังคม (พวงเพชร สุุรัตั นกวีีกุลุ
,2542 : 53-54)
		
1.3.2 สภาพแวดล้้อมทางภููมิิศาสตร์์ต่า่ งกััน สิ่่�งแวดล้้อมที่่�แตกต่่างกัันในแต่่ละ
พื้้�นที่่�ไม่่ว่า่ จะเป็็ นสิ่่�งแวดล้้อมทางธรรมชาติิหรืือที่่�เกิิดจากมนุุษย์์สร้้างขึ้้น� ย่่อมมีีผลให้้รููปแบบวิิถีีการ
ดำำ�เนิินชีีวิิตของมนุุษย์์แตกต่่างกัันออกไปด้้วยเหตุุนี้้แ� ต่่ละสัังคมจึึงต้้องคิิดหาวิิธีีการแก้้ปััญหาให้้
เหมาะสมกัับสภาพแวดล้้อม
1.4 แนวคิิดเกี่่�ยวกับสุ
ั นุ ทรีียศาสตร์์
	สุุนทรีียศาสตร์์มาจากศััพท์์ สุุนทรีียะ + ศาสตร์์ “สุุนทรีีย” แปลว่่า ดีีงาม สุุนทรีียศาสตร์์จึึงมีี
ความหมายตามรากศััพท์์ว่า่ วิิชาว่่าด้้วยความงาม ผู้้�บัญ
ั ญััติิศัพั ท์์ต้อ้ งการใช้้แปลคำำ�ภาษาอัังกฤษว่่า
aesthetics มาจากศััพท์์ภาษากรีีก aistheticos ซึ่่ง� เป็็ นคุุณศััพท์์ของคำำ�กริยิ า aisthanomai แปลว่่า
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รู้้�ด้้วยผัสั สะ (to perceive) แต่่ทว่า่ ศััพท์์ aestietics ในภาษาอัังกฤษกำำ�หนดไว้้ให้้หมายถึึงวิิชาว่่าด้้วย
ศิิลปะโดยทั่่�วไป (กีีรติิ บุุญเจืือ,2552 : 3)
	สุุนทรีียศาสตร์์ เป็็ นศาสตร์์ที่่พู� ดู ถึึงเรื่่อ� งของความงาม โดยการแบ่่งเรื่่อ� งที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั เป็็ น 3 เรื่่อ� ง คืือ
1.4.1 สุุนทรีียภาวะ (Aesthetic State) ภาวะความงาม หรืือความมีีอยู่่�ของความงาม
กล่่าวเป็็ น 2 ประเด็็น คืือ
		
1.4.1.1 ความงามมีีอยู่่�อย่่างอััตวิิสัยั (Subjectivism) คืือ การมีีอยู่่�ของความงาม
ขึ้้น� อยู่่�กัับสิ่่�งใดสิ่่�งหนึ่่�งหรืือคนใดคนหนึ่่�ง (Depens on someone) คืือความงามขึ้้น� อยู่่�กัับเรา เราเป็็ น
ผู้้�บอกว่่าสิ่่�งนี้้�งาม ความงามไม่่ได้้มีีอยู่่�โดยตััวของมัันเอง ซึ่่ง� สุุนทรีีภาวะของศิิลปวััตถุุขึ้น้ � อยู่่�กัับตัวั เรา
ถ้้าไม่่มีีตัวั เรา สุุนทรีียภาวะหรืือความงามก็็ไม่่มีี สุุนทรีียภาวะของศิิลปวััตถุุหรืือสิ่่�งที่่�เป็็ นศิิลปะ ทำำ�ให้้
เกิิดความยิินดีี (delight)หรืือ ความพอใจทางสุุนทรีียะ (aesthetic pleasure) แก่่ตัวั เรา คำำ�ว่า่ Delight นั้้�น หมายถึึง ความพอใจอย่่างยิ่่�ง (great pleasure) ความสุุข (happiness) สิ่่�งที่่�นำ�คว
ำ ามพอใจ
มาสู่่� (Satisfaction) สิ่่�งที่่�กล่า่ วมานี้้�เกิิดขึ้้น� ในจิิตใจของผู้้�เสพงานศิิลปะ นั่่�นก็็หมายความว่่า ต้้องมีีตัวั
คนเป็็ นผู้้�เสพงานศิิลปะอยู่่�ด้้วย ความพอใจทางสุุนทรีียะจึึงจะมีีขึ้น้ � ได้้ ดัังนี้้�เองจึึงกล่่าวว่่าความงาม
ขึ้้น� อยู่่�กัับคนใดคนหนึ่่�งผู้้�เสพงานศิิลปะหรืือกล่่าวว่่าความงามมีีอยู่่�อย่่างอััตวิิสัยั
		
1.4.1.2 ความงามที่่�อยู่่�อย่่างวััตถุุวิิสัยั (Objectivism) คืือแนวคิิดที่่�ว่า่ ความงามมีี
อยู่่�โดยตััวของมัันเอง ไม่่ได้้ขึ้น้ � อยู่่�กัับสิ่่�งใดหรืือคนใดคนหนึ่่�ง คืือเห็็นตรงข้้ามกัับแนวคิิดแรกที่่�เห็็นว่่า
ความงามมีีอยู่่�อย่่างอััตวิิสัยั แนวคิิดในประเด็็นหลัังนี้้� เห็็นว่่าความงามมีีอยู่่�โดยตััวของมัันเอง ไม่่ว่า่
ใครจะเห็็นหรืือไม่่ก็็ตาม ความงามก็็ยังั คงมีีอยู่่� ดัังนั้้�นความงามจึึงไม่่ขึ้น้ � อยู่่�กัับสิ่่�งใดหรืือผู้้�ใด มีีอยู่่�
อย่่างอิิสระ (Independent) สุุนทรีียภาวะในลัักษณะนี้้�เรีียกว่า่ เป็็ นรููปแบบสุุนทรีียะ (Aesthetic
From) ซึ่่ง� หมายความว่่าสิ่่�งศิิลปะ หรืือศิิลปวััตถุุ มีีคุณ
ุ สมบััติขิ องสุุนทรีียะอยู่่�ในตััวของมัันเอง
1.4.2 รููปแบบสุุนทรีียะ (Aesthetic Form) แบ่่งเป็็ น 5 รููปแบบ คืือ สวยงาม (Beauty) งาม
อย่่างน่่าทึ่่�ง งามอย่่างยิ่่�ง หรืือสามารถให้้ความสุุขได้้ (Sublime) โศกเศร้้า (Tragic) ตลก (Comic)
1.4.3 ทฤษฎีีของความงาม (Theory of Beauty) จะอ้้างอิิงถึึงนัักปรััชญาที่่�พูดู ถึึงเรื่่อ� ง
ความงามหรืือทฤษฎีีของความงาม ได้้แก่่ เพลโต (Plato 428-348 B.C) ตามแนวคิิดปรััชญาของเพลโต
ที่่�ว่า่ มีีความจริิงในเรื่่อ� งของความงามอยู่่�ในโลกของรููปแบบ (World of Ideas , World of Form) และ
ความคิิดเรื่่อ� งความงามก็็เป็็ นสิ่่ง� ที่่�มีอี ยู่่�อย่่างอิิสระ นอกเหนืือประสบการณ์์ เพลโต ให้้ความเห็็นว่่า
ความงามเป็็ นคุุณลัักษณะที่่�สามารถวิิเคราะห์์ได้้ว่า่ เป็็ นสิ่่�งเชิิงเดีียว คำำ�ว่า่ ความงามไม่่สามารถนิิยาม
ได้้ คำำ�ว่า่ ความงามเป็็ นสิ่่�งที่่�คล้า้ ยกัันในเชิิงตรรกวิิทยา กัับคำ�ที่่
ำ � ง่่ายๆ ไม่่ซับซ้
ั อ้ น เช่่น คำำ�ว่า่ แดง หรืือ
สีีแดง ซึ่่ง� ความหมายของคำำ�นี้้เ� รีียนรู้้�ได้้จากประสบการณ์์ตรง โดยการไปชี้้�ให้้ดูสีู ีแดง แปลว่่าเราไม่่
สามารถนิิยามได้้ว่า่ สีีแดงคืืออะไร ต้้องยกตััวอย่่างของสิ่่�งที่่�มีีสีีแดงทั้้�งสิ้้�น ความงามของเพลโต เป็็ น
สิ่่�งที่่�มีีอยู่่�อย่่างอิิสระเหนืือประสบการณ์์ (สุุพจน์์ จิิตสุุทธิิญาณ, 2556, หน้้า 171)

วารสารศิิลปกรรมบููรพา 2564

2. รูู ปทรงจากวิิถีชีี ีวิติ ที่่นำ� �ำ มาสร้้างสรรค์์
ในการสร้้างสรรค์์งานภาพพิิมพ์์ เรื่่อ� งความเรีียบง่า่ ยในวิิถีชีี วิี ติ ผ่่านมุุมมองของเทคนิิคภาพพิิมพ์์
โมะคุุลิโิ ตะ ผู้้�วิิจัยมี
ั ีความสนใจในเรื่่อ� งวิิถีีชีีวิิตความเป็็ นอยู่่�ของผู้้�คนรอบ ๆ ตััว การใช้้ชีีวิิตแบบถ้้อ ยทีี
ถ้้อยอาศััย ความผููกพันั กัันของผู้้�คนรอบข้้างและสิ่่�งมีีชีีวิิตต่่าง ๆ ความเป็็ นธรรมชาติิ จึึงปรารถนาที่่�
จะถ่่ายทอดเรื่่อ� งราววิิถีชีี วิี ติ สภาพความเป็็ นอยู่่� การทำำ�มาหากิินของผู้้�คนที่่�ได้้พบเห็็นในชีีวิติ ประจำำ�วันั
ไม่่ว่่าจะเป็็ นแผ่่นดิินไทย หรืือแผ่่นดิินจีีนที่่�มีีประสบการณ์์ช่่วงเวลาหนึ่่�งในชีีวิิต โดยรวบรวมข้้อมููล
ภาคสนามด้้วยภาพถ่่ายและการจดบัันทึึกเรื่่อ� งราวต่่าง ๆ มาวิิเคราะห์์เพื่่�อนำำ�มาสร้้างสรรค์์เป็็ นผลงาน

ภาพที่่� 1 : ภาพข้้อมููลจากสภาพแวดล้้อม วิิถีีชีีวิิตในเขตชุุมชนริิมน้ำ��ำ ที่่อ� าศััยอยู่่�
ที่่ม� า : รััตติิพร ลี้้�พานุุวงศ์์, 2556

ภาพที่่� 2 : ภาพข้้อมููลจากสภาพแวดล้้อม วิิถีีชีีวิิตชุุมชนเขตประเทศจีีน
ที่่ม� า : รััตติิพร ลี้้�พานุุวงศ์์, 2556
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3. อิิทธิิพลจากผลงานศิิลปกรรม
ในการสร้้างสรรค์์ผลงานศิิลปกรรมชุุดนี้้� ผู้้�วิิจัยั ได้้ทำ�ก
ำ ารศึึกษาข้้อมููลในภาคเอกสารที่่�ได้้รับั
อิิทธิิพลจากเทคนิิคและแนวคิิดของศิิลปิินแต่่ละท่่าน นำำ�มาศึึกษาและวิิเคราะห์์ และเป็็ นแรงบัันดาล
ใจในการสร้้างสรรค์์ของผู้้�วิิจัยั
3.1 อิิทธิิพลจากเทคนิิค
ในงานสร้้างสรรค์์ผลงานของผู้้�วิจัิ ยั ได้้รับอิ
ั ทธิ
ิ ิพลทางด้้านเทคนิิคและกรรมวิิธีีของโมะคุุลิโิ ตะ
จากศิิลปิินชาวญี่่� ปุ่่� นชื่่�อว่่า ศาสตราจาร์์เซอิิชิิ โอซะกุุ (Seishi Ozaku) อาจารย์์ผู้้�สอนในหลัักสูตู ร
ศิิลปะภาพพิิมพ์์มหาวิิทยาลััยศิลิ ปะทามะ ประเทศญี่่�ปุ่่� น ได้้เริ่่ม� คิิดค้้นการทำำ�งานเกี่่ยวกั
� บั เทคนิิคลิโิ ธกราฟ
(Lithograph) หรืือภาพพิิมพ์์หิินในรููปแบบใหม่่ที่่�เรีียกกันั โดยทั่่�วไปเป็็ นภาษาญี่่�ปุ่่� นว่่า “โมะคุุลิโิ ตะ”
แปลตามความหมายได้้ว่า่ ลิิโธกราฟบนไม้้ (Lithograph on wood) ด้้วยการเปลี่่�ยนวััสดุุแม่่พิิมพ์์จาก
หิินปููนหรืือแผ่่นอะลููมิินั่่�ม มาใช้้แผ่่นไม้้อัดั ชนิิดที่่�ทำ�ำ มาจากเนื้้�อไม้้ธรรมชาติิ ซี่่�งมีีคุณ
ุ สมบััติิดูดู ซัับน้ำ��ำ
และใช้้ทำ�ก
ำ ารพิิมพ์์ได้้ดีีเช่่นเดีียวกับั แม่่พิิมพ์์หิิน โดยการทำำ�งานกระบวนการนี้้�สามารถกดทัับด้วย
้
น้ำำ�� หนัักคน เปรีียบเสมืือนแท่่นพิิมพ์์ ลงบนกระดาษโดยไม่่ต้อ้ งใช้้แท่่นพิิมพ์์
3.2 อิิทธิิพลทางด้้านแนวความคิิด
ในการสร้้างสรรค์์ผลงานศิิลปกรรมชุุดนี้้� ได้้ทำ�ก
ำ ารศึึกษาผลงานของ รองศาสตราจารย์์
ทิินกร กาษรสุุวรรณ ลัักษณะงานเป็็ นเรื่่�องราววิิถีีชีีวิิตส่่วนตััวในวััยเด็็กของตนเองที่่�มีีต่่อบ้้านเกิิด
เป็็ นเรื่่�องราวสภาพสัังคมของตนเองในชนบท ทั้้�งเรื่่�องรายละเอีียด ส่่วนประกอบต่่าง ๆ ของภาพที่่�
ทำำ�ให้้ภาพมีีความน่่าสนใจโดยใช้้รููปทรงจากธรรมชาติิ พััฒนาให้้เรีียบง่า่ ย เอามาประกอบขึ้้น� เป็็ นรููป
ทรงและความหมายใหม่่
3.3 สรุุปประเด็็นการศึึกษาวิิจัยั
สรุุปประเด็็นในการศึึกษาเพื่่�อทำำ�งานวิิจัยั เชิิงสร้้างสรรค์์เรื่่อ� ง ความเรีียบง่า่ ยในวิิถีีชีีวิิตด้้วย
เทคนิิคภาพพิิมพ์์โมะคุุลิิโตะ กระบวนการทำำ�งานของภาพพิิมพ์์เทคนิิคโมะคุุลิิโตะ นำำ�เสนอและ
สร้้างสรรค์์ผลงานศิิลปะภาพพิิมพ์์ร่ว่ มสมััยเทคนิิคโมะคุุลิโิ ตะ เพื่่�อกระตุ้้�นให้้เกิิดการสร้้างสรรค์์ผลงาน
ภาพพิิมพ์์ให้้หลากหลายมากขึ้้น� และเป็็ นแนวทางสำำ�หรัับผู้้�สนใจในเทคนิิคภาพพิิมพ์์ได้้มีีทางเลืือก
อีีกด้วย
้
ภาพพิิมพ์์โมะคุุลิิโตะ (Mokulito) คืือการผสมผสานระหว่่างสองเทคนิิคคืือ เทคนิิคภาพ
พิิมพ์์หิิน (Lithograph) และภาพพิิมพ์์แกะไม้้ (Wood cut) เข้้าด้้วยกันั ผู้้�วิิจัยั จะอธิิบายถึึงความแตก
ต่่างของทั้้�งสองเทคนิิคนี้้ � ซึ่่ง� มีีความสำำ�คัญ
ั ต่่อกระบวนการทำำ�ภาพพิิมพ์์โมะคุุลิโิ ตะ
ภาพพิิมพ์์หินิ (Lithograph) คืือคำำ�ที่่�ใช้้เรีียกภาพพิิมพ์์แม่่พิิมพ์์หิินปููน (Limestone) คำำ�ว่า่
Lithograph มาจากรากศััพท์์ภาษากรีีก หมายถึึง การเขีียนบนหิิน (Litho คืือ ก้้อนหิิน ส่่วน Graph
คืือ เขีียน) สำำ�หรัับคนไทยเรีียกกรรมวิิธีีนี้้ว่� ่า ภาพพิิมพ์์หิิน ถึึงแม้้ว่่าต่่อมาได้้มีีการนำำ�แผ่่นสัังกะสีี
(Zinc Plate) และแผ่่นอลููมิินั่่�ม (Alminum plate) มาใช้้แล้้ว แต่่ยังั ใช้้หลัักกระบวนการสร้้างของแม่่
พิิมพ์์หินิ อยู่่� จึึงยัังคงเรีียกภาพพิิมพ์์แม่่พิมิ พ์์จากวััสดุุใหม่่นี้้ว่� า่ Lithograph อยู่่�เช่่นเดิิม เช่่นอาจเขีียนว่่า
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Litho from Stone หรืือ Litho from Zinc Plate หรืือ Litho From Aluminum Plate เพื่่�อให้้ทราบว่่าใช้้
แม่่พิิมพ์์ชนิิดใด
Lithograph หรืือภาพพิิมพ์์หิิน จััดอยู่่�ในประเภทแม่่พิิมพ์์หน้้าราบ (Planograph Process)
เพราะลัักษณะของผิิวแม่่พิิมพ์์ มีีลักั ษณะราบเรีียบต่า่ งจากแม่่พิิมพ์์ชนิิดอื่่�น ๆ โดยวิิธีีการพิิมพ์์นั้้น� จะ
อาศััยกฎเกณฑ์์แห่่งความไม่่เข้้ากัันระหว่่าง “น้ำำ�กั
� บน้ำ
ั �มั
�ำ นั ” ซึ่่�งรูู ปที่่�เกิิดขึ้้น� จะเกิิดจากการขีีดเขีียน
หรืือระบายด้้วยไข ลงบนแม่่พิมิ พ์์ (ซึ่่ง� ในเมืืองไทยนิิยมใช้้เพลทอลููมินั่่ิ �มเป็็ นแม่่พิมิ พ์์) โดยมีีการทำำ�น้ำ��ำ หนััก
แบ่่งเป็็ นค่่าน้ำำ�� หนัักอ่อ่ น กลางและเข้้มสุุด ซึ่่ง� ได้้มาจากการเขีียนด้้วยไขสีีดำ�ำ วััสดุุไขนั้้�นอาจมาในรููป
แบบของดิินสอเกรยอง, ผงซีีร๊อ๊ ก (xerox powder) ,หมึึกไข และน้ำำ�� หมึึกไข ซึ่่ง� วััสดุุแต่่ละชนิิดที่่�นำ�ำ มา
เขีียนนั้้�นจะทำำ�ให้้ภาพมีีลักั ษณะต่่างกััน และภาพที่่�เขีียนนี้้�จะกลายมาเป็็ นแม่่พิิมพ์์ที่่�สามารถพิิมพ์์
งานได้้เป็็ นจำำ�นวนมาก แต่่ต้อ้ งผ่่านกรรมวิิธีีขั้้น� ตอนการกััดกรด เสีียก่่อน ซึ่่�งเคมีีหลัักที่่�ใช้้คืือ กาว
กระถิินหรืืออารบิิคกัมั (arabic gum) ผสมกัับกรดไนตริิค (nitric acid) และฟอสฟอริิค (phosphoric
acid) ในการพิิมพ์์ก่่อนที่่�จะกลิ้้�งหมึึกพิิมพ์์จะต้้องใช้้น้ำ��ำ หล่่อเลี้้�ยงผิิวของแม่่พิิมพ์์ให้้ชุ่่�มชื้้�น เมื่่�อกลิ้้�ง
หมึึกพิิมพ์์ซึ่่ง� มีีไขเป็็ นส่่วนประกอบสำำ�คัญ
ั ไขที่่�หมึึกพิิมพ์์ กัับไขที่่�อยู่่�บนแม่่พิิมพ์์ก็็จะจัับตัวกั
ั นั ส่่วน
พื้้�นที่่�ที่่�ไม่่ได้้มีีการเขีียนไข น้ำำ�ก็
� ็จะเป็็ นตััวกั้้น� ไม่่ให้้หมึึกพิิมพ์์ไปติิดในบริิเวณส่่วนที่่�ไม่่ต้อ้ งการ หรืือติิด
ในบริิเวณส่่วนที่่�ไม่่ได้้เขีียนด้้วยไข โดยเริ่่ม� การพิิมพ์์แม่่พิิมพ์์ที่่�มีีน้ำ��ำ หนัักอ่อ่ นสุุดไปน้ำำ�� หนัักเข้้มสุุด จน
ครบตามจำำ�นวนที่่�ต้อ้ งการ จึึงถืือว่่าเสร็็จกระบวนการ
ภาพพิิมพ์์แกะไม้้ (wood cut)
ภาพพิิมพ์์แกะไม้้ หรืือ วู๊๊�ดคััด (Wood cut) จััดอยู่่�ในกระบวนการแม่่พิมิ พ์์นูนู (Relief Process)
เป็็ นการทำำ�ภาพพิิมพ์์ที่่�สร้้างแม่่พิิมพ์์โดยการแกะให้้เป็็ นร่่องลึึกเข้้าไป และใช้้ผิิวบนของส่่วนนููนเป็็ นที่่�
สร้้างให้้เกิิดรููป ในการพิิมพ์์ต้อ้ งใช้้ลูกกลิ้้
ู ง� ที่่�กลิ้้ง� หมึึกลงไปบนแม่่พิิมพ์์ หมึึกพิิมพ์์จากลููกกลิ้้ง� จะติิด
เฉพาะผิิวบนของส่่วนนููนเท่่านั้้�น ส่่วนที่่�ลึึกลงไปจะไม่่ติิดหมึึก แล้้วใช้้กระดาษทาบปิิ ดลงไปบนแม่่
พิิมพ์์แล้้วกดอััดด้้วยเครื่่�องมืือ หมึึกก็็ติดิ กระดาษเกิิดเป็็ นรููปขึ้้น� มา พื้้�นผิิวหรืือร่่องรอยที่่�แกะลงไปบน
ไม้้ เราก็็สามารถพิิมพ์์ซ้ำ��ำ ได้้หลายครั้้�ง
ประวััติคิ วามเป็็ นมาของโมะคุุลิิโตะ (Mokulito)
เป็็ นเวลานานกว่่า 30 ปีี ที่่�ศาสตราจารย์์ เซอิิชิิ โอซะกุุ อาจารย์์ผู้้�สอนการพิิมพ์์ภาพใน
หลัักสูตู รศิิลปะภาพพิิมพ์์ของมหาวิิทยาลััยศิิลปะทามะ ประเทศญี่่�ปุ่่� น ได้้เริ่่ม� คิิดค้้นการทำำ�งานเกี่่�ยว
กัับเทคนิิคลิโิ ธกราฟหรืือภาพพิิมพ์์หินิ ในรููปแบบใหม่่ที่่เ� รีียกกันั โดยทั่่�วไปเป็็ นภาษาญี่่�ปุ่่� นว่่า “โมขุุ ลิิ โ ธ”
แปลตามความหมายได้้ว่า่ ลิิโธกราฟบนไม้้ (Lithograph on wood) ด้้วยการเปลี่่�ยนวััสดุุแม่่พิิมพ์์จาก
หิินปููนหรืือแผ่่นอะลููมิินั่่�ม มาใช้้แผ่่นไม้้อัดั ชนิิดที่่�ทำ�ำ มาจากเนื้้�อไม้้ธรรมชาติิ ซี่่�งมีีคุณ
ุ สมบััติิดูดู ซัับน้ำ��ำ
และใช้้ทำ�ก
ำ ารพิิมพ์์ได้้ดีีเช่่นเดีียวกับั แม่่พิิมพ์์หิิน ศาสตราจารย์์ เซอิิชิิ โอซะกุุ ต้้องการคิิดหาวิิธีีใช้้
หมึึกให้้น้อ้ ยลงบนเพลท Etching โดยใช้้หลัักทางเคมีีของน้ำำ�� และน้ำำ�มั
� นั ที่่�จะไม่่ผสมเข้้ากัันในการพิิมพ์์
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ความเรีียบง่า่ ยในวิิถีีชีีวิิตผ่่านเทคนิิคภาพพิิมพ์์โมะคุุลิโิ ตะ

แบบภาพพิิมพ์์หิิน โดยใช้้ปััจจััยด้า้ นพื้้�นผิิวของแม่่พิิมพ์์เนื้้�อไม้้ธรรมชาติิ ที่่�สร้้างความยืืดหยุ่่�นระหว่่าง
น้ำำ�� และหมึึกพิิมพ์์ได้้อย่่างสมดุุล หนึ่่�งในการทดลองที่่�เขาทำำ�คืือการพิิมพ์์ด้วยก
้ รรมวิิธีีแบบร่่องลึึก
(Etching) บนแม่่พิิมพ์์ไม้้โดยทาน้ำำ�ย
� าเคลืือบเงาลงบนแผ่่นไม้้แล้้วจึึงแกะสลัักลายเส้้นลงไป ใช้้หมึึก
จีีนแทนหมึึกพิิมพ์์น้ำ�มั
�ำ นั ทาลงบริิเวณที่่�แกะสลัักไว้้ ใช้้แผ่่นยางปาดหมึึกบนผิิวหน้้าแม่่พิิมพ์์ออก และ
ทำำ�การพิิมพ์์ด้วย
้ แท่่นพิิมพ์์หินิ ผลลััพธ์ที่่์ ไ� ด้้คือื ภาพพิิมพ์์ที่่แ� สดงร่่องรอยต่่าง ๆ ได้้อย่่างอิิสระบนแม่่พิมิ พ์์ไม้้
	ต่่อมา เซอิิชิิ โอซะขุุ ได้้พบกับนั
ั กศึึก
ั ษาคนหนึ่่�งที่่�กำ�ลั
ำ งั ค้้นหาวิิธีกี ารทำำ�ภาพพิิมพ์์แบบเฉพาะตััว
โดยสร้้างร่่องรอยพรุุนจำำ�นวนมากบนแผ่่นไม้้ด้วยก
้ าวเกสโซ่่ (Gesso) ซึ่่ง� เป็็ นสีีรองพื้้�นสำำ�หรัับเขีียนรููป
ขณะกำำ�ลังั พยายามหาวิิธีีกันั หมึึกไม่่ให้้ลงไปอุุดในรอยพรุุน เขาคิิดว่่าการทาน้ำำ�ล
� งบนแม่่พิิมพ์์จะช่่วย
กัันหมึึกไว้้ และมีีความเป็็ นไปได้้ที่่�จะช่่วยให้้เกิิดสััมฤทธิิผล โดยการพิิมพ์์แบบลิิโธกราฟผสมกัับการ
พิิมพ์์ไม้้แบบญี่่�ปุ่่� นด้้วยการใช้้ “โดสะ” (กาวหนัังสััตว์์ผสมสารส้้มใช้้ทาเคลืือบลงบนแผ่่นไม้้หรืือกระดาษ
ในการทำำ�ภาพพิิมพ์์ไม้้แบบญี่่�ปุ่่� น) เขายัังได้้นำ�ก
ำ าวกระถิินทาเคลืือบให้้พื้้น� ผิิวแม่่พิมิ พ์์ไม้้ เพื่่�อเพิ่่�มความ
สามารถกัักเก็็บความชื้้�นได้้ดีียิ่่�งขึ้้น� ผลการทดลองทำำ�ให้้เขาเริ่่ม� เข้้าใจหลัักพื้้น� ฐานการผสมวิิธีีพิิมพ์์
แบบภาพพิิมพ์์หิินและภาพพิิมพ์์ไม้้เข้้าด้้วยกันั
	อุุปสรรคหนึ่่�งในการทำำ�ภาพพิิมพ์์หิิน คืือ ความต้้องการอุุปกรณ์์การพิิมพ์์ขนาดใหญ่่ที่่�มีีใช้้
เฉพาะอยู่่�แต่่ในห้้องปฏิิบัติั ิงานภาพพิิมพ์์เท่่านั้้�น นัักศึึกษาศิิลปะที่่�มีีผลงานดีี ๆ หลายคนต้้องหยุุด
การทำำ�ภาพพิิมพ์์แบบลิิโธกราฟหลัังจากจบการศึึกษา นั่่�นเป็็ นสิ่่�งที่่�น่า่ เสีียดายมาก เซอิิชิิ โอซะขุุ จึึงได้้
พยายามรณรงค์์ให้้ใช้้อุปุ กรณ์์การพิิมพ์์ขนาดเล็็กและการทำำ�ภาพพิิมพ์์อย่่างง่่าย ๆ โดยการนำำ�พื้้น� ฐาน
ของการพิิมพ์์แบบลิิโธกราฟมาผสมเข้้ากัับวิิธีีการทำำ�ภาพพิิมพ์์แกะไม้้ ใช้้เป็็ นเทคนิิควิิธีีใหม่่ให้้กับกลุ่่�
ั ม
ศิิลปิินที่่�ได้้แสดงออกทางความคิิดสร้้างสรรค์์อย่่างอิิสระ โดยใช้้วัสั ดุุและอุุปกรณ์์ที่่�เป็็ นผลิิตภััณฑ์์พื้้น�
ฐานซึ่่ง� สามารถหาได้้ทั่่�วไป การทำำ�ภาพพิิมพ์์หิินบนแม่่พิิมพ์์ไม้้ “นัับเป็็ นการใช้้หมึึกน้ำำ�มั
� นั พิิมพ์์บน
กระดาษในวิิธีีของชาวตะวัันตก ผสมผสานเข้้ากัับวัฒ
ั นธรรมการใช้้สีีน้ำ��ำ พิิมพ์์ลงบนกระดาษในวิิถีี
ของญี่่�ปุ่่� น” แม้้เครื่่�องจัักรกลของการพิิมพ์์สมััยใหม่่จะสามารถสร้้างผลงานให้้มีีพื้้น� ที่่�ขนาดใหญ่่ ส่่ง
ผลให้้กระทบต่่อกรรมวิิธีีการพิิมพ์์แบบดั้้�งเดิิมอย่่างมาก แต่่วิิถีีดั้้ง� เดิิมในกระบวนการทำำ�งานศิิลปะ
ภาพพิิมพ์์ด้วยมื
้ ือยัังคงอยู่่� และยัังแผ่่ขยายกรรมวิิธีีหลากหลายเพื่่�อแสดงสุุนทรีียะเฉพาะของศิิลปะ
ภาพพิิมพ์์ต่อ่ ไปอย่่างไม่่สิ้้น� สุุด (ถอดความและเรีียบเรีียงจากบทความของศาสตราจารย์์ เซอิิชิิ โอ
ซะกุุ ในสููจิิบัตั รนิิทรรศการ Lithograph on the Wood in Rome ดููจากหนัังสืือภาพพิิมพ์์ลิโิ ธกราฟบน
แม่่พิิมพ์์ไม้้ ธงชััย ยุุคันั ตพรพงษ์์ : 2560 หน้้า 16)
เทคนิิคภาพพิิมพ์์ที่่�เรีียกว่า่ โมะคุุลิโิ ตะหรืือ Lithograph on Wood เป็็ นเทคนิิคใหม่่ ซึ่่ง� ยัังไม่่
เป็็ นที่่�รู้้�จักั มากนัักสำ�ำ หรัับแวดวงศิิลปะในเมืืองไทย เทคนิิคนี้้เ� ป็็ นเทคนิิคที่่�น่า่ สนใจอย่่างมาก เพราะ
เป็็ นเทคนิิคที่่�มีีกระบวนการสร้้างสรรค์์ไม่่ต้อ้ งอาศััยพื้้น� ที่่�มากมาย ไม่่จำ�ำ เป็็ นต้้องมีีสตููดิิโอทำำ�งานก็็
สามารถทำำ�งานเทคนิิคนี้้ไ� ด้้ และที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ไม่่จำ�ำ เป็็ นต้้องใช้้แท่่นพิิมพ์์ ซี่่�งปัั ญหานี้้�เกิิดกัับนักศึึก
ั ษาภาพ
พิิมพ์์หลายคน ที่่�อยากทำำ�งานภาพพิิมพ์์ต่อ่ แต่่เมื่่�อเรีียนจบไปแล้้วไม่่มีแี ท่่นพิิมพ์์จึึงไม่่สามารถทำำ�งาน
ภาพพิิมพ์์ต่อ่ ได้้ เทคนิิคนี้้ส� ามารถเติิมเต็็มให้้กับคว
ั ามต้้องการเหล่่านั้้�นได้้ กระบวนการทำำ�งานของ
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เทคนิิคนี้้จ� ะใช้้น้ำ��ำ หนัักคนโดยการเหยีียบด้วย
้ เท้้า กด อััด ให้้เกิิดรููปภาพ ติิดลงบนกระดาษ แทนการ
ใช้้มืือหรืือแท่่นพิิมพ์์ กระบวนการนี้้�จะได้้ผลที่่�มหััศจรรย์์ที่่�เราไม่่สามารถคาดเดาได้้ ในระหว่่างการ
พิิมพ์์ นี่่�คืือมนต์์เสน่่ห์ที่่์ �แตกต่่างจากเทคนิิคอื่่�น ๆ ที่่�เคยศึึกษามา
4. ขั้้น� ตอนในการดำำ�เนิินงาน
4.1 เก็็บรวบรวมข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้อ้ ง
	ผู้้�วิิจัยมี
ั กี ารเก็็บรวบรวมข้้อมููลเอกสาร หนัังสืือ และผลงานภาพพิิมพ์์สร้้างสรรค์์ สููจิบัิ ตั รแสดง
งานที่่�เกี่่�ยวข้อ้ งกัับโมะคุุลิโิ ตะ และข้้อมููลจากการสอบถามจากผู้้�เคยทดลองเกี่่�ยวกับก
ั ระบวนการภาพ
พิิมพ์์โมะคุุลิโิ ตะ รวมถึึงจากบัันทึึกประสบการณ์์ทำ�ำ งานสร้้างสรรค์์โมะคุุลิโิ ตะของผู้้�วิิจัยั กระบวนการ
นี้้�มีีขั้้น� ตอนที่่�ไม่่ซับซ้
ั อ้ นมาก สามารถฝึึกทำำ�เองที่่�บ้า้ นได้้ และอุุปกรณ์์เครื่่�องมืือก็็สามารถหาซื้้�อได้้ไม่่
ยากตามร้้านขายเครื่่�องเขีียนทั่่�วไปหรืือร้้านค้้าออนไลน์์
4.2 ขั้้�นตอนการทดลอง		
		
4.2.1 วััสดุุ อุุปกรณ์์ในการทำำ�ภาพพิิมพ์์โมะคุุลิโิ ตะ
• แผ่่นไม้้อัดั เนื้้�อบีีช (Beech)หรืือไม้้อัดั ยาง
• กรดฟอสฟอริิค (Phosphoric acid)
• ผงเคซีีน (Casein)
• กาวกระถิิน (Arabic gum)
• น้ำำ�ย
� าแอมโมเนีีย (Ammonia solution)
• น้ำำ�มั
� นั สน (Turpentine)
• หมึึกพิิมพ์์ (จะเป็็ นหมึึกพิิมพ์์ของ Lithograph, Etching หรืือหมึึกพิิมพ์์ offset)
• วััสดุุเขีียนไขบนแม่่พิิมพ์์ เช่่น ดิินสอไขสีีดำ�ำ (ตราม้้า,ตรามิิตซููบิชิิ ิ), ทููช (Tusche), เกรยอง
ไข (Litho crayon), หมึึกแท่่งไข (Rubbing ink), รวมถึึงวััสดุุอื่่�นๆ ที่่�มีีส่ว่ นผสมของน้ำำ�มั
� นั
เช่่น ปากกาลููกลื่่�น ปากกาเคมีี ดิินสอสีี สีีอะคลิิลิกิ สีีน้ำ�มั
�ำ นั สีีเทีียน เป็็ นต้้น
• ผงแมกนีีเซีียมคาร์์บอเนต (Magnesium carbonate power) ใช้้หรืือไม่่ใช้้ก็็ได้้ เป็็ นตััว		
ทำำ�ให้้สีีไม่่เหลวเกิินไป
• ลููกกลิ้้ง� ยางขนาดต่่าง ๆ สำำ�หรัับพิิมพ์์งานภาพพิิมพ์์
• เกรีียง (สำำ�หรัับผสมสีี จะเป็็ นเกรีียงที่่�ใช้้ผสมปููนหรืือที่่�ใช้้ปาดสีีในงานจิิตรกรรมก็็ได้้)
• ฟองน้ำำ�� เซลลููโลส (Cellulose sponge) หรืือฟองน้ำำ�ที่่
� �เอาไว้้ขัดั หน้้า ขััดผิิว
• แปรง พู่่�กัันกลมหรืือแบน
• กระดาษบรู๊๊�ฟ (Proof) หรืือกระดาษหนัังสืือพิิมพ์์
• กระดาษพิิมพ์์งาน ชนิิดเรีียบ เช่่นกระดาษ Fabriano, BFK, และกระดาษArches
• แผ่่นพลาสติิกใส (เอาไว้้ใช้้สำ�ำ หรัับหมัักกระดาษที่่�ใช้้พิิมพ์์)
• เครื่่�องมืือแกะไม้้
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ความเรีียบง่า่ ยในวิิถีีชีีวิิตผ่่านเทคนิิคภาพพิิมพ์์โมะคุุลิโิ ตะ

• อ่่างพลาสติิก ขนาด 8-10 นิ้้�ว (ใช้้แช่่ฟองน้ำำ�ข
� ณะพิิมพ์์)
• สเปรย์์ฉีีดน้ำำ�� (ใช้้พรมตอนเพลทใกล้้จะแห้้งหรืือใช้้พรมเพื่่�อเพิ่่�มความชื้้�นให้้กระดาษที่่�นำ�	ำ
มาพิิมพ์์)
• ขวดผสมน้ำำ�ย
� า ขนาด 500 ml.(ขวดน้ำำ�ดื่่
� �มปกติิ)
5. กระบวนการพิิมพ์์
5.1 การเตรีียมแผ่่นแม่่พิิมพ์์ไม้้
	การเลืือกใช้้ไม้้ควรเป็็ นไม้้อัดั เนื้้�อบีีชหรืือไม้้อัดั ยาง เป็็ นเนื้้�อไม้้จริิง แต่่ไม่่ควรเป็็ นไม้้อัดั ที่่�ทำ�ำ
จากเศษผงไม้้หรืือเป็็ นกระดาษอััดผสม เพราะว่่าไม้้ลักั ษณะนี้้�เมื่่�อโดนน้ำำ�� จะทำำ�ให้้ไม้้พอง พิิมพ์์ต่อ่ ไม่่
ได้้ และควรเลืือกลายไม้้สวย ๆ มีีลายไปในทิิศทางเดีียวกันั หากได้้ไม้้ที่่�พอใจแล้้วให้้นำ�ำ มาตััดตามรููป
ทรง ตามขนาดที่่�พอใจ จากนั้้�นนำำ�มาขััดด้้วยกระดาษทรายเพื่่�อลบเสี้้�ยนที่่�อาจมากัับไม้้ และเพื่่�อให้้
เนื้้�อผิิวของไม้้เรีียบง่า่ ยต่่อการวาด แล้้วนำ�ผ้
ำ า้ ชื้้�นมาเช็็ดทำำ�ความสะอาดแผ่่นไม้้ให้้เกลี้้�ยงแล้้วตั้้ง� ผึ่่ง� ไว้้
จนแห้้ง
5.2 การเตรีียมน้ำำ�ย
� าจากผงเคซีีน (casein solution)
เคซีีน เป็็ นของแข็็งที่่�มีีลักั ษณะเป็็ นเม็็ดผงเล็็ก ๆ มีีสีีตั้้ง� แต่่ครีีมไปจนถึึงเหลืืองอ่่อน มีีกลิ่่�น
คล้้ายนม และไม่่ละลายในน้ำำ�� เปล่่า ส่่วนน้ำำ�ย
� าแอมโมเนีีย มีีลักั ษณะเป็็ นของเหลว ใส มีีกลิ่่�นฉุุน
เฉพาะตััว ในทางการแพทย์์นำ�ำ มาใช้้สำ�ำ หรัับสูดู ดม ช่่วยอาการเป็็ นลม หน้้ามืืดหรืือวิิงเวีียนศีีรษะได้้
	การใช้้น้ำ�ย
�ำ าจากผงเคซีีนเป็็ นตััวเคลืือบแผ่่นไม้้ที่่�วาด เริ่่�มจากการเตรีียมขวดเปล่่าขนาด
500 มิิลลิลิิ ติ ร และใช้้ผงเคซีีน ประมาณ 1 ช้้อนชา ใส่่ลงไปในขวด หลัังจากนั้้�นใส่่น้ำ�ย
�ำ าแอมโมเนีีย เท
ลงไปจนท่่วมผงเคซีีน (โดยใช้้แอมโมเนีียผสมเพราะจะทำำ�ปฏิิกิริิ ยิ าเคมีี ผงเคซีีนจะละลายในแอมโมเนีีย
แต่่ไม่่ละลายในน้ำำ�� เปล่่า) จากนั้้�นให้้เขย่่าจนผงเคซีีนละลายหมด แล้้วจึึงเติิมน้ำำ�� เปล่่าลงไปในขวดจน
เกืือบเต็็ม เขย่่าอีีกครั้้ง� ให้้น้ำ�ย
�ำ าทั้้�งหมดเข้้ากััน แล้้วเทใส่่ในภาชนะ อาจจะเป็็ นอ่่างพลาสติิกขนาดเส้้น
ผ่่าศููนย์์กลาง 8-10 นิ้้�ว และใช้้แปรงทาไปให้้ทั่่�วแผ่่นไม้้ที่่�ทำ�ก
ำ ารขััดและเช็็ดทำำ�ความสะอาดจนแห้้ง
ดีีแล้้ว โดยทาทั้้�งหมด 3 รอบ คืือ รอบแรกทา แล้้วปล่่อยทิ้้�งให้้แห้้ง และทำำ�แบบเดิิมอีีกสองครั้้�ง ตากทิ้้�ง
ไว้้ 1-2 วััน จึึงนำำ�มาเขีียนได้้ (น้ำำ�ย
� าที่่�ทาเหลืือ ไม่่ควรเก็็บไว้้ ควรใช้้ให้้หมดภายในครั้้�งเดีียว เพราะ
คุุณภาพจะเสื่่�อมและบููดเน่่าได้้)
	ขั้้�นตอนนี้้�เป็็ นขั้้�นตอนที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั มาก เพราะผงเคซีีน จะทำำ�หน้้าที่่�เป็็ นตััวเคลืือบผิิวไม้้ ช่่วย
ต้้านทานน้ำำ�ที่่
� �ยอดเยี่่�ยม และยัังทำำ�หน้้าที่่�เป็็ นตััวจับสี
ั ี ทำำ�ให้้สีีเกาะติิดบนวััสดุุได้้ดีี หากข้้ามขั้้�นตอนนี้้�
ไป งานที่่�พิิมพ์์ที่่�ออกมาจะเป็็ นสีีดำ�ทั้้
ำ ง� ภาพ โดยไม่่ปรากฏรููป
5.3 การเขีียนแม่่พิิมพ์์
	ควรเลืือกใช้้วัสั ดุุที่่�มีีลักั ษณะเป็็ นไขมาวาดลงบนแผ่่นไม้้ อาจจะเป็็ นดิินสอไขสีีดำ�ำ (ตราม้้า,
ตรามิิตซููบิชิิ )ิ , ทููช (Tusche), เกรยองไข (Litho crayon), หมึึกแท่่งไข (Rubbing ink), รวมถึึงวััสดุุอื่่น� ๆ ที่่�
มีีส่ว่ นผสมของน้ำำ�มั
� นั เช่่น ปากกาลููกลื่่�น ปากกาเคมีี ดิินสอสีี สีีอะคริิลิกิ สีีน้ำ�มั
�ำ นั สีีเทีียน เป็็ นต้้น วััสดุุ
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เหล่่านี้้�สามารถนำำ�มาสร้้างสรรค์์ลงบนแผ่่นไม้้ได้้ ในงานนี้้�ผู้้�วิิจัยั เลืือกใช้้ดินิ สอไขสีีดำ�ำ ตราม้้า
	ข้้อแนะนำำ�เวลาวาดลงบนแผ่่นไม้้ ก่่อนอื่่�นสำำ�รวจที่่�แผ่่นไม้้ว่า่ เป็็ นด้้านเดีียวกับที่่
ั �เราเคลืือบ
น้ำำ�ย
� าเคซีีนไว้้หรืือไม่่ ห้้ามเขีียนผิิดด้้านเด็็ดขาด ในขณะวาดพื้้�นที่่�เป็็ นสีีดำ�ำ ให้้ลงสีีให้้ดำ�ำ เข้้มมากกว่่า
ปกติิ เพราะว่่าส่่วนเนื้้�อไม้้ที่่�เราไม่่ได้้ระบายลงไปนั้้�น เวลาพิิมพ์์ออกมาจะเป็็ นสีีเทาที่่�เกิิดจากลายไม้้
นั่่�นเอง และยัังสามารถใช้้เครื่่�องมืือแกะไม้้ แกะส่่วนที่่�ต้อ้ งการเป็็ นสีีขาวได้้ โดยส่่วนที่่�ถูกู แกะนั้้�นจะ
เป็็ นร่่องลึึกและไม่่ติดิ กัับหมึึกพิิมพ์์ เมื่่�อพิิมพ์์ออกมาก็็จะเป็็ นพื้้�นที่่�ขาว หรืือค่่าน้ำำ�� หนัักสว่่าง
	ข้้อควรระวัังอย่่าลืืมกลัับด้า้ นของรููปภาพก่่อนวาดทุุกครั้้ง� หรืือหากวาดแบบไม่่มีีภาพร่่างถ้้า
มีีตัวอั
ั กั ษรเป็็ นส่่วนประกอบในงาน ควรกลัับด้า้ นตััวอักั ษรเสีียก่่อนแล้้วค่อ่ ยร่่างลงไป เวลาวาดให้้
ระวัังการวางมืือบนแผ่่นไม้้ เพราะร่่างกายของเรามีีน้ำ�มั
�ำ นั ให้้ใช้้เศษกระดาษบรู๊๊�ฟมารองมืือจะดีีกว่า่
และไม่่ควรใช้้ยางลบ เพราะในยางลบก็็มีีส่ว่ นผสมของน้ำำ�มั
� นั อาจทำำ�ให้้รููปที่่�วาดเกิิดรอยด่่างได้้ จึึง
ควรวาดอย่่างระมััดระวััง
5.4 การเคลืือบกาวลงบนแผ่่นไม้้
เมื่่�อวาดเรีียบร้อ้ ยแล้้ว จะเป็็ นขั้้�นตอนของการเคลืือบกาวกระถิิน(หรืือกาวอะราบิิค) กาวกระถิิน
จะเป็็ นตััวเคลืือบเพลท ทำำ�ให้้สีีเกาะพื้้�นผิิว ไม่่หลุุดง่่าย โดยการนำำ�กาวกะถิินมาละลายในน้ำำ�อุ่่�
� น ตั้้�ง
ทิ้้�งไว้้ กาวจะค่่อย ๆ ละลายกลายเป็็ นน้ำำ�� ใส ๆ ข้้น ๆ เรีียกว่า่ กาวอะราบิิค ต้้องนำำ�มากรองกัับผ้า้ ขาว
บาง เพื่่�อเอาเศษหญ้้าที่่�ติดิ มากัับกาวออก โดยใช้้อัตั ราส่่วน กาวอะราบิิค 500 มิิลลิลิิ ติ ร ต่่อ กรด
ฟอสฟอริิค 10 หยด ถ้้ากาวอะราบิิค 250 มิิลลิลิิ ติ ร ก็็ใช้้ กรดฟอสฟอริิค 5 หยด หลัังจากนั้้�นให้้นำ�ำ
แปรงมาทางลงบนเพลทที่่�เขีียนเสร็็จแล้้ว ทาทิ้้�งไว้้ อย่่างน้้อย 2-3 ชั่่�วโมงขึ้้น� ไป หรืือ 1-2 วััน จะดีีมาก
ก่่อนที่่�จะทำำ�การพิิมพ์์
5.5 การเตรีียมกระดาษสำำ�หรัับพิิมพ์์
	กระดาษที่่�เลืือกใช้้นั้้น� ควรเป็็ นกระดาษพิิมพ์์งานชนิิดเรีียบ เนื้้�อกระดาษยืืดขยายได้้ค่อ่ นข้้าง
ง่่าย เช่่นกระดาษ Fabriano, BFK, Arches ควรวััดกระดาษมาให้้ใหญ่่กว่า่ เพลทที่่�พิมิ พ์์ และต้้องเตรีียม
ทำำ�ชื้้น� กระดาษก่่อนทำำ�การพิิมพ์์ โดยใช้้กาวกระถิินบริิสุทธ์
ุ (์ กาวที่่�ยังั ไม่่ได้้ผสมกรด) ผสมกัับน้ำ�มั
�ำ นั สน
ในอััตราส่่วน 1 : 1 เตรีียมอ่่างพลาสติิกใบกลาง แล้้วเทส่่วนผสมที่่�ตวงไว้้ลงไป เติิมน้ำำ�� เปล่่าใน
อััตราส่่วน กาวกระถิิน+น้ำำ�มั
� นั สน 1 ส่่วน ต่่อ น้ำำ�� สะอาด 10 ส่่วน แล้้วคนให้้เข้้ากััน ก็็จะได้้น้ำ�ย
�ำ าเพื่่�อ
เตรีียมทำำ�ชื้้น� ให้้กระดาษ
จากนั้้�นนำำ�เอาแปรงมาจุ่่�มน้ำำ�ย
� าที่่�ผสมไว้้ ทาลงบนกระดาษที่่�ตัดั เตรีียมสำำ�หรัับพิิมพ์์ โดยทา
ให้้ทั่่�วทีีละแผ่่น ไม่่ควรทาให้้แฉะเกิินไป ทาพอดีี ๆ แล้้วเอาไปวางซ้้อน ๆ กััน นำำ�พลาสติิกแผ่่นใหญ่่มา
ห่่อกระดาษที่่�ทาไว้้ พยายามห่่ออย่่างบรรจงที่่�สุดุ เพื่่�อไม่่ให้้กระดาษงอ (หากสามารถหาสิ่่�งของที่่�มีี
น้ำำ�� หนััก ขนาดเท่่ากัันหรืือใหญ่่กว่า่ กระดาษ เป็็ นแผ่่นเรีียบวางทัับด้า้ นบนกระดาษที่่�ห่อ่ ไว้้จะดีี แต่่ถ้า้
หาไม่่ได้้ให้้วางไว้้ในพื้้�นที่่�เรีียบ) ทิ้้�งไว้้ ประมาน 1-2 ชั่่�วโมงก่่อนทำำ�การพิิมพ์์ กระดาษที่่�เราหมัักทำ�ชื้้
ำ น� ไว้้
ควรใช้้พิิมพ์์ให้้หมดในครั้้�งเดีียว อย่่าเก็็บไว้้นาน เพราะอาจเกิิดเชื้้�อราขึ้้น� ได้้

61

62

ความเรีียบง่า่ ยในวิิถีีชีีวิิตผ่่านเทคนิิคภาพพิิมพ์์โมะคุุลิโิ ตะ

5.6 การพิิมพ์์
หลัังจากหมัักชื้้น� กระดาษครบตามเวลาที่่�กำ�ำ หนดแล้้ว ต่่อไปคืือขั้้�นตอนการพิิมพ์์ โดยไม่่ใช้้
แท่่นพิิมพ์์ แต่่จะใช้้เท้้าพิิมพ์์ ก่่อนอื่่�นจะต้้องนำำ�สีีมาตีีด้วยลู
้ กกลิ้้
ู ง� ก่่อน ผู้้�วิิจัยั เลืือกใช้้สีีหมึึกพิิมพ์์ออฟ
เซท (offset) โดยใช้้อัตั ราส่่วน 3:1 คืือสีีดำ�ำ ออฟเซท (offset) 3 ส่่วน ต่่อ สีีน้ำ��ำ เงิินออฟเซท (offset) 1 ส่่วน
เหตุุที่่�เลืือกผสมสีีน้ำ��ำ เงิินลงไปก็็เพราะว่่า จะทำำ�ให้้สีีดูมีู ีความชุ่่�มชื้้�นมากกว่่าที่่�จะใช้้เพีียงสีีดำ�ำ อย่่าง
เดีียว หลัังจากได้้สีีที่่�ตีีเสร็็จแล้้ว นำำ�มาทำำ�การล้้างเพลท ด้้วยการเตรีียมนำำ�อ่า่ งพลาสติิกใส่่น้ำ��ำ เปล่่า
พร้้อมฟองน้ำำ�� มาตั้้�งไว้้ จากนั้้�นใช้้ฟองน้ำำ�ที่่
� �ชุ่่�มด้้วยน้ำ��ำ เปล่่า มาถููลักั ษณะวนให้้ทั่่�วเพลทเบา ๆ ไม่่ต้อ้ ง
กด เป็็ นการล้้างสารของกาวที่่�เคลืือบเพลทไว้้ออก จากนั้้�นนำำ�ลูกกลิ้้
ู ง� ที่่�กลิ้้ง� หมึึกไว้้เรีียบร้อ้ ยนำำ�มา
กลิ้้�งบนเพลทที่่�ถูกู เลี้้�ยงไว้้ด้วยน้ำ
้ ��ำ คอยเลี้้�ยงน้ำำ�� สลัับกับกลิ้้
ั ง� สีี อย่่าให้้เพลทแห้้ง เพราะถ้้าเพลทแห้้งจะ
ทำำ�ให้้เพลทตัันได้้ ทำำ�ซ้ำ��ำ จนรู้้�สึึกว่่าสีีติดิ เพลทดีีแล้้ว จึึงนำำ�ไปพิิมพ์์ โดยวางเพลทไว้้ข้า้ งล่่างและนำำ�
กระดาษพิิมพ์์ที่่�ทำ�ชื้้
ำ น� ไว้้มาวางด้้านบน ถ้้ากระดาษไม่่ชื้้น� จะไม่่สามารถพิิมพ์์ได้้ เพราะกระดาษที่่�ไม่่
ชื้้�นจะไม่่ซับั หมึึก เป็็ นวิิธีีเฉพาะการพิิมพ์์แบบนี้้�เท่่านั้้�น (ถ้้าพิิมพ์์กับั เครื่่�องพิิมพ์์แม้้กระดาษแห้้งก็็ยังั
สามารถพิิมพ์์ได้้) จากนั้้�นนำำ�กระดาษบรู๊๊�ฟมาวางซ้้อนกัันให้้หนาพอประมาณ แล้้วขึ้น้ � ไปเหยีียบด้วย
้
ปลายเท้้าให้้ทั่่�วแผ่่นเพลท พยายามให้้น้ำ��ำ หนัักที่่�กดลงไปนั้้�นเท่่ากัันทุุกจุดุ ที่่�ย่ำ��ำ ไป เมื่่�อทั่่�วแล้้วค่อ่ ย ๆ
เปิิ ดออก โดยจัับที่่�มุมุ ใดมุุมหนึ่่�งของกระดาษ พยายามลอกอย่่างช้้า ๆ แล้้วนำ�ำ ไปตากผึ่่�งให้้แห้้ง จาก
นั้้�นให้้รีบี เอาฟองน้ำำ�� มาเลี้้�ยงน้ำำ�บ
� นเพลท อย่่าปล่่อยให้้น้ำ�บ
�ำ นเพลทแห้้ง ทำำ�แบบนี้้�จนครบตามจำำ�นวน
ที่่�ต้อ้ งการพิิมพ์์ ซึ่่ง� งานพิิมพ์์ขึ้น้ � อยู่่�กัับสภาพอากาศในขณะนั้้�นด้้วยเช่่นกััน
	การพิิมพ์์ด้วย
้ วิิธีีนี้้อ� าจจะมีีปััญหาเรื่่�องความไม่่สม่ำำ��เสมอและไม่่สามารถพิิมพ์์งานชิ้้�นใหญ่่
กว่่านี้้�ได้้ เนื่่�องจากวิิธีีการนี้้�ใช้้การเหยีียบให้้ทั่่�วแผ่่นเพลทโดยใช้้นิ้้ว� เท้้าเป็็ นตััวย่ำ��ถ้
ำ า้ ชิ้้�นงานใหญ่่จะยิ่่�ง
พิิมพ์์ยาก งานอาจเกิิดรอยด่่างเนื่่�องจากเหยีียบไม่่ทั่่�วเพลท ดัังนั้้�นวิิธีีในลัักษณะนี้้�จึึงเหมาะกัับภาพ
พิิมพ์์ที่่�มีีขนาดเล็็ก

การวิิเคราะห์์ผลงานการสร้้างสรรค์์
	การวิิเคราะห์์ผลงานการสร้้างสรรค์์ครั้้ง� นี้้� ผู้้�วิิจัยั แบ่่งผลงานเป็็ นทั้้�งหมด 3 ชุุด ได้้แก่่ ชุุดที่่� 1
Impression in my home จำำ�นวน 4 ชิ้้�น ชุุดที่่� 2 The living of life จำำ�นวน 10 ชิ้้�น และชุุดที่่� 3 The
view of life จำำ�นวน 11 ชิ้้�น โดยเสนอแนวทางการแสดงออกผลงานแต่่ละชุุดที่่�มีีพัฒ
ั นาการของการ
สร้้างสรรค์์ ประกอบด้้วย ผลงานสร้้างสรรค์์ของผู้้�วิิจัยั รวมจำำ�นวน 25 ผลงาน ได้้แก่่
1) Impression in my home หมายเลข 1-4
2) The living of life หมายเลข 1-10
3) The view of life หมายเลข 1-11
	ผลงานมีีการวิิเคราะห์์รายละเอีียดจากประเด็็นหลััก ดัังนี้้� 1) แนวคิิดของการสร้้างงาน 2)
รููปแบบในการสร้้างสรรค์์ 3) วััสดุุและเทคนิิคที่่�นำ�ำ มาใช้้ในการสร้้างสรรค์์ 4) สรุุปผลการสร้้างสรรค์์
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1. แนวคิิดของการสร้้างสรรค์์ผลงาน (Concept)
	ผู้้�วิิจัยั เติิบโตมาในครอบครััวเกษตรกรรม ได้้รับรู้้�
ั วิิถีีการทำำ�เกษตรกรรมที่่�หลากหลาย อีีกทั้้ง�
ซึึมซัับวิิถีีชีีวิิตความเป็็ นอยู่่�ของการใช้้ชีีวิิตแบบถ้้อยทีีถ้อ้ ยอาศััย ความผููกพันั กัันของผู้้�คนรอบข้้าง
และสิ่่�งมีีชีีวิิตต่่าง ๆ ความเป็็ นธรรมชาติิ ซึ่่ง� เป็็ นความงามที่่�ยังั คงอยู่่�ในธรรมชาติิ ถึึงแม้้กาลเวลาจะ
เปลี่่�ยนแปลงไป แต่่สิ่่�งเหล่่านี้้�จะยัังคงอยู่่�ไม่่ลบเลืือนไปจากความทรงจำำ� บ้้านของผู้้�วิิจัยั เป็็ นบ้้านริิม
แม่่น้ำ��ำ (ท่่าจีีน) จึึงมีีความผููกพันั กัับกระแสน้ำำ�� และมีีกิิจกรรมในบ้้าน เช่่น ล้้างจาน ซัักผ้า้ รดน้ำำ�ต้
� น้ ไม้้
ผลงานในการสร้้างสรรค์์ผลงานภาพพิิมพ์์ในชุุดที่่� 1 “Impression in my home”และชุุดที่่� 2 “The living
of life” จึึงมีีแนวคิิดหรืือเนื้้�อหาเรื่่อ� งราววิิถีีชีีวิิตแบบไทย นำำ�เสนอผ่่านภาพของเรืือที่่�มีีหน้้าที่่�แตกต่่าง
กัันออกไปจากความทรงจำำ�ที่่�ได้้คุ้้�นเคยและได้้พบเห็็นเป็็ นประจำำ� เนื้้�อหาภาพในงานนั้้�น ผู้้�วิิจัยตั้้
ั ง� ใจที่่�
จะถ่่ายทอดความเป็็ นวิิถีีชีีวิิตและความรู้้�สึึกที่่�ได้้ใช้้ชีีวิิตอาศััยอยู่่�ริิมฝั่่�งแม่่น้ำ��ำ จากภาพเรืือที่่�เห็็นจนคุ้้�น
ตา จนหลายคนมองว่่ามัันก็็เป็็ นแค่่เรืือธรรมดา แต่่ในความคุ้้�นเคยนั้้�นก็็มีีความงามที่่�แฝงเร้้นซ่่อนอยู่่�
โดยสามารถนำำ�มาถ่่ายทอดจากภาพที่่�เป็็ นแค่่มุมุ มองธรรมดากลายเป็็ นมุุมมองที่่�พิิเศษได้้ ถึึงแม้้ใน
ภาพอาจจะไม่่มีีสิ่่�งมีีชีีวิิต แลดููเสมืือนว่่าเป็็ นภาพนิ่่�ง แต่่สำ�ำ หรัับตัวผู้้�
ั วิิจัยพย
ั ายามจะถ่่ายทอดผ่่าน
งานภาพพิิมพ์์ให้้เกิิดความรู้้�สึึกว่่า จากภาพที่่�ไม่่มีีสิ่่�งชีีวิิตนี้้� หากเมื่่�อตั้้�งใจมองแล้้วจะให้้ความรู้้�สึึกว่่า
ทุุกอย่่างกำำ�ลังั ดำำ�เนิินชีีวิิตอยู่่� ภาพแต่่ละภาพสามารถเล่่าเรื่่อ� งด้้วยตัวั เอง เช่่น ในบางภาพอาจให้้
ความรู้้�สึึกว่่ามีีคนกำำ�ลังั พายเรืือ หรืือแม่่ค้า้ ก๋๋วยเตี๋๋�ยวเรืือกำำ�ลังั สาระวนกัับการลวกเส้้นกัับลูกค้
ู า้ ที่่�กำ�ลั
ำ งั
หิิวโหย หรืือสำำ�หรัับเรืือบางลำำ�ที่่�เฝ้้ารอลููกเรืือพากลัับข้า้ มไปยัังอีีกฝากฝั่่�งหนึ่่�ง
	ผู้้�วิิจัยตั้้
ั ง� ใจไม่่ให้้มีีสิ่่�งมีีชีีวิิตในภาพงาน เพราะว่่าภาพบางภาพไม่่ต้อ้ งมีีสิ่่�งมีีชีีวิิตก็็สามารถ
บอกเล่่าเรื่่อ� งราวต่่าง ๆ ออกมาได้้ดีี มุุมมองที่่�เรามองเห็็น รัับรู้้�และรู้้�สึึกกัับสิ่่�งเหล่่านี้้�สามารถบอกได้้
ว่่า “ภาพงานทุุกภาพมีีการเคลื่่�อนไหวในความรู้้�สึึก เสมืือนราวกัับว่า่ มีีชีวิี ติ อยู่่�ในนั้้�นจริิง ๆ ” และเลืือกที่่�
จะถ่่ายทอดมาเป็็ นภาพพิิมพ์์โมะคุุลิิโตะ ประเภทขาวดำำ� เพราะภาพพิิมพ์์โมะคุุลิิโตะ สามารถ
ถ่่ายทอดความรู้้�สึึกความเป็็ นธรรมชาติิได้้อย่่างไม่่ขาดตกบกพร่่อง สามารถตอบสนองความรู้้�สึึกและ
แนวคิิดของผู้้�วิจัิ ยั ได้้เป็็ นอย่่างดีี เหตุุผลของงานชุุดนี้้�เลืือกเป็็ นงานประเภทขาวดำำ� เป็็ นเพราะเรื่่อ� งราวที่่�
นำำ�มาถ่่ายทอดเป็็ นประสบการณ์์ที่่�ประทัับใจ ผ่่านกาลเวลาและถููกเก็็บบัันทึึกเป็็ นภาพความทรงจำำ�
ซึ่่�งผู้้�วิิจัยสั
ั มั ผััสได้้ว่่าสิ่่�งที่่�ผ่่านมาแล้้วสามารถถููกเก็็บไว้้ในช่่วงระยะเวลาหนึ่่�ง ภาพของสถานที่่�จาก
เคยมีีสีสัี นั ภาพความทรงจำำ�นั้้น� จะถููกแปลออกมาเป็็ นสีีขาวดำำ� อีีกทั้้ง� ภาพขาวดำำ�ยังั ทำำ�ให้้เกิิดอารมณ์์
ความรู้้�สึึกคิิดถึึง โหยหาวิิถีีชีีวิิตแบบซื่่�อ ๆ ตรง ๆ เช่่นเดีียวกับั เรื่่อ� งราวของผู้้�วิิจัยอี
ั ีกด้วย
้
2. รูู ปแบบในการสร้้างสรรค์์
	การสร้้างสรรค์์ผลงานภาพพิิมพ์์ในเทคนิิคโมะคุุลิโิ ตะ ได้้กำ�ำ หนดให้้เป็็ นแบบรููปธรรม มีีการ
ศึึกษารููปแบบเหล่่านั้้�นจากประสบการณ์์ของผู้้�วิิจัยที่่
ั �ได้้พบเห็็น รููปทรงของวิิถีีชีีวิิตในชีีวิิตประจำำ�วันั
และบัันทึึกข้้อมููลเหล่่านั้้�นด้้วยภาพถ่่าย ถ่่ายทอดผ่่านกระบวนการภาพพิิมพ์์ ใส่่ค่า่ น้ำำ�� หนััก ความรู้้�สึึก
ผ่่านลายเส้้นและมุุมมองของภาพ เพื่่�อให้้ภาพสมบููรณ์์โดยใช้้หลัักองค์์ประกอบศิิลป์์ในการจััดภาพ ก่่อ
เกิิดความงาม เอกภาพ และเห็็นถึึงแนวความคิิดของผู้้�วิิจัยั ในการแสดงออก
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3. วััสดุุและเทคนิิคที่่นำ� �ำ มาใช้้ในการสร้้างสรรค์์
	ผู้้�วิิจัยั เลืือกใช้้เทคนิิคโมะคุุลิิโตะ ในการสร้้างสรรค์์ผลงานทั้้�ง 3 ชุุด คืือการผสมผสาน
ระหว่่างสองเทคนิิคคืือ เทคนิิคภาพพิิมพ์์หิินและภาพพิิมพ์์แกะไม้้เข้้าด้้วยกันั
	ด้้านเทคนิิค ผู้้�วิิจัยั ได้้ค้น้ คว้้าในเทคนิิคของโมะคุุลิโิ ตะ ในระยะแรกของการทดลองพิิมพ์์
ค่่อนข้้างมีีปััญหาในเรื่่อ� งสภาพอากาศ เพราะถ้้าอากาศหนาวเกิินไปสีีพิิมพ์์จะแข็็งตััวเร็็ว เมื่่�อกลิ้้�งไป
บนเพลทสีีจะไม่่ค่อ่ ยติิดบนเพลท ต้้องกลิ้้�งมากครั้้�งกว่่าปกติิ และพบว่่าความคมชััด ของสีีดำ�ข
ำ าว ส่่วนหนึ่่�ง
ขึ้้น� อยู่่�กัับแผ่่นไม้้ที่่�เลืือกใช้้อีีกด้วย
้ ซึ่่ง� ท้้ายที่่�สุดุ แล้้วหลัังจากศึึกษาและทดลองแก้้ปััญหาในกระบวนการ
ภาพพิิมพ์์ดังั กล่่าวนี้้�เป็็ นระยะเวลา 3 ปีี จึึงได้้ผลงานที่่�สมบููรณ์์ด้วยค่
้ า่ น้ำำ�� หนัักจนเป็็ นที่่�น่า่ พอใจ
		
