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 การวจิยัน้ีมคีวามมุง่หมายในการศกึษา 4 ประการคอื ประการแรก เพื่อศกึษาลกัษณะเฉพาะ
ของเครือ่งเขนิ ในประเดน็ รปูแบบลวดลาย วสัดวุตัถุดบิทีใ่ช ้และเทคนิคในการผลติ ประการทีส่อง 
เพือ่นําผลวจิยัทีไ่ดศ้กึษามาพฒันาเป็นเครือ่งประดบัรว่มสมยัทีม่กีรรมวธิเีทคนิคทีไ่ดจ้ากการผลติ
เครือ่งเขนิ ประการทีส่าม  เพื่อรวบรวมขอ้มลูจากเครือ่งเขนิจงัหวดัเชยีงใหม่  ทีส่ามารถสะทอ้นใ ห้
เหน็ถงึภาพลกัษณ์และตอบสนองวตัถุประสงคท์างการตลาด  และประการทีส่ ี ่เพือ่เป็นแนวทางเลอืก
การสรา้งรายไดเ้พิม่แก่ชุมชน ซึง่ไดร้วบรวมขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ วเิคราะหข์อ้มลูจากรปูภาพงาน
เครือ่งเขนิประเภทเครือ่งประดบั วเิคราะหจ์ากแบบสอบถามความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคเพือ่ นํามา
ออกแบบเครือ่งประดบัรว่มสมยั แลว้สรา้งแบบประเมนิเลอืกรปูแบบโดยผูเ้ชีย่วชาญเพื่อนําไปผลติ
เป็นตน้แบบเครือ่งประดบัจรงิ 
 ผลการวจิยัพบว่า เครือ่งเขนิจงัหวดัเชยีงใหมป่ระเภทเครือ่งประดบัมรีปูแบบเป็นรปูทรง
เลขาคณติมากทีสุ่ด คอืวงกลม รองลงมาคอืสีเ่หลีย่ม และรปูทรง อสิระผสมผสานกนั สว่นลวดลายที่
ใชส้ว่นใหญ่จะเป็นลายไทย ลายเลยีนแบบธรรมชาต ิลายดอกไม ้วสัดแุละวตัถุดบิทีใ่ชใ้นการทาํจะ
เป็นไมส้กั เพราะมคีุณภาพด ียดืและหดตวัน้อย ทนต่อสภาพอากาศ  ดา้นเทคนิคในการผลติพบวา่ 
การทารกั การเคลอืบดว้ยยางรกัมวีตัถุประสงคเ์พือ่เพิม่ความแข็ งแรงใหก้บัโครง รกัษาลวดลายพืน้
ไมห้รอืพืน้วสัดทุีต่อ้งการทาไวใ้หค้งรปูและปกปิดพืน้ผวิใหเ้รยีบและเป็นมนัเงางาม การเขยีนลาย
ตามดว้ยการปิดทอง โดยผูว้จิยัไดศ้กึษาวเิคราะหข์อ้มลูจากการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญและศกึษา
แนวคดิทฤษฎกีารออกแบบ วเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถามควา มคดิเหน็ของผูบ้รโิภค ผลการ
วเิคราะหด์งักลา่วจงึนํามาสูก่ารออกแบบเพือ่พฒันารปูแบบเครือ่งประดบัใหม้คีวามรว่มสมยั ซึง่ผล
การประเมนิพบวา่ ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่นิยมสวมใสเ่ครือ่งประดบัทุกวนั และสนใจเครือ่งประดบัทีม่กีาร
ผสมผสานวสัดุคอืไมแ้ละวสัดุเงนิ  ดา้นการออกแบบอยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยมากทีส่ดุ โดยมรีปูแบบและ
ลวดลายสวยงามเขา้กบัยคุสมยั รปูแบบทีห่ลากหลายต่างจากรปูแบบเดมิ มกีารพฒันาในรปูแบบ
และสามารถสื่อถงึเอกลกัษณ์เครือ่งเขนิได ้มรีปูแบบทีเ่รยีบงา่ยสวมใส่ไดทุ้กวนัและสามารถเป็น
แนวทางในการสรา้งรายไดเ้พิม่แก่ชุมชน ดา้นรปูทรงสว่นใหญ่สนใจรปูทรงเลขาคณติและรปูทรงจาก
วฒันธรรมในอดตี ลวดลายเลยีนแบบธรรมชาต ิ แลว้ใหผู้เ้ชีย่วชาญประเมนิเลอืกรปูแบบ ซึง่ผลการ
ประเมนิพบวา่ รปูแบบที ่ 4 และ 5 อยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยมากทีส่ดุ เป็นเครือ่งประดบัทีม่รีปูแบบ
ลวดลายทีส่วยงาม มคีวามแปลกใหมใ่นการผสมผสานวสัดใุหม้คีวามรว่มสมยั ยงัคงสื่อถงึเอกลกัษณ์
เครือ่งเขนิไดเ้ป็นอยา่งดแีละสามารถเป็นแนวทางเลอืกในการสรา้งรายไดเ้พิม่ใหแ้ก่ชุมชน  เป็นไป
ตามสมมตุฐิานของการวจิยั คอื ไดล้วดลายและเทคนิคในการผลติเครือ่งเขนิจงัหวดัเชยีงใหมเ่พื่อ
พฒันาเป็นเครือ่งประดบัรว่มสมยั ทีไ่ดจ้ากการสืบทอดภมูปิญัญาผา่นงานออกแบบเครือ่งประดบัทีม่ ี
คุณค่าทัง้รปูแบบและลวดลาย เป็นองคค์วามรูใ้หม่  ตรงตามความตอ้งการของผูบ้รโิภคและสามารถ
เป็นแนวทางใหเ้กดิการพฒันาชุมชนสรา้งรายไดเ้พิม่ขึน้ 
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 There were 4 purposes in this case study. The research aims to (1) study the 

specific of lacquer ware in regards to design and technical production as the main point, (2) 

To develop  contemporary jewelry with special technique made from lacquer ware by the 

results. (3) To compile the data from Chiangmai lacquer ware that reflects the image and 

objective reaction of marketing and (4) to make the alternative choice that promotes income 

to people in the northern community. To compile the information by interview, interview 

analysis, and lacquer ware analysis and jewelry for generating contemporary jewelry and 

produce the evaluation to create original jewelry and makes a satisfaction questionnaire in 

the last step. 

 The results show that most of Chiangmai lacquer ware jewelry has a geometric form 

with Thai style, natural design, and flower patterns. In addition, material and raw material 

were made from teak because it has a good quality, stretches, is strong, and balanced. 

From the technical production found that using Giant Indian Milkweed to enamel and make 

structure durability. Moreover to conserve design of using teak or material that is expensive 

or scare and made  conceal a surface which is flat and glossy and create a pattern and 

cover it with gold leaf. The results reflect the design and pattern development of 

contemporary art. From the theory the researcher studied the design for supporting idea in 

the research. Furthermore, the assessment indicates that the highest level of design 

production was a geometric form and it is an opportunity for making income for the local 

community. The assessment shows that the customers have been satisfied with the 

contemporary jewelry, it’s a good choice of creation and development of contemporary 

jewelry and it’s a new intellectual in the case study. 
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เชยีงใหมน้ี่ สาํเรจ็ไดด้ว้ยดโีดยไดร้บัความกรณุาจากบุคคลหลายฝา่ย ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ 

ดร.กรกลด คาํสุข และผูช่้วยศาสตราจารย ์สนีินาถ เลศิไพรวนั ทีไ่ดส้ละเวลา ช่วยเหลอืใหค้าํแนะนํา

และเป็นทีป่รกึษาในปรญิญานิพนธน้ี์  
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ชาครติ สวุรรณชมภู  ทีใ่หค้วามอนุเคราะหใ์นการใหข้อ้มลูและเป็นผูเ้ชีย่วชาญในการประเมนิแบบ

รา่งและการผลติ ขอขอบพระคณุท่านอาจารย ์ชนะ ไชยรกัษ ์ทีไ่ ดใ้หค้าํปรกึษาเกีย่วกบัลายรดน้ํา 

โดยใหค้วามรูแ้ละความเขา้ใจ รวมถงึทุกท่านทีใ่หค้วามอนุเคราะหใ์หค้าํแนะนําและขอ้มลูทีเ่ป็น

ประโยชน์ในการทาํวจิยัในครัง้น้ี 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 
ภมิูหลงั  

 เครือ่งเขนิ หมายถงึเครือ่งใชส้อยทีท่าํขึน้โดยวธิกีารเฉพาะ  ประกอบดว้ยไมห้รอืไมไ้ผ่สาน

ทาํเป็นรปูทรงของเครือ่งใชส้อยตามตอ้งการ  แลว้ตกแต่งใหส้วยงามดว้ยยางรกั  ส ี ชาด มกุ 

ทองคาํเปลว  หรอืเงนิเปลว  (สอาด หงษ์ยนต์. 2505: 1) เครือ่งเขนินบัเป็นงานศลิปหตัถกรรม

พืน้บา้นซึง่ชนชาตทิีอ่าศยัอยูใ่นตะวนัออกเฉยีงใตรู้จ้กักนัมาตัง้แต่สมยัก่อนประวตัศิาสตร์  โดยชาว

จนีน่าจะเป็นชนชาตแิรกทีรู่จ้กัทาํเครือ่งเขนิ  โดยนํายางรกัมาทาบนชิน้งาน  (Foderaro; et al. 1981: 

160-161) การทาํเครื่องเขนิจะตอ้งอาศยัความรู้  ความสามารถและทกัษะทีไ่ดร้บัการฝึกฝนมาเป็น

เวลานาน การถ่ายทอดความรูใ้นการทาํเครือ่งเขนิจะเป็นวธิกีารสบืทอดจากบรรพบุรษุไปสูล่กูหลาน

ในครอบครวัหรอืชุมชนจากรุน่หน่ึงไปยงัอกีรุน่หน่ึงจงึนบัไดว้า่เครือ่งเขนิเป็นวฒันธรรมอยา่งหน่ึง  ที่

ไดแ้พรก่ระจายจากประเทศจนีสูป่ระเทศเพือ่นบา้นในเอเชยีตะวนัออกลงมาจนถงึประเทศทีต่ ัง้อยูใ่น

คาบสมทุรอนิโดจนี  

 ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงทีเ่ชือ่วา่ไดร้บัวฒันธรรมการทาํเครือ่งเขนิมาจากจนี  โดยชาว

ไทยเขนิเป็นชนไทยเผา่หน่ึงซึง่อาศยัอยูใ่นเมอืงเชยีงตุงทางตอนใตข้องจนี  ถูกกวาดตอ้นมาเป็น

เชลยสงครามเมือ่ครัง้ทีส่มเดจ็พระรามาธบิดทีี่ 1 เป็นแมท่พัยกไปตเีวยีงจนัทน์  เชลยเหล่าน้ีไดม้าตัง้

หลกัแหล่งทีเ่ชยีงใหม ่และเน่ืองจากชาวไทยเขนิมคีวามรูใ้นการทาํเครือ่งเขนิจงึไดป้ระกอบอาชพีทาํ

เครือ่งเขนิและถ่ายทอดความรูเ้รือ่งการทาํเครือ่งเขนิใหก้บัชน พืน้เมอืงเชยีงใหม่  (กรมส่งเสรมิ

อุตสาหกรรม . 2521: 5-6) นบัตัง้แต่นัน้มาการทาํเครือ่งเขนิในจงัหวดัเชยีงใหมไ่ดร้บัการพฒันามา

เป็นระยะจนนบัเป็นสว่นหน่ึงของศลิปหตัถกรรมลา้นนา  ในอดตีชาวลา้นนานิยมใชเ้ครือ่งเขนิเป็น

เครือ่งใชส้อยในครวัเรอืน การทาํเครือ่งเขนิประกอบดว้ยขัน้ตอนทีส่ลบัซบัซอ้น  สะทอ้นใหเ้หน็ถงึภมูิ

ปญัญาของคนในอดตีทีรู่จ้กันําวสัดจุากธรรมชาตซิึง่หาไดง้า่ยในทอ้งถิน่มาใชใ้นการประดษิฐเ์ป็น

สิง่ของเครือ่งใชส้อยตามความเหมาะสมของสภาพแวดลอ้มของสงัคม  แสดงใหเ้หน็ว่าเครือ่งเขนิมี

คณุคา่ในดา้นการใชส้อยในครวัเรอืนของลา้นนามาตัง้แต่อดตี และเมือ่พจิารณาในดา้นรปูแบบควบคู่

กบัหน้าทีใ่ชส้อย จะเหน็ว่าเครือ่งเขนิมลีกัษณะและวธิกีารทาํทีเ่ป็นลกัษณะเฉพาะ  ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็

สภาพชวีติความเป็นอยู่  สภาพสงัคมของชุมชนนัน้  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศาสนาและคตคิวาม

เชื่อต่างๆ นอกจากน้ียงัแสดงใหเ้หน็คณุคา่ทางศลิปะความงาม  ในยคุแรกนัน้เครือ่งเขนิแสดงใหเ้หน็

คณุคา่ของศลิปะพืน้บา้นทีเ่ดน่ชดั  ไมม่แีบบแผนทีแ่น่นอนมคีวามเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะอยา่งยิง่และ

เป็นทีย่อมรบัตามคตขิองทอ้งถิน่ และต่อมากม็กีารนําวสัดปุระเภทต่างๆ  มาตกแต่งใหส้วยงามยิง่ขึ้ น 

สิง่เหลา่น้ีแสดงใหเ้หน็พฒันาการของเครือ่งเขนิอยา่งเดน่ชดั  
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 งานหตัถกรรมถอืไดว้า่เป็นภมูปิญัญาของชาวบา้นในการสรา้งสรรคป์ระดษิฐเ์ครือ่งมอื

เครือ่งใชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพการดาํรงชวีติของชาวชนบทในแต่ละทอ้งถิน่  มกีารนําเอาวตัถุดบิทีม่ ี

อยูอ่ยา่งมากมายในทอ้งถิน่นัน้ ๆ มาสรา้งงานหตัถกรรมและยงัเป็นเอกลกัษณ์ทางศลิปะประจาํถิน่

จนเจรญิไปเป็นผลติภณัฑพ์ืน้เมอืงเพื่อจาํหน่ายเป็นสนิคา้ได ้หตัถกรรมเครือ่งเขนิ  เป็นงาน

ศลิปกรรมอกีอยา่งหน่ึงของลา้นนา  และเป็นสิง่ของเครือ่งใชท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัชวีติประจาํวนัของชาว

ลา้นนาในอดตีเป็นอยา่งมาก  จนอาจจะกลา่วไดว้า่  เครือ่งเขนินัน้เป็นผลติผลทางวฒันธรรมที่

เกีย่วขอ้งกบัวถิชีวีติ และแสดงถงึคณุลกัษณะของชาวลา้นนาไดเ้ป็นอยา่งดี  (สรุพล ดาํรหิกุ์ล. 2539: 

257) เครือ่งเขนิทีม่ชีือ่เสยีงและมคีวามประณตีของลา้นนา  คอืเครือ่งเขนิเชยีงใหม่  การผลติเครือ่ง

เขนิตอ้งอาศยัความอดทน ความประณตี และความชาํนาญ ประกอบกบัการมฝีีมอืทางดา้นศลิปะ  จงึ

ทาํใหไ้ดผ้ลงานทีม่คีุณค่าและงดงาม  แต่เดมิเครือ่งเขนิจะใชเ้ป็นภาชนะเครือ่งใชป้ระจาํวนั  สาํหรบั

เจา้นายและผลติใชเ้องในครวัเรอืน  ต่อมาไดม้กีารผลติเป็นสนิคา้จาํหน่ายใหแ้ก่คนทัว่ไป  เมือ่กรม

สง่เสรมิอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เขา้มามบีทบาทในการพฒันาการผลติเครือ่งเขนิ  ทาํให้

เครือ่งเขนิพฒันาขึน้จนไดร้บัมาตรฐานการผลติเชงิอุตสาหกรรมทัง้คงทนถาวรสวยงามดว้ยรปูแบบ

และลวดลาย จนสามารถสง่ผลผลติออกจาํหน่าย สรา้งรายไดแ้ก่ผูป้ระกอบการมากขึน้  

 ในปจัจบุนัเครือ่งเขนิทีม่คีวามงดงามและประโยชน์ใชส้อยนบัวนัจะสญูหายหมดความสาํคญั

และเอกลกัษณ์ดัง้เดมิไป (ศริวิรรณ สุขเสถยีร. 2538: 11) เน่ืองจากการผลติ ตอ้งอาศยัความชาํนาญ  

ประณตี อดทน และวตัถุดบิในการผลติหายากหรอืมรีาคาสงูขึน้ทุกวนั  ตลอดจนมกีารผลติเครือ่งใช้

ในบา้นจากวตัถุชนิดใหมข่ึน้มาแทนทีเ่ครือ่งเขนิ  แมม้กีารผลติเครือ่งเขนิกนัอยู่  แต่รปูแบบการใช้

สอยตลอดจนวสัดทุีใ่ชใ้นการสรา้งงานเปลีย่นแปลงไป  มกีารนําเอาวสัดเุทยีมมาใชป้ระกอบการผลติ

งานหตัถกรรมชนิดน้ี  เมือ่เกดิสภาพเช่นน้ีขึน้  จงึสมควรทีต่อ้งทาํการอนุรกัษเ์ท่าทีส่า มารถจะทาํได้

ดกีวา่ปลอ่ยใหส้ญูหายไป  

 ดงันัน้ ผูว้จิยัเหน็วา่งานอาชพีหตัถกรรมการทาํเครือ่งเขนิเชยีงใหมส่ามารถนําไปพฒันา

เป็นเครือ่งประดบัรว่มสมยัใหม้รีปูแบบรปูลกัษณ์ทีห่ลากหลายขึน้  โดยมจีดุประสงคท์ีจ่ะศกึษา

รปูแบบและลวดลาย  การเลอืกใชว้สัดุและวตัถุดบิและเทคนิคในก ารผลติเครือ่งเขนิ  เพื่อเป็นการ

อนุรกัษ์เทคนิคการทาํเครือ่งเขนิแบบโบราณของไทยไว้  พฒันาการออกแบบเครือ่งประดบัรว่มสมยั

ใหม้รีปูแบบทีห่ลากหลาย  ประยกุตเ์ขา้กบัเครือ่งแต่งกายใหใ้ชไ้ดใ้นโอกาสต่างๆ  ซึง่ผูว้จิยัหวงัวา่จะ

เป็นการช่วยอนุรกัษแ์ละพฒันางานอาชพีพืน้บา้นใหไ้ด้ การยอมรบัจากบุคคลทัว่ไปเพิม่มากขึน้  และ

อาจสามารถนําไปเป็นแนวทางในการพฒันาการออกแบบเครือ่งประดบัประเภทเครือ่งเขนิต่อไปใน

อนาคต  
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ความมุ่งหมายของการวิจยั  

 1. เพื่อศกึษาลกัษณะเฉพาะของเครือ่งเขนิจงัหวดัเชยีงใหมใ่นประเดน็  รปูแบบและ

ลวดลาย การเลอืกใชว้สัดุและวตัถุดบิและเทคนิคในการผลติเครือ่งเขนิ  

 2.  เพือ่นําผลวจิยัทีไ่ดศ้กึษามาพฒันาเป็นเครือ่งประดบัรว่มสมยัทีม่กีรรมวธิเีทคนิคในการ

ผลติจากเครือ่งเขนิ  

 3.  เพื่อรวบรวมขอ้มลูจากเครือ่งเขนิจงัหวดัเชยีงใหม่ ทีส่ามารถสะทอ้นใหเ้หน็ถงึภาพลกัษณ์

และตอบสนองวตัถุประสงคท์างการตลาด  

 4.  ไดแ้นวทางในการสรา้งรายไดเ้พิม่แก่ชุมชน 

 

ความสาํคญัของการวิจยั  

 1. ไดอ้งคค์วามรู้  ทีเ่ป็นประโยชน์เชงิวชิาการและเชงิ ปฏบิตัเิกีย่วกบังานเครือ่งเขนิต่อ

ผูป้ระกอบการและผูท้ีส่นใจทัว่ไป  

 2.  ไดร้ปูแบบผลงานเครือ่งประดบัทีไ่ดจ้ากการศกึษารปูแบบลวดลายและเทคนิคในการ

ผลติเครือ่งเขนิจงัหวดัเชยีงใหมใ่หม้รีปูแบบรว่มสมยั  

 3.  สามารถนําไปเป็นแนวทางเลอืกในการพฒันาการออกแบบเครือ่งประดบัประเภทเครือ่ง

เขนิต่อไปในอนาคต  

 4.  ไดแ้นวทางในการสรา้งรายไดเ้พิม่แก่ชุมชน  

 

ขอบเขตของการวิจยั  

 ผูว้จิยัไดก้ําหนดขอบเขตของการวจิยัไวด้งัน้ี  

 ระยะที ่1 ศกึษารปูแบบทีเ่ป็นแนวอตัลกัษณ์เครือ่งเขนิจงัหวดัเชยีงใหม่  ของกลุ่มเครือ่ง

เขนิชุมชนวดันนัทาราม (วชิยักลุเครือ่งเขนิ) ตาํบลหายยา อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม ่ 

 ระยะที ่2 ทดลองพฒันารปูแบบดว้ยการออกแบบเครือ่งประดบัรว่มสมยั  : กรณศีกึษา

เครือ่งเขนิจงัหวดัเชยีงใหม ่ตามหลกัแนวทางการออกแบบเครือ่งประดบัรว่มสมยั 

 

 ประชากร  

 ประชากร คอื เครือ่งเขนิประเภทเครือ่งประดบั  ของกลุม่เครือ่งเขนิชุมชนวดันนัทาราม 

(วชิยักลุเครือ่งเขนิ)  ตาํบลหายยา อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม ่ 
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 กลุ่มตวัอย่าง  

 กลุ่มตวัอยา่ง คอื ใชว้ธิเีลอืกสุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากภาพถ่าย

เครือ่งเขนิประเภทเครือ่งประดบั จาํนวน 20 ชิน้ โดยเลอืกจากรปูแบบลวดลายและเทคนิคในการ

ผลติทีแ่ตกต่างกนั  

 

 นิยามศพัทเ์ฉพาะ  

 ศลิปหตัถกรรม  หมายถงึ  งานฝีมอืของมนุษยท์ีส่นองประโยชน์ใชส้อยเป็นสาํคญัแต่

ขณะเดยีวกนักม็คีวามสวยงามน่าใชแ้ละมคีณุคา่ทางสนุทรยีภาพควบคูไ่ปกบัประโยชน์ใชส้อย  

เครือ่งเขนิ หมายถงึ เครือ่งใชส้อยทีท่าํขึน้โดยวธิกีารเฉพาะอยา่งหน่ึง โดยมเีครือ่งจกัสาน หรอืไมจ้รงิ

เป็นโครงแลว้ใชก้รรมวธิตีกต่างใหส้าํเรจ็สวยงามดว้ยยางรกัและอื่นๆ  เช่น ส ีชาด มกุ ทองคาํเปลว 

หรอืเงนิเปลว เป็นตน้ 

 เครือ่งประดบัรว่มสมยั  หมายถงึ ของใชต้กแต่งรา่งกาย  ไมว่า่จะโดยวธิกีารสวมใส่  ตดิ 

หอ้ย แขวน หรอืวธิใีดกต็าม  โดยมจีดุมุง่หมายเพื่อความสวย งาม และใชไ้ดใ้นทุกโอกาส  สามารถ

นํามาจบัเขา้คู่ ปรบัแต่งประยกุตเ์ขา้กบัเครือ่งแต่งกายในยคุปจัจบุนั 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 ในการวจิยัครัง้น้ี  ผูว้จิยัมกีรอบแนวคดิในการศกึษาและพฒันาเครือ่งประดบัรว่มสมยั  

กรณศีกึษาเครือ่งเขนิจงัหวดัเชยีงใหมด่งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผงักรอบแนวคิดในการวิจยั  

 

 

 

ขัน้ตอนการพฒันา 

- สรา้งแบบสอบถามความคดิเหน็ของ

ผูบ้รโิภคเพือ่หาแนวทางในการออกแบบ 

 

- ปฏบิตักิารออกแบบรา่งจาํนวน 10 ชุด 

 

- นําแบบรา่งใหผู้เ้ชีย่วชาญประเมนิวเิคราะห์

และเลอืกรปูแบบใหเ้หลอืเพยีง 2 แบบรา่ง 

 

 
 

 
 

 

- สรปุวเิคราะหข์อ้มลูและทาํการพฒันาตน้แบบ 

 

 

 

การศึกษาและวิเคราะหข้์อมลู 

- ศกึษาขอ้มลูรปูแบบและลวดลายของ

เครือ่งเขนิ 

- การเลอืกใชว้สัดุและวตัถุดบิ 

- ดา้นเทคนิคและกระบวนการผลติ 

- ศกึษาแนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง 

- ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญ 

 

 
การสร้างต้นแบบ 

- นําไปผลติเป็นผลงานตน้แบบ 

 

 

- ประเมนิแบบโดยผูเ้ชีย่วชาญ 

 

- สรปุอภปิรายผลและขอ้เสนอแนะ 
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สมมติฐานการวิจยั  

 ไดร้ปูแบบ ลวดลายและเทคนิคในการผลติเครือ่งเขนิจงัหวดัเชยีงใหมเ่พื่อพฒันาเป็น

เครือ่งประดบัรว่มสมยั ทีไ่ดจ้ากการสบืทอดภมูปิญัญาผา่นงานออกแบบเครือ่งประดบัทีม่คีณุคา่ทัง้

รปูแบบและลวดลายทีท่รงคุณค่ายิง่ขึน้ ทีม่คีุณค่าทางภมูปิญัญาและเป็นองคค์วามรูใ้หม่  ตรงตาม

ความตอ้งการของผูบ้รโิภคและสามารถเป็นแนวทาง ใหเ้กดิการพฒันาชุมชนสรา้งรายไดเ้พิม่และ

ขยายสูเ่ศรษฐกจิระดบัประเทศเพิม่ขึน้  
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

 ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และไดนํ้าเสนอตามหวัขอ้

ต่อไปน้ี  

1. เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัจงัหวดัเชยีงใหม ่ 

2. ขอ้มลูความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัเครือ่งเขนิไทย  

3. แนวคดิเกีย่วกบัภมูปิญัญาชาวบา้น  

4. แนวคดิการถ่ายทอดเรยีนรูภ้มูปิญัญา  

5. แนวคดิเกีย่วกบัการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 

6. เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งเครือ่งประดบัรว่มสมยั  

7. ความสาํคญัและการออกแบบเครือ่งประดบั  

8. การออกแบบเครือ่งประดบัในยคุประวตัศิาสาตรศ์ลิป์ 

9. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  

 

1. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัจงัหวดัเชียงใหม่  
สาํนกังานจงัหวดัเชยีงใหม่  (2554: online) ไดร้วบรวมขอ้มลูของจงัหวดัเชยีงใหมเ่ป็นการ

บรรยายสรปุและมพีืน้ฐานของจงัหวดัเชยีงใหมด่งัน้ี  

 ความเป็นมา  

  เมอืงเชยีงใหม ่มชีือ่ทีป่รากฏในตานานวา่  "นพบุรศีรนีครพงิคเ์ชยีงใหม่ " เป็นราชธานีของ

อาณาจกัรลา้นนาไทยมาตัง้แต่พระยามงัรายไดท้รงสรา้งขึน้ เมือ่พ .ศ.1839 ซึง่ม ีอายคุรบ  710 ปี ใน

ปี พ.ศ.2549 และเมอืงเชยีงใหมไ่ดม้วีวิฒันาการสบืเน่ืองกนัมาในประวตัศิาสตรต์ลอดมา เชยีงใหมม่ี

ฐานะเป็นนครหลวงอสิระ ปกครอง โดยก ษตัรยิร์าชวงศม์งัราย ประมาณ  261 ปี (ระหวา่ง พ .ศ. 

1839-2100) ในปี พ.ศ.2101 เชยีงใหมไ่ดเ้สยีเอกราชใหแ้ก่กษตัรยิพ์มา่ชื่อบุเรงนอง และไดต้กอยู่

ภายใตก้ารปกครองเชยีงใหมไ่ดเ้สยีเอกราชใหแ้ก่กษตัรยิพ์มา่ชื่อบุเรงนอง และไดต้กอยูภ่ายใตก้าร

ปกครองพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช ไดท้รงช่วยเหลอืลา้นนาไทยภายใตก้าร

นาของพระยากาวลิะและพระยาจา่บา้นในการทาสงครามขบัไลพ่มา่ออกไปจากเชยีงใหมแ่ละเมอืง

เชยีงแสนไดส้าเรจ็ พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราชสถาปนาพระยากาวลิะเป็นเ จา้

เมอืงเชยีงใหม ่ในฐานะเมอืงประเทศราชของกรงุเทพมหานคร และมเีชือ้สายของพระยากาวลิะ ซึง่

เรยีกวา่ ตระกลูเจา้เจด็ตนปกครองเมอืงเชยีงใหม ่เมอืงลาพนูและลาปางสบืต่อมาจนกระทัง่ในรชั

สมยัของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัฯ ไดโ้ปรดใหป้ฏริปูการปกครอง หวัเมอืงประเทศราช 

ไดย้กเลกิการมเีมอืงประเทศราชในภาคเหนือ จดัตัง้การปกครองแบบมณฑลเทศาภบิาล เรยีกว่า 

มณฑลพายพั และเมือ่ปี พ .ศ.2476 พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัไดป้รบัปรงุการปกครอง

เป็นแบบจงัหวดั เชยีงใหมจ่งึมฐีานะเป็นจงัหวดัจนถงึปจัจบุนั  
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 คาํขวญัจงัหวดัเชียงใหม่  

 ดอยสเุทพเป็นศร ีประเพณเีป็นสงา่ บุปชาตลิว้นงามตา นามลํ่าคา่นครพงิค ์  

 ต้นไม้ประจาํจงัหวดั  

 ตน้ทองกวาว/ดอกทองกวาว  

 ขนาดและท่ีตงั  

 จงัหวดัเชยีงใหม ่ตัง้อยู ่ณ ละตจิดู  16 องศาเหนือ ลองตจิดู  99 องศาตะวนัออก สงูจาก

ระดบัน้ําทะเลประมาณ  310 เมตร สว่นกวา้งจากทศิต ะวนัตกจรดทศิตะวนัออกประมาณ  138 

กโิลเมตร สว่นยาวจากทศิเหนือจรดทศิใตป้ระมาณ  320 กโิลเมตร ห่างจากกรงุเทพมหานคร  696 

กโิลเมตร อาณาเขตตดิต่อ  

 ทิศเหนือ ตดิต่อกบัรฐัฉานของสหภาพพมา่ โดยมดีอยผปีนัน้ําของดอยคาํ ดอยปกกลา 

ดอยหลกัแต่ง ดอยถํ้าปอ่ง ดอยถว้ย ดอยผาวอก และดอยอ่างขางอนัเป็นส่วนหน่ึงของทวิเขาแดน

ลาว เป็นเสน้กัน้อาณาเขต  

 ทิศใต้ ตดิต่อกบัอาํเภอสามเงา อาํเภอแมร่ะมาด และอาํเภอท่าสองยาง  (จงัหวดัตาก ) มี

รอ่งน้ําแมต่ื่นและดอยผปีนัน้ํา ดอยเรีย่ม ดอยหลวงเป็นเสน้กัน้อาณาเขต  

 ทิศตะวนัออก ตดิต่อกบัอาํเภอแมฟ้่าหลวง อาํเภอเมอืงเชยีงราย อาํเภอแมส่รวย อาํเภอ

เวยีงปา่เป้า (จงัหวดัเชยีงราย ) อาํเภอเมอืงปาน อาํเภอเมอืงลาํปาง  (จงัหวดัลาํปาง ) อาํเภอบา้นธ ิ

อาํเภอเมอืงลาํพนู อาํเภอปา่ซาง อาํเภอเวยีงหนองล่อง อําเภอบา้นโฮ่ง และอําเภอลี้  (จงัหวดัลาํพนู ) 

สว่นทีต่ดิจงัหวดัเชยีงรายและลาํปางมรีอ่งน้ําลกึของแมน้ํ่ากก สนัปนัน้ําดอยซาง ดอยหลมุขา้ว ดอย

แมว่วัน้อย ดอยวงัผา และดอยแมโ่ตเป็นเสน้กัน้อาณาเขต สว่นทีต่ดิจงัหวดัลาํพนูมดีอยขนุหว้ยหละ 

ดอยชา้งสงู และรอ่งน้ําแมปิ่งเป็นเสน้กัน้อาณาเขต 

 ทิศตะวนัตก ตดิต่อกบัอําเภอปาย อําเภอเมอืงแมฮ่่องสอน อําเภอขนุยวม อําเภอแมล่า

น้อย อําเภอแมส่ะเรยีง และอําเภอสบเมย (จงัหวดัแมฮ่่องสอน) มดีอยผปีนัน้ํา ดอยกิว่แดง ดอยแปร

เมอืง ดอยแมย่ะ ดอยองัเกตุ ดอยแมสุ่รนิทร ์ดอยขนุยวม ดอยหลวง และรอ่งแมร่ดิ แมอ่อย และดอย

ผปีนัน้ําดอยขนุแมต่ื่นเป็นเสน้กัน้อาณาเขต จงัหวดัเชยีงใหมม่ชีายแดนตดิต่อกบัประเทศพมา่ ใน  5 

อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอแมอ่าย อาํเภอฝาง อาํเภอเชยีงดาว อาํเภอเวยีงแหง อาํเภอไชยปราการ รวม

ระยะทางทัง้สิน้  227 กโิลเมตร พืน้ทีเ่ขตแดนสว่นใหญ่เป็นปา่เ ขา จงึไมส่ามารถปกัหลกัเขตแดนได้

ชดัเจน และเกดิปญัหาเสน้เขตแดนระหว่างประเทศ  

 ลกัษณะภมิูประเทศและภมิูอากาศ  

 ภมูปิระเทศ จงัหวดัเชยีงใหม7่มพีืน้ที ่20,107.057 ตารางกโิลเมตรหรอืประมาณ 12,566,911 ไร ่

มพีืน้ทีก่วา้งใหญ่เป็นอนัดบัที่  1 ของภาคเหนือ และเป็นอนัดบั  2 ของประเทศ รองจากจงัหวดั

นครราชสมีา ลกัษณะภมูปิระเทศโดยทัว่ไปมสีภาพพืน้ทีเ่ป็นภเูขาและปา่ละเมาะ มทีีร่าบอยู่

ตอนกลางตามสองฟากฝ ัง่แมน้ํ่าปิง มภีเูขาทีส่งูทีส่ดุในประเทศไทยคอื ดอยอนิทนนท ์สงูประมาณ  

2,565.3355 เมตร อยูใ่นเขตอาํเภอจอมทอง นอกจากน้ียงัมดีอยอื่นทีม่คีวามสงูรองลงมาอกีหลายแห่ง 

เช่น ดอยผา้ห่มปก สงู 2,285 เมตร ดอยหลวงเชยีงดาว สงู 2,170 เมตร ดอยสุเทพ สงู 1,601 เมตร  
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 ภมิูอากาศ จงัหวดัเชยีงใหมม่สีภาพอากาศค่อนขา้งเยน็เกอืบตลอดทัง้ปี มอุีณหภมูเิฉลีย่

ทัง้ปี 25.4 องศาเซลเซยีส โดยมคี่าอุณหภมูสิงูสุดเฉลีย่  31.8 องศาเซลเซยีส อุณหภมูติํ่าสุดเฉลีย่  

20.1 องศาเซลเซยีส มปีรมิาณน้ําฝนเฉลีย่ 1,100-1,200 มลิลเิมตร สภาพภมูอิากาศจงัหวดัเชยีงใหมอ่ยู่

ภายใตอ้ทิธพิลมรสมุ  2 ชนิด คอื ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตแ้ละลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ แบ่ง

ภมูอิากาศออกไดเ้ป็น 3 ฤด ู 

 ประวตัเิชยีงใหมส่ภาพพืน้ทีแ่บ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะคอื  

 1. พื้นท่ีภเูขา สว่นใหญ่อยูท่างทศิเหนือ และทศิตะวนัตกของจงัหวดั คดิเป็นพืน้ทีป่ระมาณ

รอ้ยละ 80 ของพืน้ทีจ่งัหวดั  

 2. เป็นพืน้ท่ีป่าต้นน้ําลาํธาร ไมเ่หมาะสมต่อการเพาะปลกู  

 3. พืน้ท่ีราบลุ่มน้ําและท่ีราบเชิงเขา กระจายอยูท่ ัว่ไประหวา่งหบุเขาทอดตวัในแนว

เหนือ-ใต ้ไดแ้ก่ ทีร่าบลุม่น้ําปิง ลุม่น้ําฝาง ลุม่น้ําแมง่ดั เป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามอุดมสมบรูณ์เหมาะสมต่อ

การเกษตร สภาพภมูปิระเทศของจงัหวดัเชยีงใหมส่่วนใหญ่เป็นภเูขา 

ทรพัยากร 

 ทรพัยากร  

 ทรพัยากรปา่ไม ้จงัหวดัเชยีงใหมม่ปีา่ไมห้ลายประเภท ประกอบดว้ย ปา่ดบิเขา ปา่ดบิแลง้ 

ปา่เบญจพรรณ ปา่เตง็รงั และปา่เตง็รงัผสมปา่สนเขา และปา่แดง เป็นตน้ พืน้ทีป่า่ไม ้ประกอบดว้ย 

ปา่ธรรมชาต ิสวนปา่ และปา่ฟ้ืนฟูตามธรรมชาต ิโดยมพีืน้ทีป่า่ไมอ้ยูใ่นจงัหวดัเชยีงใหม ่8,787,656 ไร ่

คดิเป็นรอ้ยละ  69.92 ของพืน้ทีท่ ัง้จงัหวดั แบ่งเป็นปา่สงวนแห่งชาต ิจาํนวน  25 แห่ง อุทยาน

แห่งชาต ิ13 แห่ง เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ และเขตหา้มล่าสตัวป์า่ 1 แห่ง  

การปกครองและประชากร  

- แบ่งเขตการปกครอง ออกเป็น 25 อาํเภอ 204 ตําบล และ 2,066 หมูบ่า้น  

- มหีน่วยงานทีต่ ัง้อยูใ่นพืน้ที ่ดงัน้ี  

1. หน่วยงานบรหิารราชการสว่นกลาง จาํนวน 166 หน่วยงาน  

2. หน่วยงานบรหิารราชการสว่นภมูภิาค จาํนวน  34 หน่วยงาน  

3. หน่วยงานบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 211 แหง่ ประกอบดว้ย  

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั จาํนวน 1 แห่ง  

เทศบาลนคร จาํนวน 1 แห่ง  

เทศบาลเมอืง จาํนวน 4 แห่ง  

เทศบาลตําบล จาํนวน 92 แห่ง  

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล จาํนวน 113 แห่ง  

(ขอ้มลู ณ เดอืนธนัวาคม 2554)  
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 ประชากร  

 จงัหวดัเชยีงใหมม่ปีระชากรรวมทัง้สิน้ 1,682,382 คน แยกเป็น ชาย  821,031 คน หญงิ  

861,351 คน ความหนาแน่นเฉลีย่ 84 คน/ตร.กม.  