3.1 ผลงานจากการสร้้างสรรค์์
			
3.1.1 ภาพชุุดที่่� 1) Impression in my home

ภาพที่่� 3 : Impression in my home หมายเลข 3
ที่่ม� า : รััตติิพร ลี้้�พานุุวงศ์์, 2556
			

3.1.2 ภาพชุุดที่่� 2) The living of life

ภาพที่่� 4 : The living of life หมายเลข 3
ที่่ม� า : รััตติิพร ลี้้�พานุุวงศ์์, 2556

วารสารศิิลปกรรมบููรพา 2564

			

3.1.3 ภาพชุุดที่่�3) The view of life

ภาพที่่� 5 : The view of life หมายเลข 10
ที่่ม� า : รััตติิพร ลี้้�พานุุวงศ์์, 2557

สรุุ ปผลการสร้้างสรรค์์
จากการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลในส่่วนต่่าง ๆ ของการสร้้างสรรค์์ผลงานภาพพิิมพ์์เทคนิิคโมะคุุลิโิ ตะ
ได้้ผ่า่ นกระบวนการขั้้�นตอนที่่�มีกี ารวางแผนอย่่างเป็็ นระบบ และสร้้างสรรค์์ผลงานขึ้้น� มาทั้้�งหมด 3 ชุุด
โดยผู้้�วิิจัยมุ่่�
ั งหวัังผลงานสร้้างสรรค์์นี้้เ� พื่่�อพััฒนาผลงานและต่่อยอดผลงานไปสู่่�การสร้้างสรรค์์ในรูู ป
แบบเฉพาะตนและเพื่่�อถ่่ายทอดวิิถีชีี วิี ติ ไทยและจีีนในมุุมมองและความคิิดตามประสบการณ์์ของผู้้�วิจัิ ยั
จากการสร้้างสรรค์์พบว่า่ เทคนิิคนี้้ไ� ม่่ได้้สอนให้้เราสร้้างจำำ�นวนการพิิมพ์์ เหมืือนอย่่างที่่�หลายเทคนิิค
ทำำ�ได้้ในปริิมาณมาก แม่่พิิมพ์์หนึ่่�งแผ่่นที่่�เขีียนมาอาจสร้้างงานได้้เพีียง 3 - 5 Edition เท่่านั้้�น แต่่สิ่่�งนี้้�
ไม่่ได้้มีีปััญหา แต่่กลับทำ
ั �ำ ให้้งานมีีคุณ
ุ ค่่ามากขึ้้น� และแต่่ละภาพก็็จะได้้รููปแบบและพื้้�นผิิวที่่�แตกต่่าง
กัันเล็็กน้อ้ ย กระบวนการนี้้�ได้้ให้้พื้้น� ผิิวที่่�กระบวนการอื่่�นทำำ�ไม่่ได้้ และขณะที่่�กำ�ลั
ำ งั พิิมพ์์อยู่่�นั้้น� ก็็จะ
พบว่่าพื้้�นผิิวลายไม้้บนแม่่พิมิ พ์์ค่อ่ ย ๆ ชััดเจนขึ้้น� และโทนสีีก็จ็ ะค่่อย ๆ เปลี่่ย� นไป จนภาพค่่อย ๆ มืืดลง
เรื่่�อย ๆ แม้้ว่่าแม่่พิิมพ์์ชนิิดนี้้�จะไม่่ค่่อยเสถีียร เมื่่�อเทีียบกับก
ั ารพิิมพ์์เทคนิิคแม่่พิิมพ์์หิินแบบดั้้�งเดิิม
และแม่่พิมิ พ์์ที่่พิ� มิ พ์์แล้้วจะไม่่สามารถล้้างนำำ�กลับั มาพิิมพ์์ซ้ำ��ำ ใหม่่ได้้อีกี ซึ่่ง� เป็็ นข้้อเสีียของกระบวนการนี้้�
อย่่างไรก็็ตาม การได้้ทำ�ำ งานสร้้างสรรค์์อย่่างอิิสระบางทีีก็็ช่่วยลบข้อ้ เสีียเหล่่านั้้�นไปได้้ ถึึงแม้้ว่่า
เทคนิิคนี้้จ� ะมีีตัวั แปรมากมายที่่�ต้อ้ งเป็็ นแบบนั้้�น แต่่มันั ก็็เป็็ นสััญญาณที่่�ดีีในการต่่อยอดศิิลปะภาพ
พิิมพ์์ให้้ยังั คงอยู่่�ต่่อไป เพราะการที่่�ไม่่ได้้ถูกู เลืือกให้้ทำ�ำ งานสร้้างสรรค์์แต่่การทำำ�งานสร้้างสรรค์์อย่่าง
เป็็ นธรรมชาติิ อาจกล่่าวได้้ว่า่ การสร้้างสรรค์์ คืือ สภาพการดำำ�รงอยู่่� ศิิลปะไม่่ใช่่เรื่่อ� งของศิิลปิินมืือ
อาชีีพเท่่านั้้�น แต่่ศิิลปะเป็็ นส่่วนหนึ่่�งในชีีวิิตประจำำ�วันั และมัันก็็อยู่่�ที่่�ว่า่ จะสัังเกตเห็็นหรืือไม่่

65

66

ความเรีียบง่า่ ยในวิิถีีชีีวิิตผ่่านเทคนิิคภาพพิิมพ์์โมะคุุลิโิ ตะ

สรุุ ปและข้้อเสนอแนะ
	การวิิจัยั เรื่่อ� ง การสร้้างสรรค์์ผลงานศิิลปะภาพพิิมพ์์เรื่่อ� ง ความเรีียบง่า่ ยในวิิถีีชีีวิิตผ่่านมุุม
มองของเทคนิิคภาพพิิมพ์์ โมะคุุลิโิ ตะ ผู้้�วิิจัยั สามารถสรุุปผลการสร้้างสรรค์์ได้้ดังั นี้้�
1) ได้้ความรู้้�ด้้านเทคนิิคกระบวนการภาพพิิมพ์์เทคนิิคโมะคุุลิโิ ตะ
2) พััฒนาแนวทางการสร้้างสรรค์์ผลงานศิิลปะภาพพิิมพ์์ร่ว่ มสมััยที่่ถ่� า่ ยทอดเรื่่อ� งราววิิถีชีี วิี ติ
ได้้อย่่างเหมาะสม
3) ได้้สร้้างทางเลืือกในการทำำ�ภาพพิิมพ์์ให้้เป็็ นที่่�แพร่่หลายในประเทศไทย

สรุุ ปผลการวิิจัยั
1) ผลการทดลองจากกระบวนการสร้้างสรรค์์ พบว่่าจำำ�นวนพิิมพ์์ (Edition) ขึ้้น� อยู่่�กัับสภาพ
อากาศ ณ สถานที่่�นั้้น� ๆ ไม่่ควรมีีอากาศที่่�เย็็นเกิินไป เพราะสีีพิิมพ์์จะแข็็งตััวเร็็ว เมื่่�อกลิ้้�งไปบนเพลท
สีีจะไม่่ค่อ่ ยติิดบนเพลท ต้้องกลิ้้�งหมึึกพิิมพ์์มากครั้้�งกว่่าปกติิ รวมถึึงจำำ�นวนของผลงานที่่�พิิมพ์์ได้้นั้้น�
ก็็จะมีีคุณ
ุ ภาพต่่างกััน
2) แผ่่นไม้้ที่่�เลืือกนำำ�มาใช้้เป็็ นแม่่พิิมพ์์ควรเป็็ นไม้้อัดั เนื้้�อบีีช (beech)หรืือไม้้อัดั ยาง แต่่ไม่่
ควรเป็็ นไม้้อัดั ที่่�ทำ�ำ จากเศษผงไม้้หรืือเป็็ นกระดาษอััดผสม เพราะว่่าไม้้ลักั ษณะนี้้�เมื่่�อโดนน้ำำ�� จะทำำ�ให้้
ไม้้พอง พิิมพ์์ต่อ่ ไปไม่่ได้้
3) การใช้้สีหี มึึกพิิมพ์์ออฟเซท (offset) โดยใช้้อัตั ราส่่วน 3:1 คืือสีีดำ�ำ ออฟเซท (offset) 3 ส่่วน
ต่่อ สีีน้ำ��ำ เงิินออฟเซท (offset) 1 ส่่วน จะทำำ�ให้้สีีดูมีู ีความชุ่่�มชื้้�นมากกว่่าที่่�จะใช้้เพีียงสีีดำ�ำ อย่่างเดีียว
4) จากการค้้นพบข้้อผิิดพลาดบางอย่่างในเทคนิิคโมะคุุลิิโตะ เป็็ นผลให้้สามารถนำำ�ข้อ้ ผิิด
พลาดนี้้�ไปปรัับปรุุงให้้กระบวนการสร้้างสรรค์์มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้น�
5) ผลงานสร้้างสรรค์์แสดงความเป็็ นตััวตนของผู้้�สร้้างสรรค์์
6) ผลงานสร้้างสรรค์์ได้้แสดงให้้เห็็นถึึงความสำำ�เร็็จของกระบวนการภาพพิิมพ์์โมะคุุลิโิ ตะ
สามารถนำำ�มาประยุุกต์เ์ ป็็ นเทคนิิคทางเลืือกให้้กับศิ
ั ิลปิินหรืือบุุคคลที่่�รักั ในศิิลปะภาพพิิมพ์์แต่่ไม่่มีี
พื้้�นที่่�ในการทำำ�งานเพีียงพอ เทคนิิคนี้้จึึ� งเป็็ นทางเลืือกให้้กับบุ
ั คคลที่่
ุ
�สนใจ
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โหม่่งต้้นจาก ชุุมชนอ่่างเตย ต.ท่่าตะเกีียบ อ.ท่่าตะเกีียบ จ.ฉะเชิิงเทรา
The Product Designing of Bag from Nipa Palm Fiber with the Intellect of Weaving
from Angtei Community, Thatakieb, Chachoengsao
จุุฬาวรรณ ดีีเลิิศ 1
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บทคััดย่่อ
	การวิิจัยั เรื่่อ� งนี้้�มีีวัตั ถุุประสงค์์ 1) ศึึกษาการใช้้ประโยชน์์จากเส้้นใยก้้านโหม่่งต้้นจาก ร่่วม
กัับการทอผ้้าฝ้้ายของชุุมชน อ่่างเตย ต.ท่่าตะเกีียบ อ.ท่่าตะเกีียบ จ.ฉะเชิิงเทรา 2) ทดลองนำำ�เส้้นใย
จากเส้้นใยก้้านโหม่่งต้้นจากเพื่่�อเป็็ นแนวทางในการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์กระเป๋๋า 3) ออกแบบผลิิตภััณฑ์์
กระเป๋๋าจากเส้้นใยก้้านโหม่่งต้้นจาก จากกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�ใช้้ในการวิิจัยั คืือ นัักวิิชาการ ผู้้�ประกอบการ
และผู้้�ที่่�สนใจผลิิตภััณฑ์์ รวมจำำ�นวน 106 คน เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจัยั ได้้แก่่ แบบสอบถาม สถิิติิที่่�ใช้้
ในการวิิจัยั คืือ ค่่าร้้อยละ ค่่าเฉลี่่�ย (X) ค่่าเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
	ผลการวิิจัยพบว่
ั
า่ การออกแบบผลิิตภััณฑ์์กระเป๋๋าจากภููมิิปััญญาทอผ้้าฝ้้ายร่่วมกัับเส้้นใย
ก้้านโหม่่งต้้นจากชุุมชนอ่่างเตย ต.ท่่าตะเกีียบ อ.ท่่าตะเกีียบ จ.ฉะเชิิงเทรา ประกอบด้้วย 3 ส่่วน คืือ
ส่่วนที่่� 1 ศึึกษาการใช้้ประโยชน์์และทดลองนำำ�เส้้นใยจากก้้านโหม่่งต้้นจาก ผสมกัับภูมิู ิปััญญาการ
ทอผ้้าจากชุุมชนอ่่างเตย จากการสำำ�รวจและสััมภาษณ์์ ผู้้�ประกอบการและผู้้�จััดจำำ�หน่่าย แบ่่งเป็็ น 2
ลัักษณะ ดัังนี้้� กระบวนการเกี่่�ยวกับั เส้้นใย และลายผ้้าภููมิิปััญญาทอผ้้า ส่่วนที่่� 2 การวิิเคราะห์์
พฤติิกรรมของกลุ่่�มเป้้าหมายในการเลืือกซื้้�อผลิิตภััณฑ์์ของชุุมชนอ่่างเตย พบว่่า มีีความสนใจ กลุ่่�ม
ผลิิตภััณฑ์์ประเภทกระเป๋๋า มากที่่�สุดุ ร้้อยละ 40 พฤติิกรรมในการเลืือกรููปแบบผลิิตภััณฑ์์กระเป๋๋า
มากที่่�สุดุ กระเป๋๋าเป้้ คิิดเป็็ นร้้อยละ 12 กระเป๋๋ามีีสายคล้้องข้้อมืือ คิิดเป็็ นร้้อยละ 9 กระเป๋๋าทรง
นัักเรีียน คิิดเป็็ นร้้อยละ 8 กระเป๋๋าทรงจีีบ คิิดเป็็ นร้้อยละ 7 กระเป๋๋าทรงสี่่�เหลี่่�ยม คิิดเป็็ นร้้อยละ 7
และความพึึงพอใจเกี่่�ยวกับสี
ั ีของผลิิตภััณฑ์์กระเป๋๋า วรรณะสีีร้อ้ น มากที่่�สุดุ สีีส้ม้ เหลืือง ร้้อยละ 42
วรรณะสีีเย็็น มากที่่�สุดุ สีีเขีียว ร้้อยละ 38 ส่่วนที่่� 3 การวิิเคราะห์์ความพึึงพอใจของผู้้�ที่่�สนใจผลิิตภััณฑ์์
โดยแบ่่งเป็็ น 3 ด้้าน คืือ 1) ด้้านลัักษณะเฉพาะถิ่่�น 2) ด้้านประโยชน์์ใช้้สอย 3) ด้้านความงาม โดยรวม
อยู่่�ในระดัับมาก (X = 4.31)
คำำ�สำ�คั
ำ ัญ : การออกแบบ ภููมิิปััญญาทอผ้้า เส้้นใยก้้านโหม่่งต้้นจาก
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ครูู, วิิทยาลััยอาชีีวศึึกษาฉะเชิิงเทรา
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Abstract
The purposes of this research are 1) to study the using of Nipa Palm Fiber with the
Intellect of Weaving from Angtei Community, Thatakieb, Chachoengsao 2) to test the Nipa
Palm Fiber to be guidance in product’s development 3) to design the bag of Nipa Palm
Fiber. The sample groups are the academicians, traders, and product’ s interested about
amount of 106. The research tools are evaluation form. The research statistics are percentage, mean and standard deviation.
The result revealed that the Product Designing of Bag from Nipa Palm Fiber with
the Intellect of Weaving from Angtei Community, Thatakieb, Chachoengsao consist of 3
parts as follow; part 1, study the useful and test to take Nipa Palm Fiber apply with the Intellect of weaving from Angtei community. From survey and interview some trader and
supplier. The results are 2 types, Fiber processing and printed of fiber, part 2, target behaver analysis to buying Angtei’s product found that they are interested in pattern of bag’s
product the most about 40 percentage, the backpack is 12 percentage, the hand bag is 9,
the school bag is 8 percentage, the pleated bag is 7 percentage, the tote bag is 7 percentage. The satisfaction to color are as follow; the most is warm color with orange in 42 percentage, the most is color with green in 38 percentage, part 3, the interested person in
product satisfaction analysis were 3 parts as follow; 1) endemic nature 2) useful 3) beautiful,
the total is high level (x = 4.31)
KEYWORDS : Designing, weaving Intellect, Nipa Palm Fiber

บทนำำ�
	จัังหวััดฉะเชิิงเทราเป็็ นจัังหวััดที่่�มีีประวััติศิ าสตร์์ยาวนาน ปรากฏครั้้�งแรกในรััชสมััยสมเด็็จ
พระมหาธรรมราชา กรุุงศรีีอยุุธยา ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นที่่�ได้้รับก
ั ารถ่่ายทอด สืืบต่อ่ กัันมามากมาย อาทิิ
งานด้้านศิิลปกรรมและงานช่่างท้้องถิ่่�น ได้้แก่่ สถาปัั ตยกรรมบ้้านเรืือนไทยหมู่่�บ้้านไผ่่ดํํา งานจัักสาน
หมวกกุ้้�ยเล้้ย งานหััตถกรรมทองเหลืืองสาน ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นด้้านเกษตรกรรม การทํํามาหากิิน
ได้้แก่่ การปลููกมะม่่วง การต่่อเรืือสองตอน หััตถกรรมพื้้�นบ้้านหััวสํําโรง ผลิิตภััณฑ์์เครื่่�องประดัับ จาก
เขาและกระดููกสัตั ว์์ เครื่่�องประดัับจากไม้้และเขาสััตว์์ เป็็ นต้้น (วััฒนธรรม พััฒนาการทางประวััติศิ าสตร์์
เอกลัักษณ์์และภููมิิปััญญา จัังหวััดฉะเชิิงเทรา, 2542) โดยภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นต่่าง ๆ เหล่่านี้้�ยังั คงมีี
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การสืืบทอดกัันมาและดํํารงรัักษาไว้้ ในปัั จจุุบันั จากภููมิิปััญญาต่่าง ๆ เหล่่านี้้�มีีการประยุุกต์ ์ พััฒนา
เพื่่�อนํํามาสร้้างรายได้้สํําหรัับครัวั เรืือนและชุุมชน คืือ ผลิิตภััณฑ์์ชุมุ ชน อาทิิ กลุ่่�มทอผ้้าฝ้้ายบ้้านอ่่าง
เตย ต.ท่่าตะเกีียบ อ.ท่่าตะเกีียบ จ.ฉะเชิิงเทรา เริ่่ม� ก่่อตั้้�งกลุ่่�มเมื่่�อปีี พ.ศ. 2542 เริ่่ม� แรกได้้มีีการรวม
กลุ่่�ม มีีวิิทยากรผู้้�เข้้ามาสอนจากกรมส่่งเสริิมอุุตสาหกรรมจัังหวััดชลบุุรีี มีีสมาชิิกเข้้าฝึึกอบรมจำำ�นวน
25 คน โดยกรมพััฒนาฝีี มืือแรงงานจัังหวััดฉะเชิิงเทราสนัับสนุุนงบประมาณสร้้างกี่่� โดยจััดการฝึึก
อบรมให้้และบริิจาคให้้กับกลุ่่�
ั มจำำ�นวน 10 ชุุด นัับตั้้ง� แต่่นั้้น� มา ผ้้าที่่�ทอขายในปัั จจุุบันั มีีลักั ษณะเป็็ น
ผืืน ทอด้้วยมืือ ยัังไม่่มีีการตััดเป็็ นผ้้าสำำ�เร็็จรููป อุุปกรณ์์ที่่�ใช้้จะมีีกี่่�กระตุุกและกี่่�พื้้น� เมืือง ผ้้าทอจะแบ่่ง
เป็็ น 1. ผ้้าไหมแบบชาย(ลายผ้้าขาวม้้า) 2. ผ้้าไหมแบบหญิิง 3. ผ้้าฝ้้ายมััดหมี่่� 4. ผ้้าฝ้้ายพื้้�น 5. ผ้้า
ขาวม้้าฝ้้ายสำำ�เร็็จรูู ป 6. ผ้้าฝ้้ายสี่่�สกอร์์ กลุ่่�มทอผ้้าก็็ได้้ทำ�กั
ำ นั อย่่างต่่อเนื่่�องและเป็็ นรูู ปธรรม และ
ลัักษณะพื้้�นที่่�ของจัังหวััดฉะเชิิงเทราเป็็ นพื้้�นที่่�ปากแม่่น้ำ��ำ จึึงทำำ�ให้้มีีต้น้ จากขึ้้น� บริิเวณชายฝั่� ่ งเป็็ น
จำำ�นวนมาก ประชาชนจึึงนำำ�ต้น้ จากซึ่่�งมีีประโยชน์์หลากหลาย โดยนำำ�ต้น้ จากมาใช้้ประโยชน์์หลาย
ด้้าน เช่่น ใช้้ใบจากแก่่ ทำำ�ฝาบ้้าน มุุงหลัังคา มวนบุุหรี่่� และใบจากอ่่อนยัังสามารถนำำ�มาใช้้ทำ�ำ เป็็ น
ภาชนะที่่�ตักน้ำ
ั ��ำ ในครััวเรืือนที่่�เรีียกว่า่ “หมาจาก” และแส้้ปััดยุุงจากทะลายต้้นจากที่่�เรีียกว่า่ “โหม่่ง
จาก” (มููลนิิธิิสารานุุกรมวััฒนธรรมไทย, 2542)
จากการศึึกษาข้้อมููลเบื้้�องต้้นพบว่่า ชาวบ้้านส่่วนใหญ่่บริเิ วณพื้้�นที่่�จังั หวััดฉะเชิิงเทรา มีี
การนำำ�ส่ว่ นต่่าง ๆ ของต้้นจากไปใช้้ เช่่น ใบจากนำำ�ไปห่่อขนม ชื่่�อขนมจาก ลููกจาก นำำ�ไปทำำ�เป็็ นขนม
หวาน นำำ�โหม่่งของต้้นจากไปใช้้เป็็ นแส้้ปััดยุุง เป็็ นต้้น ซึ่่ง� เป็็ นการเพิ่่�มมููลค่า่ ต้้นจากในด้้านเชิิง
พาณิิชย์์ให้้เป็็ นที่่�แพร่่หลายแก่่ชุมุ ชนใกล้้เคีียง นอกจากการใช้้ประโยชน์์จากส่่วนต่่าง ๆ ของต้้นจากแล้้ว
ผู้้�วิิจััยได้้ทำ�ก
ำ ารตรวจสอบเอกสารงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้อ้ งกัับเส้้นใย พบว่่ามีีการนำำ�เส้้นใยมาพััฒนา
ผลิิตภััณฑ์์ ตััวอย่่างเช่่น จรรยาวรรณ จรรยาธรรม และประทัับใจ สิิขา (2555) พััฒนาเส้้นใยของต้้น
จากเพื่่�อใช้้ในการออกแบบผลิิตภััณฑ์์ พบว่่าส่่วนของโคนก้้านใบต้้นจากมีีเส้้นใยที่่�สามารถนำำ�มา
แปรรููปด้้วยการฟั่่� นเป็็ นเส้้นเชืือก และอมรรััตน์์ อนัันต์์วราพงษ์์ พีีรพงษ์์ หนููแดง รุ่่�งนภา สาตสาร
ณรงค์์ศักดิ์์
ั � ครองเพชร และ ณััฐวิิทย์์ คงศรีีชาย (2559) การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์เส้้นใยทะลายต้้นจาก
ในกระบวนการทอ พบว่่า เส้้นใยทะลายต้้นจากสามารถทำำ�การทอเป็็ นผืืนผ้้านำำ�ไปใช้้ประโยชน์์เป็็ น
วััสดุุในการสร้้างผลิิตภััณฑ์์ งานหััตถกรรมถััก ทอ และสานได้้
	ดัังนั้้�นผู้้�วิิจัยั เล็็งเห็็นว่่า ในส่่วนของก้้านโหม่่งต้้นจาก สามารถนำำ�มาใช้้ในการออกแบบ
ผลิิตภััณฑ์์กระเป๋๋าให้้มีีมูลค่
ู า่ มากขึ้้น� สามารถนำำ�ไปต่่อยอดโดยนำำ�เส้้นใยก้้านโหม่่งต้้นจากมาทอร่่วม
กัับการทอผ้้าของ ชุุมชนอ่่างเตย ต.ท่่าตะเกีียบ อ.ท่่าตะเกีียบ จ.ฉะเชิิงเทรา เพื่่�อเป็็ นแนวทางในการ
พััฒนาผลิิตภััณฑ์์ให้้เกิิดคุุณค่่านำำ�ไปสู่่�การสร้้างรายได้้แก่่ชุมุ ชน
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วััตถุุประสงค์์ของการวิิจัยั
1. ศึึกษาการใช้้ประโยชน์์จากเส้้นใยก้้านโหม่่งต้้นจาก ร่่วมกัับการทอผ้้าฝ้้ายของชุุมชนอ่่างเตย
ต.ท่่าตะเกีียบ อ.ท่่าตะเกีียบ จ.ฉะเชิิงเทรา
2. ทดลองนำำ�เส้้นใย จากเส้้นใยก้้านโหม่่งต้้นจากเพื่่�อเป็็ นแนวทางในการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์
กระเป๋๋า
3. ออกแบบผลิิตภััณฑ์์กระเป๋๋าจากเส้้นใยก้้านโหม่่งของต้้นจาก

ขอบเขตของการวิิจัยั
ในการวิิจัยั ในครั้้�งนี้้� ผู้้�วิิจัยั ได้้กำ�ำ หนดขอบเขตของการวิิจัยั ออกเป็็ นขั้้�นตอนดัังนี้้�
1. ขอบเขตด้้านเนื้้�อหา
		
1.1 วััสดุุที่่�ใช้้ในการวิิจัยั คืือ เส้้นใยก้้านโหม่่งต้้นจาก จ.ฉะเชิิงเทรา โดยนำำ�เส้้นใย
ก้้านโหม่่งต้้นจาก ร่่วมกัับการทอผ้้าฝ้้ายภููมิปัิ ัญญาถัักทอ ของชุุมชนอ่่างเตย ต.ท่่าตะเกีียบ อ.ท่่าตะเกีียบ
จ.ฉะเชิิงเทรา ในการออกแบบผลิิตภััณฑ์์กระเป๋๋าจากภููมิิปััญญาถัักทอ ร่่วมกัับเส้้นใยก้้านโหม่่งต้้น
จากชุุมชนอ่่างเตย ต.ท่่าตะเกีียบ อ.ท่่าตะเกีียบ จ.ฉะเชิิงเทรา สร้้างเป็็ นผลิิตภััณฑ์์ต้น้ แบบ
		
1.2 กระบวนการทำำ�เส้้นใยให้้เป็็ นเส้้นจากก้้านโหม่่งต้้นจาก คืือ ตีีเส้้นใยให้้เป็็ น
เส้้น และการย้้อมสีีธรรมชาติิ
2. ขอบเขตด้้านประชากรและกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�ใช้้ในงานวิิจัยั
		
2.1 กลุ่่�มนัักวิิชาการ คืือ อาจารย์์มหาวิิทยาลััยทั้้ง� ภาครััฐและเอกชน ที่่�มีปี ระสบการณ์์
ทางด้้านการออกแบบ ไม่่ต่ำ��กว่
ำ า่ 5 ปีี จำำ�นวน 3 คน
		
2.2 กลุ่่�มผู้้�ประกอบการที่่�มีปี ระสบการณ์์ทางด้้านทอผ้้าไม่่ต่ำ�กว่
� ำ า่ 5 ปีี จำำ�นวน 3 คน
		
2.3 ผู้้�ที่่�สนใจผลิิตภััณฑ์์ คืือ ประชาชนเพศชายและเพศหญิิงทั่่�วไปที่่�อยู่่�ในท้้องถิ่่�น
และกลุ่่�มผู้้�ที่่�สนใจผลิิตภััณฑ์์กระเป๋๋า ซึ่่ง� สุ่่�มแบบเฉพาะเจาะจง จำำ�นวน 100 คน
3.ขอบเขตด้้านสถานที่่�
	ศึึกษาภููมิปัิ ัญญาท้้องถิ่่�นชุุมชนทอผ้้าไหมอ่่างเตย ต.ท่่าตะเกีียบ อ.ท่่าตะเกีียบ จ.ฉะเชิิงเทรา

กรอบแนวความคิิด
	กรอบแนวคิิดที่่�ใช้้ในการวิิจัยครั้้
ั ง� นี้้� ผู้้�วิิจัยั ได้้วิิเคราะห์์และสัังเคราะห์์ข้อ้ มููลจากเอกสารและ
งานวิิจัยที่่
ั �เกี่่�ยวข้อ้ งสามารถสรุุปเป็็ นกรอบแนวคิิดในการวิิจัยั ได้้ดังั ต่่อไปนี้้�

วารสารศิิลปกรรมบููรพา 2564

ภาพที่่� 1 : แสดงกรอบความคิิดที่่ใ� ช้้ในการวิิจัยั

นิิยามศััพท์์เฉพาะ
1. เส้้นใย หมายถึึง เส้้นใยจากก้้านโหม่่งต้้นจากโดยการใช้้ไม้้ตีีให้้เป็็ นเส้้น และนำำ�ไปย้้อม
ด้้วยสีีธรรมชาติิ
2. ก้้านโหม่่งต้้นจาก หมายถึึง ก้้านดอก เรีียกว่า่ ทะลาย หรืือ โหม่่งจาก โดย 1 ทะลาย
ประกอบด้้วยผลประมาณ 50-120 ผล แทงออกจากกลางลำำ�ต้น้ บริิเวณโคนก้้านใบ ความยาวทั้้�งช่่อ
ดอกประมาณ 50-100 เซนติิเมตร หรืือมากกว่่า โดยดอกจะออกเป็็ นช่่อ ถููกหุ้้�มด้้วยกาบสีีส้ม้ ประกอบ
ด้้วยดอกเพศเมีียที่่�เรีียงอััดกัันแน่่นที่่�ปลายช่่อดอก ส่่วนดอกเพศผู้้�ที่่�มีีขนาดเล็็กจะแตกออกบริิเวณช่่อ
ดอกตััวเมีีย
3. ภููมิิปััญญาทอผ้้า หมายถึึง การทอผ้้าฝ้้ายของชุุมชนอ่่างเตย ต.ท่่าตะเกีียบ อ.ท่่าตะเกีียบ
จ.ฉะเชิิงเทรา ซึ่่ง� ได้้มาจากประสบการณ์์และสืืบทอดจากคนรุ่่�นหนึ่่�งไปสู่่�คนอีีกรุ่่�นหนึ่่�ง ซึ่่ง� สอดคล้้อง
กัับวิิธีีชีีวิิตดั้้�งเดิิมของชาวบ้้านในวิิถีีนั้้น�
4. ผลิิตภััณฑ์์กระเป๋๋าเส้้นใยจากก้้านโหม่่งต้้นจาก หมายถึึง เครื่่�องประกอบการแต่่งกาย
โดยมีีรููปแบบเป็็ น กระเป๋๋าเป้้ กระเป๋๋ามีีสายคล้้องข้้อมืือ กระเป๋๋าทรงนัักเรีียน กระเป๋๋าทรงจีีบ และ
กระเป๋๋าทรงสี่่�เหลี่่�ยม ที่่�มีีการนำำ�เส้้นใยจากก้้านโหม่่งต้้นจากมาทอผสมกัับภูมิู ิปััญญาทอผ้้าฝ้้ายของ
ชุุมชนอ่่างเตย ต.ท่่าตะเกีียบ อ.ท่่าตะเกีียบ จ.ฉะเชิิงเทรา
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วรรณกรรมที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
การออกแบบผลิิตภััณฑ์์หัตั ถกรรมและการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ชุุมชน
1. นวััตกรรมการออกแบบผลิิตภััณฑ์์หัตั ถกรรม
	ความหมายโดยรวมของการสร้้างนวััตกรรมก็็คืือ การสร้้างความแตกต่่าง (Differentiation)
จากวิิธีีการเดิิม และผ่่านการทดลองทำำ�ซ้ำ��ำ ๆ จนเกิิดความชำำ�นาญและคิิดว่่าเป็็ นผลงานที่่�สร้้างความ
แปลกใหม่่พอสมควร ผลิิตภััณฑ์์หัตั ถกรรม (Crafts Product) ความหมายของผลิิตภััณฑ์์หัตั ถกรรม
ผู้้�ออกแบบและผู้้�ผลิิตเป็็ นคนเดีียวกันั และได้้สัมั ผััสกัับผลิติ ภััณฑ์์นั้้น� ตั้้�งแต่่เริ่่ม� ต้้นจนสำำ�เร็็จ มัักสอดคล้้อง
อารมณ์์ความรู้้�สึึกนึึกคิิดส่่วนตััวเข้้าไปในผลงานที่่�ทำ�ด้
ำ วย
้
องค์์ประกอบของการออกแบบผลิิตภััณฑ์์หัตั ถกรรม
1. แสดงคุุณค่่าของธรรมชาติิหรืืองานหััตถกรรมอัันมีีเอกลัักษณ์์และศิิลปะวััฒนธรรมของท้้องถิ่่น�
2. วััสดุุและกรรมวิิธีีการผลิิตของท้้องถิ่่�นผลิิตได้้จริิง
3. ราคาที่่�ชื้้อ� ได้้ ไม่่แพง
4. มีีความสวยงามและน่่าสนใจ รููปแบบแปลกใหม่่ สะดุุดตา โดยยัังสื่่�อถึึงเอกลัักษณ์์ 		
ประจำำ�ถิ่่�นอยู่่�
5. สะดวกต่่อการพกพาขณะเดิินทาง ซื้้�อเป็็ นของฝาก ขนาดพอเหมาะ บรรจุุหีีบห่อ่ ที่่�ขนส่่ง
ได้้สะดวก
นวััตกรรมในการออกแบบ ผลิิตภััณฑ์์หัตั กรรม (Crafts Product Design Innovation) การ
จะสร้้างนวััตกรรมในการออกแบบผลิิตภััณฑ์์หัตั กรรมนั้้�น จะต้้องแสดงให้้เห็็นถึึงการออกแบบและ
การผลิิตที่่�มีีการผสมผสานระหว่่างขนบธรรมเนีียมแบบดั้้�งเดิิมและแบบร่่วมสมััย การประดิิษฐ์์และ
สร้้างสรรค์์วัสั ดุุ รููปแบบและกระบวนการผลิิตที่่�สร้้างความแตกต่่างและเป็็ นเอกลัักษณ์์เฉพาะของตััว
ผลิิตภััณฑ์์เองและในผลิิตภััณฑ์์ประเภทเดีียวกันั ด้้วย ดัังรายละเอีียดต่่อไปนี้้�
1. การออกแบบ (Design) ส่่วนใหญ่่จะใช้้หลัักการ ทั่่�วไปที่่�เป็็ นพื้้�นฐานการออกแบบ
		
1.1 ความงาม (Artistic & Aesthetic Value)
		
1.2 ประโยชน์์ใช้้สอย (Function Value)
2. กระบวนการผลิิต (Production Process)
		
2.1 สร้้างสรรค์์จากวััสดุุเดิิมโดย การเปลี่่�ยนแปลงกรรมวิิธีีการผลิิตเทคนิิควิิธีีการ
		
เพื่่�อสร้้างความแตกต่่างในรููปลัักษณ์์ใหม่่
		
2.2 การผสมผสานระหว่่างวััสดุุต่า่ งชนิิด วััสดุุเดิิม รููปแบบเดิิม กัับวัสั ดุุอื่่น� แตกต่่าง
		
ทั้้�งวััสดุุเดิิม กัับวัสั ดุุใหม่่ (ที่่�มา : วััชริินทร์์ จรุุงสุุนทร, 2548)
2. หลัักการออกแบบผลิิตภััณฑ์์
จากหลัักการและแนวคิิด เส้้นและแนวคิิดในการออกแบบผลิิตภััณฑ์์ อ้้างอิิงแนวคิิด ของรััฐไท
พรเจริิญ กล่่าวไว้้ว่า่
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1. หน้้าที่่�ใช้้สอย 			
2. ความปลอดภััย 		
3. ความแข็็งแรง		
4. ความสะดวกสบายในการใช้้
5. ความสวยงาม
6. ราคา
7. การซ่่อมแซม
		
8. วััสดุุและวิิธีีการผลิิต
9. การขนส่่ง
3. รูู ปทรงที่่มี� อิี ทธิ
ิ ิพลต่่อรูู ปลัักษณ์์งานออกแบบผลิิตภััณฑ์์
	การออกแบบผลิิตภััณฑ์์ที่่�ปรากฏอยู่่�ทั่่�วไป เกิิดจากความคิิดสร้้างสรรค์์ของมนุุษย์์ทั้้ง� สิ้้�น มีี
ทั้้�งที่่�ออกแบบสร้้างขึ้้น� ใหม่่ แตกต่่างจากของเดิิม หรืือปรัับปรุุ งตกแต่่งของเดิิม โดยมนุุษย์์ได้้รับั
อิิทธิิพลจากรููปทรง 2 แหล่่ง คืือ 1. รููปทรงจากธรรมชาติิ (Natural Form) 2. รููปทรงที่่�มนุุษย์์สร้้างขึ้้น�
(Manmade Form)
4. รูู ปแบบการออกแบบผลิิตภััณฑ์์ที่มี่� ผี ลต่่อการตััดสิินใจซื้้อ�
	รููปแบบการออกแบบผลิิตภััณฑ์์ (Style) มีีอยู่่�มากมาย มีีการเกิิดขึ้้น� และพััฒนาต่่อเนื่่�อง
สม่ำำ��เสมอ บ้้างก็็อยู่่�ในกระแสนิิยม บ้้างก็็คลายความนิิยม บ้้างก็็หวนคืืนสู่่�ความนิิยมซ้ำำ�� ตามความสนใจ
ของสัังคมในเวลานั้้�น บนความหลากหลายในวิิถีีทางการออกแบบทำำ�ให้้ผลงานที่่�เกิิดจากแนวทาง
ปฏิิบัติั ที่่ิ แ� ตกต่่างกัันนั้้�นถููกสร้้างสรรค์์และคลี่่�คลายสืืบทอดต่่อ ๆ กัันมาตามลำำ�ดับั แต่่ไม่่ว่า่ จะเลืือกใช้้
รููปแบบใดก็็ล้ว้ นแต่่สร้้างเงื่่�อนไขในการผลิิตงานออกแบบที่่�น่า่ สนใจได้้ทั้้ง� สิ้้�น
5. องค์์ประกอบของการออกแบบผลิิตภััณฑ์์ชุุมชน
	การออกแบบและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ คืือ การสร้้างผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ที่่�มีีความสวยงามแตกต่่าง
ไปจากผลิิตภััณฑ์์จากกระดาษที่่�มีีรููปแบบเดิิม ๆ ให้้เกิิดขึ้้น� และพััฒนาต่่อยอดผลิิตภััณฑ์์เดิิม ที่่�มีีอยู่่�
ในท้้องตลาดให้้สวยงามแตกต่่างไปจากเดิิม (วาสนา เจริิญวิิเชีียรฉาย, 2551)
1. แสดงคุุณค่่าของธรรมชาติิที่่�มีีเอกลัักษณ์์และศิิลปวััฒนธรรมท้้องถิ่่�น
2. วััสดุุและกรรมวิิธีีการผลิิตของท้้องถิ่่�นผลิิตได้้จริิง
3. ด้้านความสวยงาม
4. มีีประโยชน์์ในการใช้้งานง่่าย
5. ราคา
6. การอนุุรักษ์
ั ์ (อุุดมศัักดิ์์� สาริิบุตุ ร, 2555:20-21)

วิิธีีการดำำ�เนิินการวิิจัยั
	การศึึกษาการออกแบบผลิิตภััณฑ์์กระเป๋๋าจากภููมิิปััญญาทอผ้้าฝ้้ายร่่วมกัับเส้้นใยก้้าน
โหม่่งต้้นจากชุุมชนอ่่างเตย ต.ท่่าตะเกีียบ อ.ท่่าตะเกีียบ จ.ฉะเชิิงเทรา สำำ�หรัับงานออกแบบเป็็ นการ
มุ่่�งเน้้นศึึกษาเอกสารและรวบรวมแนวคิิด เพื่่�อเป็็ นแนวทางในการผลิิตภััณฑ์์กระเป๋๋าจากภููมิิปััญญา
ทอผ้้าฝ้้ายร่่วมกัับเส้้นใยก้้านโหม่่งต้้นจาก ผู้้�วิิจัยกำ
ั �ำ หนดขั้้�นตอนการดำำ�เนิินการ เป็็ น 3 ขั้้�นตอน ดัังนี้้�
ขั้้น� ตอนที่่� 1 ศึึกษาการใช้้ประโยชน์์และทดลองนำำ�เส้้นใยออกมาจากก้้านโหม่่งต้้นจาก หา
ข้้อมููลเกี่่�ยวกับก
ั ารใช้้ประโยชน์์จากก้้านโหม่่งต้้นจาก วิิธีีการฟอกสีีเส้้นใย วิิธีีการย้้อมสีีเส้้นใยจากสีี
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การออกแบบผลิิตภััณฑ์์กระเป๋๋าจากภููมิิปััญญาทอผ้้าฝ้้ายร่่วมกัับเส้้นใยก้้านโหม่่งต้้นจาก
ชุุมชนอ่่างเตย ต.ท่่าตะเกีียบ อ.ท่่าตะเกีียบ จ.ฉะเชิิงเทรา

ธรรมชาติิ และวิิธีีการผลิิตเส้้นใยจากก้้านโหม่่งต้้นจาก แยกกระบวนการทำำ�งานเป็็ น 2 ส่่วน คืือ
กระบวนการเกี่่ยวกั
� บั เส้้นใย 3 ขั้้�นตอน ดัังนี้้� 1. ต่่อเป็็ นเชืือก 2. ย้้อมสีีธรรมชาติิ 3. ภููมิปัิ ัญญาการทอผ้้าฝ้้าย
และกระบวนการออกแบบลวดลายกราฟิิ กของผลิิตภััณฑ์์กระเป๋๋า ผู้้�วิิจัยั ได้้ทำ�ก
ำ ารสำำ�รวจและเก็็บ
ข้้อมููลในการศึึกษาวิิจัยั
ขั้้�นตอนที่่� 2 เก็็บรวบรวมข้้อมููลจากกลุ่่�มที่่�เกี่่�ยวข้อ้ งได้้แก่่ เพื่่�อการออกแบบรูู ปแบบ
ผลิิตภััณฑ์์กระเป๋๋าจากภููมิปัิ ัญญาทอผ้้าฝ้้าย ร่่วมกัับเส้้นใยก้้านโหม่่งต้้นจากชุุมชนอ่่างเตย ต.ท่่าตะเกีียบ
อ.ท่่าตะเกีียบ จ.ฉะเชิิงเทรา เพื่่�อให้้ผู้้�เชี่่�ยวชาญในการออกแบบ ประเมิินแนวทางด้้านการออกแบบ
ผลิิตภััณฑ์์กระเป๋๋า
ขั้้�นตอนที่่� 3 นำำ�ผลของการประเมิินรูู ปแบบผลิิตภััณฑ์์กระเป๋๋าจากภููมิิปััญญาทอผ้้าฝ้้าย
ร่่วมกัับเส้้นใยก้้านโหม่่งต้้นจากชุุมชนอ่่างเตย ต.ท่่าตะเกีียบ อ.ท่่าตะเกีียบ จ.ฉะเชิิงเทรา โดย
ผู้้�เชี่่�ยวชาญมาพััฒนาและจััดทำำ�เป็็ นผลิิตภััณฑ์์กระเป๋๋าจากภููมิิปััญญาทอผ้้าฝ้้ายร่่วมกัับเส้้นใยก้้าน
โหม่่งต้้นจากต้้นแบบ เพื่่�อให้้กลุ่่�มผู้้�ที่่�สนใจผลิิตภััณฑ์์ ได้้ทดลองใช้้งาน ประเมิินความพึึงพอใจจาก
การใช้้งาน วิิเคราะห์์ สรุุปและอภิิปรายผล

ผลการวิิจัยั
จากการศึึกษาวิิจัยั ในครั้้�งนี้้� ผู้้�วิจัิ ยั ได้้ดำ�ำ เนิินการตามขั้้�นตอนการวิิจัยั สามารถสรุุปผลได้้ ดัังนี้้�
1. ศึึกษาการใช้้ประโยชน์์จากเส้้นใยจากก้้านโหม่่งต้้นจาก พบว่่า จากการศึึกษาข้้อมููล
ยัังไม่่มีีการนำำ�เส้้นใยจากการโหม่่งต้้นจากไปใช้้ในการพััฒนาเป็็ นผลิิตภััณฑ์์อย่่างอื่่�น ส่่วนใหญ่่จะมีี
การนำำ�เส้้นใยจากก้้านโหม่่งต้้นจากนำำ�มาใช้้เป็็ นแส้้ปััดยุุง ปัั ดแมลง ตีียุงุ ไล่่ยุงุ ไล่่แมลง
2. การทดลองนำำ�เส้้นใยออกจากก้้านโหม่่งต้้นจากเพื่่อ� เป็็ นแนวทางในการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์
จากงานวิิจัยั เป็็ นการตีีก้า้ นโหม่่งต้้นจาก ให้้เป็็ นเส้้น พบว่่าการตีีก้า้ นโหม่่งต้้นจากจะทำำ�ให้้เป็็ นเส้้นได้้
ง่่ายขึ้้น� เมื่่�อตััดก้้านแล้้วทำ�ก
ำ ารตีีหลัังตััดทัันทีี โดยมีีวิิธีีการดัังนี้้�
		
1. เลืือกต้้นจาก ที่่�มีีโหม่่งจาก อายุุตั้้ง� แต่่ 3 เดืือน (ตั้้�งแต่่ออกดอก) ไปจนถึึงโหม่่ง
เกืือบแก่่ ในการนำำ�มาใช้้ทำ�ำ ให้้เป็็ นเส้้นใย โดยทั่่�วไปจะมีีความยาวประมาณไม่่เกิิน 1 เมตร
		
2. ลอกเปลืือกและตััดทะลายออก
		
3. หาไม้้ที่่�จับั ถนััดมืือและมีีน้ำ��ำ หนััก ตีีจากโคนไปหาปลายจนได้้ความยาวที่่�พอใจ
		
4. ใช้้หวีีสางเส้้นที่่�หนาหรืือพัันกัันให้้เป็็ นเส้้นที่่�สวยงาม ก่่อนนำำ�ไปฟาดกัับแผ่่น
กระดานเพื่่�อเอาเศษผงออก
		
5. จากนั้้�นนำำ�ไปทำำ�ความสะอาดด้้วยแปรงทองเหลืืองในน้ำำ�� แล้้วนำ�ำ ไปผึ่่ง� ลมให้้แห้้ง
และเก็็บให้้เรีียบร้อ้ ย
		
6. การนำำ�เส้้นใยฟอกสีีให้้เป็็นสีีขาว โดยใช้้สารละลายต่่าง ๆ คืือ น้ำำ�� โซเดีียมไฮดรอกไซด์์
(โซดาไฟ) ไฮเตอร์์ และไฮโดรเจนเปอร์์ออกไซด์์ สรุุปได้้ว่า่ การฟอกสีีเส้้นใยด้้วยสารละลายไฮเตอร์์
สามารถฟอกสีีเส้้นใยให้้มีีสีีอ่อ่ นลง ยัังคงสภาพความแข็็งแรงและสะอาดมากที่่�สุดุ
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7. การย้้อมสีีเส้้นใยก้้านโหม่่งต้้นจาก โดยใช้้สีีย้อ้ มจากธรรมชาติิ คืือ สีีเหลืือง ได้้
จากขมิ้้�น ซึ่่ง� ได้้จากการสำำ�รวจความพึึงพอใจของผู้้�บริิโภคที่่�มีีต่อ่ สีีของผลิิตภััณฑ์์กระเป๋๋า มากที่่�สุดุ
คืือ สีีส้ม้ เหลืือง
		
8. เส้้น ใยก้้านโหม่่ง ต้้น จากที่่� แห้้ง นำำ�ไปแปรรููปโดยการต่่อเส้้นใยด้้วยวิิธีีการมััด
ต่่อเส้้นใยให้้เป็็ นเชืือกสำำ�หรัับใช้้กับก
ั ารทอร่่วมกัับผ้า้ ฝ้้าย
		
9. การนำำ�เส้้นใยจากก้้านโหม่่งต้้นจาก มาทอร่่วมกัับการทอผ้้าฝ้้ายให้้เป็็ นผ้้าผืืน
ใหญ่่ที่่�มีีลวดลายกราฟิิ ก
3. ออกแบบผลิิตภััณฑ์์กระเป๋๋า ผู้้�วิิจัยั ได้้ทำ�ก
ำ ารวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล ออกเป็็ น 3 ส่่วนดัังนี้้�
ส่่วนที่่� 1 การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลในรููปแบบแบบสอบถาม ก่่อนการออกแบบ
1. เก็็บข้อ้ มููลและวิิเคราะห์์จากกลุ่่�มผู้้�บริิโภคต่่อความต้้องการในการเลืือกซื้้�อประเภท ผลิิตภััณฑ์์
ของชุุมชนอ่่างเตย ต.ท่่าตะเกีียบ อ.ท่่าตะเกีียบ จ.ฉะเชิิงเทรา
	ผู้้�วิิจัยั ได้้จัดั ทำำ�แบบสอบถามหััวข้อ้ เรื่่อ� ง ความต้้องการในการเลืือกซื้้�อประเภทผลิิตภััณฑ์์
ของชุุมชนอ่่างเตย ต.ท่่าตะเกีียบ อ.ท่่าตะเกีียบ จ.ฉะเชิิงเทรา จำำ�นวน 100 คน โดยมีีหลัักการ
สััมภาษณ์์ แบ่่งออกเป็็ น 2 ส่่วน คืือ 1). ข้้อมููลเกี่่�ยวกับผู้้�
ั ตอบแบบสอบถาม 2). พฤติิกรรมการเลืือกซื้้�อ
ผลิิตภััณฑ์์ของชุุมชนอ่่างเตย ต.ท่่าตะเกีียบ อ.ท่่าตะเกีียบ จ.ฉะเชิิงเทรา นำำ�เสนอข้้อมููลเป็็ นลัักษณะ
ค่่าร้้อยละ (N=100) ซึ่่ง� สามารถสรุุปข้้อมููลและวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลได้้ดังั นี้้�
• กลุ่่�มผู้้�บริิโภคส่่วนใหญ่่เป็็ นเพศหญิิง ร้้อยละ 60
• ส่่วนใหญ่่มีีอายุุ 31-40 ปีี ร้้อยละ 44
• ประชากรอาศััยอยู่่�ในจัังหวััดฉะเชิิงเทรา (คนในท้้องถิ่่�นจัังหวััดฉะเชิิงเทรา) ร้้อยละ 32
• ประกอบอาชีีพข้า้ ราชการ/รััฐวิิสาหกิิจ ร้้อยละ 28
• มีีรายได้้ 30,000 บาท ขึ้้น� ไป ร้้อยละ 26
• รู้้�จัักหรืือทราบข้้อมููลเกี่่�ยวกับผ้
ั า้ ทอ ร้้อยละ 80
• เคยเลืือกซื้้�อหรืือได้้รับผลิ
ั ติ ภััณฑ์์ผ้า้ ทอของชุุมชนอ่่างเตย ต.ท่่าตะเกีียบ อ.ท่่าตะเกีียบ
จ.ฉะเชิิงเทรา ร้้อยละ 16
• ไม่่เคยซื้้�อ ร้้อยละ 84
• สนใจผลิิตภััณฑ์์จากภููมิิปััญญาถัักทอผสมเส้้นใยก้้านโหม่่งต้้นจากชุุมชนอ่่างเตย กลุ่่�ม		
ผลิิตภััณฑ์์ประเภทกระเป๋๋า ร้้อยละ 40
• เลืือกซื้้�อผลิิตภััณฑ์์จากเหตุุผลอะไร (รููปแบบของผลิิตภััณฑ์์ที่่�สวยงาม) ร้้อยละ 31
• เลืือกซื้้�อผลิิตภััณฑ์์จากภููมิปัิ ัญญาท้้องถิ่่น� มีีราคาต่่อ 1 ชิ้้�น ราคา 301 – 1,000 บาท ร้้อยละ 64
• ความคาดหวัังต่่อผลิิตภััณฑ์์จากภููมิปัิ ัญญาท้้องถิ่่�น คุ้้�มค่่าด้้านประโยชน์์ใช้้สอย ร้้อยละ 49
2. เก็็บข้อ้ มููลและวิิเคราะห์์จากกลุ่่�มผู้้�บริิโภคต่่อการเลืือกรููปแบบผลิิตภััณฑ์์กระเป๋๋า
ผู้้�วิิจัยั ได้้จัดั ทำำ�แบบสอบถามหััวข้อ้ เรื่่อ� ง พฤติิกรรมการเลืือกรููปแบบผลิิตภััณฑ์์ จำำ�นวน 100 คนโดยมีี
หลัักการสััมภาษณ์์ แบ่่งออกเป็็ น 3 ส่่วน คืือ 1. ข้้อมููลเกี่่�ยวกับผู้้�
ั ตอบแบบสอบถาม 2. พฤติิกรรมการ
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การออกแบบผลิิตภััณฑ์์กระเป๋๋าจากภููมิิปััญญาทอผ้้าฝ้้ายร่่วมกัับเส้้นใยก้้านโหม่่งต้้นจาก
ชุุมชนอ่่างเตย ต.ท่่าตะเกีียบ อ.ท่่าตะเกีียบ จ.ฉะเชิิงเทรา

เลืือกรููปแบบผลิิตภััณฑ์์ 3. ความพึึงพอใจเกี่่�ยวกับสี
ั ขี องผลิิตภััณฑ์์กระเป๋๋า นำำ�เสนอข้้อมููลเป็็ นลัักษณะ
ค่่าร้้อยละ (N=100) ซึ่่ง� สามารถสรุุปข้้อมููลและวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลได้้ว่า่
• กลุ่่�มผู้้�บริิโภคส่่วนใหญ่่เป็็ นเพศหญิิง ร้้อยละ 38
• ส่่วนใหญ่่มีีอายุุ 31-40 ปีี ร้้อยละ 40
• ประกอบอาชีีพข้า้ ราชการ/รััฐวิิสาหกิิจ ร้้อยละ 34
• มีีรายได้้ 20,001 บาท ขึ้้น� ไป ร้้อยละ 26
• การศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี ร้้อยละ 62
• รููปแบบผลิิตภััณฑ์์กระเป๋๋า มากที่่�สุดุ กระเป๋๋าเป้้ ร้้อยละ 12
• กระเป๋๋ามีีสายคล้้องข้้อมืือ ร้้อยละ 9
• กระเป๋๋าทรงนัักเรีียน ร้้อยละ 8
• กระเป๋๋าทรงจีีบ ร้้อยละ 7
• กระเป๋๋าทรงสี่่�เหลี่่�ยม / ถุุงผ้้า ร้้อยละ 7
• ความพึึงพอใจเกี่่�ยวกับสี
ั ีของผลิิตภััณฑ์์กระเป๋๋า ชื่่�นชอบมากที่่�สุดุ วรรณะร้้อน ร้้อยละ 68
• สีีในวรรณะร้้อนชอบมากที่่�สุดุ สีีส้ม้ เหลืือง ร้้อยละ 42
• สีีในวรรณะเย็็น มากที่่�สุดุ สีีเขีียว ร้้อยละ 38
ส่่วนที่่� 2 การออกแบบ
รวบรวมผลการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลเพื่่�อการออกแบบผลิิตภััณฑ์์กระเป๋๋าจากภููมิิปััญญาทอผ้้า
ฝ้้าย ร่่วมกัับเส้้นใยก้้านโหม่่งต้้นจากชุุมชนอ่่างเตย ต.ท่่าตะเกีียบ อ.ท่่าตะเกีียบ จ.ฉะเชิิงเทรา ใน
การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลต่า่ ง ๆ เพื่่�อการออกแบบ แบ่่งออกเป็็ น 4 ขั้้�นตอน ดัังนี้้�
1. วิิเคราะห์์ข้อ้ มููลจากกลุ่่�มตััวอย่่าง วิิเคราะห์์จากกลุ่่�มผู้้�บริิโภคต่่อความต้้องการในการเลืือกซื้้�อ
ประเภทผลิิตภััณฑ์์ของชุุมชนอ่่างเตย ต.ท่่าตะเกีียบ อ.ท่่าตะเกีียบ จ.ฉะเชิิงเทรา
	ผู้้�วิิจัยั ได้้ทำ�ก
ำ ารศึึกษาข้้อมููลจากการทำำ�แบบสอบถาม โดยใช้้หัวข้
ั อ้ ความต้้องการในการ
เลืือกซื้้�อประเภทผลิิตภััณฑ์์ พฤติิกรรมการเลืือกรููปแบบผลิิตภััณฑ์์ และความพึึงพอใจเกี่่�ยวกับสี
ั ีของ
ผลิิตภััณฑ์์กระเป๋๋า ในการสอบถาม ได้้ผลลัพธ์
ั ว่์ า่ ผู้้�บริิโภคต้้องการให้้นำ�ผ้
ำ า้ ทอที่่�ทอผสมกัับเส้้นใย
ก้้านโหม่่งจาก ออกแบบเป็็ นกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์ประเภทกระเป๋๋า มีีคาดหวัังกัับผลิติ ภััณฑ์์จากภููมิิปััญญา
ท้้องถิ่่�น ให้้มีีประโยชน์์ใช้้สอย มีีความประณีีตสวยงาม แสดงถึึงช่่างฝีี มืือท้้องถิ่่�น และแสดงถึึงความ
เป็็ นเอกลัักษณ์์เฉพาะท้้องถิ่่�นนั้้�น ๆ ด้้านรููปแบบผลิิตภััณฑ์์กระเป๋๋า มีี 5 ประเภท คืือ 1. กระเป๋๋าเป้้ 2.
กระเป๋๋ามีีสายคล้้องข้้อมืือ 3. กระเป๋๋าทรงนัักเรีียน 4. กระเป๋๋าทรงจีีบ 5. กระเป๋๋าทรงสี่่�เหลี่่�ยม/ถุุงผ้้า
และสีีของผลิิตภััณฑ์์กระเป๋๋า ใช้้สีีวรรณะร้้อน สีีส้ม้ เหลืือง สีีวรรณะเย็็น สีีเขีียว
2. ผู้้�วิิจััยได้้มีีการจััดวางลายให้้อยู่่�ในองค์์ประกอบแบบเดิิม เพื่่�อคงไว้้ซึ่่ง� เอกลัักษณ์์ของ
ชุุมชนอ่่างเตย คืือ ลวดลายผ้้าฝ้้ายเป็็ นลายผ้้าขาวม้้า โดยเส้้นฝ้้ายจะเป็็ นเส้้นยืืน ส่่วนเส้้นใยจาก
ก้้านโหม่่งต้้นจากจะเป็็ นเส้้นพุ่่�งที่่�มีีสีีส้ม้ เหลืืองสลัับกับั เส้้นฝ้้าย ลายผ้้าขาวม้้าเป็็ นที่่�นิิยมในการทอ
ของชุุมชนอ่่างเตย ต.ท่่าตะเกีียบ อ.ท่่าตะเกีียบ จ.ฉะเชิิงเทรา ด้้วยราคาถููก จุุดเด่่นของผ้้าทอของ
ชุุมชนคืือ มีีการทอละเอีียด ปราณีีต สวยงาม
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3. รููปแบบการใช้้สีี สีีของผลิิตภััณฑ์์กระเป๋๋า ใช้้สีีวรรณะร้้อน สีีส้ม้ เหลืือง สีีวรรณะเย็็น สีี
เขีียว ที่่�ได้้จากแบบสอบถาม ซึ่่ง� เป็็ นสีีข้า้ งเคีียง คืือกลุ่่�มของสีีจำ�ำ นวนสามหรืือสี่่�สีีที่่�ติดิ กัันภายในวง
ล้้อสีี โดยที่่�ชุดุ สีีนี้้จ� ะมีีความกลมกลืืนเป็็ นโทนเดีียวกันั ทั้้�งนี้้�การเลืือกใช้้สีีประเภทนี้้�จะต้้องใช้้ส่ว่ น
การผสมที่่�เหมาะสม โดยผู้้�วิิจัยั ใช้้หลัักการของสััดส่่วน 60-30-10 เพื่่�อความเหมาะสม
4. ประมวลผลการวิิเคราะห์์เพื่่�อการออกแบบ
	ผู้้�วิิจัยทำ
ั �ก
ำ ารรวบรวมข้้อมููลการวิิเคราะห์์มาประยุุกต์เ์ พื่่�อออกแบบผลิิตภััณฑ์์ โดยผลสรุุป
ในการพััฒนานำำ�ไปสู่่�การออกแบบกระเป๋๋า มีี 5 ประเภท คืือ 1. กระเป๋๋าเป้้ 2. กระเป๋๋ามีีสายคล้้องข้้อมืือ
3. กระเป๋๋าทรงนัักเรีียน 4. กระเป๋๋าทรงจีีบ 5. กระเป๋๋าทรงสี่่�เหลี่่�ยม/ถุุงผ้้า และนำำ�เส้้นใยจากก้้านโหม่่ง
ต้้นจากทอร่่วมกัับภูมิู ปัิ ัญญาทอผ้้าฝ้้ายมีีลวดลายผ้้าขาวม้้า ซึ่่ง� มีีการจัับคู่่�สีใี ห้้มีคว
ี ามร่่วมสมััยมากกว่่า
องค์์ประกอบของเดิิม โดยคำำ�นึึงถึึงประโยชน์์ใช้้สอย ความประณีีตสวยงาม แสดงถึึงช่่างฝีี มืือท้้องถิ่่�น
และแสดงถึึงความเป็็ นเอกลัักษณ์์เฉพาะท้้องถิ่่�นนั้้�น ๆ
โดยผลสรุุปนี้้�สามารถนำำ�ไปเป็็ นแนวทางในการออกแบบผลิิตภััณฑ์์กระเป๋๋า ที่่�ใช้้วัสั ดุุเส้้นใย
ก้้านโหม่่งต้้นจากโดยใช้้สีีจากธรรมชาติิทอเป็็ นลวดลายผ้้าขาวม้้าในรููปแบบกระเป๋๋า เพื่่�อให้้ตรงตาม
ความต้้องการของผู้้�บริิโภค สัังเคราะห์์ข้อ้ มููล และออกแบบร่่าง 2 มิิติิ และ 3 มิิติเิ พื่่�อใช้้ในการสอบถามผู้้�
เชี่่�ยวชาญถึึงความเหมาะสมในการออกแบบ ซึ่่ง� ผู้้�วิจัิ ยั ได้้ทำ�ก
ำ ารร่่างต้้นแบบของผลิิตภััณฑ์์กระเป๋๋า โดย
นำำ�ข้อ้ มููลและผลสรุุปจากการสำำ�รวจกลุ่่�มเป้้าหมายทั้้�งหมดมาใช้้ในการออกแบบ แบ่่งเป็็ น 3 รููปแบบ ดัังนี้้�

ภาพที่่� 2 : แบบร่่างการออกแบบผลิิตภััณฑ์์กระเป๋๋าจากภููมิปัิ ัญญาทอผ้้าฝ้้าย
ร่่วมกัับเส้้นใยก้้านโหม่่งต้้นจากชุุมชนอ่่างเตย ต.ท่่าตะเกีียบ อ.ท่่าตะเกีียบ จ.ฉะเชิิงเทรา แบบที่่� 1
ที่่ม� า : จุุฬาวรรณ ดีีเลิิศ, 2564
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การออกแบบผลิิตภััณฑ์์กระเป๋๋าจากภููมิิปััญญาทอผ้้าฝ้้ายร่่วมกัับเส้้นใยก้้านโหม่่งต้้นจาก
ชุุมชนอ่่างเตย ต.ท่่าตะเกีียบ อ.ท่่าตะเกีียบ จ.ฉะเชิิงเทรา

ภาพที่่� 3 : แบบร่่างการออกแบบผลิิตภััณฑ์์กระเป๋๋าจากภููมิปัิ ัญญาทอผ้้าฝ้้าย
ร่่วมกัับเส้้นใยก้้านโหม่่งต้้นจากชุุมชนอ่่างเตย ต.ท่่าตะเกีียบ อ.ท่่าตะเกีียบ จ.ฉะเชิิงเทรา แบบที่่� 2
ที่่ม� า : จุุฬาวรรณ ดีีเลิิศ, 2564

ภาพที่่� 4 : แบบร่่างการออกแบบผลิิตภััณฑ์์กระเป๋๋าจากภููมิปัิ ัญญาทอผ้้าฝ้้าย
ร่่วมกัับเส้้นใยก้้านโหม่่งต้้นจากชุุมชนอ่่างเตย ต.ท่่าตะเกีียบ อ.ท่่าตะเกีียบ จ.ฉะเชิิงเทรา แบบที่่� 3
ที่่ม� า : จุุฬาวรรณ ดีีเลิิศ, 2564
ส่่วนที่่� 3 การประเมิินผลการออกแบบ
การประเมิินผลการออกแบบจากกลุ่่�มผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการออกแบบ และผู้้�ประกอบการ จำำ�นวน 6 ท่่าน
ดัังนี้้�
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ตาราง 1 แสดงการเปรีียบเทีียบคุุณภาพของการออกแบบกระเป๋๋าของผู้้�เชี่่�ยวชาญและผู้้�ประกอบการ
(n=6)