(ขอ้มลู ณ วนัที ่10 มกราคม 2555)  

 ทรพัยากรธรรมชาติ แหล่งน้ํา และสภาพทางเศรษฐกิจ  

 1. ผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) ปี 2552 ณ ราคาประจาปี มมีลูคา่  127,660 ลา้นบาท 

เพิม่ขึน้จากปีก่อน 3,416 ลา้นบาท  

- ภาคเกษตร 18,539 ลา้นบาท (14.5%)  

- นอกภาคเกษตร 109,121 ลา้นบาท (85.5%) 

 2. รายไดส้ว่นใหญ่ขึน้อยูก่บัภาคนอกการเกษตร สาขาการผลติทีส่eคญั  

อนัดบั 1 สาขาบรกิารดา้นอสงัหารมิทรพัยร์อ้ยละ 16.1 มลูคา่ 20,603 ลา้นบาท  

อนัดบั 2 สาขาการศกึษา รอ้ยละ 12.5 มลูคา่ 15,916 ลา้นบาท  

อนัดบั 3 สาขาเกษตรกรรม ฯ รอ้ยละ 12.2 มลูคา่ 15,638 ลา้นบาท  

อบัดบั 4 สาขาการขายสง่ ขายปลกี รอ้ยละ 12.0 มลูคา่ 15,300 ลา้นบาท  

อนัดบั 5 สาขาตวักลางทางการเงนิ รอ้ยละ 10.1 มลูคา่ 12,925 ลา้นบาท  

อนัดบั 6 สาขาบรหิารราชการฯ รอ้ยละ 7.9 มลูคา่ 10,087 ลา้นบาท  

สาขาอื่น ๆ รอ้ยละ 29.2 มลูคา่ 37,191 ลา้นบาท  

 3. อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิ เฉลีย่รอ้ยละ 2.3 ชะลอลงจากรอ้ยละ 3.3ในปีก่อน  

 4. รายไดป้ระชากรต่อหวั เฉลีย่ 79,971 บาท/คน/ปี อยูท่ีอ่นัดบัที่ 3 ของภาคเหนือรองจาก

จงัหวดัลาพนู และจงัหวดักาแพงเพชร  

 5. รายไดป้ระชากรในเขตชนบท เฉลีย่ 59,092.45 บาท/คน/ปี (จปฐ. ปี 2554)  

- อาํเภอทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ตํ่าทีส่ดุ (จนทีส่ดุ) คอื อ.อมก๋อย 29,198.01 บาท/คน/ปี  

- อาํเภอทีร่ายไดส้งูสดุ คอื อ.ฝาง 110,592.77 บาท/คน/ปี  

 การเกษตร  

 1. พืน้ทีก่ารเกษตรของจงัหวดั มปีระมาณ  1,835,425 ไร่ (รอ้ยละ 12.82 ของพืน้ทีจ่งัหวดั ) 

แยกเป็น  

- พืน้ทีป่ลกูขา้ว 515,385 ไร ่ 

- ปลกูพชืไร่ 192,063 ไร ่ 

- ปลกูพชืสวน 536,697 ไร ่ 

- พืน้ทีก่ารเกษตรอื่นๆ 367,105 ไร ่ 

 2. พืน้ทีก่ารเกษตรในเขตชลประทาน จานวน  642,979 ไร ่คดิเป็นรอ้ยละ  35ของพืน้ที่

การเกษตร และพืน้ทีเ่กษตรนอกเขตชลประทาน  1,192,446 บาท คดิเป็น รอ้ยละ  65 ของพืน้ที่

การเกษตรทัง้จงัหวดั  
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3. จาํนวนครวัเรอืนเกษตรกร 164,512 ครวัเรอืน  

4. ผลผลติพชืเศรษฐกจิสาคญั ปี 2553/54 ของจงัหวดัเชยีงใหม ่ไดแ้ก่  

- ขา้ว พืน้ทีป่ลกู 515,786 ไร ่ผลผลติเฉลีย่ 387,744 ตนั 

- ลาํไย พืน้ทีป่ลกู 304,770 ไร ่ผลผลติเฉลีย่ 195,195 ตนั  

- ลิน้จี ่พืน้ทีป่ลกู 57,222 ไร ่ผลผลติเฉลีย่ 14,015 ตนั  

- กระเทยีม พืน้ทีป่ลกู 31,472 ไร ่ผลผลติเฉลีย่ 97,395 ตนั  

- หอมแดง พืน้ทีป่ลกู 9,701 ไร ่ผลผลติเฉลีย่ 30,060 ตนั  

- สม้เขยีวหวาน พืน้ทีป่ลูก 34,839 ไร ่ผลผลติเฉลีย่ 85,218 ตนั  

การอตุสาหกรรม  

1. จาํนวนโรงงาน 1,395 แห่ง เงนิทุน 32,180 ลา้นบาท จา้งแรงงาน 43,306 คน  

2. อุตสาหกรรมทีส่าคญั ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมขนสง่ 

อุตสาหกรรมอโลหะ และอุตสาหกรรมเครือ่งดื่ม  

3. อุตสาหกรรมทีไ่ดก้ารสง่เสรมิการลงทุน(BOI) ปี 2554 จานวน 34 โครงการ เงนิลงทุน  

848.7 ลา้นบาท จา้งแรงงาน 1,889 คน  

4. การลงทุนจากต่างประเทศผา่น BOI ภาคเหนือ  

ประเทศทีม่กีารลงทุนในจงัหวดัเชยีงใหม ่ไดแ้ก่ ประเทศมาเลเซยี ประเทศ เนเธอแลนด ์

ประเทศจนี ประเทศสหรฐัอเมรกิา ประเทศสงิคโปร ์ประเทศเยอรมนี ประเทศเดนมารก์  

 

2. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเคร่ืองเขินไทย  

 ประวติัความเป็นมาของเคร่ืองเขินไทย  

 ความหมายของเครือ่งเขนิ (กรมสง่เสรมิอุตสาหกรรมภาคเหนือ. 2533) ตามพจนานุกรมไทย

กล่าวไวว้่า เครือ่งเขนิ (Lacquer Ware) คอืเครือ่งสานทีท่าดว้ยรกัและชาด แต่โดยทัว่ไปแลว้ เครือ่ง

เขนิหมายถงึ เครือ่งใชส้อยทีท่าํขึน้โดยวธิกีารเฉพาะอยา่งหน่ึง ประกอบดว้ยไมห้รอืไมไ้ผ่ ทาํเป็นรปู

เครือ่งใชส้อยต่าง ๆ ตามตอ้งการแลว้กรรมวธิตีกแต่งสาํเรจ็ใหบ้รบิรูณ์สวยงาม โดยใชย้างรกั ส ีชาด 

มกุ ทองคาํเปลว หรอืเงนิเปลว เป็นวตัถุดบิสาํคญัในการทาํ  

 เครือ่งเขนิกําเนิดขึน้ครัง้แรกในประเทศจนีเป็นเวลาไมน้่อยกว่า  3,000 ปีมาแลว้ (กรเพชร 

เพชรรุง่. 2539) โดยตามประวตัขิองพพิธิภณัฑสถานแหง่ชาตจินีกลา่ววา่ กรรมวธิกีารผลติเครือ่งเขนิ

เริม่ในสมยัฉางโจว์  1766-221 ก่อนพทุธศกัราช และพฒันาในสมยัจิน้  221-207 ก่อนพทุธศกัราช 

จนถงึสมยัฮัน่ 206 ก่อนพทุธศก้ามช พ.ศ. 220 ซึง่เครือ่งเขนิดัง้เดมินัน้มโีครงสรา้ง 

 ทาํดว้ยไมไ่ผ่และยาดว้ยยางรกั เครือ่งเขนิไดแ้พรก่ระจายไปในบรเิวณต่าง ๆ ในแถบเอเชยี 

ไดแ้ก่ เกาหล ีญีปุ่น่ และผา่นลงมาทางใตข้องจนีทางพม่ า ไทย เวยีดนาม เป็นตน้ จากเสน้ทางการ

ขยายตวัของเครือ่งเขนิจากจนีลงมาถงึประเทศไทยทางตอนบนนัน้ มคีวามเป็นมาจากชาวไทเชนิ

หรอืไทขนื ทีม่ถีิน่ฐานอยูท่ีเ่มอืงเชยีงตุง และคงไดร้บักรรมวธิกีารผลติมาจากจนี ผา่นน่านเจา้มาเป็น
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เวลานานก่อนทีจ่ะอพยพเขา้มาทางรฐัฉาน แยกเขา้พุกามและเชยีงใหมใ่นสมยัพระเจา้บุเรงนองแห่ง

พมา่ กรฑาทพัเจา้ยดึเมอืงเชยีงใหมไ่วใ้นปี พ .ศ. 2100 ไดก้วาดตอ้นช่างฝีมอืจาํนวน  40,000 คน 

รวมทัง้ช่างเครือ่งเขนิเชยีงใหมไ่ปยงัเมอืงหงสาวดขีองพมา่ดว้ย และตลอดระยะการปกครองพมา่ก็

บงัคบัใหเ้ชยีงใหมส่ง่เครือ่งบรรณาการต่าง ๆ  ไปให ้ในจาํนวนน้ีมเีครือ่งเขนิรวมอยูด่ว้ย การกวาด

ตอ้นช่างเครือ่งเขนิมอีกีครัง้หน่ึงในสมยัพระเจา้อลองพญาแหง่พมา่ยกกองทพัมาปราบปราม

อาณาจกัรลา้นนาทีแ่ขง็เมอืงในปี พ .ศ. 2305 ครัง้นัน้ไดก้วางตอนช่างเครือ่งเขนิไปอยูเ่มอืงไลขา่ ใน

รฐัฉาน  

 ต่อมาเมือ่เมอืงเชยีงใหมเ่ป็นอสิระจากพมา่ในสมยัของพญากาวลิะเจา้ผูค้รองนครเชยีงใหม่

เมือ่ พ.ศ.2325 พระองคท์รงฟ้ืนฟูเมอืงเชยีงใหมข่ึน้ โยทรงรวบรวมผูค้นจากทีต่่าง ๆ เขา้มาอยูใ่น

เมอืงเชยีงใหม ่ไดแ้ก่ ชาวเชยีงใหมเ่ดมิเดมิทีห่ลยหนีไปอยูใ่นปา่ว ชาวไทยจากแควน้สบิสอง ปนันา

ไทใหญ่ ไทลือ้ ไทเขนิ โดยเฉพาะชาวไทเชนินัน้มาตัง้บา้นเรอืนใหมท่ีถ่นนววัลาย เครือ่งเขนิจงึ

กลบัมาแพรห่ลายในเมอืงเชยีงใหมอ่กีครัง้  

 เครือ่งเขนิทางภาคเหนือทีม่ชีื่อเสยีงทีรู่ก้จกักนัโดยทัว่ไป (กรเพชร เพชรรุง่. 2539) และไดร้บั

การยกยอ่งวา่ประณตีงดงาม คอืเครื่องเชนิเชยีงใหม ่สมยัดัง้เดมินัน้เครือ่งเขนิเชยีงใหมม่กัเป็นโครง

ไมห้รอืโครงไมไ้ผ่สานแลว้ลงยางรกั ตกแต่งดว้ยสแีดงชาด  (หาง) และเขยีนลวดลายใหง้ดงาม มกั

นิยมประดษิฐเ์ป็นเครือ่งใชส้อย จาํพวกขนัหมาก เชีย่นหมาก หบีผา้ โอตะลุม่ เป็นตน้  

 ต่อมาเมือ่มกีารนํายาชาวไทเชนิเขา้มาเป็นช่างทาํเครือ่งเขนิ ตามแบบอยา่งทีเ่คยทาํมาเมือ่

ครัง้อยูใ่นลุ่มน้ําขนืทีเ่ชยีงตุง รปูแบบเครือ่งเขนิใหม ่ๆ จงึไดเ้กดิขึน้ในระยะหลงั จากการผสมผสาน

รปูแบบดัง้เดมิของเชยีงใหมก่บัรปูแบบเชยีงตุง เพื่อเป็นการสนองตอบความตอ้งการและรสนิยมใหม่

ในลา้นนา ดงันัน้ ก ล่าวไดว้่าเครือ่งเขนิเชยีงใหมส่ามารถจาํแนกออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ ๆ ได ้คอื  

“แบบพืน้เมอืง ” ซึง่พบมากในชนบทของเชยีงใหม ่และ  “แบบเครือ่งเขนิววัลาย ” ซึง่เรยีกชือ่ตาม

ละแวกหมูบ่า้นทีม่กีารผลเิครือ่งเขนิของเมอืงเชยีงใหมใ่นเขตบา้นววัลาย บา้นนนัทารามและบา้นระ

แกงทางดา้นใตข้องตวัเมอืง 

 ลกัษณะและรปูแบบของเคร่ืองเขิน  

 จากการสาํรวจและศกึษาเครือ่งเขนิลา้นนา อาจแบ่งกลุม่เครือ่งเขนทีพ่บในเขตจงัหวดั

เชยีงใหมต่ามลกัษณะรปูทรงและทคนิคประดบัตกแต่งได ้3 กลุ่ม ดงัน้ี (สรุพล ดาํรหิกุ์ล,2539)  

 1. เครือ่งเขนิแบบพืน้บา้น จะมลีกัษณะเป็นงานเครือ่งสานทีท่าดว้ยยางรกัไมก่ีค่ร ัง้ และ

ตกแต่งอยา่งงา่ย ๆ สาํหรบัเป็นของใชใ้นชวีติประจาํวนัสว่นมากจะเป็นเครือ่งใชท้ีเ่ป็นเครือ่งสานและ

ลงรกัสดีาํ  

 2. เครือ่งเชนิเชยีงใหมห่รอืเครือ่งเขนินนัทาราม จะมโีครงสรา้งเป็นโครงสานล ายขดัดว้ย

เสน้ดอกไมไ้ผ ่สานขดักบัตอกเสน้บางแบนเป็นรปูแฉกรศัมจีากกน้ของภาชนะจนไดร้ปูทรงตาม

ตอ้งการ ทารกัสมกุแลว้ขดั จะไดภ้าชนะทีเ่รยีบ เกลีย้งและมคีวามเบา นิยมตกแต่งเดว้ยการขดูลาย  
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 3. เครือ่งเขนิแบบสนัปา่ตองหรอืแบบพืน้เมอืง สว่นใหญ่มโีครงสานเป็นลายขดัหรอืขดใ ห้

เกดิรปูทรงแบบต่าง ๆ ตามตอ้งการ มกีาคตามรดัขอบเป็นชัน้ ๆ ถมพืน้ทีใ่หเ้รยีบแลว้เขยีนลวดลาย

ดว้ยชาดสแีดง บางทีแ่ตะทองคาํเปลวเพื่อเน้นลวดลายใหเ้ด่นขึน้  

 ในงานเครือ่งเขนิทีป่รากฎทัง้ในอดตีและปจัจบุนัมทีัง้รปูทรงทีง่ดงามและไมง่ดงาม           

ซึง่พอทีจ่ะแบ่งแยกทีม่าของรปูทรงไดด้ัง้น้ี (ศนูยก์ารศกึษานอกโรงเรยีนภาคเหนือ. 2537)  

 1. รปูทรงธรรมชาต ิธรรมชาตเิป็นบ่อเกดิแหง่ความบนัดาลใจในการสรา้งสรรคง์าน

ศลิปหตัถกรรมของมนุษยม์าตลอดทุกยคุทุกสมยั ธรรมชาตไิดส้รา้งสิง่แวดลอ้มทีใ่หท้ัง้คุณประโยชน์

และความงาม ก่อใหเ้กดิความปีติ และความหวงั ความงามของธรรมชาตจิงึถกูถ่ายทอดออกมาเป็น

งานออกแบบผลติภณัฑใ์นรปูทรงต่าง ๆ ทัง้ในรปูตามทีต่าเหน็และการคลีค่ลาย ดดัแปลง ไดแ้ก่  

  1.1 รปูทรงจากพชืพรรณไม ้ประกอบดว้ย เสน้โคง้อนันุ่มนวลบอบบางใหค้วามรูส้กึ

อ่อนโยน ความสดชืน่ทีเ่ราพบเหน็ไดจ้าก กิง่กา้น  ใบหม ้เถาวลัยท์ีเ่กดิจากพรรณไมเ้ลือ้ยทีอ่่อนชอ้ย 

สสีนัของดอกไมน้านาพรรณมทีัง้รปูทรงทีเ่รยีบงา่ยและวจิติรบรรจง ประกอบดว้ยลลีา และจงัหวะ

ของทศันธาตุทีม่คีวามลงตวั สว่นรปูทรงผลไม ้มคีวามงามของปรมิาตรประกอบกนัเสน้รอบนอกที่

อ่อนหวาน แสงและเงาทาํใหเ้กดิคาํของมวลอนัน่าประทบัใจ  

  1.2 รปูทรงจากสตัว ์สตัวต่์าง ๆมคีวามใกลช้ดิกบัมนุษยอ์ยูแ่ลว้ รปูทรงของสตัวจ์งึเป็น

สิง่ทีไ่ดร้บัความคุน้เคย รกัใครเ่อน็ดจูากมนุษย ์รปูทรงของสตัวส์ามารถแสดงออกไดอ้ยา่งหลากหลาย

ตามอากบักริยิา เป็นลลีาทีม่ชีวีติจรงิ ๆ ไดค้วามงามของมวลและมจีงัหวะอ ยา่งน่าประทบัใจ รปูทรง

ของสตัวท์ีป่รากฎอยูใ่นแบบของงานเครือ่งเขนิอยา่งมากมาย ไดแ้ก่  

   1.2.1 สตัวปี์ก เช่น นก เป็ด ไก่ ห่าน หงษ์ เป็นตน้ มกัออกแบบเป็นตลบัใส่ของ

สาํหรบัใชเ้ป็นทีร่ะชกึดว้ยอาการเคลือ่นไหวในท่วงท่าต่าง ๆ ของเสน้โคง้อนังดงาม  

   1.2.2 สตัวส์ีเ่ทา้ มรีปูทรงหลายชนิด เช่น กระต่าย เต่า ชา้ง มา้ แมว ดว้ยความงาม

อนัเกดิจากปรมิาตรขนาดต่าง ๆ กนั ทาํใหถ้กูนํามาใชใ้นการออกแบบอยา่งหลากหลาย เช่น โต๊ะ 

เกา้อี ้เป็นตน้  

   1.2.3 รปูทรงของแมลง เช่น ผเีสือ้ แมลงทบั แมลงเต่าทอง เป็นรปูทรงทีใ่หค้วามงาม

อยา่งบอบบาง ประณตีวจิติรพสิดาร เสน้สายอนัอ่อนโยนก่อใหเ้กดิความเฟ่ืองฝนั  

 2. รปูทรงเราขาคณติ ดว้ยเสน้ตรงและเสน้โคง้นํามาผสมผสานกบัความคดิในการจดัวาง 

ก่อใหเ้กดิรปูทรงเรขาคณติทีพ่บในผลติภณัฑเ์ครือ่งเขนิ ไดแ้ก่  

  2.1 รปูทรงกระบอก เป็นรปูทรงทีป่ระกบอว้ยความงาม ของรปูทรงกลมและปรมิาตรที่

เกดิจากเสน้ดิง่ประสานกบัความกลมกลนืนุ่มนวลจากแสงและเงา ดว้ยโครงสรา้งทีแ่ขง็แรงจงึมกัถกู

นํามาใชก้บัรปูทรงของโถ ขนัน้ํา ตลบั เป็นตน้  

  2.2 รปูทรงกลม เป็นรปูทรงทีใ่หค้วามรูส้กึคุน้เคย เพราะมคีวามกลมกลนืนุ่มนวลต่อ

สายตาผูช้มมากทีส่ดุ ทั ้ งเสน้รปูนอกทีอ่่อนโคง้ดว้ยปรมิาตรอนัแน่นทบึ ก่อใหเ้กดิแสงเงาทีส่วยงาม 

นบัไดว้า่รปูทรงกลมเป็นจดุกาํเนิดแก่รปูทรงกระบอก รปูทรงร ีและรปูทรงอื่น ๆ เครือ่งเขนิรปูทรง

กลม ไดแ้ก่ ถว้ย จาน ถาด แจกนั โล่ รวมทัง้เครือ่งประดบั เช่น กําไร ต่างห ูเป็นตน้  
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  2.3 รปูทรงร ีกาํเนิดจากรปูทรงกลมมคีวามอ่อนโยนในดา้นปรมิาตรมากกวา่รปูทรงกลม 

ถกูนํามาใชใ้นขอ้จาํกดักวา่รปูทรงกลม เช่น โต๊ะ ถาด ตลบัปลอกผา้เชด็มอื ทัง้น้ีเพราะวา่ความงาม

ของรปูทรงรมีปีรมิาตรทีไ่มส่ามารถผสมกลมกลนืกบัรปูทรงอื่น ๆ ไดโ้ดยงา่ยเหมอืนกบัรปูทรงกลม 

  2.4 รปูทรงสามเหลี่ ยม เป็นรปูทรงทีถ่กูแบ่งครึง่จากรปูทรงสีเ่หลีย่ม มคีวามเรยีบงา่ย

หากแต่ในดา้นความงามยงัมปีรมิาตรทีข่าดความหนกัแน่น จงึมคีวามเหมาะสมในการนํามาใชเ้ป็น 

กล่องตลบั เครือ่งประดบัเลก็ๆ น้อยๆ มมุแหลมทัง้สาม ทาํใหเ้กดิความสะดุดตาไมก่ลมกลนืกบั

รปูทรงอื่นๆ  

  2.5 รปูทรงสี่เหลีย่ม เป็นรปูทรงทีม่คีวามสาํคญัมากเท่ากบัรปูทรงกลม เพราะดสูงา่งาม

ขอบเขตทีด่สูงบน่ิงเป็นปึกแผ่น เน่ืองจากเสน้ตรงใหค้วามรูส้กึแน่นอนและชดัเจน จากมมุฉากทัง้สี่

ดา้น ฉะนัน้รปูทรงสีเ่หลีย่มจงึทาํใหเ้กดิโครงสรา้งทีข่งึขงั แขง็แรง เกดิความรูส้กึทีป่ลอดภยัและ

มัน่คง เราจงึพบว่าเครือ่งเรอืนส่วนใหญ่จะมรีปูทรงสีเ่หลีย่มเป็นพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ตะ เตยีง เกา้อี ้ตัง่ 

และฉากไม ้รวมทัง้กล่องและตลบัดว้ย  

  2.6 รปูทรงหกเหลีย่ม ใหค้วามงามทีแ่ปลกตาออกไปจากความเคยชนิทีม่อียูก่บัรปูทรง

สีเ่หลีย่มทีจ่าํเจอยูท่ ัว่ไป และเป็นรปูทรงจากธรรมช าตทิีม่นุษยนํ์าเอามาใชใ้นการออกแบบไดแ้ก่ ที่

อยูอ่าศยัของสตัว ์คอืรงัผึง้และรงัของสตัวอ์ื่นๆ รปูทรงหกเหลีย่ม ก่อใหเ้กดิแสงเงาของปรมิาตรที่

เลก็ยอ่ยลงไปจากรปูทรงสามเหลีย่มและสีเ่หลีย่ม ทาํใหด้งึดดูความสนใจมใิช่น้อย ในชิน้งานเครือ่ง

เขนิ เราพบจากตลบั กล่อง และถาด เป็นตน้  

  2.7 รปูทรงแปดเหลีย่ม เป็นรปูทรงทีใ่หแ้สงเงาและปรมิาตรเพิม่ขึน้จากรปูทรงหก

เหลีย่ม เป็นรปูทรงของโต๊ะ ถาด กล่อง ตลบั จานรองแกว้ จะเหน็ไดว้่ารปูทรงแปดเหลีย่มถูกใชใ้น

กรณเีดยีวกบัรปูทรงกลม หรอือกีนยัหน่ึง รปูแปดเหลีย่มหากลบมมุออกค็อื รปูทรงกลมนัน่เอง  

ฉะนัน้รปูทรงแปดเหลีย่มหรอืหกเหลีย่มจงึใหค้วามรูส้กึทีด่นุู่มนวลกวา่รปูทรงสีเ่หลีย่ม  

 3.  รปูทรงประดษิฐ ์เป็นรปูทรงทีเ่กดิจากจนิตนาการของนกัออกแบบประเภทอื่น ๆ ทีม่ไิด้

อยูใ่นกลุ่มของรปูทรงดงักล่าวมาแลว้ โดยดดัแปลงมาจากสิง่ทีอ่ยูใ่กลต้วัรปูทรงของลายไทยลว้นมี

ทีม่าจากแรงบนัดาลใจจากธรรมชาต ิตวัอยา่งเช่น รปูทรงพุม่ขา้วบณิฑม์าจากดอกบวั เป็นตน้ 

รปูทรงจากทีพ่กัอาศยั รปูทรงเครือ่งเรอืน ซึง่ไดร้บัอทิธพิลจากสิง่แวดลอ้ม และถูกประดษิฐม์า

เช่นเดยีวกนั  

 4.  รปูทรงอสิระ เป็นลกัษณะของรปูทรงทีถ่กูสรา้งสรรคข์ึน้มา มลีกัษณะทีเ่ปลีย่นแปลงไป

ตามความคดิฝนัของผูอ้อกแบบ อาจจะมคีวามคลา้ยคลงึกบัธรรมชาตเิดมิของวตัถุนัน้ๆ เช่น คลืน่น้ํา 

หยดน้ํา กอ้นกรวด เป็นตน้ 
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 วสัดกุารตกแต่ง  

 งานตกแต่งลวดลายงานเครือ่งเขนิลง โครงดาํ และ โครงส ีมเีทคนิคและวสัดุมากมายเกนิ

กว่าทีก่ําหนดได ้เพร าะเหตุวา่วสัดใุหม ่ๆ ไดเ้ขา้มามอีทิธพิลต่อบทบาทในชวีติประจาํวนัพรอ้มกบั

ความตอ้งการของผูค้นทีจ่ะเปลีย่นแปลงความรูส้กึทีจ่าํเจซํา้ซากจากสิง่ของเก่าๆ ใหด้แูปลกใหมไ่ม่

เหมอืนใคร และวสัดใุหม่ๆ  เหลา่น้ีไดส้นองตอบแนวความคดิใหเ้ป็นรปูธรรมไดโ้ดยงา่ย  

 วสัดทุ ีใ่ชใ้นการตกแต่งลวดลายบนงานเครือ่งเขนิในอดตีจะใชว้สัดุตกแต่งไมม่ากนกั เพยีง

เพือ่ใหเ้กดิลวดลายดว้ยสสีนัตามธรรมชาตเิพยีงเลก็น้อย เช่น ลวดลายทีเ่กดิจากการขดู ขดี ในเน้ือ

รกัแลว้ใชฝุ้น่ส ี2-3 ส ีฝงัเขา้ไปในรอ่งเลก็ๆ ของเสน้ ซึง่ดแูลว้ไมเ่กดิผลของการใชส้ทีีช่ดัเจนหรอืการ

ใชเ้ปลอืกหอยสมกุมาตดัใหเ้กดิรปูรา่งลวดลายแลว้ฝงัไวก้บัพืน้ทัง้หมดผลทีไ่ดไ้มโ่ดดเด่น 

เช่นเดยีวกบัการใชเ้ปลอืกไข ่หรอืแมแ้ต่ทองคาํเปลวทีเ่กดิจากกระบวนการเขยีนลายรดน้ํา วสัดุ

เหลา่น้ีไดถ้กูใชม้านาน นานจนรูส้กึวา่เบือ่และในทีส่ดุกเ็ป็นเรือ่งธรรมดาทีทุ่กคนมองขา้มไ ป ดงัเช่น 

เทคนิคการใชก้บัใชว้สัดดุ ัง้เดมิทีก่ระทาํกนัมาแลว้แต่โบราณ คอื  (ศนูยก์ารศกึษานอกโรงเรยีน

ภาคเหนือ. 2537)  

 1.  เทคนิคลายขดูขดีฝงัส ีมกันิยมใชก้บัลวดลายไทยประยกุต ์ประกอบดว้ย ลวดลาย

ดอกไม ้ใบไม ้และสตัว ์ช่างเขยีนทีใ่ชเ้ทคนิคน้ีจะตอ้งมคีวามชาํนาญอยา่งสู งในเรือ่งลายเสน้ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ช่างเขยีนชาวพมา่จะนิยมทาํลายขดูบนผวิของผลติภณัฑเ์ครือ่งเขนิไดส้วยงาม

เป็นทีนิ่ยมของคนทัว่ไป วสัดสุาํคญัทีใ่ชค้อื ฝุน่ส ีดนิส ีฯลฯ  

 2.  เทคนิครกัลายทอง สว่นใหญ่มคีวามสวยงามเหมาะสมกบัลวดลายทีไ่ดอ้ทิธพิลมาจาก

ลายไทยโดยเฉพาะ ช่า งเขยีนจะตอ้งมฝีีมอืสงูและมคีวามเขา้ใจในโครงสรา้งของตวัลาย การวาง

จงัหวะช่องไฟใหเ้หมาะสมกบัผลติภนัฑน์ัน้  

 รกัลายทองทีม่ลีวดลายและมฝีีมอืประณตี ใหค้วามสวยงามและดสูงูค่าใหค้วามแวววาว

เปลง่ปลัง่บนผวิสดีาํของผลติภณัฑเ์ครือ่งเขนิดมูรีาคากวา่เครือ่งเขนิประเภทอีน่ ๆ  โดยเฉพาะ

ชาวต่างชาตนิยมกนัมาก วสัดสุาํคญัทีใ่ช ้ไดแ้ก่ ทองคาํเปลว 100% น้ํายาหรดาล  

 3.  เทคนิครกัส ีทาํใหเ้ครือ่งเขนิมสีสันัแปลกตาแตกต่างออกไป เช่น รกัสแีดง สเีขยีว สน้ํีา

ตาล สคีรมี ฯลฯ ซึง่ใชอ้อกไซดข์องโลหะเป็นวสัดสุาํคญัในการทาํใหเ้กดิส ี 

 4.  เทคนิคเครือ่งเ ขนิประดบัมกุ จดัเป็นเครือ่งเขนิทีส่งูคา่และมกีระบวนการผลติทีล่ะเอยีด

ประณตี โดยเฉพาะอยา่งยิง่การใชห้อยมกุมาตดัฉลใุหไ้ดล้วดลายประกอบกนัเป็นภาพ เป็นลานบน

โครงไมแ้ลว้ถมดว้ยสมกุ รกัพืน้ รกัเงา แลว้ขดัใหห้น้ารกัเสมอกบัผวิมกุ ส่วนใหญ่ใชว้ธิกีารน้ีกบังาน

เครือ่งเรอืน เช่น โต๊ะ ตู ้เกา้อี ้คนัฉ่อง หรอืเครือ่งใช ้เช่น กล่อง หบี ฝกัมดี ฯลฯ ความดาํของรกัจะ

ตดักบัความขาววาวปนสรีุง้ของมกุดสูวยงามและมคีุณค่ายิง่วสัดุสาํคญัไดแ้ก่ หอยมกุ  
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 5.  เทคนิคลายเสน้นูนปิดทองและฝงักระจก สว่นใหญ่พบในงงานเครือ่งเขนิโบราณประเภท

เครือ่งใชช้ั ้ นสงู เป็นเครือ่งแสดงเกยีคตยิศของเจา้นาย เจา้เมอืง จนถงึพระสงฆอ์งคเ์จา้ ดงันัน้

รปูแบบและช่างฝีมอืตลอดจนคุณค่าของวสัดุ จงึเป็นสิง่ทีด่งีามถูกนําเอามาใช ้เช่น งานขนัดอก ขนั

ขา้ว พาน ฯลฯ ซึง่จะรวมเอาความวจิติรประณตีของการลดลายเสน้ประกอบงานป ัน้แปะ ลายดอก 

ลายเถา ลายกา้นขด ลายกา้มป ูประกอบภาพป ัน้สตัวแ์ลว้ปิดทองกระจกสตีามดอกดวง 

 ก่อใหเ้กดิสสีนั แวววาวขบัตดักนักบัสทีองและรกัดาํ รกัแดง (หาง) วสัดุสาํคญัไดแ้ก่ กระจก

สต่ีาง ๆ เช่น สฟ้ีา แดง คราม มว่ง เขยีว เหลอืง และขาว  

 6.  เทคนิคตดิเปลอืกไข ่ เป็นเครือ่งเขนิอกีประเภทหน่ึงทีใ่ชว้สัดุฝืดแผกออกไปโดยการ

นําเอาวสัดเุหลอืทิง้อยา่งเปลอืกไขม่าประดบัประดา แปะตดิเป็นลวดลายและรปูรา่งทีส่วยงาม เช่น 

ลายสมยัใหม ่ภาพสตัว ์ดอกไม ้ฯลฯ งา่ย ๆ แน้นความงามทีแ่หลกตาของลายแตกเปลอืกไข ่ช่างจะ

ใหส้ธีรรมชาตขิองเปลอืกไขไ่ก่  เปลอืกไขเ่ป็ด หรอืไขน่กระทา เป็นตวัแบ่งขอบเขตรปูรา่งของลาย

และภาพไดอ้ยา่งเหมาะเจาะสวยงาม หากใหค้วามประณตีในระดบัทีส่งูชิน้กจ็ะไดง้านใกลเ้คยีงกบั

ภาพเขยีน 3 มติ ิทีใ่หบ้รรยากาศน่าดไูปอกีแบบอยา่งหน่ึง วสัดุสาํคญัไดแ้ก่ เปลอืกไขเ่ป็ด ไขไ่ก่ ไข่

นกกระทา  

 7.  เทคนิคเขยีนส ีมกีารออกแบบลวดลายอยา่งอสิระ โดยการนําเอาสอีะครลีคิมาใชก้บั

เทคนิคต่าง ๆ เช่น ใชเ้กรยีงป้ายสลีงบนตวัผลติภณัฑ ์ใหเ้ทคนิคพู่กนัลม เป็นตน้  

7.1 ใชเ้กรยีงป้ายสลีงบนตวัผลติภณัฑโ์ดยตรง  

7.2 ใชเ้ทคนิคพูก่นัลม พน่ใหเ้กดิสต่ีางๆ ตามรปูทรงทีอ่อกแบบไวใ้นกรณีทีต่อ้งการให้

เกดิน้ําหนกัอ่อนแก่กลมกลนืและดนุู่มนวลกว่าใชเ้ทคนิคอื่นๆ  

7.3 การเขยีนโดยใชเ้กรยีง กรวยส ีนิยมใชส้อีะครลีคิและน้ํามนั มกัเขยีนเป็นนรปู

ดอกไมต่้างๆ เกดิผวินูน (Relief) ทาํใหเ้กดิเทคนิคทีแ่ตกต่างไปจากเทคนิคอื่น ๆ  

7.4 ใชพู้่กนัเขยีนลวดลายต่าง ๆ เช่น บา้นเรอืน ภเูขา ตน้ไม ้รปูสตัว ์ลายไทยประยกุต์  

ใชส้สีดในหลายส ีเพื่อดงึดดูใจของผูซ้ือ้ตัง้แต่ลวดลายเลก็ๆ กระจุม๋กระจิม๋จนถงึลวดลายสลบัซบัซอ้น 

วสัดุสาํคญัไดแ้ก่ สอีะครลีคิ สต่ีาง ๆ  

 ดว้ยเทคนิคการตกแต่งหลาย ๆ ประเภทดงักลา่งขา้งตน้ การคน้หาสิง่ใหม ่ๆ กบัแน วคดิที่

เป็นอสิระ นกัออกแบบไดนํ้าเอาวสัดใหมม่าทาํใหเ้กดิทัง้สสสีนัลวดลาย และพืน้ผวิทีแ่ตกต่างกนั

ออกไป ความรูส้กึแปลกใหมข่องผวิงานเครือ่งเขนิกบัรปูลกัษณะทีด่แูหลกตาต่างกเ็กดิจาการใชว้สัดุ

และเทคนิคการตกแต่งมาใชอ้ยา่งอสิระและกวา้งขวาง อยา่งไหรก่ต็ามการเลอืกใชว้ ั สดุกค็วรคาํนึงถงึ

ความคงทนของผวิตลอดจนสขีองวสัดนุัน้ๆ ดว้ย การใชว้สัดทุีไ่มค่งทนต่อสภาพการเปลีย่นแปลง

ของบรรยากาศหรอืแมต้การเสยีดสทีีเ่กดิจาการสมัผสับ่อยครัง้กต็าม อาจทาํใหผ้ลติภณัฑเ์ครือ่งเขนิ

นัน้ๆ ชาํรดุเสยีหายไดโ้ดยงา่ย 

 เทคนิคการทาํลวดลายของเครือ่งเขนิ ปจัจบุนัการผลติเครือ่งเขนิทีจ่งัหวดัเชยีงใหมม่ี 5 แบบ 

ดงัน้ี  



17 
 

1. เครือ่งเขนิลายขดุ คอืการขดุพืน้รกัลงไป ทาํรปูภาพลวดลาย โดยใชเ้หลก็แหลม  
 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 เครือ่งเขนิลายขดุ 

 

 ทีม่า: รา้นวชิยักุลเครือ่งเขนิ 

 

2. เครือ่งเขนิลายทองรดน้ํา คอืการเขยีนภาพลงไป ปิดทองหรอืเงนิ โดยใชพู้่กนั เสรจ็แลว้ 

ลา้งน้ําใหเ้ป็นรปูลวดลายต่าง ๆ  

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 2 เครือ่งเขนิลายทองรดน้ํา 
 

 ทีม่า: รา้นวชิยักุลเครือ่งเขนิ 
 

3. เครือ่งเขนิรกัส ีและอื่น ๆ พืน้รกัแต่เดมิทาํกนัไดแ้ต่สดีาํ สแีดง (ชาด)  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3 เครือ่งเขนิรกัส ี

 ทีม่า: รา้นวชิยักุลเครือ่งเขนิ 
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 4.  เครือ่งเขนิประดบัเปลอืกไข ่สามารถใชเ้ปลอืกไขไ่ดทุ้กชนิด แต่ส่วนมากนิยมใชเ้ปลอืก

ไขไ่ก่ และเปลอืกไขเ่ป็ด เน่ืองจากหางา่ย เปลอืกไขจ่ะใหล้วดลายสน้ํีาตาลและไขเ่ป็นจดุเหน็ลวดลาย

เป็นสขีาวหรอืน้ําเงนิจางๆ เมือ่ประดบับนเครือ่งเขนิ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 4 เครือ่งเขนิประดบัเปลอืกไข่ 

 

 ทีม่า: รา้นวชิยักุลเครือ่งเขนิ 

 

 5. เครือ่งเขนิเขยีนส ีเป็นเครือ่งเขนิทีผู่ป้ระกอบการนิยมทาํ เน่ืองจากทาํไดง้า่ย รวดเรว็ 

ตน้ทุนการผลติตํ่า เพราะใชเ้วลาน้อย และเป็นทีนิ่ยมของตลาดเป็นอนัมาก การทาํลวดลายต่าง ๆทาํ

ไดห้ลากหลายตามตอ้งการของผูซ้ือ้ มรีาคาตํ่ากวา่เครือ่งเขนิชนิดอื่น โดยมากมกัจะเป็นพวกของ

ประดบัสาํหรบัโชวแ์ละของใช ้เช่น ถาดรองแกว้ ทีร่องแกว้ เป็นตน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 5 เครือ่งเขนิเขยีนส ี

 

 ทีม่า: รา้นวชิยักุลเครือ่งเขนิ 
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 ลวดลายทีป่รากฏบนผลติภณัฑเ์ครือ่งเขนิของไทยนัน้มมีากมายหลายยคุหลายสมยัแต่ละ

แบบอยา่งลว้นสะทอ้นใหเ้หน็คณุคา่ทัง้ทางศลิปะและวฒันธรรม ดว้ยความงามของเสน้และสทีีส่อด

ประสานกนัอยา่งกลมกลนืกบัเรือ่งราวทีบ่อกเลา่ถงึขนบธรรมเนียมประเพณ ีตลอดจนชวีติประจาํวนั

ของสงัคมนัน้ๆ ลว้นเป็นฝีมอืและความคดิของช่างทีไ่ดเ้กบ็และถ่ายทอดไวบ้นเครือ่งเขนิ ลวดลายที่

นํามาใชใ้นการประดษิฐต์กแต่งบนงานเครือ่งเขนิจะมคีวามงดงามอยา่งบรสิทุธิ ์มคีณุคา่ทางศลิปะ

ควรแก่การศกึษาและอนุรกัษไ์วเ้ป็นแบบอยา่งประโยชน์ใชส้อยของผลติภณัฑก์บัลายทีป่ระสานกนั

ในงานขนัตอก กล่อง กลกั ถว้ย โถ โอ ชาม ต่างถูกสรา้งขึน้มาเพื่อใช ้ให ้ขาย และแลกเปลีย่นกนัใน

ชนทุกระดบั ความหลากหลายในรปูลกัษณ์จงึปรากฏและสะทอ้นใหเ้หน็ปรชัญา แนวคดิ ชวีติ และ

จติใจของผูค้นในสงัคมนัน้ๆ  

 ความหลากหลายในรปูลกัษณ์ของลายทีป่รากฏบนงานเครือ่งเขนิ สามรถแบ่งแยกจดั

หมวดหมูไ่ดต้ามลกัษณะทีเ่รยีกขานกนัทัว่ไปได ้ดงัน้ี (ศนูยก์ารศกึษานอกโรงเรยีนภาคเหนือ. 2537) 

 1.  ประเภทลายประดษิฐ ์ไดร้บัความบนัดาลใจจากลายไทย ซึง่เป็นศลิปะประจาํชาต ินํามา

ออกแบบใหส้อดคลอ้งกบัผลติภณัฑเ์ครือ่งเขนิและประโยชน์การใชส้อย ไดแ้ก่  

  1.1 ลายกนก (กนกเปลว กนกใบเทศ กนกใบกูด)  

  1.2 ลายพุม่ขา้วบณิฑ ์ 

  1.3 ลายเฟ่ือง  

  1.4 ลายบวั  

  1.5 ลายรกัรอ้ย  

  1.6 ลายประจาํยาม  

  1.7 ลายกน้ขด  

  1.8 ลายกระจงั  

 และลายเบด็เตลด็อื่น ๆ  

2.  ประเภทลายเลยีนแบบธรรมชาต ิไดแ้ก่  

  2.1 ลายดอกไม ้ซึง่เป็นทีนิ่ยมกนัมากในปจัจบุนั ไดแ้ก่ ดอกบวั ดอกพุดตาม และ

ดอกไมอ้ื่น ๆ ในลกัษณะเป็นช่อ เป็นกลุ่ม หรอืดอกเดีย่ว  

  2.2 ลายภาพสตัว ์ลายภาพสตัว ์เช่น นกประเภทต่าง ๆ ผเีสือ้ ชา้ง ไก่ มา้ ฯลฯ  

  2.3 ภาพทวิทศัน์ ประกอบดว้ย บา้นเรอืน ตน้ไม ้ดวงจนัทร ์กระท่อม และดวงอาทติย ์

เป็นตน้ พบไดจ้ากโล่ซึง่เป็นเครือ่งตกแต่งและประดบั หรอืถาดขนาดเลก็  

3.  ประเภทเรือ่งราวเกีย่วกบัวรรณคด ีชาดก ศาสนาและความเชือ่อื่น ๆ  

  3.1 ภาพไทย เช่น ตวัพระ ตวันาง ลงิ ยกัษ์ ชา้ง หงส์  สงิห ์ฯลฯ เรือ่งรามเกยีรติ ์เช่น 

ตอนนางสดีาถกูลกัพาตวั ภาพเรือ่งราวในราชสาํนกั ประกอบดว้ยผูค้นในกจิกรรมทีม่ลีลีาต่าง ๆ เช่น 

การฟ้อนราํ  
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  3.2 ภาพเรือ่งราวเกีย่วกบัพทุธประวตั ิเช่น การประสตูพิระสทิธตัถะ เจา้ชายสทิธตัถะ 

ทรงละทิง้ราชสมบตัอิอกผนวช  

  3.3 ภาพในนิทานชาดก เรือ่งพระเวชสนัดรและสวุรรณสาม  

  3.4 ภาพและลวดลายทีเ่กีย่วกบัราศทีัง้  12 ราศ ีใชต้กแต่งโต๊ะรปูทรงกลม ทรงรปูไข่

แปดเหลีย่ม หกเหลีย่ม สีเ่หลีย่ม ขนาดต่าง ๆ พรอ้มทัง้เกา้อีเ้ป็นทีนิ่ยมกนัมากทัง้ชาวไทยและชาว

ต่างประเทศ 

 ภาพเกีย่วกบัเรือ่งราวต่าง ๆเหลา่น้ี มกัปรากฏบนผลติภณัฑเ์ครือ่งเขนิจากประเทศพมา่ 

เช่น หบีใส่ของขนาดต่าง ๆ โต๊ะ ป่ินโต กล่องทีม่รีปูรา่งและขนาดแตกต่างกนั ดว้ยเทคนิคขดูขดี ฝงั