จากตาราง 1 ผลการวิิเคราะห์์คุุณภาพของการออกแบบกระเป๋๋าของผู้้�เชี่่�ยวชาญและ
ผู้้�ประกอบการ ทั้้�ง 3 รููปแบบ จากผู้้�เชี่่�ยวชาญ จำำ�นวน 6 ท่่าน พบว่่า รููปแบบที่่� 2 มากที่่�สุดุ มีีค่า่ เฉลี่่�ย
รวม (x = 4.49) รองลงมา รููปแบบที่่� 3 มีีค่า่ เฉลี่่ย� รวม (x = 4.38) และรููปแบบที่่�1 มีีค่า่ เฉลี่่ย� รวม (x = 4.27)
ดัังนั้้�นผู้้�เชี่่�ยวชาญและผู้้�ประกอบการได้้เลืือกรููปแบบที่่� 2 ในระดัับมาก
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สรุุ ปผลการออกแบบ
	ผลการหาแนวทางการออกแบบผลิิตภััณฑ์์กระเป๋๋า จากภููมิิปััญญาถัักทอผ้้าฝ้้ายร่่วมกัับ
เส้้นใยก้้านโหม่่งต้้นจากชุุมชนอ่่างเตย ต.ท่่าตะเกีียบ อ.ท่่าตะเกีียบ จ.ฉะเชิิงเทรา ผู้้�วิจัิ ยั ได้้มีกี ารปรัับปรุุง
และพััฒนางานออกแบบเพื่่�อให้้เกิิดความสมบููรณ์์ โดยมีีการสอบถามความคิิดเห็็น และข้้อเสนอแนะ
ต่่าง ๆ จากผู้้�เชี่่ยว
� ชาญและผู้้�ประกอบการ รวมถึึงความต้้องการของผู้้�บริิโภค เพื่่�อให้้ผลงานการออกแบบ
ตรงตามวััตถุุประสงค์์
	ผลสรุุปในการพััฒนานำำ�ไปสู่่�การออกแบบกระเป๋๋า รููปแบบที่่� 2 มีี 5 แบบ คืือ 1. กระเป๋๋าเป้้
2. กระเป๋๋ามีีสายคล้้องข้้อมืือ 3. กระเป๋๋าทรงนัักเรีียน 4. กระเป๋๋าทรงจีีบ 5. กระเป๋๋าทรงสี่่�เหลี่่�ยม/ถุุงผ้้า
และนำำ�เส้้นใยจากก้้านโหม่่งต้้นจากร่่วมกัับภูมิู ปัิ ัญญาทอผ้้าฝ้้าย การจััดวางลายให้้อยู่่�ในองค์์ประกอบ
แบบเดิิม เพื่่�อคงไว้้ซึ่่ง� เอกลัักษณ์์ของชุุมชนอ่่างเตย คืือ ลวดลายผ้้าฝ้้ายเป็็ นลายผ้้าขาวม้้า โดยเส้้น
ฝ้้ายจะเป็็ นเส้้นยืืน ส่่วนเส้้นใยจากก้้านโหม่่งของต้้นจากจะเป็็ นเส้้นพุ่่�งที่่�มีสีี ส้ี ม้ เหลืืองกัับเส้้นฝ้้าย ลาย
ผ้้าขาวม้้าเป็็ นที่่�นิยิ มในการทอผ้้าฝ้้ายของชุุมชนอ่่างเตย ต.ท่่าตะเกีียบ อ.ท่่าตะเกีียบ จ.ฉะเชิิงเทรา
ด้้วยราคาถููก จุุดเด่่นของผ้้าทอของชุุมชนคืือ มีีการทอละเอีียด ประณีีต สวยงาม รููปแบบการใช้้สีี สีี
ของผลิิตภััณฑ์์กระเป๋๋า ใช้้สีีวรรณะร้้อน สีีส้ม้ เหลืือง สีีวรรณะเย็็น สีีเขีียว ที่่�ได้้จากแบบสอบถาม ซึ่่ง�
เป็็ นสีีข้า้ งเคีียง คืือ กลุ่่�มของสีีจำ�ำ นวนสามหรืือสี่่สี� ที่่ี ติ� ดิ กัันภายในวงล้้อสีี โดยที่่�ชุดุ สีีนี้้จ� ะมีีความกลมกลืืน
เป็็ นโทนเดีียวกันั ทั้้�งนี้้� การเลืือกใช้้สีีประเภทนี้้�จะต้้องใช้้ส่ว่ นการผสมที่่�เหมาะสม โดยผู้้�วิิจัยั เลืือกใช้้
สีี สีีน้ำ��ำ ตาล 60 % สีีเหลืืองส้้ม 30 % สีีเขีียว 10 % เพื่่�อความเหมาะสม ผู้้�วิิจัยั ได้้ทำ�ก
ำ ารร่่างภาพของ
การออกแบบผลิิตภััณฑ์์กระเป๋๋า จากภููมิิปััญญาถัักทอผ้้าฝ้้ายร่่วมกัับเส้้นใยก้้านโหม่่งต้้นจากชุุมชน
อ่่างเตย ต.ท่่าตะเกีียบ อ.ท่่าตะเกีียบ จ.ฉะเชิิงเทรา ซึ่่ง� มีีรายละเอีียดดัังนี้้�

ภาพที่่� 5 : ต้้นแบบออกแบบผลิิตภััณฑ์์กระเป๋๋าจากภููมิปัิ ัญญาทอผ้้าฝ้้ายร่่วมกัับเส้้นใยก้้านโหม่่งต้้น
จากชุุมชนอ่่างเตย
ที่่ม� า : จุุฬาวรรณ ดีีเลิิศ, 2564
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	การประเมิินความพึึงพอใจของผู้้�บริิโภค การออกแบบผลิิตภััณฑ์์กระเป๋๋า จากภููมิิปััญญา
ถัักทอผ้้าฝ้้ายร่่วมกัับเส้้นใยก้้านโหม่่งต้้นจากชุุมชนอ่่างเตย ต.ท่่าตะเกีียบ อ.ท่่าตะเกีียบ จ.ฉะเชิิงเทรา
ตาราง 2 แสดงการความพึึงพอใจของกลุ่่�มที่่�สนใจผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีต่อ่ รููปแบบและลวดลายผลิิตภััณฑ์์
กระเป๋๋า (n=100)

จากตาราง 2 การวิิเคราะห์์ระดัับความพึึงพอใจของกลุ่่�มที่่�สนใจผลิิตภััณฑ์์ ที่่�มีต่ี อ่ ผลิิตภััณฑ์์
กระเป๋๋า ดัังนี้้�
ด้้านลัักษณะเฉพาะถิ่่น� พบว่่า กลุ่่�มที่่�สนใจผลิิตภััณฑ์์ มีีความพึึงพอใจต่่อรููปแบบกระเป๋๋า
ทั้้�ง 5 แบบ ภาพรวมอยู่่�ในระดัับมาก มีีค่า่ เฉลี่่�ยรวม (x = 4.34) เมื่่�อพิิจารณาเป็็ นรายด้้าน พบว่่า วััสดุุ
และกรรมวิิธีีการผลิิตของท้้องถิ่่�นผลิิตได้้จริิง (x = 4.50) ลวดลายของเส้้นใยที่่�ใช้้มีกี ารจััดวางอย่่างลงตััว
(x = 4.35) มีีการผสมผสานวััสดุุในท้้องถิ่่�นได้้อย่่างเหมาะสม (x = 4.27) ลัักษณะของลวดลายเป็็ น
เอกลัักษณ์์เฉพาะ สื่่�อถึึงที่่�มาของผลิิตภััณฑ์์ผ้า้ ทอ (x = 4.24) ตามลำำ�ดับั
ด้้านประโยชน์์ใช้้สอย พบว่่า กลุ่่�มที่่�สนใจผลิิตภััณฑ์์ มีีความพึึงพอใจต่่อรููปแบบกระเป๋๋าทั้้�ง
5 แบบ ภาพรวมอยู่่�ในระดัับมาก มีีค่า่ เฉลี่่�ย (x = 4.28) เมื่่�อพิิจารณาเป็็ นรายด้้าน ผลิิตภััณฑ์์ที่่�
ออกแบบใช้้งานได้้จริิง เพื่่�อจำำ�หน่่ายแก่่นักท่
ั อ่ งเที่่�ยว (x = 4.44) ผลิิตภััณฑ์์มีคว
ี ามปลอดภััย (x = 4.30)
ผลิิตภััณฑ์์มีีความง่่ายต่่อการใช้้งาน (x = 4.26) ผลิิตภััณฑ์์ดูแู ลรัักษาง่่าย (x = 4.12) ตามลำำ�ดับั
ด้้านความงาม พบว่่า กลุ่่�มที่่�สนใจผลิิตภััณฑ์์ มีีความพึึงพอใจต่่อรููปแบบกระเป๋๋าทั้้�ง 5 แบบ
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ภาพรวมอยู่่�ในระดัับมาก มีีค่า่ เฉลี่่�ย (x = 4.30) เมื่่�อพิิจารณาเป็็ นรายด้้าน ความประณีีตของชิ้้�นงาน
(x = 4.53) ผลิิตภััณฑ์์มีีรููปแบบที่่�น่า่ สนใจ (x = 4.51) ผลิิตภััณฑ์์มีีความสวยงาม (x = 4.43) วััสดุุที่่�
ใช้้ผสมกัันมีีความเหมาะสม (x = 4.03) การจััดวางลวดลายมีีองค์์ประกอบน่่าสนใจ (x = 4.00) ตาม
ลำำ�ดับั
เมื่่�อพิิจารณาโดยรวม พบว่่า กลุ่่�มที่่�สนใจผลิิตภััณฑ์์ มีีความพึึงพอใจต่่อรููปแบบ 1. กระเป๋๋า
เป้้ 2. กระเป๋๋ามีีสายคล้้องข้้อมืือ 3. กระเป๋๋าทรงนัักเรีียน 4. กระเป๋๋าทรงจีีบ 5. กระเป๋๋าทรงสี่่�เหลี่่�ยม/ถุุง
ผ้้า ทั้้�ง 5 ประเภท โดยรวมอยู่่�ในระดัับมาก มีีค่า่ เฉลี่่�ยสูงู สุุด (x = 4.31) (S.D.= 0.66)

สรุุ ปและอภิิปรายผล
	ผลการวิิเคราะห์์ความคิิดเห็็นด้้านการออกแบบผลิิตภััณฑ์์กระเป๋๋า จากภููมิปัิ ัญญาถัักทอผ้้า
ฝ้้ายร่่วมกัับเส้้นใยก้้านโหม่่งต้้นจากชุุมชนอ่่างเตย ต.ท่่าตะเกีียบ อ.ท่่าตะเกีียบ จ.ฉะเชิิงเทรา พบ
ว่่า กลุ่่�มนัักออกแบบและผู้้�ประกอบการ มีีความคิิดเห็็นต่่อรููปแบบและลวดลายผลิิตภััณฑ์์กระเป๋๋า ทั้้�ง 5
แบบ ตามลัักษณะการออกแบบแบ่่งออกเป็็ น 2 ส่่วน คืือ การออกแบบรููปทรงผลิิตภััณฑ์์และการจััด
วางลวดลายลงบนผลิิตภััณฑ์์กระเป๋๋า ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับ ธีีระชััย สุุขสด (2544: หน้้า 88-92) กล่่าวว่่า
ผลิิตภััณฑ์์ที่่ดี� ย่ี อ่ มเกิิดจากการออกแบบที่่�ดีี นัักออกแบบต้้องคำำ�นึึงถึึงองค์์ประกอบและหลัักการออกแบบ
โดยหลัักการออกแบบผลิิตภััณฑ์์มีีอยู่่� 9 ประการ คืือ 1) หน้้าที่่�ใช้้สอย 2) ความปลอดภััย 3) ความ
แข็็งแรง 4) ความสะดวกสบายในการใช้้ 5) ความสวยงาม 6) ราคาพอสมควร 7) การซ่่อมแซมง่่าย 8)
วััสดุุและการผลิิต 9) การขนส่่ง
	ผลการวิิเคราะห์์ความพึึงพอใจรููปแบบและลวดลายผลิิตภััณฑ์์กระเป๋๋า จากกลุ่่�มผู้้�สนใจผลิิตภััณฑ์์
จำำ�นวน 100 คน พบว่่า ผู้้�สนใจผลิิตภััณฑ์์มีีความพึึงพอใจต่่อรููปแบบและลวดลายกระเป๋๋า ทั้้�ง 5 แบบ
ภาพรวมอยู่่�ในระดัับมาก มีีค่า่ เฉลี่่�ยรวม (x = 4.31), (S.D.= 0.66) เมื่่�อพิิจารณาค่่าเฉลี่่�ยเป็็ นรายด้้าน
ดัังนี้้�
1. ด้้านลัักษณะเฉพาะถิ่่น� พบว่่า กลุ่่�มที่่� สนใจผลิิตภััณ ฑ์์ มีี คว ามพึึงพอใจต่่อรูู ปแบบ
กระเป๋๋าทั้้�ง 5 แบบ ภาพรวมอยู่่�ในระดัับมาก มีีค่า่ เฉลี่่�ยรวม (x = 4.34) เมื่่�อพิิจารณาเป็็ นรายด้้าน พบ
ว่่า วััสดุุและกรรมวิิธีีการผลิิตของท้้องถิ่่�นผลิิตได้้จริิง ลวดลายของเส้้นใยที่่�ใช้้มีีการจััดวางอย่่างลงตััว
การผสมผสานวััสดุุในท้้องถิ่่�นได้้อย่่างเหมาะสม ลัักษณะของลวดลายเป็็ นเอกลัักษณ์์เฉพาะ สื่่�อถึึงที่่�
มาของผลิิต ภััณ ฑ์์ผ้า้ ทอ สอดคล้้อ งกัับแนวคิิด ของ วััชริิน ทร์์ จรุุ ง จิิ ตสุุน ทร (2548) กล่่า วว่่า
องค์์ประกอบของผลิิตภััณฑ์์หัตั ถกรรม คืือ ต้้องแสดงคุุณค่่าของธรรมชาติิหรืืองานหััตถกรรมที่่�มีี
เอกลัักษณ์์และศิิลปวััฒนธรรมของท้้องถิ่่�น เช่่น ลวดลายผ้้าทอที่่�มีีจุดุ เด่่นของแต่่ละภาคไม่่เหมืือนกััน
วััสดุุและกรรมวิิธีีการผลิิตของท้้องถิ่่�น ผลิิตได้้จริิง โดยใช้้ภูมิู ิปััญญาของชาวบ้้าน ราคาที่่�ซื้้อ� ได้้ ชอบ
แล้้วซื้้อ� ได้้เลยไม่่คิิดมาก มีีความสวยงามและน่่าสนใจ รูู ปแบบแปลกใหม่่ สะดุุดตา โดยยัังสื่่�อถึึง
เอกลัักษณ์์ประจำำ�ถิ่่�น
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2. ด้้านประโยชน์์ใช้้สอย พบว่่า กลุ่่�มที่่�สนใจผลิิตภััณฑ์์ มีีความพึึงพอใจต่่อรููปแบบ รููป
แบบกระเป๋๋าทั้้�ง 5 แบบ ภาพรวมอยู่่�ในระดัับมาก มีีค่า่ เฉลี่่�ย (x = 4.28) เมื่่�อพิิจารณาเป็็ นรายด้้าน
พบว่่า กระเป๋๋าสามารถใช้้งานได้้จริิง นำำ�ไปจำำ�หน่่ายแก่่นักท่
ั อ่ งเที่่�ยว มีีความปลอดภััย ง่่ายต่่อการใช้้
งาน ดููแลรัักษาง่่าย สอดคล้้องกัับแนวคิิดของ รััฐไท พรเจริิญ (2546 : 4) กล่่าวว่่า ประโยชน์์ใช้้สอย
สำำ�หรัับงานออกแบบผลิิตภััณฑ์์ต้อ้ งสนองตอบการใช้้งานได้้ตามที่่�ออกแบบไว้้ มิิใช่่ออกแบบให้้สวยงาม
อย่่างเดีียว ในปัั จจุุบันั ประโยชน์์ใช้้สอยสามารถสร้้างจุุดขายที่่�ดีีให้้กับสิ
ั นิ ค้้า
3. ด้้านความงาม พบว่่า กลุ่่�มที่่�สนใจผลิิตภััณฑ์์ มีีความพึึงพอใจต่่อรููปแบบ รููปแบบกระเป๋๋า
ทั้้�ง 5 แบบ ภาพรวมอยู่่�ในระดัับมาก มีีค่า่ เฉลี่่�ย (x = 4.30) เมื่่�อพิิจารณาเป็็ นรายด้้าน พบว่่า กระเป๋๋า
มีีความประณีีตของชิ้้�นงาน มีีรููปแบบที่่�น่า่ สนใจ มีีความสวยงาม วััสดุุที่่�ใช้้ผสมกัันมีีความเหมาะสม
และการจััดวางลวดลายมีีองค์์ประกอบน่่าสนใจ ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับแนวคิิดของ รััฐไท พรเจริิญ (2546:
หน้้า 7) กล่่าวว่่า ความสวยงามน่่าใช้้เป็็ นสิ่่ง� ที่่�ดึึงดููดใจผู้้�บริิโภค โดยให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับรููปลัักษณ์์ สีีสันั
รวมทั้้�งความเรีียบร้อ้ ยของวััสดุุที่่�ใช้้ผลิติ นำำ�มาประยุุกต์ใ์ ช้้ในการสร้้างผลิิตภััณฑ์์ให้้ความรู้้�สึึกที่่�สมดุุล
(Balance) สร้้างความงามเพื่่�อดููแปลกใหม่่ออกไปจากผลิิตภััณฑ์์เดิิม รวมทั้้�งการเน้้น (Emphasis) ที่่�
ดููแล้้วสบายตาขึ้้น� โดยใช้้สีีกับพื้้
ั น� ผิิววัสั ดุุมาทำำ�ให้้เกิิดความสวยงาม

ข้้อเสนอแนะ
1. ควรศึึกษาเทคนิิคการออกแบบลวดลายและการจััดวางองค์์ประกอบลวดลายผลิิตภััณฑ์์
ประเภทกระเป๋๋า ให้้มีีความทัันสมััยมากขึ้้น�
2. ควรศึึกษารููปแบบของผลิิตภััณฑ์์ประเภทกระเป๋๋าให้้มากกว่่านี้้� เพื่่�อนำำ�มาใช้้เป็็ นข้้อมููล
ในการออกแบบให้้ทันั สมััยและเข้้ากัับเพศ วััย และรายได้้ผู้้�บริโิ ภค
3. ทดลองนำำ�เส้้นใยไปพััฒนาเป็็ นวััสดุุสำ�ำ หรัับใช้้ในงานหััตถกรรมถััก ทอ และสาน ในรููป
แบบอื่่�นที่่�มีีความหลากหลายต่่อไป
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การพััฒนากระบวนการคิิดแบบนวััตกรด้้วยเกมการ์์ดสแคมเพอร์์
Development of “S.C.A.M.P.E.R” Cards Game for Innovative Thinking
ทิิพย์์ลัักษณ์์ โกมลวณิิช 1

บทคััดย่่อ
หนึ่่�งในทัักษะการเรีียนรู้้�ที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั สำำ�หรัับศตวรรษที่่� 21 ของนัักศึึกษาในปัั จจุุบันั นี้้�คืือ ทัักษะ
ด้้านการเรีียนรู้้�และนวััตกรรม ซึ่่ง� เป็็ นทัักษะที่่�ทำ�ำ ให้้พลเมืืองดำำ�รงชีีวิติ ได้้อย่่างมีีคุณ
ุ ภาพในศตวรรษที่่� 21
งานวิิจัยั เชิิงคุุณภาพนี้้�มีีวัตั ถุุประสงค์์ 1. เพื่่�อศึึกษาผลการใช้้เกมการ์์ดสแคมเพอร์์พัฒ
ั นากระบวนการ
คิิดแบบนวััตกร 2. เพื่่�อศึึกษาแนวทางการพััฒนาเกมการ์์ดไปใช้้งานหลากหลายกลุ่่�มเป้้าหมาย โดย
ศึึกษาลัักษณะการเล่่นเกมการ์์ด การมีีส่ว่ นร่่วมในการคิิด การนำำ�แนวความคิิดไปเชื่่�อมโยงเพื่่�อสร้้าง
ต้้นแบบ (Prototype) และการสร้้างบรรยากาศในการเรีียนรู้้� ซึ่่ง� เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการศึึกษาวิิจัยนี้้
ั คื� ือ
แผนผัังการออกแบบเกม (Unified Game Canvas-UGC) แบบบัันทึึกผลสะท้้อนกลัับการเรีียนรู้้�ของ
นัักศึึกษา แบบสอบถามการใช้้งานเกมการ์์ดสแคมเพอร์์ และแบบสอบถามประเมิินการเรีียนรู้้�ด้้วย
ตนเอง ผลการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลพบว่า่ 1. เกมการ์์ดสแคมเพอร์์สามารถช่่วยพัฒ
ั นาทัักษะความคิิดสร้้างสรรค์์
และนวััตกรรมได้้ในระดัับมาก ซึ่่ง� ทัักษะดัังกล่่าวเป็็ นพื้้�นฐานของการสร้้างนวััตกร 2. กระบวนการจััดการ
เรีียนการสอนที่่�ช่วยพั
่ ฒ
ั นากระบวนการคิิดแบบนวััตกร ควรประกอบด้้วยกิจิ กรรมที่่�ก่่อให้้เกิิดทัักษะการ
เชื่่�อมโยงความคิิด และส่่งเสริิมให้้เกิิดทัักษะเชิิงพฤติิกรรมด้้านการตั้้�งคำำ�ถาม สัังเกต ปฏิิสัมั พัันธ์์ และ
ทดลอง 3. การนำำ�เกมการ์์ดสแคมเพอร์์ไปประยุุกต์ใ์ ช้้ให้้ได้้ผลดีีควรมีี 3 องค์์ประกอบคืือ คลิิปสื่่�อการ
สอน เกมการ์์ดสแคมเพอร์์ และกิิจกรรม 4. แนวทางการพััฒนาเกมการ์์ดสแคมเพอร์์เพื่่�อประยุุกต์ใ์ ช้้
กัับหลากหลายกลุ่่�มเป้้าหมาย ควรมีีการปรัับความลื่่�นไหลของเกม (Game Flow) หลัักสำ�คั
ำ ญ
ั ของ
เกม (Game Core) การเพิ่่�มปฏิิสัมั พัันธ์์ของเกมกัับผู้้�เล่่น (Game Interaction) และเพิ่่�มความพิิเศษ
ให้้กับั เกม (Game Impact)
คำำ�สำ�คั
ำ ัญ: ทัักษะความคิิดสร้้างสรรค์์แบบนวััตกร กระบวนการคิิดแบบนวััตกร เกมการ์์ด สแคมเพอร์์
การออกแบบเกม

1

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์., หลัักสูตู รคอมพิิวเตอร์์กราฟิิ ก คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยธุรุ กิิจบััณฑิิตย์์
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Abstract
One of the important study skills in the 21st century for students today is learning
and innovation skills, which is a skill that allows citizens to live quality lives in the 21st century. The objective of this qualitative research are for: 1) to study the results of use Cards
Game S.C.A.M.P.E.R. develop an innovative thinking system, 2) to study cards game development guidelines to be used in various target groups by studying in the playing style
of the cards game or by participating in thinking, connecting ideas to create prototypes
and creating a learning environment, which tools used in the research study are Unified
Game Canvas (UGC), Student Feedback Form, Cards Game S.C.A.M.P.E.R. Usage questionaire and self-learning assessment questionnaire. The analysis of the data showed that
1) Cards Game S.C.A.M.P.E.R can help develop creativity and innovation skills to agree
level. These skills are fundamental to creating innovation. 2) Teaching and learning processes that help develop innovative thinking processes should include: activities that build
cognitive skills and foster behavioral skills in questioning, observation, interaction and experimentation 3) Good application of cards game S.C.A.M.P.E.R. should have three elements : Teaching material clips, Cards Game S.C.A.M.P.E.R. and activities 4) Guidelines
for cards game development for the application of various target groups should have adjusted the flow of the game (Game Flow), Game Core, increase the interaction of the game
with the players (Game Interaction) and Game Impact.
KEYWORDS: Innovative creativity skills, Innovative thinking process, Card Game
S.C.A.M.P.E.R., Game Design
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บทนำำ�

	การพััฒนาทัักษะการเรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่� 21 ที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั สำำ�หรัับนักศึึก
ั ษาในยุุคนี้้ � ประกอบ
ด้้วย 1. ทัักษะด้้านการเรีียนรู้้�และนวััตกรรม 2. ทัักษะสารสนเทศ สื่่�อ และเทคโนโลยีี 3. ทัักษะชีีวิิต
และอาชีีพ สำำ�หรัับทักั ษะความคิิดสร้้างสรรค์์จัดั เป็็ น 1 ใน 3 ของทัักษะด้้านการเรีียนรู้้�และนวััตกรรม
ซึ่่ง� เป็็ นทัักษะที่่�ทำ�ำ ให้้พลเมืืองดำำ�รงชีีวิิตได้้อย่่างมีีคุณ
ุ ภาพในศตวรรษที่่� 21 นัักศึึกษาที่่�เป็็ นผู้้�เรีียนใน
ระดัับมหาวิิทยาลััย เป็็ นช่่วงวััยที่่�มีีความสำำ�คัญ
ั ต่่อการพััฒนา ทัักษะดัังกล่่าวจึึงเป็็ นทัักษะที่่�จำ�ำ เป็็ น
ต่่อการนำำ�ไปปรัับใช้้ให้้เหมาะสมกัับบริิบทของสัังคมและการทำำ�งานในอนาคต การเรีียนรู้้�ที่่�ดีีและ
เหมาะสม สำำ�หรัับผู้้�เรีียนรุ่่�นใหม่่คืือ การเรีียนรู้้�ผ่า่ นการลงมืือทำำ� (เล่่น) อย่่างสนุุกสนาน การเรีียนรู้้�
โดยใช้้เกมเป็็ นฐาน (Game-based Learning) จึึงสามารถทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนปรัับเปลี่่�ยนแนวคิิดเชิิง
นามธรรมให้้เป็็ นรููปธรรมได้้ และช่่วยสร้้างแรงจููงใจให้้ผู้้�เรีียนมีีส่ว่ นร่่วมในการเรีียนรู้้� ทำำ�ให้้การเรีียนรู้้�
เป็็ นไปอย่่างมีีความหมาย (Meaningful Learning) ทำำ�ให้้เกิิดองค์์ความรู้้�ที่่�คงทน ผู้้�เรีียนเข้้าใจเห็็น
ภาพ เชื่่�อมโยงกัับการนำำ�ไปปรัับใช้้ในชีีวิิตจริิง ทัักษะสำำ�หรัับการดำำ�รงชีีวิิตในศตวรรษที่่� 21 ที่่�มีีความ
เป็็ นพลวััตเช่่นนี้้� จัักเป็็ นประโยชน์์ต่อ่ ผู้้�เรีียน ซึ่่ง� สามารถนำำ�ความรู้้�และทัักษะที่่�ได้้รับั ไปปรัับประยุุกต์ ์
ใช้้ในชีีวิิตประจำำ�วันั และการทำำ�งานในอนาคตได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
งานวิิจัยนี้้
ั เ� ป็็ นส่่วนหนึ่่�งของชุุดโครงการวิิจัยั เรื่่�อง การพััฒนาความคิิดสร้้างสรรค์์ด้วยก
้ าร
จััดการเรีียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid Learning) โดยมีีโครงการวิิจัยย่
ั อ่ ย ได้้แก่่ 1. การพััฒนา
กิิ จ กรรมในวิิ ช าความคิิ ด สร้้า งสรรค์์แ ละนวััต กรรมเพื่่� อ สร้้า งให้้นัักศึึก ษาเกิิ ด ทััก ษะความเป็็ น ผู้้�
ประกอบการสร้้างสรรค์์ (รัับผิิดชอบโดย อ.กมลศิิริิ วงศ์์หมึึก) 2. การประเมิินตนเองของผู้้�เรีียนด้้าน
ทัักษะความสามารถในศตวรรษที่่� 21 ในรายวิิชาความคิิดสร้้างสรรค์์และนวััตกรรม จากวิิธีีการเรีียนรู้้�
แบบผสมผสาน (รัับผิิดชอบโดย ผศ.กมลวรรณ พััชรพรพิิพัฒ
ั น์์ สารสุุข) และ 3. การพััฒนา
กระบวนการคิิดแบบ นวััตกรด้้วยเกมการ์์ดสแคมเพอร์์ (รัับผิิดชอบโดย ผศ.ทิิพย์์ลักั ษณ์์ โกมลวณิิช)
เกมการ์์ดสแคมเพอร์์นี้้ผู้้�� วิจัิ ยั ได้้เริ่่ม� จััดทำำ�ขึ้น้ � ครั้้�งแรกในปีี การศึึกษา 2556 โดยมีีจุดุ มุ่่�งหมาย
เพื่่�อพััฒนาทัักษะความคิิดเชื่่�อมโยง ซึ่่ง� เป็็ นการคิิดที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั สำำ�หรัับงานออกแบบ การ์์ดในช่่วงแรกจึึง
มีีเพีียงการ์์ดภาพ โดยได้้นำ�ำ ไปใช้้กับนั
ั กศึึก
ั ษาคณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยธุรุ กิิจบััณฑิิตย์์
เท่่านั้้�น ต่่อมาในปีี การศึึกษา 2560 ผู้้�ออกแบบได้้เพิ่่�มเติิมการ์์ดคำำ�สำ�คั
ำ ญ
ั (Keywords) ของแนวคิิด
S.C.A.M.P.E.R. เพื่่�อช่่วยเรื่่อ� งการจดจำำ�คำ�สำ
ำ �คั
ำ ญ
ั ดัังกล่่าวให้้กับนั
ั กศึึก
ั ษาและมีีภาพตััวอย่่างแนวคิิด
นั้้�น ๆ ประกอบ เพื่่�อใช้้กระตุุกความคิิด ทำำ�ให้้นักศึึก
ั ษาเข้้าใจในวิิธีีคิดิ ลัักษณะนี้้�ได้้มากขึ้้น� ในปีี การ
ศึึกษา 2562 ผู้้�วิิจัยั ได้้นำ�ำ แนวคิิดการ์์ดดัังกล่่าวมาปรัับปรุุงให้้มีีลักั ษณะเป็็ นเกมการ์์ดมากขึ้้น� เพื่่�อปูู
พื้้�นฐานการพััฒนาทัักษะความคิิดสร้้างสรรค์์สำ�ำ หรัับนักศึึก
ั ษาชั้้�นปีี ที่่� 1 ทุุกคณะวิิชาของมหาวิิทยาลััย
ธุุรกิิจบััณฑิิตย์์ เพื่่�อใช้้ในการเรีียนการสอนรายวิิชา GE 171 ความคิิดสร้้างสรรค์์และนวััตกรรม
นอกจากการปรัับปรุุง S.C.A.M.P.E.R. Cards Game สำำ�หรัับใช้้ในรายวิิชาดัังกล่่าวแล้้ว ผู้้�วิิจัยยั
ั งั ได้้
จััดทำำ�คลิปิ วีีดีโี อประกอบการสอน สำำ�หรัับให้้นักศึึก
ั ษาได้้ศึึกษาเนื้้�อหาก่่อนสััปดาห์์ที่่จ� ะทำำ�กิจิ กรรมด้้วย
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ภาพที่่� 1 : พััฒนาการออกแบบ S.C.A.M.P.E.R. Cards Game 2556-2562
ที่่ม� า : ผู้้�วิจัิ ยั

ภาพที่่� 2 : Storyboard คลิิปวีีดีีโอประกอบการสอน เรื่่อ� ง กระบวนการคิิดแบบ S.C.A.M.P.E.R.
ที่่ม� า : ผู้้�วิจัิ ยั
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วััตถุุประสงค์์การวิิจัยั
1. เพื่่�อศึึกษาผลการใช้้เกมการ์์ดสแคมเพอร์์พัฒ
ั นากระบวนการคิิดแบบนวััตกร
2. เพื่่�อศึึกษาแนวทางการพััฒนาเกมการ์์ดไปใช้้งานหลากหลายกลุ่่�มเป้้าหมาย

สมมติิฐานในการวิิจัยั
	การพััฒนาทัักษะความคิิดสร้้างสรรค์์และทัักษะกระบวนการคิิดแบบนวััตกร สามารถกระตุ้้�น
ให้้เกิิดทัักษะดัังกล่่าวได้้ด้วย
้ เกมการ์์ดสแคมเพอร์์
การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิิด
1. ทฤษฎีีความคิิดสร้้างสรรค์์
	ทิิศนา แขมณีี (2554, 188-194) กล่่าวว่่า ความคิิดเป็็ นกระบวนการทางสมองในการนำำ�
ข้้อมููลหรืือสิ่่�งเร้้าที่่�ได้้รับั ไปเชื่่�อมโยงกัับข้อ้ มููลหรืือประสบการณ์์เดิิม เพื่่�อสร้้างความหมายให้้แก่่ตน
เกิิดเป็็ นความรู้้�ความเข้้าใจที่่�สามารถนำำ�ไปใช้้ในสถานการณ์์ต่า่ ง ๆ ส่่วน “การคิิด” นั้้�นเป็็ นงานเฉพาะ
ตน เป็็ นกระบวนการภายในที่่�แต่่ละบุุคคลต้อ้ งดำำ�เนิินการเอง ไม่่มีีผู้้�ใดทำำ�แทนได้้ แต่่บุคคลอื่่
ุ
�นรวมทั้้�ง
สภาพแวดล้้อมและประสบการณ์์ต่า่ ง ๆ สามารถกระตุ้้�นให้้บุคคล
ุ เกิิดการคิิดได้้ โดยองค์์ประกอบของ
การเกิิดสิ่่ง� เร้้าได้้แก่่ ผู้้�คิิด – สิ่่ง� เร้้า – การรัับรู้้�สิ่่ง� เร้้า – จุุดมุ่่�งหมายของการคิิด – กระบวนการคิิดหรืือวิิธีคิี ดิ
	กิิลฟอร์์ด (Gilford, 1959: 145-151, อ้้างจากเบญจมาศ สุุภาทอน, 2555) กล่่าวว่่า ความ
คิิดสร้้างสรรค์์เป็็ นความสามารถทางสมอง ลัักษณะของผู้้�มีีความคิิดสร้้างสรรค์์มีีทั้้ง� หมด 5 ประการ
คืือ 1. ความรู้้�สึึกไวต่่อปัั ญหา 2. มีีความคล่่องในการคิิด 3. มีีความคิิดริิเริ่่ม� สามารถแสวงหาแนวทาง
ใหม่่ ๆ หรืือวิิธีีการแปลกแตกต่่างเพื่่�อใช้้ในการแก้้ไขปัั ญหา 4. มีีความคิิดยืืดหยุ่่�น ซึ่่ง� เป็็ นการคิิดหาวิิธีี
การหลาย ๆ วิิธีี เพื่่�อใช้้ในการแก้้ปััญหา และ 5. มีีแรงจููงใจในการแสวงหาแนวทางแก้้ปััญหาด้้วย
ความกระตืือรืือร้้น
2. กระบวนการคิิดสร้้างสรรค์์แบบนวััตกร
งานวิิจัยชิ้้
ั น� นี้้�จัดั ทำำ�ขึ้น้ � เพื่่�อตรวจสอบเกมการ์์ดสแคมเพอร์์ว่า่ สามารถช่่วยพัฒ
ั นากระบวนการ
คิิดแบบนวััตกรให้้กับกลุ่่�
ั มนัักศึึกษาทุุกคณะได้้หรืือไม่่ การพััฒนาเกมการ์์ดสแคมเพอร์์นี้้ไ� ด้้ถูกพั
ู ฒ
ั นา
และปรัับปรุุงใหม่่ (เวอร์์ชั่่�นปีี 2562) โดยพััฒนาให้้มีีความสอดคล้้องกัับเป้้าหมายตามตััวชี้้วั� ดั (Key
Indicator) ของมหาวิิทยาลััยเรื่่อ� ง DPU DNA for Teacher
โดยตััวชี้้วั� ดั สำำ�หรัับรายวิิชา GE 171 ความคิิดสร้้างสรรค์์และนวััตกรรม มีี 2 ประการ คืือ 1.
การพััฒนาทัักษะความคิิดสร้้างสรรค์์และนวััตกรรม (Creative & Innovative) โดยมีีการกำำ�หนด
คุุณลัักษณะที่่�พึึงประสงค์์ว่่า นัักศึึกษาชั้้�นปีี ที่่� 1 เมื่่�อเรีียนผ่่านรายวิิชานี้้�แล้้วจะมีีลักั ษณะเป็็ นผู้้�มีี
ความสงสััยใคร่่รู้้� (Curiosity) การยอมรัับความคิิดเห็็นที่่�แตกต่่าง (Embracing Contradiction) และ
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สามารถหลอมรวมแนวคิิดเพื่่�อสร้้างแนวคิิดใหม่่ สามารถนำำ�แนวคิิด (Idea) หรืือข้้อเสนอ (Solution)
ต่่าง ๆ มาเชื่่�อมโยงกัันได้้ (Connecting, Sythesizing, Transforming for Novelty of Uniqueness)
และ 2. การพััฒนาทัักษะการสื่่�อสาร (Communication) โดยมีีการกำำ�หนดคุุณลัักษณะที่่�พึึงประสงค์์
ว่่า นัักศึึกษาชั้้�นปีี ที่่� 1 เมื่่�อเรีียนผ่่านรายวิิชานี้้�แล้้วจะสามารถระบุุเป้้าหมายของสิ่่ง� ที่่�ต้อ้ งการสื่่อ� สารได้้
(Purpose) แสดงความใส่่ใจผู้้�ฟััง/ ผู้้�รัับสาร (Audience) และนำำ�เสนอเนื้้�อหาในการสื่่�อสารได้้
สอดคล้้องกัับวัตั ถุุประสงค์์และเหมาะสมกัับกลุ่่�มผู้้�ฟััง/ ผู้้�รัับสาร (Content Development/ Organization)
	ผู้้�วิิจัยั ใช้้ทฤษฏีีของ Jeff Dyer, Hal Gregersan and Clayton M. Chistensen (2013, :34-35)
ซึ่่ง� กล่่าวว่่า การพััฒนาขีีดความสามารถในการผุุดความคิิดนวััตกรรมใหม่่ เราต้้องฝึึกเชื่่�อมโยงความคิิด
พร้้อมทั้้�งตั้้�งคำำ�ถาม สัังเกต ปฏิิสัมั พัันธ์์ และทดลองบ่่อยขึ้้น� เมื่่�อนวััตกรใช้้ทักั ษะการค้้นพบเป็็ นประจำำ�
พวกเขาจะสร้้างนิิสัยั ในการค้้นพบ และนิิสัยั เหล่่านั้้�นจะเป็็ นตััวกำ�ำ หนดพวกเขา ให้้มีีความมั่่�นใจใน
ความสามารถที่่�จะค้้นพบสิ่่�งใหม่่ยิ่่�งขึ้้น� ต่่อไป กระบวนการคิิดแบบนวััตกร ประกอบด้้วย ทัักษะเชิิง
การรัับรู้้� หรืือทัักษะในการเชื่่�อมโยงความคิิด ทัักษะเชิิงพฤติิกรรม คืือ ตั้้�งคำำ�ถาม สัังเกต ปฏิิสัมั พัันธ์์
และทดลอง ซึ่่ง� ทัักษะทั้้�ง 2 จะนำำ�ไปสู่่�การกล้้าทำำ�สิ่่�งใหม่่ กล้้าท้้าทายสภาพปัั จจุุบันั และกล้้ารัับความ
เสี่่�ยง

ภาพที่่� 3 : โมเดลดีีเอ็็นเอนวััตกรในการผุุดความคิิดสร้้างสรรค์์
ที่่ม� า: Jeff Dyer, Hal Gregersan and Clayton M. Chistensen , 2013 หน้้า 35.
อนุุชา โสมาบุุตร (2013) ได้้ให้้ความหมายเกี่่�ยวกับทั
ั กั ษะการเรีียนรู้้�และนวััตกรรม สำำ�หรัับ
การเรีียนรู้้�แห่่งศตวรรษที่่� 21 ว่่า “ทัักษะด้้านนี้้�จุดุ เน้้นอยู่่�บนพื้้�นฐานแห่่งการสร้้างสรรค์์ การคิิดแบบมีี
วิิจารณญาณ การสื่่�อสาร และการมีีส่ว่ นร่่วมในการทำำ�งาน ดัังรายละเอีียดต่่อไปนี้้�
1. ความคิิดสร้้างสรรค์์และนวััตกรรม (Creatively and Innovation) ประกอบด้้วย
1.1 การคิิดสร้้างสรรค์์ (Think Creativity) โดย (1) ใช้้เทคนิิคของการสร้้างสรรค์์ทางความ
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คิิดที่่�เปิิ ดกว้้าง เช่่น การระดมสมอง (2) สร้้างสรรค์์สิ่่�งแปลกใหม่่และเสริิมสร้้างคุุณค่่าทางความคิิด
และสติิปััญญา และ (3) มีีความละเอีียดรอบคอบต่่อการคิิดวิิเคราะห์์และประเมิินแนวความคิิด เพื่่�อ
นำำ�ไปสู่่�การปรัับปรุุงและพััฒนางานในเชิิงสร้้างสรรค์์
1.2 การทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�อื่่�นได้้อย่่างสร้้างสรรค์์ (Work Creativity with Others) โดย (1) มุ่่�ง
พััฒนา เน้้นปฏิิบัติั แิ ละสื่่�อสารแนวคิิดใหม่่ ๆ ไปสู่่�ผู้้�อื่่�นได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ (2) เปิิ ดใจกว้้างและ
ยอมรัับในมุุมมองหรืือโลกทััศน์์ใหม่่ ๆ ที่่�ส่ง่ ผลต่่อระบบการทำำ�งาน (3) เป็็ นผู้้�นำำ�ในการสร้้างสรรค์์งาน
รวมทั้้�งมีีความรู้้�และเข้้าใจในสภาพการณ์์ ซึ่่ง� อาจเป็็ นข้้อเท็็จจริิงหรืือเป็็ นข้้อจำำ�กัดั โดยพร้้อมที่่�จะ
ยอมรัับความคิิดหรืือสภาพการณ์์ใหม่่ ๆ ที่่�เกิิดขึ้้น� นั้้�นได้้ (4) สามารถสร้้างวิิกฤติิให้้เป็็ นโอกาสส่่งผล
ต่่อการเรีียนรู้้� และเข้้าใจถึึงวิิธีีการสร้้างสรรค์์นวััตกรรม ที่่�ต้อ้ งใช้้เวลาและสามารถนำำ�เอาข้้อผิิดพลาด
มาปรัับปรุุงแก้้ไขและพััฒนางานได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
1.3 การนำำ�เอานวััตกรรมมาสู่่�การปฏิิบัติั ิ (Implement Innovations) โดยปฏิิบัติั เิ ชิิงสร้้างสรรค์์
ให้้เกิิดคุุณประโยชน์์ต่อ่ การปรัับใช้้และพััฒนาจากผลแห่่งนวััตกรรมที่่�นำ�ำ มาใช้้ (ย่่อหน้้าที่่� 1)
2. การคิิดเชิิงวิิพากษ์์และการแก้้ไขปัั ญหา (Critical Thinking and Problem Solving)
(ย่่อหน้้าที่่� 2)
3. การสื่่�อสารและการมีีส่ว่ นร่่วม (Communication and Collaboration) (ย่่อหน้้าที่่� 3)
Masaharu Kato (ศิิริลัิ กั ษณ์์ ศิิริมิ าจัันทร์์, ผู้้�แปล, 2559, 122-123) ได้้อธิิบายว่่า วิิธีีการที่่�ได้้ผลทำ�ำ ให้้
ไอเดีียผุดุ ขึ้้น� มาได้้ในลัักษณะไอเดีียหนึ่่�งทำำ�ให้้เกิิดอีีกไอเดีียหนึ่่�ง ให้้ใช้้ “รายการตรวจสอบของออสบอร์์น
(Os-borne’s Check List)” ซึ่่ง� ครอบคลุุมวิิธีีการนำำ�ไอเดีียที่่�มีีอยู่่�มาผสมผสานรวมกัันเพื่่�อสร้้างสรรค์์
ไอเดีียใหม่่ โดยรายการตรวจสอบของออสบอร์์น ประกอบด้้วย 9 คำำ� คืือ P- Put to other uses: นำำ�
ไปใช้้งานอื่่น� ได้้หรืือไม่่ A- Adapt: การดััดแปลง M- Modify: แก้้ไข เปลี่่ย� นแปลงได้้หรืือไม่่ M- Magnify:
เพิ่่�มขนาด ความยาว ได้้หรืือไม่่ M-Minify: ลดขนาดให้้เล็็กลง หรืือใช้้เวลาให้้น้อ้ ยลงได้้หรืือไม่่: ใช้้
อะไรแทนที่่�ได้้หรืือไม่่ Rearrange: สัับเปลี่่�ยนส่่วนประกอบ ตำำ�แหน่่ง ลำำ�ดับั ได้้หรืือไม่่ R- Reverse:
การกลัับค่า่ กลัับหัวั กลัับข้า้ งได้้หรืือไม่่ C- Combine: ใช้้การผสมรวมกัันได้้หรืือไม่่ ซึ่่ง� ในเวลาต่่อ
มาบ๊๊อบ เอเบิิร์ล์ (Bob Eberle) ได้้นำ�คำ
ำ �สำ
ำ �คั
ำ ญ
ั ดัังกล่่าวมาจััดเรีียงใหม่่ให้้จดจำำ�และนำำ�ไปใช้้ได้้ง่า่ ย
ขึ้้น� จึึงกลายเป็็ นคำำ�ว่า่ S.C.A.M.P.E.R. : S- Substitute, C- Combine, A- Adapt, M- Modify, P- Put
to other uses, E- Eliminate, R- Reverse (โดยตััด Magnify/ Minify ออก และเพิ่่�มคำำ�ว่า่ E- Eliminate:
การตััดออก/ การลด เข้้ามาแทน)
3. การออกแบบเกม (Game Design Canvas)
Bruno C. Matias, Victória O. Gomes, Victor T. Sarinho. (2019 : 407) อธิิบายว่่า Game
Design Canvas (GDC) เป็็ นเฟรมเวิิร์คที่่
์ �ถูกนำ
ู �ำ มาใช้้เพื่่�อกำำ�หนดองค์์ประกอบพื้้�นฐานของเกม ทำำ�ให้้
นัักออกแบบมองเห็็นแนวคิิดและภาพรวมของเกม ทำำ�ให้้มองเห็็นต้้นทุุน (Cost) และกำำ�ไร (Revenues)
ในการออกแบบเกมนั้้�น ๆ ได้้ชัดั เจนขึ้้น� และเน้้นตรวจสอบองค์์ประกอบของเกม ในขณะที่่�แผนภาพ
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การออกแบบเกมแบบ Unified Game Canvas (UGC) ช่่วยให้้ผู้้�ออกแบบเกมเริ่่ม� ต้้นจากการคิิดตััว
บ่่งชี้้�พื้้น� ฐาน คืือ แนวคิิดของเกม และการเล่่นของเกมนั้้�น จากนั้้�นจึึงค่่อยระบุุลักั ษณะการเล่่นเกม
กลไกการเล่่น และความลื่่�นไหลของเกม (Game Flow) ฯลฯ ซึ่่ง� จะช่่วยให้้นักั ออกแบบเกม สามารถ
ใช้้วางโครงสร้้างการเล่่นเกมและกำำ�หนดเป้้าหมายพฤติิกรรมการเล่่นเกมได้้ โดยเน้้นมองผ่่านการ
ตอบคำำ�ถามแบบ 5W2H (Victor Travassos Sarinho, 2017 ,141-148)

ภาพที่่� 4 : Framework แบบ Game Design Canvas (GDC) เสนอโดย Richard Carey
ที่่ม� า: เรีียบเรีียงข้้อมููลคำ�ำ อธิิบายโดยผู้้�วิจัิ ยั

ภาพที่่� 5 : Framework แบบ Unified Game Canvas (UGC) เสนอโดย Victor Travassos Sarinho
ที่่ม� า: เรีียบเรีียงข้้อมููลคำ�ำ อธิิบายโดยผู้้�วิจัิ ยั
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	ผู้้�วิิจัยั เลืือกใช้้การวิิเคราะห์์เกมการ์์ดสแคมเพอร์์โดยการใช้้แผนภาพการออกแบบเกมใน
รููปแบบ Unified Game Canvas (UGC) เนื่่�องจากแผนภาพการออกแบบเกมนี้้� ใช้้วิิธีีการระบุุคำ�ำ ถาม
ในลัักษณะของการซัักถามในสิ่่�งที่่�ควรพััฒนาแบบเกี่่�ยวเนื่่�องกัันภายใต้้คำ�ำ ถาม ได้้แก่่ แต่่ละคนต้้อง
ทำำ�อะไร (What) ทำำ�ด้วย
้ เหตุุผลอะไร/ ทำำ�ไมต้้องทำำ� (Why) เหตุุการณ์์นั้้น� อยู่่�ที่่�ไหน (Where) ระยะ
เวลานานแค่่ไหน (เริ่่ม� ต้้น- สิ้้�นสุุด) (When) ใครเกี่่�ยวข้อ้ ง/ ใครรัับผิิดชอบ (Who) จะทำำ�สิ่่�งนั้้�นให้้บรรลุุ
ผลได้้อย่่างไร (How) วิิเคราะห์์ค่า่ ใช้้จ่า่ ย/ งบประมาณ (How much) คำำ�ถามเหล่่านี้้�เมื่่�อนำำ�ไปใช้้ใน
การออกแบบเกมจะเริ่่ม� ต้้นที่่�การคิิดตอบคำำ�ถามตามตััวบ่ง่ ชี้้�พื้้น� ฐาน คืือ แนวคิิดของเกมและการเล่่น
ของเกมนั้้�น ๆ ก่่อน แล้้วจึึงไประบุุลักั ษณะการเล่่นเกม กลไกการเล่่น และความลื่่�นไหลของเกม
(Game flow) ฯลฯ ซึ่่ง� เหมาะสมกัับการวางโครงสร้้างการออกแบบเกมที่่�มุ่่�งเน้้นการกำำ�หนดเป้้าหมาย
พฤติิกรรมการเล่่นของผู้้�เล่่น ก่่อนการสนใจเรื่่อ� งข้้อจำำ�กัดั ทางการเงิิน (Game Impact/ Costs & Revenues) และอื่่น� ๆ ซึ่่ง� ในงานวิิจัยนี้้
ั � เนื่่�องจากยัังเป็็ นการผลิิตเกมเพื่่�อใช้้เป็็ นส่่วนหนึ่่�งของการเรีียนการสอน
การระบุุต้น้ ทุุนและกำำ�ไรจึึงยัังไม่่มีีในแง่่ของธุุรกิิจเกม (Game Business) ผู้้�วิิจัยจึึ
ั งยัังไม่่วิิเคราะห์์ใน
ส่่วนดัังกล่่าว
4. Game-Based Learning
Game-Based Learning (GBL) คืือ การเรีียนรู้้�โดยใช้้เกมเป็็ นฐาน ซึ่่ง� เป็็ นการรวมกััน
ระหว่่างแนวคิิดทางจิิตวิิทยาที่่�เกี่่�ยวกับั แรงจููงใจมาใช้้เป็็ นฐานของเกม โดยให้้ผู้้�เรีียนมีีส่ว่ นร่่วม การ
เล่่นและรููปแบบของ GBL มีีลักั ษณะไม่่ตายตััว ส่่วนใหญ่่มีีจุดุ มุ่่�งหมายการออกแบบการเรีียนรู้้�เพื่่�อ
สร้้างแรงจููงใจและส่่งผลลััพธ์ก์ ารเรีียนรู้้�ต่่อผู้้�เรีียน ซึ่่ง� ทีีดกล่่าวว่่า เกมควรมีีองค์์ประกอบหลััก 3
ประการ ได้้แก่่ การแข่่งขััน การมีีส่ว่ นร่่วม และการให้้รางวััลทันั ทีี องค์์ประกอบทั้้�ง 3 นี้้�จะช่่วยกระตุ้้�น
ผู้้�เรีียนให้้มีีความกระตืือรืือร้้นในการเรีียนรู้้�ผ่า่ นเกม (Teed, 2004 อ้้างจาก ณััฐญา นาคะสัันต์์และ
ชวณััฐ นาคะสัันต์์, 2559, 173-176)
จากการทบทวนวรรณกรรมทั้้�งหมดดัังกล่่าว ผู้้�วิจัิ ยั เสนอกรอบแนวคิิดการพััฒนากระบวนการ
คิิดแบบนวััตกรด้้วย S.C.A.M.P.E.R. Cards Game โดยผสมผสานระหว่่างความเป็็ นเกมที่่�ให้้ความรู้้�
เกี่่�ยวกับั วิิธีีคิดิ แบบ S.C.A.M.P.E.R. เข้้ากัับโจทย์์ทางธุุรกิิจ และการนำำ�เสนอไอเดีียเพื่่�อเป็็ นธุุรกิิจ
ใหม่่ โดยมีีแนวคิิดรายละเอีียดต่่าง ๆ ตามภาพที่่� 6 และสร้้างเป็็ นเกมการ์์ดสแคมเพอร์์ (ภาพที่่� 7)

ภาพที่่� 6 : กรอบแนวคิิดการพััฒนากระบวนการคิิดแบบนวััตกรด้้วย S.C.A.M.P.E.R. Cards Game
ที่่ม� า: ผู้้�วิจัิ ยั
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ภาพที่่� 7 : ภาพตััวอย่่างการ์์ดสแคมเพอร์์และขั้้�นตอนการนำ�ำ ไปใช้้ประกอบการเรีียนการสอน
ที่่ม� า: ผู้้�วิจัิ ยั
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ขอบเขตของการวิิจัยั
1. ประชากรและกลุ่่�มตััวอย่่างได้้แก่่ นัักศึึกษาชั้้�นปีี ที่่� 1 ทุุกคณะวิิชาที่่�เป็็ นผู้้�เรีียนรายวิิชา
GE 171 ความคิิดสร้้างสรรค์์และนวััตกรรม ทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน 906 คน
2. เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ คืือ แผนผัังการออกแบบเกม (UGC) แบบบัันทึึกผลสะท้้อนกลัับการเรีียน
รู้้�ของนัักศึึกษา แบบสอบถามการใช้้งานเกมการ์์ดสแคมเพอร์์ และแบบสอบถามประเมิินการเรีียนรู้้�
ด้้วยตนเอง

วิิธีีดำ�ำ เนิินการวิิจัยั
1. ดำำ�เนิินการเก็็บข้อ้ มููลการบัันทึึกผลสะท้้อนกลัับการเรีียนรู้้�ของนัักศึึกษาในสััปดาห์์ที่่มี� กี าร
ใช้้กิจิ กรรมเกมการ์์ดสแคมเพอร์์ และเก็็บข้อ้ มููลแบบสอบถามประเมิินการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเองก่่อนเรีียน
กัับนักศึึก
ั ษาที่่�เรีียน และบัันทึึกผลคะแนนเก็็บไว้้
2. ดำำ�เนิินการสอนโดยใช้้กิิจกรรมเกมการ์์ดสแคมเพอร์์ตามแผนการจััดการเรีียนการสอน
ซึ่่ง� ใช้้การเรีียนรู้้�แบบผสมผสาน
3. ภายหลััง การสอน ให้้ผู้้�เ รีี ย นทำำ� บััน ทึึกผลสะท้้อ นกลัับการเรีียนรู้้�ของนัักศึึกษา (ผ่่าน
แอปพลิิเคชััน Padlet) แบบสอบถามการใช้้งานเกมการ์์ดสแคมเพอร์์ และแบบสอบถามประเมิินการ
เรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง
4. นำำ�ค ะแนนผลจากแบบสอบถามการใช้้ง านเกมการ์์ดสแคมเพอร์์ และแบบสอบถาม
ประเมิินการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเองมาวิิเคราะห์์ โดยแบ่่งเป็็ น
		
4.1 วิิเคราะห์์ผลการเรีียนรู้้�ของนัักศึึกษาหลัังการเล่่นเกมการ์์ดสแคมเพอร์์ ด้้วย
แบบบัันทึึกผลสะท้้อนกลัับการเรีียนรู้้�ของนัักศึึกษา แบบสอบถามการใช้้งานเกมการ์์ดสแคมเพอร์์ และ
แบบสอบถามประเมิินการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง (ก่่อน-หลัังเรีียน) นำำ�มาเปรีียบเทีียบวิิเคราะห์์ทางสถิิติิ
		
4.2 วิิเคราะห์์การออกแบบเกมการ์์ดสแคมเพอร์์ด้วย
้ แผนผัังการออกแบบเกม (UGC)
		
4.3 วิิเคราะห์์แบบบัันทึึกผลสะท้้อนกลัับการเรีียนรู้้�ของนัักศึึกษา ซึ่่ง� บัันทึึกผ่่าน
แอปพลิิเคชััน Padlet

การวิิเคราะห์์ข้้อมููล
	ผู้้�วิิจัยนำ
ั �ำ เสนอผลการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลในรููปแบบตารางค่่าเฉลี่่ย� และแผนภาพในลัักษณะต่่าง ๆ
เพื่่�อให้้เห็็นประเด็็นที่่�ศึึกษา สำำ�หรัับการประเมิินผลแบบมาตราส่่วนประมาณค่่า (Rating Scale) ใช้้
มาตรวััดของลิิเคิิร์ท์ (Likert Scale) (K.Pairoj, 2018) ซึ่่ง� แบ่่งเกณฑ์์ 5 ระดัับ แทน 5 ความหมายคืือ
มากที่่�สุดุ มาก ปานกลาง น้้อย และน้้อยที่่�สุดุ (ซึ่่ง� ในงานวิิจัยนี้้
ั ใ� ช้้วัดั ระดัับการมีีส่ว่ นร่่วมในกิิจกรรม
เกมการ์์ดฯ และระบุุการอ่่านความหมายไว้้ท้า้ ยตาราง)
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ผลการศึึกษา
1. การวิิเคราะห์์ด้้วย Unified Game Canvas

ภาพที่่� 8 : การวิิเคราะห์์การออกแบบการ์์ดเกม S.C.A.M.P.E.R.
ที่่ม� า : ผู้้�วิจัิ ยั
จากการวิิเคราะห์์ลักั ษณะการเล่่นและการออกแบบการเล่่นของการ์์ดเกม S.C.A.M.P.E.R.
พบว่่า กลไกการไหลของเกม (Game Flow) ยัังไม่่ค่อ่ ยราบรื่่�น ต้้องคอยมีีการมอบโจทย์์เพิ่่�มโดยผู้้�
สอน ยัังไม่่มีกี ารเลื่่อ� นขั้้�นการเล่่น (Level up) หรืือแยกระดัับผู้้�เล่่นที่่�ตอบคำำ�ถามได้้ดีี (Skill Challenges)
ซึ่่ง� ส่่วนนี้้�สัมั พัันธ์์กับก
ั ารทำำ�ให้้ขาดแรงจููงใจในการเล่่นเกมต่่อ เนื่่�องจากไม่่มีีการเลื่่�อนขั้้�น ซึ่่ง� จะช่่วย
จููงใจให้้ผู้้�เรีียนสนใจร่่วมเล่่นเกมมากขึ้้น� เพราะมีีการแข่่งขัันแบบชััดเจน
2. แบบบัันทึึกผลสะท้้อนกลัับการเรีียนรู้้�ของนัักศึึกษา

ภาพที่่� 9 : ตััวอย่่างแบบบัันทึึกผลสะท้้อนกลัับการเรีียนรู้้�ของนัักศึึกษาผ่่านแอปพลิิเคชั่่�น Padlet
ที่่ม� า : ผู้้�วิจัิ ยั
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ภายหลัังการเรีียนรู้้�ในสััปดาห์์ที่่� 5 ซึ่่ง� เป็็ นสััปดาห์์ที่่�ใช้้กิิจกรรมการ์์ดเกมสแคมเพอร์์ ผู้้�วิิจัยั
ได้้รวบรวมผลสะท้้อนกลัับการเรีียนรู้้�ของนัักศึึกษาทุุกกลุ่่�มวิิชาเรีียน ผลการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลพบว่่า
นัักศึึกษาสามารถจดจำำ�คำ�ศั
ำ พั ท์์ของ S.C.A.M.P.E.R. ได้้มากขึ้้น� และบางคนสามารถจำำ�ศัพั ท์์ได้้
ทั้้�งหมด นัักศึึกษาได้้ฝึึกคิดิ นอกกรอบ และสามารถประยุุกต์คว
์ ามรู้้�ที่่�ได้้รับั ไปใช้้ในการมองสิ่่�งต่่าง ๆ
รอบตััวให้้เกิิดเป็็ นไอเดีียใหม่่ ๆ ได้้ (รายละเอีียดแสดงในภาพที่่� 12)
3. แบบสอบถามการใช้้งานเกมการ์์ดสแคมเพอร์์

ภาพที่่� 10 : แสดงผลความคิิดเห็็นของนัักศึึกษาภายหลัังการเล่่นเกมการ์์ดสแคมเพอร์์
ที่่ม� า : ผู้้�วิจัิ ยั
จากภาพที่่� 10 ผลการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลการใช้้งานเกมการ์์ด S.C.A.M.P.E.R. โดยภาพรวม
พบว่่า ตััวเกมการ์์ดฯสามารถช่่วยให้้นักศึึก
ั ษากล้้าพููดทุุกความคิิดที่่�คิดิ ได้้ให้้เพื่่�อนฟัั งขณะเล่่นเกม
โดยมีีค่า่ เฉลี่่�ยที่่� 4.48 ซึ่่ง� อยู่่�ในระดัับมากที่่�สุดุ และเกมการ์์ด S.C.A.M.P.E.R. ช่่วยให้้นักศึึก
ั ษามีีส่ว่ น
ร่่วมในการเล่่นเกมการ์์ดในระดัับมากที่่�สุดุ เช่่นกััน โดยมีีค่า่ เฉลี่่�ยที่่� 4.21 สิ่่�งที่่�ควรปรัับปรุุงในการใช้้
งานเกมการ์์ด S.C.A.M.P.E.R. นี้้� ควรปรัับปรุุงเรื่่อ� งกติิกาการเล่่น เนื่่�องจากมีีค่า่ เฉลี่่�ยความเข้้าใจที่่�
3.90 ซึ่่ง� อยู่่�ในระดัับมาก แต่่ถืือว่่าเป็็ นค่่าระดัับที่่�น้อ้ ยที่่�สุดุ จากชุุดข้้อคำำ�ถามที่่�เกี่่�ยวข้อ้ ง
	สำำ�หรัับคำ�ำ ถามปลายเปิิ ดข้้อที่่� 9 เป็็ นข้้อคำำ�ถามเกี่่�ยวกับคว
ั ามรู้้�สึึกขณะเล่่น โดยข้้อที่่� 9 ได้้
สอบถามความรู้้�สึึกของนัักศึึกษาขณะเล่่นว่่ารู้้�สึึกอย่่างไรในการคิิดเชื่่อ� มโยงภาพทั้้�ง 2 ภาพ (รายละเอีียด
แสดงในภาพที่่� 12) ข้้อคิิดเห็็นเกี่่�ยวกับคว
ั ามรู้้�สึึกฯ ที่่�น่า่ สนใจ อาทิิ ทำำ�ให้้ต้อ้ งคิิดเชื่่�อมโยงทุุกองค์์
ประกอบ หาความเป็็ นไปได้้จากภาพโจทย์์ รู้้�สึึกงงแต่่เพื่่�อนเริ่่ม� พููดทำำ�ให้้นึึกออก รู้้�สึึกยากและซัับซ้อ้ น
แต่่ก็็สนุุกสนานไปด้้วย รู้้�สึึกว่่ามีีความสนุุกและขำำ�ขันั ที่่�ผมและเพื่่�อน ๆ ช่่วยกันั หาความเชื่่�อมโยงของ
ภาพ เป็็ นต้้น ส่่วนผลการวิิเคราะห์์ข้อ้ ที่่� 9 ทำำ�ให้้ได้้คำ�สำ
ำ �คั
ำ ญ
ั ที่่�น่า่ นำำ�ไปใช้้ในการพััฒนาเกมการ์์ดต่่อ
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คืือ รู้้�สึึกสนุุก ขำำ�ขันั ท้้าทาย คิิดวิิเคราะห์์ เกิิดตรรกะ ประหลาดใจ คิิดเชื่่�อมโยง กระตุ้้�นจิินตนาการ
ซัับซ้อ้ น
	สำำ�หรัับคำ�ำ ถามข้้อที่่� 10 เป็็ นข้้อความคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะ โดยมีีข้อ้ เสนอแนะดัังนี้้� ควร
จััดประเภทการ์์ดให้้มีีความใกล้้เคีียงกััน ควรมีีของรางวััลให้้กับผู้้�
ั ชนะจะทำำ�ให้้มีีแรงจููงใจมากขึ้้น� และ
เป็็ นกิิจกรรมที่่�ดีี ขอให้้มีีการนำำ�มาใช้้ในทุุก ๆ ครั้้�งที่่�มีีการเรีียนการสอน

ภาพที่่� 11 : แสดงผลความคิิดเห็็นภาพรวมของนัักศึึกษาภายหลัังการเล่่นเกมการ์์ดสแคมเพอร์์
ที่่ม� า : ผู้้�วิจัิ ยั
จากภาพที่่� 11 แสดงให้้เห็็นว่่า นัักศึึกษาเห็็นด้้วยกับข้
ั อ้ คำำ�ถามข้้อที่่� 4- 6- 7 ในความถี่่�ระดัับ
มากคืือ เกมการ์์ด S.C.A.M.P.E.R. ช่่วยส่ง่ เสริิมให้้นักศึึก
ั ษาใช้้ความพยายามในการทำำ�ให้้ได้้ตาม
โจทย์์ และนัักศึึกษาสามารถเล่่นเกมการ์์ด S.C.A.M.P.E.R. ได้้เพราะได้้ดูคลิ
ู ปิ วีีดีีโอเกี่่�ยวกับั วิิธีีคิดิ ดััง
กล่่าวมาก่่อนการร่่วมกิิจกรรม และนัักศึึกษาคิิดคำำ�ตอบได้้ตามเงื่่�อนไขของการ์์ด ซึ่่ง� แสดงว่่า ภารกิิจ
ที่่�มอบหมายในการ์์ดนั้้�นมีีความเป็็ นไปได้้ไม่่ยากเกิินไปสำำ�หรัับนักศึึก
ั ษา
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ภาพที่่� 12 : บรรยากาศการทำ�กิ
ำ จิ กรรมและตััวอย่่างผลงานการคิิดเชิิงนวััตกรรมและต้้นแบบ (Prototype)
ที่่ม� า: ผู้้�วิจัิ ยั
4. แบบสอบถามประเมิินผลการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง

ภาพที่่� 13 : แสดงผลการประเมิินการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง โดยแบ่่งเป็็นด้า้ นองค์์ความรู้้� และทัักษะความสามารถ
ที่่ม� า : ผู้้�วิจัิ ยั
จากภาพที่่� 13 ผลการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลแบบสอบถามประเมิินผลการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเองพบว่่า
ใน 12 สััปดาห์์ของการจััดกิิจกรรมและเนื้้�อหา ได้้ช่วยส่
่ ง่ เสริิมให้้นักศึึก
ั ษาเกิิดการเรีียนรู้้� 3 อัันดัับคืือ
1. เรีียนรู้้�วิิธีีคิดิ แก้้ปััญหาได้้หลายทาง 2. เข้้าใจที่่�มาของปัั ญหา และ 3. กล้้าคิิด - ทำำ�อย่่างสร้้างสรรค์์
ซึ่่ง� การเรีียนรู้้� 3 อย่่างนี้้�สอดคล้้องกัับการบ่่มเพาะลัักษณะนิิสัยข
ั องนวััตกร คืือ การตั้้�งคำำ�ถาม- สัังเกตปฏิิสัมั พัันธ์์ - ทดลอง จนเกิิดการเชื่่อ� มโยงความคิิดและนำำ�ไปสู่่�การคิิดไอเดีียทางธุุรกิิจใหม่่ ๆ ได้้ จากการ
พิิจารณาการจััดการเรีียนการสอนเฉพาะสััปดาห์์ที่่� 5 ที่่�มีกิี จิ กรรมการเรีียนรู้้�ด้้วยเกมการ์์ด S.C.A.M.P.E.R.
(ภาพที่่� 14) แสดงให้้เห็็นว่่า การเรีียนการสอนโดยมีีการ์์ดเกมทำำ�ให้้ช่วยพั
่ ฒ
ั นาด้้านการคิิดแก้้ปััญหา
ได้้หลายแบบ (23%) ทำำ�ให้้เข้้าใจที่่�มาของปัั ญหา (21%) และรู้้�จัักวิิธีีวิิเคราะห์์และเชื่่�อมโยงความรู้้�
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(18%) ซึ่่ง� การพิิจารณาผลการเรีียนรู้้�ทั้้ง� แบบรายสััปดาห์์ (เฉพาะสััปดาห์์ที่่� 5) และพิิจารณาภาพรวม
ทำำ�ให้้เห็็นว่่า ผลลััพธ์ที่่์ �ได้้มีีความสอดคล้้องกัันในลำำ�ดับที่่
ั � 1 และ 2