ส ีซึง่แสดงใหเ้หน็ฝีมอืทีช่ดัเจนและเชีย่วชาญของช่างเขยีนชาวพมา่  

 4.  ประเภทเบต็เตลด็ มกีารเขยีนลวดลายชงบนผลติภณัฑท์ี่ เป็นรปูทรงตวัสตัวต่์าง ๆ เช่น 

นก หนู แมว ป ูเต่า ฯลฯ นิยมตกแต่งตามหน้าตา ลาํคอ และหางสตัว ์ลวดลายเหล่าน้ีไดร้บัอทิธพิล

จากลายไทยแต่ดดัแปลงใหด้งูา่ย มกัใชส้สีดใสเขยีนลงบนรกัดาํ  

 

 รกั  

 รกั หรอื ยางรกัซึง่ชาวลา้นนาไทยเรยีกวา่  “น้ําฮกั” ไดม้าจากการเจาะตน้ไมช้นิดหน่ึง คอื 

ตน้รกั ตน้รกัทีท่าํการเจาะกรดีเอายางมามหีลายชนิดดว้ยกนั แต่ทีนิ่ยมเจาะเอายางมากทีส่ดุใน

จงัหวดัเชยีงใหม ่นัน้คอื ไมร้กัใหญ่หรอืฮกัหลวง (ศนูยส์ง่เสรมิอุตสาหกรรมภาคเหนือ. 2533)  

 รกัใหญ่ หรอื ฮกัหลวง (Melanorrhoea usitate) ชอบขึน้และเจรญิงอกงามดใีนปา่โปรง่แลว้ 

ซึง่มดีนิเป็นลกูรบัหรอืดนิปนทรายทีม่กีารระบายน้ําด ี 

 รกัหม ูหรอืรกัน้ํา  (Buchanania latifolia) มใีบใหญ่เรยีบลาํตน้ตรงเปลอืกของลาํตน้แขง็

ชอบขึน้อยูต่ามรมิหว้ยทีม่น้ํีาขงัอยู ่ยางรกัชนิดน้ีไมค่อ่ยนิยม เพราะยางรกัมคีณุภาพตํ่ ากว่ารกัใหญ่

ไดป้รมิาณน้อยแหง้ชา้  

 รกัขีห้ม ู(Semecarpus cochinchinensis) มใีบปลายขนของใบใหญ่ มนเรยีวมาหากา้นของ

ใบ เป็นใบแบบเรยีบ ลาํตน้เตีย้เป็นพุม่ มจีาํนวนน้อย มพีษิอนัตรายต่อผูท้ีแ่พย้างรกั จงึไมนิ่ยมกรดี

เอายาง 

 รกัปา่ (S.curtisii) ซึง่ไมป่รากฏวา่มผีูท้าํการเจาะหรอืกรดี  

 การกรดียางรกั จะทาํไดใ้น  3 ระยะ (กรเพชร เพชรรุง่ . 2539) คอื ช่วงเขา้ฤดฝูนปลาย

เดอืนพฤษภาคม ซึง่จะไดนํ้ายางคณุภาพตํ่า เพราะจะมน้ํีาฝนและเศษไมป้ะปน โยจะเรยีกน้ํายางรกั

ทีไ่ดน้ี้วา่ ฮกัแซว ในช่วงทีส่องเป็นช่วงฤดหูนาวราวเดอืนพฤศจกิายน -มกราคม จะได้ น้ํายางรกั

คณุภาพดมีาก เพราะขน้เหนียวและสะอาด เรยีกวา่ ฮกันาย (ภาคกลางเรยีกว่า รกัเหมย ) ส่วนช่วงที่

สามเป็นช่วงปลายฤดรูอ้น จะไดน้ํ้ายางรกัทีม่คีณุภาพตํ่า เพราะน้ํายางมปีรมิาณน้อย ไหลชา้จนแหง้

ตดิกบัรอยเจาะ ทาํใหต้อ้งขดูออก ผวิและเปลอืกไมจ้งึมกัหลุดตดิปะปนอยู่ ในน้ํายางรกัเรยีกวา่ 

ฮกัเฮือ้  
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 การนํายางรกัจากตน้รกัมาใช ้ทาํดว้ยการกรดีหรอืสบัดว้ยมดีทีล่าํตน้รกัใหเ้ป็นรอยยาว ๆ 

ยางรกัจะไหลออกมาตามรอยทีก่รดีหรอืสบันัน้ นําภาชนะเขา้รองรองน้ํายางรกัเป็นคราว ๆ เกบ็

รวบรวมไวใ้ชง้านตามขนาดทีต่อ้งการ ยางรกัน้ีบางแหง่เรยีกวา่  “น้ําเกลีย้ง” หรอื “รกัน้ําเกลีย้ง ” กม็ี

รกัหรอืยากรกัแต่ละชนิดทีช่่างรกัใชป้ระกอบงานเครือ่งรกั มคีุณลกัษณะดงัน้ี  (การท่าอากาศยาน

แห่งประเทศไทย. 2540)  

 1. รกัดบิ คอืยางรกัสดทีไ่ดจ้ากการกรดีหรอืสบัจากตน้รกั ลกัษณะเป็นของเหลวสขีาว เมือ่

ทิง้ไวส้กัระยะหน่ึงจะเปลีย่นเป็นสน้ํีาตาล และจะกลายเป็นสน้ํีาตาลไหม ้รกัดบิน้ีจะตอ้งผา่นการกรอง

ใหป้ราศจากสิง่สกปรกปะปน และจะตอ้งไดร้บัการขบัน้ําทีเ่จอือยูต่ามธรรมชาดในยางใหร้ะเห ยออก

ตามสมควรเสยีก่อน จงึนําไปใชป้ระกอบงานเครือ่งรกั  

 2.  รกัน้ําเกลีย้ง คอืรกัดบิทีผ่่านการกรองและไดร้บัการขบัน้ําเรยีบรอ้ยแลว้ เป็นน้ํายางรกั

บรสิทุธิจ์งึเรยีกวา่ “รกัน้ําเกลีย้ง” เป็นวสัดพุืน้ฐานในการประกอบงานเครือ่งรกัชนิดต่าง ๆ เช่น ผสม

สมกุ ถมพืน้ ทาผวิ  

 3.  รกัสมกุ คอืรกัน้ําเกลีย้งผสมกบัสมกุ มลีกัษณะเป็นของเหลวค่อนขา้งขน้ ใชส้าํหรบัอุด

แนวทางลงพืน้และถมพืน้  

 4.  รกัเกลีย้ง คอืรกัน้ําเกลีย้งผสมกบัสมกุถ่านใบตองแหง้ปน่ บางทเีรยีกว่ า “สมกุดบิ” ใช้

เฉพาะงานอุดร ูยารอ่ง ยาแนวบนพืน้ก่อนทารกัสาํหรบัปิดทองคาํเปลว  

 5.  รกัเชด็ คอืรกัน้ําเกลีย้ง นํามาเคีย่วบนไฟอ่อน ๆ เพื่อไล่น้ําใหร้ะเหยออกมากทีสุ่ด จนได้

เน้ือรกัขน้และเหนียวจดั สาํหรบัใหแ้ตะ ทา หรอืเชด็ลงบนพืน้แต่บาง ๆ เพื่อปิดทองคาํเปลวหรอืทาํ

ชกัเงาผวิหน้างานเครือ่งรกั 

 6.  รกัใส คอืรกัน้ําเกลีย้งทีผ่่านกรรมวธิสีกดัใหส้อ่ีอนจากและเสือ้โปรง่ใสกว่ารกัน้ําเกลีย้ง

สาํหรบัใชผ้สมสต่ีาง ๆ ใหเ้ป็นรกัส ี 

 รกัแต่ละชนิดทีไ่ดแ้นะนําใหท้ราบน้ีลว้นมทีีม่าจาก “รกัดบิ” ดว้ยกนัทัง้สิน้ รกัแต่ละชนิดจะมี

คุณภาพมากหรอื น้อยกต็ามเมือ่นํามาประกอบงานเครือ่งรกัแลว้จะไดง้านทีม่คีวามคงทนถาวร

เพยีงใด ขึน้อยูก่บัคุณสมบตัพิืน้ฐานของรกัดบิทีช่่างรกัรูจ้กัเลอืกรกัดบิทีม่คีุณภาพดมีาใช ้ 

 ลกัษณะหรอืคุณสมบตัพิเิศษอกีอยา่งหน่ึงของยางรกั คอืสามารถคงลกัษณะของเหลวไวไ้ด้

เป็นเวลานาน หากเกบ็รกัษาไวใ้นภาชนะทีปิ่ดมดิชดิ โดยไมใ่หถ้กูอากาศและความรอ้นจากแสงแดด 

ยางรกัจะมอีงคป์ระกอบและคุณสมบตัแิตกต่างกนัไปตามลกัษณะของพนัธุ ์แหล่งกําเนิด และ

สิง่แวดลอ้มทางภมูศิาสตร ์แต่ละพนัธุม์คีุณสมบตัต่ิางกนั ดงัน้ี  (ศนูยก์ารศกึษานอกโรงเรยีน

ภาคเหนือ. 2537)  

 รกัจนี มี ลกัษณะคลา้ยน้ํานมสขีาวออกเทา เมือ่ทิง้ไวจ้ะเป็นสน้ํีาตาล ไดจ้ากตน้รกัทาง

ตอนกลางของประเทศ อาจใชน้ํ้ามนัตงัอิว้ปลอมปนเพือ่เพิม่ปรมิาณ เพือ่ประโยชน์ทางการคา้ดว้ยใน

บางครัง้  
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 รกัญีปุ่น่ มลีกัษณะคลา้ยกนักบัรกัจนี แต่จะมสีทีีเ่ขา้กว่า เมือ่ทิง้ไวน้าน ๆ ไดจ้ากตน้รกัทาง

ตอนเหนือของกรงุโตเกยีว ญีปุ่น่ จาํทาํใหย้างรกัใสดว้ยการเตมิสารประเภทตวัทาํละลาย เช่น การบรู 

(Camphor) น้ํามนัสน (Turpentine) ฯลฯ เพื่อใหไ้ดร้กัสทีีม่สีสีดใส ไมค่ลํ้าดาํเหมอืนรกัชนิดอื่น ๆ  

 รกัเวยีดนาม มลีกัษณะคลา้ยกนักบัรกัไทยและรกัพมา่ แตกต่างกนัในสว่นประกอบบา้ง 

เช่น รกัเวยีดนามจะมี  Laccase มากกว่า และ  Thitsiiol น้อยกว่ารกัไทย ซึง่เมือ่นํามาทาํเครือ่งเขนิ

จะไดผ้วิทีเ่ปราะบาง ไมแ่ขง็แรง ทนทานเหมอืนรกัพนัธุอ์ื่น ๆ  

 รกัพมา่ มลีกัษณะเป็นยางขน้สเีทา ไดจ้ากตน้รกัทีม่ชีื่อทางพฤกษศาสตรว์่า  Melanorrhoea 

uaitata เมือ่ถกูอากาศนาน ๆ สจีะกลายเป็นสน้ํีาตาลและดาํสนิทในทีส่ดุ  

 วตัถุดบิทีใ่ชผ้ลติเครือ่งเขนิ  (ศนูยก์ารศกึษานอกโรงเรยีนภาคเหนือ , 2537) งานเครือ่งเขนิ

ของไทยเป็นหตัถอุตสาหกรรมปะเภทหน่ึงทีไ่ดพ้ฒันากระบวนการผลติและวตัถุดบิทีต่นเองมอียู่

ตลอดระยะเวลาอั นยาวนานจากอดตีสูป่จัจบุนั โดยสนันิษฐานไดว้า่ความรูส้การดา้นนําเครือ่งเขนิ

และวสัดอุุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการผลตินัน้ไดร้บัอทิธพิลผสมผสานกนัระหวา่งจนี ญีปุ่น่ ไทย และพมา่ ใน

บางงานวสัดแุละอุปกรณ์ทีใ่ชม้ลีกัษณะเป็นแบบดัง้เดมิ ซึง่ไดร้บัการพฒันาในเวลาต่อมาดว้ย

เทคโนโลยใีหม ่เครือ่งมอืวสัด ุอุปกรณ์ใหม่ๆ  หลายชนิด หลายประเภทมคีวามเหมาะสม ทาํงานได้

สะดวกรวดเรว็และใหร้ปูลกัษณ์ใหมแ่ก่งานเครือ่งเขนิหลากหลายดว้ยรปูแบบและประโยชน์ใชส้อยที่

มากขึน้ ซึง่แต่เดมิมอียูไ่มม่ากนกั เช่น เครือ่งเขนิลายรดน้ําปิดทอง ลายขดุขดีฝงัส ีลายประดบัมกุ 

ประดบักระจกและเปลอืกไข ่ 

 

 วสัดโุครงสร้าง ไม้  

 วสัดหุลายชนิดมคีวามสาํคญัต่อการสรา้งอารยธรรมของมนุษยชาตมิาชา้นาน ถา้ไมม่วีสัดุ

อื่นใดมาใหย้างรกัไดเ้คลอืบทา เราจะไมรู่เ้ลยวา่ยางรกัจากตน้ไมช้นิดน้ีมคีณุประโยชน์มหาศาลและ

ถา้ไมม่ยีางรกัวสัดเุหลา่นัน้คงไมย่นืยาวนบั พนัปี ทัง้วสัดุทีใ่ชเ้คลอืบทาและวสัดุทีใ่ชเ้ป็นโครงได้

ผสมผสานก่อเกดิเป็นสิง่ของภาชนะใชส้อยในนาม “เครือ่งเขนิ” แสดงถงึอารยธรรมของบรรพบุรษุให้

ประจกัษแ์ละอา้งองิในปจัจบุนั  

 ยางรกัมคีุณสมบตัพิเิศษทีไ่มม่สีารใดเทยีบไดแ้มแ้ต่สน้ํีามนัทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกนัมากก็

ตาม ยางรกัสามารถใชเ้คลอืบทากบัโครงทีท่าํมาจากวสัดตุ่างๆ ไดเ้กอืบไมม่ขีอ้จาํกดั ตัง้แต่ไม ้ไม่

ไผ่ หวาย กระเบือ้งดนิเผา แกว้ โลหะ ผา้ กระดาษ พลาสตกิ ฯลฯ ซึง่ต่างมคีุณสมบตัแิตกต่างกนัไป 

หากไมศ่กึษาวสัดุทีใ่ชท้าํโครงเครือ่งเขนิใหห้ลากหลายและกวา้งขวางแลว้ การพฒัน างานเครือ่งเขนิ

คงจะเป็นไปไดย้าก ดงันัน้ จงึควรทีจ่ะใหค้วามสาํคญัและเรยีนรูเ้ร ือ่งราวของวสัดแุต่ละชนิดไวด้ว้ย 

ดงัน้ี  
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 1.  ไม ้ม ี3 ชนิด คอื  

  1.1 ไมเ่น้ืออ่อน ไดแ้ก่ ไมท้ีม่เีน้ือค่อนขา้งหยาบ น้ําหนกัเบา ผุงา่ย บดิและหดตวัสงู 

แตกรา้วมาก ปลวก มอดชอบกนิ เช่น ไมจ้าํปา่ ไมแ้ดงน้ํา ไมก่ระบาก ไมม้ะมว่งปา่ ไมม้ะยมหอม  

ไมร้ม่มา้ (ซอ) ไมเ้หยีง ไมย้าง และไมฉํ้าฉา เป็นตน้ บางชนิดเหมาะกบัการทาํโครงเครือ่งเขนิเพราะ

มน้ํีาหนกัเบา ยางรกัซมึตดิไดด้ ีแต่ดว้ยในความแขง็แรง  

  1.2 ไมเ้น้ืออ่อนปานกลาง ไดแ้ก่ ไมท้ีจ่ดัเขา้ประเภทเน้ือแขง็ไมไ่ด ้แต่คุณภาพดกีว่าไม้

เน้ืออ่อน ยดืและหดตวัน้อย บางชนิดทนต่อสภาพอากาศดเีท่ากบัไมเ้น้ือแขง็ แต่ดอ้ยในเรือ่งของการ

รบัน้ําหนกั นิยมใชท้าํเครือ่งเรอืนและงานทีต่อ้งการความละเอยีดสวยงาม ไดแ้ก่ ไมส้กั ไมอ้นิทนิล 

ไมต้ะแบก ไมโ้มกมนั ไมย้มหนิ และไมส้ตีาดง เป็นตน้ ไมจ้าํพวกน้ีใชท้าํโครงเครือ่งเขนิไดด้กีว่า

พวก แต่คอนขา้งหายากและมรีาคาสงูมากในปจัจบุนั  

  1.3 ไมเ้น้ือแขง็ ส่วนใหญ่เป็นไมท้ีม่น้ํีาหนกัมาก เน้ือแน่น แขง็และเหนียว มทีัง้เน้ือ

หยาบจนถงึเน้ือละเอยีด บางชนิดเสีย้นตรงแต่สว่นมากเสีย้นจะสบัสน จงึใหล้ายไมท้ีส่วยงาม ตดัและ

ไสแต่งยาก ทนทานในทุกสภาพอากาศ เหมาะกบังานก่อสรา้งทีร่บัน้ําหนกัมาก ๆ บางชนิดนิยมใช้

ทาํเครือ่งเรอืนไดอ้ยา่งงดงาม เช่น ไมแ้ดง ไมป้ระดู่ ไมเ้ตง็ ไมร้งั ไมม้ะค่าโมง ไมต้ะเคยีนทอง ไม้

พยงุหรอืประดู่ลาย และไมช้งิชนั ซึง่ทัง้หมดไมเ่หมาะกบังานทาํโครงเครือ่งเขนิ  

 2.  ไมไ้ผ่-หวาย  

  2.1 ไมไ้ผ่ เป็นไมท้ีม่คีุณลกัษณะพเิศษผดิกบัไมอ้ื่น ๆ ทีม่อียูใ่นโลก มนัสามารถทีจ่ะ

แตกหน่อขยายพนัธุด์ว้ยเหงา้ ลาํ แขนง และเมลด็ ไดใ้นดนิทัว่ไปโดยเฉพาะกบัพืน้ทีท่ีม่คีวามชุ่มชืน้ 

หน่อไผ่จะเจรญิเตบิโตอยา่งรวดเรว็ และจะโตเตม็ทีใ่นเวลา 2 เดอืน จากนัน้จะมขีนาดคงทีจ่นกวา่จะ

หมดอาย ุการตดัไผ่ควรเลอืกลาํทีม่อีายตุัง้แต่  3 ปีขึน้ไป สาํหรบัลาํทีม่อีายุ  1-2 ปี ไมค่วรตดัเป็น

อยา่งยิง่ เพราะไผใ่นวยัน้ียงัทาํหน้าทีเ่ลีย้งลาํตน้ใหม ่ 

 งานเครือ่งเขนิจาํนวยมากมายในสมยัโบราณนิยมใชไ้มไ้ผแ่ละไมส้กัเป็นโครงม ากกว่าไม้

ชนิดอื่น ๆ สาํหรบัไมไ้ผ่นัน้อาจจะมากกว่าโดยเฉพาะอยา่งยิง่ไมไ้ผ่  “เฮยีะ” ทัง้น้ีเพราะไผ่เฮยีะ  

(Cephalostachyum virgatum Kurz) เป็นไมไ้ผ่ทีด่ ีเหมาะสมกบังานโครงเครือ่งเขนิมากกว่าไมช้นิด

อื่น ไผเ่ฮยีะเป็นไมท้ีม่มีากในปา่ชืน้ดบิทางภาคเหนือของประเทศไทย มี ลกัษณะลาํตน้เรยีวตรง

ขนาดลาํตน้ไมใ่หญ่นกั มเีน้ือบางและเบา สามารถสรา้งสานโครงทีต่อ้งการความบางเป็นพเิศษดว้ย

วธิกีารจกัสานและขดขึน้รปูทรงต่าง ๆ ไดโ้ดยความแขง็แรง แมจ้ะทาํเป็นภาชนะขนาดใหญ่ น้ําหนกั

กย็งัคงเบาอยู ่เมือ่เคลอืบทาดว้ยยางรกัแลว้จะมคีวามแขง็แรงทนทานเช่ นเดยีวกบัไมช้นิดอื่น ๆ 

อยา่งไรกต็ามไผเ่ฮยีะทีใ่ชท้าํโครงเครือ่งเขนิยงัมขีอ้เสยีทีม่อดชอบไชกนิเน้ือไม ้ดงันัน้การป้องกนัคอื

เลอืกไมท้ีม่อีาย ุ2-3 ปี ไมค่วรเลอืกทีม่อีายนุ้อยกว่าเพราะมอดชอบกนิมาก และไมท้ีอ่ายเุกนิ  3 ปี ก็

ไมค่วรนํามาทาํเพราะเน้ือไมค้อ่นขา้งแขง็ เปราะและหกัไดง้า่ยเมือ่นํามาขึน้รปูจากการเลอืกไมใ้หไ้ด้

ขนาดอาย ุ2-3 ปี แลว้ควรจะป้องกนัเหตุจากมด แมลงกดักนิ โดยการตม้น้ําทีอุ่ณหภมูิ  60-70 องศา