ภาพที่่� 14 : แสดงสิ่่ง� ที่่นั� กั ศึึกษาได้้เรีียนรู้้�จากกิิจกรรมที่่ใ� ช้้เกมการ์์ดสแคมเพอร์์ (S.C.A.M.P.E.R. Cards Game)
ที่่ม� า : ผู้้�วิจัิ ยั

ภาพที่่� 15 : แสดงผลการประเมิินการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเองทั้้�ง 15 สััปดาห์์
ที่่ม� า : ผู้้�วิจัิ ยั
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	ด้้านการประเมิินการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเองด้้วยแบบประเมิินก่่อน-หลัังเรีียน (ภาพที่่� 15) ผู้้�วิิจัยั
ได้้แบ่่งการศึึกษาเป็็ น 2 ด้้าน คืือ ด้้านองค์์ความรู้้� กัับ ด้้านทัักษะความสามารถ โดยผลการวิิเคราะห์์
ข้้อมููลพบว่า่ ด้้านองค์์ความรู้้� ก่่อนเรีียนนัักศึึกษามีีการพััฒนาเรื่่อ� งการนำำ�สิ่่�งที่่�ได้้เรีียนรู้้�ไปสร้้างสิ่่�ง
ใหม่่ได้้ (Create) ในระดัับปานกลาง (ค่่าเฉลี่่�ย 3.38) และหลัังเรีียนปรัับขึ้น้ � มาที่่�ระดัับมาก (ค่่าเฉลี่่�ย
4.01) ส่่วนด้้านทัักษะความสามารถ นัักศึึกษามีีพัฒ
ั นาการที่่�แตกต่่างจากก่่อนเรีียนใน 3 อัันดัับแรก
คืือ ทัักษะการแก้้ไขปัั ญหาและการตััดสิินใจ (Critical Thinking) ทัักษะการใช้้สื่่�อเทคโนโลยีี (Technology) ทัักษะการทำำ�งานเป็็ นทีีม/ ทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�อื่่�น (Teamwork) โดยก่่อนเรีียนอยู่่�ในระดัับปาน
กลาง (ค่่าเฉลี่่�ย 3.41 3.39 3.37 ตามลำำ�ดับั ) หลัังเรีียนปรัับมาที่่�ระดัับมาก (ค่่าเฉลี่่�ย 4.04 4.04 และ
4.01 ตามลำำ�ดับั ) เป็็ นที่่�น่า่ สัังเกตว่่า ทัักษะความคิิดสร้้างสรรค์์และนวััตกรรม (Creative & Innovation) มีีค่า่ ประเมิินก่่อนเรีียนอยู่่�ในระดัับปานกลาง (ค่่าเฉลี่่�ย 3.3) และหลัังเรีียนปรัับมาที่่�ระดัับมาก
(ค่่าเฉลี่่�ย 3.98) แต่่น้อ้ ยกว่่าทัักษะ 3 ลำำ�ดับั แรกซึ่่�งผลดัังกล่่าว ผู้้�วิิจัยั จะได้้นำ�ำ ไปพิิจารณาเพื่่�อปรัับ
กิิจกรรมหรืือลำำ�ดับก
ั ารจััดการเรีียนการสอนใหม่่ให้้เน้้นทัักษะด้้านนี้้�ชัดั เจนยิ่่�งขึ้้น�

วิิจารณ์์และสรุุ ปผล
งานวิิจัยั เชิิงคุุณภาพนี้้�มีีวัตั ถุุประสงค์์ 1. เพื่่�อศึึกษาผลการใช้้เกมการ์์ดสแคมเพอร์์พัฒ
ั นา
กระบวนการคิิดแบบนวััตกร 2. เพื่่�อศึึกษาแนวทางการพััฒนาเกมการ์์ดไปใช้้งานหลากหลายกลุ่่�ม
เป้้าหมาย ซึ่่ง� จากผลการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลข้า้ งต้้น สามารถสรุุปผลการศึึกษาได้้ดังั นี้้�
1. เกมการ์์ดสแคมเพอร์์ สามารถช่่วยพัฒ
ั นาทัักษะความคิิดสร้้างสรรค์์และนวััตกรรมได้้ใน
ระดัับมาก และสามารถสอดแทรกความรู้้�ควบคู่่�ไปกัับการเล่่นสนุุกได้้เป็็ นอย่่างดีี และเหมาะสม
สำำ�หรัับใช้้ฝึึกทำ�คว
ำ ามเข้้าใจหรืือใช้้เป็็ นเครื่่�องมืือเพื่่�อกระตุ้้�นการคิิดได้้บ่อ่ ย ๆ ซึ่่ง� ผลการใช้้เกมมาประยุุกต์ ์
ใช้้นี้้ส� อดคล้้องกัับงานวิิจัยข
ั องณััฐญา นาคะสัันต์์ และชวณััฐ นาคะสัันต์์ ที่่�นับก
ั ารนำำ�รููปแบบเกมมา
ใช้้ว่า่ เป็็ น นวััตกรรมทางการศึึกษาในรููปแบบของ Game-Based Learning ที่่�ช่วย
่ สร้้างบรรยากาศ
แปลกใหม่่และทำำ�ให้้นักศึึก
ั ษาได้้เรีียนรู้้�ควบคู่่�ไปกัับความสนุุกสนาน
2. กระบวนการจััดการเรีียนการสอนที่่�ช่วยพั
่ ฒ
ั นากระบวนการคิิดแบบนวััตกร ควรประกอบ
ด้้วยกิิจกรรมหรืือเนื้้�อหาที่่�ก่่อให้้เกิิดทัักษะเชิิงการรัับรู้้� หรืือทัักษะการเชื่่�อมโยงความคิิด และส่่งเสริิม
ให้้เกิิดทัักษะเชิิงพฤติิกรรม คืือ การตั้้�งคำำ�ถาม สัังเกต ปฏิิสัมั พัันธ์์ และทดลอง จะช่่วยส่ง่ เสริิมให้้
นัักศึึกษาสามารถนำำ�สิ่่�งที่่�ได้้เรีียนรู้้�ไปสร้้างสิ่่�งใหม่่ได้้ (Create)
3. การนำำ�เกมการ์์ดสแคมเพอร์์ไปประยุุกต์ใ์ ช้้ให้้ได้้ผลดีี ควรมีีการใช้้สื่่�ออื่่�น ๆ ประกอบ และ
มีีกิจิ กรรมที่่�เอื้้�อให้้เกิิดการนำำ�วิิธีีคิดิ แบบสแคมเพอร์์ไปใช้้ การใช้้เพีียงองค์์ประกอบใดองค์์ประกอบหนึ่่�ง
อาจทำำ�ให้้เข้้าใจได้้ไม่่ครบถ้้วน แต่่หากการจััดกิิจกรรมการเรีียนการสอนเพื่่�อพััฒนาทัักษะทางนวััตกร
ให้้กับนั
ั กศึึก
ั ษาทุุกคณะที่่�มีีความถนััดต่่างกััน ควรจััดให้้มีีครบทั้้�ง 3 องค์์ประกอบคืือ คลิิปสื่่�อการสอน
เกมการ์์ดสแคมเพอร์์ และกิิจกรรม
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4. แนวทางการพััฒนาเกมการ์์ดสแคมเพอร์์ เพื่่�อให้้สามารถนำำ�ไปใช้้งานได้้หลากหลาย
กลุ่่�มเป้้าหมาย ควรใช้้แผนภาพ UGC ในการช่่วยวิิเคราะห์์ระบบการออกแบบการเล่่นของการ์์ดเกม
แผนภาพ UGC จะช่่วยให้้ผู้้�ออกแบบมองเห็็นความต่่อเนื่่�องของระบบการเล่่นของเกม (Game Flow)
ว่่ามีีความต่่อเนื่่�องลื่่�นไหลขณะเล่่นเกมหรืือไม่่ และระบบการเล่่นช่่วยกระตุ้้�นให้้ผู้้�เล่่นมีีปฏิิสัมั พัันธ์์
ระหว่่างเกมและผู้้�เล่่นคนอื่่�น ๆ ตรงตามวััตถุุประสงค์์ของเกมหรืือไม่่ สำำ�หรัับเกมการ์์ดสแคมเพอร์์นี้้ �
เมื่่�อใช้้การวิิเคราะห์์ด้วย
้ แผนภาพ UGC พบว่่า ควรมีีการปรัับความลื่่�นไหลของเกม (Game Flow)
หลัักสำ�คั
ำ ญ
ั ของเกม (Game Core) เพิ่่�มปฏิิสัมั พัันธ์์ของเกมกัับผู้้�เล่่น (Game Interaction) และเพิ่่�ม
ความพิิเศษให้้กับั เกม (Game Impact) อาทิิ การปรัับเปลี่่�ยนภาพให้้มีีความใกล้้เคีียงกัับกลุ่่�มผู้้�เล่่น
แต่่ละกลุ่่�มเป้้าหมาย การจััดหมวดหมู่่�หรืือระดัับการเล่่นเพิ่่�มความยากง่่าย เพื่่�อเพิ่่�มประสบการณ์์ให้้
กัับผู้้�เล่่น การจััดให้้มีีอุปุ กรณ์์ที่่�จับต้
ั อ้ งได้้หรืือรางวััลจากการเล่่นที่่�ผู้้�เล่่นทำำ�ภารกิิจสำำ�เร็็จลุุล่ว่ ง เพื่่�อใช้้
เป็็ นแรงจููงใจ ต้้องมีีวิิธีีการคิิดสร้้างสรรค์์ที่่�หลากหลาย ท้้าทาย และทำำ�ให้้ผู้้�เล่่นสามารถนำำ�วิิธีีคิดิ
สร้้างสรรค์์ไปประยุุกต์ใ์ ช้้งานได้้ง่า่ ยขึ้้น� โดยเฉพาะเมื่่�อจะนำำ�ไปใช้้กับกลุ่่�
ั มเป้้าหมายที่่�มีีพื้้น� ฐานความ
รู้้�แตกต่่างกััน และหากจะพััฒนาเกมการ์์ดนี้้�เพื่่�อขยายกลุ่่�มเป้้าหมาย (ใช้้งานนอกห้้องเรีียน) และมีี
การผลิิตในปริิมาณมากควรใช้้แผนภาพ GDC มาร่่วมวิิเคราะห์์ เพราะจะครอบคลุุมถึึงการคิิด
วิิเคราะห์์ต้น้ ทุุนการผลิิตและการตลาดประกอบ ซึ่่�งจะกระทบต่่อระบบการเล่่นและส่่วนอื่่�น ๆ ของ
เกม ซึ่่ง� ผู้้�วิิจัยั จะได้้นำ�ำ แนวทางเหล่่านี้้�ไปพััฒนาเกมต่่อไป
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เผ่่าไท เมาะราษีี 1
ฆณการ ภััณณิิพงส์์ 2
ธนาวุุฒิิ ทองปลีี 3

บทคััดย่่อ
การวิิจัยั ครั้้ง� นี้้มี� ีวััตถุุประสงค์์ 1) เพื่่�อออกแบบตราสััญลัักษณ์์อักั ษรย่่อภาษาไทยและภาษา
อัังกฤษ 2) เพื่่อ� กำำ�หนดระบบค่่าสีีมาตรฐานสำำ�หรัับการออกแบบสื่่อ� ประชาสััมพันั ธ์์ และ 3) เพื่่อ� ออกแบบ
คู่่�มืือมาตรฐานการใช้้งานอััตลัักษณ์์มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลตะวัันออก เขตพื้้�นที่่�บางพระ
โดยการวิิจัยั ในครั้้ง� นี้้ � มีีกระบวนการศึึกษาวิิจัยั ซึ่่ง� แบ่่งเป็็ น  3 ระยะดัังนี้้ � ระยะที่่� 1 การรวบรวมข้้อมููล
ทางภาคเอกสาร ภาคสนาม  เพื่่�อศึึกษาสภาพปัั ญหา วิิเคราะห์์ปััจจััยทั้้�งภายนอกและภายในองค์์กร
โดยการประชุุมแบบระดมความคิิด ระยะที่่� 2 สััมภาษณ์์ผู้เ้� ชี่่�ยวชาญทางด้้านการออกแบบอััตลัักษณ์์
และระยะที่่� 3 เป็็ นการนำำ�ผลสรุุ ปข้้อมููลที่่�ได้้จากจากระยะที่่� 1-2 มาวิิเคราะห์์สังั เคราะห์์เพื่่�อสร้้าง
อััตลัักษณ์์องค์์กร โดยผลการวิิจัยั ในระยะที่่� 1 จากการประชุุมระดมความคิิดพบว่่า ปัั ญหาของตรา
สััญลัักษณ์์อักั ษรย่่อภาษาอัังกฤษ ณ ปัั จจุบัุ นั เป็็ นรููปแบบเดีียวกัันกับั องค์์กรอื่่�น จึงึ เกิิดการสัับสนใน
เข้้าถึึงกลุ่่�มเป้้าหมายและไม่่มีีตราสััญลัักษณ์์อักั ษรย่่อภาษาไทย ที่่�ประชุุมจึงึ มีีมติิให้้ใช้้อักั ษรย่่อ รม.
ในภาษาไทย และใช้้อักั ษรย่่ออาร์์ ยูู โอ เค  (R U O K) ในภาษอัังกฤษ รวมทั้้�ง เดิิมมีีการระบุุสีีประจำำ�
ขององค์์กรมีีการชื่่�อสีีไว้้ 2 สีี คืือ สีีน้ำำ�� เงิินน้ำ��ำ ทะเล  (Sea Blue) สีีเทอร์์ควอยส์์น้ำ��ำ ทะเล  (Turquoise
Sea) แต่่ไม่่มีีระบบค่่าสีี หรืือรหััสค่่าสีีที่่�ชัดั เจน ที่่�ประชุุมจึงึ มีีมติิใช้้สีีน้ำ��ำ เงิินน้ำ��ำ ทะเล (Sea Blue) รวม
ทั้้�งอััต ลััก ษณ์์ที่่� โ ดดเด่่น ขององค์์กร ประกอบได้้ด้ว้ ย 1) อััตลัักษณ์์ด้ า้ นภููมิิ ศ าสตร์์ พ บว่่า เป็็ น
มหาวิิทยาลััยฯ ตั้้�งอยู่่ใ� นเขตพื้้�นที่่เ� ศรษฐกิิจพิเิ ศษ ภาคตะวัันออก (EEC) และมีีสถาบัันวิิจัยั บััวที่่โ� ดดเด่่น  
2) อััต ลััก ษณ์์ด้ า้ นสััง คม พบว่่า องค์์กรเป็็ นสััง คมแห่่ง ภููมิิ ปััญ ญาและการเรีียนรู้้�เทคโนโลยีี และ
3) ด้้านอััต ลัักษณ์์ด้ า้ นบุุคคล คืือ การผลิิตบััณ ฑิิ ตนัักปฏิิ บััติิ ในระยะที่่� 2 จากการสััมภาษณ์์   
ผู้้�เชี่่�ยวชาญทางด้้านออกแบบตราอััตลัักษณ์์องค์์กร สรุุปได้้ว่า่  อััตลัักษณ์์เชิิงเรขศิิลป์์มีีความสำำ�คัญ
ั
ต่่อองค์์กร ทางด้้านการสื่่�อสาร และการสร้้างความเชื่่�อมั่่�นน่า่ เชื่่�อถืือ ควรมีีรููปแบบที่่�เข้้าใจง่่าย การ
ออกแบบอััตลัักษณ์์องค์์กร ควรคำำ�นึงึ ถึึงลัักษณะเฉพาะตััวที่่�โดดเด่่นง่า่ ยต่่อการจดจำำ�  ใช้้หลัักภาพ
แทนเชิิงสััญญะมาประกอบ ในระยะที่่� 3 เป็็ นการนำำ�ข้อ้ มููลทั้้�ง 2 ระยะมาวิิเคราะห์์สรุุปหาอััตลัักษณ์์
ขององค์์กร โดยสรุุปได้้ว่า่ ใช้้การออกแบบตราสััญลัักษณ์์อักั ษรย่่อภาษาไทยออกแบบจากรููปต้้นแบบ
เข็็มราชมงคลฯ (รม.) ส่่วนรููปแบบตราสััญลัักษณ์์อักั ษรย่่อภาษาอัังกฤษเป็็ นตัวอั
ั กั ษรตััวพิมพ์
ิ ใ์ หญ่่ อาร์์
ยูู โอ เค  (R U O K) เป็็ นรููปแบบที่่�ทันั สมััยมีีสััญลัักษณ์์ภาพแทนเชิิงสััญญะอััตลัักษณ์์ที่่�โดดเด่่น  เพื่่�อ
การสื่่อ� สาร และการสร้้างความเชื่่อ� มั่่�นน่า่ เชื่่อ� ถืือ ง่่ายต่่อการจดจำำ�  และจากการสร้้างระบบค่่าสีีมาตรฐาน 
สำำ�นักั งานวิิทยาเขตจัันทบุุรีี มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลตะวัันออก
อาจารย์์ ดร., สาขาวิิชาการตลาด คณะบริิหารธุุรกิิจและเทคโนโลยีีสารสนเทศ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลตะวัันออก
3
อาจารย์์., คณะเทคโนยีีสัังคม มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลตะวัันออก
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ได้้ระบบค่่าสีี 2 ระบบคืือ ระบบสีีสื่่อ� สิ่่ง� พิิมพ์์ ซีี เอ็็ม วาย เค (C M Y K) และระบบสื่่�อมััลติมีิ เี ดีีย (RGB)
พร้้อมคู่่�มืือการใช้้งานอััตลัักษณ์์มาตรฐานมหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลตะวัันออก เขตพื้้�นที่่�บางพระ
คำำ�สำ�คั
ำ ัญ: การออกแบบอััตลัักษณ์์เชิิงเรขศิิลป์์, องค์์กรมหาวิิทยาลััย, มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีี
ราชมงคล เขตพื้้�นที่่�บางพระ

Abstract
The purposes of this study were to 1) design Thai and English abbreviated symbols, 2) set a system of standard colors used for designing advertisement and 3) design a
standard manual of graphic identity used for Rajamangala University of Technology Tawan-Ok Bang Phra Campus. Process of this study had been divided into 3 phases as following; 1st phase was to collect data from relevant documents, and brainstorming meeting
in order to know inside and outside factors that could cause the problems. 2nd phase was
to interview a specialist in designing graphic identity and 3rd phase was to analyze the
result from 1st phase and 2nd phase to design graphic identity of the university. The results
of the study from 1st phase revealed that a current English abbreviated symbol is similar to
the symbol of other universities and this may create confusion among people and there is
no Thai abbreviated symbol so the board announced to use an abbreviation รม in Thai and
R U O K in English Moreover, There is no obvious color code for standard colors of the
university that are Sea Blue color and Turquoise Sea color, so the board has a conclusion
to use Sea Blue color. Remarkable identities of the university compose of 1) geographic
identity which showed that the university is located in Eastern Economic Corridor (EEC)
and has an outstanding Waterlily Institute 2) social identity which is a society of wisdom and
technology and 3) personnel identity which is a university that create skilled students. The
result of the study form 2nd phase revealed that after interviewing a specialist in designing
graphic identity, he recommended that graphic identity design is very important for the
image of the organization. To create the organization’s trustworthiness, the graphic design
should be unique and easy to understand and should use sign to create an identity. The
result of the last phase revealed an analysis of 1st and 2nd phases to create the organization’s identity. The conclusion was to use Thai abbreviated symbol from the pattern of univesity’s brooch (รม) and English abbreviated symbol is capital letters R U.O K. Both symbols are modern and has an outstanding sign representation in order to build confidence,

วารสารศิิลปกรรมบููรพา 2564

and cognition. In addition, there are two type of standard color that are printed media color
CMYK and multimedia color RGB, and there is a manual of standard identity of Rajamangala University of Technology Tawan-Ok Bang Phra Campus.
KEYWORDS: Graphic identity design, University organization, Rajamangala University of
Technology Tawan-Ok Bang Phra Campus

บทนำำ�
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลตะวัันออก เป็็ นหนึ่่�งในมหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคล
ทั้้�ง 9 แห่่ง จััดตั้้�งขึ้้น� ตามพระราชบััญญััติมิ หาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคล พ.ศ. 2548 นัับตั้้ง� แต่่ปีีก่่อ
ตั้้�งถึึงปััจจุุบันั ได้้มีกี ารปรัับเปลี่่ย� นแปลงสถานะมาโดยตลอดจนถึึงปััจจุุบันั ซึ่่ง� การเปลี่่ย� นแปลงสถานะมีี
ตั้้�งแต่่วิิทยาลััย สถาบััน มหาวิิทยาลััย และสถาบัันอุุดมศึึกษาในกำำ�กับข
ั องรััฐบาล หรืือที่่�เรีียกว่า่
มหาวิิทยาลััยนอกระบบ ซึ่่ง� ณ ปัั จจุุบันั เกิิดสภาวะการแข่่งขัันที่่�รุุนแรงขึ้้น� การเพิ่่�มขึ้้น� ของสถาบััน
อุุดมศึึกษา อััตราการเกิิดของประชากรไทยที่่�ลดน้้อยลงจึึงมีีผลโดยตรงให้้จำ�ำ นวนนัักศึึกษาลดลงด้้วย
มหาวิิทยาลััยต่า่ งๆ พยายามหาวิิธีีดึึงดููดให้้นักศึึก
ั ษาเข้้ามาศึึกษาในสถาบัันของตนเพื่่�อให้้เกิิดรายได้้
ในการบริิหารจััดการ โดยสถาบัันระดัับอุดุ มศึึกษาของรััฐบาลออกนอกระบบราชการนั้้�น จะต้้องมีี
การบริิหารจััดการสถาบัันเองให้้เกิิดประสิิทธิภิ าพมากขึ้้น� เนื่่�องจากรััฐบาลจะสนัับสนุุนด้้านงบประมาณ
ให้้น้อ้ ยลง
	อััตลัักษณ์์เชิิงเรขศิิลป์์เป็็ นส่่วนสำำ�คัญ
ั ในการประชาสััมพัันธ์์ การโฆษณา และการสื่่�อสารที่่�
เป็็ นรููปธรรม การใช้้เครื่่�องมืือทางการตลาดเข้้ามามีีบทบาทสำำ�คัญ
ั ในการสื่่อ� สารให้้เข้้าถึึงกลุ่่�มเป้้าหมาย
ณ ปัั จจุุบันั ความก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีีได้้มีีการเติิมโตทัันสมััยอย่่างรวดเร็็ว การสื่่�อสารองค์์กร จึึง
เป็็ นส่่วนสำำ�คัญ
ั อย่่างหนึ่่�งในการพััฒนาองค์์กร ด้้วยช่อ่ งทางการติิดต่่อ สื่่�อสารที่่�มีีจำ�ำ นวนมาก รวดเร็็ว
และทัันสมััย จะทำำ�ให้้การเผยแพร่่ข้อ้ มููลข่า่ วสาร กิิจกรรมต่่าง ๆ ภายในองค์์กรตลอดจนกระทั่่�งภาพ
ลัักษณ์์ที่่พึึ� งประสงค์์ขององค์์กร สามารถ่่ายทอดออกไปสู่่�สาธารณะได้้อย่่างรวดเร็็ว ลัักษณะของอััตลัักษณ์์
ที่่�โดดเด่่นและยัังคงไว้้ ซึ่่�งสั่่�งสมมาในช่่วงระยะเวลาหนึ่่�งนั้้�นจึึงเป็็ นตััวบ่่งชี้้�ของลัักษณะเฉพาะของ
องค์์กร เป็็ นลัักษณะที่่�แตกต่่างจากองค์์กรอื่่�น ๆ และเป็็ นภาพลัักษณ์์ที่่�พึึงประสงค์์ผ่า่ นการวิิเคราะห์์
มาจากภาพจำำ�ของสถานที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ต่่าง ๆ ภายในองค์์กร สภาพแวดล้้อมทางสัังคม กลายเป็็ นอััตลัักษณ์์
ส่่วนบุุคล คำำ�ว่า่ อััตลัักษณ์์มีีทั้้ง� ทางรููปธรรม นามธรรม การที่่�องค์์กรใช้้ต้น้ ทุุนภาพลัักษณ์์ที่่�มีีอยู่่�อาจ
ไม่่เพีียงพอ และไม่่ตอบสนองต่่อการเปลี่่ย� นแปลงของสัังคม ซึ่่ง� ควรต้้องสร้้าง หรืือปรัับปรุุงภาพลัักษณ์์
ขึ้้น� มาใหม่่ให้้ปรากฎชััดเจนยิ่่�งขึ้้น� ตลอดจนการเปลี่่�ยนแปลงจำำ�เป็็ นต้้องตามให้้ทันั ต่่อการพััฒนา
ขององค์์ความรู้้�ใหม่่ ๆ และการสื่่อ� สารกัับคนรุ่่�นใหม่่อยู่่�เสมอ ไม่่ใช่่แค่่สื่่อ� สารกัับกลุ่่�มเป้้าหมายเพีียง
กลุ่่�มเดีียว แต่่ยังั ต้้องสื่่�อสารกัันเองภายในองค์์กร เนื่่�องจากเป็็ นรากฐานที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ต่่อความเป็็ น
เอกภาพขององค์์กร
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จากที่่�กล่า่ วมา ผู้้�วิิจัยั เล็็งเห็็นว่่ากระบวนการออกแบบอััตลัักษณ์์เชิิงเรขศิิลป์์เป็็ นการสร้้าง
ภาพแทนเชิิงสััญญะที่่�ประกอบการใช้้ทฤษฎีีการออกแบบ การตีีความจากข้้อมููลอัตั ลัักษณ์์ที่่�โดดเด่่น
ทางรููปธรรมและนามธรรมขององค์์กรรวมไว้้ด้วยกั
้ นั โดยรวบรวมเป็็ นคู่่�มืือ เพื่่�อสร้้างความเข้้าใจร่่วม
กัันภายในองค์์กร และสร้้างความเข้้าใจในเชิิงประจัักษ์ที่่์ �โดดเด่่นเป็็ นเอกภาพ รวมถึึงความเชื่่�อมั่่�น
ภายในองค์์กร และความเห็็นพร้้อมไปในทิิศทางเดีียวกันั ยกระดัับจิิตใจให้้เข้้าถึึงความมีีรสนิิยม
เป็็ นการสร้้างมาตรฐานการใช้้งานระบบอััตลัักษณ์์ให้้เกิิดขึ้้น� ในองค์์กร อีีกทั้้ง� เพื่่�อเป็็ นการการสื่่�อสาร
สู่่�ภายนอก นำำ�มาซึ่่ง� ความจำำ�ได้้ของกลุ่่�มเป้้าหมาย ทำำ�ให้้มหาวิิทยาลััยฯ จะเป็็ นที่่�รู้้�จักั จดจำำ� คุ้้�นเคย
จากบุุคคลภายนอก ชุุมชน บุุคคลทั่่�วไป ผู้้�ปกครอง นัักเรีียน หรืือผู้้�ที่่�มีีความต้้องการจะศึึกษาต่่อใน
ระดัับอุดุ มศึึกษา ถืือเป็็ นการสื่่�อสารอััตลัักษณ์์ให้้เข้้าถึึงกลุ่่�มเป้้าหมายเหล่่านี้้�ได้้อย่่างชััดเจนอีีกด้วย
้
จึึงทำำ�ให้้เกิิดการศึึกษาค้้นคว้้าวิิจัยั ในครั้้�งนี้้�ขึ้น้ �

วััตถุุประสงค์์ในการศึึกษา
1. เพื่่�อออกแบบตราสััญลัักษณ์์อักั ษรย่่อของมหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลตะวัันออก
เขตพื้้�นที่่�บางพระ ทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ
2. เพื่่�อกำำ�หนดระบบค่่าสีีมาตรฐานของมหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลตะวัันออก เขต
พื้้�นที่่�บางพระ สำำ�หรัับการออกแบบสื่่�อประชาสััมพัันธ์์
3. เพื่่�อออกแบบคู่่�มืือมาตรฐานการใช้้งานอััตลัักษณ์์ของมหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคล
ตะวัันออก เขตพื้้�นที่่�บางพระ

กรอบแนวคิิดและสมมติิฐาน
	ผู้้�วิิจัยั ได้้ดำ�ำ เนิินการศึึกษาตามกรอบแนวคิิด มีีกระบวนการศึึกษาวิิจัยั เป็็ นแผนภููมิิสรุุปภาพ
รวมโดยแบ่่งเป็็ น 3 ระยะ ดัังนี้้�
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ภาพที่่� 1: กรอบแนวคิิดและขั้้�นตอนวิิธีีการวิิจัยั

วิิธีีการดำำ�เนิินวิิจัยั
ระยะที่�่ 1 การศึึกษาข้้อมููลจากเอกสารและงานวิิจัยที่่
ั �เกี่่�ยวข้อ้ ง รวมทั้้�งข้้อมููลภาคสนาม
เพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจในความหมายของอััตลัักษณ์์ อััตลัักษณ์์องค์์กร และข้้อมููลอัตั ลัักษณ์์ที่่�โดดเด่่น
ขององค์์กร การวิิเคราะห์์สภาพปัั ญหาปัั จจััยทั้้ง� ภายนอกและภายในองค์์กร เตรีียมการประชุุมแบบ
ระดมความคิิด โดยจากการศึึกษาข้้อมููลในระยะนี้้� ผู้้�วิิจัยั ได้้แบ่่งหััวข้อ้ ในการศึึกษาข้้อมููล ดัังนี้้�
1. ความหมายและความสำำ�คัญ
ั ของคำำ�ว่า่ อััตลัักษณ์์องค์์กร (indentity)		
2. ข้้อ มููลอััต ลััก ษณ์์อ งค์์ก ร ซึ่่ง� ประกอบด้้วยไปด้้วย อััตลัักษณ์์ทางภููมิิศาสตร์์, อััตลัักษณ์์
ทางสัังคม, อััตลัักษณ์์ทางวััฒนธรรม และ อััตลัักษณ์์ส่ว่ นบุุคลากร โดยเป็็ นการจำำ�แนกประเภทของ
อััตลัักษณ์์ทั้้ง� ทางรููปธรรมที่่�มองเห็็นได้้และทางนามธรรมที่่�มองไม่่เห็็น
3. วิิเคราะห์์สภาพปัั ญหาปัั จจััยทั้้ง� ภายนอกและภายในองค์์กร
4. จััดทำำ�เอกสารการประกอบประชุุมโดยมีีการนำำ�เสนอการวิิเคราะห์์ของผู้้�วิจัิ ยล
ั งไปในเอกสาร
การประชุุม พร้้อมแบบฟอร์์มสรุุปการประชุุม
	การศึึกษาข้้อมููลในระยะแรกนี้้� ผู้้�วิิจัยยั
ั งั ได้้รวบรวมข้้อมููลภาคสนามในรููปแบบสััมภาษณ์์กึ่่�ง
ทางการ กัับหน่่วยงานที่่�มีีความเกี่่�ยวข้อ้ งกัับการใช้้งานของอััตลัักษณ์์องค์์กร เพื่่�อเป็็ นอีีกข้อ้ มููลหนึ่่�ง
ในการประชุุมแบบระดมความคิิด
ระยะที่่� 2 เป็็ นการรวบรวมข้้อมููลภาคเอกสารอิิเล็็กทรอนิิกส์ ์ การศึึกษาข้้อมููลเกี่่�ยวกับก
ั าร
ออกแบบตราสััญลัักษณ์์อักั ษรย่่อ ประกอบกัับทฤษฎีีความหมายของอััตลัักษณ์์ , การออกแบบตรา
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สััญลัักษณ์์, ทฤษฎีีสัญ
ั วิิทยา, ทฤษฎีีสัดั ส่่วนทองคำำ� และการวิิเคราะห์์ตราสััญลัักษณ์์อักั ษรย่่อของ
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลตะวัันออก จำำ�นวน 4 เขตพื้้�นที่่� เพื่่�อสร้้างเป็็ นแบบฟอร์์มการ
สััมภาษณ์์ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการออกแบบ จำำ�นวน 3 ท่่าน โดยเป็็ นการสััมภาษณ์์ผ่า่ นระบบออนไลน์์
ระยะที่่� 3 นำำ�ข้อ้ มููลจากการวิิจัยทั้้
ั ง� 2 ระยะมาวิิเคราะห์์สังั เคราะห์์สรุุปหาแนวทางการ
ออกแบบในระยะที่่� 3 ซึ่่ง� ผู้้�วิิจัยั ได้้นำ�ผลก
ำ
ารวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลจากระยะที่่� 1 และระยะที่่� 2 ประกอบกัับ
ทฤษฎีีความหมายของอััตลัักษณ์์ , การออกแบบตราสััญลัักษณ์์ , ทฤษฎีีสัญ
ั วิิทยา , ทฤษฎีีสัดั ส่่วน
ทองคำำ� มาทำำ�การออกแบบตราสััญลัักษณ์์อักั ษรย่่อรูู ปแบบใหม่่ทั้้ง� ภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ
ตราสััญลัักษณ์์อักั ษรภาษาไทย รวมทั้้�งการวิิเคราะห์์ระบบค่่าสีีที่่�ใช้้ในการสื่่�อสารและออกแบบรูู ป
เล่่มคู่่�มืือการใช้้งานอััตลัักษณ์์องค์์กร

ผลการศึึกษา
จากการศึึกษาตามกรอบแนวคิิดและกระบวนการศึึกษาวิิจัยทั้้
ั ง� 3 ระยะ พบว่่า
ระยะที่่� 1 ผลการประชุุมแบบระดมความคิิดพบว่่า มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคล
ตะวัันออก เขตพื้้�นที่่�บางพระยัังไม่่มีีตราสััญลัักษณ์์อักั ษรย่่อภาษาไทย และอัักษรย่่อภาษาอัังกฤษ
ณ ปัั จจุุบันั ยัังคงเป็็ นรููปแบบเดีียวกันั กัับองค์์กรอื่่�น จึึงเกิิดการสัับสน ในการเข้้าถึึงกลุ่่�มเป้้าหมาย ซึ่่ง�
ผลสรุุ ปจากการประชุุมมีีมติิให้้ใช้้อักั ษรย่่อ (รม) ในภาษาไทยโดยปรัับรููปแบบจากต้้นแบบเข็็ม
ราชมงคลฯ (รม) และให้้ใช้้อักั ษรย่่อ อาร์์ ยูู โอ เค (R U O K) ในภาษาอัังกฤษ ส่่วนการวิิเคราะห์์หา
ข้้อมููลการระบุุสีีประจำำ�มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลตะวัันออก เขตพื้้�นที่่�บางพระ พบว่่ามีีการ
ระบุุชื่่�อสีีไว้้ 2 สีี คืือ สีีน้ำ��ำ เงิินน้ำำ�ท
� ะเล (Sea Blue) และสีีเทอร์์ควอยส์์น้ำ�ท
�ำ ะเล (Turquoise Sea) แต่่
ไม่่มีีระบบค่่าสีี หรืือรหััสค่่าสีีที่่�ชัดั เจน จึึงเกิิดการคลาดเคลื่่�อนในการสื่่�อสารและการออกแบบสื่่�อ
ประชาสััมพัันธ์์ ที่่�ประชุุมจึึงมีีมติิให้้ใช้้การระบุุชื่่�อ สีีน้ำ��ำ เงิินน้ำำ�ท
� ะเล (Sea Blue)
	การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลอัตั ลัักษณ์์มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลตะวัันออก เขตพื้้�นที่่�บางพระ
ทั้้�ง 3 ด้้านที่่�มีีความโดดเด่่น เพื่่�อนำำ�ข้อ้ มููลมาตีีความบุุคลิกิ ภาพ โดยอััตลัักษณ์์ที่่�โดดเด่่น ได้้แก่่
1. อััตลัักษณ์์ด้า้ นภููมิิศาสตร์์ พบว่่า เป็็ นมหาวิิทยาลััยฯ ในเขตพื้้�นที่่�ภาคตะวัันออกและเป็็ น
พื้้�นที่่�เศรษฐกิิจพิิเศษ ภาคตะวัันออก (EEC) และมีีสถาบัันวิิจัยั บััวที่่�มีีความโดดเด่่น
2. อััตลัักษณ์์ด้า้ นสัังคม ซึ่่ง� มหาวิิทยาลััยฯ เป็็ นสัังคมแห่่งภููมิปัิ ัญญาและการเรีียนรู้้�เทคโนโลยีี
3. อััตลัักษณ์์ด้า้ นบุุคคล คืือ มหาวิิทยาลััยฯเน้้นการผลิิตบััณฑิิตนัักปฏิิบัติั ิ
ระยะที่่� 2 จากการสััมภาษณ์์ผู้้�เชี่่�ยวชาญทางด้้านออกแบบอััตลัักษณ์์องค์์กร จำำ�นวน 3
ท่่าน สรุุปได้้ว่า่ อััตลัักษณ์์เชิิงเรขศิิลป์์มีีความสำำ�คัญ
ั ต่่อองค์์กรทางด้้านการสื่่อ� สาร เพื่่�อสร้้างความเชื่่อ� มั่่�น
น่่าเชื่่�อถืือ ต้้องเป็็ นรููปแบบที่่�เข้้าใจง่่าย การออกแบบอััตลัักษณ์์องค์์กรควรคำำ�นึึงถึึงลัักษณะเฉพาะตััว
ที่่�มีีความโดดเด่่น ง่่ายต่่อการจดจำำ� และควรใช้้หลัักภาพแทนเชิิงสััญญะมาประกอบ
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ระยะที่่� 3 การออกแบบตราสััญลัักษณ์์อักั ษรย่่อภาษาไทย (รม) เป็็ นการปรัับรููปแบบจาก
ต้้นแบบเข็็มราชมงคลฯ (รม) ผู้้�วิิจัยั ได้้วิิเคราะห์์รููปแบบเข็็มราชมงคลฯ (รม) และรูู ปทรงของพระ
ราชลััญจกร ถอดรููปทรงออกมาเป็็ นสััดส่่วนต้้นแบบ ผู้้�วิจัิ ยั ได้้เทีียบสัดั ส่่วนโดยใช้้โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
ในการออกแบบ พบว่่าสััดส่่วนของสััญลัักษณ์์พระราชลััญจกร มีีสัดั ส่่วนที่่�คล้า้ ยคลึึงกัับรููปทรงของ
ดอกบััว ซึ่่ง� มีีความหมายแฝงที่่�ตรงกัับอัตั ลัักษณ์์หลัักขององค์์กร ซึ่่ง� มีีสถาบัันบััว เป็็ นสถาบัันที่่�โดดเด่่น
และยัังตรงกัับทฤษฎีีสัดั ส่่วนทองคำำ� ผู้้�วิจัิ ยจึึ
ั งใช้้สัดั ส่่วนนี้้�เป็็นต้้นแบบ และเริ่่ม� ร่่างแบบตราสััญลัักษณ์์อักั ษร
ย่่อ (รม) จำำ�นวน 3 รููปแบบ ได้้แก่่
		รููปแบบที่่� 1 เป็็ นรููปแบบที่่�เป็็ นลัักษณะตััวอักั ษร ร และ ม และมีีส่ว่ นหางที่่�ไขว้้กันั
อยู่่�ในกรอบ รููปทรงดอกบััว
		รููปแบบที่่� 2 เป็็ นตััวอักั ษร ร และ ม ที่่�มีีเส้้นเชื่่�อมโยงกัันในรููปทรงของดอกบััว
		รููปแบบที่่� 3 เป็็ นตััวอักั ษร ร และ ม ที่่�มีีเส้้นที่่�เชื่่�อมโยงกัันในรููปทรงของดอกบััว ซึ่่ง�
เป็็ นลัักษณะเหลี่่�ยมและกลมผสมกััน

ภาพที่่� 2: แสดงกระบวนการออกแบบตราสััญลัักษณ์์อักั ษรย่่อภาษาไทย (รม)
	ผู้้�วิิจัยทำ
ั �ก
ำ ารวิิเคราะห์์ทั้้ง� 3 รููปแบบ และคััดเลืือกเพื่่�อนำำ�มาใช้้เป็็ นตราสััญลัักษณ์์จัดั รวม
เข้้าภายในเล่่มคู่่�มืือการใช้้อัตั ลัักษณ์์
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ภาพที่่� 3 : รูู ปแบบตราสััญลัักษณ์์อักั ษรย่่อภาษาอัังกฤษ (R U O K)
	การออกแบบตราสััญลัักษณ์์อักั ษรย่่อภาษาอัังกฤษ (R U O K) ซึ่่ง� เป็็ นอัักษรย่่อที่่�ผู้้�วิิจัยั ได้้
นำำ�เสนอในที่่�ประชุุม และได้้รับก
ั ารเห็็นชอบ ณ ที่่�ประชุุม ซึ่่ง� เป็็ นสร้้างค่่านิิยมขึ้้น� มาใหม่่ให้้ทันั สมััย
เป็็ นคำำ�พ้อ้ งเสีียงจากคำำ�ว่า่ (Are you okay ?) เพื่่�อง่่ายต่่อการจดจำำ� โดยอัักษร อาร์์ (R) ย่่อมาจากคำำ�
ว่่า ราชมัังคลา (Rajamangala) อัักษร ยูู (U) ย่่อมาจากคำำ�ว่า่ ยููนิเิ วอร์์ซิตี้้ิ � (University) และอัักษร โอ เค
(O K) ย่่อมาจากคำำ�ว่า่ ตะวัันออก (Tawan-Ok) ในส่่วนรููปแบบตััวอักั ษรผู้้�วิิจัยั ได้้ทำ�ก
ำ ารร่่างตััวอักั ษร
ขึ้้น� มาใหม่่ 3 รููปแบบ ดัังนี้้�
แบบที่่� 1 ออกแบบโดยใช้้ตัวอั
ั กั ษรพิิมพ์์ใหญ่่ มีีการเชื่่�อมตััวอักั ษรให้้เกิิดความต่่อเนื่่�องของ
คำำ� ทำำ�ให้้เข้้าใจง่่ายต่่อการสื่่อ� สาร ได้้แนวคิิดจากการหาข้้อมููลของสััญลัักษณ์์อักั ษรย่่อของมหาวิิทยาลััย
ที่่�มีีสัญ
ั ลัักษณ์์อักั ษรย่่อ จำำ�นวน 4 เขตพื้้�นที่่� ซึ่่ง� จากการวิิเคราะห์์พบว่า่ รููปแบบจะเน้้นตััวอักั ษรพิิมพ์์
ใหญ่่
แบบที่่� 2 ออกแบบโดยตััวอักั ษรพิิมพ์์ใหญ่่ มีีการใช้้เส้้นโค้้งภายในอัักษร (O) แทนสััญลัักษณ์์
ของการขัับเคลื่่�อน และการตััดทอนอัักษร (K) ให้้เป็็ นรููปลููกศรแทนสััญลัักษณ์์ของการพุ่่�งเข้้าหา ภาพ
รวมบ่่งบอกถึึงมีีการเคลื่่�อนไหวและการขัับเคลื่่�อนขององค์์กรอยู่่�ตลอดเวลา
แบบที่่� 3 ออกแบบโดยตััวอักั ษรพิิมพ์์ใหญ่่ มีีการใช้้เส้้นลัักษณะปลายแหลมทางมุุมด้้านซ้้าย
พุ่่�งลงมาจากอัักษร (O) แทนสััญลัักษณ์์ของคำำ�พูดู จากคำำ�ว่า่ “ โอ เค ” ซึ่่ง� เป็็ นคำำ�พ้อ้ งเสีียง สััญลัักษณ์์
ภายในคืือดอกบััว และมีีลายเส้้นที่่�ตัดั กัันบ่่งบอกถึึงมีีการเคลื่่�อนไหวหรืือเคลื่่�อนที่่�
จากทั้้�งหมด 3 รููปแบบ ผู้้�วิิจัยทำ
ั �ก
ำ ารวิิเคราะห์์สังั เคราะห์์ และคััดเลืือกเพื่่�อนำำ�มาใช้้เป็็ นตรา
สััญลัักษณ์์จัดั รวมเข้้าภายในเล่่มคู่่�มืือการใช้้อัตั ลัักษณ์์
	การสร้้างระบบค่่าสีีมาตฐานเริ่่ม� ต้้นจากการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลสีี ได้้ผลลัพธ์
ั ์ คืือ สีีน้ำ��ำ เงิินน้ำำ��
ทะเล (Sea Blue) ผู้้�วิิจัยั ได้้ทำ�ก
ำ ารนำำ�ข้อ้ มููลสีีมาวิิเคราะห์์โดยนำำ�ค่า่ สีีจากข้้อมููลที่่�ได้้มาใส่่ในโปรแกรม
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คอมพิิวเตอร์์ออกแบบพบว่่า สีีน้ำ��ำ เงิินน้ำำ�ท
� ะเลระบบสีีสื่่อ� สิ่่ง� พิิมพ์์ โดยจากข้้อมููลเดิิม รหััสค่่าสีีคือื ซีี (C)
ระดัับค่า่ สีี ร้้อยละ 100 เค (K) ระดัับค่า่ สีี ร้้อยละ 20 จากการวิิเคราะห์์ค่า่ สีีในสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ไม่่ควรมีีสีี
ดำำ�หรืือรหััสค่่าสีี เค (K) เนื่่�องจากสีีดำ�ำ จะทำำ�ให้้งานสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์มีีรููปแบบสีีที่่�จะไม่่สดใส เพราะฉะนั้้�นผู้้�
วิิจัยั ได้้เปลี่่�ยนรหััสค่่าสีี เค (K) เป็็ น รหััสค่่าสีี เอ็็ม (M) ร้้อยละ 20 ระบบค่่าสีีที่่�ได้้จึึงมีีความสดใสแต่่ยังั
คงเป็็ นรููปแบบสีีน้ำ��ำ เงิินน้ำำ�ท
� ะเล การสร้้างระบบค่่าสีีสื่่อ� มััลติมีิ เี ดีีย ผู้้�วิจัิ ยั ได้้เทีียบเคีียงค่่าสีี ซีี เอ็็ม วาย เค
(C M Y K) จากโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ ค่่าสีีที่่�ได้้ยังั ไม่่มีีความเสถีียรในระบบของตััวเลข ผู้้�วิิจัยจึึ
ั งปรัับ
ค่่าสีีให้้ได้้ตัวั เลขที่่�มีีความเที่่�ยงตรงและแม่่นยำำ�ในการนำำ�ไปใช้้งานต่่อไป

ภาพที่่� 4 : แสดงเล่่มคู่่�มืือการใช้้งานอััตลัักษณ์์องค์์กร
	การออกแบบเล่่มคู่่�มืือการใช้้งานอััตลัักษณ์์องค์์กร ประกอบไปด้้วยปกหน้้า ซึ่่ง� จะระบุุชื่่�อ
คู่่�มืือการใช้้งาน อััตลัักษณ์์องค์์กรไว้้อย่่างชััดเจน ภายในมีีบทนำ�ำ สารบััญ รููปแบบการใช้้งานของตรา
สััญลัักษณ์์ภาษาไทยและภาษาอัังกฤษรููปแบบการใช้้งานของระบบสีีทั้้ง� 2 ระบบ คืือระบบสื่่�อสิ่่�ง
พิิมพ์์และระบบสื่่�อมััลติิมีีเดีีย แสดงการใช้้งานระบบเอกลัักษณ์์องค์์กร (CORPORATE IDENTITY
MANUAL) เพื่่�อการสื่่อ� สาร การจััดทำำ�สื่่อ� และการประชาสััมพัันธ์์ของหน่่วยงานทุุกระดัับในมหาวิิทยาลััยฯ
ให้้เป็็ นไปในทิิศทางเดีียวกันั ซึ่่�งจะเป็็ นการสร้้างเอกภาพเชิิงภาพ (VISUAL) และสื่่�อความเป็็ น
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลตะวัันออก เขตพื้้�นที่่�บางพระ ผ่่านตราสััญลัักษณ์์ที่่�สื่่�อสารง่่าย
เข้้าใจได้้ง่า่ ย และมีีความเป็็ นสากล นำำ�มาสู่่�ความภาคภููมิิใจในมหาวิิทยาลััยฯ ของนัักศึึกษาและ
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การออกแบบอััตลัักษณ์์เชิิงเรขศิิลป์์ สำำ�หรัับ
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลตะวัันออก เขตพื้้�นที่่�บางพระ

บุุคลากร พร้้อมทั้้�งตััวอย่่างการนำำ�ไปใช้้ จััดวางรููปเล่่ม จำำ�นวน 12 หน้้า พร้้อมแผ่่นซีีดีีรููปแบบ พีีดีีเอ็็ฟ
(PDF) และไฟล์์ต่า่ ง ๆ บรรจุุภายในคู่่�มืือการใช้้งานนี้้�

วิิจารณ์์และสรุุ ปผล
	การออกแบบอััตลัักษณ์์เชิิงเรขศิิลป์์สำำ�หรัับมหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลตะวัันออก
เขตพื้้�นที่่�บางพระ เป็็ นการออกแบบตั้้�งแต่่ต้น้ ทาง กล่่าวคืือ ซึ่่ง� ผู้้�วิิจัยั ได้้นำ�ำ เสนอรููปแบบและแนวคิิด
ของผู้้�วิิจัยล
ั งไปในตััวอย่่างชิ้้�นงานที่่�นำ�ำ เสนอ ณ ที่่�ประชุุม ซึ่่ง� เป็็ นการออกแบบเริ่่ม� จากการสืืบค้น้
ข้้อมููล รวมถึึงปัั ญหาที่่�พบ รวบรวมเป็็ นข้้อมููลอัตั ลัักษณ์์ที่่�โดดเด่่นขององค์์กร รวบรวมข้้อมููลตัวั อย่่าง
ตราสััญลัักษณ์์อักั ษรย่่อของมหาวิิทยาลััยต่า่ ง ๆ ข้้อมููลการสััมภาษณ์์ผู้้�เชี่่�ยวชาญเกี่่�ยวกับก
ั ารออกแบบ
อััตลัักษณ์์ รวมทั้้�งการผสมผสานทฤษฎีีต่า่ ง ๆ ซึ่่ง� ผลลััพธ์จ์ ะตรงตามที่่�นำ�ำ เสนอไปมาน้้อยเพีียงได้้ผู้้�
วิิจััยได้้รวบรวมนำำ�มาวิิเคราะห์์ ผลลััพธ์ที่่์ �ได้้จะผสมผสานระหว่่างแนวคิิดของผู้้�วิิจััย และข้้อมููล
อััตลัักษณ์์ที่่�โดดเด่่นขององค์์กร นำำ�มาออกแบบใหม่่ในรูู ปแบบเรขศิิลป์์ การออกแบบใหม่่ใน
กระบวนการวิิเคราะห์์และการนำำ�เสนอข้้อมููลจากหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้อ้ งกัับการใช้้งานระบบอััตลัักษณ์์
องค์์กร พร้้อมทั้้�งมีีการปรัับรููปแบบให้้สอดคล้้องกัับที่่�ผู้้�เชี่่�ยวชาญทั้้�ง 3 ท่่านได้้ให้้การเสนอแนะไว้้ใน
บทความสััมภาษณ์์จนกระทั่่�งได้้รููปแบบที่่�แล้้วเสร็็จสมบููรณ์์ตามกระบวนการ
	การวิิจัยั ในครั้้�งนี้้�พบปััญหาตั้้�งแต่่กระบวนการเริ่่ม� เก็็บข้อ้ มููล ซึ่่ง� พบว่่าระบบการจััดเก็็บข้อ้ มููล
พื้้�นฐานขององค์์กรขาดการจััดการอย่่างเป็็ นระบบ ไม่่มีีการจััดเก็็บฐานข้้อมููลที่่�เป็็ นหลัักแหล่่ง ชััดเจน
และไม่่มีีหน่่วยงานที่่�จัดั เก็็บรวมรวม หรืือรัับผิิดชอบ ทำำ�ให้้การค้้นหาข้้อมููลและการเข้้าถึึงข้้อมููลที่่�เป็็ น
ข้้อเท็็จจริิงทำำ�ได้้ยาก การที่่�มีีระบบในการจััดเก็็บข้อ้ มููลพื้้น� ฐานที่่�ดีีนั้้น� จะมีีส่ว่ นทำำ�ให้้เกิิดอััตลัักษณ์์
องค์์กรที่่�ชัดั เจนยิ่่�งขึ้้น� เพราะข้้อมููลพื้้น� ฐานอัันเป็็ นข้้อเท็็จจริิงที่่�จัดั เก็็บอย่่างเป็็ นระบบนั้้�น ทำำ�ให้้ง่า่ ย
ต่่อเผยแพร่่และการส่่งต่่อข้้อมููล การเก็็บข้อ้ มููลที่่�ไม่่เป็็ นระบบและไม่่เป็็ นแหล่่งข้้อมููลเดีียวจะทำำ�ให้้
เกิิดปัั ญหาเชื่่�อมโยงไปถึึงอััตลัักษณ์์ที่่�ไม่่ถูกนำ
ู �ำ มาใช้้งาน เพราะว่่าไม่่มีีฐานข้้อมููลที่่�แน่่ชัดั และส่่งผล
ไปถึึงความเชื่่�อมั่่�น เชื่่�อถืือในภาพลัักษณ์์องค์์กร และหน่่วยงานที่่�มีีส่ว่ นเกี่่�ยวข้อ้ ง จึึงควรส่่งเสริิมให้้
เห็็นถึึงความสำำ�คัญ
ั ของของอััตลัักษณ์์องค์์กร เนื่่�องจากเป็็ นจุุดเริ่่ม� ต้้นในการสื่่�อสารทั้้�งภายในและ
ภายนอก รวมถึึงการสื่่�อสารเพื่่�อให้้เกิิดผลของความพึึงพอใจของกลุ่่�มเป้้าหมายและอาจเป็็ นแนวทาง
ในการวิิจัยต่
ั อ่ ไปในอนาคต

เอกสารอ้้างอิิง
ณััฏฐิิ กา เมณฑกา. (2550). ศึึกษาการออกแบบสััญลัักษณ์์เพื่่�อการปรัับภาพลัักษณ์์องค์์กร. 		
วิิทยานิิพนธ์์ศิิลปศาสตร์์มหาบััณฑิิต, สาขาวิิชาการออกแบบนิิเทศศิิลป์์, ภาควิิชาการ		
ออกแบบนิิเทศศิิลป์์, บััณฑิิตวิิทยาลััย, มหาวิิทยาลััยศิลิ ปากร.

วารสารศิิลปกรรมบููรพา 2564

ณััฐวดีี ศรีีคชา. (2561). การออกแบบอััตลัักษณ์์องค์์กรการศึึกษากรณีีศึึกษามหาวิิทยาลััยธุรุ กิิจบััณฑิิตย์์.
	การประชุุมนำำ�เสนอผลงานวิิจัยั ระดัับบััณฑิิตศึึกษา ครั้้�งที่่� 13 ปีี การศึึกษา 2561,
(หน้้า 2,469-2,479) ปทุุมธานีี: มหาวิิทยาลััยรังั สิิต.
ทองเจืือ เขีียดทอง. (2548). การออกแบบสััญลัักษณ์์. กรุุงเทพฯ : สิิปประภา.
ธนาทร เจีียรกุุล. (2557). การพััฒนาตััวบ่ง่ ชี้้�ความสำำ�เร็็จในการบริิหารแบรนด์์ของมหาวิิทยาลััยไทย.
ปรััชญาดุุษฎีีบัณ
ั ฑิิต, สาขาวิิชาการบริิหารการศึึกษา, ภาควิิชาการบริิหารการศึึกษา, 		
บััณฑิิตวิิทยาลััย, มหาวิิทยาลััยศิลิ ปากร.
นิิศากร เพ็็ญสมบููรณ์์. (2549). ศิิลปะสร้้างสรรค์์ : ศึึกษาทฤษฎีีสัดั ส่่วนทองของกรีีกโบราณ และ		
	กรณีีศึึกษาผลงานจิิตรกรรมของโรเบิิร์ต์ แมนโกลล์์ตั้้ง� แต่่ปีีค.ศ. 1964 - 1999. วิิทยานิิพนธ์์
	ศิิลปศาสตร์์มหาบััณฑิิต (ทััศนศิิลป์์-ศิิลปะสมััยใหม่่),คณะศิิลปกรรมศาสตร์์, มหาวิิทยาลััย	
ศรีีนคริินทรวิิโรฒ.
ประชิิด ทิิณบุุตร. (2554). การออกแบบกราฟิิ กเอกลัักษณ์์มาตรฐาน สํําหรัับมหาวิิทยาลััย
ราชภััฏจัันทรเกษม. วารสารจัันทรเกษมสาร มหาวิิทยาลััยราชภััฏจัันทรเกษม, 17(33), 42-52.
พรพิิมล ศัักดา และคณะ. (2558). การออกแบบกราฟฟิิ กในแบบฉบัับเอกลัักษณ์์ท้อ้ งถิ่่�นสำำ�หรัับ		
	บรรจุุภัณ
ั ฑ์์กล้วย
้ อบแผ่่นของกลุ่่�มอาชีีพสตรีีผลิติ กล้้วยอบแผ่่น ตำำ�บลบางรัักน้อ้ ย จัังหวััด
นนทบุุรี.ี กรุุงเทพฯ : มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลรััตนโกสิินทร์์.
วิิกิิพีีเดีีย. (2546). เอกลัักษณ์์องค์์กร.สืืบค้น้ เมื่่�อวัันที่่� 25 เมษายน 2564,
เข้้าถึึงได้้จาก: https://th.wikipedia.org/wiki.
สมาคมโปรแกรมเมอร์์ไทย. (2564). ระบบสีี (The Color System). สืืบค้น้ เมื่่�อวัันที่่� 14 กุุมภาพัันธ์์
2564, เข้้าถึึงได้้จากhttp://www.thaiprogrammer.org.
สิิริกิ านต์์ ทองพููน และคณะ. (2563). อััตลัักษณ์์ชุมุ ชนเพื่่�อการส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยวชุมุ ชนบ้้านลานคา
	จัังหวััดสุุพรรณบุุรี.ี ในการประชุุมหาดใหญ่่วิิชาการระดัับชาติิและนานาชาติิครั้้ง� ที่่� 11, 		
(หน้้า 948-953). สงขลา: มหาวิิทยาลััยหาดใหญ่่.
สิิริธิ ร บุุญประเสริิฐ และคณะ. (2558). การพััฒนาสื่่�อการเรีียนรู้้�แบบมีีส่ว่ นร่่วมกัับ ชุุมชนโดยใช้้		
แหล่่งการเรีียนรู้้�โบราณคดีีหนองราชวััตร จัังหวััดสุุพรรณบุุรี.ี วารสารวิิชาการ Veridian 		
E-Journal, 8(1), 511-523.
สำำ�นักั งานศิิลปวััฒนธรรมร่่วมสมััย. (2564). องค์์ความรู้้�ศิิลปะร่่วมสมััยสาขาเรขศิิลป์์.
	สืืบค้น้ เมื่่�อวัันที่่� 13 กุุมภาพัันธ์์ 2564,เข้้าถึึงได้้จาก: https://ocac.go.th/.
สุุมิิตรา ศรีีวิิบูลู ย์์. (2547). การออกแบบอััตลัักษณ์์. กรุุงเทพฯ : Core Function.
อภิิญญา เฟื่่� องฟููสกุุล. (2543). อััตลัักษณ์์ (indentity). กรุุงเทพมหานคร : สำำ�นักั งานคณะกรรมการ
วิิจัยั แห่่งชาติิ

119

120

จิิตรกรรมลายรดน้ำำ�� จากอััตลัักษณ์์ความงามวิิถีีใต้้

วารสารศิิลปกรรมบููรพา 2564

จิิตรกรรมลายรดน้ำำ�� จาก อััตลัักษณ์์ความงามวิิถีใี ต้้ 1
Southern Folklife Identity Lacquerware Painting
วรรณวิิสา พััฒนศิิลป์์ 2

บทคััดย่่อ
	ความงามของธรรมชาติิ สิ่่�งแวดล้้อม วิิถีีชีีวิิต ศิิลปวััฒนธรรม ภููมิิปััญญา การประกอบ
อาชีีพ และเครื่่�องมืือเครื่่�องใช้้ รวมถึึงความเชื่่�อ ล้้วนเป็็ นสิ่่ง� ที่่�แสดงถึึงเอกลัักษณ์์เฉพาะตนของภาคใต้้
อัันปรากฏในรููปแบบ สถาปััตยกรรม พรรณพฤกษาและการดำำ�เนิินชีีวิติ ของผู้้�คนในชุุมชน จากลัักษณะ
เฉพาะดัังที่่�กล่า่ วมา ทำำ�ให้้ผู้้�สร้้างสรรค์์ได้้ทบทวนความทรงจำำ�และรู้้�สึึกโหยหาอดีีตในวััยเยาว์์ที่่�ยังั คง
ประทัับใจมิิรู้้�ลืืม เกิิดเป็็ นความตระหนัักถึึงคุุณค่่าทางความงาม ความสุุขและความเรีียบง่า่ ยในวิิถีี
พื้้�นบ้้านทางภาคใต้้และจุุดประกายเป็็ นแรงบัันดาลใจในการถ่่ายทอดประสบการณ์์และความรู้้�สึึก
ดัังกล่่าว โดยถอดบัันทึึกรููปทรงพร้้อมปรัับลดทอนเป็็ นลายเส้้นและผููกประกอบลายในแบบศิิลปะไทย
สร้้างสััญญะทางความงามของรููปร่่างและรููปทรงตามแบบเฉพาะตน เป็็ นผลงาน “จิิตรกรรมลายรดน้ำำ��
จากอััตลัักษณ์์ความงามวิิถีใี ต้้” เพื่่�อจดบัันทึึกกลิ่่�นอายจากความงามของวิิถีชีี วิี ติ ผ่่านมุุมมองอัันพิิเศษ
ของผู้้�สร้้างสรรค์์
คำำ�สำ�คั
ำ ัญ: ลายรดน้ำำ�� อััตลัักษณ์์ ความงามวิิถีีใต้้

1
2

ทุุนงานวิิจัยั สร้้างสรรค์์สถาบัันบััณฑิิตพััฒนศิิลป์์ ประจำำ�ปีีงบประมาณ 2564
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Abstract
Beauty of lifestyle, art and culture, tools, instruments Wisdom and occupation Including the unique beliefs of the South Which appears in the form of architecture, flora and
community lifestyle The creators realized the value of beauty, happiness and simplicity in
the southern traditional way. Recall the creator’s memories, impressions and longing for
the past in my childhood. It is the inspiration to convey from the experience and feelings.
Create the shape, reducing the lines, tied together with a pattern in a Thai art style Create
aesthetic signs of individual shapes and forms. It is the work of “Southern Folklife Identity
Lacquerware Painting” to record the aura of the beauty of the way of life. Through the special perspective of the creator.
KEYWORDS: Lacquerware Painting Identity Southern Folklife

ความเป็็ นมาและความสำำ�คััญของปัั ญหา
ภาคใต้้ของประเทศไทยมีีภูมิู ิประเทศที่่�อุดุ มสมบููรณ์์ไปด้้วยธรรมชาติิ สิ่่�งแวดล้้อม วิิถีีชีีวิิต
ศิิลปวััฒนธรรม ภููมิปัิ ัญญาที่่�เป็็ นเอกลัักษณ์์ ส่่งผลให้้มีกี ารประดิิษฐ์์เครื่่�องมืือเครื่่�องใช้้ในการประกอบ
อาชีีพ การสร้้างบ้้านเรืือน การเลี้้�ยงสััตว์์ รวมถึึงความเชื่่�อที่่�มีกี ารปลููกฝัังส่่งต่่อกัันมาจวบจนปัั จจุุบันั
	ความงามของวิิถีีชีีวิิตชาวใต้้ที่่�มีีลักั ษณะเฉพาะนั้้�น มาจากความสุุข ความประทัับใจ ความ
ทรงจำำ�ในวััยเยาว์์ของผู้้�สร้้างสรรค์์ จากประสบการณ์์ตรงที่่�มีีครอบครััวอาศััยอยู่่�ทางภาคใต้้ ประกอบ
อาชีีพการทำำ�สวนยางพารา มีีวิิถีีชีีวิิตความเป็็ นอยู่่�ที่่�เรีียบง่า่ ย แต่่เนื่่�องด้้วยปััจจุุบันั ความเปลี่่�ยนแปลง
ทางสัังคมและวิิถีชีี วิี ติ ที่่�เปลี่่ย� นไป ทำำ�ให้้ผู้้�สร้้างสรรค์์ได้้ทบทวนความทรงจำำ�ความผููกพันั จากครอบครััว
และรู้้�สึึกโหยหาอดีีตในวััยเยาว์์ที่่ยั� งั คงประทัับใจมิิรู้้�ลืมื เกิิดเป็็ นความตระหนัักถึึงคุุณค่่าทางความงาม
ความสุุขและความเรีียบง่า่ ยในวิิถีีพื้้น� บ้้านทางภาคใต้้ ก่่อเกิิดเป็็ นแรงบัันดาลใจในการสร้้างสรรค์์ผล
งาน ถ่่ายทอดความทรงจำำ�อันั มีีค่า่ เหล่่านั้้�น ผ่่านอารมณ์์ บอกเล่่าเรื่่อ� งราว ความรู้้�สึึก จากลายเส้้น
ของจิินตนาการในความงามที่่�ความผููกพันั ของวิิถีีชีีวิิตพื้้�นถิ่่�นทางภาคใต้้ ผ่่านการปรัับลดทอนรููปทรง
เป็็ นลายเส้้นและผููกประกอบลายในแบบศิิลปะไทย สร้้างสััญญะทางความงาม ของรููปร่่างและรููป
ทรงตามแบบเฉพาะตน
การสร้้างสรรค์์ผลงาน “จิิตรกรรมลายรดน้ำำ�� จาก อััตลัักษณ์์ความงามวิิถีีใต้้” ได้้รับั
แรงบัันดาลใจมาจากวิิถีชีี วิี ติ ทางภาคใต้้ ศิิลปวััฒนธรรมและการประกอบอาชีีพที่่ค� อยหล่่อเลี้้�ยงครอบครััว
นำำ�เสนอความประทัับใจ ความสุุขและความทรงจำำ� ในรููปแบบศิิลปะไทยเทคนิิคลายรดน้ำำ�� แบบโบราณ
เพื่่�อจดบัันทึึกกลิ่่�นอายจากความงามของวิิถีีชีีวิิต ผ่่านมุุมมองอัันพิิเศษของผู้้�สร้้างสรรค์์ กระตุ้้�นเตืือน
ให้้เห็็นถึึงคุุณค่่า อััตลัักษณ์์ของความงามเฉพาะถิ่่�น
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วััตถุุประสงค์์ของการสร้้างสรรค์์
1. สร้้างสรรค์์ผลงานชุุด “จิิตรกรรมลายรดน้ำำ�� จากอััตลัักษณ์์ความงามวิิถีีใต้้” ผ่่านรููปร่่าง
รููปทรงจาก ธรรมชาติิ ศิิลปวััฒนธรรม วิิถีีชีีวิิต และภููมิิปััญญาของภาคใต้้ สร้้างสััญญะทางความงาม
ด้้วยลายเส้้นเฉพาะตน
2. เพื่่�อถ่่ายทอดความสุุข ความงาม ความประทัับใจ ความเรีียบง่า่ ยที่่�เป็็ นเอกลัักษณ์์ของ
วิิถีีชีีวิิตชาวใต้้
3. เพื่่�อเผยแพร่่ผลงานสร้้างสรรค์์ชุดุ “จิิตรกรรมลายรดน้ำำ�� จากอััตลัักษณ์์ความงามวิิถีีใต้้”
ออกสู่่�สาธารณชน สร้้างองค์์ความรู้้� นำำ�ความรู้้�นั้้น� ไปใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์