เซลเซยีส หรอืตม้น้ํากบักาํมะถนัประมาณ  30 นาท ีก่อนนําไปจกัสานหรอืชด น้ํายากาํมะถนัจะช่วย

รกัษาและป้องกนัไมใ้หค้งทน ปราศจากมอดและแมลงกดักนิ  
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  2.2 หวาย เป็นวสัดุอกีชนิดหน่ึงทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกบัไผ่ แต่ในงานหตักรรมจกัสาน

แลว้ หวานเป็นเพยีงวสัดปุระกอบในการขา้วของเกบ็รมิ หรอืทาํหภูาชนะจกัสานทัว่ไป ดงันั ้ น 

ภาชนะทีใ่ชห้วายจกัสานจะเคลอืบทาดว้ยยางรกักค็งไมแ่ตกต่างกนันกักบัการเคลอืบบนไมไ้ผ ่ 

หวายเป็นไมล้าํตน้เลก็และยาวมาก จนบางครัง้เกอืบจะเป็นไมเ้ลือ้ยดว้ย เหตุทีท่่านน้ําหนกัตวัเองไม่

ไหว มเีน้ือลาํตน้ตนัและเป็นเสน้หยาบ ขอ้ปลอ้งยาว ชอบขึน้ในปา่ชืน้ดบิแถบภาคเหนือ  ปจัจบุนัหา

ยากและราคาแพงมาก จงึไมนิ่ยมนํามาทาํโครง    

 

 สมกุ  

 สมกุ เป็นชือ่เรยีกของวสัดรุองพืน้ในงานเครือ่งเขนิทีไ่ดจ้ากการนําเอาสารต่างๆ เช่น ผงอฐิ 

ผงกระเบือ้ง ผงดนิ แป้งขา้วเจา้ หรอืผงฝุน่ อื่นๆ มาคลุกเคลา้กบัน้ําพอใหร้วมตวักนัเป็นของเหลว

แลว้ผสมกบัยางรกั ซึ่ งจะทาํใหเ้กดิการจบัตวักนั มคีวามขน้และเหนียว สามารถเกาะตดิและทรงตวั

อยูไ่ดเ้มือ่ฉาบหรอืทาลงบนโครงผลติภณัฑร์ปูทรงต่าง ๆ การทาสมกุเพือ่ปรบัความราบเรยีบของผวิ

โครงทีส่ว่นใหญ่เป็นไมช้นิดต่างๆ ซึง่เน้ือของไมต่้างๆ กม็คีวามหยาบละเอยีดต่างกนัไป เพือ่ความ

สวยงามจงึจาํเป็นตอ้งลบปกปิดและปรบัผวิใหเ้รยีบรอ้ยเสยีก่อนดว้ยสมกุ  

 ลกัษณะความแตกต่างกนัของโครงไมจ้ากรอ่งรอยของเสีย้น รหูรอืตาไมจ้นถงึรอยแตกรา้ว

ของเน้ือไมซ้ึง่มขีนาดเลก็ใหญ่แตกต่างกนันัน้เน้ือของสมกุจงึตอ้งมคีวามละเอยีดหยาบแตกต่างกนั

ไป ตามเหตุนัน้ดว้ยเน้ือไมท้ีม่คีุณภาพ เช่น ไมส้กัทอง ซึง่มเีน้ือทีล่ะเอยีดสามารถขดัแต่งใหเ้รยีบได้

งา่ย ช่างกจ็ะใชผ้งดนิ ผงดนิสอพอง หรอืผงฝุน่ต่างๆ มาผสมกบัยางรกั ทาํเป็นสมกุใชใ้นงานนัน้ๆ 

เรยีกว่าสมกุละเอยีด แต่ถา้โครงไมน้ัน้หยายดว้ยเน้ือไมห้รอืไมม้รีอยแตกรา้ว ช่างกจ็ะใชอ้ฐิปน่ ขี้

เลื่อยหรอืสิง่อื่นๆ ทีห่ยาบมาผสมกบัยางรกั อุด ฉาบ ป้าย เสยีชัน้หน่ึงก่อน เรยีกวา่ สมกุหยาบสว่น

โครงไมท้ีม่ลีกัษณะของเน้ือกึง่หยาบกึง่ละเอยีด ช่างจะเลอืกเอาผงดนิ ผงอฐิมาผสมกบัยางรกัฉาบ

ทาลงบนโครงไมน้ัน้ ๆ เรยีกสมกุกลาง หากโครงวสัดอุื่นทีม่คีวามเรยีบในตวัของมนัเองอยูแ่ล้ ว เช่น 

แกว้ พลาสตกิ ฯลฯ กไ็มจ่าํเป็นตอ้งใชส้มกุรองพืน้ปรบัความเรยีบได ้แต่ถา้โครงนัน้มรีอ่ยรอยหรอื

ตาํหนิทีห่ยาบใหญ่โตขึน้ ช่างจะพจิารณาสรรหาวสัดทุีม่ขีนาดใหญ่ขึน้มาใชแ้ทนผงอฐิ ผงดนิ เช่น ขี้

เลือ่ย เสน้ใยพชื สาํล ีเป็นตน้ มาผสมกบัยางรกั อุดรอ่งรอยนัน้ ๆ ไดเ้ต็ มเรว็ขึน้กวา่การใหส้มกุ

หยาบ ซึง่จะตอ้งใชห้ลาย ๆ ครัง้ เป็นตน้ การทีจ่ะทาํงานหรอืผลติเครือ่งเขนิใหร้วดเรว็ขึน้ ความ

ฉลาดรอบรูแ้บละประสบการณ์ของช่างจะช่วยใหก้ารปรบัพืน้ผวิของโครงผลติภณัฑเ์สรจ็เรว็ ดว้ย

การเลอืกใชว้สัดผุสมสมกุไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัการนําไปใชง้านนัน้ ๆ  

 สมกุนัน้มดีว้ยกนัอยา่งน้อย  3 ชนิด คอื สมกุหยาบ สมกุกลาง และสมกุละเอยีด โดยสมกุ

แต่ละชนิดมอีงคป์ระกอบของสารดงัต่อไปน้ี (ศนูยก์ารศกึษานอกโรงเรยีนภาคเหนือ. 2537)  

 1.  อฐิปน่ หรอืผงอฐิ ผงกระเบือ้ง ทัง้อฐิหรอืกระเบือ้งกค็อืผลผลติของดนิเผา ไดจ้ากการ

นําเอาดนิดาํ ดนิเหนียวมานวดใหเ้ขา้กนัแลว้นําไปเผาไฟทีอุ่ณหภมู ิ700-900 องศาเซลเซยีส ซึง่เน้ือ

ของดนิเผาชนิดน้ีจะมคีวามแขง็และแกรง่ในระดบัหน่ึงทีจ่ะไมล่ะลายน้ําไดอ้กี การดดูซมึน้ําจะน้อยลง 
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เมือ่นําอฐิมาบดใหเ้ป็นผงผสมน้ําเลก็น้อย เพื่อใหเ้ขา้กบัยางรกัไดง้า่ยขึน้ ผงอฐิซึง่ มลีกัษณะเป็นผง

แขง็เมด็เลก็ ๆ จะถูกเรยีงซอ้นทบัและเกาะตดิเป็นเน้ือเดยีวกนัอยา่งหยาบ ๆ ดว้ยยางรกัทีเ่หนียว 

และเมือ่แหง้จะทาํใหม้คีวามแขง็ตวัมากทีสุ่ด ใชผ้สมกบัยางรกัทาํสมกุหยาบ  

 2.  ดนิสอพอง หรอืดนิขาวหรอืดนิเกาลนิ เป็นวตัถุดบิทีไ่ดจ้ากธรรมชติ สว่นใหญ่นําไปผลิต

เครือ่งป ัน้ดนิเผาประเภทถว้ยชาม เพราะดนิชนิดน้ีจะมเีน้ือทีล่ะเอยีดและขาวสะอาด หดตวัคอ่นขา้ง

น้อย ละลายน้ําไดง้า่ยใชผ้สมกบัผงอฐิและยางรกัทาํสมกุกลาง เมือ่แหง้จะมเีน้ือค่อนขา้งแขง็กึง่

หยาบกึง่ละเอยีด  

 3.  ดนิดาํหรอืดนิเหนียว เป็นวตัถุดบิทีม่อียูใ่นพืน้ทีท่ ัว่ไ ป มลีกัษณะเฉพาะทีม่สีดีาํเมือ่แหง้

สนิทเน้ือคอ่นขา้งละเอยีดและเหน่ียว ถา้เป็นกอ้นจะละลายน้ํายาก หดตวัเลก็น้อย นิยมใชด้นิชนิดน้ี

ผลติเครือ่งป ัน้ดนิเผาประเภทเครือ่งหนิ เมือ่นํามาผสมกบัดนิสอพองและยากรกัจะไดส้มกุละเอยีด 

เมือ่แหง้จะใหเ้น้ือทีค่่อนขา้งละเอยีดและแขง็ปานกลาง ขดัผวิดว้ยกระดาษทรายน้ําไดโ้ดยไมย่ากนกั 

 4.  ขีเ้ถา้ เป็นกากทีเ่หลอืจากการเผาไหมข้องไม ้แกลบ ขีเ้ลื่อย ขีก้บ ฟางขา้ว ตน้ออ้ หญา้

ดา เปลอืกถัว่ลสิง ใบไม ้ขีเ้ถา้ของพชืเหลา่น้ีหากนําไปวเิคราะหแ์ลว้จะพบวา่มสีว่นทีค่ลา้ยคลงึกนั 

เช่น Silica Alumina Lime Magnesia Potash และ Iron จาํนวนมากน้อยต่างกนัไปตามชนิดของพชื 

เมือ่นํามาผสมกบัดนิสอพองหรอืดนิดาํกบัยางรกัจะไดส้มกุละเอยีด เช่น ดนิดาว ดนิดาํ  

 5.  ผงถ่าน เป็นวตัถุทีไ่ดจ้ากการเผาไหมข้องไมแ้ละหยดุการเผาในขณะกึง่ดบิ กึง่สุก ยงัคง

ลกัษณะรปูทรงของท่อนไมอ้ยู ่มสีดีาํ เ น้ือมรีพูรนุและแกรง่พอสมควร สามารถใชข้ดัผวิทีต่อ้งการ

ความละเอยีดแทนกระดาษทราบน้ําไดเ้มือ่บดใหเ้ป็นผงละเอยีดใชผ้สมกบัยางรกัขีเ้ถา้และดนิดาํทาํ

สมกุละเอยีดไดเ้ช่นเดยีวกนั  

 6.  ขีเ้ลื่อย ไดจ้ากการใชเ้ลื่อยตดัไมม้ขีนาดของขีเ้ลื่อยจากหยาบจนถงึละเอยีดตามลกัษณะ

ของเน้ือไมแ้ละขนาดของฟนัเลือ่ยทีใ่ชใ้นการเลือ่ย ขีเ้ลือ่ยจะนํามาใชท้าํสมกุหนายหรอืสมกุอุดรอ่ง

ไดท้ีม่ขีนาดใหญ่จนถงึขนาดเลก็ไดเ้ช่นเดยีวกบัสมกุหยาบ ทีใ่ชผ้งอฐิและสมกุทีใ่ชข้ ีเ้ลื่อ ย จะมคีวาม

แขง็น้อยกว่า  

 7.  ใยพชื ไดแ้ก่ สาํล ีใยปา่น เปลอืกปอ ซึง่จะใหข้นาดใหญ่ -เลก็ ของเสน้ใยแตกต่างกนั

ตามชนิดของพชื การนําเสน้ใยมาตดัเป็นชิน้เลก็ ๆคลุกเคลา้กบัยากรกัจะไดเ้น้ือสมกุใชอุ้ดรรูอ่งหรอื

รอยแตกรา้วของเน้ือไมท้ีม่ขีนาดใหญ่ไดด้ ีเพราะเสน้ใจทีจ่บัปร ะสานไขวก้นัอยา่งสบัสนจะเป็นตวั

ช่วยยดึและใหเ้น้ือเยือ่ทีแ่ขง็แรงต่อโครงพืน้งานเครือ่งเขนิอกีชนิดหน่ึง  

 8.  แป้งขา้วเจา้ เป็นวสัดทุีไ่ดจ้ากขา้วสารเจา้ ผา่นกรรมวธิโีมแ่ละทาํแหง้ในรปูของฝุน่ผง

สามารถนํามาใชใ้นสว่นผสมของสมกุเพือ่ตกแต่งโครงพืน้เครือ่งเขนิรว่มกบัผ้ า กระดาษ หรอืเสน้ใย

ต่าง ๆ ก่อนนําไปใชอุ้ดฉาบตกแต่ง ปกปิดรอยต่อประสานของโครงพืน้ จดัเป็นสมกุละเอยีด  

 9. ปนูปลาสเตอร ์เป็นวสัดุทีไ่ดจ้ากการนําเอาแรย่ปิซัม่ และหรอืเกลอืจดื โดยการนํา

วตัถุดบิดงักล่าวมาบดดว้ยเครือ่งบด ตใีหแ้ตกละเอยีดเป็นเมด็ โตกว่าเมด็ทราบหยาบเลก็น้อย แลว้

นําไปเผาคัว่ (Calcine) ทีอุ่ณหภมู ิ120-180 องศาเซลเซยีส ซึง่จะทาํใหแ้ตกเป็นฝุน่ผงทีล่ะเอยีดมาก  
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 ปลาสเตอรท์ีไ่ดจ้ากแรย่ปิซัม่จะมเีน้ือละเอยีดสขีาวบรสิุทธิ ์มคีุณสมบตัดิดูซมึน้ําไดด้กีว่า

ปลาสเตอรท์ีท่าํจากเกลอืจดื ซึง่มเีน้ือทีห่ยาบและสคีลํ้ากว่าเลก็น้อย เพราะเกลอืจดืจะไดจ้ากแหล่งที่

มดีนิปนเป้ือนทีย่ากแก่การขจดัออกไป การนําเอาปราสเตอรม์าใชง้านสมกุกเ็พือ่ใหส้มกุมเีน้ือที่

ละเอยีด มคีวามแขง็และหดตวัน้อยมากความแขง็ของปลาสเตอรเ์ป็นผลทางปฏกิริยิาของปลาสเตอร์

เมือ่รวมตวักบัน้ําทีด่ดูซมึไดแ้ละทาํใหส้มกุแหง้เรว็ขึน้  

 10. ปนูขาว ไดจ้ากการนําเอาหนิปนู (Lime Stone) มาเผาจนสุกแลว้ใชล้ะอองน้ําฉีด ซึง่จะ

ทาํใหห้นิเกดิการแตกตวัเป็นฝุน่ผงทีล่ะเอยีด มคีุณภาพสมบตัใิชเ้ป็นส่วนผสมเพื่อใหเ้กดิการเกาะตวั

ของวสัดอุื่น ๆ เช่น ทราย อฐิ ซเีมนต ์ในงานก่อสรา้ง แขง็ตั วเมือ่แหง้ในงานสมกุละเอยีดสามารถ

นํามาใชไ้ดห้ากตอ้งการใหส้มกุแหง้เรว็ขึน้  

 11. สฝีุน่ ไดจ้าก ดนิ แร ่และออกไซดข์องโลหะโดยผา่นกระบวนการทาํใหเ้กดิเป็นฝุน่สี

ต่าง ๆ หลายระดบัคณุภาพ เพือ่ใหผู้ใ้ชเ้ลอืกใชไ้ดต้ามวตัถุประสงค ์สฝีุน่หรอืสนํีามาใชใ้นงานผลติ

เรือ่งเขนิประเภทรกัสแีละขดุขดีฝงัส ีสามารถนํามาใชใ้นงานต่างกนั เช่น ใชผ้สมรกัพืน้ รกัใส ทาํสี

บนผวิงาน ใชโ้รบลงใน่องเสน้ทีข่ดูหรอืขดีไวใ้หม้สีสีนัสวยงาน เป็นตน้  

 12. หมกึจนี ใชผ้สมสมกุ รกัรองพืน้หรอืทาบนโครงไม ้หรอืทาบนเน้ือสมกุเพือ่ใหพ้ืน้ โครง

เครือ่งเขนิมสีดีาํสนิท เป็นการช่วยเสรมิใหเ้น้ือรกัเงา มคีวามดาํมนัยิง่ขึน้  

 13. สารเคมต่ีางๆ โดยการนํามาผสมกบัเน้ือรกัชนิดต่าง ๆ เช่น  

   - แมงกานิสคารบ์อเนต ตะกัว่คารบ์อเนต โปแตสเซยีมไดโครเมท ฯลฯ ใหส้มกุแหง้ใน

เวลาทีร่วดเรว็ขึน้  

  - เฟอรร์สัไฮดรอกไซด ์แมงกานีสไฮดรอกไซด ์ฯลฯ ใหร้กัใสแหง้ในเวลาทีร่วดเรว็  

  - แคลเซยีมซลัเฟต แมงกานนิสซลัเฟต เอธลิแอลกอฮอล ์ฯลฯ ใหร้กัสแีหง้ในเวลาที่

รวดเรว็  

 วิธีการลงรกัสมกุ 

 การลงรกัสมกุจะตอ้งลงบนพืน้วสัดทุีผ่า่นการเตรยีมพืน้มาขัน้หน่ึง คอืจะตอ้งผา่นการทารกั

รองพืน้ทิง้ไวจ้นแหง้แลว้นํารกัสมกุมาทาโดยใชไ้ม้ พายทาเกลีย่ เพราะว่าสมกุมลีกัษณะเหนียว เมือ่

ทาเกลีย่จนทัว่และมคีวามหนาพอประมาณและสมํ่าเสมอกนั นําเกบ็ในตูบ่้มรกั เมือ่รกัสมกุบ่มจน

แหง้จงึนํามาขดัดว้ยกระดาษทรายน้ําใหเ้รยีบและเกบ็ซ่อมรอ่งรอยทีไ่มเ่รยีบรอ้ยอกีครัง้บ่มและขดัให้

เรยีบอกีครัง้หน่ึง แลว้จงึนําไปทาพื้ นดว้ยรกัน้ําเกลีย้ง เอาเขา้เกบ็ในตูบ่้มรกัทิง้ไวใ้หแ้หง้สนิทนํามา

ขดัใหเ้รยีบอกีครัง้หน่ึง แลว้จงึนําไปทาพืน้ประมาณ 3-4 ครัง้ จนเรยีบเป็นมนัจงึจะใชไ้ด ้

 ขัน้ตอนการผลิต  

 วธิกีารผลติเครือ่งเขนิชนิดต่างๆ อาจจะมวีธิกีารผลติทีแ่ตกต่างกนัไปบา้ง แลว้แต่วตัถุดบิ

แบบ และกรรมวธิขีองแต่ละประเทศ แต่มหีลกัการทีส่าํคญัในการผลติเครือ่งเขนิ ซึง่พอจะแยกได้

ดงัน้ีคอื (ศนูยส์ง่เสรมิอุตสาหกรรมภาคเหนือ. 2533)  
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 1.  การทาํโครงเครือ่งเขนิ  

 2.  การเลอืกชนิด และแบบของเครือ่งเขนิ  

 3.  การลงรกั  

  3.1 ขัน้เตรยีมการ  

  3.2 ขัน้ตอนการทารกัชัน้แรก  

    3.2.1 การทารกัชัน้แรก  

    3.2.2 การชกัเงา  

    3.2.3 การทารกัใสหรอืการชกัเงา  

 4.  การตกแต่งในขัน้สดุทา้ย  

  4.1 การเขยีนลายแบบไทย  

  4.2 การเขยีนลายแบบญีปุ่น่  

 5. ตูบ่้มรกั 

 

 1. การทาํโครงเคร่ืองเขิน  

 โครงเครือ่งเขนิ วตัถุดบิทีจ่ะนํามาใชท้าํเครือ่งเขนิ อาจแบ่งแยกไดด้งัน้ี  

  1. โครงไมไ้ผ่  

  2. โครงไมเ้น้ือแขง็  

  3. โครงโลหะ  

  4. โครงเครือ่งป ัน้ดนิเผา  

  5. วตัถุดบิอื่น ๆ  

 โครงไมไ้ผ่ เรานิยมใชไ้มไ้ผ่มาก ในการจกัสานทาํโครงเครือ่งเขนิ เพราะไมไ้ผ่มลีกัษณะเ บา

บาง และมคีวามยดืหยุน่ในตวัเมือ่นํามาจกัสานแลว้ สว่นดขีองโครงไมไ้ผ ่คอื  

  1. หดตวั และขยายตวัวไดโ้ดยไมท่าํใหเ้สยีรปู  

  2. การทาํรปูแบบไดง้า่ย คอืจะสานใหเ้ป็นรปูอะไรกไ็ด ้

  3. มน้ํีาหนกัเบา แมจ้ะทาํเป็นของใหญ่กไ็มห่นกั  

  4. หาไดง้า่ย ราคาถกู  

 สว่นขอ้เสยีของการใชโ้ครงไมไ้ผ ่คอื มกัจะมมีอดกนิงา่ย  

 การสานโครงดว้ยไมไ้ผน่ี้ อาจทาํได ้2 รปูแบบ คอื  

 1. สานแบบสาํเรจ็รปู คอืการสานไปตามรปูแบบทีต่อ้งการ นําไปทารกัไดเ้ลย  

 2. สานแบบขด คอืสานเป็นแผน่กลมๆ วนจากไจในออกมาภายนอกตามขนาดทีต่อ้งการ 

แลว้จงึนําไปเขา้แบบอบและอดัใหไ้ดร้ปูแบบทีท่าํไว ้ 
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 2. การเลือกชนิดและแบบของเคร่ืองเขิน  