ขอบเขตในการสร้้างสรรค์์
	การสร้้างสรรค์์ผลงาน จิิตรกรรมลายรดน้ำำ�� จากอััตลัักษณ์์ความงามวิิถีีใต้้ ได้้รับั แรงบัันดาล
ใจจากวิิถีีชีีวิิตของครอบครััว
ขอบเขตด้้านเนื้้�อหาเรื่่อ� งราว แสดงออกถึึงอััตลัักษณ์์พื้้น� ถิ่่�น ธรรมชาติิ สิ่่�งแวดล้้อม วิิถีีชีีวิิต
ศิิลปวััฒนธรรม ภููมิิปััญญา การประกอบอาชีีพ และเครื่่�องมืือเครื่่�องใช้้ รวมถึึงความเชื่่�อของครอบครััว
ทางภาคใต้้
	ขอบเขตด้้านรูู ปแบบผลงานสร้้างสรรค์์ ปรัับลดทอนรูู ปทรงเป็็ นลายเส้้นและผููกประกอบ
ลายในแบบศิิลปะไทย สร้้างสััญญะทางความงาม ของรููปร่่างและรููปทรงตามแบบเฉพาะตน ผ่่าน
ลายเส้้นของจิินตนาการจากความงามที่่�ความผููกพันั ของวิิถีีชีีวิิตพื้้�นถิ่่�นทางภาคใต้้ เป็็ นผลงานงาน
สร้้างสรรค์์ 2 มิิติใิ นรููปแบบศิิลปะไทยร่่วมสมััย จำำ�นวน 1 ชุุด
ขอบเขตด้้านเทคนิิคในการสร้้างสรรค์์ เป็็ นกระบวนการทางศิิลปะไทยเทคนิิคลายรดน้ำำ�� การเตรีียม
พื้้�นไม้้ด้วยย
้ างรัักสมุุกแบบโบราณ เขีียนลายด้้วยน้ำ�ย
�ำ าหรดาลลงรัักปิิดทองรดน้ำำ�� การสร้้างสรรค์์งาน
ชุุดนี้้�มีีการใช้้ทองคำำ�เปลวและทองผงวิิทยาศาสตร์์สร้้างมิิติแิ ละน้ำำ�� หนััก รวมถึึงจุุดเด่่นจุุดรองจาก
ค่่าน้ำำ�� หนัักของชนิิดทอง

นิิยามศััพท์์เฉพาะ
ลายรดน้ำำ�� หมายถึึง เทคนิิคการสร้้างสรรค์์งานลายรดน้ำำ�� แบบโบราณการเตรีียมพื้้�นรััก
สมุุก โดยผููกลายจากจิินตนาการ ตััดทอนและสร้้างลายเส้้นขึ้้น� มาใหม่่ ในรููปแบบเฉพาะตน
อััตลัักษณ์์ หมายถึึงรููปทรงที่่�ปรากฏจากสถาปัั ตยกรรม พรรณพฤกษาและการดำำ�เนิินชีีวิิต
ของผู้้�คนในชุุมชน โดยมีีเป็็ นลัักษณะเด่่นทางภาคใต้้
ความงามวิิถีใี ต้้ หมายถึึง ความงามของธรรมชาติิ สิ่่�งแวดล้้อม วิิถีีชีีวิิต ศิิลปวััฒนธรรม
ภููมิิปััญญา การประกอบอาชีีพ และเครื่่�องมืือเครื่่�องใช้้ รวมถึึงความเชื่่�อและความสงบเรีียบง่า่ ยของ
วิิถีีชีีวิิตชุุมชนในภาคใต้้
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กรอบแนวคิิดในการสร้้างสรรค์์
	การสร้้างสรรค์์ผลงานชุุด “จิิตรกรรมลายรดน้ำำ�� จากอััตลัักษณ์์ความงามวิิถีีใต้้” ผู้้�สร้้างสรรค์์
ต้้องการถ่่ายทอดความทรงจำำ�จากครอบครััว ความคิิดถึึงและการโหยหาอดีีตผ่่านประสบการณ์์ตรง
โดยศึึกษาข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้อ้ งและอิิทธิิพลที่่�ส่ง่ ผลต่่อการสร้้างสรรค์์ดังั นี้้�
		

เอกสารและงานวิิจัยั ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
1. อิิทธิิพลจากวิิถีีชีีวิิตในภาคใต้้
		
1.1 ศิิลปวััฒนธรรม การสร้้างบ้้านเรืือนทางภาคใต้้ ความศรััทธาในพระพุุทธศาสนา
ประเพณีีท้อ้ งถิ่่�นอาหารพื้้�นบ้้าน ศิิลปะการแสดงและการแต่่งกาย รวมพิิธีีกรรมและความเชื่่�อ
		
1.2 วิิถีชีี วิี ติ ชุุมชน วััฒนธรรมของการตั้้�งถิ่่�นฐานทางภาคใต้้ โดยแบ่่งลัักษณะชุุมชน
ออกเป็็ น 3 แบบคืือ 1) ชุุมชนหรืือหมู่่�บ้้านที่่�ทำ�ำ นา 2) ชุุมชนหรืือหมู่่�บ้้านที่่�ทำ�ก
ำ ารประมง และ 3) ชุุมชน
หรืือหมู่่�บ้้านที่่�ทำ�ำ สวน แบ่่งตามลัักษณะภููมิปิ ระเทศ ภููมิปัิ ัญญาที่่�เป็็ นเอกลัักษณ์์ ส่่งผลให้้มีกี ารประดิิษฐ์์
เครื่่�องมืือเครื่่�องใช้้ในการประกอบอาชีีพ การสร้้างบ้้านเรืือน การเลี้้�ยงสััตว์์
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1.3 พืืชพัันธุ์์�พฤกษา ทางภาคใต้้ ได้้แก่่ ยางพารา,ปาล์์มน้ำำ�มั
� นั ,เงาะ, ทุุเรีียน,มัังคุุด,
ลองกอง,มะม่่วงหิิมพานต์์,ลางสาด,สะตอ,มะพร้้าว,ผัักกูดู ,ต้้นจาก,ดอกบััวผุดุ และอื่่�น ๆ อีีกมากมาย
	ผลงานวิิจัยั สร้้างสรรค์์ชุดุ “จิิตรกรรมลายรดน้ำำ�� จากอััตลัักษณ์์ความงามวิิถีีใต้้” ผู้้�สร้้างสรรค์์
ได้้ใช้้ข้อ้ มููลอิิทธิิพลจากวิิถีีชีีวิิตพื้้�นถิ่่�นทางภาคใต้้ เก็็บข้อ้ มููลภาพถ่่ายธรรมชาติิ สิ่่�งแวดล้้อม วิิถีีชีีวิิต
ศิิลปวััฒนธรรม ภููมิิปััญญา การประกอบอาชีีพ และเครื่่�องมืือเครื่่�องใช้้ รวมถึึงความเชื่่�อของครอบครััว
ทางภาคใต้้ ปรัับลดทอนรููปทรงเป็็ นลายเส้้นและผููกประกอบลายในแบบศิิลปะไทย สร้้างสััญญะทาง
ความงามของรููปร่่างและรููปทรงตามแบบเฉพาะตน
2. อิิทธิิพลจากแนวคิิดและทฤษฎีีที่่�เกี่่�ยวข้อ้ ง
		
2.1 แนวคิิดการสร้้างสรรค์์ศิลิ ปะกัับความบัันดาลใจ การสร้้างสรรค์์ศิลิ ปะ หมายถึึง
การสรรหาหรืือคิิดค้้นรููปทรงหรืือหน่่วย (unit) ที่่�มีสี าระต่่อจุุดหมายของการสร้้างสรรค์์ และจััดระเบีียบ
หน่่วยนั้้น� หรืือหน่่วยเหล่่านั้้�นให้้เกิิดเป็็ นรููปทรงใหม่่ เป็็ นรููปทรงที่่�มีีเอกััตภาพ หรืือลัักษณะเฉพาะตััว
ของศิิลปิิน (Individual) เป็็ นต้้นแบบ (Originality) และมีีเอกภาพ การสร้้างสรรค์์ตรงข้้ามกัับการลอก
เลีียนแบบ (Imitation) ไม่่ว่า่ จะเป็็ นการลอกเลีียนแบบจากธรรมชาติิหรืือจากสิ่่�งที่่�มนุุษย์์สร้้างขึ้้น� (ชลููด
นิ่่�มเสมอ, 2559)
			
2.1.2 แรงดลใจและแรงดลบัันดาลใจก็็มีหี มายถึึงสิ่่ง� ที่่�เป็็ นทั้้�งนามธรรมหรืือ
รููปธรรมที่่�ก่อ่ ให้้เกิิดความคิิดความรู้้�สึึกมากระตุ้้�นเร้้าให้้สร้้างเป็็ นงานศิิลปะ (กำำ�จร สุุนพงษ์์ศรีี 2559, 151)
		
2.2 ทฤษฎีีความงาม ค้้านท์์ กล่่าวไว้้ว่า่ ความงามไม่่ได้้เป็็ นมโนทััศน์์ แต่่ความ
งามเป็็ นความรู้้�สึึกพึึงพอใจที่่�เกิิดขึ้้น� ในตััวผู้้�ที่่รั� บรู้้�สิ่่
ั ง� สุุนทรีียะนั้้�น และในทรรศนะของค้้านท์์ การตััดสิิน
ทางสุุนทรีียะ (aesthetic judgement) ทุุกชนิิดนั้้�นเป็็ นการเน้้นที่่�ความพึึงพอใจ
		
2.3 ทฤษฎีีสัญ
ั ญะวิิทยา โซซููร์ ์ ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับ การแยกภาษาออกมาจากการ
ใช้้ภาษาและวิิธีีการ โครงสร้้างนิิยมจะเน้้นการสนใจความหมายในระดัับจิิตไร้้สำ�นึึกกั
ำ
บสิ่่
ั �ง อารมณ์์
ตีีความ ความรู้้�สึึก ความคิิด คิิดวิิเคราะห์์ ประสบการณ์์ ความเข้้าใจ จิินตภาพสมมุุติิ วิิเคราะห์์
สััญญะ วิิเคราะห์์รููปแบบการสร้้างสรรค์์ สัังเคราะห์์ข้อ้ มููลสู่่�องค์์ความรู้้�ทางด้้านศิิลปะ สร้้างสรรค์์งานศิิลป์์
วิิเคราะห์์ทฤษฎีีสัญ
ั ญะ ทฤษฎีีบุคลิ
ุ กิ ทฤษฎีีรููปทรง วิิเคราะห์์เนื้้�อหา อารมณ์์ ตีีความ ความรู้้�สึึก
ความคิิด คิิดวิิเคราะห์์ ประสบการณ์์ ความเข้้าใจ จิินตภาพสมมุุติิ สััญญะ ต่่าง ๆ ที่่�ศึึกษาเป็็ นส่่วน
ย่่อยเพื่่�อนำำ�กลับั มาศึึกษาดููความสััมพัันธ์์ระหว่่างหน่่วยย่่อยกัับหน่่วยใหญ่่ ให้้เกิิดความสำำ�คัญ
ั กัับ
ตััวเชื่่อ� มเพื่่�อศึึกษาโครงสร้้างนิิยมที่่�จะมองสิ่่ง� ที่่�ต้อ้ งการในรููปของสััญญะ (กาญจนา แก้้วเทพ, 2554, 90)
		
2.4 หลัักการจััดองค์์ประกอบศิิลปะ ทััศนธาตุุ คืือ มููลฐานหรืือสิ่่�งสำำ�คัญ
ั ที่่�งาน
ทััศนศิิลป์์ต้้องนำำ�มาใช้้สร้้างสรรค์์สร้้างงาน ได้้แก่่ เส้้น (Line) สีี (Color) รููปร่่างและรููปทรง (Shape &
From) แสงและเงา (Light and Shade) พื้้�นผิิว (Texture) ที่่�ว่า่ ง (Space) ซึ่่ง� ทั้้�งหมดล้้วนเป็็ นปัั จจััย
สำำ�คัญ
ั ทางทััศนธาตุุสำ�ำ หรัับการสร้้างงาน (กํําจร สุุนพงษ์์ศรีี, 207-208)
	อิิทธิิพลจากแนวคิิดและทฤษฎีีที่่เ� กี่่�ยวข้อ้ ง ผู้้�สร้้างสรรค์์ได้้ศึึกษาข้้อมููลแนวคิิดการสร้้างสรรค์์
ศิิลปะกัับความบัันดาลใจ การสร้้างสรรค์์ศิิลปะ โดยใช้้แรงดลบัันดาลใจจากวิิถีีชีีวิิตของครอบครััว
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จิิตรกรรมลายรดน้ำำ�� จากอััตลัักษณ์์ความงามวิิถีีใต้้

ทางภาคใต้้ นำำ�ทฤษฎีีความงามสุุนทรีียะและความพึึงพอใจที่่�แสดงออกถึึง ความงามจากความสุุข
และความผููกพันั จากครอบครััว ผู้้�สร้้างสรรค์์ใช้้หลัักสัญ
ั ญะวิิทยาในการสร้้างรููปทรงด้้วยการปรัับลด
ทอนรููปทรง ให้้เกิิดลายเส้้นรููปร่่างใหม่่ที่่�เข้้าใจได้้ง่า่ ยและยัังคงให้้ความหมายแบบเดิิม รวมไปถึึง
หลัักการจััดองค์์ประกอบและทััศนธาตุุทางศิิลปะ โดยนำำ�รููปร่่างรููปทรงมาประกอบเข้้ากัันด้้วยวิิธีีการ
ผููกลายตามแบบศิิลปะไทย
3. อิิทธิิพลที่่�ได้้รับั จากงานศิิลปกรรม
		
3.1 อิิทธิิพลที่่�ได้้รับั จากศิิลปิิน ผู้้�สร้้างสรรค์์ศึึกษาค้้นคว้้าแนวทางการสร้้างสรรค์์
ผลงานจากศิิลปิินหลากหลายทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศเพื่่�อเป็็ นกรณีีศึึกษาในการสร้้างสรรค์์ผลงาน
จากรููปแบบการตััดทอน รููปทรงการสร้้างสรรค์์และจิินตนาการ การให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับแนวคิิดความ
ผููกพันั แรงบัันดาลใจจากรากเหง้้าวิิถีีชีีวิิตของครอบครััวชนบท
ตารางที่่� 1 ตารางวิิเคราะห์์ผลงานศิิลปิิน
ผลงาน/ชื่่�อศิิลปิิ น

แนวความคิิด

อิิทธิิพลที่่ไ� ด้้รัับ

วิิถีีชีีวิิตความเป็็ นชนบท สััญลัักษณ์์ แนวความคิิดแรงบัันดาลใจและการ
จากผลผลิิตทางการเกษตรต่่าง ๆ
ปรัับลดทอนรููปทรงจากวิิถีีชีีวิิต
เป็็ นตััวแทนความเป็็ นไทยพื้้�นบ้้าน ชนบท ในแบบเฉพาะตน
แบบชนบทในวิิถีีที่่�เรีียบง่า่ ย
ทิินกร กาษรสุุวรรณ
ความสััมพัันธ์์ในการดำำ�เนิินชีีวิิตการ แรงบัันดาลใจจากรากเหง้้าของวิิถีี
ละเล่่น ประเพณีี และวััฒนธรรม ส่่ง ชีีวิิตจิินตนาการ การปรัับลดทอนรููป
ผลต่่อความคิิดสร้้างสรรค์์ เป็็ นผล ทรงและประกอบสร้้างขึ้้น� มาใหม่่
งานศิิลปะที่่�สะท้้อนให้้เห็็นถึึงราก
เหง้้าของวิิถีีชีีวิิต แสดงถึึงความเรีียบ
ง่่าย สมถะ สุุขสงบ และพอเพีียง
สิิทธิิโชค วิิเชีียร
ได้้รับั แรงบัันดาลใจมาจากธรรมชาติิ การปรัับลดทอนรููปทรงลายเส้้นจาก
มีีลายเส้้นที่่�ดูซัู บซ้
ั อ้ น
ธรรมชาติิ ประกอบและเขีียนสร้้าง
ในแบบเฉพาะตน

Visoth Kakvei
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ผลงาน/ชื่่�อศิิลปิิ น

แนวความคิิด
แรงบัันดาลใจในการสร้้างสรรค์์ผล
งานของเขามาจากการ์์ตูนู ดิิสนีีย์ ์
ปิิ กัสั โซ่่

อิิทธิิพลที่่ไ� ด้้รัับ
การจิินตนาการและการออกแบบ
ลายเส้้นเป็็ นเรื่่อ� งราว ที่่�เป็็ น
เอกลัักษณ์์เฉพาะตน

Mr. Doodle

		
3.2 อิิทธิพลที่่
ิ ไ� ด้้รับั จากงานศิิลปกรรม ผู้้�สร้้างสรรค์์ศึึกษาค้้นคว้้าแนวทางการสร้้างสรรค์์
ผลงานศิิลปกรรมหลากหลายทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ ผลงานศิิลปะลายน้ำำ�� งานประณีีตศิิลป์์ที่่�
ทรงคุุณค่่าของไทยสมััยอยุุธยา ผลงานรููปแบบและเทคนิิคต่า่ ง ๆ ค้้นพบว่่าการสร้้างสรรค์์งานศิิลปะ
ได้้มีีการปรัับลดทอนรููปทรง ซึ่่ง� เป็็ นการสื่่�อสารของรููปภาพที่่�ตรงไปตรงมาเข้้าใจได้้ง่า่ ย โดยเป็็ นการ
จดบัันทึึกเรื่่อ� งราวของมนุุษย์์ในยุุคสมััยนั้้น� เพื่่�อเป็็ นกรณีีศึึกษาในการสร้้างสรรค์์ผลงานครั้้�งนี้้�
ตารางที่่� 2 ตารางวิิเคราะห์์ผลงานศิิลปกรรม
ผลงาน/ชื่่�อศิิลปิิ น

ภาพเขีียนสีีผาแต้้ม

แนวความคิิด

อิิทธิิพลที่่ไ� ด้้รัับ

ภาพเขีียนสีีโบราณ ภาพกลุ่่�มสััตว์์ การปรัับลดทอนรููปทรง จากสิ่่�งมีี
ช้้าง ปลา วััว เต่่า ภาพมืือ เครื่่�องมืือ ชีีวิิตเป็็ นการบัันทึึกพิิธีีกรรม ความ
จัับสัตั ว์์น้ำ��ำ ภาพคน และภาพ
เชื่่�อวิิถีีชีีวิิตของมนุุษย์์โดยเข้้าใจง่่าย
ลวดลายเรขาคณิิต บอกเล่่าถึึง
พิิธีีกรรม ความเชื่่�อ วิิถีีชีีวิิตของ
มนุุษย์์ในยุุคจับั ปลาและล่่าสััตว์์
สมััยก่่อนประวััติศิ าสตร์์
ความอุุดมสมบููรณ์์ของธรรมชาติิ
พืืชพรรณพฤกษา และสััตว์์ป่่าเล็็ก
ใหญ่่

รููปของธรรมชาติิ พืืชพรรณพฤกษา
และสััตว์์ เทคนิิคการเขีียนลายรดน้ำำ��

สิิทธิิโชค วิิเชีียร
ธรรมชาติิดอกไม้้ และการออกแบบ ลัักษณะการออกแบบจากธรรมชาติิ
หััว นโมตราสััญลัักษณ์์ของเมืือง
หลัักการใช้้สีี 2 สีีและการสร้้างค่่าน้ำำ��
นครศรีีธรรมราช
หนััก

Visoth Kakvei
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ผลงาน/ชื่่�อศิิลปิิ น

แนวความคิิด
จิิตรกรรมเป็็ นงานที่่�เน้้นให้้เห็็นรููป
ร่่างแบน ๆ มีีเส้้นรอบนอกที่่�คมชััด
จััดท่่าทางของคนแสดงอิิริยิ าบถต่่าง ๆ
ในรููปสััญลัักษณ์์มากว่่าแสดงความ
เหมืือนจริิงตามธรรมชาติิ
มัักเขีียนอัักษรภาพลงในช่่องว่่าง
ระหว่่างรููปด้้วย

อิิทธิิพลที่่ไ� ด้้รัับ
การปรัับลดทอนรููปทรง จากสิ่่�งมีี
ชีีวิิตเป็็ นการบัันทึึกพิิธีีกรรม ความ
เชื่่�อ วิิถีีชีีวิิตของมนุุษย์์ มีีลักั ษณะ
สััญลัักษณ์์ที่่�เข้้าใจง่่าย

จิิตรกรรมของอีียิิปต์์

กระบวนการสร้้างสรรค์์
	ขั้้�นตอนการสร้้างภาพร่่าง เป็็นกระบวนการที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ในการประมวลแนวความคิิดและจิินตนาการ
จากความรู้้�สึึกที่่�ได้้สัมั ผััสและใกล้้ชิดิ ในวิิถีชีี วิี ติ ของครััว ผู้้�สร้้างสรรค์์ได้้ตระหนัักถึึงคุุณค่่าทางความงาม
ความสุุข ความอบอุ่่�น และความเรีียบง่า่ ย ทำำ�ให้้ได้้ทบทวนความทรงจำำ�และรู้้�สึึกโหยหาอดีีตในวััยเยาว์์
ที่่�ยังั คงประทัับใจมิิรู้้�ลืืม นำำ�มาสู่่�การเก็็บข้อ้ มููลบัันทึึกภาพและจดบัันทึึกเรื่่อ� งราว ลดทอนรููปทรงออก
มาเป็็ นลายเส้้นภาพร่่างผลงาน ในรููปแบบเฉพาะตน

ภาพที่่� 1: ข้้อมููลภาพร่่าง
ที่่ม� า: ผู้้�สร้้างสรรค์์, 2563

วารสารศิิลปกรรมบููรพา 2564

ภาพที่่� 2 ยางรัักอย่่างดีี น้ำ��ำ ยาหรดาล ทองคำ�ำ เปลว
ที่่ม� า: ผู้้�สร้้างสรรค์์, 2564

ภาพที่่� 3 ฝัักส้้มป่่ อย ยางกระถิินณรงค์์ หรดาลหิิน ทองคำ�ำ เปลว ดิินสอพอง ทองผงวิิทยาศาสตร์์
ที่่ม� า: ผู้้�สร้้างสรรค์์, 2564

ภาพที่่� 4 ฝัักส้้มป่่ อย ยางกระถิินณรงค์์ หรดาลหิิน ทองคำ�ำ เปลว ดิินสอพอง ทองผงวิิทยาศาสตร์์
ที่่ม� า: ผู้้�สร้้างสรรค์์, 2564
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(ก)
(ข)
(ค)
ภาพที่่� 5 ขั้้�นตอนการเตรีียมพื้้�นพื้้น� ไม้้รักั สมุุกแบบโบราณ
(ก) เตรีียมพื้้�นไม้้ที่จ่� ะเขีียนลายรดน้ำ��ำ โดยขััดผิิวให้้เรีียบ
นำ�รั
ำ กั น้ำ��ำ เกลี้้�ยงทาพื้้�นให้้ทั่่ว� เพื่่อ� อุุดรอยเสี้้�ยนและผึ่่�งไว้้จนแห้้ง
(ข) นำ�รั
� วิ
ำ กั น้ำ��ำ เกลี้้�ยงผสมสมุุก บดให้้เข้้ากัันจนละเอีียด นำ�ำ ไปทาที่่พื้้� นผิ
จากนั้้�นปล่อ่ ยทิ้้�งไว้้จนแห้้งสนิิท นำ�หิ
ำ นิ หรืือกระดาษทรายขััดผิิวให้้เรีียบเสมอกััน
� ามหนาเหมาะสมแล้้ว แล้้วทาด้้วยรัักน้ำ��ำ เกลี้้�ยง และนำ�ำ
(ค) เมื่่อ� ทารัักและขััดผิิวจนได้้พื้้นผิ
� วิ ที่่มีีคว
ไปเก็็บในที่่มิ� ดิ ชิิดไม่่มีีฝุ่่�นจัับได้้ จนแห้้งสนิิท นำ�พื้้
� วนั้้
ิ น� มาเช็็ด ปััด ทำ�คว
ำ นผิ
ำ ามสะอาด
ที่่ม� า: ผู้้�สร้้างสรรค์์, 2564

(ก)

(ข)
(ค)
ภาพที่่� 6 ขั้้�นตอนการเตรีียมน้ำ��ำ ยาหรดาล
(ก) นำ�ฝั
ำ กั ส้้มป่่ อยไปต้้ม ยางกระถิินณรงค์์ไปต้้ม แยกเป็็ นสารประกอบ 2 ตััวในการเตรีียมผสมน้ำ��ำ ยา
(ข) หรดาลหิินบดละเอีียดกัับหิินหัดั แช่่น้ำ�ทิ้้
ิ ��ำ ออกและทำ�ำ เช่่นเดิิม 3 ครั้้�ง เพื่่อ� ลดความเค็็ม
�ำ ง� ไว้้หลายวัันรินน้ำ
(ค) ผสมหรดาลกัับน้ำ�ฝั
�ำ ักส้้มป่่ อยและกาวกระถิินณรงค์์เข้้าด้้วยกัันด้ว้ ยโกร่่งบดยา
ทดสอบน้ำ��ำ ยาหรดาลโดยการลองเขีียนเส้้นบนพื้้�นของชิ้้�นงานรอแห้้งใช้้ผ้า้ เช็็ดแล้้วไม่่หลุุดออก
ที่่ม� า: ผู้้�สร้้างสรรค์์, 2564

วารสารศิิลปกรรมบููรพา 2564

(ก)

(ข)
(ค)
ภาพที่่� 7 ขั้้�นตอนการเตรีียมแบบแผ่่นปรุุ
(ก) นำ�ำ กระดาษไขมาวางซ้้อนไว้้บนตััวลายต้้นแบบที่่จ� ะใช้้เขีียน ใช้้เข็็มแหลมปรุุตามเส้้นลายที่่เ� ขีียนไว้้
(ข) ก่่อนที่่จ� ะนำ�ำ กระดาษลายไปทาบพื้้�นผิวิ ที่่จ� ะเขีียน
(ค)นำ�ำ กระดาษปรุุลายมาทาบเอาฝุ่่�นดิินสอพองเผาใส่่ลููกประคบ นำ�ำ มาตบบนกระดาษตาม
รอยปรุุ เพื่่อ� ให้้ฝุ่่�นนั้้นผ่
� า่ นรูู ปรุุ ไปติิดบนพื้้�นผิวิ เป็็ นลวดลาย
ที่่ม� า: ผู้้�สร้้างสรรค์์, 2564

(ก)

(ข)
(ค)
ภาพที่่� 8 ขั้้�นตอนการทำ�คว
ำ ามสะอาดพื้้�นและโรยแบบปรุุ
(ก) ทำ�คว
ำ ามสะอาดพื้้�นผิวิ ด้้วยดิินสอพองผสมน้ำ�ขั
�ำ ดั เพื่่อ� ลดความมัันของผิิวชิ้้น� งาน
(ข) เตรีียมอุุปกรณ์์ น้ำ��ำ ยาหรดาล พู่่�กััน และสะพานรองมืือ
(ค) น้ำ��ำ ยาหรดาลที่่เ� ตรีียมไว้้มาเขีียนตามรอยที่่ใ� ช้้ลููกประคบโรยแบบปรุุไว้้
ที่่ม� า: ผู้้�สร้้างสรรค์์, 2564
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(ก)

(ข)
(ค)
ภาพที่่� 9 ขั้้�นตอนการเตรีียมเขีียนลาย
(ก) นำ�น้ำ
ำ ��ำ ยาหรดาลที่่เ� ตรีียมไว้้มาเขีียนตามรอยที่่ใ� ช้้ลููกประคบโรยแบบปรุุไว้้
และถมช่่องไฟที่่ต้� อ้ งการให้้เห็็นพื้้นรั
� กั สีีดำ�ำ
(ข) เมื่่อ� เขีียนเสร็็จใช้้ผ้า้ นุ่่�มเช็็ดฝุ่่�นออกแล้้วนำ�ผ้
ำ า้ ชุุบยางรัักที่่เ� คี่่ย� วไฟไว้้จนเหนีียวเช็็ดรััก
(ค) การเช็็ดรัักออกให้้เหลืือบางที่่สุ� ดุ เรีียกว่่า การถอนรััก ปิิ ดทองลงบนพื้้�นที่่เ� ช็็ดรัักไว้้
ที่่ม� า: ผู้้�สร้้างสรรค์์, 2564

(ก)

(ข)
(ค)
ภาพที่่� 10 ขั้้�นตอนการปิิ ดทองรดน้ำ��ำ
(ก) ขััดทำ�คว
ำ ามสะอาดผิิวงานด้้วยดิินสอพองผสมน้ำ�อีี
�ำ กครั้้�ง
(ข) พรมน้ำ��ำ ให้้ชุ่่�มพื้้�นผิวทั้้
ิ ง� หมด ทิ้้�งไว้้ 2-3 นาทีี ให้้หรดาลละลาย และเช็็ดออกด้้วยสำ�ลีีชุ
ำ บุ น้ำ��ำ เบา ๆ
นำ�น้ำ
ำ ��ำ มารดและล้้างจนน้ำ��ำ ยาหรดาลออกจนหมด
(ค) ผลงานลายรดน้ำ��ำ ที่่เ� สร็็จสมบููรณ์์
ที่่ม� า: ผู้้�สร้้างสรรค์์, 2564

วารสารศิิลปกรรมบููรพา 2564

ตารางที่่� 3 ตารางแสดงการถอดรููปแบบเป็็ นลายเส้้นสู่่�ผลงานสร้้างสรรค์์“จิิตรกรรมลายรดน้ำำ��
จาก อััตลัักษณ์์ความงามวิิถีีใต้้”
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ภาพที่่� 11 อััตลัักษณ์์ความงามวิิถีีใต้้
ที่่ม� า: ผู้้�สร้้างสรรค์์, 2564

วารสารศิิลปกรรมบููรพา 2564

ผลการศึึกษา

	ผลงานสร้้างสรรค์์ชุดุ “จิิตรกรรมลายรดน้ำำ�� จาก อััตลัักษณ์์ความงามวิิถีใี ต้้” ถ่่ายทอดความสุุข
ความงาม ความประทัับใจ จากครอบครััว ความเรีียบง่า่ ยที่่�เป็็ นเอกลัักษณ์์ของวิิถีชีี วิี ติ ชาวใต้้ ผ่่านรููปร่่าง
รููปทรงจาก ธรรมชาติิ ศิิลปวััฒนธรรม วิิถีีชีีวิิต และภููมิิปััญญาของภาคใต้้ ปรัับลดทอนรููปทรงสร้้าง
สััญญะทางความงามอัันพิิเศษเฉพาะตนของผู้้�สร้้างสรรค์์

ภาพที่่� 12 รายละเอีียดผลงาน ชุุด อััตลัักษณ์์ความงามวิิถีีใต้้
ที่่ม� า: ผู้้�สร้้างสรรค์์, 2564
	ผลงานสร้้างสรรค์์ชุดุ “จิิตรกรรมลายรดน้ำำ�� จาก อััตลัักษณ์์ความงามวิิถีีใต้้” มีีกระบวนการ
สร้้างสรรค์์ทางด้้านศิิลปะไทยเทคนิิคลายรดน้ำำ�� เป็็ นงานประณีีตศิิลป์์ซึ่่ง� มีีขั้้น� ตอนวิิธีีการสร้้างสรรค์์ที่่�
ซัับซ้อ้ น วิิธีีทำ�มี
ำ ีรายละเอีียดยุ่่�งยาก ต้้องใช้้ความสามารถและความชำำ�นาญค่่อนข้้างสููงในการทำำ�งาน
อากาศมีีผลมากต่่อการเตรีียมพื้้�นรััก ถ้้าอาการร้้อนมากรัักจะแห้้งช้้าหรืือไม่่แห้้ง อากาศชื้้�นทำำ�ให้้พื้้น�
รัักแห้้งไว แต่่ไม่่เหมาะกัับการเขีียนลายเพราะจะทำำ�ให้้น้ำ�ย
�ำ าหรดาลมีีความชื้้�นเช็็ดรัักแล้้วหลุุดได้้ปิิด
ทองไม่่ติดิ ฉะนั้้�นควรเตรีียมพื้้�นรัักในช่่วงที่่�มีอี ากาศชื้้�นและควรเขีียนลายในช่่วงที่่�มีอี ากาศแห้้งจะดีีที่่สุ� ดุ
จากผลการวิิจัยพบว่
ั
า่ การลงรัักปิิดทองด้้วยทองคำำ�เปลวและทองผงวิิทยาศาสตร์์นั้้น� ผู้้�สร้้างสรรค์์ต้อ้ ง
ใช้้วิธีิ กี ารเขีียนน้ำำ�ย
� าหรดาล และปิิ ดทองทีีละชนิิดแล้้วรดน้ำำ�� ต้้องให้้เวลาในการคงตััวของทองชนิิดที่่�หนึ่่�ง
ประมาณครึ่่�งวัันถึึงจะเขีียนทัับในพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียงได้้ ทำำ�แบบนั้้�นซ้ำำ�� ๆ จบผลงานสร้้างสรรค์์เสร็็จสมบููรณ์์
ผลงานสร้้างสรรค์์ชุดุ นี้้�ได้้ใช้้รููปทรงจากความประทัับใจในวิิถีีชีีวิิตชาวใต้้ โดยถอนลายเส้้นจากสิ่่�งที่่�
พบเห็็นปรัับลดทอนรูู ปทรงด้้วยการใช้้หลัักสัญ
ั ญะวิิทยา ในการสร้้างสััญญะของรูู ปร่่างรูู ปทรงผ่่าน
มุุมมองอัันพิิเศษของผู้้�สร้้างสรรค์์ ใช้้หลัักทฤษฎีีความงามทางสุุนทรีียะและความพึึงพอใจ จากแรง
บัันดาลใจในวิิถีีชีีวิิตของครอบครััว เพื่่�อแสดงออกถึึง ความงาม ความสุุข และความอุุดสมบููรณ์์ในวิิถีี
ชีีวิิตทางภาคใต้้
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จิิตรกรรมลายรดน้ำำ�� จากอััตลัักษณ์์ความงามวิิถีีใต้้

ผลการศึึกษา
โครงการวิิจัยั สร้้างสรรค์์ “จิิตรกรรมลายรดน้ำำ�� จากอััตลัักษณ์์ความงามวิิถีีใต้้” ต้้องการ
กระตุ้้�นเตืือนให้้ชุมุ ชน สัังคม ตระหนัักถึึงคุุณค่่าทางความงาม ความสุุขและความเรีียบง่า่ ยอัันเป็็ น
มรดกทางศิิลปวััฒนธรรมเฉพาะถิ่่�นทางภาคใต้้ และเผยแพร่่องค์์ความรู้้�เทคนิิคกระบวนการจิิตรกรรม
ลายรดน้ำำ�� แบบโบราณ โดยมีีแนวคิิดที่่�ร่ว่ มสมััยและการประยุุกต์ใ์ ช้้วัสั ดุุทดแทนทองคำำ�เปลวเพื่่�อสร้้าง
ความต่่างของสีีและน้ำำ�� หนััก รวมถึึงจุุดเด่่นจุุดรองในผลงานสร้้างสรรค์์ เพื่่�อพััฒนาคุุณภาพการศึึกษา
ทางด้้านศิิลปะ หรืือการต่่อยอดพััฒนาแนวความคิิดใหม่่ให้้ผู้้�ที่่�สนใจได้้เรีียนรู้้�ถึึงหลัักการ วิิธีีการนำำ�
ไปประยุุกต์ห์ รืือพััฒนาต่่อยอดได้้

สรุุ ปและอภิิปรายผล
	ผลงานสร้้างสรรค์์ ชุุด “จิิตรกรรมลายรดน้ำำ�� จาก อััตลัักษณ์์ความงามวิิถีีใต้้” มีีเนื้้�อหาและ
เรื่่อ� งราวที่่�แสดงออกถึึง อััตลัักษณ์์เฉพาะถิ่่น� ทางภาคใต้้ของประเทศไทย เป็็นความทรงจำำ� ความประทัับใจ
และความผููกพันั จากครอบครััวของผู้้�สร้้างสรรค์์ เกิิดเป็็ นแรงดลใจและตระหนัักถึึงความงามจากธรรมชาติิ
สิ่่�งแวดล้้อม วิิถีีชีีวิิต ศิิลปวััฒนธรรม ภููมิิปััญญา การประกอบอาชีีพ และการสร้้างเครื่่�องมืือเครื่่�องใช้้
รวมถึึงความเชื่่�อของครอบครััว การปลููกสร้้างบ้้านเรืือนในรููปแบบลัักษณะทางภาคใต้้ มีีการสร้้าง
บ้้านด้้วยไม้้วางเสาไม้้บนตีีนเสาปููน มีีใต้้ถุนุ บ้้านแบบยกสููง การเลี้้�ยงสััตว์์ไว้้ดูสู วยงามและการเลี้้�ยง
สััตว์์เพื่่�อประกอบอาหาร ได้้แก่่ หมูู หมา ปลา ไก่่ ไก่่แจ้้ แมว นกกรงหััวจุกุ เป็็ นต้้น การสร้้างเครื่่�องมืือ
เครื่่�องใช้้ เช่่น จอบ เสีียม อุุปกรณ์์การประกอบอาชีีพการทำำ�สวนยางพารา จัักรรีีดยางพารา ถััง โอ่่ง
และอุุปกรณ์์อื่่�น ๆ รวมถึึงความเชื่่�อของครอบครััว ผู้้�สร้้างสรรค์์ได้้หยิิบใช้้รููปทรงจากวััดพระธาตุุ
นครศรีีธรรมราช รููปทรงของดอกบััวลักั ษณะต่่าง ๆ เพื่่�อต้้องการแทนค่่าความรัักความศรััทธาในพระพุุทธ
ศาสนา ประเพณีีท้อ้ งถิ่่�น อาหารพื้้�นบ้้านที่่�มีีลักั ษณะเด่่นของทางภาคใต้้ พืืชพัันธุ์์�พฤกษา อัันได้้แก่่
ฝัักสะตอ มะม่่วงหิิมพานต์์ ต้้นยางพารา ลููกเนีียง ใบผัักเหรีียง ดอกบััวผุดุ และอื่่น� ๆ อีีกมากมาย การทำำ�ครัวั
การเตรีียมอาหารก็็เป็็ นหััวใจหลัักของการดำำ�รงชีีพ ในสมััยวัยั เยาว์์ของผู้้�สร้้างสรรค์์ มีีคุณ
ุ แม่่ที่่�คอย
หุุงข้้าวให้้ทานโดยใช้้เตาถ่่านหรืือเตาอั่่�งโล่่แบบโบราณ ซึ่่ง� เป็็ นความทรงจำำ�ที่่�มีีกลิ่่�นอายของความสุุข
เมื่่�อได้้กลิ่่�นหอมของข้้าวสวย จากความผููกพันั ในรายละเอีียดเล็็ก ๆ อัันมีีค่า่ เหล่่านี้้� ได้้มากระทบใจ
ของผู้้�สร้้างสรรค์์เกิิดเป็็ นความโหยหาในอดีีต ผู้้�สร้้างสรรค์์จึึงต้้องการนำำ�เสนอความสุุขที่่�เรีียบง่า่ ยใน
วิิถีีชีีวิิต ด้้วยการปรัับลดทอนรููปทรงเป็็ นลายเส้้นสร้้างสรรค์์ด้วยจิ
้ ินตนาการส่่วนตน ผููกประกอบ
ลวดลายในรููปแบบศิิลปะไทย สร้้างสััญญะทางความงามของรููปร่่างและรููปทรงตามแบบเฉพาะตน
ด้้วยกระบวนการทางศิิลปะไทยเทคนิิคลายรดน้ำำ�� การเตรีียมพื้้�นไม้้ด้วยย
้ างรัักสมุุกแบบโบราณ เขีียน
ลายด้้วยน้ำ�ย
�ำ าหรดาลและลงรัักปิิดทองรดน้ำำ�� ในการสร้้างสรรค์์ผลงานชุุดนี้้� มีีลักั ษณะพิิเศษด้้วยการ
ใช้้ทองคำำ�เปลวร้้อยเปอร์์เซ็็นต์์และทองผงวิิทยาศาสตร์์ สร้้างสรรค์์ผลงานให้้เกิิดมิิติแิ ละน้ำำ�� หนัักรวม
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ถึึงจุุดเด่่นจุุดรองในรายละเอีียดของตััวผลงาน จากค่่าน้ำำ�� หนัักของทองต่่างชนิิดกัันทองคำำ�เปลวให้้
ความรู้้�สึึกมััน เงา และวาว มีีความสว่่าง อร่่ามเมื่่�อกระทบกัับแสง ทองผงวิิทยาศาสตร์์ที่่�นำ�ำ มาใช้้มีี
ด้้วยกันั หลายเฉดสีีให้้ความรู้้�สึึกโปร่่ง และเบาบาง ผลงานดููมีคว
ี ามเก่่าด้้วยลักั ษณะของฝุ่่�นผงที่่�กระจาย
ไม่่เท่่ากัันเป็็ นเสน่่ห์ข์ องผลงาน เพื่่�อถ่่ายทอดความสุุข ความงาม ความประทัับใจ ความเรีียบง่่ายที่่�
เป็็ นเอกลัักษณ์์ของวิิถีีชีีวิิตชาวใต้้ สร้้างองค์์ความรู้้�ใหม่่ในวงการศิิลปะร่่วมสมััย นำำ�ความรู้้�นั้้น� ไป
ใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์ในการสร้้างสรรค์์และพััฒนาผลงานทางด้้านศิิลปะ เผยแพร่่ผลงานสร้้างสรรค์์ชุดุ
“จิิตรกรรมลายรดน้ำำ�� จาก อััตลัักษณ์์ความงามวิิถีใี ต้้” ออกสู่่�สาธารณชน กระตุ้้�นเตืือนให้้สังั คมและผู้้�ที่่มี� ี
ความสนใจได้้ตระหนัักเห็็นถึึงคุุณค่่า อััตลัักษณ์์ของความงามเฉพาะถิ่่�นซึ่่ง� ควรค่่าแก่่การอนุุรักษ์
ั ไ์ ว้้
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Design thinking process towards the interior design of hospital case study: Interior design renovation of
Health promotion center Maha Vajiralongkorn Thanyaburi hospital
วศิิน วิิเศษศัักดิ์์ดี� ี 1

บทคััดย่่อ
	บทความนี้้�มีี วััต ถุุป ระสงค์์เ พื่่� อ นำำ� เสนอกระบวนการคิิ ด เชิิ ง ออกแบบที่่� นำ�ำ มาสู่่�แนวการ
ออกแบบภายใน เพื่่�อปรัับปรุุงพื้้�นที่่�ภายในแผนกคลิินิิกสุขุ ภาพ โรงพยาบาลมหาวชิิราลงกรณธััญบุุรีี
ผลการศึึกษาพบว่่า กระบวนการคิิดเชิิงออกแบบเป็็ นกระบวนการสร้้างเครื่่�องมืือที่่�นำ�ำ ไปสู่่�การออกแบบ
อย่่างสร้้างสรรค์์ โดยสามารถแบ่่งขั้้�นตอนออกเป็็ น 3 ขั้้�นตอน ได้้แก่่ 1) การทำำ�ความเข้้าใจ 2) การ
สร้้างสรรค์์ และ 3) การส่่งมอบสู่่�ผู้้�ใช้้ ซึ่่ง� เมื่่�อเปรีียบเทีียบกับก
ั ระบวนการออกแบบภายในพื้้�นที่่�แล้้ว
นั้้�นกระบวนการคิิดเชิิงออกแบบมีีความสอดคล้้องกััน
	ผลของสรุุ ปของบทความนี้้�จึึงเป็็ นการแสดงให้้เห็็นถึึงกระบวนการสร้้างสรรค์์งานออกแบบ
ภายในที่่�ประยุุกต์ก์ ระบวนการคิิดเชิิงออกแบบนำำ�มาสู่่�ขั้้น� ตอนการคิิดวิิคราะห์์จากชุุดข้้อมููลสู่่�รููปธรรม
จนนำำ�มาสู่่�การสร้้างสรรค์์ต้น้ แบบเพื่่�อร่่วมพิิจารณาร่่วมกัันอย่่างเหมาะสมตอบโจทย์์กัับผู้้�ใช้้และ
พื้้�นที่่�อย่่างแท้้จริิง
คำำ�สำ�คั
ำ ัญ: การคิิดเชิิงออกแบบ การออกแบบภายใน

1

ดร. อาจารย์์ประจำำ� สาขาวิิชาออกแบบภายใน ภาควิิชาสถาปัั ตยกรรม, คณะสถาปัั ตยกรรมและการออกแบบ
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
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Abstract
The objective of this article presents the design thinking process into the interior
design concept, that to propose the Interior design renovation for Health promotion center
of Maha Vajiralongkorn Thanyaburi hospital. The results of the study showed that Design
thinking is the process of creating tools that lead to creative design. It can be divided into
3 steps are understanding, creation and delivery to users. And when compared between
the Interior design process and design thinking process is consistent.
The result of this article presented the interior design process that applied from
design thinking process and leading to the analytical from data to tangible, that to be able
to prototype to make decisions together in a way that truly meets the needs of users and
the places.
Key words: Design thinking, Interior design

บทนำำ�
โรงพยาบาลมหาวชิิราลงกรณธััญบุุรีี โรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็็ง สัังกััดกรมการแพทย์์
กระทรวงสาธารณสุุข มีีความประสงค์์ที่่ป� รัับปรุุงพื้้�นที่่�ภายในแผนกคลิินิกสุ
ิ ขุ ภาพ ชั้้�น 1 อาคารกาญจนบารมีี ที่่�เปิิ ดใช้้งานมาตั้้�งแต่่ปีีพุทุ ธศัักราช 2544 โดยทางผู้้�บริิหารได้้ให้้แนวคิิดเบื้้�องต้้นแก่่ผู้้�ออกแบบ
โดยประสงค์์ให้้ทำ�ก
ำ ารศึึกษาพื้้�นที่่�เพื่่�อทำำ�การปรัับปรุุ งเปลี่่�ยนแปลงให้้ตอบสนองการใช้้งานที่่�เหมาะ
สมของผู้้�ใช้้งานในพื้้�นที่่�ที่่เ� กี่่ยวข้
� อ้ งทั้้�งหมด รวมทั้้�งสร้้างสรรค์์บรรยากาศที่่�สมััยใหม่่เทีียบเท่่าโรงพยาบาล
เอกชน การปรัับปรุุงพื้้�นที่่�อาคารดัังกล่่าวจึึงเป็็นการนำำ�องค์์ความรู้้�ทางด้้านการออกแบบภายในโรงพยาบาล
นำำ�มาปรัับปรุุงพััฒนาเพื่่�อให้้เกิิดพื้้�นที่่�ใหม่่ที่่�ตอบโจทย์์ในด้้านประโยชน์์ใช้้สอย (Function) ความงาม
(Aesthetic) ตามความเหมาะสม อย่่างไรก็็ดีีการออกแบบภายในพื้้�นที่่�ไม่่ได้้หมายถึึงการออกแบบ
การสร้้างโจทย์์ โดยนัักออกแบบภายในเพีียงส่่วนเดีียว แต่่ผู้้�วิิจัยมี
ั ีความเห็็นว่่า ทุุกภาคส่่วนที่่�เป็็ น
ผู้้�เกี่่�ยวข้อ้ งกัับพื้้น� ที่่�ควรจะมีีส่ว่ นร่่วมด้้วยกันั ในการสร้้างสรรค์์โจทย์์ที่่ต� อบสนองการใช้้งานอย่่างแท้้จริิง
	การคิิดเชิิงออกแบบ (Design Thinking) จึึงเป็็ นแนวคิิดหลัักในการทำำ�งานสร้้างสรรค์์นี้้ � โดย
แนวคิิดเชิิงออกแบบนั้้�นเป็็ นกระบวนการสร้้างเครื่่�องมืือแก้้ปััญหา การออกแบบ การสร้้างนวััตกรรม
อย่่างสร้้างสรรค์์ มีีแนวคิิดหลัักที่่ใ� ช้้ศาสตร์์ความรู้้�หลาย ๆ ศาสตร์์เข้้ามาช่่วยการทำำ�งาน เป็็ นการทำำ�งาน
แบบร่่วมมืือ (Collaboration) โดยกระบวนการแก้้ปััญหาจะเริ่่ม� จากการนำำ�เอาความคิิดสร้้างสรรค์์
และมุุมมอง องค์์ประกอบต่่าง ๆ มาสร้้างแนวทางการแก้้ไขปัั ญหา พััฒนาให้้เป็็ นต้้นแบบ จากนั้้�นจึึง
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นำำ�นวััตกรรมดัังกล่่าวมาทดลองใช้้ เพื่่�อให้้ได้้นวััตกรรมที่่�ตอบโจทย์์กับผู้้�
ั ใช้้และสถานการณ์์อย่่างแท้้จริิง
(ภุุชงค์์ โรจน์์แสงรััตน์์, 2559)
	บทความนี้้�จึึงเป็็ นการนำำ�เสนอกระบวนการสร้้างสรรค์์งานออกแบบภายใน ซึ่่ง� เป็็ นส่่วนของ
งานสร้้างสรรค์์การออกแบบภายในเพื่่�อปรัับปรุุงพื้้�นที่่�ภายในแผนกคลิินิิกสุขุ ภาพ โรงพยาบาลมหา
วชิิราลงกรณธััญบุุรีีที่่�ประยุุกต์ก์ ระบวนการคิิดเชิิงออกแบบนำำ�มาสู่่�ขั้้น� ตอนการคิิดวิิเคราะห์์จาก
นามธรรมสู่่�รููปธรรม การนำำ�ชุดุ ข้้อมููลจากการทำำ�ความเข้้าใจนำำ�มาสู่่�การสร้้างสรรค์์ จนนำำ�ไปสู่่�การ
สร้้างต้้นแบบเพื่่�อร่่วมพิิจารณาร่่วมกัันอย่่างเหมาะสมตอบโจทย์์กับผู้้�
ั ใช้้และสถานการณ์์อย่่างแท้้จริิง
โดยผลการศึึกษาแบ่่งออกเป็็ น 3 ส่่วน ได้้แก่่ 1. การทบทวนแนวคิิดการคิิดเชิิงออกแบบ
(Design Thinking) 2. การดำำ�เนิินกระบวนการศึึกษาการคิิดเชิิงออกแบบสู่่�แนวทางการออกแบบภายใน
โรงพยาบาล กรณีีศึึกษา โรงพยาบาลมหาวชิิราลงกรณธััญบุุรีี และ 3. การสรุุ ปผลการศึึกษาและ
ข้้อเสนอแนะ
1. การคิิดเชิิงออกแบบ (Design Thinking)
1.1 นิิยามของการคิิดเชิิงออกแบบ (Design Thinking)
	การคิิดเชิิงออกแบบ (Design Thinking) คืือ กระบวนการสร้้างเครื่่�องมืือแก้้ปััญหา การ
ออกแบบ การสร้้างนวััตกรรมอย่่างสร้้างสรรค์์ โดยมีีแนวคิิดหลัักที่่�ใช้้ศาสตร์์ความรู้้�หลาย ๆ ศาสตร์์
เข้้ามาช่่วยการทำำ�งาน เป็็ นการทำำ�งานแบบร่่วมมืือ (Collaboration) โดยกระบวนการแก้้ปััญหาจะ
เริ่่ม� จากการนำำ�เอาความคิิดสร้้างสรรค์์และมุุมมอง องค์์ประกอบต่่าง ๆ มาสร้้างแนวทางการแก้้ไข
ปัั ญหา พััฒนาให้้เป็็ นต้้นแบบ จากนั้้�นจึึงนำำ�นวััตกรรมดัังกล่่าวมาทดลองใช้้เพื่่�อให้้ได้้นวััตกรรมที่่�
ตอบโจทย์์กับผู้้�
ั ใช้้และสถานการณ์์อย่่างแท้้จริิง (ภุุชงค์์ โรจน์์แสงรััตน์์, 2559)
1.2 กระบวนการคิิดเชิิงออกแบบ (Design Thinking Process)
	กระบวนการคิิดเชิิงออกแบบ (Design Thinking) นั้้�นมีีหลากหลายนัักวิิชาการและหน่่วย
งานต่่าง ๆ ได้้นำ�ำ เสนอขั้้�นตอนของกระบวนการคิิดเชิิงออกแบบที่่�สอดคล้้องกััน แสดงถึึงขั้้�นตอนการ
ทำำ�งานด้้วยกระบวนการออกแบบ (Design process) ดัังเช่่น กระบวนการในแบบของมหาวิิทยาลััย
สแตนฟอร์์ด (Stanford d.school) (DEX Space, 2017) นำำ�เสนอกระบวนการคิิดเชิิงออกแบบ 5 ขั้้�น
ตอน ประกอบด้้วย การทำำ�ความเข้้าใจกลุ่่�มเป้้าหมายอย่่างลึึกซึ้้ง� (Empathize), การตั้้�งกรอบโจทย์์
(Define), การสร้้างความคิิด (Ideate), การสร้้างต้้นแบบ (Prototype) และ การทดสอบ (Test) (ภาพที่่� 1)
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ภาพที่่� 1 : ภาพแผนผัังอธิิบาย 5 steps design thinking model proposed
by the Hasso-Plattner Institute of Design at Stanford (d.school)
ที่่ม� า : Balcaitis R, (2019)
เมื่่�อนำำ�มาเปรีียบเทีียบกับั แนวคิิดกระบวนการออกแบบ Double Diamond Design Process ของ UK Design council (ศููนย์์สร้้างสรรค์์งานออกแบบ (TCDC), 2560) ซึ่่ง� แบ่่งการทำำ�งาน
ออกเป็็ น 4 ขั้้�นตอน ได้้แก่่ โดยขั้้�นตอนแรก Discover เป็็ นการค้้นหาปัั ญหาสำำ�คัญ
ั ที่่�จะแก้้ไข และขั้้�น
ตอนที่่�สอง Define เป็็ นขั้้�นตอนการทำำ�ความเข้้าใจและตีีความปััญหาอย่่างลึึกซึ้้ง� นำำ�ไปสู่่�ขั้้น� ตอน Develop
การใช้้ความคิิดสร้้างสรรค์์จากหลากหลายด้้านมาสร้้าง พััฒนาและทดสอบแนวคิิดต่่าง ๆ และขั้้�น
ตอนสุุดท้้าย Deliver การทดสอบช่่วงสุุดท้้ายก่่อนที่่�จะนำำ�ไปใช้้จริิง (ภาพที่่� 2)

ภาพที่่� 2 : ภาพแผนผัังอธิิบาย The Double Diamond is a structured design approach to
tackle challenges in four phases (UK Design Council)
ที่่ม� า : ศููนย์ส์ ร้้างสรรค์์งานออกแบบ (TCDC), 2560
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หากนำำ�กระบวนการในแบบของมหาวิิทยาลััยสแตนฟอร์์ด (Stanford d.school) มาผสม
ผสานกัับแนวคิิดกระบวนการออกแบบ Double Diamond Design Process ของ UK Design council
สามารถสรุุปกระบวนการออกแบบเป็็ น 3 ช่่วง (Three Phases of Design Thinking) (ศููนย์์สร้้างสรรค์์
งานออกแบบ (TCDC), 2560) คืือ ช่่วงที่่�แรก เป็็ นช่่วงการทำำ�ความเข้้าใจ (Understand) โดยการ
ทำำ�ความเข้้าใจกลุ่่�มเป้้าหมาย (Empathy) เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การตั้้�งกรอบโจทย์์ (Define) ช่่วงที่่�สอง คืือ ช่่วง
แห่่งการสร้้างสรรค์์ (Create) ได้้แ ก่่ การสร้้า งแนวคิิด (Ideate) และช่่ว งที่่� สาม คืื อ ช่่วงแห่่ง
การทดสอบและพััฒนา ได้้แก่่ การสร้้างต้้นแบบ (Prototype) และการทดสอบ (Test) (ภาพที่่� 3)

ภาพที่่� 3 : ภาพแผนผััง อธิิบาย Three Phases of Design Thinking
ที่่ม� า : ศููนย์ส์ ร้้างสรรค์์งานออกแบบ (TCDC), 2560
สรุุปแนวคิิดเชิิงออกแบบ (Design Thinking) จึึงเป็็ นกระบวนการสร้้างเครื่่�องมืือแก้้ปััญหา
การออกแบบ การสร้้างนวััตกรรมอย่่างสร้้างสรรค์์ที่่�มีีกระบวนการออกแบบอย่่างเป็็ นขั้้�นตอน เพื่่�อให้้
ได้้นวััตกรรมที่่�ตอบโจทย์์กับผู้้�
ั ใช้้และสถานการณ์์อย่่างแท้้จริิง ซึ่่ง� มีีขั้้น� ตอนที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั 3 ขั้้�นตอน ได้้แก่่
1) การทำำ�ความเข้้าใจ (Understand) 2) การสร้้างสรรค์์ (Create) และ 3) การส่่งมอบสู่่�ผู้้�ใช้้ (Deliver)
ผู้้�วิิ จััยจึึงได้้นำ�ก
ำ ระบวนการดััง กล่่า วข้้า งต้้น นำำ� มาประยุุกต์ เ์ พื่่� อ สร้้า งสรรค์์นำ�ำ เสนอแนวทางการ
ปรัับปรุุงพื้้�นที่่�ภายในแผนกคลิินิิกสุขุ ภาพ โรงพยาบาลมหาวชิิราลงกรณธััญบุุรีี โดยมีีรายละเอีียดใน
ขั้้�นตอนต่่อไป
2. การดำำ�เนิินกระบวนการศึึกษาการคิิดเชิิงออกแบบสู่่�แนวทางการออกแบบภายในโรงพยาบาล
กรณีีศึกึ ษา โรงพยาบาลมหาวชิิราลงกรณธััญบุุรีี
งานวิิจัยนี้้
ั มี� วัี ตั ถุุประสงค์์เพื่่�อออกแบบภายในปรัับปรุุงพื้้�นที่่�แผนกคลิินิกสุ
ิ ขุ ภาพ โรงพยาบาล
มหาวชิิราลงกรณธััญบุุรีี โดยแบ่่งขั้้�นตอนการออกแบบออกเป็็ น 3 ขั้้�นตอนตามหลัักการคิิดเชิิงออกแบบ
(ภาพที่่� 4)
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	ขั้้�นตอนที่่� 1 การทำำ�ความเข้้าใจ (Understand)
	ขั้้�นตอนที่่� 2 การสร้้างสรรค์์ (Create)
	ขั้้�นตอนที่่� 3 การส่่งมอบสู่่�ผู้้�ใช้้ (Deliver)

ภาพที่่� 4 : ภาพแผนผัังกรอบแนวคิิดการคิิดเชิิงออกแบบในงานวิิจัยั
โดยในบทความนี้้�จะกล่่าวถึึงการวิิเคราะห์์จากแนวคิิดเชิิงออกแบบในขั้้�นตอนต่่าง ๆ ที่่�กล่า่ วมา
เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การสร้้างสรรค์์ออกแบบภายในต่่อไป โดยมีีรายละเอีียดในแต่่ละขั้้�นตอน ดัังนี้้�
1. ขั้้�นตอนการทำำ�ความเข้้าใจ (Understand)
1.1 การทำำ�ความเข้้าใจ (Empathy)
	การทำำ�ความเข้้าใจ (Empathy) ในงานวิิจัยนี้้
ั คื� ือ การทำำ�ความเข้้าใจถึึงข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้อ้ งกัับ
พื้้�นที่่�แผนกคลิินิิกตรวจสุุขภาพ โรงพยาบาลมหาวชิิราลงกรณธััญบุุรีี เพื่่�อก่่อให้้เกิิดการสร้้างความ
เข้้าใจผู้้�ใช้้อย่่างลึึกซึ้้ง� (Empathy) ซึ่่ง� เป็็ นขั้้�นตอนแรกอัันสำำ�คัญ
ั ในกระบวนการคิิดเชิิงออกแบบ โดย
ต้้องอาศััยการการสืืบค้น้ ข้้อมููลพื้้น� ฐาน (Database searching) การสำำ�รวจพื้้�นที่่� (Survey) การสััมภาษณ์์
(Interview) และการสัังเกต (Observation) ที่่�เอื้้�อให้้เข้้าใจผู้้�ใช้้และบริิบทการใช้้งานทั้้�งหมดของพื้้�นที่่�
โดยมีีเป้้าหมายเพื่่�อเข้้าใจถึึงคุุณค่่า (Value) ปัั ญหา (Problem) ใหม่่ ๆ และความต้้องการที่่�ยังั ไม่่ได้้
รัับการตอบสนอง (Unmet Needs) ซึ่่ง� จะนำำ�ไปสู่่�การสร้้างโจทย์์และแนวคิิดในการออกแบบซึ่่�งมีี
คุุณค่่าต่่อกลุ่่�มเป้้าหมายอย่่างแท้้จริิง (ศููนย์์สร้้างสรรค์์งานออกแบบ (TCDC), 2560) ซึ่่ง� ในขั้้�นตอน
การทำำ�คว ามเข้้า ใจพื้้�น ที่่� แ ผนกอายุุร กรรมให้้บริิก ารด้้า นการรััก ษาโรคอายุุร กรรมทั่่�ว ไปของโรง
พยาบาลมหาวชิิราลงกรณธััญบุุรีี มีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
	ข้้อมููลรายละเอีียดของพื้้�นที่่�
โรงพยาบาลมหาวชิิราลงกรณธััญบุุรีี ตั้้�งอยู่่�เลขที่่� 139 ม.4 ต.บึึงสนั่่�น อ.ธััญบุุรีี จ.ปทุุมธานีี
12110 เป็็ นโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็็ง สัังกััดกรมการแพทย์์ กระทรวงสาธารณสุุข ซึ่่ง� เดิิมเรีียกว่า่
“บ้้านพัักฟื้้ � นผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งธััญบุุรีหี รืือสถานรัับผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งธััญบุุรี”ี มีีการบริิหารงานภายใต้้การ
ควบคุุมกำำ�กับข
ั องสถาบัันมะเร็็งแห่่งชาติิ โดยประกอบด้้วยบุคล
ุ ากร ต่่าง ๆ จำำ�นวน 338 คน โดยใช้้
เป็็ นสถานที่่�พักสำ
ั �ำ หรัับผู้้�ป่่วยที่่รั� บก
ั ารฉายรัังสีีแบบไป-กลัับ และผู้้�ป่่วยมะเร็็งระยะสุุดท้้ายจากสถาบััน
มะเร็็งแห่่งชาติิ สามารถให้้บริกิ ารตรวจคััดกรองมะเร็็ง การรัักษาด้้วยรังั สีีรักั ษา เคมีีบำ�ำ บััด เวชศาสตร์์
นิิวเคลีียร์ ์ การดููแลผู้้�ป่่วยระยะท้้ายแบบประคัับประคองและการให้้บริกิ ารส่่องกล้้องระบบทางเดิินอาหาร
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รวมถึึงการให้้บริกิ ารตรวจแผนกคลิินิกิ ตรวจสุุขภาพ ซึ่่ง� เป็็ นพื้้�นที่่�ศึึกษาในงานวิิจัยั เป็็ นพื้้�นที่่�ที่่ใ� ห้้บริกิ าร
ด้้านการรัักษาให้้บริกิ ารตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี สำำ�หรัับบุคคลทั่่
ุ
�วไป และองค์์กรต่่าง ๆ เพื่่�อประเมิิน
ปััจจััยเสี่่ย� งของโรคมะเร็็งและโรคต่่าง ๆ การตรวจคััดกรองมะเร็็ง รวมทั้้�งการให้้คำ�ำ แนะนำำ� และคำำ�ปรึึกษา
ในการปฏิิบัติั ตัิ วั ในการป้้องกัันและลดปััจจััยเสี่่ย� ง โดยบุุคลากรทางการแพทย์์ที่่มี� คว
ี ามเชี่่ยว
� ชาญเช่่นกััน
แผนกคลิินิิกตรวจสุุขภาพมีีรายละเอีียดเวลาทำำ�การทุุกวันั จัันทร์์ – ศุุกร์ ์ ในเวลาราชการ
ระหว่่างเวลา 08.00 – 16.00 น. ประกอบด้้วยผู้้�ใช้้พื้้น� ที่่�ที่่�เป็็ นบุุคลากรทางการแพทย์์ แบ่่งออกเป็็ น
แพทย์์ จำำ�นวน 4 คน และพยาบาลจำำ�นวน 4 คน และผู้้�ป่่วยเฉลี่่�ยประมาณ 30 คน ต่่อวััน

ภาพที่่� 5 : ภาพแผนที่่ตั้้� ง� อาคารกาญจนบารมีี โรงพยาบาลมหาวชิิราลงกรณธััญบุุรีี (เลขที่่� 10)
ที่่ม� า : โรงพยาบาลมหาวชิิราลงกรณธััญบุุรีี, 2563
จากการสำำ�รวจภาคสนามเพื่่�อเก็็บข้อ้ มููลในพื้้�นที่่�แผนกคลิินิิกตรวจสุุขภาพ โดยการสำำ�รวจ
พื้้�นที่่� (Survey) ทางสถาปัั ตยกรรมของอาคารกาญจนบารมีี ซึ่่ง� แผนกคลิินิิกตรวจสุุขภาพตั้้�งอยู่่�ที่่�ชั้้น�
1 ขนาดพื้้�นที่่� 216 ตร.ม. ลัักษณะเป็็ นอาคารโครงสร้้างคอนกรีีตเสริิมเหล็็ก ส่่วนวััสดุุปูพืู้้ น� ประกอบไป
ด้้วยหิินอ่่อนและหิินขััด ผนัังและฝ้้าเป็็ นโครงสร้้างแผ่่นยิิบซั่่�มบอร์์ดทาสีีขาว ระบบปรัับอากาศใช้้
เครื่่�องปรัับอากาศแบบแบบเครื่่�องชนิิดทำำ�น้ำ��ำ เย็็น (Water Chiller) โดยพื้้�นที่่�ภายในประกอบไปด้้วย
พื้้�นที่่�ติดิ ต่่อ พื้้�นที่่�พักค
ั อยผู้้�ป่่วย พื้้�นที่่�ห้อ้ งตรวจจำำ�นวน 4 ห้้อง (ภาพที่่� 6)
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ภาพที่่� 6 : ภาพการสำ�ำ รวจพื้้�นที่่� (Survey) พื้้�นที่่ภ� ายในของอาคารกาญจนบารมีี
	การสััมภาษณ์์เชิิงลึึก (In-depth Interview) และการสัังเกตแบบไม่่มีส่ี ว่ นร่่วม (Non-Participant
Observation) เพื่่�อสััมภาษณ์์และพููดคุุยถึึงปัั ญหาและความต้้องการที่่�ยังั ไม่่ได้้รับก
ั ารตอบสนองใน
พื้้�นที่่� โดยจากข้้อมููลการสััมภาษณ์์โดยวิิธีีการเลืือกกลุ่่�มตััวอย่่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)
บุุคลากรทางการแพทย์์ที่่�ใช้้พื้้น� ที่่�โดยตรง พบปัั ญหาที่่�สามารถแบ่่งออกเป็็ น ประเด็็น ได้้แก่่
1) รูู ปแบบผัังพื้้�นที่่�ภายใน (Interior space layout) พบว่่า แผนกคลิินิิกตรวจสุุขภาพ มีี
กิิจกรรมที่่�การใช้้งานในพื้้�นที่่�ที่่�ซ้อ้ นทัับกันั ระหว่่างเจ้้าหน้้าที่่� บุุคลากรทางการแพทย์์ และผู้้�ป่่วย ส่่งผล
ให้้เกิิดการล่่าช้้าไม่่คล่อ่ งตััว และการทำำ�งานที่่�ไม่่เป็็ นส่่วนตััวของเจ้้าหน้้าที่่� บุุคลากรทางการแพทย์์
2) การจััด สิ่่�งแวดล้้อ ม (Environment) ส่่ง เสริิมสุุน ทรีีย ภาพที่่� เ อื้้�อต่่อสุุข ภาพ เนื่่�องจาก
อาคารขาดการคำำ�นึึงถึึงการออกแบบภายในตั้้�งแต่่ต้น้ จึึงทำำ�ให้้สภาพแวดล้้อมไม่่ส่ง่ เสริิมสุุนทรีียภาพ
ต่่อผู้้�ใช้้พื้้น� ที่่�เท่่าที่่�ควร
3) วััสดุุ (Material) และอุุปกรณ์์ (Accessory) ภายในพื้้�นที่่�ที่่�ทรุุดโทรมเนื่่�องจากอาคารที่่�
เปิิ ดใช้้มานาน
	การสำำ�รวจพื้้�นที่่� การสััมภาษณ์์ และการสัังเกต จึึงเป็็ นการทำำ�ความเข้้าใจผู้้�ใช้้และบริิบท
การใช้้งานทั้้�งหมดของพื้้�นที่่� ทำำ�ให้้เข้้าใจถึึงคุุณค่่า (Value) ปััญหา (Problem) ใหม่่ ๆ และความต้้องการ
ที่่�ยังั ไม่่ได้้รับก
ั ารตอบสนอง (Unmet Needs) ซึ่่ง� จะนำำ�ไปสู่่�การสร้้างโจทย์์และแนวคิิดในการออกแบบ
ซึ่่ง� มีีคุณ
ุ ค่่าต่่อกลุ่่�มเป้้าหมายอย่่างเหมาะสมในขั้้�นตอนต่่อไป
1.2 การตั้้�งกรอบโจทย์์ (Define)
	ข้้อมููลที่่�ได้้จากขั้้�นตอนการทำำ�ความเข้้าใจข้้างต้้นสามารถนำำ�มาสู่่�การวิิเคราะห์์ปััญหาที่่�เกิิด
ขึ้้น� ในพื้้�นที่่�แผนกคลิินิิกตรวจสุุขภาพ แบ่่งออกเป็็ น 3 ประเด็็น ปัั ญหาที่่�เกิิดจากรููปแบบผัังในอาคาร
การจััดสิ่่ง� แวดล้้อมส่่งเสริิมสุุนทรีียภาพที่่�เอื้้�อต่่อสุุขภาพ และวััสดุุและอุุปกรณ์์ที่่ทรุ
� ุดโทรม ทั้้�ง 3 ประเด็็น
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นี้้�จึึงเป็็ นกรอบหลัักเพื่่�อนำำ�มาสู่่�การตั้้�งกรอบโจทย์์ ซึ่่ง� ผู้้�วิจัิ ยั ได้้ทบทวนแนวคิิดการออกแบบสภาพแวดล้้อม
สถานพยาบาลให้้เอื้้�อต่่อการเยีียวยา (Healing Environment) ของโกศล จึึงเสถีียรทรััพย์์ (โกศล, 2553)
ที่่�มีีหลัักการออกแบบสถานพยาบาลที่่�มีีการปรัับปรุุ งสภาพแวดล้้อมอย่่างเหมาะสมแล้้วสามารถลด
ความเครีียดและบรรเทาผลกระทบข้้างเคีียงที่่�เกิิดจากความเครีียดได้้ด้วย
้ อีีกทั้้ง� ยัังสร้้างขวััญกำำ�ลังั
ใจและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการทำำ�งานของบุุคลากรเจ้้าหน้้าที่่�ด้วย
้ กล่่าวคืือ แนวทางการออกแบบ
สภาพแวดล้้อมสถานพยาบาลให้้เอื้้�อต่่อการเยีียวยา จึึงเป็็ นการจััดสภาพแวดล้้อมที่่�ส่ง่ ผลต่่อมนุุษย์์
ในทางบวกที่่�จะช่่วยให้้ดีีขึ้น้ � จากความเจ็็บป่่วยและส่่งเสริิมให้้เกิิดความเป็็ นอยู่่�ที่่�ดีี มุ่่�งให้้เกิิดสุุขภาวะ
และคุุณภาพการเยีียวยาทั้้�งในมิิติทิ างกาย ใจ สัังคมและจิิตปัั ญญา สำำ�หรัับทั้้ง� ผู้้�รัับบริกิ ารและ
บุุคลากรผู้้�ให้้บริกิ าร (กลุ่่�มวิิจัยสิ่่
ั �งแวดล้้อมสรรค์์สร้้างเพื่่�อสุุขภาวะ, 2561)
	การตั้้�งกรอบโจทย์์ของการปรัับปรุุ งพื้้�นที่่�แผนกคลิินิิกตรวจสุุขภาพในงานวิิจัยนี้้
ั จึึ� งเป็็ นการ
บููรณาการในข้้อมููลของการสำำ�รวจภาคสนาม โดยนำำ�แนวคิิดออกแบบสภาพแวดล้้อมสถานพยาบาลให้้
เอื้้�อต่่อการเยีียวยา (Healing Environment) เพื่่�อนำำ�มาสู่่�กระบวนการแนวคิิดหลัักของงานวิิจัยั (ภาพ
ที่่� 7)

ภาพที่่� 7 : ภาพแสดงแผนผัังกรอบแนวคิิดในการออกแบบ (Conceptual framework)
2. ขั้้�นตอนการสร้้างสรรค์์ (Create)
	การสร้้างสรรค์์แนวทางการปรัับปรุุ งพื้้�นที่่�แผนกคลิินิิกตรวจสุุขภาพในงานวิิจัยนี้้
ั เ� ป็็ นการ
สัังเคราะห์์ข้อ้ มููล เพื่่�อมุ่่�งเน้้นการคิิดสร้้างสรรค์์เพื่่�อนำำ�มาระดมสมองในรููปแบบการมีีส่ว่ นร่่วม (Participation)
โดยให้้ผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้อ้ งได้้ช่่วยกัันพิิจารณาตััดสิินในรูู ปแบบการสร้้างสรรค์์ที่่�สารถตอบสนองผู้้�ใช้้
งานในพื้้�นที่่�ได้้เหมาะสมที่่�สุดุ โดยในขั้้�นตอนนี้้�ผู้้�วิจัิ ยั ได้้นำ�ำ เสนอการแก้้ปััญหาที่่�มาจากการสำำ�รวจข้้อมููล
ภาคสนาม โดยมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
2.1 รููปแบบผัังพื้้�นที่่�ภายใน (Interior space layout) ผู้้�วิิจัยั ได้้ทำ�ก
ำ ารวิิเคราะห์์ถึึงการจััดแบ่่ง
พื้้�นที่่� (Zoning) เพื่่�อแบ่่งวััตถุุประสงค์์การใช้้งาน (Function) ผู้้�ใช้้ (User) และทางสััญจร (Circulation)
โดยทำำ�การศึึกษาชุุดข้้อมููลในการออกแบบโรงพยาบาล นำำ�เสนอในลัักษณะการวิิเคราะห์์ขนาดความ
ต้้องการใช้้พื้้น� ที่่� (Area requirement) และแผนผัังการใช้้พื้้น� ที่่� (Bubble diagram) (ภาพที่่� 8) ที่่�นำ�ำ ไป
สู่่�การจััดแบ่่งพื้้�นที่่� (Zoning) ในพื้้�นที่่�แผนกคลิินิิกตรวจสุุขภาพ (ภาพที่่� 9)
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ภาพที่่� 8 : ภาพนำ�ำ เสนอการวิิเคราะห์์ขนาดความต้้องการใช้้พื้้น� ที่่� (Area requirement)
และแผนผัังการใช้้พื้้น� ที่่� (Bubble diagram)
ที่่ม� า : กลุ่่�มวิิจัยั สิ่่�งแวดล้้อมสรรค์์สร้้างเพื่่อ� สุุขภาวะ, 2561

ภาพที่่� 9 : ภาพนำ�ำ เสนอการจััดแบ่่งพื้้�นที่่� (Zoning) ในพื้้�นที่่แ� ผนกคลิินิกิ ตรวจสุุขภาพ
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2.2 การจััดสิ่่�งแวดล้้อม (Environment) ส่่งเสริิมสุุนทรีียภาพที่่�เอื้้�อต่่อสุุขภาพโดยแนวคิิด
การออกแบบสภาพแวดล้้อมสถานพยาบาลให้้เอื้้�อต่่อการเยีียวยา (Healing Environment) โดยมีี
รายละเอีียดดัังนี้้�
- การออกแบบสีีที่่�ใช้้ในพื้้�นที่่� โดยเลืือกสีีโทนอ่่อนเป็็ นสีีหลัักในการออกแบบพื้้�นที่่� ทำำ�ให้้
พื้้�นที่่�ที่่�มีีขนาดจำำ�กัดั ให้้ดูกว้
ู า้ งขวางขึ้้น� อีีกทั้้ง� ยัังสร้้างให้้พื้้น� ที่่�ดูสู ะอาดปราศจากมุุมอัับที่่�สามารถเกิิด
เชื้้�อโรค
- การออกแบบแสงสว่่างโดยเลืือกแบ่่งออกเป็็ น
1. แสงสว่่างทั่่�วไป (General lighting) ที่่�ใช้้เทคนิิควิิธีีการออกแบบลัักษณะของไฟหลืืบ
(Cove lighting) เพื่่�อควบคุุมแสงสว่่างให้้เพีียงพอต่่อบรรยากาศภายในพื้้�นที่่�
2. แสงสว่่างที่่�เหมาะสมกัับการทำำ�งาน (Task lighting) ในส่่วนของพื้้�นที่่�ทำ�ำ งานของพยาบาล
ที่่�ใช้้เทคนิิควิิธีีการออกแบบในลัักษณะของไฟส่่องลง (Down light) และเลืือกใช้้หลอด LED ที่่�มีีค่า่
ความถููกต้อ้ งของสีี (CRI) ระดัับ 80 และส่่วนของพื้้�นที่่�ห้อ้ งตรวจได้้เลืือกใช้้เทคนิิคการสองสว่่างที่่�เกิิด
จากการสะท้้อนแสงจากแหล่่งกำำ�เนิิดแสง (Indirect light) โดยเลืือกใช้้โคมแบบส่่องขึ้้น� ติิดตั้้�งฝัังฝ้้า
เพดาน (Up lighting) และเลืือกใช้้หลอด LED ที่่�มีีค่า่ ความถููกต้อ้ งของสีี (CRI) ระดัับ 90 เพื่่�อความ
ถููกต้อ้ งของสีีที่่�เหมาะสมที่่�สุดุ ในการการตรวจ
- การจััดแบ่่งพื้้�นที่่� ได้้ปรัับปรุุงจากเดิิมโดยการแบ่่งพื้้�นที่่�การใช้้งานออกเป็็ น 4 ส่่วน ได้้แก่่
ส่่วนพัักคอย ส่่วนคััดกรองและติิดต่่อสอบถาม ส่่วนห้้องตรวจ และส่่วนห้้องพัักบุคล
ุ ากรทางการแพทย์์
- การกำำ�หนดทางสััญจร โดยมีีทางสััญจรหลัักเชื่่�อมทุุกส่่วน และทางสััญจรรองสำำ�หรัับ
บุุคลากรทางการแพทย์์
2.3 การเลืือกวััสดุุ (Material) และอุุปกรณ์์ (Accessory) โดยได้้เลืือกวััสดุุในการตกแต่่งพื้้�น
ผนััง เพดาน ตามแนวคิิดการออกแบบสีี ที่่�เน้้นสีีอ่อ่ น การสร้้างบรรยากาศภายในพื้้�นที่่�ให้้สว่่าง โดย
วััสดุุพื้้น� เป็็ นกระเบื้้�องยางลายไม้้บีีชสีีอ่อ่ น เพื่่�อการทำำ�ความสะอาดง่่ายเหมาะสมกัับพื้้น� ที่่� อีีกทั้้ง� ยััง
ให้้ความรู้้�สึึกเชื่่�อโยงกัับธรรมชาติิ และผนัังกรุุลามิิเนตลายไม้้สีีบีีชสีีอ่อ่ นเช่่นเดีียวกันั ประกอบกัับ
เฟอร์์นิเิ จอร์์ที่่มี� รูี ูปลัักษณ์์ทันั สมััยในเรื่่อ� งวััสดุุที่่เ� ป็็ นเหล็็กและไม้้ รวมถึึงการนำำ�เทคโนโลยีีการลงทะเบีียน
การเก็็บข้อ้ มููลในลัักษณะออนไลน์์ มาช่่วยในการทำำ�งานของบุุคลากรทางการแพทย์์และเจ้้าหน้้าที่่�
	ซึ่่�งกระบวนการที่่�กล่า่ วมาเบื้้�องต้้นนำำ�ไปสู่่�การทำำ�แบบร่่างแนวความคิิด (Sketch design)
(ภาพที่่� 10) เพื่่�อนำำ�เสนอสู่่�ที่่�ประชุุมซึ่่�งประกอบด้้วยแพทย์์ พยาบาล เจ้้าหน้้าที่่�หน่่วยงานต่่าง ๆ ที่่�
เกี่่�ยวข้อ้ งระดมความคิิดเพื่่�อนำำ�มาสู่่�การสร้้างสรรค์์พื้้น� ที่่�ให้้เหมาะสมทั้้�งการใช้้งาน และสภาพแวดล้้อม
สถานพยาบาลให้้เอื้้�อต่่อการเยีียวยาที่่�สุดุ
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ภาพที่่� 10 : ภาพนำ�ำ เสนอแบบร่่างพื้้�นที่่แ� ผนกคลิินิกิ ตรวจสุุขภาพ
	ขั้้�นตอนที่่� 3 การส่่งมอบสู่่�ผู้้�ใช้้ (Deliver)
	ขั้้�นตอนการส่่งมอบสู่่�ผู้้�ใช้้ซึ่่ง� มีีรายละเอีียดขั้้�นตอนการสร้้างต้้นแบบ (Prototype) ในงานวิิจัยนี้้
ั �
คืือ การถ่่ายทอดไอเดีียที่่เ� กิิดจากการระดมความคิิดเห็็นของผู้้�มีีส่ว่ นเกี่่�ยวข้อ้ งร่่วมกัับผู้้�วิิจัยั จากขั้้�นตอน
การสร้้างสรรค์์ (Create) ข้้างต้้น นำำ�เสนอเป็็ นรายละเอีียดผัังภายใน (Lay out Plan) (ภาพที่่� 11) ของ
พื้้�นที่่� และภาพบรรยากาศทััศนีียภาพ (Perspective) (ภาพที่่� 12) ที่่�ใกล้้เคีียงมากที่่�สุดุ เพื่่�อนำำ�เสนอ
พููดคุุยกันั ในที่่�ประชุุมจากตััวแทนผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้อ้ งกัับโครงการ (ภาพที่่� 13)

ภาพที่่� 11 : ภาพนำ�ำ เสนอผัังภายใน (Lay out Plan) พื้้�นที่่ภ� ายในแผนกคลิินิกิ ตรวจสุุขภาพ
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ภาพที่่� 12 : ภาพนำ�ำ เสนอทััศนีียภาพ (Perspective) พื้้�นที่่ภ� ายในแผนกคลิินิกิ ตรวจสุุขภาพ
เมื่่�อพิิจารณาจากความเห็็นของผู้้�มีีส่ว่ นเกี่่�ยวข้อ้ งทั้้�งผู้้�บริิหาร บุุคลากรทางการแพทย์์ และ
เจ้้าหน้้าที่่� ผู้้�วิิจัยพบว่
ั
า่ ผลสรุุปจากการประชุุมทุุกภาคส่่วนมีีความพอใจในการนำำ�เสนอแนวทางการ
ออกแบบที่่�สอดคล้้องกัับโปรแกรมการใช้้งาน การแบ่่งสััดส่่วนพื้้�นที่่� การจััดสภาพสิ่่�งแวดล้้อม การเลืือก
วััสดุุและอุุปกรณ์์ภายในพื้้�นที่่�อย่่างเป็็ นรููปธรรม โดยเฉพาะแนวคิิดเรื่่อ� งของการออกแบบสภาพแวดล้้อม
เพื่่�อการเยีียวยา ซึ่่ง� เป็็ นแนวคิิดที่่�นำ�ำ มาปรัับให้้ผู้้�ใช้้พื้้น� ที่่� ซึ่่ง� ในที่่�ประชุุมได้้สรุุปถึึงกำำ�หนดการต่่อไปใน
การคำำ�นวนเพื่่�อประมาณการงบประมาณในการออกแบบและมอบหมายให้้ดำ�ำ เนิินการออกแบบใน
ส่่วนต่่อไปของโรงพยาบาล

ภาพที่่� 13 : ภาพนำ�ำ เสนอพููดคุุยกัันในที่่ป� ระชุุมจากตััวแทนผู้้�ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
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3. สรุุ ปผลการศึึกษาและข้้อเสนอแนะ
	การศึึกษากระบวนการคิิดเชิิงออกแบบสู่่�แนวทางการออกแบบภายในโรงพยาบาล กรณีีศึึกษา
การออกแบบปรัับปรุุงแผนกคลิินิิกตรวจสุุขภาพ โรงพยาบาลมหาวชิิราลงกรณธััญบุุรีี แสดงให้้เห็็น
ถึึงกระบวนการขั้้�นตอนที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั 3 ขั้้�นตอน ได้้แก่่ 1) การทำำ�ความเข้้าใจ (Understand) 2) การสร้้างสรรค์์
(Create) และ 3) การส่่งมอบสู่่�ผู้้�ใช้้ (Deliver) ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับกระบวนการคิิดเชิิงออกแบบ 3 ช่่วง
(Three Phases of Design Thinking) (ศููนย์์สร้้างสรรค์์งานออกแบบ (TCDC), 2560) นอกจากนี้้�แล้้ว
ยัังสอดคล้้องกัับแนวคิิดการออกแบบสภาพแวดล้้อมสถานพยาบาลให้้เอื้้�อต่่อการเยีียวยา (Healing
Environment) ของโกศล จึึงเสถีียรทรััพย์์ (โกศล, 2553) ที่่�มีีหลัักการออกแบบสถานพยาบาล มีีการ
ปรัับปรุุงสภาพแวดล้้อมอย่่างเหมาะสม ทั้้�งในเรื่่อ� งของ สีี แสง สภาพแวดล้้อม เพื่่�อเป็็ นส่่วนหนึ่่�งของ
การเยีียวยาผู้้�ใช้้พื้้น� ที่่�ในสถานพยาบาล ซึ่่�งเมื่่�อเปรีียบเทีียบกับก
ั ระบวนการออกแบบภายในพื้้�นที่่�
แล้้วนั้้น� กระบวนการคิิดเชิิงออกแบบมีีความสอดคล้้องกััน
	การศึึกษาครั้้�งนี้้�จึึงเป็็ นการแสดงให้้เห็็นถึึงกระบวนการสร้้างสรรค์์งานออกแบบภายใน ที่่�
ประยุุกต์ก์ ระบวนการคิิดเชิิงออกแบบนำำ�มาสู่่�ขั้้น� ตอนการคิิดวิิคราะห์์จากนามธรรมสู่่�รููปธรรม การนำำ�
ชุุดข้้อมููลจากการทำำ�ความเข้้าใจนำำ�มาสู่่�การสร้้างสรรค์์ จนนำำ�ไปสู่่�การสร้้างต้้นแบบเพื่่�อร่่วมพิิจารณา
ร่่วมกัันอย่่างเหมาะสม ซึ่่ง� เป็็ นประโยชน์์ต่อ่ แวดวงการศึึกษาสาขาวิิชาออกแบบภายในต่่อไป

ภาพที่่� 13 : ภาพนำ�ำ เสนอกระบวนการสร้้างสรรค์์งานออกแบบภายใน
ที่่ป� ระยุุกต์์กระบวนการคิิดเชิิงออกแบบ
	ข้้อเสนอแนะสำำ�หรัับการวิิจัยั ในครั้้�งนี้้� จากการศึึกษาแนวคิิดกระบวนการคิิดเชิิงออกแบบ
ในขั้้�นตอนสุุดท้้ายในการส่่งมอบสู่่�ผู้้�ใช้้นั้้น� ยัังมีีขั้้น� ตอนในการประเมิินทดสอบ (Test) ซึ่่ง� เป็็ นขั้้�นตอน
ที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั อีีกหนึ่่�งขั้้�นตอน ที่่�จะสามารถทดสอบกัับผู้้�ใช้้งานที่่�เป็็ นพื้้�นฐานที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ของการออกแบบโดย
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มีีมนุุษย์์เป็็ นจุุดศููนย์์กลาง (Human-centered Design) (ศููนย์์สร้้างสรรค์์งานออกแบบ (TCDC),
2560) ซึ่่ง� จะช่่วยให้้เข้้าใจผู้้�ใช้้มากขึ้้น� ที่่�สามารถร่่วมกัับกระบวนการศึึกษาวิิเคราะห์์หลัังการใช้้พื้้น� ที่่�
(Post occupancy) ซึ่่ง� ผลประเมิินจะสามารถแสดงถึึงข้้อเสนอที่่�จะสามารถนำำ�ไปสู่่�การสร้้างสรรค์์
พื้้�นที่่�ภายในที่่�เหมาะสมยิ่่�งขึ้้น�
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บทคััดย่่อ
	การวิิจัยนี้้
ั มี� ีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อพััฒนาแอปพลิิเคชัันเกมออกกำำ�ลังั กายสำำ�หรัับผู้้�สูงู อายุุไทยใช้้
ป้้องกัันภาวะสมองเสื่่�อมชนิิด อััลไซเมอร์์มุ่่�งเน้้นการพััฒนาของสมองส่่วนระบบสมองด้้านหน้้าที่่�รู้้�คิดิ
Cognitive Function โดยใช้้การเปรีียบเทีียบวัดั ผลจากการทำำ�แบบประเมิินสมรรถภาพสมอง (Montreal Cognitive Assessment: MoCA-Test) ก่่อนและหลัังการใช้้งานแอปพลิิเคชัันออกกำำ�ลังั กาย
โดยแบ่่งกลุ่่�มทดลองเป็็ น 3 กลุ่่�ม 1) กลุ่่�มคนใช้้แอปพลิิเคชัันเกมออกกำำ�ลังั กาย 2) กลุ่่�มคนไม่่ใช้้
แอปพลิิเคชัันเกมออกกำำ�ลังั กายในการออกกำำ�ลังั กาย 3) กลุ่่�มคนที่่�ไม่่ออกกำำ�ลังั กาย กลุ่่�มตััวอย่่าง
เป็็ นผู้้�สููงอายุุไทยสุุขภาพดีี ไม่่มีีโรคประจำำ�ตัวั อายุุระหว่่าง 55-75 ปีี จำำ�นวน 14 คน เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ใน
การวิิจัยคื
ั อื แอปพลิิเคชัันเกมออกกำำ�ลังั กายสำำ�หรัับผู้้�สูงู อายุุไทยใช้้ป้อ้ งกัันภาวะสมองเสื่่อ� มชนิิดอััลไซเมอร์์
ก่่อนการทดลองกลุ่่�มทดลองแต่่ละกลุ่่�มต้้องทำำ�แบบประเมิิน MoCA-Test เพื่่�อวััดผลหลัังจากนั้้�นให้้
กลุ่่�มทดลองออกกำำ�ลังั กายด้้วยแอปพลิิเคชัันเกมออกกำำ�ลังั กายเป็็ นระยะเวลา 10 ครั้้�ง (ประมาณ 1
เดืือน) แล้้วให้้กลุ่่�มทดลองทำำ�แบบประเมิิน MoCA-Test อีีกครั้้ง� หลัังจากใช้้แอปพลิิเคชัันออกกำำ�ลังั
กายเพื่่�อทำำ�การเปรีียบเทีียบผลลัพธ์
ั ค์ ะแนนของแบบทดสอบระหว่่างกลุ่่�มตััวอย่่าง 3 กลุ่่�ม ผลวิิจัยั
ระบุุว่า่ เมื่่�อเปรีียบเทีียบผลการทดลองก่่อนและหลัังทำำ�แบบทดสอบแสดงให้้เห็็นว่่า กลุ่่�มทดลองที่่�ใช้้
แอปพลิิเคชัันมีีผลลัพธ์
ั ท์ างสมองที่่�พัฒ
ั นาขึ้้น� เมื่่�อเปรีียบเทีียบกับกลุ่่�
ั มทดลองที่่�ออกกำำ�ลังั กายไม่่ได้้ใช้้
แอปพลิิเคชัันและกลุ่่�มไม่่ออกกำำ�ลังั กาย สรุุปได้้ว่า่ การใช้้แอปพลิิเคชัันออกกำำ�ลังั กายมีีส่ว่ นช่่วยพัฒ
ั นา
สมองสามารถนำำ� มาใช้้เ ป็็ น ทางเลืื อ กสำำ� หรัับป้้อ งกััน โรคสมองเสื่่� อ มชนิิ ด อััล ไซเมอร์์ร วมถึึงเป็็ น
สัันทนาการทางเลืือกสำำ�หรัับผู้้�สูงู อายุุในประเทศไทย
คำำ�สำ�คั
ำ ญ
ั : แอปพลิิเคชัันออกกำำ�ลังั กาย, ผู้้�สููงอายุุ, ระบบสมองด้้านหน้้าที่่�รู้้�คิดิ , เกมพััฒนาสมอง, อััลไซเมอร์์
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Abstract
The purpose of the research is to develop a Protection Alzheimer’s Disease Exercise Game Application for Thai Elderly People which emphasize on result of improvement
in Cognitive Function. The method is using (Montreal Cognitive Assesment: MoCa-Test) to
compare the result score of MoCa-Test between before and after playing with Protection
Alzheimer’s Disease Exercise Game Application for Thai Elderly People. The sample
groups are separated into 3 groups 1) Group of people exercise with Protection Alzheimer’s Disease Exercise Game Application for Thai Elderly People. (Experimental Group) 2)
Group of people exercise without Protection Alzheimer’s Disease Exercise Game Application for Thai Elderly People. (Control Group) 3) Group of people do not exercise. (Control
Group) The samples are healthy elderly Thai people. The average of age of the samples in
experimental and control group is 55-75 years old, 14 peoples. The research instrument is
Protection Alzheimer’s Disease Exercise Game Application for Thai Elderly People, the
sample groups need to take MoCa-Test to get the result of cognitive assessment, then
experimental group exercises with Protection Alzheimer’s Disease Exercise Game Application for Thai Elderly People for a period of time (10 times, 1 month) while the other control
groups waiting for 1 month then have the sample take MoCa-Test again to compare the
result of improvement in cognitive function between each groups. The finding showed that
group of people who exercise with application has significantly more result of improvement
in cognitive function than other 2 groups that never use application. The study showed that
Protection Alzheimer’s Disease Exercise Game Application for Thai Elderly People can be
used for training cognitive function, also can be another option for recreation for elderly
Thai people.
KEYWORDS: Exercise Game Application, Elderly People, Cognitive Function, Brain Game,
Alzheimer’s

วััตถุุประสงค์์
เพื่่�อพััฒนาแอปพลิิเคชัันเกมออกกำำ�ลังั กายสำำ�หรัับผู้้�สูงู อายุุไทยที่่�นำ�ำ ไปสู่่�การพััฒนาระบบ
สมองด้้านหน้้าที่่�รู้้�คิดิ (Cognitive Function)
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บทนำำ�

ภาวะสมองเสื่่�อมเกี่่�ยวข้อ้ งกัับการเสื่่�อมถอยของการทำำ�งานของสมองซึ่่�งส่่วนมากเกิิดกัับ
คนที่่�มีีอายุุ 65 ปีี ขึ้้น� ไป ภาวะสมองเสื่่�อมเป็็ นกลุ่่�มอาการที่่�เกิิดจากการถดถอยในการทำำ�งานของ
สมองหรืือสููญเสีียเซลล์์สมองโดยเริ่่ม� ที่่�สมองส่่วนใดส่่วนหนึ่่�งแล้้วลามไปยัังสมองส่่วนอื่่�น ๆ ซึ่่ง� ความ
เสื่่�อมถอยจะดำำ�เนิินอย่่างช้้า ๆ ค่่อยเป็็ นค่่อยไปจนกระทั่่�งความผิิดปกติิปรากฏชััดเจนทำำ�ให้้สังั เกตได้้
และมีีผลต่อ่ การดำำ�เนิินชีีวิิตประจำำ�วันั (Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute join with Health Interventions and Technologies Assessment Program, 2014)
ภาวะสมองเสื่่�อมกัับอัลั ไซเมอร์์มีีความเกี่่�ยวข้อ้ งกัันที่่�ในแง่่ที่่�ว่่าอััลไซเมอร์์เป็็ นหนึ่่�งในกลุ่่�มอาการ
ภาวะสมองเสื่่�อม เพราะฉะนั้้�น การรู้้�ทัันภาวะสมองเสื่่�อมในผู้้�สููงอายุุไทยสามารถช่่วยทำ�ำ ให้้ผู้้�สูงู อายุุ
ไทยมีีคุณ
ุ ภาพชีีวิติ ที่่�ดีขึ้ี น้ � ไม่่ถูกตั
ู ดั ขาดจากสัังคมรวมถึึงช่่วยลดภาระของผู้้�ดููแล (Care Giver) ส่่งผลดีี
ต่่อสัังคมในระยะยาว
	มีีงานวิิจัยที่่
ั �ยืืนยัันว่่าการออกกำำ�ลังั กายมีีผลจำ�ำ เพาะให้้เกิิดการสร้้างเซลล์์ประสาทเพิ่่�มขึ้้น�
และมีีความสััมพัันธ์์กับก
ั ารสร้้างเส้้นเลืือดไปเลี้้�ยงสมองทำำ�ให้้ระบบสมองส่่วนกระบวนการทำำ�งาน
ของสมองด้้านความคิิดและความเข้้าใจทำำ�งานได้้ดีีขึ้น้ � (Weerapong P, 2007) การออกกำำ�ลังั กายจึึง
เป็็นวิิธีที่่ี ท� างการแพทย์์นิยิ มใช้้ในการป้้องกัันภาวะสมองเสื่่อ� ม ซึ่่ง� ผู้้�สููงอายุุควรใช้้เวลาในการออกกำำ�ลังั กาย
ไม่่เกิิน 30 นาทีีต่อ่ ครั้้�ง สััปดาห์์ละ 3 ครั้้�ง นอกจากสุุขภาพแข็็งแรงแล้้วยังั ช่่วยลดโอกาสการเกิิดอััลไซ
เมอร์์ได้้ การออกกำำ�ลังั กายในผู้้�สููงอายุุเป็็ นเรื่่อ� งที่่�ยาก เนื่่�องจากสภาพร่่างกายที่่�เสื่่�อมถอย กลััวอาการ
บาดเจ็็บ ไม่่มีีสังั คมร่่วมออกกำำ�ลังั กาย เสี่่�ยงต่่อการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุอันั ตราย รวมถึึงไม่่เห็็นประโยชน์์ของ
การออกกำำ�ลังั กาย (Jeffrey, Y. and T.C. Nicholas, G., 2007) การนำำ�เกมซึ่่ง� เป็็ นหนึ่่�งในเทคโนโลยีี
ถููกนำ�ำ มาใช้้เป็็ นเครื่่�องมืือสนัับสนุุนกระตุ้้�นให้้ผู้้�สูงู อายุุมีีการออกกำำ�ลังั กายที่่�หนัักขึ้น้ � และใช้้ระยะเวลา
นานขึ้้น� ถืือเป็็ นทางเลืือกใหม่่ในสัังคมยุุค 4.0 ที่่�เทคโนโลยีีถูกผ
ู สมผสานเข้้ากัับวิิถีีชิิวิิตของคนในยุุค
ปัั จจุุบันั (Taylor, L.M., 2018) มีีงานวิิจัยพบว่
ั
า่ การนำำ�ความเป็็ นจริิงเสมืือน (Virtual Reality) สามารถ
เพิ่่�มการระยะเวลา ความหนัักของการออกกำำ�ลังั กายให้้ได้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้น� เมื่่�อเทีียบกับก
ั าร
ออกกำำ�ลังั กายปกติิ (Yao, S. & Kim, G., 2019)
จากความสำำ�คัญ
ั และปัั ญหาที่่�กล่า่ วมา งานวิิจัยนี้้
ั มี� ีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อพััฒนาแอปพลิิเคชััน
เกมออกกำำ�ลังั กายสำำ�หรัับผู้้�สูงู อายุุไทยใช้้ป้อ้ งกัันภาวะสมองเสื่่�อมชนิิดอััลไซเมอร์์มุ่่�งเน้้นการพััฒนา
ของสมองส่่วนระบบสมองด้้านหน้้าที่่�รู้้�คิิด Cognitive Function ภายใต้้รููปแบบของการออกกำำ�ลังั
กายในสภาพแวดล้้อมความเป็็ นจริิงเสมืือนผ่่านแอปพลิิเคชัันสามารถช่่วยยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี
ขึ้้น� สำำ�หรัับผู้้�สูงู อายุุในประเทศไทย ใช้้เป็็ นทางเลืือกในการป้้องกัันภาวะสมองเสื่่�อมที่่�เหมาะสมกัับยุคุ
ปััจจุุบันั ซึ่่ง� พบว่่าแอปพลิิเคชัันเกมออกกำำ�ลังั กายสำำ�หรัับผู้้�สูงู อายุุไทยใช้้ป้อ้ งกัันภาวะสมองเสื่่อ� มชนิิด
อััลไซเมอร์์มุ่่�งเน้้นการพััฒนาของสมองส่่วนระบบสมองด้้านหน้้าที่่�รู้้�คิดิ มีีองค์์ประกอบของการออกแบบ
เกมการออกกำำ�ลังั กายและเกมฝึึกสมองที่่�สอดคล้้องกัับแนวคิิดของ Stanmore, E., Stubbs, B., Vancampfort, D., de Bruin, E. D., & Firth, J., (2017) ได้้ทำ�ำ งานวิิจัยที่่
ั ชี้้� ว่� า่ เกมออกกำำ�ลังั กาย (Physically
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Active Video Game) ช่่วยพัฒ
ั นาสมองด้้านหน้้าที่่�การรู้้�คิิด (Cognitive Function) และการกระตุ้้�น
อััตราการปั่่� นจัักรยานในผู้้�สููงอายุุด้วย
้ ภาพและเสีียง (Gallagher, R., Damodaran, H., Werner, W.
G., Powell, W., & Deutsch, J. E., 2016) ซึ่่ง� งานวิิจัยชิ้้
ั น� นี้้�มีีความแตกต่่างโดยใช้้ Virtual Reality ที่่�
มุ่่�งเน้้นให้้ผู้้�สูงู อายุุสัมั ผััสกัับสภาพแวดล้้อมเสมืือนจริิงที่่�มีีส่ว่ นช่่วยกระตุ้้�นให้้เกิิดการออกกำำ�ลังั กายที่่�
นำำ�ไปสู่่�การพััฒนาระบบสมองด้้านหน้้าที่่�รู้้�คิดิ (Cognitive Function)

ขอบเขตการวิิจัยั
1. ประชากรกลุ่่�มตััวอย่่าง 3 กลุ่่�ม อายุุระหว่่าง 55-75 ปีี คััดกรองจากบุุคคลที่่มี� สุี ขุ ภาพแข็็งแรง
ไม่่มีีโรคประจำำ�ตัวั แบ่่งตามกลุ่่�ม
	กลุ่่�มที่่� 1 : บุุคคลที่่�ออกกำำ�ลังั กายด้้วยแอปพลิิเคชัันเกมออกกำำ�ลังั กาย (กลุ่่�มทดลอง)
	กลุ่่�มที่่� 2 : บุุคคลที่่�ออกกำำ�ลังั กายแต่่ไม่่ได้้ใช้้แอปพลิิเคชัันออกกำำ�ลังั กาย (กลุ่่�มควบคุุม)
	กลุ่่�มที่่� 3 : บุุคคลที่่�ไม่่ได้้ออกกำำ�ลังั กาย (กลุ่่�มควบคุุม)
	ตััวแปรต้้น คืือ แอปพลิิเคชัันเกมออกกำำ�ลังั กายสำำ�หรัับผู้้�สูงู อายุุไทยใช้้ในการป้้องกัันโรค
สมองเสื่่�อมชนิิด อััลไซเมอร์์ (Bike Papa)
	ตััวแปรตาม คืือ ระบบสมองด้้านหน้้าที่่�รู้้�คิดิ (Cognitive Function) มีีการทำำ�งานที่่�ดีีขึ้น้ �

ขอบเขตการวิิจัยั

ภาพที่่� 1 : กรอบแนวคิิดการวิิจัยั
ที่่ม� า : ผู้้�วิจัิ ยั , 2563
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วิิธีีดำ�ำ เนิินงานวิิจัยั
	รููปแบบที่่�ใช้้ในการวิิจัยั คืือ การวิิจัยั เชิิงพััฒนา ประกอบด้้วย 3 กระบวนการ ดัังนี้้�
1. กระบวนการออกแบบ 2. กระบวนการพััฒนา 3. กระบวนการประเมิิน

ขั้้น� ตอนการดำำ�เนิินงานวิิจัยั
1. กระบวนการออกแบบ
	ทบทวนวรรณกรรม ศึึกษา วิิเคราะห์์ สัังเคราะห์์ งานวิิจัยที่่
ั �เกี่่�ยวข้อ้ งกัับการออกแบบและ
พััฒนาแอปพลิิเคชัันออกกำำ�ลังั กาย โดยศึึกษาหลัักการด้้านระบบสมองด้้านหน้้าที่่�รู้้�คิดิ (Cognitive
Function) ด้้านร่่างกาย (การออกกำำ�ลังั กายในผู้้�สููงอายุุ) และ ด้้านการออกแบบ (การทำำ�ให้้กลับั มา
เล่่นอีีกครั้้ง� ) จนได้้โมเดลการออกแบบ “Conceptual Model of Game Element” (Promsorn, W.,
Bunlikhitsiri, B., & Kaewkaen, P., 2020) ทฤษฎีีนี้้ผ่� า่ นการตรวจสอบกรอบแนวคิิดการออกแบบ
ทำำ�การวิิพากษ์์การสอบโครงร่่างดุุษฎีีนิิพนธ์์ ผ่่านการประเมิิน และนำำ�ข้อ้ เสนอแนะที่่�ได้้มาจากการ
สอบมาปรัับปรุุ งแก้้ไขโดยแบ่่งโมเดลการออกแบบแอปพลิิเคชัันเกมออกกำำ�ลังั กายสำำ�หรัับผู้้�สูงู อายุุ
ออกเป็็ น 8 องค์์ประกอบ ดัังนี้้�

ภาพที่่� 2 : โมเดลการออกแบบแอปพลิิเคชัันเกมออกกำ�ลั
ำ งั กายสำ�ำ หรัับผู้้�สููงอายุุ
ที่่ม� า : ผู้้�วิจัิ ยั , 2563
Medium : เครื่่�องมืืออุุปกรณ์์ที่่�นำ�ำ มาใช้้ในการเล่่นเกม เช่่น VR
Main Plot : เนื้้�อเรื่่อ� งหลัักของเกม เช่่น ผู้้�สููงอายุุเข้้าแข่่งขัันปั่่� นจัักรยาน
Mechanic : กฎกติิกา กลไก วิิธีีการเล่่นเกม เช่่น ปั่่� นจัักรยานตามที่่�กำ�ำ หนดในภาพ
Visual Aesthetic: องค์์ประกอบภาพและทััศนศิิลป์์ของเกม เช่่น ภาพวิิวทิิวทัศั น์์เสมืือนจริิง
มีีตัวอั
ั กั ษรอ่่านง่่าย
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Challenge : ความท้้าทาย ระดัับความยากของเกม เช่่น ผลคะแนน ระดัับการเล่่น
Choice : ทางเลืือกภายในเกม เช่่น ผู้้�เล่่นสามารถเลืือกตััวละครเองได้้
Change : ความหลากหลายในเกม เช่่น ฉากสภาพแวดล้้อมที่่�เปลี่่�ยนไปขณะเล่่นเกม
Chance : โบนััสในเกม เช่่น รางวััลพิิเศษ
2. กระบวนการพััฒนา
		
2.1 สร้้างต้้นแบบ (Prototype) โดยยึึดจาก “Conceptual Model of Game Element”
(Promsorn, W., Bunlikhitsiri, B., & Kaewkaen, P., 2020) โดยการสร้้างต้้นแบบตามชิ้้�นงานที่่�มีี
ลัักษณะการเชื่่�อมต่่อประสานระหว่่างจัักรยานและความเป็็ นจริิงเสมืือน (Yao, S. & Kim, G., 2019) ใช้้
เครื่่�องมืือ Arduino จัับสัญ
ั ญาณการปั่่� นครบวงรอบที่่�ล้อ้ จัักรยาน ข้้อมููลจะถููกส่ง่ ไปที่่�ซอฟต์์แวร์์เพื่่�อ
เคลื่่�อนผู้้�เล่่นในสภาพแวดล้้อมเสมืือนให้้สอดคล้้องกัับการเคลื่่�อนที่่�ในการปั่่� นครบรอบวงในสภาพ
แวดล้้อมจริิง

� กั ษณะการเชื่่อ� มต่่อประสาน
ภาพที่่� 3 : ชิ้้�นงานแอปพลิิเคชัันเกมออกกำ�ลั
ำ งั กายที่่มีีลั
ระหว่่างจัักรยานและความเป็็ นจริงิ เสมืือน
ที่่ม� า : ผู้้�วิจัิ ยั , 2563
		
2.2 นำำ�นวััตกรรมต้้นแบบให้้ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านสมอง ด้้านการออกแบบและผู้้�สููงอายุุ
ทดลองใช้้ เพื่่�อเก็็บข้อ้ มููลในรููปแบบการสััมภาษณ์์โดยทดลองในกลุ่่�มเล็็กแบ่่งออกเป็็ น ทดลองกัับผู้้�
เชี่่�ยวชาญด้้านสมอง ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการออกแบบ และผู้้�สููงอายุุ เพื่่�อนำำ�ข้อ้ เสนอแนะมาปรัับปรุุงให้้
เหมาะกัับการนำำ�ไปพััฒนางานต่่อไป
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ภาพที่่� 4 : ผู้้�เชี่่ย� วชาญด้้านสมอง ด้้านการออกแบบ และผู้้�สููงอายุุ
ทดลองใช้้นวัตั กรรมต้้นแบบเพื่่อ� เก็็บข้้อมููล
ที่่ม� า : ผู้้�วิจัิ ยั , 2563
		
2.3 นำำ�ข้อ้ มููลมาวิิเคราะห์์และปรัับปรุุงพััฒนาต้้นแบบ (Prototype) ขอแบ่่งออก
เป็็ น 2 ส่่วน เพื่่�อให้้ง่า่ ยต่่อการเข้้าใจ ดัังนี้้�
		
ส่่วนที่่� 1 ข้้อเสนอแนะจากผู้้�เชี่่�ยวชาญ
		
1.1) เพิ่่�มกิิจกรรม (task) เพื่่�อให้้ผู้้�เล่่นไม่่รู้้�สึึกจำ�ำ เจเพีียงปั่่� นจัักรยานอย่่างเดีียว
กิิจกรรมอื่่�นสามารถช่่วยเพิ่่�มทางเลืือก (choice) ในเกมได้้ เช่่น เพิ่่�มหมวดออกกำำ�ลังั กายแบบ HIIT
เป็็ นการปั่่� นเร็็วสลัับกับั ชะลอเป็็ นการควบคุุมให้้ผู้้�เล่่นได้้ทำ�ำ ตามสั่่�งสามารถช่่วยฝึึกสมาธิิของผู้้�เล่่นได้้
รวมทั้้�งช่่วยเพิ่่�มอััตราการออกกำำ�ลังั กายได้้
		
1.2) เพิ่่�มเกมความจำำ�ขณะผู้้�เล่่นกำำ�ลังั เล่่นเกมปั่่� นจัักรยาน โดยให้้ผู้้�เล่่นจดจำำ�ชุดุ
คำำ�ศัพั ท์์ก่อ่ นเริ่่ม� เล่่นเกม เพื่่�อนำำ�มาตอบหลัังจากเล่่นเกมปั่่�นจัักรยานเสร็็จ ระหว่่างที่่�เล่่นเกมปั่่�นจัักรยาน
ผู้้�เล่่นต้้องนัับจำ�ำ นวนสิ่่�งของที่่�กำ�ำ หนดภายในเกมควบคู่่�ไปด้้วยรวมถึึงต้้องจดจำำ�ชุดุ คำำ�ศัพั ท์์ กิิจกรรม
เหล่่านี้้�ที่่�ทำ�พร้
ำ อ้ ม ๆ กัันในเวลาเดีียวกัันช่่วยกระตุ้้�นให้้สมองใช้้งานความจำำ�ที่่�ไว้้ใช้้งานขณะนั้้�น
(Working Memory)
		
1.3) เพิ่่�มรางวััล (Reward) ให้้ผู้้�เล่่นอยากกลัับมาเล่่นอีีกครั้้ง� ผู้้�เล่่นสามารถเลืือก
ชุุด อุุปกรณ์์ จัักรยานใหม่่ได้้ทุกครั้้
ุ ง� หลัังจากเล่่นจบเกมในการเล่่นเกมครั้้�งถััดไป ผู้้�เล่่นสามารถเลืือก
แต่่งตััวปรัับเปลี่่�ยนละครของตนเองได้้ ซึ่่ง� อุุปกรณ์์ต่า่ ง ๆ สะท้้อนให้้เห็็นถึึงประสบการณ์์การเล่่นเกม
ของผู้้�เล่่น เช่่น เล่่นมากกว่่าก็็มีีอุปุ กรณ์์มีีชุดุ ให้้เลืือกมากกว่่า
		
1.4) จัักรยานควรมีี คว ามแข็็ ง แรง มั่่�นคง สามารถเคลื่่�อนย้้ายปรัับเปลี่่�ยนได้้ง่า่ ย
เหมาะกัับร่า่ งกายของแต่่ละบุุคคล
		
1.5) เพิ่่�มเสีียงกระตุ้้�นให้้เกิิดอััตราการปั่่�นที่่�หนัักขึ้น้ � เช่่น มีีเสีียงเตืือน หรืือให้้กำ�ลั
ำ งั ใจ
ขณะปั่่� น
		
1.6) ความเสถีียรของเครื่่�องมืือวััดหััวใจ

161

162

การพััฒนาแอปพลิิเคชัันเกมออกกำำ�ลังั กายสำำ�หรัับผู้้�สูงู อายุุ
ในประเทศไทยใช้้ป้อ้ งกัันภาวะสมองเสื่่�อมชนิิดอััลไซเมอร์์

		
ส่่วนที่่� 2 การปรัับต้้นแบบตามข้้อเสนอแนะ
		
2.1) เพิ่่�มหมวดกิิจกรรมการออกกำำ�ลังั กายแบบ HIIT
		
2.2) เพิ่่�มกิิจกรรมระหว่่างเล่่นเกมโดยให้้จดจำำ�ชุดุ คำำ�ศัพั ท์์ก่่อนเริ่่ม� เล่่นเกมเพื่่�อนำำ�
มาตอบหลัังจากเล่่นเกมเสร็็จระหว่่างที่่� เล่่นเกมผู้้�เล่่นต้้องนัับจำ�ำ นวนสิ่่�งของที่่� กำ�ำ หนดภายในเกม
ควบคู่่�ไปด้้วย
		
2.3) เพิ่่�มรางวััล (Reward) ให้้ผู้้�เล่่นสามารถเลืือกใช้้ ชุุด อุุปกรณ์์ จัักรยาน สีี แบบ
ใหม่่ได้้ทุกครั้้
ุ ง� หลัังจากเล่่นจบเกม
		
2.4) เพิ่่� ม เสีียงกระตุ้้�นให้้เกิิ ด อััต ราการปั่่� นที่่� ห นัักขึ้้น� เช่่น มีีเสีียงเตืือน หรืือ ให้้
กำำ�ลังั ใจขณะปั่่� น

ภาพที่่� 5 : (บน) หน้้าจอเมนููหมวดต่่าง ๆ (ล่่าง) แถบคำ�สั่่
ำ ง� ปั่่�นตามคำ�สั่่
ำ ง�
ที่่กำ� �ำ หนดในหมวด HIIT (ปรัับปรุุงตามข้้อเสนอแนะที่่� 1)
ที่่ม� า : ผู้้�วิจัิ ยั , 2563

ภาพที่่� 6 : ชุุดคำ�ศั
ำ พั ท์์ให้้ผู้้�เล่่นจำ�ก่
ำ ่อนเริ่่�มปั่่�นจัักรยาน (ปรัับปรุุงตามข้้อเสนอแนะที่่� 2)
ที่่ม� า : ผู้้�วิจัิ ยั , 2563
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ภาพที่่� 7 : หน้้าจอหมวดปรัับแต่่งตััวละคร (ปรัับปรุุงตามข้้อเสนอแนะที่่� 3)
ที่่ม� า : ผู้้�วิจัิ ยั , 2563

ภาพที่่� 8 : เสีียงกระตุ้้�นเพื่่อ� ให้้เกิิดอััตราการปั่่�นที่่ห� นัักขึ้้น� (ปรัับปรุุงตามข้้อเสนอแนะที่่� 3)
ที่่ม� า : ผู้้�วิจัิ ยั , 2563
		
2.5) นำำ�ต้น้ แบบที่่�ปรัับปรุุงมาทดลองใช้้กับั ประชากรกลุ่่�มตััวอย่่างเพื่่�อศึึกษาและ
เก็็บข้อ้ มููลนำ�ำ มาวิิเคราะห์์สรุุปตีีความและนำำ�มาบรรยายเชิิงวิิเคราะห์์
3) กระบวนการประเมิิน
	ผู้้�วิิจััยได้้ทำ�ก
ำ ารเก็็ บรวบรวมข้้อมููลและวิิเคราะห์์เพื่่� อให้้ง่่ายต่่อการนำำ�เสนอขอแบ่่งการ
ประเมิินออกเป็็ น 3 ด้้าน ดัังนี้้�
		
3.1) ประเมิินด้้านการรัับรู้้�ของเครื่่�องมืือ ใช้้การประเมิินจากการสัังเกตปฏิิกิิริยิ า
ตอบสนองขณะเล่่นเกมออกกำำ�ลังั กาย Bike Papa
		
วิิธีีการทดสอบด้้านการรัับรู้้�ของเครื่่�องมืือ
		ผู้้�วิิจัยั ประเมิินสร้้างสถานการณ์์ให้้กลุ่่�มทดลองปั่่�นจัักรยานเร่่งความเร็็วให้้ถึึงเส้้นชััย
ให้้เร็็วที่่�สุดุ โดยไม่่สนใจสิ่่�งกีีดขวาง ถ้้ากลุ่่�มทดลองมีีปฏิิกิิริยิ าตอบสนองต่่อสิ่่�งกีีดขวางแสดงว่่าเครื่่�อง
มืือมีีประสิิทธิิภาพสามารถสร้้างการรัับรู้้� (Perception) ได้้
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ภาพที่่� 9 : มุุมมองและปฏิิกิริิ ยิ าของผู้้�ทดลองต่่อสิ่่�งกีีดขวาง
ที่่ม� า : ผู้้�วิจัิ ยั , 2563
		
3.2) ประเมิินด้้านการใส่่ใจขณะใช้้เครื่่�องมืือ ใช้้การประเมิินจากใช้้การสัังเกตปฏิิกิิริยิ า
ตอบสนองจากจำำ�นวนครั้้�งการเล่่นเกมออกกำำ�ลังั กาย Bike Papa ตั้้�งแต่่ต้น้ จนจบ
		
วิิธีีการทดสอบด้้านการใส่่ใจขณะใช้้เครื่่�องมืือ
		ผู้้�วิิจัยั ประเมิินสร้้างกิิจกรรมให้้กลุ่่�มทดลองเล่่นเกมออกกำำ�ลังั กาย Bike PaPa
เป็็ นเวลา 10 ครั้้�ง เฉลี่่�ยครั้้ง� ละประมาณ 10 นาทีี ถ้้ากลุ่่�มทดลองสามารถเล่่นเกมตั้้�งแต่่เริ่่ม� จนสิ้้�นสุุด
เวลาของการเล่่นได้้โดยไม่่หยุุดระหว่่างเกม แสดงว่่าเครื่่�องมืือมีีประสิิทธิิภาพสามารถสร้้างความใส่่ใจ
กัับสิ่่�งใดสิ่่�งหนึ่่�งเป็็ นเวลานาน (Sustained Attention) ได้้

ภาพที่่� 10 : ตารางแสดงจำ�นวนครั้้
ง� ที่่เ� ล่่นเกมตั้้�งแต่่เริ่่�มจนจบ
ำ
ที่่ม� า : ผู้้�วิจัิ ยั , 2563
		
3.3) ประเมิินด้้านสมองส่่วนหน้้าที่่�รู้้�คิิด ใช้้ประเมิินจาก เปรีียบเทีียบผลลัพธ์
ั ์
คะแนนก่่อนใช้้และหลัังใช้้แอปพลิิเคชัันด้้วยแบบประเมิินสมรรถภาพสมอง (Montreal Cognitive
Assessment: MoCA-Test)
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วิิธีีการทดสอบด้้านสมองส่่วนหน้้าที่่รู้้� �คิดิ
		ผู้้�วิิ จััย ประเมิิ น เปรีียบ เทีี ยบวััด ผลก่่ อ นและหลััง โดยให้้กลุ่่�มทดลองและกลุ่่�ม
ควบคุุมทำำ�แบบประเมิิน MoCA-Test เพื่่�อประเมิินสมรรถภาพสมองหลัังจากนั้้�นให้้กลุ่่�มทดลองใช้้
แอปพลิิเคชัันเกมออกกำำ�ลังั กายเป็็ นระยะเวลา 10 ครั้้�ง (ประมาณ 1 เดืือน) ส่่วนกลุ่่�มควบคุุมเว้้น
ระยะเวลาเท่่ากัับกลุ่่�มทดลอง จากนั้้�นให้้กลุ่่�มทดลองและกลุ่่�มควบคุุมทำำ�แบบประเมิิน MoCA-Test
อีีกครั้้ง� เพื่่�อทำำ�การเปรีียบเทีียบผลลัพธ์
ั ค์ ะแนนของเครื่่�องมืือประเมิินสมรรถภาพสมองของกลุ่่�มตััวอย่่าง
3 กลุ่่�ม

� ดิ
ภาพที่่� 11 : MoCA –Test แบบทดสอบการประเมิินสมรรถภาพสมองด้้านหน้้าที่่รู้้�คิ
ที่่ม� า : www.mocatest.org

ผลการทดลอง
	การศึึกษาครั้้�งนี้้� มีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อพััฒนาแอปพลิิเคชัันเกมออกกำำ�ลังั กายสำำ�หรัับผู้้�สูงู อายุุ
ไทยที่่�นำ�ำ ไปสู่่�การพััฒนาระบบสมองด้้านหน้้าที่่�รู้้�คิิด (Cognitive Function) ซึ่่�งผู้้�วิิจัยั ได้้ดำ�ำ เนิินการ
ทดสอบเก็็บรวบรวมข้้อมููลและวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลในการศึึกษาครั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้ง่า่ ยต่่อการทำำ�ความเข้้าใจ ผู้้�
วิิจัยั เสนอผลการทดลองแบ่่งออกเป็็ น 3 ด้้านคืือ 1) ผลการทดลองด้้านการรัับรู้้�ของเครื่่�องมืือ 2) ผล
การทดลองด้้านการใส่่ใจขณะใช้้เครื่่�องมืือ 3) ผลการทดลองด้้านสมองส่่วนหน้้าที่่�รู้้�คิดิ
1. ผลการทดลองด้้านการรัับรู้้�ของเครื่่�องมืือ กลุ่่�มทดลอง 4 ใน 5 คนเกิิดการชะลอความเร็็ว
หรืือหยุุดเมื่่�อเห็็นสิ่่�งกีีดขวาง แสดงให้้เห็็นว่่าเครื่่�องมืือสามารถสร้้างการรัับรู้้�ให้้กับผู้้�
ั ใช้้ทำ�ำ ให้้ผู้้�ใช้้รู้้�สึึก
ถึึงความจดจ่่อของร่่างกายร่่วมกัับสภาพแวดล้้อม ทำำ�ให้้ผู้้�ใช้้รู้้�สึึกตัดั ขาดจากโลกความจริิงและรู้้�สึึก
ถึึงความมีีอยู่่�ได้้ (psychological present)
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ภาพที่่� 12 : ผลรวมคะแนนการประเมิินด้า้ นการรัับรู้้� (Visual Perception) ของเครื่่อ� งมืือ
ที่่ม� า : ผู้้�วิจัิ ยั , 2563
2. ผลการทดลองด้้านการใส่่ใจขณะใช้้เครื่่�องมืือ กลุ่่�มทดลอง 4 ใน 5 คนเล่่นครบตั้้�งแต่่ต้น้
จนจบทั้้�ง 10 ครั้้�ง มีีผู้้�ทดลอง 1 คน เล่่นไม่่ครบตั้้�งแต่่ต้น้ จนจบเกม 1 ใน 10 ครั้้�ง (ไม่่จบทั้้�งหมด 1 ครั้้�ง)
เนื่่�องจากเกิิดอาการ Motion sickness ที่่�เกิิดจากการสวม VR ไม่่แน่่นและรีีบเร่่งเพื่่�อที่่�จะเอาชนะ
สถิิติิตัวั เอง แสดงให้้เห็็นว่่าเครื่่�องมืือสามารถสร้้างความใส่่ใจกัับสิ่่�งใดสิ่่�งหนึ่่�งเป็็ นเวลานาน (Sustain
Attention) ให้้กับผู้้�
ั ใช้้ทำ�ำ ให้้ผู้้�ใช้้รู้้�สึึกถึึงความจดจ่่อของร่่างกายร่่วมกัับสภาพแวดล้้อม

ภาพที่่� 13 : ผลรวมคะแนนการประเมิินด้า้ นการใส่่ใจขณะใช้้เครื่่อ� งมืือ
ที่่ม� า : ผู้้�วิจัิ ยั , 2563
3. ผลการทดลองด้้านสมองส่่วนหน้้าที่่�รู้้�คิดิ แบ่่งกลุ่่�มทดลองออกเป็็ น 3 กลุ่่�ม
		
3.1) กลุ่่�มทดลองที่่�ออกกำำ�ลังั กายด้้วยแอปพลิิเคชัันทั้้�ง 5 คน มีีผลลัพธ์
ั ท์ างสมรรถภาพ
สมองด้้านหน้้าที่่�รู้้�คิดิ ดีีขึ้น้ � ทุุกคน คิิดเป็็ น เพิ่่�มขึ้้น� 100 %
		
3.2) กลุ่่�มควบคุุมที่่�ออกกำำ�ลังั กายแต่่ไม่่ได้้ใช้้แอปพลิิเคชััน 4 คน มีีผลลัพธ์
ั ที่่์ �ดีีขึ้น้ �
1 คน คะแนนเท่่าเดิิม 2 คน และ ที่่�คะแนนลดลง 1 คน คิิดเป็็ น เพิ่่�มขึ้้น� 25%
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3.3) กลุ่่�มควบคุุมที่่�ไม่่ออกกำำ�ลังั กายและไม่่ได้้ใช้้แอปพลิิเคชััน 4 คน มีีผลลัพธ์
ั ที่่์ ดี� ขึ้ี น้ �
1 คน คะแนนเท่่าเดิิม 2 คนและที่่�คะแนนลดลง 1 คน คิิดเป็็ น เพิ่่�มขึ้้น� 25%
		
แสดงให้้เห็็นว่่าเครื่่�องมืือสามารถพััฒนาสมองด้้านหน้้าที่่�รู้้�คิดิ (Cognitive Function)
ให้้ผู้้�ใช้้ได้้ทำ�ำ ให้้ผู้้�ใช้้แอปพลิิเคชัันออกกำำ�ลังั กาย Bike PaPa มีีผลลัพธ์
ั ท์ างสมองที่่�พัฒ
ั นาขึ้้น� เมื่่�อ
เปรีียบเทีียบกับค
ั นที่่�ไม่่ได้้ใช้้

ภาพที่่� 14 : ผลรวมคะแนนการทำ�ำ แบบประเมิินสมรรถภาพสมองด้้านหน้้าที่่�
รู้้�คิิดเปรีียบเทีียบก่่อนและหลัังแอปพลิิเคชััน : กลุ่่�มที่่� 1
ที่่ม� า : ผู้้�วิจัิ ยั , 2563

ภาพที่่� 15 : ผลรวมคะแนนการทำ�ำ แบบประเมิินสมรรถภาพสมองด้้านหน้้าที่่�
รู้้�คิิดเปรีียบเทีียบก่่อนและหลัังแอปพลิิเคชััน : กลุ่่�มที่่� 2
ที่่ม� า : ผู้้�วิจัิ ยั , 2563
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ภาพที่่� 16 : ผลรวมคะแนนการทำ�ำ แบบประเมิินสมรรถภาพสมองด้้านหน้้าที่่�
รู้้�คิิดเปรีียบเทีียบก่่อนและหลัังแอปพลิิเคชััน : กลุ่่�มที่่� 3
ที่่ม� า : ผู้้�วิจัิ ยั , 2563

ภาพที่่� 17 : ผลรวมคะแนนการทำ�ำ แบบประเมิินสมรรถภาพสมองด้้านหน้้าที่่�
รู้้�คิิดเปรีียบเทีียบก่่อนและหลัังแอปพลิิเคชััน : ระหว่่าง 3 กลุ่่�ม
ที่่ม� า : ผู้้�วิจัิ ยั , 2563

อภิิปรายผลการวิิจัยั
จากการออกแบบโมเดลที่่�นำ�ำ ไปสู่่�การพััฒนาแอปพลิิเคชัันออกกำำ�ลังั กายสำำ�หรัับผู้้�สูงู อายุุ
ในประเทศไทยใช้้ป้อ้ งกัันภาวะสมองเสื่่�อมชนิิดอััลไซเมอร์์ พบว่่าแอปพลิิเคชัันออกกำำ�ลังั กายมีีส่ว่ น
สำำ�คัญ
ั ช่่วยพัฒ
ั นาสมองส่่วนระบบสมองด้้านหน้้าที่่�รู้้�คิดิ ให้้ดีีขึ้น้ � จากการทดสอบทั้้�ง 3 ด้้านประกอบ
ด้้วย 1) การรัับรู้้�ของเครื่่�องมืือ (Perception) 2) ความใส่่ใจขณะใช้้เครื่่�องมืือ (Attention) 3) สมอง
ส่่วนหน้้าที่่�รู้้�คิดิ (Cognitive Function) ผู้้�วิิจัยนำ
ั �ำ เสนอแบ่่งเป็็ น 3 ส่่วน ดัังนี้้�
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1. การรัับรู้้�ของเครื่่�องมืือ (Perception) ประสบการณ์์ของ (VR TAT Review Magazine., 2011)
สามารถอธิิบายได้้ด้วยคว
้ ามจดจ่่อทางร่่างกาย (Physical Immersion) คืือ การที่่�ผู้้�ใช้้รู้้�สึึกตัดั ขาด
จากโลกความจริิงและรู้้�สึึกถึึงความมีีอยู่่� (Psychological Presence) ร่่วมกัับสภาพแวดล้้อมจำำ�ลอง
จากการทดสอบนี้้�แสดงให้้เห็็นว่่า 80% ของผู้้�ทดลองเกิิดการชะลอความเร็็วและหยุุดเมื่่�อเห็็นสิ่่ง� กีีดขวาง
แสดงให้้เห็็นว่่าเครื่่�องมืือสามารถสร้้างการรัับรู้้�ได้้เป็็ นอย่่างดีี เนื่่�องจากมีีการสร้้างสภาพแวดล้้อมจำำ�ลอง
เช่่น เปิิ ดพััดลม ฉีีดสเปรย์์กลิ่่�นดอกไม้้ เพื่่�อสร้้างประสบการณ์์เหมืือนกัับกำ�ลั
ำ งั ปั่่� นจัักรยานผ่่านสวน
ดอกไม้้ ซึ่่ง� ยึึดจากหลัักการออกแบบข้้อ “Medium” ของ “Conceptual Model of Game Element”
(Promsorn, W., Bunlikhitsiri, B., & Kaewkaen, P., 2020)
2. ความใส่่ใจขณะใช้้เครื่่�องมืือ (Attention) ความใส่่ใจเป็็ นปัั จจััยสำ�คั
ำ ญ
ั ในการทำำ�ให้้เกิิด
กระบวนการจำำ� (Jade Mazarin., 2013) ความใส่่ใจเป็็ นกระบวนการบริิหารจััดการข้้อมููลของสมองที่่�
เลืือกจะมีีสมาธิิจดจ่่อกัับสิ่่�งใดสิ่่�งหนึ่่�งโดยไม่่สนใจสิ่่�งรอบข้้างในช่่วงเวลาใดเวลาหนึ่่�ง ความใส่่ใจ
สามารถแบ่่งได้้เป็็ น 3 ประเภท 1) การใส่่ใจสิ่่ง� ใดสิ่่ง� หนึ่่�งโดยไม่่สนใจสิ่่ง� รอบข้้าง (Selective Attention)
2) การแยกสมาธิิเพื่่�อทำำ�กิิจกรรมมากกว่่า 1 อย่่างพร้้อมกัันในเวลาเดีียวกันั (Divided Attention)
3) การใส่่ใจกัับสิ่่�งใดสิ่่�งหนึ่่�งเป็็ นเวลานาน (Sustained Attention) จากการทดสอบนี้้� แสดงให้้เห็็นว่่า
เครื่่�องมืือสามารถสร้้างความใส่่ใจกัับสิ่่�งใดสิ่่�งหนึ่่�งเป็็ นเวลานานได้้เป็็ นอย่่างดีีทำ�ำ ให้้ผู้้�เล่่นสามารถ
เล่่นเกมได้้สำ�ำ เร็็จตั้้�งแต่่เริ่่ม� จนจบและอยากกลัับมาเล่่นอีีกครั้้ง� เนื่่�องจากกิิจกรรมออกกำำ�ลังั กายแบบ
HIIT เป็็ นการปั่่�นเร็็วสลัับกับั ชะลอเป็็ นการควบคุุมให้้ผู้้�เล่่นได้้ทำ�ำ ตามสั่่�งสามารถช่่วยฝึึกสมาธิิของผู้้�เล่่น
การจดจำำ�คำ�ศั
ำ พั ท์์ และการนัับสิ่่ง� ของที่่�กำ�ำ หนด กิิจกรรมที่่�ต้อ้ งทำำ�พร้อ้ มกัันในเวลาเดีียวกันั เหล่่านี้้�ช่วย
่
สร้้างความใส่่ใจ “Mechanic” สิ่่�งของที่่�ให้้นับั และตััวอักั ษรบนหน้้าจอจะต้้องเหมาะกัับผู้้�สูงู อายุุ ซึ่่ง�
ยึึดจากหลัักการออกแบบข้้อ “Visual Aesthetic” ของ “Conceptual Model of Game Element”
(Promsorn, W., Bunlikhitsiri, B., & Kaewkaen, P., 2020)
3. สมองส่่วนหน้้าที่่�รู้้�คิิด ภาวะสมองเสื่่�อม คืือ ภาวะที่่�การทำำ�งานของสมองเสื่่�อมถอยลง
(Cognitive Decline) จนส่่งผลกระทบต่่อการใช้้ชีีวิิตประจำำ�วันั Montreal Cognitive Assessment:
MoCA – Test เป็็ นเครื่่�องมืือประเมิินสมรรถภาพสมองด้้านหน้้าที่่�รู้้�คิดิ ใช้้คัดั กรองทดสอบภาวะสมอง
เสื่่อ� มเบื้้�องต้้น จากการทดสอบให้้กลุ่่�มทดลองกัับและกลุ่่�มควบคุุมทั้้�ง 3 กลุ่่�มทำำ�แบบประเมิิน MoCA-Test
เพื่่�อทำำ�การเปรีียบเทีียบผลลัพธ์
ั ค์ ะแนนของทั้้�ง 3 กลุ่่�ม แสดงให้้เห็็นว่่าเครื่่�องมืือสามารถพััฒนาสมอง
ส่่วนหน้้าที่่�รู้้�คิิดได้้เป็็ นอย่่างดีีทำ�ำ ให้้ผู้้�ใช้้แอปพลิิเคชัันออกกำำ�ลังั กายมีีผลลัพธ์
ั ท์ างสมองที่่�พัฒ
ั นาขึ้้น�
เมื่่�อเทีียบกับผู้้�ที่่
ั �ไม่่ได้้ใช้้ เนื่่�องจากมีีการออกกำำ�ลังั กายแบบ HIIT และเล่่นเกมส์์ฝึึกสมองการทำำ�
กิิจกรรมหลายอย่่างพร้้อม ๆ กัันช่่วยให้้มีกี ารพััฒนาสมองส่่วนหน้้าที่่�รู้้�คิดิ ซึ่่ง� ยึึดจากหลัักการออกแบบ
ข้้อ “Mechanic” ของ “Conceptual Model of Game Element” (Promsorn, W., Bunlikhitsiri, B.,
& Kaewkaen, P., 2020) ที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ที่่�สุดุ คืือการทำำ�ให้้กลับั มาเล่่นอีีกครั้้ง� จากการทดสอบนี้้�แสดงให้้
เห็็นว่่าผู้้�สููงอายุุยังั อยากที่่�จะเล่่นเกมต่่อและไม่่หยุุดกลางคัันเนื่่�องจากมีีรููปแบบการเล่่นที่่�ไม่่จำ�ำ เจมีีให้้
เลืือกทั้้�งปั่่� นจัักรยานแบบทั่่�วไปหรืือแบบ HIIT ซึ่่ง� ยึึดจากหลัักการออกแบบข้้อ “Choice” มีีผลคะแนน