 ก่อนทีเ่ราจะประดษิฐผ์ลติภณัฑใ์ดๆ กต็าม เราจาํเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารออกแบบสิง่ผลตินัน้ๆ 

เสยีก่อน และหลกัการสาํคญัทีค่วรคาํนึงถงึก่อนอื่น คอื 

 1.  ผลติภณัฑจ์ะขายไดใ้นจาํนวนมากหรอืไม ่ 

 2.  เราจะผลติสนิคา้ในราคาตํ่าพอสมควรหรอืไม ่และใชว้ตัถุดบิอะไรจงึจะเหมาะ เมือ่เราได้

เลอืกเชนิดของแบบทีท่าํและวสัดุทีจ่ะใชใ้นการผลติแลว้ เรากจ็ะตอ้งคาํนึงถงึหลกัในการออกแบบ 

ดงัต่อไปน้ี  

  - ทาํความเขา้ใจในประเภทผลติภณัฑท์ีจ่ะตอ้งทาํการออกแบบเสยีก่อน  

  - กรรมวธิใีนการผลติ  

  - ความสามารถของช่างฝีมอื  

  - รปูรา่งลกัษณะ  

  - การตกแต่งประดบัประดา  

  - การบรรจหุบีหอ่  

  - การโฆษณา  

 กรรมวธิใีนการผลติ ควรจะใชว้ตัถุดบิอะไรทาํ และตอ้งผา่นกรรมวธิอีะไรบา้ง อยง่ไร เพือ่

จะไดส้ะดวกในการปฏบิตังิาน เพือ่ใหต้รงตามวตัถุประสงค ์เช่น การทาํแจกนัเขนิ ซึง่ตอ้งการใหม้น้ํีา

หนกัมาก จะใชไ้มไ้ผ่สานกย็อ่มเป็นการไมเ่หมาะสม เพราะถูกสมพดัอาจจะปลวิไปได ้จงึควรจะ ใช้

ไมก้ลงึหรอืพวกโลหะหรอืดนิเผา เมือ่เลอืกวตัถุดบิไดแ้ลว้ กอ็อกแบบใหเ้หมาะสมกบัวตัถุดบินัน้ ๆ 

และตอ้งคาํนึงถงึราคาตน้ทุนในการทาํดว้ย ถา้แบบนัน้ทาํยากเกนิไป ราคาของสิง่ผลติกจ็ะแพงขึน้ 

ขายออกไดย้าก  

 ความสามารถของช่างฝีมอื ช่างฝีมอืแต่ละแหง่ยอ่มมคีวามชาํนาญไมเ่ห มอืนกนั การ

ออกแบบตอ้งอนุโลมใหผู้ป้ฏบิตัวิ่าเขาจะทาํไดห้รอืไม ่จะไดแ้ค่ไหน ยากงา่ยอยง่ไร ทาํไดเ้สรจ็เรว็

หรอืไม ่ฯลฯ รปูรา่งลกัษณะ การออกแบบรปูรา่งลกัษณะเป็นสิง่ทีส่าํคญัทีสุ่ด และไมค่วรคาํนึงแต่ใน

ดา้นความสวยงามอยา่งเดยีว ควรคาํนึงถงึดา้นการใชป้ระโยชน์ดว้ย 

 การตกแต่งประดบัประดา หมายถงึการทาํลวดลายบนเครือ่งเขนิ เราจะตอ้งคาํนึงถงึความ

สวยงามและใหม้คีวามเหมาะสมดว้ยว่าจะพมิพล์วดลายอะไรลงไปตรงไหน ควรเป็นลวดลายทีท่าํให้

ดโูปรง่ตาและเลอืกลวดลายทีจ่ะนํามาใส่ใหเ้หมาะ สาํหรบัเครือ่งเขนิแบบไทยนัน้ลวดลายตกแต่งควร

จะใหเ้ป็นแบบไทยแท ้แ ละมคีวามอ่อนชอ้ยอยูใ่นตวั ไมแ่ขง็เป็นเสน้ตรงแบบเรขาคณติเหมอืนกบั

ลายสากลอื่น ๆ  

 การบรรจหุบีหอ่ การขนสง่เครือ่งเขนิไปในระยะทางไกล ๆ นัน้ จะตอ้งทาํการบรรจอุยา่งด ี

และใชก้ระดาษสาหอ่หลาย ๆ ชัน้ก่อนการนําใสก่ลอ่งบรรจ ุเพราะเครือ่งเขนิมลีกัษณะเปราะบางและ

บางขิน้ที่ ทาํดว้ยพวกเครือ่งป ัน้ดนิเผาจะตอ้งมคีวามระมดัระวงัเป็นพเิศษ และแบบหรอืกล่อง

กระดาษทีจ่ะใส่เครือ่งเขตอ้ทาํใหไ้ดข้นาดพอดทีีจ่ะใส่เครือ่งเขนิแต่ละชิน้ ไมใ่หญ่มากเกนิไปหรอืคบั

เกนิไป เป็นตน้  

 การโฆษณา เป็นสิง่สาํคญัทีส่ดุอยา่งหน่ึง ในทางการคา้  
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 3. การลงรกั  

เน่ืองจากวา่เครือ่งเขนิสว่นใหญ่น้ีเราทาํจากโครงไมห้รอืไมไ้ผ ่กรรมวธิต่ีาง ๆ จะดนํ้ามากลา่วถงึ

ต่อไปน้ี จงึเหมาะสาํหรบัทีจ่ะใชใ้นการทาํเครือ่งเขนิไมโ้ดยเฉพาะ  

 1. ขัน้เตรยีมการ  

  1.1 สมกุอุดเน้ือไม ้ใชส้าํหรบัอุดเน้ือไมท้ีเ่ป้นรรู ัว่หรอืมช่ีองระหว่างไมน้ัน้ เพื่อทาํให้

เน้ือไมน้ัน้ประสานกนัสนิทแน่นยิง่ขีน้ก่อนนําไปทาํการทาสมกุหยาบ แต่ถา้ไมน้ัน้หรอืวตัถุดบินัน้มี

เน้ือเรยีบสนิทดแีลว้ เรากผ็า่นกรรมวธิน้ีีไป  

  1.2  สมกุหยาบ ใชเ้ป็นสมกุรองพืน้ชัน้แรกสาํหรบัวตัถุทีต่อ้งการรองพืน้หนา ๆ  

  1.3  สมกุปานกลาง เป็นสมกุทีใ่ชใ้นการทาต่อจากสมกุหยาบ  

  1.4  สมกุละเอยีด เป็นสมกุทีใ่ชท้ารองพืน้ครัง้สดุทา้ย  

 2.  ขัน้การทารกั  

  2.1 การทารกัชัน้แรก คอืการทารกัลงพืน้ก่อน ถา้วตัถุทีจ่ะทาํการทานัน้มพีืน้เรยีบและ

ตดิรกัดแีลว้ กอ็าจทารกัไดเ้ลย แต่ถา้พืน้ยงัไมเ่รยีบกต็อ้งทาํตามขัน้ที ่1 ก่อน กคอืการลงสมกุแลว้จงึ

ขดัก่อนและนําไปททารกัชัน้กลาง 

  วธิทีาํ ทาไปตามยาวก่อนแลว้ทาไปตามกวา้งใหเ้สมอกนั เกลีย่ดว้ยปรงตามยาวและวาง

ทิง้ไวใ้หแ้หง้ เมือ่แหง้แลว้นํามาขดั แลว้ทาสมกุขัน้ทีส่องอยา่งเดยีวกนั  

  2.2 การทารกัขัน้กลาง ใชร้กัทีท่าํไวเ้ฉพาะการทาํรกัขัน้กลาง  

  วธิทีาํ ใชแ้ปรงจุม่รกัแลว้ทาไปตามยาว และกวา้งใหเ้สมอกนั เกลีย่ดว้ยแปรงตามยาว

และกวา้งอกี ครัง้สดุทา้ยทาตามรมิดา้นกวา้งทัง้สองขา้งแลว้นํามาเขา้ตูอ้บ อบไวใ้หแ้หง้สนิท แลว้นํา

ออกมาขดัรกัชัน้กลาง  

  2.3 การทารกัชัน้สดุทา้ย คอืการทารกัใสหรอืการชกัเงา ใชร้กัคาํทีผ่า่นการกรองให้

สะอาดแลว้นํามาทา ก่อนจะทาควรจะปดัฝุน่ละอองทีจ่บัอยูก่บัของทีจ่ะทาออกใหห้มด โดยปดัฝุน่

ดว้ยแปรงปดัแลว้ใชก้ระดษสาชุบรกัลบูเบาๆ แลว้จงึทา การทากท็าวธิเีดยีวกบัการทารกัชัน้กลา ง 

แต่ตอ้งใชค้วามประณตึ พยายามทาใหเ้สมอๆ กนั โดยไมใ่หห้นาบา้งบางบา้ง ถา้มฝีุน่ปลวิมาจบักใ็ห้

ใชไ้มไ้ผ่เป็นรปูแบบแหลกขดุออก ในการทารกัและสมกุทุกๆ ขัน้ ตอ้งมกีานขดัออกใหเ้รยีบรอ้ยก่อน

การทารกัครัง้ต่อๆ ไป จนกวา่จะเสรจ็ชัน้สดุทา้ย  

 

 4. การตกแต่งในชัน้สดุท้าย  

 การตกแต่งชัน้สดุทา้ย คอืการตกแต่งลวดลายลงบนเครือ่งเขนิ  

  4.1  แบบของไทยแทม้ ี2 อยา่งคอื  

   1. การเขยีนลายขดุ การเขยีนลายขดุน้ี ทาํหลงัจากทารกัดาํครัง้สดุทา้ยและขดัแลว้ 

จงึนํามาแกะลายขดุโดยการใชเ้หลก็แหลมแกะ วธิน้ีีตอ้งอาศยัความชาํนาญมาก เพราะไมไ่ดเ้ขยีน

ตามแบบกระดาษ เพยีงแต่กะแบ่งสว่นเอาตามชอบใจ และอาศยัความชาํนาญเท่านัน้ เขยีนเสรจ็แลว้

นําไปทาสแีละลา้งถว้ยน้ําสจีะตดิอยูต่ามลวดลายต่างๆ  
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   2.  การเขยีนลายรดน้ําปิดทอง การทาํลายรดน้ําปิดทอง ตอ้งเขยีนลายลงบน

แผน่กระดาษวาดเขยีนเสยีก่อน แลว้จงึลอกลายลงบนแผน่กระดาษสาํหรบั เขยีนลายโดยเฉพาะ ใช้

เขม็หมดุหรอืเขม็แหลมๆ ฉลตุามลายเสน้บนกระดาษ แลว้นํากระดาษทีฉ่ลลุายไปทาบนเครือ่งเขนิที่

ทารกัดาํชัน้สดุทา้ย ต่อจากน้ีจงึโรยดว้ยฝุน่  (ซึง่ทาํจากดนิสอพองเผาไฟ แลว้นํามาปน่ใหล้ะเอยีด 

หอ่ดว้ยผา้ขาวบางๆ) โดยเอาหอ่ผงฝุน่ถไูปบนลายฉลทุีต่อ้งการเวยีนจนทัว่ ใหฝุ้น่เกาะบนเครือ่งเขนิ

เป็นแนวลาย ยกกระดาษออกทาทบัเสน้ดว้ยน้ํายาสาํหรบัเขยีนลายทอง ใชส้าํลจีุม่รกัทีจ่ะเขยีนบน

ลายนัน้ แลว้ใชส้าํลสีะอาดๆ เชด็ออกพอหมาดๆ เสรจ็แลว้จงึปิดแผ่นทองคาํเปลวตามลายน้ํา ลา้ง

ดว้ยน้ําหลายๆ ครัง้ สว่นทีเ่ขยีนน้ํายาไวจ้ะไมต่ดิทอง เพราะจะถกูน้ําลา้งออกจนหมด  

 

 5. ตู้บ่มรกั 

 เป็นตูท้ีม่ชี ัน้วางเรยีงซอ้นกนัหลายๆชัน้ ในตูท้ีปิ่ดทบึป้องกนัฝุน่ละออง ไมใ่หเ้ขา้มาตดิบน

พืน้ทีท่ารกั ระยะเวลาทีย่างรกัแหง้สนิทประมาณ 3 – 5 วนั ในสว่นชัน้ลา่งของตู่บ่มรกัจะต้ องมถีาด

สาํหรบัใสน้ํ่า เพือ่เพิม่ความชิน้ใหม้มีากขึน้ เพราะวา่ยางรกัจะแหง้ไดร้วดเรว็ได ้ดว้ยความชืน้ของน้ํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 6 ตูบ่้มรกั 

 

 ทีม่า: รา้นวชิยักุลเครือ่งเขนิ 
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3. แนวคิดเก่ียวกบัภมิูปัญญาชาวบา้น  

 ความหมายของภมิูปัญญาชาวบ้าน  

 ภมูปิญัญาไทยหรอือาจเรยีกวา่ ภมูปิญัญาชาวบา้น หรอื ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ หมายถงึ 

ความรูค้วามเขา้ใจ ความสามารถ ความชาํนาญอนัเกดิจากประสบการณ์การเรยีนรู ้เพือ่นํามาสรา้ง

กจิกรรม เครือ่งมอืเครือ่งใชใ้นการประกอบอาชพี หรอืการดาํรงชวีติในสงัคมปกตสิขุ เขา้กบั

สภาพแวดลอ้มทีต่นอาศยัและมกีารถ่ายทอดสบืต่อกนัมาจากบรรพบุรษุ ทัง้ทางตรงและทางออ้ม ภมูิ

ปญัญายงัมคีวามหมายรวมถงึความคดิ ความเชือ่ต่อสิง่ต่างๆ โดยมนีกัวชิาการไทยไดใ้หค้วามหมาย

ของภมูปิญัญาออกเป็นต่อไปน้ี  

 ศรศีกัร วลัลโิภดม  (2535: 6) กลา่ววา่ ภมูปิญัญาชาวบา้น หมายถงึ ศกัยภา พของมนุษย์

ในการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตแิละสภาพแวดลอ้มทางวฒันธรรมทาํใหม้นุษย์

ดาํรงอยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งราบรืน่  

 เสร ีพงศพ์ศิ  (2536: 146) กล่าวถงึว่า ภมูปิญัญา  (Wisdom) หรอื ภมูปิญัญาชาวบา้น  

(Popular Wisdom) หรอืภมูปิญัญาทอ้งถิน่  (Local Wisdom) หมายถงึ พืน้รากฐานของความรูข้อง

ชาวบา้นหรอืความรอบรูข้องชาวบา้นทีเ่รยีนรู ้และมปีระสบการณ์สบืทอดกนัมาทัง้ทางตรง คอื

ประสบการณ์ดว้ย ตนเอง หรอืทางออ้ม ซึง่เรยีนรูจ้ากผูใ้หญ่หรอืความรูท้ีไ่ดส้ ัง่สมสบืต่อกนัมากลา่ว

อกีนยัหน่ึงไดว้า่ ภมูปิญัญาชาวบา้นหมายถงึ ทุกสิ่ งทุกอยา่งทีช่าวบา้นคดิไดเ้องทีนํ่ามาใชใ้นการ

แกป้ญัหา เป็นสตปิญัญา เป็นองคค์วามรูท้ ัง้หมดของชาวบา้น ทัง้กวา้ง ทัง้ลกึ ทีช่าวบา้นสามารถคดิ

เองทาํเอง โดยอาศยัศกัยภาพทีม่อียูแ่กป้ญัหาการดาํเนินวถิชีวีติไดใ้นทอ้งถิน่อยา่งรว่มสมยั  

 ประคอง นิมมานเหมนิท์  (2538: 47) กล่าวว่า ภมูปิญัญา หมายถงึ ความรูห้รอืระบบ

ความรูท้ีม่นุษยค์น้พบหรอืคดิคน้ขึน้ เพือ่ใหส้ามารถดาํรงชวีติอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คง ปลอดภยั มคีวาม

สะดวกสบาย สขุสงบและบนัเทงิใจ อาจเป็นระบบความรูท้ีค่ดิขึน้เพือ่ประโยชน์สว่นตนของบุคคลใด

บุคคลหน่ึงมาก่อนหรอืเป็นระบบความรูท้ีค่ดิขึน้เพื่อประโยชน์ของกลุ่มชนกไ็ด ้ 

 สนัตสิขุ กฤดากร  (2541: 14) ไดใ้หค้วามหมายของภมูปิญัญาชาวบา้น หมายถงึ พืน้เพ

รากฐาน ความรูท้ ัง้ทีเ่ป็นรปูธรรม และนามธรรมของชาวบา้นในสงัคมหน่ึง ๆ ซึง่ชาวบา้นในสงัคม

นัน้รบัรู ้เชือ่ถอื เขา้ใจรว่มกนัเป็นองคค์วามรูท้ีเ่กดิจ ากการถ่ายทอดสบืต่อกนัมา และเกดิจาก

ประสบการณ์ดว้ยตนเองประสานกบัความรูใ้หมนํ่ามาใชใ้หเ้กดิประโยชน์และสามารถนํามาแกป้ญัหา

ในการดาํรงชวีติทัง้ในระดบัปจัเจกบุคคล และในระดบัสงัคมไดอ้ยา่งสอดคลอ้งสมดลุกบัสภาพของ

แต่ละสงัคม  

 ศรวีรรณ จนัทรห์งษ์  (2542: 76) กล่าวว่า ภมูปิ ัญญาชาวบา้น หมายถงึ มวลความรู ้

ประสบการณ์ของชาวบา้น ทีไ่ดร้บัการสัง่สมสบืทอดกนัมาตามวถิชีวีติ ขนบธรรมเนียมประเพณ ี

และวฒันธรรมและนําองคค์วามรูน้ัน้มาแกป้ญัหา หรอืประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบักาลสมยั เพือ่ให้

สามารถดาํเนินชวีติไดอ้ยา่งสงบ  
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 จริณิ ีสนุิธก (2543: 11) กลา่ววา่ ภมูปิญัญาชาวบา้น หมายถงึ ความรู ้ความสามารถใน

การดาํรงชวีติอยูใ่นพืน้ทีน่ัน้ ๆ โดยใชส้ตปิญัญาสัง่สมความรูข้องตนอยา่งหลากหลาย ผสมผสาน

ความกลมกลนืระหวา่งศาสนา สภาพภมูอิากาศ สภาพแวดลอ้ม การประกอบอาชพี และกระบวนการ

ทางสงัคม เพือ่ใหช้วีติอยูไ่ดใ้นสภาพทีเ่ห มาะสมกบัธรรมชาต ิและการถ่ายทอดกระบวนการเหลา่น้ี

มาจนหลายชัว่คนจากการศกึษาความหมาย และแนวความคดิของภมูปิญัญาชาวบา้นทีก่ลา่วมาแลว้

ขา้งตน้  

 พอจะสรปุไดด้งัน้ี ภมูปิญัญาชาวบา้น หมายถงึ ความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์

ของชาวบา้นทีม่กีารถ่ายทอดสบืต่อกนัมา และเกดิ จากประสบการณ์ดว้ยตนเองประสานกบัความรู้

ใหม ่ผสมผสานความกลมกลนืระหวา่งศาสนา สภาพภมูอิากาศ สภาพแวดลอ้ม การประกอบอาชพี 

และกระบวนการทางสงัคม เพือ่ใชใ้หเ้กดิประโยชน์และสามารถนํามาแกป้ญัหาในการดาํรงชวีติ  

 

 การเกิดภมิูปัญญาชาวบ้าน  

 ประเวศ วสี  (2530: 75) ไดก้ลา่วถงึความเป็นมาของภมูปิญัญาวา่ เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้และ

ดาํรงอยูก่บัสงัคมมนุษยม์าชา้นาน เป็นการดาํรงอยูใ่นชวีติทีเ่กีย่วพนักบัธรรมชาตขิองแต่ละทอ้งถิน่ 

โดมกีารปรบัสภาพการดาํเนินชวีติใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มธรรมชาตติามกาลเวลา เน่ืองจาก

มนุษยเ์ป็นสตัวโ์ลกทีพ่เิศษกวา่สตัวอ์ื่น ๆ กลา่วคอื มมีนัสมองทีม่คีวามสามารถในการคดิคน้ เรยีนรู้

แกป้ญัหาและมกีารสบืทอดแบบแผนความรูเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมทีส่บืทอดกนัมา แมว้า่ภมูปิญัญา

เป็นสิง่ทีถ่กูสัง่สมและถ่ายทอดเป็นมรดกมาชา้นาน แต่มลีกัษณะทีส่าํคญัอยา่งหน่ึงคอืเป็นองค์

ความรูท้ีม่กีารเชือ่มโยงกนัไปหมดไมว่า่จะเป็นเรือ่งของอาชพี เศรษฐกจิ ความเป็นอยู ่การใชจ้า่ย 