169

170

การพััฒนาแอปพลิิเคชัันเกมออกกำำ�ลังั กายสำำ�หรัับผู้้�สูงู อายุุ
ในประเทศไทยใช้้ป้อ้ งกัันภาวะสมองเสื่่�อมชนิิดอััลไซเมอร์์

ที่่�แสดงถึึงความสามารถของผู้้�เล่่น “Challenge” ทำำ�ให้้เกิิดการแข่่งขััน มีีตัวล
ั ะครข้้าง ๆ ที่่�คอยส่่ง
เสีียงกระตุ้้�น มีีการเปลี่่�ยนแปลงของฉาก “Change” มีีวิิธีีการสอนการเล่่นที่่�เข้้าใจง่่ายไม่่ซับซ้
ั อ้ นก่่อน
เล่่นเกมจริิงองค์์ประกอบต่่าง ๆ นี้้�ช่วย
่ ให้้ผู้้�เล่่นกลัับมาเล่่นเกมอีีกครั้้ง�
จากการออกแบบโมเดล “Conceptual Model of Game Element” (Promsorn, W., Bunlikhitsiri, B., & Kaewkaen, P., 2020) ที่่�นำ�ำ ไปสู่่�การพััฒนาแอปพลิิเคชัันออกกำำ�ลังั กายสำำ�หรัับผู้้�สูงู
อายุุในประเทศไทยใช้้ป้้องกัันภาวะสมองเสื่่�อมชนิิดอััลไซเมอร์์พบว่่านวััตกรรมมีีองค์์ประกอบของ
การออกแบบเกมการออกกำำ�ลังั กายและเกมฝึึกสมองที่่�สอดคล้้องกัับแนวคิิดของ (Stanmore, E., Stubbs,
B., Vancampfort, D., de Bruin, E. D., & Firth, J., 2017) ได้้ทำ�ำ งานวิิจัยที่่
ั �ชี้้ว่� า่ เกมออกกำำ�ลังั กาย
(Physically Active Video Game) ช่่วยพัฒ
ั นาสมองด้้านหน้้าที่่�การรู้้�คิิด (Cognitive Function) และ
การ กระตุ้้�นอััตราการปั่่�นจัักรยานในผู้้�สููงอายุุด้วย
้ ภาพและเสีียง (Gallagher, R., Damodaran, H.,
Werner, W. G., Powell, W., & Deutsch, J. E., 2016) ซึ่่ง� งานวิิจัยชิ้้
ั น� นี้้�มีีความแตกต่่างโดยผู้้�วิิจัยั ใช้้
Virtual Reality ที่่�มุ่่�งเน้้นให้้ผู้้�สููงอายุุสัมั ผััสกัับสภาพแวดล้้อมเสมืือนจริิงที่่�มีีส่่วนช่่วยกระตุ้้�นให้้
เกิิดการออกกำำ�ลังั กายที่่�นำ�ำ ไปสู่่�การพััฒนาระบบสมองด้้านหน้้าที่่�รู้้�คิดิ (Cognitive Function)

ข้้อเสนอแนะ
1. การสวมแว่่น VR (VR headset) ควรสวมให้้แน่่นเพื่่�อลดการเกิิดอาการเวีียนหััว (Motion
sickness) ซึ่่ง� เป็็ นสาเหตุุให้้ผู้้�ใช้้มีีประสบการณ์์ที่่�ไม่่ดีีกับั VR และไม่่อยากกลัับมาเล่่นอีีกครั้้ง�
2. ทุุกคน ช่่วงอายุุ ชอบการแข่่งขัันและต้้องการเอาชนะตััวเองหรืือผู้้�อื่่�นซึ่่ง� เป็็ นส่่วนสำำ�คัญ
ั
ของเกม
3. การต้้องการเอาชนะตััวเองหรืือผู้้�อื่่�นอาจทำำ�ให้้เร่่งเกิินขีีดจำำ�กัดั ของร่่างกายนำำ�ไปสู่่�การเต้้น
ของหััวใจที่่� เพิ่่� มขึ้้น� ดัังนั้้�นการมีี เครื่่�องวััดหััวใจที่่� เสถีี ยรจึึงเป็็ นสิ่่�งที่่� สำ�คั
ำ ัญในการป้้องกัันอัันตราย
สำำ�หรัับผู้้�เล่่น
4. ผู้้�สููงอายุุอาจเกิิดภาวะเครีียดได้้เมื่่�อต้้องการชนะ
5. การเห็็นการพััฒนาที่่�ดีีขึ้้น� ของเวลาและการตอบคำำ�ถามที่่�ถูกต้
ู อ้ งถืือเป็็ นรางวััลที่่ผู้้�สู
� งู อายุุ
ต้้องการมากที่่�สุดุ เพราะสามารถสะท้้อนความสามารถที่่�แท้้จริิงและตรวจวััดเพื่่�อพััฒนาตััวเองได้้ดังั นั้้�น
ตารางคะแนนจึึงมีีส่ว่ นสำำ�คัญ
ั ในการทำำ�ให้้ผู้้�สูงู อายุุกลับั มาเล่่นเกมอีีกครั้้ง� รวมถึึงควรที่่�จะแบ่่งปัั นให้้
ผู้้�เล่่นคนอื่่�นดููได้้เพื่่�อสร้้างเครืือข่่ายการออกกำำ�ลังั กาย
6. จัักรยานควรมีีความแข็็งแรง ทนทาน และสามารถปรัับขนาดให้้เหมาะสมสำำ�หรัับผู้้�เล่่น
แต่่ละคนที่่�มีีรููปร่่างต่่างกัันได้้
7. เสีียงกระตุ้้�นภายในเกม รวมถึึงตััวละครอื่่�นในเกม เช่่น นัักปั่่� นจัักรยานคนอื่่�น สามารถ
ช่่วยเพิ่่�มอััตราการปั่่� นได้้มากกว่่าไม่่มีีตัวล
ั ะครในเกม
8. การออกแบบส่่วนต่่อประสาน (UI) สามารถนำำ�ไปเขีียนเป็็ นบทความได้้ในอนาคต
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การออกแบบเหลี่่�ยมเจีียระไนอััญมณีี จากแรงบัันดาลใจตราสััญลัักษณ์์มหาวิิทยาลััยบูรู พา
ด้้วยหลัักการรัับรู้้�รููปร่่างผ่่านความสััมพัันธ์์ระหว่่างภาพและพื้้�น
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การออกแบบเหลี่่�ยมเจีียระไนอััญมณีี จากแรงบัันดาลใจตราสััญลัักษณ์์มหาวิิทยาลััยบููรพา
ด้้วยหลัักการรัับรู้้�รููปร่่างผ่่านความสััมพัันธ์์ระหว่่างภาพและพื้้น�
Faceting design of gems from the inspiration of the Burapha University logo with the principle
of perceiving shape through the relationship between the figure and the background
สุุภารีีย์ ์ เถาว์์วงศ์์ษา 1

บทคััดย่่อ
ตามแนวคิิดจิิตวิิทยากลุ่่�มเกสตััลท์์ (Gestalt Psychology) การรัับรู้้�ขึ้น้ � อยู่่�กัับรููปแบบของตััว
กระตุ้้�นทั้้�งหมด ความสััมพัันธ์์ในการเห็็นรููปร่่างและแบบแผนจึึงขึ้้น� อยู่่�กัับการที่่�เราได้้เห็็นความเกี่่�ยวพันั
ของสิ่่�งต่่าง ๆ การรู้้�สึึกและการรัับรู้้�เป็็ นกระบวนการที่่�เกิิดจากการรัับข้อ้ มููลจากสิ่่�งเร้้าภายนอก ความ
รู้้�สึึกที่่�เกิิดขึ้้น� จะถููกตีีความหมายผ่่านประสบการณ์์และการเรีียนรู้้�ของแต่่ละบุุคคล ในการรัับรู้้�รููปร่่าง
นั้้�นเกิิดจากหลัักการความสััมพัันธ์์ระหว่่างภาพและพื้้�น (Figure-Ground relationship) ในอาณาเขต
เดีียวกันั ภาพคืือสิ่่ง� ที่่�มีรูี ูปร่่างชััดเจนที่่�สุดุ ในอาณาเขต และพื้้�นคืือส่่วนที่่�เหลืือทั้้�งหมดภายในอาณาเขต
	การสร้้างสรรค์์ผลงาน “บููรพาเจีียระไน” จากการวิิจัยนี้้
ั � เกิิดจากการศึึกษาสััดส่่วนและองค์์
ประกอบในการเจีียระไนอััญมณีี การศึึกษาหลัักการรัับรู้้�รููปร่่างผ่่านความสััมพัันธ์์ระหว่่างภาพและพื้้�น
และการออกแบบคำำ�นวณองศาและค่่ามุุมเจีียระไนที่่�ทำ�ำ ให้้เกิิดเป็็ นภาพ ใช้้เทคนิิคการเจีียระไนและ
การแกะสลััก จากการศึึกษาพบว่่า การเจีียระไนอััญมณีีเกิิดจากสััดส่่วนต่่าง ๆ บนอััญมณีี แต่่ละ
สััดส่่วนมีีหน้้าที่่�ต่า่ งกััน เช่่น ทำำ�หน้้าที่่�รวมแสงเข้้าในตััวอัญ
ั มณีี หรืือสะท้้อนแสงที่่�เข้้ามาในตััวพลอย
กลัับไปด้้านบนอััญมณีี ซึ่่�งลัักษณะเหลี่่�ยมบนอััญมณีีนั้้น� สามารถเชื่่�อมโยงกัับหลัักการรัับรู้้�รููปร่่าง
ผ่่านความสััมพัันธ์์ระหว่่างภาพและพื้้�นได้้ ผู้้�วิจัิ ยจึึ
ั งใช้้ตราสััญลัักษณ์์มหาวิิทยาลััยบูรู พาเป็็ นแรงบัันดาลใจ
ในการออกแบบเหลี่่�ยมเจีียระไนด้้วยหลัักการดัังกล่่าว โดยทำำ�การทดสอบการรัับรู้้�รููปร่่างของผลงาน
ออกแบบขั้้�นต้้น (Preliminary Design) จากเครื่่�องมืือแบบสััมภาษณ์์ เก็็บข้อ้ มููลจากผู้้�ให้้ข้อ้ มููลสำ�คั
ำ ญ
ั
(Key Informants) ใช้้วิิธีีเลืือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จำำ�นวน 10 คน ตามเกณฑ์์
การคััดเลืือกที่่�กำ�ำ หนด ใช้้แบบสััมภาษณ์์ (Interview) เป็็ นเครื่่�องมืือในการเก็็บข้อ้ มููล โดยนำำ�หลัักการ
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างภาพและพื้้�นของ Edgar Rubin (นัักจิิตวิิทยากลุ่่�มเกสตััลท์์) มาสร้้างเป็็ นข้้อ
คำำ�ถามในแบบสััมภาษณ์์ เพื่่�อนำำ�ผลจากการศึึกษาไปพััฒนารููปแบบเหลี่่ย� มเจีียระไนตามหลัักการความสััมพัันธ์์
ระหว่่างภาพและพื้้�น ออกแบบเหลี่่ย� มเจีียระไนที่่�รับรู้้�
ั เป็็ นภาพตราสััญลัักษณ์์มหาวิิทยาลััยบูรู พา
คำำ�สำ�คั
ำ ัญ: ออกแบบ เหลี่่�ยมเจีียระไน อััญมณีี มหาวิิทยาลััยบูรู พา

1

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์., คณะอััญมณีี มหาวิิทยาลััยบูรู พา
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Abstract
According to the concept of Gestalt Psychology, perception depends entirely on
the stimulus pattern. The relationship of shape and pattern depends on the relation of
things. Sensation and perception were processed by external stimuli information receiving.
Occurence feelings were interpreted through individual experiences and learning. The perception of shape arises from the principle of the relationship between the figure and the
background. (Figure-Ground relationship) in the same territory. The picture is the most
clearly shaped things in the territory and the background is all the rest of the territory.
“Burapha Jeerranai” were created from this research, due to the study of the proportions and elements in the gem faceting. The study of the principles of shape perception
through the relationship between figure and ground, degree and angle calculation design
of the facet that results in a picture, using the technique of faceting and carving. According
to the study, it was found that the cutting of a gems occurs from different proportions on
each of the gemstones having different functions, such as integrating light into the gemstone or reflecting light entering the gems back to the top. The facets of the gems can be
linked to the shape perception principle through the relationship between the figure and
ground.
The researcher used the Burapha University logo as the inspiration for the faceted
design. Preliminary Design perception of shape was tested from the interview tool. Data
were collected from key informants (10 persons) using a Purposive Sampling method to the
specified selection criteria. The interview was used as a tool for data collection. The relationship between the image and the background of Edgar Rubin (Gestalt psychologist) is
applied to the interview questionnaire. The results of the study were used to develop a
gems facet pattern according to the relationship between the figure and ground. A faceted
design that is recognized as a symbol of Burapha University.
Keywords: design, facet, gems, Burapha University
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บทนำำ�
	อุุตสาหกรรมที่่�สร้้างมููลค่่าทางการส่่งออกและส่่งผลต่่อการพััฒนาเศรษฐกิิจของประเทศ
อย่่างต่่อเนื่่�องมาโดยตลอดคืือ อุุตสาหกรรมอััญมณีีและเครื่่�องประดัับ นอกจากนี้้�ช่า่ งฝีี มืือของไทยก็็
ยัังเป็็ นที่่�ยอมรัับ ในเรื่่�องของฝีี มืือในการเจีียระไนอััญมณีีที่่�มีีความประณีีตและสวยงาม การนำำ�
อััญมณีีก้อ้ นดิิบมาขึ้้น� รููปเป็็ นเม็็ดอััญมณีีที่่�งดงามนั้้�น สามารถจััดกลุ่่�มได้้ 2 รููปแบบใหญ่่ คืือ การ
เจีียระไนและการแกะสลัักในรููปลัักษณะต่่าง ๆ จากความได้้เปรีียบในเรื่่อ� งของการเพิ่่�มคุุณภาพของ
พลอยและฝีี มืือการเจีียระไน จึึงทำำ�ให้้พลอยดิิบจากแหล่่งต่่าง ๆ ทั่่�วโลกหลั่่�งไหลเข้้ามาในประเทศไทย
เพื่่�อปรัับปรุุ งคุุณภาพและเจีียระไนภายในประเทศไทยเพื่่�อส่่งออก หรืือนำำ�ไปทำำ�เป็็ นเครื่่�องประดัับ
เพื่่�อส่่งออกต่่อไป (สำำ�นักั งานเศรษฐกิิจอุุตสาหกรรม, 2562 ; สมหมาย ศรีีศุภุ วััฒนะ, 2541: 15 ;
สมาคมผู้้�ค้้าอััญมณีีและเครื่่�องประดัับและมหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ (ประสานมิิตร), 2541)
การวิิจัยนี้้
ั เ� กิิดจากการสัันนิิษฐานถึึงความสััมพัันธ์์ระหว่่างองค์์ประกอบการเจีียระไนอััญมณีีกับั หลััก
การรัับรู้้�รููปร่่างผ่่านความสััมพัันธ์์ระหว่่างภาพและพื้้�น (Figure-Ground relationship) ตามแนวคิิด
จิิตวิิทยากลุ่่�มเกสตััลท์์ (Gestalt Psychology) ว่่าสามารถใช้้เป็็ นกรอบแนวคิิดสร้้างสรรค์์ออกแบบ
เหลี่่ย� มเจีียระไนให้้เกิิดการรัับรู้้�เป็็ นภาพได้้ ในการสร้้างสรรค์์ผลงานเหลี่่ย� มเจีียระไนครั้้�งแรกนี้้� เนื่่�องจาก
ผู้้�วิจัิ ยั เป็็นบุุคลากรในองค์์กรของมหาวิิทยาลััยบูรู พา จึึงนำำ�ตราสััญลัักษณ์์มหาวิิทยาลััยมาเป็็นแรงบัันดาลใจ
ในการออกแบบ ในการออกแบบตราสััญลัักษณ์์ลงบนอััญมณีีนี้้ � ไม่่ได้้เป็็ นการวาดเพื่่�อให้้เกิิดภาพ
หากแต่่เป็็ นการออกแบบให้้อัญ
ั มณีีถูกู ปาดผิิวหน้้าจากค่่ามุุมองศาที่่�แตกต่่างกััน จนได้้เหลี่่ย� มเจีียระไน
ที่่�ทำ�ำ ให้้เกิิดการรัับรู้้�เป็็ นภาพตราสััญลัักษณ์์มหาวิิทยาลััยบูรู พา

ภาพที่่� 1: กรอบแนวคิิดในการวิิจัยั ทดลองเพื่่อ� สร้้างสรรค์์ผลงาน
ที่่ม� า: สุุภารีีย์์ เถาว์์วงศ์์ษา
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เนื้้อ� หา
จากกรอบแนวคิิดในการวิิจัยท
ั ดลองเพื่่�อสร้้างสรรค์์ผลงานสามารถอธิิบายและสรุุปผลการ
ทำำ�งานตามหััวข้อ้ ได้้ดังั นี้้�
1. การออกแบบเหลี่่�ยมเจีียระไนโดยใช้้หลัักการรัับรู้้�รููปร่่าง (Shape Perception) : (A1)
	การนำำ� หลัักก ารความสััม พััน ธ์์ร ะหว่่า งภาพและพื้้�น เป็็ น กรอบแนวคิิ ด ในการออกแบบ
เหลี่่�ยมเจีียระไน ทำำ�ได้้โดยการออกแบบเหลี่่�ยมเจีียระไนให้้เกิิดการรัับรู้้�รููปร่่างเป็็ นภาพ กล่่าวคืือการ
รัับรู้้�ของมนุุษย์์นั้้น� เกิิดจากการถููกสิ่่�งเร้้ากระตุ้้�น จึึงเกิิดการรู้้�สึึกและถููกตีีความเป็็ นสิ่่�งที่่�มีีความหมาย
ด้้วยความรู้้� ประสบการณ์์และความเข้้าใจของแต่่ละบุุคคล ความสััมพัันธ์์ในการเห็็นรูู ปร่่างและ
แบบแผนจึึงขึ้้น� อยู่่�กัับการที่่�เราได้้เห็็นความเกี่่�ยวพันั ของสิ่่�งต่่าง ๆ
	การออกแบบเหลี่่ย� มเจีียระไนให้้เกิิดการรัับรู้้�รููปร่่าง เกิิดจาก 3 ประเด็็นสำำ�คัญ
ั ประกอบด้้วย
ภาพและพื้้�น การจััดระเบีียบ และการจำำ�แบบแผนได้้ ซึ่่ง� สาระสำำ�คัญ
ั ในการใช้้หลัักการภาพและพื้้�น
(Figure and Ground) หรืือการใช้้ความสััมพัันธ์์ระหว่่างภาพและพื้้�น (Figure-Ground relationship)
เพื่่�อออกแบบเหลี่่�ยมเจีียระไนให้้เกิิดการรัับรู้้�รููปร่่างเป็็ นภาพ คืือการกำำ�หนดผลงานเป็็ นอาณาเขต
และสร้้างรููปร่่างที่่�เด่่นชััดปรากฎขึ้้น� มาจากในอาณาเขตนั้้�นส่่วนนั้้�นเรีียกว่า่ ส่่วนของภาพ และส่่วนที่่�
เหลืือทั้้�งหมดภายในอาณาเขตนั้้�นคืือส่่วนของพื้้�น
เมื่่�อออกแบบแล้้วผู้้�วิิจัยท
ั ดสอบการรัับรู้้�รููปร่่างเพื่่�อพััฒนารููปแบบผลงาน ด้้วยหลัักแนวคิิด
จิิตวิิทยากลุ่่�มเกสตััลท์์ (Gestalt Psychology) โดยผู้้�วิิจัยั เลืือกใช้้ให้้คำ�นิ
ำ ิยามความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
ภาพและพื้้�นของ Edgar Rubin ซึ่่ง� เป็็ นนัักจิติ วิิทยาเกสตััลท์์ชาวเดนมาร์์ค (1915-1958) ในการทดสอบ
การรัับรู้้�รููปร่่างเพื่่�อพััฒนารููปแบบผลงาน 3 ประเด็็น ประกอบด้้วย
- ส่่วนที่่�ต้อ้ งการให้้รับรู้้�
ั เป็็ นภาพต้้องเป็็ นสิ่่�งที่่�มีีรููปร่่างในขณะที่่�ส่ว่ นของพื้้�นต้้องปรัับให้้ถูกู
เห็็นว่่าไม่่มีีรููปร่่าง
- ส่่วนที่่�ต้อ้ งการให้้รับรู้้�
ั เป็็ นพื้้�นต้้องมีีลักั ษณะต่่อเนื่่�องอยู่่�ข้้างหลัังส่่วนของภาพ
- และส่่วนที่่�ต้อ้ งการให้้รับรู้้�
ั เป็็ นภาพต้้องดููเหมืือนเป็็ นสิ่่�งที่่�อยู่่�ในระยะใกล้้กับผู้้�
ั มอง มีีความ
ชััดเจนในที่่�ว่า่ งตรงข้้ามกัับส่ว่ นที่่�ต้อ้ งการให้้รับรู้้�
ั เป็็ นพื้้�นต้้องดููเหมืือนเป็็ นสิ่่�งที่่�อยู่่�ไกลและไม่่ชัดั เจน

ภาพที่่� 2: ภาพและพื้้�น (Figure and Ground)
ที่่ม� า: สุุรพงษ์์ ชููเดช, 2564
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2. องค์์ประกอบและสััดส่่วนในการออกแบบเหลี่่�ยมเจีียระไนอััญมณีี : (A2)
	การเจีี ยระไนเป็็ นการแปรรูู ปวััสดุุด้วยก
้ ารตััดหน้้าของชิ้้�นงานด้้วยการขััดสีีผิิวงานด้้วย
ความเร็็วสูงู ส่่วนของหิินขััดหรืือจานเจีียระไนจะมีีรููปร่่างเป็็ นจานลัักษณะแบน จานเจีียระไนจะมีีผงเพชร
อยู่่�เหมืือนฟัั นเล็็ก ๆ จำำ�นวนมหาศาล เพื่่�อหมุุนกััดและปาดผิิว (Milling) อััญมณีี โดยเครื่่�องเจีียระไน
จำำ�เป็็ นต้้องมีีความสมดุุลสูงู ในขณะหมุุนเพื่่�อให้้การหมุุนกััดและปาดผิิวได้้แนวระนาบ องค์์ประกอบ
และสััดส่่วนในการออกแบบเหลี่่�ยมเจีียระไนนั้้�นประกอบด้้วยส่ว่ นประกอบ 5 ส่่วนดัังนี้้�คืือ
2.1 เหลี่่ย� มตััดส่่วนหน้้าหรืือส่่วนบนของพลอย (Crown) : เป็็ นส่่วนบนสุุดของพลอย มีีลักั ษณะ
คล้้ายจานคว่ำำ�� ทำำ�หน้้าที่่�รวมแสงเข้้าในตััวพลอยให้้ได้้มากที่่�สุดุ เกิิดจากการเจีียระไนตััดเหลี่่�ยมโดย
รอบส่่วนหน้้าของพลอย
2.2 หน้้าพลอย (Table) : เป็็ นหน้้าที่่�ใหญ่่ที่่สุ� ดุ อยู่่�ส่่วนกลางของคราวน์์ เกิิดจากการเจีียระไน
ตััดเหลี่่�ยมโดยรอบด้้านบน ทำำ�ให้้เกิิดเหลี่่�ยมเจีียระไนตรงกลางที่่�ใหญ่่ที่่�สุดุ โดยพลอยรููปวงกลมจะ
มีีหน้้าเทเบิิลเป็็ นรููปแปดเหลี่่�ยม
2.3 ขอบพลอย (Girdle) : เป็็ นขอบบางๆ รอบตััวพลอย คั่่�นอยู่่�ระหว่่างด้้านบนคืือคราวน์์
และด้้านล่่างคืือพาวิิลเลี่่�ยน ทำำ�หน้้าที่่�ไม่่ให้้พลอยแตกหัักและเกิิดความเสีียหายได้้ง่า่ ย
2.4 เหลี่่�ยมแปดล่่าง (Pavilion) : มีีลักั ษณะเป็็ นรูู ปกรวย ทำำ�หน้้าที่่�เหมืือนกระจกเงาคืือ
สะท้้อนแสงที่่�เข้้ามาในตััวพลอยกลัับไปด้้านบนพลอยเพื่่�อสะท้้อนเข้้าตาเราให้้ได้้มากที่่�สุดุ
2.5 ก้้นพลอยหรืือเหลี่่�ยมก้้น (Culet) : อยู่่�ด้้านล่่างสุุดของพาวิิลเลี่่�ยน เป็็ นเหลี่่�ยมที่่�เล็็กที่่�สุดุ
ของพลอย ทำำ�หน้้าที่่�ป้อ้ งกัันไม่่ให้้พลอยบิ่่�น แตกหัักและเกิิดความเสีียหายได้้ง่า่ ย แต่่พลอยโดยส่่วน
ใหญ่่จะไม่่เจีียระไนหน้้าคิิวเลท (สำำ�นักั งานพาณิิชย์์จังั หวััดจัันทบุุรี.ี 2557: 1-33 ; ปัั ญจวรรณ ธนสุุทธิิ
พิิทักษ์
ั ,์ ม.ป.ป. : 10-20 ; Young, A., 2008 : 230-231)
จากส่่วนประกอบดัังกล่่าวสามารถพลิิกแพลงผสมผสานออกมาเป็็ นเหลี่่�ยมเจีียระไนหลาย
รููปแบบในท้้องตลาด เช่่น เหลี่่�ยมขั้้�นบัันได เหลี่่�ยมกุุหลาบ เหลี่่�ยมแฟนซีี เป็็ นต้้น

ภาพที่่� 3: การเจีียระไนอััญมณีีแบบก้้นแหลม และการเจีียระไนรูู ปแบบแฟนซีี
ที่่ม� า: Diamond price Guru, 2021 ; Yatchman, L., 2021 ; Jewels du Jour, 2021
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3. การออกแบบเหลี่่�ยมเจีียระไนอััญมณีีขั้้น� ต้้น (Preliminary Design)
เกิิดจากการการนำำ�หลัักการความสััมพัันธ์์ระหว่่างภาพและพื้้�น (A1) และองค์์ประกอบการ
เจีียระไนอััญมณีี (A2) ทำำ�การออกแบบเหลี่่�ยมเจีียระไนขั้้�นต้้นจากการเขีียนแบบด้้วยมืืออย่่างคร่่าว
โดยการคำำ�นวณออกแบบตำำ�แหน่่งที่่�อัญ
ั มณีี จะถููกปาดผิิวหน้้าให้้เกิิดรูู ปร่่างที่่�ต้อ้ งการอย่่างคร่่าว
พร้้อมกัับคำ�ำ นวณลำำ�ดับก
ั ารเจีียระไนก่่อนหลััง เพื่่�อหาความเป็็ นไปได้้ในการสร้้างสรรค์์ผลงาน จาก
นั้้�นจึึงนำำ�ไปออกแบบด้้วยโปรแกรม GemCad Version 1.09 เป็็ นโปรแกรมที่่�ช่่วยในการออกแบบ
เหลี่่ย� มเจีียระไนอััญมณีี ก่่อนที่่�จะนำำ�ไปทดสอบการรัับรู้้�รููปร่่าง เพื่่�อนำำ�ไปพััฒนารููปแบบเหลี่่ย� มเจีียระไน
ตามหลัักการความสััมพัันธ์์ระหว่่างภาพและพื้้�นในลำำ�ดับต่
ั อ่ ไป

ภาพที่่� 4: ผลงานออกแบบเหลี่่ย� มเจีียระไนขั้้�นต้นจ
้ ากการเขีียนแบบด้้วยมืืออย่่างคร่่าว
ที่่ม� า: สุุภารีีย์์ เถาว์์วงศ์์ษา

ภาพที่่� 5: การออกแบบเหลี่่ย� มเจีียระไนด้้วยโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
ที่่ม� า: สุุภารีีย์์ เถาว์์วงศ์์ษา
4. วิิธีกี ารทดสอบการรัับรู้้รู� ปู ร่่าง เพื่่อ� นำำ�ไปพััฒนารููปแบบเหลี่่ย� มเจีียระไนตามหลัักการความสััมพัันธ์์
ระหว่่างภาพและพื้้น�
4.1 การเก็็บข้อ้ มููลจากการสััมภาษณ์์ (Interview) โดยเก็็บข้อ้ มููลจากผู้้�ให้้ข้อ้ มููลสำ�คั
ำ ญ
ั (Key
Informants) โดยใช้้วิิธีีเลืือกแบบเฉพาะเจาะจง
4.2 กำำ�หนดเกณฑ์์การคััดเลืือกผู้้�ให้้ข้อ้ มููลสำ�คั
ำ ญ
ั คืือ เป็็ นบุุคลากรที่่�สังั กััดในองค์์กรมหาวิิทยาลััย
บููรพาไม่่ต่ำ�กว่
� ำ า่ 3 ปีี ขึ้น้ � ไป ที่่�มีทัี กั ษะการใช้้โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ช่วย
่ ในการออกแบบเหลี่่ย� มเจีียระไน
อััญมณีี หรืือทัักษะการเจีียระไนอััญมณีี

วารสารศิิลปกรรมบููรพา 2564

4.3 ผู้้�ให้้ข้อ้ มููลสำ�คั
ำ ญ
ั ที่่�ใช้้ในการวิิจััยครั้้ง� นี้้�จำ�ำ นวน 10 คน ประกอบด้้วย บุุคลากรของ
มหาวิิทยาลััยบููรพาที่่� มีีทัักษะการใช้้โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ช่่วยในการออกแบบเหลี่่�ยมเจีียระไน
อััญมณีี 2 คน และบุุคลากรของมหาวิิทยาลััยบูรู พาที่่�มีีทักั ษะการเจีียระไนอััญมณีี 8 คน
4.4 ใช้้แบบสััมภาษณ์์เป็็ นเครื่่�องมืือในการเก็็บข้อ้ มููล โดยนำำ�หลัักการความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
ภาพและพื้้�นของ Edgar Rubin มาสร้้างเป็็ นข้้อคำำ�ถามในแบบสััมภาษณ์์ ซึ่่ง� เครื่่�องมืือการวิิจัยั ผ่่าน
การตรวจสอบเชิิงเนื้้�อหา (Content Validity) จากผู้้�เชี่่�ยวชาญ จากนั้้�นทำำ�การสััมภาษณ์์ผู้้�ให้้ข้อ้ มููล
สำำ�คัญ
ั ตามแนวทางและประเด็็นที่่�กำ�ำ หนดไว้้
4.5 ใช้้การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลวิิธีีการเชิิงคุุณภาพ โดยเป็็ นการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลแบบบรรยายและ
พรรณนา (Descriptive Research) ทำำ�การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลจากการสััมภาษณ์์และนำำ�ข้อ้ มููลที่่�ได้้จาก
การสััมภาษณ์์มาวิิเคราะห์์ด้วยค่
้ า่ ความถี่่�และสรุุปผลแบบบรรยายและพรรณนา เพื่่�อนำำ�ไปพััฒนารููป
แบบเหลี่่�ยมเจีียระไนตามหลัักการความสััมพัันธ์์ระหว่่างภาพและพื้้�น

ผลการศึึกษาทดลอง
ผลการทดสอบการรัับรู้้รู� ปู ร่่าง เพื่่อ� นำำ�ไปพััฒนารููปแบบเหลี่่ย� มเจีียระไนตามหลัักการความสััมพัันธ์์
ระหว่่างภาพและพื้้น�
1. ผลการทดสอบส่่วนที่่� 1 : คำำ�ถามทดสอบการรัับรู้้�รููปร่่างจากหลัักการความสััมพัันธ์์ระหว่่างภาพ
และพื้้�นของ Edgar Rubin จากผลงานออกแบบเหลี่่�ยมเจีียระไน 3 รููปแบบ

ภาพที่่� 6: ภาพเหลี่่ย� มเจีียระไน 3 รูู ปแบบที่่ใ� ช้้สอบถามในแบบสััมภาษณ์์
ที่่ม� า: สุุภารีีย์์ เถาว์์วงศ์์ษา
1.1 ส่่วนที่่�ปรากฏเด่่นชััดที่่�สุดุ ในภาพและเห็็นเป็็ นรููปร่่างในอาณาเขตวงกลมของแต่่ละรููปแบบ
1.1.1 รููปแบบที่่� 1 : เกิิดการรัับรู้้�ส่ว่ นของสีีเทาเป็็นส่่วนที่่�ปรากฏเด่่นชััดที่่�สุดุ ในภาพเป็็นอัันดัับหนึ่่�ง
- เกิิดการรัับรู้้�ส่ว่ นของสีีเทาเป็็ นส่่วนที่่�ปรากฏเด่่นชััด จำำ�นวน 8 คน คิิดเป็็ นร้้อยละ 80
- เกิิดการรัับรู้้�ส่ว่ นของสีีขาวเป็็ นส่่วนที่่�ปรากฏเด่่นชััด จำำ�นวน 2 คน คิิดเป็็ นร้้อยละ 20
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1.1.2 รููปแบบที่่� 2 : เกิิดการรัับรู้้�ส่ว่ นของสีีขาวเป็็นส่่วนที่่�ปรากฏเด่่นชััดที่่�สุดุ ในภาพเป็็นอัันดัับหนึ่่�ง
- เกิิดการรัับรู้้�ส่ว่ นของสีีขาวเป็็ นส่่วนที่่�ปรากฏเด่่นชััด จำำ�นวน 8 คน คิิดเป็็ นร้้อยละ 80
- เกิิดการรัับรู้้�ส่ว่ นของสีีเทาเป็็ นส่่วนที่่�ปรากฏเด่่นชััด จำำ�นวน 2 คน คิิดเป็็ นร้้อยละ 20
1.1.3 รููปแบบที่่� 3 : เกิิดการรัับรู้้�ส่ว่ นของสีีเทาเป็็นส่่วนที่่�ปรากฏเด่่นชััดที่่�สุดุ ในภาพเป็็นอัันดัับหนึ่่�ง
- เกิิดการรัับรู้้�ส่ว่ นของสีีเทาเป็็นส่่วนที่่�ปรากฏเด่่นชััด อัันดัับหนึ่่�ง จำำ�นวน 6 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 60
- เกิิดการรัับรู้้�ส่ว่ นของสีีขาวเป็็นส่่วนที่่�ปรากฏเด่่นชััด อัันดัับสอง จำำ�นวน 2 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 20
- เกิิดการรัับรู้้�ส่ว่ นของสีีเทาและสีีขาวปรากฏเด่่นชััด อัันดัับสาม จำำ�นวน 2 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 20
1.2 ส่่วนที่่�เห็็นว่่าไม่่มีีรููปร่่างในอาณาเขตวงกลมของแต่่ละรููปแบบ
1.2.1 รููปแบบที่่� 1 : เกิิดการรัับรู้้�ส่ว่ นของสีีขาวเป็็ นส่่วนที่่�ไม่่มีีรููปร่่างในอาณาเขตวงกลม 		
มากกว่่าส่่วนของสีีเทา ดัังนี้้�
- ส่่วนของสีีขาว : ที่่�เห็็นว่่าไม่่มีีรููปร่่างประกอบด้้วย ซี่่�คั่่�นรััศมีีด้า้ นบน ซี่่�แนวนอนรอบ	
กรอบวงกลม หยดน้ำำ�� เล็็กรอบกรอบวงกลม หยดน้ำำ�� ใหญ่่ตรงกลางตราสััญลัักษณ์์
และชั้้�นของเส้้นโค้้งด้้านล่่าง
- ส่่วนของสีีเทา : ที่่�เห็็นว่่าไม่่มีรูี ูปร่่างประกอบด้้วย ซี่่คั่่� �นชั้้�นของเส้้นโค้้งด้้านล่่าง และรััศมีี
1.2.2 รููปแบบที่่� 2 : เกิิดการรัับรู้้�ส่ว่ นของสีีเทาเป็็ นส่่วนที่่�ไม่่มีีรููปร่่างในอาณาเขตวงกลม 		
มากกว่่าส่่วนของสีีขาว ดัังนี้้�
- ส่่วนของสีีเทา : ที่่�เห็็นว่่าไม่่มีีรููปร่่างประกอบด้้วย ซี่่�คั่่�นรััศมีีด้า้ นบน หยดน้ำำ�� เล็็กรอบ	
กรอบวงกลม และหยดน้ำำ�� ใหญ่่ตรงกลางตราสััญลัักษณ์์
- ส่่วนของสีีขาว : ที่่�เห็็นว่่าไม่่มีีรููปร่่างประกอบด้้วย รััศมีี และชั้้�นของเส้้นโค้้งด้้านล่่าง
1.2.3 รููปแบบที่่� 3 : เกิิดการรัับรู้้�ส่ว่ นของสีีเทาเป็็ นส่่วนที่่�ไม่่มีีรููปร่่างในอาณาเขตวงกลม 		
มากกว่่าส่่วนของสีีขาว และมีีผู้้�ตอบว่่าดููไม่่ออก 1 คน ดัังนี้้�
- ส่่วนของสีีเทา : ที่่�เห็็นว่่าไม่่มีีรููปร่่างประกอบด้้วย รััศมีีและหยดน้ำำ�� ใหญ่่ตรงกลาง
ตราสััญลัักษณ์์
- ส่่วนของสีีขาว : ที่่�เห็็นว่่าไม่่มีีรููปร่่างประกอบด้้วย ซี่่�คั่่�นรััศมีีด้า้ นบน
1.3 ส่่วนที่่�ดูเู หมืือนเป็็ นสิ่่ง� ที่่�อยู่่�ในระยะใกล้้กับผู้้�
ั มอง (มีีความชััดเจนในที่่�ว่า่ ง) และส่่วนที่่�ดู		ู
เหมืือนเป็็ นสิ่่ง� ที่่�อยู่่�ไกลและไม่่ชัดั เจน
1.3.1 รููปแบบที่่� 1
		
1.3.1.1	การรัับรู้้�ระยะใกล้้ : เกิิดการรัับรู้้�ส่ว่ นของสีีเทาเป็็ นส่่วนที่่�อยู่่�ในระยะใกล้้
			กัับผู้้�มองมากกว่่าส่่วนของสีีขาว โดยทุุกคนเห็็นเลข 9 เป็็ นส่่วนที่่�อยู่่�ใน
			
ระยะใกล้้ ดัังนี้้�
		
- ส่่วนของสีีเทา : รัับรู้้�ว่า่ เป็็ นส่่วนที่่�อยู่่�ในระยะใกล้้ 8 คน คิิดเป็็ นร้้อยละ 80
		
- ส่่วนของสีีขาว : รัับรู้้�ว่า่ เป็็ นส่่วนที่่�อยู่่�ในระยะใกล้้ 2 คน คิิดเป็็ นร้้อยละ 20
		
1.3.1.2 การรัับรู้้�ระยะไกล : เกิิดการรัับรู้้�ส่ว่ นของสีีขาวเป็็ นส่่วนที่่�อยู่่�ในระยะไกล		
กัับผู้้�มองมากกว่่าส่่วนของสีีเทา ดัังนี้้�
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- ส่่วนของสีีขาว : รัับรู้้�ว่า่ เป็็ นส่่วนที่่�อยู่่�ในระยะไกล 7 คน คิิดเป็็ นร้้อยละ 70
		
- ส่่วนของสีีเทา : รัับรู้้�ว่า่ เป็็ นส่่วนที่่�อยู่่�ในระยะไกล 3 คน คิิดเป็็ นร้้อยละ 30
1.3.2 รููปแบบที่่� 2
		
1.3.2.1 การรัับรู้้�ระยะใกล้้ : เกิิดการรัับรู้้�ส่ว่ นของสีีเทาเป็็นส่่วนที่่�อยู่่�ในระยะใกล้้กับผู้้�
ั มอง
		
มากกว่่าส่่วนของสีีขาว โดยทุุกคนเห็็นเลข 9 เป็็ นส่่วนที่่�อยู่่�ในระยะใกล้้ ดัังนี้้�
		
- ส่่วนของสีีเทา : รัับรู้้�ว่า่ เป็็ นส่่วนที่่�อยู่่�ในระยะใกล้้ 6 คน คิิดเป็็ นร้้อยละ 60
		
- ส่่วนของสีีขาว : รัับรู้้�ว่า่ เป็็ นส่่วนที่่�อยู่่�ในระยะใกล้้ 4 คน คิิดเป็็ นร้้อยละ 40
		
1.3.2.2 การรัับรู้้�ระยะไกล : เกิิดการรัับรู้้�ส่ว่ นของสีีขาวเป็็ นส่่วนที่่�อยู่่�ในระยะไกล	
		
กัับผู้้�มองมากกว่่าส่่วนของสีีเทา รายละเอีียดดัังนี้้�
		
- ส่่วนของสีีขาว : รัับรู้้�ว่า่ เป็็ นส่่วนที่่�อยู่่�ในระยะไกล 6 คน คิิดเป็็ นร้้อยละ 60
		
- ส่่วนของสีีเทา : รัับรู้้�ว่า่ เป็็ นส่่วนที่่�อยู่่�ในระยะไกล 4 คน คิิดเป็็ นร้้อยละ 40
1.3.3 รููปแบบที่่� 3
		
1.3.3.1	การรัับรู้้�ระยะใกล้้ : เกิิดการรัับรู้้�ส่ว่ นของสีีเทาเป็็ นส่่วนที่่�อยู่่�ในระยะ		
			
ใกล้้เป็็ นอัันดัับหนึ่่�ง เกิิดการรัับรู้้�ส่ว่ นของสีีเทาและสีีขาวในระยะเท่่ากััน
			
เป็็ นอัันดัับสอง และเกิิดการรัับรู้้�ส่ว่ นของสีีขาวเป็็ นส่่วนที่่�อยู่่�ในระยะ		
			
ใกล้้เป็็ นอัันดัับน้อ้ ยที่่�สุดุ
		
- เกิิดการรัับรู้้�ส่ว่ นของสีีเทาเป็็ นส่่วนที่่�อยู่่�ในระยะใกล้้เป็็ นอัันดัับหนึ่่�ง คืือ จำำ�นวน
		
6 คน คิิดเป็็ นร้้อยละ 60
		
- เกิิดการรัับรู้้�ส่ว่ นของสีีเทาและสีีขาวในระยะเท่่ากัันเป็็ นอัันดัับสอง คืือ จำำ�นวน
		
3 คน คิิดเป็็ นร้้อยละ 30
		
- เกิิดการรัับรู้้�ส่ว่ นของสีีขาวเป็็ นส่่วนที่่�อยู่่�ในระยะใกล้้เป็็ นอัันดัับน้อ้ ยที่่�สุดุ คืือ 		
		
จำำ�นวน 1 คน คิิดเป็็ นร้้อยละ 10
		
1.3.3.2 การรัับรู้้�ระยะไกล
		
- เกิิดการรัับรู้้�ส่ว่ นของสีีขาวเป็็ นส่่วนที่่�อยู่่�ในระยะไกลเป็็ นอัันดัับหนึ่่�ง คืือ จำำ�นวน
		
9 คน คิิดเป็็ นร้้อยละ 90
		
- เกิิดการรัับรู้้�ส่ว่ นของสีีเทาเป็็ นส่่วนที่่�อยู่่�ในระยะไกลเป็็ นอัันดัับน้อ้ ยที่่�สุดุ คืือ 		
		
จำำ�นวน 1 คน คิิดเป็็ นร้้อยละ 10
2. ผลการทดสอบส่่วนที่่� 2 : คำำ�ถามเพื่่�อข้้อเสนอแนะแนวทางการพััฒนาการรัับรู้้�รููปร่่าง
2.1 รููปแบบที่่�สื่่�อถึึงสััญลัักษณ์์ของมหาวิิทยาลััยบูรู พาได้้ใกล้้เคีียงที่่�สุดุ คืือ รููปแบบที่่� 1
- รููปแบบที่่� 1 : เป็็ นรููปแบบที่่�สื่่�อถึึงสััญลัักษณ์์ของมหาวิิทยาลััยบูรู พาได้้ใกล้้เคีียงที่่�สุดุ
จำำ�นวน 9 คน คิิดเป็็ นร้้อยละ 90
- รููปแบบที่่� 2 : เป็็ นรููปแบบที่่�สื่่�อถึึงสััญลัักษณ์์ของมหาวิิทยาลััยบูรู พาได้้ใกล้้เคีียงที่่�สุดุ
จำำ�นวน 1 คน คิิดเป็็ นร้้อยละ 10
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การออกแบบเหลี่่�ยมเจีียระไนอััญมณีี จากแรงบัันดาลใจตราสััญลัักษณ์์มหาวิิทยาลััยบูรู พา
ด้้วยหลัักการรัับรู้้�รููปร่่างผ่่านความสััมพัันธ์์ระหว่่างภาพและพื้้�น

2.2 ข้้อเสนอแนะแนวทางการพััฒนารููปร่่างผลงานออกแบบ
2.2.1 พััฒนารููปร่่างของรััศมีีให้้คล้า้ ยหยดน้ำำ�� จำำ�นวน 4 คน คิิดเป็็ นร้้อยละ 40
2.2.2 รููปแบบเหลี่่�ยมเจีียระไนสื่่�อถึึงสััญลัักษณ์์ของมหาวิิทยาลััยบูรู พาได้้เหมาะสม		
		
แล้้วไม่่ต้อ้ งปรัับรููปแบบ จำำ�นวน 3 คน คิิดเป็็ นร้้อยละ 30
2.2.3 เพิ่่�มขอบโดยรอบให้้รููปหยดน้ำำ�� ใหญ่่ตรงกลางตราสััญลัักษณ์์ จำำ�นวน 2 คน
		
คิิดเป็็ นร้้อยละ 20
2.2.4 เพิ่่�มปลายรููปหยดน้ำำ�� ใหญ่่ตรงกลางตราสััญลัักษณ์์ให้้แหลมขึ้้น� จำำ�นวน 1 คน 		
คิิดเป็็ นร้้อยละ 10

วิิจารณ์์และสรุุ ปผล
1. วิิธีีการออกแบบเหลี่่�ยมเจีียระไนอััญมณีีให้้เกิิดการรัับรู้้�เป็็ นส่่วนของภาพ (Figure)
	การออกแบบเหลี่่�ยมเจีียระไนให้้ส่ว่ นของรููปร่่างส่่วนที่่�มีีพื้้น� ที่่�มากกว่่าจะถููกรับรู้้�
ั เป็็ นตััวภาพ
และการขััดเงาหรืือการขััดด้้านบนพื้้�นที่่�นั้้น� ไม่่ได้้ทำ�ำ ให้้การรัับรู้้�เปลี่่�ยนไป กล่่าวคืือ ส่่วนที่่�นักั ออกแบบ
ต้้องการให้้เกิิดการรัับรู้้�ว่า่ ส่่วนนั้้�นเป็็ นส่่วนของภาพ สามารถทำำ�ได้้โดยการกำำ�หนดสััดส่่วนของเหลี่่�ยม
เจีียระไนส่่วนนั้้�นให้้มีีพื้้น� ที่่�มากกว่่า ซึ่่ง� บนพื้้�นที่่�นั้้น� (ส่่วนของภาพ) นัักออกแบบจะทำำ�การขััดเงาหรืือ
ขััดด้้านก็็ได้้เพราะให้้การรัับรู้้�เช่่นเดีียวกันั (ให้้การรัับรู้้�ว่า่ ส่่วนนั้้�นเป็็ นส่่วนของภาพ) โดยนัักออกแบบ
ไม่่ควรกำำ�หนดสััดส่่วนของภาพและสััดส่่วนของพื้้�นในปริิมาณเท่่ากัันหรืือเกืือบเท่่ากััน เพราะจะทำำ�ให้้
เกิิดการสัับสนทางการรัับรู้้�ที่่�ไม่่สามารถแยกแยะความชััดเจนระหว่่างภาพและพื้้�นได้้ อีีกทั้้ง� ยัังอาจ
เกิิดการรัับรู้้�สลัับกันั ดัังผลทดสอบการรัับรู้้�ข้อ้ 1.1 และ ข้้อ 1.2
2. วิิธีกี ารออกแบบเหลี่่ย� มเจีียระไนอััญมณีีให้้เกิิดการรัับรู้้เ� ป็็ นส่่วนของภาพและเป็็ นจุุดเด่่นของงาน
นอกจากการกำำ�หนดเหลี่่�ยมเจีียระไนให้้ส่่วนของรูู ปร่่างนั้้�นมีีพื้้น� ที่่�มากกว่่าเพื่่�อให้้เกิิดการ
รัับรู้้�เป็็ นภาพแล้้ว การสร้้างจุุดเด่่นของงานสามารถทำำ�ได้้โดยการจััดวางเหลี่่�ยมเจีียระไนที่่�ต้อ้ งการให้้
เป็็ นจุุดเด่่นไว้้ตรงกลางอาณาเขต ได้้แก่่ การจััดวางสััญลัักษณ์์เลข 9 กนกเปลวเพลิิงไว้้บนเหลี่่�ยม
เจีียระไนหยดน้ำำ�� ใหญ่่ตรงกลางตราสััญลัักษณ์์ ซึ่่ง� จะใช้้เทคนิิคการขััดเงาหรืือขััดด้้านก็็ได้้ โดยส่่วน
ของภาพจะต้้องใช้้เทคนิิคสลัับกับส่
ั ว่ นของพื้้�นหลััง ตััวอย่่างเช่่น กำำ�หนดสััญลัักษณ์์เลข 9 กนกเปลว
เพลิิงเป็็ นเทคนิิคการขััดด้้าน เหลี่่�ยมเจีียระไนหยดน้ำำ�� ใหญ่่ตรงกลางตราสััญลัักษณ์์จะต้้องใช้้เทคนิิค
การขััดเงา หรืือหากกำำ�หนดสััญลัักษณ์์เลข 9 กนกเปลวเพลิิงเป็็ นเทคนิิคการขััดเงา เหลี่่�ยมเจีียระไน
หยดน้ำำ�� ใหญ่่ตรงกลางตราสััญลัักษณ์์จะต้้องใช้้เทคนิิคการขััดด้้านเป็็ นต้้น สรุุปจากผลทดสอบการรัับรู้้�
ข้้อ 1.3
จากผลการวิิจัยยั
ั งั พบว่่า เทคนิิคที่่�ใช้้ตรงกลางของเหลี่่�ยมเจีียระไนจะสามารถดึึงการรัับรู้้�
ให้้ส่ว่ นของเทคนิิคนั้้น� ที่่�ปรากฏบนเหลี่่�ยมเจีียระไนในส่่วนอื่่�นเข้้าใจเป็็ นภาพได้้ เช่่น การใช้้สัญ
ั ลัักษณ์์
เลข 9 กนกเปลวเพลิิงเป็็ นเทคนิิคการขััดด้้าน ส่่วนที่่�ใช้้เทคนิิคการขััดด้้านในส่่วนอื่่�นบนเหลี่่�ยม
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เจีียระไนก็็จะถููกเข้้าใจว่่าเป็็ นส่่วนของภาพด้้วย ดัังผลทดสอบการรัับรู้้�ข้อ้ 1.1, 1.2, 1.3 และข้้อเสนอ
แนะที่่�ได้้ผลการรัับรู้้�ว่า่ รููปแบบเหลี่่�ยมเจีียระไนรููปแบบที่่� 1 สื่่�อถึึงสััญลัักษณ์์ของมหาวิิทยาลััยบูรู พา
ได้้ใกล้้เคีียงที่่�สุดุ คิิดเป็็ นร้้อยละ 90
หมายเหตุุ : การเลืือกใช้้เทคนิิคการขััดเงาหรืือขััดด้้านบนเหลี่่�ยมเจีียระไนนั้้�น ขึ้้น� อยู่่�กัับ
ความเป็็ นไปได้้ของเทคนิิคการผลิิต ดัังผลงานออกแบบที่่�ผู้้�วิจัิ ยกำ
ั �ำ หนดให้้สัญ
ั ลัักษณ์์เลข 9 กนกเปลวเพลิิง
ใช้้เทคนิิคการขััดด้้าน เป็็ นเทคนิิคการแกะสลัักบนอััญมณีี ผลงานอััญมณีีต้น้ แบบมีีขนาด 14 ม.ม.
ส่่วนของเลขเก้้ามีีขนาด 10 X 8 ม.ม. จึึงไม่่สามารถใช้้เครื่่�องมืือเพื่่�อขััดเงาได้้ รููปแบบของเลขเก้้าจึึง
ถููกกำ�ำ หนดจากความเป็็ นไปได้้ของเทคนิิคการผลิิตให้้ใช้้เทคนิิคการแกะสลัักให้้ด้า้ น เป็็ นต้้น
3. ข้้อเสนอแนะแนวทางการพััฒนาการรัับรู้้�รููปร่่างของเหลี่่�ยมเจีียระไนอััญมณีี
	รููปแบบเหลี่่ย� มเจีียระไนที่่�สื่่อ� ถึึงสััญลัักษณ์์ของมหาวิิทยาลััยบูรู พาได้้ใกล้้เคีียงที่่�สุดุ คืือ รููปแบบ
ที่่� 1 คิิดเป็็ นร้้อยละ 90 เป็็ นรููปแบบเหลี่่�ยมเจีียระไนสื่่�อถึึงสััญลัักษณ์์ของมหาวิิทยาลััยบูรู พาได้้เหมาะ
สมแล้้ว ไม่่ต้อ้ งปรัับรููปแบบ คิิดเป็็ นร้้อยละ 30 โดยยัังสามารถพััฒนารููปแบบตามประเด็็นต่่าง ๆ ได้้ดังั นี้้�
คืือ สามารถพััฒนาเหลี่่�ยมเจีียระไนของรััศมีีให้้คล้า้ ยหยดน้ำำ�� มากขึ้้น� สามารถเพิ่่�มขอบโดยรอบให้้รููป
หยดน้ำำ�� ใหญ่่ตรงกลางตราสััญลัักษณ์์ได้้ และสามารถเพิ่่�มปลายรููปหยดน้ำำ�� ใหญ่่ตรงกลางตราสััญลัักษณ์์
ให้้แหลมขึ้้น� ได้้
จากผลการวิิจัยพบว่
ั
า่ ลัักษณะเหลี่่�ยมบนอััญมณีีสามารถเชื่่�อมโยงกัับหลัักการรัับรู้้�รููปร่่าง
ผ่่านความสััมพัันธ์์ระหว่่างภาพและพื้้�น เนื่่�องจากการเจีียระไนไม่่สามารถสร้้างน้ำำ�� หนัักจากสีี หรืือ
เพิ่่�มน้ำำ�� หนัักของเส้้นบนเม็็ดอััญมณีีได้้ สิ่่�งที่่�จะทำำ�ได้้คืือการทำำ�ให้้เงาและทำำ�ให้้ด้า้ น ดัังนั้้�นในการ
ออกแบบเหลี่่�ยมจีียระไนนัักออกแบบควรนำำ�หลัักการรัับรู้้�รููปร่่างผ่่านความสััมพัันธ์์ระหว่่างภาพและ
พื้้�นมาใช้้ในการออกแบบ จะทำำ�ให้้เกิิดการรัับรู้้�ถึึงภาพนั้้�นตรงความหมายมากยิ่่�งขึ้้น�

ภาพที่่� 7: ผลงานออกแบบเหลี่่ย� มเจีียระไนตราสััญลัักษณ์์มหาวิิทยาลััยบููรพา 1
(เลขที่่คำ� �ำ ขอสิิทธิิบัตั รการออกแบบผลิิตภััณฑ์์เลขที่่� 2002004700)
ที่่ม� า: สุุภารีีย์์ เถาว์์วงศ์์ษา
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ภาพที่่� 8: ผลงานออกแบบเหลี่่ย� มเจีียระไนตราสััญลัักษณ์์มหาวิิทยาลััยบููรพา 2
(เลขที่่คำ� �ำ ขอสิิทธิิบัตั รการออกแบบผลิิตภััณฑ์์เลขที่่� 2002004700)
ที่่ม� า: สุุภารีีย์์ เถาว์์วงศ์์ษา

ภาพที่่� 9: ต้้นแบบการสร้้างสรรค์์ผลงาน “บููรพาเจีียระไน”
ที่่ม� า: สุุภารีีย์์ เถาว์์วงศ์์ษา
4. การอภิิปรายผลการวิิจัยั
จากทั้้�งผลงานในประเทศและต่่างประเทศ ผู้้�วิิจัยยั
ั งั ไม่่พบการใช้้หลัักการรัับรู้้�รููปร่่างผ่่าน
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างภาพและพื้้�นในการออกแบบเหลี่่�ยมเจีียระไนอััญมณีีมาก่่อน
ในส่่วนของการออกแบบเหลี่่�ยมเจีียระไนและการเจีียระไนในประเทศไทย ผู้้�วิิจัยพบข้
ั
อ้ มููล
เนื้้�อหาเกี่่ยวกั
� บก
ั ารแนะนำำ�การใช้้งานโปรแกรมสำำ�หรัับการออกแบบเหลี่่ย� มเจีียระไนอััญมณีี คืือโปรแกรม
GemCad และกล่่าวถึึงเทคนิิคและกรรมวิิธีีในการเจีียระไนในอุุตสาหกรรมไทยเป็็ นแบบภููมิิปััญญา
แบบดั้้�งเดิิม มีีอุปุ กรณ์์ เครื่่�องมืือที่่�ไม่่ซับซ้
ั อ้ น อาศััยทักั ษะฝีี มืือและประสบการณ์์ของช่่างเจีียระไน
เป็็ นหลััก อีีกทั้้ง� การเจีียระไนในประเทศไทยนั้้�นนิิยมรัักษาน้ำำ�� หนัักเม็็ดอััญมณีีไว้้ให้้ได้้มากที่่�สุดุ จึึง
ทำำ�ให้้อัญ
ั มณีีที่่�เจีียระไนแล้้วไม่่ได้้สัดั ส่่วนที่่�ดีี ซึ่่ง� ในความเป็็ นจริิงสััดส่่วนของอััญมณีีมีีความสััมพัันธ์์
กัับคุุณสมบััติทิ างแสงของอััญมณีีประเภทนั้้�น ๆ จึึงจะทำำ�ให้้เกิิดการสะท้้อนและการหัักเหของแสง อััน
จะส่่งผลให้้อัญ
ั มณีีมีปี ระกายที่่�สวยงาม การเจีียระไนที่่�มุ่่�งเน้้นในการรัักษาน้ำำ�� หนัักของเม็็ดอััญมณีีของ
ไทยนั้้�นส่่งผลให้้เกิิดรููปแบบเจีียระไนมาตรฐาน เช่่น การเจีียระไนรููปกลม รููปไข่่ รููปสี่่�เหลี่่�ยมก้้นชั้้�น
เป็็ นต้้น ด้้วยเหตุุผลข้า้ งต้้นการออกแบบเหลี่่ย� มเจีียระไนอััญมณีีจึึงยัังไม่่เป็็ นที่่�รู้้�จักั และนิิยมในประเทศไทย
ซึ่่�งแตกต่่างกัับต่่างประเทศที่่�นิิยมใช้้โปรแกรมสำำ�หรัับการออกแบบเหลี่่�ยมเจีียระไนอััญมณีี สำำ�หรัับ

วารสารศิิลปกรรมบููรพา 2564

ออกแบบสร้้างสรรค์์เหลี่่�ยมเจีียระไนอััญมณีีเนื้้�ออ่่อนเพื่่�อเพิ่่�มมููลค่า่ ผู้้�วิิจัยยั
ั งั พบวารสารวิิจัยั เฉพาะ
ด้้านอััญมณีี คืือ วารสารอััญมณีีวิิทยา (The Journal of gemmology) มีีตัวั อย่่างเนื้้�อหาได้้แก่่ ทฤษฎีี
คํํานวณการสะท้้อนและหัักเหของแสงในอััญมณีีที่่�เหมาะสมกัับชนิิดอััญมณีี เครื่่�องมืือและอุุปกรณ์์ที่่�
ใช้้เจีียระไนและแกะสลัักอัญ
ั มณีี คุุณสมบััติทิ างกายภาพภายในอััญมณีีที่่พบ
� ในชนิิดอััญมณีีที่่ต่� า่ งกััน
และแนวทางการใช้้โปรแกรมสำำ�หรัับการออกแบบพััฒนาเหลี่่�ยมเจีียระไนอััญมณีี โดยส่่วนใหญ่่จะ
เป็็ นบทความวิิจัยท
ั างวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีอัญ
ั มณีี แต่่ยังั ไม่่พบการใช้้หลัักการรัับรู้้�รููปร่่างผ่่าน
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างภาพและพื้้�นเพื่่�อการออกแบบเหลี่่�ยมเจีียระไนอััญมณีีเลย (สุุรินิ ทร์์ อิินทะยศ,
2564 ; The Journal of gemmology, 2021)
	ส่่วนหลัักการรัับรู้้�รููปร่่างผ่่านความสััมพัันธ์์ระหว่่างภาพและพื้้�นนั้้�น ถููกนำ�ำ มาใช้้ในการออกแบบ
หลากหลายแขนง ได้้แก่่ งานจิิตรกรรม งานออกแบบเรขศิิลป์์ งานออกแบบผลิิตภััณฑ์์ หรืืองาน
สถาปัั ตยกรรม โดยอาจมีีการขยายความใช้้หลัักการพื้้�นฐานอีีก 4 ประการที่่�เหลืือของเกสตััลท์์ในการ
สร้้างสรรค์์ผลงาน ประกอบด้้วย ความใกล้้ชิิด ความคล้้ายคลึึงกััน การปิิ ด และความต่่อเนื่่�อง โดย
แต่่ละผลงานนัักออกแบบจะเลืือกใช้้หลัักการที่่�เหมาะสมต่่อการออกแบบ เพื่่�อนำำ�เสนอผลงานของ
ตน ตััวอย่่างเช่่น การใช้้หลัักการรัับรู้้�รููปร่่างผ่่านความสััมพัันธ์์ระหว่่างภาพและพื้้�นเพื่่�อการอนุุรักษ์
ั ์
และฟื้้� นฟููชุมุ ชนเมืือง ในการวางแผนพััฒนาภาคและเมืือง จะใช้้ระบบสารสนเทศภููมิิศาสตร์์ (GIS:
Geographic Information System) ในกระบวนการสำำ�รวจ วิิเคราะห์์ วางแผน จากนั้้�นจึึงนำำ�ไป
วิิเคราะห์์พื้้ น� ที่่� ว่่า งสาธารณะ (Public Open Space) ด้้วยก ารใช้้ห ลัักการรัับรู้้�รููปร่่า งผ่่า น
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างภาพและพื้้�น เพื่่�ออธิิบายความสััมพัันธ์์ระหว่่างอาคารกัับพื้้น� ที่่�ว่่างของเมืือง
นั้้�น ๆ ทำำ�ได้้โดยทำำ�การแทนค่่าส่่วนของภาพด้้วยสีดำี �ำ คืือ ส่่วนของอาคาร และแทนค่่าส่่วนของพื้้�นด้้วยสีี
ขาว คืือ ส่่วนของพื้้�นที่่�ว่า่ งสาธารณะในเมืือง จากนั้้�นจึึงนำำ�ผลของการศึึกษาไปใช้้ในการพิิจารณาพื้้�นที่่�
ว่่าง เพื่่�อกำำ�หนดรููปแบบการใช้้ประโยชน์์และกิิจกรรมที่่�เหมาะสมในการพััฒนาพื้้�นที่่�เหล่่านั้้�นต่่อไป
(สุุรพงษ์์ ชููเดช, 2564, ชััยชนะ แสงสว่่าง, 2552, 141-148) ในแง่่การนำำ�ไปใช้้ งานวางแผนพััฒนา
ภาคและเมืือง มีีวิิธีีการนำำ�หลัักการไปใช้้งานเช่่นเดีียวกับผู้้�
ั วิิจัยั หากแตกต่่างกัันตรงที่่�ผู้้�วิิจัยทำ
ั �ำ วิิจัยั
เพื่่�อทดสอบการรัับรู้้�รููปร่่างบนเหลี่่�ยมเจีียระไนก่่อนจะนำำ�หลัักการไปใช้้ ด้้วยการทดลองแทนค่่าส่่วน
ของภาพและแทนค่่าส่่วนของพื้้�น ด้้วยเทคนิิคการขััดเงาและเทคนิิคการขััดด้้านบนเหลี่่�ยมเจีียระไน
อััญมณีีทั้้ง� หมด 3 รููปแบบ จึึงนำำ�ไปเก็็บข้อ้ มููลจากการสััมภาษณ์์ วิิเคราะห์์ข้อ้ มููลและสรุุปผล เพื่่�อหา
คำำ�ตอบที่่�ดีีที่่�สุดุ ในการแทนค่่าที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับงานออกแบบเหลี่่�ยมเจีียระไนอััญมณีี เพื่่�อให้้นักั
ออกแบบสามารถนำำ�ผลการศึึกษาไปใช้้ประโยชน์์ ให้้เกิิดการรัับรู้้�ถึึงภาพบนอััญมณีี ได้้อย่่างตรง
ความหมายต่่อไป
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Globalization or deglobalization: Innovative poster design under the background
of multicultural integration
LIN ZHU 1

Abstract
The research background of this creative paper is: At present, the global shutdown caused by the covid-19 epidemic has caused some countries and populations to
reverse the process of globalization. That is, the deglobalization of the economy, the
uni-polarization of culture are always occurred. However, according to the author’s thinking, globalization and multi-polarization are irreversible trends and illustrate through actual
innovative design cases. Hope to provide references for everyone through this kind of
works and prove that globalization and multi-polarization are the correct development direction. Since posters are an art of information transmission and a popular propaganda
tools, the author wants to use poster design to express my creative theme. In the process
of creating this work, the author first considered the design elements of the poster and
used the principles of plane composition in Western design theory. To design the concept
of “harmony with difference” by use the composition of lines. The design of traditional Chinese New Year paintings with Western lines is used to express the integration and exchange of Chinese and Western culture. In the end, the author hopes this poster design
can express an idea: It is an inevitable demand for the development of the world’s multiculturalism to adopt a fusionist attitude towards the study and application of culture. Confucius
in the East has a view of “moderation”, and Aristotle in the West also has a view of “the
golden mean”, and even the content is the same, so the national is the world.
KEYWORDS: Poster design, Cultural diversity, Chinese and Western cultures, Harmonious
with different
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Introduction
The importance of this creative work comes from the background of the covid-19
epidemic. Because of the covid-19 epidemic, various countries and individuals have seen
new situations such as “distance”, “exclusion”,”uni-polarization”, and “deglobalization” that
are different from the previous ones. But from the perspective of previous history: “Globalization”, “Integration”, and diversification are the major trends in human development. It can
be said that it is not globalization that caused the covid-19 epidemic. On the contrary, it is
because human society and economy are not connected enough, and culture and customs
are not integrated enough that the covid-19 epidemic is raging. The author just wants to
use the design description and display of this creative work. Only by making full use of the
respective advantages of Chinese and Western cultures and integrating them can we create
better works. Therefore, in the research scope of this work, the line composition in the
Western flat composition law and the line drawing technique in the Eastern Chinese New
Year pictures are selected. At the same time, the two techniques are compared, analogized,
and parallelized, and the design works that are both beautiful and integrated are finally
obtained. In the end, a design that is both beautiful and integrated. The expression of the
design works constitutes the external frame structure of the word “口” in the form of repeated
western lines. And the key “l” vertical stroke was constituted by the new year painting which
based on eastern white-drawn lines. The two merged to form the word “中” which means
“moderation” in eastern culture or “ the golden mean” in western culture. Therefore, cultural
integration must be based on seeking common ground while reserving differences, and
finding similarities in differences, to achieve the integration of different cultures. The author
wants to use the poster design to express the beauty of the integration of Chinese and
Western cultural design. For other aspects, which including but not limited like technology,
economy, and culture, have similar situation.

Concepts or principle theories
Posters are an art of information transmission, and posters are also called posters.
It is a large painting posted on a street wall and hung in a shop window, attracting the
attention of passersby with its eye-catching pictures. In a sense, the 20th century was the
century of political propaganda. The poster as a means of propaganda at that time also
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reached its peak. Among them, the two world wars, the Soviet Revolution and Construction,
and the Spanish Civil War were the peak periods of political poster creation. Especially in
the first 50 years of the 20th century, it was the golden age of propaganda posters. To be
precise, the popularity and development of posters also originated in the West, and the
understanding of plane composition originated from the development of natural science
and philosophical epistemology. In the twentieth century, the micro epistemology based on
the latest development of quantum mechanics, people pay more attention to things the internal
structure, this deepening of the macro-cognition and the micro-cognition, also affected the
development of the laws of plastic art. The concept of composition can be said to have
seen its shadow in Western paintings as early as possible. For example, Cubist painting,
Russian Constructivism, Dutch Neoplasticism, they all advocated abandoning traditional
realism and expressing in abstract form, and later the continuous improvement and development of the German Bauhaus School of Design, forming a complete modern design the
teaching system of basic training has established the status and function of composition
design concepts in modern design training and application. As the basis of design, plane
composition has been widely used in industrial design, architectural design, graphic design,
fashion design, stage art, visual transmission and other fields. Plane composition is the
arrangement and combination of visual elements on the plane of the second element in
accordance with the beautiful visual effects and the principles of mechanics. It is a method
of creating images and studying the arrangement of images and images based on rational
and logical reasoning. It is the product of the combination of reason and sensibility. The
composition of points, lines, and surfaces are the design rules and methods of plane
composition theory, which is a Western design form. On the whole, western lines
composed of geometric figures eventually formed graphic designs and posters.
Correspondingly, Oriental New Year pictures are one of the most representative forms of
artistic expression in China. New Year pictures are an ancient folk art in our country. Like
the Spring Festival couplets, they originated from the “door god”. According to the “Shan
Hai Jing”, when Tang Taizong Li Shimin was ill, he often heard ghosts crying and howling
in his dreams, and he could not sleep at night. At this time, the generals Qin Shubao and
Yu Chigong volunteered to stand on both sides of the palace gate with their whole bodies
clothed. As a result, the palace was safe. Li Shimin thought that the two generals had
worked too hard, and he was overwhelmed, so he ordered the painter to paint their mighty
images on the gate of the palace and called them “door gods.” (Jin, Zhuo L, 2016). In the
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Eastern Han Dynasty Cai Yong’s “Doctrine” records, the folks of the Han Dynasty have
posted “Shen Tu” and “Yu Lei” statues on their doors, which evolved into wood-panel New
Year paintings in the Song Dynasty. Later, the folks rushed to imitate, and after several
changes, they formed their own unique style, which is now the New Year’s painting. The
earliest surviving New Year picture in China is the Song version of “The Sui Dynasty’s Slender
and Slender Picture”. (Guan,Nan W, 2016). Folk New Year paintings are a larger art category
in Chinese folk art. It has gradually developed from the early nature, worship and beliefs in
gods to the festival customs activities of exorcising evil spirits, praying for disasters, joy
and celebration, and decorating and beautifying the environment. His thoughts, emotions
and desire for a better life. Folk New Year pictures have a long history, have many production
areas, are very popular, popular and popular, and have a large audience, and they have
had a prosperous development. Whether it is the subject matter, engraving technology, or
artistic style, it has its own distinctive characteristics. It not only had a profound impact on
other categories of folk art, but also merged with other paintings to become a mature painting,
which has the characteristics of both elegance and popular appreciation. The Chinese
New Year picture in the oriental design, the technique of drawing in the process of drawing,
also uses line design to depict things. Line drawing is a technique of Chinese painting.
When depicting figures and flowers, ink lines are used to outline objects without color,
which is called “single line flat painting”. It originated from the ancient “white painting”, so
the line drawing technique in Eastern culture also uses lines to express the emotion of design.
Therefore, both the Western line constructivism and the Eastern line drawing are using the
minimalist design element language of “line” to describe the characteristics of things and
scenery and reflect the designer’s emotions. This is the common ground, cultural blending
and commonality.
Comparison

Superior
Perform

Composing
form

Type

Tools

Suit for

Western Lines

Plane

Combination

Straight

Pencil with ruler

Frame

Eastern Lines

form

Individual play

Curve

Brush pen

Contents

Table 1: Comparison between western and eastern line
Source: The author’s own analysis, 2021
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Process of working
In the process of creating this poster design, the author first conducted an in-depth
study of Chinese and Western line design and found out their commonalities and differences.
Starting from the common point (both using lines), analyze the differences between the two
at the same time and use them. In the West, the lines used in the plane composition are all
composed of geometric figures, but the Eastern lines are more composed by the technique
of line drawing. Therefore, the work presents a form of expression with Western lines as the
framework and Eastern lines as the content. When designing western lines, I chose the
main elements of the line composition design of the plane composition theory in the Western
design theory, and first used the IIIustrator software to draw the repetitive line composition
in the western plane composition. At the same time, the lines are drawn through common
design methods such as stacking, emission, and gradient. In addition, the Chinese character
“Harmony but Different” was designed using the composition of Western lines. For the
whole work, a tough and minimal external structure was laid. Then choose the white-drawing
technique of Chinese New Year pictures in Eastern painting as the content design. First,
outline the outline of the door god through the traditional Chinese painting technique of line
drawing, optimize the proportion according to the external structure, then use the traditional
Chinese watercolor technique for coloring, and finally digitally scan the finished product. In
the end, the two designs were combined to form a creative cultural poster design with the
western structure as the skeleton and the eastern outline as the content. This work highlights
the composition color of the western line-minimalist black and white tones. The color of
Chinese New Year pictures uses its own color tones. Through the author’s ingenious design
and design, this poster design is formed with the diversity, commonality and fusion of world
cultures.
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Figure1: harmony in diversity- Innovative poster design
Source: The author’s own creative work, 2021

Analysis
In order to better carry out innovative designs, the author especially analyzed the
composition of Chinese and Western lines: The use of lines in the composition of the Western
plane is to express the block surface of the object, to achieve the sense of space and
three-dimensional modeling pursued by Western paintings, and the purpose of faithful
objective objects. Bound by objective images, this line is rigid, rigid, and lacks change.
Lines are used in Chinese painting to shape the shape, expressing structure, texture and
three-dimensionality. But it is different from Western paintings, with distinctive national
characteristics. The aesthetics of form in the western plane composition usually requires
different arrangements of points, lines, and surfaces to achieve different shapes and different
arrangements will bring different visual feelings. Its composition mainly includes repetition,
approximation, gradual change, variation, contrast, assembly, emission, peculiarity, space
and contradictory space, division, texture, and trompe lapping, etc. Therefore, the composition of
the lines in the western plane composition constitutes different perspective space effects
through equidistant dense arrangement, sparse arrangement, and the changes of virtual
and solid lines, which are rich in geometry, abstraction and form. When the East uses lines
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to paint, it is more to depict the outlines of people and external objects. In terms of characters,
there are the so-called eighteen descriptions; in landscape painting, there are dozens of
kinds of chaos and hooks, etc.; they vary in shape and quality. For example, the outline of
figure painting, Chinese figure painting uses simple line outline as a modeling method,
borrowing the thickness of the line, length, straight and square circle, priority, virtual reality
and density, setback rigidity and softness, intensity and dryness in the shape of the vivid
application and organic combination , Which expresses the sense of quality, volume, dynamics
and space of the body, which is different from the western methods of expressing objects
in arrangement, structure, and geometric forms. This method is called “line drawing”.
Whether it is a meticulous figure painting or a freehand figure painting, they are all composed
of lines. Therefore, the line-drawing figure painting can not only exist independently but is
also the basis of the Chinese New Year’s figure painting. Chinese New Year pictures are
paintings based on lines. Its material materials are the traditional ink paintings we use today.
The painting tool is mainly a brush. The painters use the flexible brushwork of the brush to
create charming, ever-changing points and lines on the rice paper, expressing various
objects and expressing their different ideas. Emotions, so that the lines of Chinese paintings
breed the rhythm of life, and its charm is breathtaking. In addition to the ancient Chinese
social customs and national aesthetic taste, the tracing of the cause of the “line art” in ancient
China is really due to the special material media used by the Chinese---brush, ink, and
paper. These material media are unique to China, which makes “line art” not only possible
to exist in China, but also to achieve greater development. There are many kinds of Western paintings, and the tools and materials used are also diverse, which are different from
Chinese paintings. I will not list them all here. The lines in Western paintings play the role of
bounding shapes. They are attached to the form and subject to the object image. It is a
non-primary modeling factor. Its lines serve as the auxiliary foundation for the existence of
shapes, such as some contour lines or the structure of the representation object. Western
painting focuses on shaping the shape, and relies on the color fastness, so the line will not
be pure. Although there are also line modeling situations in Western painting, such as Angel,
Dürer, Matisse, Schiller, etc., the function of line is mainly used to define the outline. In
terms of overall analysis, the author designed this creative work to combine the drawing
methods of the Chinese and Western lines and analyze it by color: the main color of the line
is black and white, which highlights the minimalist color black and white in the Western
plane composition theory. The background color yellow represents Western culture, and
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red represents Chinese Eastern culture. The auxiliary color adopts bright yellow, mainly
used to highlight key words. And about graphics design using the composition of lines to
repeat the design, design a square, and then the graphic in the middle of the square is
designed as a scroll New Year picture, which together form a large font “中”, and four
small fonts “harmony with different”. In addition, in terms of text, we are adhering to the
design concept of not as shown in the figure and try to minimize the text. At the same time,
the style content of short Chinese idioms is used to highlight the meaning of the entire poster.
The fully expressed poster wants to tell the meaning: the central idea of harmonious world,
common beauty, harmony with difference, pluralism and cross-cultural communication.
Western
line

Repetition

Similar

Gradual
change

Variation

Contrast

Buildup

Eastern line

Ancient
hairspring

String

Floating
Cloud

Leech

Nail head Mouse
tail

Emission

Division

Texture

Mixed
trade

Wooden Olive
Peg head

Table 2: Comparison between western and eastern line in techniques view
Source: The author search from website, 2021

Figure 2: Western Planar composition- Line composition
Source: The author’s own creative work, 2021

Parablepsia
Earthworm
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Figure 3: Western Planar composition- Line composition
Source: The author’s own creative work, 2021

Figure 4: Orient Chinese New Year Pictures- Line drawing
Source: The author’s own creative work, 2021
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Figure 5: Orient Chinese New Year Pictures- Line drawing
Source: The author’s own creative work, 2021

Conclusions
The author analyzes and compares the western composition lines with the eastern
outline lines and finds specific practice then find out: Western lines emphasize appearance,
reproduction, and rationality. But eastern lines are emphasizing emotion, spirituality, and
artistic conception. Western lines show a variety of effects through a single line through a
variety of changes. Eastern lines directly show an ever-changing and endless posture using a
single line. The most important thing is that the western lines play the role of the boundary
shape, which is a kind of auxiliary and foil to the subject; while the eastern lines not only use
lines to define the shape, but also express different feelings, subjective thoughts, interest
and charm in different painting forms. Based on the above research and summary, the
author finally used Illustrator software and Chinese painting digitization (photoshop) to design
this poster with both sensory beauty and cultural connotation. The author wish that this
poster design can promote better cross-cultural communication skills for mutual understanding and common progress. The key to cross-cultural communication lies in advocating a
new concept of cultural development, establishing an inclusive value and code of action,
and finding common ground from different cultures, and integrating different cultures
together. Solve problems and seek development under the newly formed integrated culture,
to realize the diversified integration of world culture. In this special period, the importance of
this article is highlighted: For human society to continue to develop sustainably and healthily,
it is necessary for each region and culture to learn from each other’s strengths and reduce
their weakness. The future will be better if western and eastern can be harmony with difference.

วารสารศิิลปกรรมบููรพา 2564

References
Dong, Lei Z. (2013). On the Application of Traditional Elements in Modern Environmental
Art Design. Applied Mechanics and Materials. 375-363.
Guan,Nan W. (2016). Analysis of the Influence of Chinese Traditional Culture on the Design.
Basis of Chinese and Western Combination. 53-54.
Jin, Zhuo L. (2016). Analysis of the Application of Chinese Traditional Culture and Art
Elements in Modern Graphic Design. Art Magazine. 279-280.
Minda, Z. (2014). Ink of the New Melody - A Brief Discussion on the Traditional Aesthetic
Appreciation of Ink Painting Applied in Graphic Design. Art and Design. 31-33.
Ming, Z. (2014). The application of traditional cultural elements in indoor and outdoor
design. Art Fashion Weekly. 206-207.
Sakkalis V., Oikonomou T., &Tsiaras V. (2011). Graph-theoretic Indices of Evaluating Brain
Network Synchronization. Application in an Alcoholism Paradigm. 210-212.
Yan, W. (2014). Research on the Application of Chinese Traditional Painting Elements in
Modern Print Design. Journal of Northwest Normal University. 321-322.
Zao, Zao J. (2014). The Reference and Inheritance of the Traditional Culture of Graphic Art
Design in the New Era. Art Fashion Weekly. 89-90.
Zeng,Long L.(2015). Analysis of the Influence of Chinese Traditional Culture on Graphic
Design. Studies of Fine Arts Education. 58-59.

199

200

Creating the Happiness and Harmony of Everyday Life
in the Time of COVID-19: Raison D'être

วารสารศิิลปกรรมบููรพา 2564

Creating the Happiness and Harmony of Everyday Life in the Time of COVID-19: Raison D'être
Lung-Chi Lin 1

Abstract
The COVID-19 pandemic has rapidly affected our day-to-day life. It has impacted
not only the lives but also the mental health of thousands of individuals. People worldwide
are suffering tremendously from this unprecedented crisis. In particular, people with poor
mental health are more prone to develop stress disorders, anxiety and depression. The
experience of traumatic events, such as widespread lockdowns, and the uncertainty of the
pandemic and other problems can typically lead to self-isolation and even suicides. In recent years, within the important research on people’s happiness and harmony during the
time of COVID-19, the significance of artists, illustrators, and graphic designers in this important issue has not been as fully elaborated on as it should have been. Designers have
an important and quite daunting role. The objective of this paper is to remind designers of
things that give people’s life meaning and to motivate them to bring awareness to the importance of their well-being. This paper illustrates the process of creating an illustration for
product design to facilitate a better understanding of the significance of people’s feelings
of happiness and harmony during the COVID-19 pandemic. The proposed design method
adopts a visual research approach that utilizes creative thinking, visual language, conceptual processing, photography, and illustration. This paper combines illustration design research and creative thinking to people’s awareness of the value of mental health in the time
of COVID-19. This research utilizes the practical insights of illustration design and applies
to product design to evoke a peaceful, calm, happy, and harmonious feeling in people
when they use the product.
Keywords: Illustration Design, Design Concept, Creative Process, Product Design,
COVID-19
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Introduction
Doyle, Grove, and Sherman (2018) explained that illustrations are usually expressive,
personally inspired, and exquisitely crafted works; however, unlike art for artistic purposes,
illustrations serve an idea and seek to convey a special meaning to a specific audience. In
other words, no matter how beautiful, provoking, or captivating the artwork is, it is only illustrative because it aims to convey a specific message or certain information. The illustrations may be clear, stylized, or naturalistic in their thematic presentation or have an abstract
form. Illustration, as part of visual communication design, has its own visual explicitness. As
a realistic and artistic form of expression that can be disseminated rapidly and widely, illustration is everywhere and can influence millions. To Male (2017), the word illustration also
refers to the communication of specific contextual information to the audience. It is rooted
in an objective need, and it is generated by an illustrator or a business-based client to
complete a specific task. It is the navigation and diversity of these different tasks that make
illustration an influential visual language. The creative possibilities of illustration are limitless. In addition, illustration is unfettered by reality, and one’s imagination is free to create
images and conjure up fascinating landscapes. Since print illustration was first developed,
illustrations served as a tool of visual communication, integrating visual interpretations into
various media, such as print media, moving images, and more recently, numerous digital
forms including animation, internet memes, and e-books. A captivating illustration is one
that is able to tell a story that people will remember. Illustrations have always had the tremendous power of delivering a profoundly significant message to people. According to
Viction Workshop’s Illustrative Branding (2014), illustrations have the ability to transport
people’s minds. Illustrations can also allow people to connect with one another. They can
facilitate memorable and meaningful connections among people, which is a great asset.
An illustration can allow people to connect in an intellectual, spiritual, and meaningful way,
it can give people their raison d’être, which means “reason to be” in French. The author
created a meaningful and purposeful illustration design entitled “Raison d’être,” hoping to
remind people of the things that give their life meaning and to raise people’s awareness of
the importance of their well-being. Male (2017) defined raison d’être as a distinct core, referring to the things that give meaning to a person’s life. During the pandemic, people have
had to deal with physical, mental and social problems. Designers, too, are struggling under
the threat of the virus. Nevertheless, they are also finding creative ways to deal with their
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individual situations and trying to make full use of them to create soothing, inspiring, and
influential artworks that can appeal to people’s inner feelings and bring joy, happiness, and
harmony to their everyday life. In the COVID-19 era, designers have the strength and power to deflate fear, anxiety, and worry. Illustration design is both influential and aesthetic;
however, its importance and impact are not always appreciated. Specifically, this is true in
relation to the topic of the happiness and harmony of everyday life, which most people take
for granted. An acknowledgement of the impact of illustration design on both physical and
spiritual elements is very rare, people do not always consciously recognize that the creation of inspiring and effective illustration designs can help people to understand the importance of the happiness and harmony of everyday life. This study provides a conceptual
framework for the design process, which illustrates how illustration design can play an important role in this specific topic, by complementing and being mutually beneficial to the
inspiration-gathering effort during the creative process.

Concepts
This paper aims to study the significance of the use of illustration for products of
daily life to evoke happiness and harmony in people’s everyday life in the time of COVID-19.
Lauer and Pentak (2008) claimed that knowing what one is doing must precede one’s actions.
To accomplish this, the present author developed a conceptual framework (see Figure 1)
known as “the creative process” that is geared towards a design process that aims to solve
a problem. The design concept was discovered when the author embarked on an inspirational, creative journey to Si Nan National Park in Nan Province during the pandemic. Nan
Province is located in northeast Thailand. Werly (2013) mentioned that the northeastern
region has luscious, vibrant forests and towering mountains that are inhabited by hilltribes
and Thai families with friendly smiles and a strong sense of culture and heritage. Northeast
Thailand is about as anti-urban as it gets. Since the development of the urban areas of
Thailand, Thai people have come to Nan Province to escape from the city to feel the ease
of a slow-paced lifestyle and recover from the stresses brought about by the busy lifestyles
in the city. Nan Province offers the charm of authenticity and sincere hearts and minds of
its residents to Thai people and foreigners as well. The beautiful natural scenery, the green
mountains, and the murals in Nan Province inspired the author to travel there during the
time of COVID-19. According to the Toledo of Art Museum (2021), people nowadays
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communicate increasingly through images and rarely through words. Images have replaced text and become the main method through which we communicate. Designers and
illustrators who use images as a language to visualize and communicate an idea in fact use
images themselves to develop and improve their personal creativity and creative thinking.
While traveling to Nan Province, the author took photographs that inspired the author’s
creativity.
During the pandemic, people worldwide have been encountering such difficulties
as physical and psychological problems. Examples of the latter include daily stress, frustration, fear, anxiety, and worry, which may be most pressing, although near-term relief may
appear impossible. According to Thorpe (2021), as researchers have determined the COVID-19 situation to be a pandemic, some people who are overly worried about it started
wearing masks in the beginning of the pandemic, and have since avoided public places
and activities, among other things. Caused by excessive worry, this phenomenon, now
called “coronaphobia,” can significantly impair people’s daily life functions. During the
COVID-19 pandemic, a large number of people with coronaphobia are letting their fear of
COVID-19 get in the way of their everyday lives. Designers can use illustration design as a
medium to address people’s protracted isolation and alleviate mental stress. Most people
may not think that illustration design can help them to obtain physical and mental relief due
to their unfamiliarity with different social values or understandings of artistic creation. It is
an indisputable fact that having a great design concept enables the creation of a significantly enhanced design that takes context into account. As previously mentioned, the author developed a design concept through creative thinking and physical experience.

Figure 1. The Creative Process
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Work Process
The present project is based on the author’s travel experiences in Nan Province,
Thailand, in December 2020. Traveling to Nan, the author felt connected to silence, his
breathing, and his true inner feelings. Although the pandemic has produced stress and
worry, growth, peace, contentment, or belief in an eternal existence of life can alleviate fear.
In the end, they surmount all worries. Most designers, artists and illustrators embrace their
travel experiences as sources of inspiration and creativity. This research framework utilizes
personal experiences to create a soothing, warm, inspiring, memorable, and even purposeful illustration design for product design. This framework helps to evoke people’s
awareness on the importance of happiness and harmony in their everyday life during the
COVID-19 pandemic (see Figure 2). First, the author focused on creative thinking to capture the essence of humans’ inner feelings by going to Nan Province, Thailand, which was
where the author was traveling to during the time of COVID-19. The author adopted natural
objects, such as the mountains, the sky, and a field of dusty straw, as the visual contents
that indicate the lifestyle and natural emotions of the area (see Figure 3). Second, using
these visual contents, the author illustrated the scenery of Nan Province by using the tablet
app, procreate (see Figure 4). Third, the author created illustrations by manipulating the
textures and setting up the color tones to convey a warm feeling and sense of freedom (see
Figure 5). Fourth, the author applied computer graphics technology, such as Adobe Photoshop, to manipulate the images to render them emotionally and visually attractive to the
viewers (see Figure 6). Fifth, the author experimented with hand-written and digital type
settings in Thai to explore different impressions for the typography (see Figure 7). Sixth, the
author used an Epson printer and heat pressing machine to test-print the illustration design
and make final adjustments and changes before finishing the design (see Figures 8, 9, and
10). Last, the author finished the illustration design and applied the design to real products,
such as a scarf, tote bag, hat, mug, mask, and other applications. The final resulting artworks are shown in Figures 11, 12, 13, and 14.

Figure 2. Research Framework
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Figure 3. Nan Province

Figure 4. Procreate

Figure 5. Texture

Figure 6. Image Manipulation

Figure 7 Typography

Figure 8. Printing Experiment 1

Figure 9. Printing Experiment 2 Figure 10. Printing Experiment 3
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Figure 11. Scarf Design by Lung-Chi Lin Figure 12. Packaging Design by Lung-Chi Lin

Figure 13. Stationery Design by Lung-Chi Lin
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Figure 14. Lifestyle Product Design by Lung-Chi Lin

Analysis
The successful creation of a meaningful design requires a design method that has
been carefully considered and planned. In this project, the design approach was one of
visual research. Visual research is an effective method for facilitating the comprehension
and recognition of the entire design process. Noble and Bestley (2005) asserted that visual
research is primarily concerned with the composition of visual elements. Visual research
follows similar investigations of the visual contents of the designed object. In this project,
the process of visual research entailed looking at the intriguing visual data captured in the
various photographs that the author took of Si Nan National Park when traveling to Nan
Province (see Figure 15). By collecting photos related to the subject and applying photo
elicitation, the scope of visual methods or visual research is broadened. A powerful photo
not only provides a great visual reference but also offers a powerful and effective message.
The inspiring, striking, memorable, and beautiful photographs were great visual data that
the author collected and used for reference to create the artworks. The author adopted
natural objects, such as the mountains, the forest, the sky, and a field of dusty straw, as the
visual contents of the artwork that indicate the lifestyle and natural emotions, it has a strong
psychological connection with people and gives people a feeling of peace and calm.
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In terms of design, aesthetic is our perception of an object based on seeing, feeling, hearing, smelling and even tasting. For example: ; people in general associate a field of straw
with country life and a slower pace than urban life. The author stated that aesthetic design
is about how pleasant people feel about the physical features of products and there should
be a strong connection between the product and the people who use the product. The
author created an illustration design and applied it to products of daily life. The illustration
design reflects a meaningful travel experience in the author’s life and highlights it’s significance. The author’s artwork hopes to remind people of the things that give their life meaning
and what it is important in their life. When people look at the artwork or use the products, they
can reconnect to their inner self and live in the happiness and harmony of everyday life.

Figure 15. Visual Research

Conclusions
This study examined the use of illustration design to demonstrate to people the
importance of happiness and harmony in their everyday life during the COVID-19 pandemic.
Happiness and harmony are essential for human beings. The author sought to highlight
their significance in the time of COVID-19 by creating a meaningful and purposeful illustration
design entitled “Raison d’être,” hoping to remind people of the things that give their life
meaning and to raise people’s awareness of the importance of their well-being. During this
uncertain period of time, fears and worries may threaten people’s everyday life, but a great
illustration design inspired by traveling experiences can help people to navigate the world
with less fear and worry. People worldwide need creative and inspiring artworks so that
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they can feel supported, recover some happiness, and be free from worry. The focus of this
study was to explore the development of a design process using visual research. By discussing the design concept and revealing a broad spectrum of connections between the
author’s travel experiences in Nan Province, Thailand, and the creation of the illustration
design, this project demonstrates how a design concept could have a significant impact on
the creation of an inspiring and memorable artwork. The results of this study offer a new
way of alleviating people’s worries and fears concerning COVID-19 through illustration design:
as the illustration design is applied to daily products that people will use during the pandemic, it will evoke a peaceful, calm, happy, and harmonious feeling in people when they
use the products. All designers should take a stand to create inspiring, powerful, meaningful, and remarkable designs that help people to recover from this global pandemic and
make significant improvements to people’s well-being. As the rapid spread of the coronavirus affects our everyday life, designers can responsibly anticipate the negative consequences and seek to bring life back to normal by evoking joy, happiness, and harmony in their
work.
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หลัักเกณฑ์์การจััดเตรีียมต้้นฉบัับบทความ
สำำ�หรัับพิจิ ารณาตีีพิมิ พ์์ใน วารสารศิิลปกรรมบููรพา
	วารสารศิิลปกรรมบููรพา (Burapha Arts Journal) เป็็ นวารสารวิิชาการของคณะศิิลปกรรม
ศาสตร์์ เพื่่�อส่่งเสริิมทางด้้านวิิชาการ การค้้นคว้้าวิิจัยั และการสร้้างสรรค์์ทางด้้านศิิลปะสาขาต่่างๆ
โดยตีีพิิมพ์์ เผยแพร่่บทความวิิจัยั (Research articles) และบทความวิิชาการ (Review articles)
รวมทั้้�งผลงานวิิทยานิิพนธ์์ งานสร้้างสรรค์์ทางศิิลปะ และงานศิิลปวััฒนธรรมหลากหลายสาขา จาก
คณาจารย์์ นิิสิติ นัักศึึกษา ระดัับบััณฑิิตศึึกษา ต่่าง ๆ รวมทั้้�งคณาจารย์์ของคณะศิิลปกรรมศาสตร์์
ซึ่่ง� ถืือเป็็ นหนึ่่�งของการบริิหารทางวิิชาการแก่่สังั คม
บทความในวารสารศิิลปกรรมบููรพานี้้�จะมีีคณะกรรมการ และผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิทางวิิชาการเป็็ น
ผู้้�พิิจารณากลั่่�นกรองโดยมีีกำ�ำ หนดออกปีี ละ 2 ฉบัับ
ฉบัับภาคต้้น (ฉบัับที่่� 1 มกราคม - มิิถุุนายน)
ฉบัับภาคปลาย (ฉบัับที่่� 2 กรกฏาคม - ธัันวาคม)
ประเภทของบทความที่่จ� ะตีีพิมิ พ์์
1. รายงานการวิิจัยท
ั างด้้านศิิลปกรรมศาสตร์์ เป็็ นบทความวิิจัยั หรืือบทความงานสร้้างสรรค์์
ทางด้้านศิิลปกรรม และด้้านวััฒนธรรม (การวิิจัยั งานศิิลปะ การออกแบบ ประยุุกต์ศิ์ ิลป์์ ดนตรีี
การแสดง สื่่�อศิิลปะ ปรััชญาศิิลป์์ สุุนทรีียศาสตร์์ ประวััติศิ าสตร์์ศิิลปะ โบราณคดีี) และการจััดการ
ด้้านวััฒนธรรม ภููมิิปััญญา พิิพิิธภััณฑ์์
2. บทความวิิชาการหรืือบทความงานสร้้างสรรค์์ทางด้้านศิิลปกรรมศาสตร์์เป็็ นบทความที่่�
เสนอองค์์ความรู้้� แนวคิิด วิิธีีการ และกระบวนการที่่�เกี่่�ยวข้อ้ งกัับสาขาวิิชาต่่างๆ ทางด้้านศิิลปกรรม
ศาสตร์์ (การวิิจัยั งานศิิลปะ การออกแบบ ประยุุกต์ศิ์ ิลป์์ ดนตรีี การแสดง สื่่�อศิิลปะ ปรััชญาศิิลป์์
สุุนทรีียศาสตร์์ ประวััติศิ าสตร์์ศิลิ ปะ และโบราณคดีี) และการจััดการด้้านวััฒนธรรม ภููมิิปััญญา
พิิพิิธภััณฑ์์
3. บทความวิิจารณ์์หนัังสืือหรืือบทความปริิทัศั น์์
รูู ปแบบการเขีียนบทความ
รายงานการวิิจัยั บทความวิิจัยั และงานสร้้างสรรค์์ทางด้้านศิิลปกรรม ควรมีีความยาว
ตั้้�งแต่่ 5,000 คำำ� แต่่ไม่่ควรเกิินกว่่า 15,000 คำำ� (จำำ�นวนคำำ�ถืือตามการนัับจำ�ำ นวนคำำ�ใน Microsoft
Word) หรืือ จำำ�นวนหน้้า ตั้้�งแต่่ 15 หน้้า แต่่ไม่่ควรเกิิน 25 หน้้า (ไม่่รวมบรรณานุุกรม ภาพประกอบ
และคำำ�บรรยายภาพ) ลงในกระดาษ A4 ระยะห่่างจากขอบกระดาษ ทั้้�งด้้านบนและด้้านล่่าง 1.5 นิ้้�ว
ด้้านซ้้ายและด้้านขวา 1 นิ้้�ว โดยใช้้รููปแบบอัักษร Cordia New ขนาด 16 point เท่่านั้้�น ตััวเลขให้้ใช้้
เป็็ นเลขอารบิิคทั้้ง� หมด และมีีข้อ้ มููลสำ�คั
ำ ญ
ั ตามลำำ�ดับต่
ั อ่ ไปนี้้�
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• บทคััดย่่อ ภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ
• ชื่่�อ-นามสกุุล ตำำ�แหน่่ง ตำำ�แหน่่งทางวิิชาการ หน่่วยงานที่่�สังั กััด ทั้้�งภาษาไทยและภาษา
อัังกฤษ
• เชิิงอรรถและบรรณานุุกรม
คำำ�แนะนำำ�การเตรีียมต้้นฉบัับ
	ผู้้�ส่่งผลงานสามารถนำำ�เสนอผลงานเพื่่�อตีีพิิมพ์์ได้้ ต้้องมีีหลัักเกณฑ์์ดังั นี้้�
1.บทความที่่�ได้้รับก
ั ารพิิจารณาลงตีีพิิมพ์์ในวารสารต้้องไม่่เคยถููกนำ�ำ ไปพิิมพ์์เผยแพร่่ใน
วารสารใดมาก่่อน หรืืออยู่่�ในระหว่่างการพิิจารณาตีีพิมิ พ์์ในวารสารหรืือสิ่่ง� ตีีพิมิ พ์์อื่่น� ๆ ในเวลาเดีียวกันั
2. บทความต้้องได้้รับก
ั ารพิิจารณาจากผู้้�ประเมิินอิิสระ (Peer Review) จากภายนอก
มหาวิิทยาลััยในสาขานั้้�น ๆ อย่่างน้้อย 2 คน
3.บทความที่่�ได้้รับก
ั ารตีีพิิมพ์์นี้้ต้� อ้ งได้้รับคว
ั ามเห็็นชอบจากกองบรรณาธิิการ และสามารถ
ดััดแปลง แก้้ไข ปรัับปรุุงสำำ�นวนและรููปแบบ ตามที่่�กองบรรณาธิิการเห็็นสมควร
4.ผู้้�ประเมิินบทความจะเป็็ นผู้้�ให้้ความเห็็นและข้้อแนะนำำ� ว่่าบทความนั้้�น ๆ จะไดรัับการ
ยอมรัับ โดยไม่่มีีเงื่่�อนไข หรืือให้้แก้้ไข หากมีีการแก้้ไขผู้้�เขีียนจะต้้องส่่งบทความแก้้ไขอีีกครั้้ง� และต้้อง
แก้้ไขบทความนั้้�นให้้เสร็็จภายใน 10-15 วัันหลัังจากได้้รับผลก
ั
ารประเมิิน
5.บทความที่่�นำ�ำ เสนอเพื่่�อพิิจารณาตีีพิิมพ์์ในฉบัับภาคต้้น ต้้องส่่งต้้นฉบัับ ภายในเดืือน
กุุมภาพัันธ์์และในฉบัับภาคปลาย ต้้องส่่งต้้นฉบัับ ภายในเดืือนสิิงหาคม
การเตรีียมต้้นฉบัับในการตีีพิมิ พ์์
1. บทความ
เอกสารบทความวิิชาการ/วิิจัยั จำำ�นวน 3 ชุุด พร้้อมแบบนำำ�ส่ง่ ต้้นฉบัับ จำำ�นวน 1 ชุุด
ซีีดีี-รอม จำำ�นวน 1 แผ่่น ประกอบด้้วย
(1) ไฟล์์บทความ นามสกุุล .doc หรืือ .docx และ pdf.
(2) ไฟล์์ภาพประกอบ นามสกุุล .jpg, jpeg หรืือ RAW หรืือ TIFF ความละเอีียด 300 Pixel
/ High Resolution ขนาดไฟล์์ไม่่ต่ำ�กว่
่ า่ 500KB
	บทความสามารถจััดทำำ�เป็็ นภาษาไทยหรืือภาษาอัังกฤษ และในกรณีีที่่�เป็็ นภาษาอัังกฤษ
บทความดัังกล่่าวต้้องผ่่านผู้้�เชี่่�ยวชาญตรวจสอบในการใช้้ไวยากรณ์์อย่่างถููกต้อ้ งมาแล้้ว การเขีียน
ภาษาไทย ให้้ยึึดหลัักการใช้้คำ�ศั
ำ พั ท์์และชื่่�อบััญญััติติ ามหลัักของราชบััณฑิิตยสถาน ควรหลีีกเลี่่�ยง
การใช้้ภาษาอัังกฤษในข้้อความภาษาไทย ยกเว้้นกรณีีจำ�ำ เป็็ นและไม่่ใช้้คำ�ย่
ำ อ่ นอกจากเป็็ นคำำ�ที่่�
ยอมรัับกันั โดยทั่่�วไปกรณีีจำ�ำ เป็็ นให้้เขีียนคำำ�ศัพั ท์์ภาษาไทย ตามด้้วยในวงเล็็บภาษาอัังกฤษ โดยคำำ�
แรกให้้ขึ้น้ � ต้้นด้้วยตัวั พิิมพ์์ใหญ่่ ส่่วนคำำ�ที่่เ� หลืือทั้้�งหมดให้้พิมิ พ์์ด้วยตั
้ วั พิิมพ์์เล็็ก ยกเว้้นชื่่�อเฉพาะทุุกคำ�ำ
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ให้้ขึ้น้ � ต้้นด้้วยพิิมพ์์ใหญ่่ การปรากฏอยู่่�หลายที่่�ในบทความของศััพท์์คำ�ำ เดีียวกันั ที่่�เป็็ นภาษาไทยตาม
ด้้วยภาษาอัังกฤษ ให้้ใช้้คำ�ศั
ำ พั ท์์ภาษาไทยตามด้้วยภาษาอัังกฤษครั้้�งแรก ครั้้�งต่่อไปใช้้เฉพาะคำำ�ศัพั ท์์
ภาษาไทยเท่่านั้้�น
2. การพิิมพ์์
ให้้จัดั พิิมพ์์ด้วย
้ โปรแกรม Microsoft Word โดยจััดหน้้ากระดาษขนาด A4 (8.5 X11 นิ้้�ว)
ตั้้�งค่่าหน้้ากระดาษสำำ�หรัับการพิิมพ์์ ห่่างจากของกระดาษด้้านบน 1.5 นิ้้�ว ด้้านอื่่�น ๆ ด้้านละ 1 นิ้้�ว
เว้้นบรรทััดใช้้ระยะ No spacing ทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ โดยใช้้รููปแบบอัักษร Cordia New
เท่่านั้้�น ตััวเลขให้้ใช้้เป็็ นเลขอารบิิคทั้้ง� หมด ซึ่่ง� มีีขนาด ชนิิดของตััวอักั ษร รวมทั้้�งการจััดวางตำำ�แหน่่ง
ดัังนี้้�
- แผ่่นปก ชื่่�อเรื่่อ� งทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ พิิมพ์์ไว้้ตรงกลางของหน้้าแรกด้้วยอักั ษร
ขนาด 16 และพิิมพ์์ชื่่�อผู้้�เขีียน คุุณวุุฒิิ ตำำ�แหน่่ง และสถานที่่�ทำ�ำ งาน (Institutional Affiliation(s))
ภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ โดยให้้บอกหน่่วยงานที่่�สังั กััด ชื่่�อสถาบััน คณะ สาขา และที่่�อยู่่�ที่่�
สามารถติิดต่่อได้้ทางไปรษณีีย์ ์ เบอร์์โทรศััพท์์ และ E-mail address ใต้้ชื่่�อเรื่่อ� งชิิดขอบกระดาษด้้าน
ขวา
- ต้้องมีีเลขหน้้ากำำ�กับั ในเนื้้�อหาทุุกหน้้าโดยมีีขนาด 16 ชนิิดตััวธรรมดา ตำำ�แหน่่งชิิดขอบ
บนกระดาษด้้านขวา ยกเว้้นแผ่่นปกไม่่ต้อ้ งใส่่
- ชื่่�อเรื่่อ� งต้้นฉบัับของผู้้�เขีียน
	ชื่่�อเรื่่อ� ง (ภาษาไทย) ขนาด 16 ชนิิดตััวหนา ตำำ�แหน่่งขอบกระดาษด้้านซ้้าย
	ชื่่�อเรื่่อ� ง (ภาษาอัังกฤษ) ขนาด 16 ชนิิดตััวหนา ตำำ�แหน่่งขอบกระดาษด้้านซ้้าย
- ชื่่�อผู้้�เขีียน ขนาด 16 ชนิิดตััวหนา ตำำ�แหน่่งตำำ�แหน่่งขอบกระดาษด้้านขวาใต้้ชื่่�อเรื่่อ� ง ถ้้าผู้้�
เขีียนเป็็ นชาวต่่างประเทศให้้นำ�ชื่่
ำ �อสกุุลขึ้น้ � ก่่อนชื่่�อต้้น
- ระบุุข้อ้ มููลว่า่ เป็็ นบทความวิิชาการ หรืือ บทความวิิจัยั หรืือวิิทยานิิพนธ์์ ดุุษฏีีนิิพนธ์์ และ
ระบุุที่่�อยู่่�หรืือหน่่วยงานสัังกััด (มหาวิิทยาลััย / คณะ / สาขา) ของผู้้�เขีียน ขนาด 16 ชนิิดตััวหนา
ตำำ�แหน่่งขอบกระดาษด้้านขวาใต้้ชื่่�อผู้้�เขีียน
- บทความวิิชาการให้้เขีียนบทคััดย่่อทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษก่่อนนำำ�เสนอเนื้้�อหา
- บทความและมีีการกำำ�หนดคำำ�สำ�คั
ำ ญ
ั ไม่่เกิิน 5 คำำ�ทั้้ง� ภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ การเรีียง
หััวข้อ้ ของเนื้้�อเรื่่อ� งให้้พิิจารณา ตามความเหมาะสม
- บทคััดย่่อภาษาอัังกฤษ(Abstract) ใช้้อักั ษรตััวตรง ความยาวไม่่ควรเกิิน 250 คำำ� หรืือ 15
บรรทััด
- หััวข้อ้ เรื่่อ� ง ขนาด 16 ชนิิดตััวหนา ตำำ�แหน่่งชิิดขอบกระดาษด้้านซ้้าย
- หััวข้อ้ ย่่อย ขนาด 16 ชนิิดตััวธรรมดา ระบุุหมายเลขหน้้าหััวข้อ้ ย่่อยโดยเรีียงตามลำำ�ดับั
หมายเลขตำำ�แหน่่งเว้้น 1 Tab (0.5 นิ้้�ว) จากขอบกระดาษด้้านซ้้าย
- เนื้้�อหา ขนาด 16 ชนิิดตััวธรรมดา จััดพิิมพ์์เป็็ น 1 คอลััมน์์ และพิิมพ์์ให้้ชิิดขอบทั้้�งสองด้้าน

217

218
- จำำ�นวนหน้้าต้้นฉบัับ ควรมีีความยาวระหว่่าง 15-25 หน้้า
3. การเรีียงลำำ�ดับั
	รููปแบบของรายงานการวิิจัยั ควรเรีียงลำำ�ดับั เรื่่อ� งดัังนี้้�
		
• บทคััดย่่อภาษาไทย /ภาษาอัังกฤษ
		
• คำำ�สำ�คั
ำ ญ
ั ภาษาไทย 2-5 คำำ� / ภาษาอัังกฤษ
		
• ที่่�มาและความสำำ�คัญ
ั ของปัั ญหา
		
• วััตถุุประสงค์์ของการวิิจัยั
		
• กรอบแนวคิิดและ สมมติิฐาน (ถ้้ามีี)
		
• วรรณกรรมที่่�เกี่่�ยวข้อ้ ง
		
• วิิธีีการดำำ�เนิินการวิิจัยั
		
• ผลการวิิจัยั เสนอให้้ครอบคลุุมวััตถุุประสงค์์ของการวิิจัยั แต่่ไม่่ใช่่สรุุปเป็็ นข้้อๆ
		
• ใช้้ตารางเมื่่�อจำำ�เป็็ นคำำ�อธิิบายตารางเสนอเฉพาะที่่�ต้อ้ งการชี้้�ประเด็็นสำำ�คัญ
ั
		
• สรุุปและอภิิปรายผล เสนอเป็็ นความเรีียงชี้้�ให้้เห็็นถึึงความเชื่่�อมโยงของผลที่่�		
		
ได้้กับก
ั รอบแนวคิิดและงานวิิจัยที่่
ั �ผ่า่ นมา ไม่่ควรอภิิปรายตามสมมติิฐานเป็็ น
		
ข้้อๆ แต่่ชี้้ใ� ห้้เห็็นถึึงความเชื่่�อมโยงของตััวแปรที่่�ใช้้ศึึกษาทั้้�งหมด
		
• ข้้อเสนอแนะและแนวทางการนำำ�ผลการวิิจัยั ไปใช้้ประโยชน์์
		
• เชิิงอรรถ/เอกสารอ้้างอิิง/ บรรณานุุกรม
4. ภาพประกอบ
ผู้้�เขีียนสามารถวางภาพประกอบแทรกไว้้ในเนื้้�อหา โดยขึ้้น� บรรทััดใหม่่และจััดวางภาพไว้้
ใต้้ข้อ้ ความที่่�เกี่่�ยวข้อ้ ง และมีีคำ�บ
ำ รรยายใต้้ภาพ การบรรยายภาพให้้พิิมพ์์ใต้้ภาพ หากเป็็ นภาพที่่�มีี
ลิิขสิทธิ์์
ิ �(เช่่น จากหนัังสืือวารสารต่่าง ๆ เป็็ นต้้น) ต้้องได้้รับก
ั ารอนุุญาตก่่อน และต้้องมีีการอ้้างอิิง
reference ด้้วยโดยระบุุดังั นี้้� ตามรููปแบบ ดัังนี้้�
ภาพที่่� 1 :
(ที่่�มา : ชื่่�อ และ พ.ศ.)
ให้้ใช้้คำ�ว่
ำ า่ ภาพที่่� 1 โดยเป็็ นตััวหนา ตามด้้วยเครื่่�องหมายทวิิภาค ( : ) และข้้อความ
บรรยายภาพ บรรทััดต่่อมาเป็็ นที่่�มาของภาพ โดยระบุุ แหล่่งที่่�มา และปีี พ.ศ.ไฟล์์ภาพที่่�ส่ง่ มาจะเป็็ น
สีีหรืือขาวดำำ� ก็็ได้้ แต่่ภาพในวารสารที่่�ตีีพิิมพ์์แล้้วจะเป็็ นภาพขาวดำำ� เท่่านั้้�น โดยให้้ส่ง่ เป็็ นไฟล์์ภาพ
นามสกุุล .jpg, jpeg หรืือ RAW หรืือ TIFF ความละเอีียด โดยปรัับขนาดของไฟล์์รููป ไม่่ควรต่ำำ��กว่่า
300 Pixel/High Resolution ขนาดไฟล์์ไม่่ต่ำ��ำ กว่่า 500 KB โดยต้้องระบุุชื่่�อภาพ ให้้ตรงกัับลำ�ดั
ำ บั ภาพ
ที่่�แทรกไว้้ในข้้อมููลเนื้้�อหา
5. การอ้้างอิิงเอกสาร
ในเนื้้�อเรื่่อ� ง ใช้้ระบบนาม ปีี เป็็ นการอ้้างอิิงที่่�อยู่่�รวมกัันกัับเนื้้�อหาไม่่แยกส่่วน โดยอาจเขีียน
ชื่่�อผู้้�แต่่งที่่�ใช้้อ้า้ งอิิงให้้กลมกลืืนไปกัับเนื้้�อหาหรืือจะแยกใส่่ในวงเล็็บท้า้ ยข้้อความอ้้างอิิงก็็ได้้
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1. นามของผู้้�เขีียนและการอ้้างอิิงที่่�เป็็ นตััวเลข
- นามของผู้้�เขีียนภาษาไทย ให้้เขีียนชื่่�อ และให้้ใช้้พุทุ ธศัักราช ตััวเลขหน้้าเป็็ นเลขอารบิิก
ทั้้�งหมด เช่่น
• พวงรััตน์์ ทวีีรัตั น์์ (2543, 48) กล่่าวว่่า..................(ในการกล่่าวถึึงผู้้�เขีียนครั้้�งแรก) หรืือ
(พวงรััตน์์, 2527, 48) กล่่าวว่่า............ .(ในการกล่่าวถึึงผู้้�เขีียนครั้้�งต่่อมา) หรืือ (พวงรััตน์์, 2527,
48) (ตามหลัังข้้อความที่่�อ้า้ งอิิงถึึง)
• ผู้้�วิิจัยั ใช้้ทฤษฏีีของ เบสต์์ ที่่�กล่า่ วไว้้ว่า่ การแปลความหมายระดัับความพึึงพอใจที่่�มีีต่อ่
ผลิิตภััณฑ์์ (Best, 1986 อ้้างถึึงใน พวงรััตน์์ ทวีีรัตั น์์ , 2543, 48)
• การผสมผสานระหว่่างรููปแบบชิ้้�นส่่วนแต่่ละชิ้้�นในจิินตนาการ ให้้เกิิดรููปลัักษณ์์ใหม่่ที่่�ยังั
คงความรู้้�สึึกถึึงประโยชน์์ในการประดัับตกแต่่งตััวอาคาร (นวลน้้อย บุุญวงษ์์, 2539, 59)
- นามของผู้้�เขีียนภาษาต่่างประเทศ ให้้เขีียนเฉพาะนามสกุุล (last name) ให้้ใช้้คริสิ ต์์
ศัักราช และเลขหน้้าเป็็ นเลขอารบิิค ทั้้�งหมด เช่่น
• Smith and Thomas (1989, 38-42) introduced........หรืือ ............(Smith and Thomas 1989, 38-42)
2. เรื่่อ� งที่่�มีีผู้้�เขีียนมากกว่่า 3 คนขึ้้น� ไป
- ภาษาไทย ใช้้ชื่่�อแรกแล้้วตามด้้วยคำ�ว่
ำ า่ และคณะ แล้้วจึึงเป็็ น พุุทธศัักราชและเลขหน้้า
เช่่น
•…….(นวลน้้อย บุุญวงษ์์ และคณะ 2539, 117-121)
- ภาษาต่่างประเทศ ใช้้เฉพาะนามสกุุลคนแรก แล้้วตามด้้วย et al. และ ค.ศ. เช่่น
•.........(Brown et al. 1978, 58)
3. ผู้้�เขีียนเดีียวกันั เสนอเอกสารปีี เดีียวกันั ให้้กำ�กั
ำ บตั
ั วอั
ั กั ษรตามลำำ�ดับั เช่่น ก, ข, ค,... A,
B, C,… ต่่อจากปีี พิิมพ์์ เช่่น
• (ไพศาล เหล่่าสุุวรรณ และคณะ 2535ก, 199) หรืือ (Brown1991A, 299)
4. กรณีีไม่่มีีชื่่�อผู้้�แต่่ง ผู้้�รวบรวม ผู้้�แปล หรืือบรรณาธิิการ ให้้ลงรายการชื่่�อเรื่่อ� งแทนและใช้้
ตััวเอน เช่่น
• (ทััศนศิิลป์์ 2550, 15) เอกสารจากเว็็บไซต์์ เช่่น หลัักเกณฑ์์การถอดอัักษรไทยเป็็ นอัักษร
โรมัันแบบถ่่าย
• เสีียง (2542, ออนไลน์์) หมายความว่่า ............. หรืือ ..............
• ............ (Therapeutic Goods Administration, online)
6. การเขีียนบรรณานุุกรม
เอกสารอ้้างอิิงทุุกเรื่่อ� งที่่�ปรากฏในรายการอ้้างอิิง
รายการ มีีหลัักเกณฑ์์ดังั นี้้�

ให้้นำ�ำ มาเขีียนเป็็ นบรรณานุุกรมทุุก
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6.1 จััดทำำ�รายการสิ่่�งพิิมพ์์ภาษาไทยก่่อน ตามด้้วยรายการสิ่่�งพิิมพ์์ภาษาต่่างประเทศ
6.2 การอ้้างอิิงที่่�เป็็ นตััวเลขใช้้เลขอารบิิกทุกก
ุ รณีี
6.3. เรีียงลำำ�ดับั ตามตััวอักั ษรของผู้้�แต่่ง
		
• เขีียนชื่่�อทุุกคนที่่�ร่ว่ มเขีียนเอกสารภาษาไทย ให้้เขีียนชื่่�อ ทุุกคนเรีียงกัันไป คั่่�น
	ด้้วยจุลุ ภาค (,) คนสุุดท้้ายให้้เชื่่�อมด้้วย “และ” เช่่น พวงรััตน์์ ทวีีรัตั น์์, จิิตรแก้้ว สว่่างราช,
และชููศักดิ์์
ั � เตชะณรงค์์ .
		
• เอกสารที่่�มีีผู้้�เขีียนชุุดเดีียวกันั ให้้เรีียงลำำ�ดับั ตามปีี จากปีี ที่่�พิิมพ์์ก่่อน-ปีี ที่่�		
พิิมพ์์ หลัังต่่อๆ มา แต่่หากเป็็ นปีี เดีียวกันั ให้้ใส่่ ก ข ค กำำ�กับั ไว้้ที่่�พุทุ ธศัักราช หรืือ A B C 		
กำำ�กับั ไว้้ที่่�คริสิ ต์์ศักั ราชโดยเรีียง ตามลำำ�ดับข
ั องเล่่มที่่�พิิมพ์์ก่่อน-หลัังและตามลำำ�ดับ			
ั
ตััวอักั ษรของชื่่�อเรื่่อ� งสำำ�หรัับชื่่�อเรื่่อ� งให้้ใช้้ตัวั เอน
		
• ชื่่�อผู้้�แต่่งในรายการถััดจากรายการแรกให้้แทนชื่่�อผู้้�เขีียนด้้วยการขีีดเส้้นใต้้ 		
	จำำ�นวน 16 เคาะ (8 ตััวอักั ษร) ตามด้้วยจุดุ (.)
6.4 บรรณานุุกรมที่่�มีีความยาวเกิิน 1 บรรทััด ในการพิิมพ์์/เขีียนบรรทััดที่่� 2 ให้้เยื้้�องเข้้า		
ประมาณ ½ นิ้้�ว เช่่น
	ตััวอย่่างหนัังสืือผู้้�แต่่งเป็็ นผู้้�เขีียน
เสรีี วงษ์์มณฑา. (2540). ครบเครื่่�องเรื่่อ� งการสื่่�อสารทางการตลาด . กรุุงเทพฯ :
		วสิิทธิ์์�พัฒ
ั นา.
ณรงค์์ รััตนะ. (2528ก). การครอบครองและการรอบรู้้�เทคโนโลยีีในประเทศไทย. 		
		กรุุงเทพมหานคร: ศููนย์์ถ่่ายทอดเทคโนโลยีี กระทรวงวิิทยาศาสตร์์เทคโนโลยีี
		
และการพลัังงาน.
__________. (2528ข). คู่่�มืือการเจรจาและการทำำ�ข้อ้ ตกลงการถ่่ายทอด			
		
เทคโนโลยีี. กรุุงเทพมหานคร: ศููนย์์ถ่่ายทอดเทคโนโลยีี กระทรวงวิิทยาศาสตร์์
		
เทคโนโลยีีและการพลัังงาน.
American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American
Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: American Psychological 		
		
Association.
	ตััวอย่่างหนัังสืือที่่มี� บี รรณาธิิการ
พิิเชษฐ รุ้้�งลาวััลย์์, บรรณาธิิการ. (2553). คนละไม้้คนละมืือ. ราชบุุรี:ี ศููนย์์ประสานงาน		
		
ชมรมศิิษย์์เก่่าสามเณรลััยแม่่พระนิิรมล.
Diener, H. C., &Wilkinson, M., Eds. (1988). Drug-induced headache. New York:
		
Springerverlag.
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6.5 ชื่่�อเรื่่อ� งหนัังสืือ ชื่่�อบทความ ชื่่�อวารสารภาษาต่่างประเทศ ให้้ขึ้น้ � ต้้นด้้วยอักั ษร
	ตััวพิิมพ์์ใหญ่่ทุกคำ
ุ �ำ ยกเว้้นคำำ�บุรุ พบทและสัันธาน
6.6 หากไม่่ปรากฏเมืืองที่่�พิิมพ์์ สำำ�นักั พิิมพ์์ ให้้ใช้้คำ�ว่
ำ า่ ม.ป.ท. หรืือ n.p. หากไม่่ปรากฏปีี ที่่�
พิิมพ์์ให้้ใช้้คำ�ว่
ำ า่ ม.ป.ป. หรืือ N.d.
6.7 ในกรณีีไม่่มีีชื่่�อผู้้�แต่่ง ผู้้�รวบรวม ผู้้�แปล หรืือบรรณาธิิการ ให้้ลงรายการชื่่�อเรื่่อ� งแทน
6.7ลำำ�ดับก
ั ารเขีียนและเครื่่�องหมายวรรคตอนให้้ใช้้ดังั นี้้�
หนัังสืือ : ผู้้�เขีียน.//ปีี .//ชื่่�อหนัังสืือ.//ชื่่�อเมืือง:/สำำ�นักั พิิมพ์์.
		
ณรงค์์ รััตนะ. (2530). เทคโนโลยีีโลหะอุุตสาหกรรมการหล่่อ. กรุุงเทพมหานคร
		
: ศููนย์์ถ่่ายทอดเทคโนโลยีี กระทรวงวิิทยาศาสตร์์เทคโนโลยีีและการพลัังงาน.
Wyatt, David K. 1984. Thailand: A Short History. New Haven: Yale University
		
Press.
การเขีียนอ้้างอิิงจากปริิญญานิิพนธ์์/ วิิทยานิิพนธ์
	ผู้้�เขีียน.//ปีี .//ชื่่�อเรื่่อ� ง.//วิิทยานิิพนธ์์ ชื่่�อปริิญญา ชื่่�อคณะ ชื่่�อมหาวิิทยาลััย หรืือสถาบััน
		
โกเมศ คัันธิิก (2557). การออกแบบบล็็อกผนัังเครื่่�องเคลืือบดิินเผาด้้วยเรื่่อ� งราว	
		
จากทะเล. วิิทยานิิพนธ์์ศิิลปศาสตรมหาบััณฑิิต, สาขาทััศนศิิลป์์และ			
		การออกแบบ, คณะศิิลปกรรมศาสตร์์, มหาวิิทยาลััยบูรู พา
การเขีียนบรรณานุุกรมบทความในวารสาร
	ผู้้�เขีียน.//ปีี .//”ชื่่�อเรื่่อ� ง.”//ชื่่�อวารสาร เลขปีี ที่่�,/ฉบัับที่่�/(เดืือน),/เลขหน้้า.
		
นวลพรรณ อ่่อนน้้อม. (2557). การพััฒนางานออกแบบเพื่่�อบููรณาด้้านแนวคิิด.
			วารสาร	คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยบูรู พา, 22(2), 1-14.
การเขีียนบรรณานุุกรมเอกสารการประชุุมวิิชาการหรืือการสััมมนาทางวิิชาการ
	ผู้้�เขีียน.// ปีี .//“ชื่่�อเรื่่อ� ง.”//ใน ชื่่�อสััมมนา วััน สััมมนา.//สถานที่่�:/หน่่วยงานที่่�จัดั
	วสัันต์์ ศรีีสวััสดิ์์.� (2551). “ความสััมพัันธ์์ระหว่่างงานออกแบบและองค์์ประกอบในงาน		
		ศิิลปกรรม.” ใน การประชุุมวิิชาการและเสนอผลงานวิิจัยั ระดัับชาติิ ราชนคริินทร์์
		
วิิชาการและวิิจัยั ครั้้�งที่่� 3 วัันที่่� 25-26เมษายน 2556. ฉะเชิิงเทรา: สถาบัันวิิจัย	
ั
		
และพััฒนา มหาวิิทยาลััยราชภััฎราชนคริินทร์์.
การเขีียนบรรณานุุกรมจากเว็็บไซต์์
	ผู้้�เขีียน.//(ปีี ที่่�บันั ทึึกข้้อมููล/หรืือปีี ที่่�ค้น้ ข้้อมููล).//ชื่่�อเรื่่อ� ง.//หน่่วยงานเจ้้าของเว็็บไซต์์,/URL,/
		
(สืืบค้น้ วัันที่่� เดืือน ปีี ภาษาไทย) (accessed เดืือน วัันที่่�, ปีี ภาษาต่่างประเทศ)
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	สำำ�นักั งานคณะกรรมการพััฒนาการเศรษฐกิิจและวััฒนธรรมแห่่งชาติิ. (2554).แผน		
		พััฒนาสัังคมและวััฒนธรรมแห่่งชาติิฉบัับที่่� 5 (พ.ศ.2550 – 2554). สืืบค้น้ วัันที่่�
		
29 มกราคม 2554, จาก http://www.Idd.go.
	สำำ�นักั งานเศรษฐกิิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์. (2555). สถิิติิการส่่งออก
		
(Export)ข้้าวหอมมะลิิ: ปริิมาณและมููลค่า่ การส่่งออกรายเดืือน. สืืบค้น้ วัันที่่� 30
		สิิงหาคม 2557,จากhttp://www.oae.go.th/oae_report/export_import/ex		
		
port_result.php
ลิิขสิิทธิ์์�
	ต้้นฉบัับที่่�ได้้รับก
ั ารตีีพิิมพ์์ในวารสารศิิลปกรรมบููรพา (Burapha Arts Journal) คณะ
ศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยบูรู พา ถืือเป็็ นกรรมสิิทธิ์์�ของมหาวิิทยาลััยบูรู พา ห้้ามนำำ�ข้อ้ ความ
ทั้้�งหมดหรืือบางส่่วนไปพิิมพ์์ซ้ำ��ำ เว้้นเสีียแต่่ว่า่ จะได้้รับั อนุุญาตจากมหาวิิทยาลััยฯ เป็็ นลายลัักษณ์์อักั ษร
ความรัับผิิดชอบ
เนื้้�อหาต้้นฉบัับที่่ป� รากฏในวารสารเป็็ นความรัับผิดิ ชอบของผู้้�เขีียน ทั้้�งนี้้�ไม่่รวมความผิิดพลาด
อัันเกิิดจากเทคนิิคการพิิมพ์์
การพิิจารณาบทความ
1. กองบรรณาธิิการ จะทำำ�หน้้าที่่�พิิจารณากลั่่�นกรองบทความและจะแจ้้งผลการพิิจารณา
ให้้ผู้้�ส่ง่ บทความทราบภายใน 30 วััน นัับตั้้ง� แต่่วันั ที่่�ได้้รับบทคว
ั
าม ทั้้�งนี้้�กองบรรณาธิิการฝ่่ ายประสาน
งานจะทำำ�หน้้าที่่�ประสานงานกัับผู้้�ส่ง่ บทความในทุุกขั้้น� ตอน
2. ฝ่่ ายประสานงานจะดำำ�เนิินการจััดรููปแบบของบทความให้้เป็็ นระบบเดีียวกันั ทุุก
บทความก่่อนนำำ�เสนอให้้ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ (peer review) พิิจารณา จากนั้้�น จึึงส่่งบทความที่่�ได้้รับก
ั าร
พิิจารณาในเบื้้�องต้้นให้้กับผู้้�ท
ั รงคุุณวุุฒิิ (peer review) จำำ�นวน 2 ท่่าน เป็็ นผู้้�พิิจารณาให้้ความเห็็น
ชอบในการตีีพิิมพ์์เผยแพร่่บทความ โดยใช้้เวลาพิิจารณาแต่่ละบทความไม่่เกิิน 1 เดืือน
	ผลการพิิจารณาของผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิดังั กล่่าวถืือเป็็ นสิ้้�นสุุด จากนั้้�น จึึงส่่งผลการพิิจารณาของ
ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิให้้ผู้้�ส่่งบทความ หากมีีการแก้้ไขหรืือปรัับปรุุ งให้้ผู้้�ส่่งบทความแก้้ไขและนำำ�ส่่งกอง
บรรณาธิิการภายในระยะเวลา 1 เดืือนนัับตั้้ง� แต่่วันั ที่่�ได้้รับผลก
ั
ารพิิจารณา
3. ฝ่่ ายประสานงานนำำ�บทความที่่�ผ่า่ นการพิิจารณาและแก้้ไขแล้้ว เข้้าสู่่�กระบวนการเรีียบ
เรีียงพิิมพ์์และการตีีพิิมพ์์ โดยใช้้ระยะเวลาดำำ�เนิินการประมาณ 2-3 เดืือน
4. ผู้้�ส่่งบทความจะได้้รับั “วารสารศิิลปกรรมบููรพา” จำำ�นวน 2 เล่่มเป็็ นการตอบแทน ภายใน
1 เดืือนนัับตั้้ง� แต่่วารสารศิิลปกรรมบููรพาได้้รับก
ั ารเผยแพร่่การส่่งต้้นฉบัับ
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การจััดส่่งทางไปรษณีีย์ ์
	ผู้้�เขีียนต้้องนำำ�ส่ง่ เอกสารต้้นฉบัับในรููปแบบไฟล์์ Word พร้้อมแผ่่น CD ตามข้้อกำำ�หนดของ
รููปแบบวารสาร จำำ�นวน 3 ชุุด ส่่งด้้วยตนเอง หรืือทางไปรษณีีย์ล์ งทะเบีียนมาที่่�
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