การศกึษาวฒันธรรม 

 ยิง่ยง เทาประเสรฐิ (2542: 16) กลา่วถงึ ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฒันาการของภมูปิญัญาไทย      

5 ประการ คอื  

 1. ความรูเ้ดมิในเรือ่งนัน้ ๆ ผสมผสานกบัความรูใ้หมท่ีไ่ดร้บั  

 2. การสัง่สม การสบืทอดของความรูใ้นเรือ่งนัน้  

 3. ประสบการณ์เดมิทีส่ามารถเทยีบเคยีงกบัเหตุการณ์หรอืประสบการณ์ใหมไ่ด ้  

 4. สถานการณ์ทีไ่มม่ ัน่คง หรอืมปีญัหาทีย่งัหาทางออกไมไ่ด ้ 

 5. รากฐานทางพระพทุธศาสนา วฒันธรรมและความเชือ่  

 นอกจากน้ียงักล่าวถงึลกัษณะขอ งภมูปิญัญาไทย สรปุไดว้า่ การเกดิของภมูปิญัญามี

กระบวนการเกดิจากการเรยีนรูแ้ละสบืทอด ถ่ายองคค์วามรูท้ีม่อียูเ่ดมิในชุมชนแลว้พฒันาเลอืกสรร

ปรบัปรงุองคค์วามรูเ้หลา่นัน้ จนเกดิทกัษะและความชาํนาญทีส่ามารถแกไ้ขปญัหาและพฒันาชวีติ

ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัยคุสมยัแลว้เกดิภมูิ ปญัญา (องคค์วามรูใ้หม่ ) ทีเ่หมาะสมและสบืทอดพฒันา

ต่อไปอยา่งไมส่ิน้สุด  
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 ความสาํคญัของภมิูปัญญาชาวบ้าน  

 ประเวศ วส ี(2533: 31-34) ไดก้ลา่วถงึความสาํคญัของภมูปิญัญาชาวบา้น สรปุไดว้า่ สจัธรรม

ทีเ่ดน่ชดัไมว่า่สงัคมใดหรอืชุมชนใดกต็าม เมือ่เกดิขึน้หรอืดาํรงอยูม่านานลว้นจะตอ้งม ีภมูปิญัญา

ของตวัเองไมเ่ช่นนัน้กอ็ยูไ่มไ่ด ้การพฒันาประเทศทีผ่า่นมามองในดา้นความคดิและความรูแ้ลว้

รฐับาลกบัเอกชนไมค่อ่ยใหค้วามสาํคญัในภมูปิญัญาชาวบา้น หรอืความรูด้ ัง้เดมิของคนไท ยดว้ย

ความ ไมเ่ขา้ใจ อาจเหน็วา่ภมูปิญัญาชาวบา้นเป็นสิง่ทีค่รํ่าคร ึตอ้งพฒันาใหท้นัสมยัตามแบบยโุรป

เมือ่ผา่นการต่อเน่ืองเป็นเวลานาน ผลทีต่ามมาอาจพดูไดว้า่ชนบทไทยถกูทาํลายยอ่ยยบั เกดิสภาพ

ลม้ละลายทัง้ทางดา้นสงัคม เศรษฐกจิ และวฒันธรรมก่อผลกระทบถงึครอบครวั เน่ืองจ ากความ

สมดุลของชวีติเท่าทีเ่คยเป็นอยูม่าก่อนถูกทาํลายลง และยงัไดก้ล่าวถงึลกัษณะสาํคญัของภมูปิญัญา

พืน้บา้น ไวด้งัน้ี  

 - มวีฒันธรรมเป็นพืน้ฐานไมใ่ช่วทิยาศาสตร ์ 

 - มกีารบรูณาการสงูทัง้ในเรือ่งของกาย ใจ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม  

 - มคีวามเชือ่มโยงไปสูน่ามธรรมทีล่กึซึง้สงูส่ง  

 - เน้นความสาํคญัของจรยิธรรมมากกวา่วตัถุธรรม 

 สามารถ จนัทรส์รูย์  (2536: 57-59) กลา่วถงึความสาํคญัของภมูปิญัญาชาวบา้น สรปุไดว้า่

ภมูปิญัญาชาวบา้นมคีวามสาํคญัเพราะทาํใหช้าวบา้นดาํรงชพีอยูไ่ดพ้ึง่พาตนเองไดเ้หมาะสมกบั

สภาพแวดลอ้มดว้ยความคดิความสามารถของชาวบา้นเอง ในสภาวะทีม่กีารเปลีย่นแปลงทางสงัคม

ภมูปิญัญาชาวบา้นเป็นรากฐานของวฒันธรรมชุมชน การพฒันาใดๆกต็ามจงึควรคาํนึงถงึความรู้

ความสามารถของชาวบา้น ใหค้วามสาํคญักบัภมูปิญัญาชาวบา้นในการพฒันา จงึทาํใหก้ารพฒันา

สอดคลอ้งกบัความเป็นอยูข่องชาวบา้นในชุมชนนัน้ ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม  

สุรเชษฐ ์เวชชพทิกัษ์ (2534: 88-89) ไดก้ลา่วถงึความสาํคญัของภมูปิญัญาชาวบา้น สรปุได ้ 

ว่า ภมูปิญัญาชาวบา้นมคีวามเกีย่วขอ้งกบัวฒันธรรม เน่ืองจากวฒันธรรมเป็นความเจรญิงอกงาม

ของชุมชน การพฒันาเป็นการทาํใหด้ขี ึน้เจรญิงอกงามขึน้ ดงันัน้การดาํเนินงานดา้นวฒันธรรมกบั

การพฒันาจงึตอ้งใชภ้มูปิญัญาคน้หาสิง่ทีม่อียูแ่ลว้ มาฟ้ืนฟู ประยกุตแ์ละสรา้งเสรมิสิง่ใหม ่บน

รากฐานเท่าทีค่น้พบนัน้ซึง่ภมูปิญัญาจะเป็นรากฐานของการพฒันา  

 สนัตสิขุ กฤดากร (2541: 17) กลา่วถงึภมูปิญัญาชาวบา้นมคีวามสาํคญั 3 ประการ ดงั  

ต่อไปน้ี  

 1. ช่วยใหส้มาชกิในชุมชนหมูบ่า้นดาํรงชวีติรว่มกนัอยูไ่ดอ้ยา่งสงบสขุ  

 2. ช่วยสรา้งความสมดลุระหวา่งคนกบัธรรมชาตแิวดลอ้ม  

 3. ช่วยใหผู้ค้นดาํรงตน และปรบัเปลีย่นใหท้นัต่อความเปลีย่นแปลงและผลกระทบ  

อนัเกดิจาก สงัคมภายนอก  
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 จากการศกึษาความสาํคญัของภมูปิญัญาชาวบา้นทีก่ลา่วมาแลว้ขา้งตน้น้ี พอจะสรปุได้

ดงัน้ีภมูปิญัญาชาวบา้นมคีวามสาํคญัต่ อวถิชีวีติประจาํวนัของชาวบา้น เป็นรากฐานของการพฒันา

สงัคมหรอืชุมชน และเป็นรากฐานของวฒันธรรม โดยสะทอ้นออกมาในรปูของขนบธรรมเนียม

ประเพณศีาสนา พธิกีรรม ภาษา ความเชือ่ วรรณกรรม ดนตร ีการละเลน่ พืน้บา้น และภมูปิญัญา

นัน้ยงัมคีวามสาํคญัต่อประเทศชาตดิว้ย เพราะวา่สงัคม หรอืชุมชนหากไมม่ภีมูปิญัญากไ็มส่ามารถที่

จะอยูร่อดในสงัคมไดด้ว้ยตนเอง ดงันัน้การพฒันาจาํเป็นตอ้งคาํนึงถงึภมูปิญัญาแหง่ชาตแิละภมูิ

ปญัญาชาวบา้น  

 

 ประเภทและลกัษณะของภมิูปัญญาชาวบ้าน  

 เสร ีพงศพ์ศิ (2529: 145–146) กล่าวถงึลกัษณะของภมูปิญัญาไทยม ี2 ลกัษณะ คอื 

 1.  ลกัษณะทีเ่ป็นนามธรรม เป็นโลกทศัน์ชวีทศัน์ เป็นปรชัญาในการดาํเนินชวีติ เป็นเรือ่ง

เกีย่วกบัการ เกดิ แก่ เจบ็ ตาย คุณค่า และความหมายของทุกสิง่ในชวีติประจาํวนั  

 2.  ลกัษณะทีเ่ป็นรปูธรรม เป็นเรือ่งเกีย่วกบัเฉพาะดา้นต่าง ๆ เช่น การทาํมาหากนิ การเกษตร 

หตัถกรรม ศลิปดนตร ีและอื่น ๆ  

 ประเวศ วสี (2536) ไดก้ลา่วถงึ ลกัษณะของภมูปิญัญาชาวบา้นหรอื ภมูปิญัญาทอ้งถิน่

สรปุไดด้งัน้ี ภมูปิญัญาทอ้งถิน่สะสมขึน้มาจากประสบการณ์ของชวีติ สงัคมและในสภาพแวดลอ้มที่

ต่างกนั และถ่ายทอดสบืต่อกนัมาเป็นวฒันธรรม ซึง่ภมูปิญัญาทอ้งถิ่ นมลีกัษณะทีส่าํคญั  3 ประการ 

คอื  

 1.  ความจาํเพาะเกีย่วกบัทอ้งถิน่ เพราะภมูปิญัญาทอ้งถิน่สะสมขึน้มาจากประสบการณ์  

หรอืความจดัเจนจากชวีติและสงัคมในทอ้งถิน่  

 2.  มคีวามเชือ่มโยงหรอืบรูณาการสงู เพราะภมูปิญัญาทอ้งถิน่ เป็นภมูปิญัญาทีม่าจาก

ประสบ การณ์จรงิทัง้ในเรือ่งของกายใจ ชวีติ สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ความคดิเรือ่งพระแมธ่รณ ีแมค่ง

คา พระภมูเิจา้ที ่รกุขเทวดา เป็นตวัอยา่งของการนําเอาธรรมชาตมิาเป็นนามธรรมทีส่ ือ่ไปถงึสว่น

ลกึของใจทีเ่ชื่อมโยงไปสู่อตัถประโยชน์ โดยสรา้งความสมัพนัธท์ีถู่กตอ้งใหค้นเคารพธรรมชาติ

คนเราถา้เคารพอะไรยอ่มไมท่าํลายสิง่นัน้  

 3.  มคีวามเคารพผูอ้าวโุส เน่ืองจากภมูปิญัญาทอ้งถิน่ใหค้วามสาํคญัแก่ประสบการณ์จงึมี

ความเคารพผูอ้าวโุส เพราะผูอ้าวโุสมปีระสบการณ์มากกวา่  

 วชิติ นนัทสวุรรณ  (2528: 10-11) อา้งถงึใน จริณิ ีสนุิธก  (2543: 16) ไดจ้าํแนกประเภท

ของภมูปิญัญาชาวบา้นทีส่าํคญัแบ่งเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี  

 1.  ภมูปิญัญาจากการใชช้วีติในธรรมชาต ิเน้ือหาของภมูปิญัญา คอื การอธบิายปรากฏการณ์

ธรรมชาต ิอธบิายความสมัพนัธร์ะหวา่งชวีติกบัธรรมชาตใินลกัษณะของกฏเกรณ์ทีพ่ึง่ปฏบิตัแิละขอ้

หา้มทีม่ใิหช้าวบา้นปฏบิตั ิความเชือ่ต่อธรรมชาตต่ิาง ๆ เรือ่งของผทีีท่าํใหเ้กดิภาวะสมดลุของการ

อยูร่ว่มกนัระหวา่งคนกบัธรรมชาต ิ  
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 2. ภมูปิญัญาจากประสบการณ์อยูร่ว่มกนั ภมูปิญัญาแบบน้ีมพีฤตกิรรมตามแบบแผนของ

สงัคม มกีฎเกณฑบ์อกวา่อยา่งนัน้ดอียา่งน้ีไมด่ ีมรีะบบความสมัพนัธข์องการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัติ

เป็นหลกั มคีวามเขา้ใจในอนิจจงัของชวีติเป็นแก่นสงูสดุ รปูธรรมพงึแสดงออก คอื ความเชือ่เรือ่ง

บรรพบุรษุ เช่น ป ูยา่ ตา ยาย ผพี่อแม ่และพธิกีรรมต่าง ๆ เป็นตน้ 

 3. ภมูปิญัญาจากประสบการณ์เฉพาะดา้น เช่น ภมูปิญัญาจากประสบการณ์การทาํมาหา

กนิในดา้นต่างๆ ภมูปิญัญาดา้นการรกัษาโรคเป็นตน้  

 จากการศกึษาแนวคดิดงักลา่ว สรปุไดว้า่ ภมูปิญัญามี 2 ลกัษณะคอื  

 1. เป็นรปูธรรม ไดแ้ก่ วตัถุการกระทาํทัง้หลาย เช่น การเกษตร หตัถกรรม ศลิปกรรม  

ดนตร ีการทาํมาหากนิ  

 2. เป็นนามธรรม ไดแ้ก่ ความรู ้ความเชือ่ ประเพณ ีวฒันธรรม ปรชัญาหรอืแนวทาง  

การดาํเนินชวีติ  

 

 การกาํหนดขอบข่ายหรือสาขาของภมิูปัญญาชาวบ้าน  

 จากการศกึษาการกาํหนดสาขา หรอืภมูปิญัญาชาวบา้นมขีอบขา่ยทีก่วา้งขวางค รอบคลมุ 

วถิชีวีติของประชาชนในทุก ๆ ดา้นดงัทีม่นีกัวชิาการไดแ้บ่งขอบเขตของภมูปิญัญาไวห้ลายดา้น 

ดงัน้ี  

 สารานุกรมไทยสาํหรบัเยาวชน ฯ เลม่ที่  23 (2541) ไดก้ลา่ววา่การกาํหนดสาขาภมูปิญัญา

ไทยไวอ้ยา่งหลากหลายขึน้อยูก่บัวตัถุประสงคแ์ละหลกัเกณฑต่์างๆทีห่น่วยงาน องคก์ ร และ

นกัวชิาการแต่ละท่านนํามากาํหนด ในภาพรวมภมูปิญัญาไทยสามารถแบ่งไดเ้ป็น 10 สาขาดงัน้ี  

 1.  สาขาเกษตรกรรม หมายถงึ ความสามารถในการผสมผสานองคค์วามรู ้ทกัษะ และ

เทคนิคดา้นการเกษตรกบัเทคโนโลย ีโดยการพฒันาบนพืน้ฐานคณุคา่ดัง้เดมิ ซึง่คนสามารถพึง่พา

ตนเองในภาวะการณ์ต่างๆ ได ้ 

 2.  สาขาอุตสาหกรรมและหตัถกรรม หมายถงึ การรูจ้กัประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีมยัใหมใ่น

การแปรรปูผลติผล เพือ่ชะลอการนําเขา้ตลาด เพือ่แกป้ญัหาดา้นการบรโิภคอยา่งปลอดภยั ประหยดั

และเป็นธรรม อนัเป็นกระบวนการทีท่าํใหชุ้มชนทอ้งถิน่สามารถพึง่พาตนเองทางเศรษฐกจิได ้ 

 3.  สาขาการแพทยแ์ผนไทย หมายถงึ ความสามารถในการจดัการป้องกนัและรกัษาสขุภาพ

ของคนในชุมชน โดยเน้นใหชุ้มชนสามารถพึง่พาตนเองทางดา้นสขุภาพและอนามยัได ้ 

 4.  สาขาการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม หมายถงึ ความสามารถเกีย่วกบั

การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ทัง้การอนุรกัษ ์การพฒันา และการใชป้ระโยชน์จาก

คณุคา่ของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งสมดุลและยัง่ยนื 

5. สาขากองทุนและธรุกจิชุมชน หมายถงึ ความสามารถในการบรหิารจดัการดา้นการสะสม

และบรกิารกองทุน และธรุกจิในชุมชน ทัง้ทีเ่ป็นเงนิตราและโภคทรพัย ์เพือ่สง่เสรมิชวีติความเป็นอยู่

ของสมาชกิในชุม  
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6. สาขาสวสัดกิาร หมายถงึ ความสามารถ ในการจดัสวสัดกิารในการประกนัคณุภาพชวีติ

ของคน ใหเ้กดิความมัน่คงทางเศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม  

7. สาขาศลิปกรรม หมายถงึ ความสามารถในการผลติผลงานทางดา้นศลิปะสาขาต่างๆเช่น 

จติรกรรม ประตมิากรรม วรรณกรรม ทศันศลิป์ คตีศลิป์ ศลิปะมวยไทย เป็นตน้  

8. สาขาการจดัการองค์กร หมายถงึ ความสามารถในการบรหิารจดัการดาํเนินงานของ

องคก์รชุมชนต่างๆ ใหส้ามารถพฒันา และบรหิารองคก์รของตนเองไดต้ามบทบาท และหน้าทีข่อง 

องคก์าร เช่น การจดัการองคก์รของกลุม่แมบ่า้น กลุม่ออมทรพัย ์กลุม่ประมงพืน้บา้น เป็นตน้  

9. สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถงึ ความสาม ารถผลติผลงานเกีย่วกบัดา้นภาษาทัง้

ภาษาถิน่ ภาษาโบราณ ภาษาไทยและการใชภ้าษา ตลอดทัง้ ดา้นวรรณกรรมทุกประเภท เช่น การ

จดัทาํสารานุกรมภาษาถิน่ การปรวิรรต หนงัสอืโบราณ การฟ้ืนฟูการเรยีนการสอนภาษาถิน่ของ

ทอ้งถิน่ต่างๆ เป็นตน้  

10. สาขาศาสนาและประเพณ ีหมายถงึ ความสามา รถประยกุตแ์ละปรบัใชห้ลกัธรรมคาํสอน

ทางศาสนา ความเชือ่ และประเพณดีัง้เดมิทีม่คีณุคา่ใหเ้หมาะสมต่อการประพฤตปิฏบิตัใิหบ้งัเกดิ

ผลดต่ีอบุคคลและสิง่แวดลอ้ม จากทศันะของนกัวชิาการ จงึชีใ้หเ้หน็ว่า ขอบเขตหรอืสาขาของภมูิ

ปญัญานัน้แบ่งออกไดม้ากมายหลายดา้น ซึง่แต่ละดา้นมี ความสอดคลอ้งและมคีวามสมัพนัธก์บัการ

ดาํรงชวีติของคนไทยในสงัคมทอ้งถิน่นัน้ ๆ  

 

 ลกัษณะความสมัพนัธข์องภมิูปัญญาไทย  

 ยิง่ยง เทาประเสรฐิ(2542: 16) ไดก้ลา่ววา่ ภมูปิญัญาไทยสามารถสะทอ้นออกมาใน 3 ลกัษณะ

ทีส่มัพนัธใ์กลช้ดิกนั คอื  

 1.  ความสมัพนัธอ์ยา่งใกลช้ดิกนัระหว่างคนกบัโลก สิง่แวดลอ้ม สตัว ์พชื และธรรมชาต ิ 

 2.  ความสมัพนัธข์องคนกบัคนอื่นๆ ทีอ่ยูร่ว่มกนัในสงัคม หรอืในชุมชน  

 3.  ความสมัพนัธร์ะหวา่งคนกบัสิง่ศกัดิส์ทิธิส์ ิง่เหนือธรรมชาต ิตลอดทัง้สิง่ทีไ่มส่ามารถ  

สมัผสัไดท้ัง้หลายทัง้  3 ลกัษณะน้ี คอื สามมติขิองเรือ่งเดยีวกนั หมายถงึ ชวีติชุมชน สะทอ้นออก

มาถงึภมูปิญัญาในการดาํเนินชวีติอยา่งมเีอกภาพเหมอืนสามมมุของรปูสามเหลีย่ม ภมูปิญัญาจงึ

เป็นรากฐานในการดาํเนินชวีติของคนไทยจะเหน็ไดว้า่ลกัษณะภมูปิญัญาทีเ่กดิจากความสมัพนัธ์

ระหวา่งคนกบัธรรมชาติ  สิง่แวดลอ้มจะแสดงออกมาในลกัษณะภมูปิญัญาในการดาํเนินชวีติขัน้

พืน้ฐานดา้นปจัจยัสี ่การบรหิารจดัการองคก์ร ตลอดทัง้การประกอบอาชพีต่าง ๆ เป็นตน้  

 ภมูปิญัญาทีเ่กดิจากความสมัพนัธร์ะหวา่งคนกบัคนอื่นในสงัคม จะแสดงออกมาในลกัษณะ

จารตี ขนบธรรมเนียม ประเพณ ีศลิปะและนนัทนาการ ภาษา และวรรณกรรม ตลอดทัง้การสือ่สาร

ต่าง ๆ เป็นตน้  

 สว่นภมูปิญัญาทีเ่กดิจากความสมัพนัธร์ะหวา่งคนกบัสิง่ศกัดิส์ทิธ ิหรอืสิง่เหนือธรรมชาติ จะ

แสดงออกมาในลกัษณะของสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ศาสนา ความเชือ่ต่าง ๆ เป็นตน้  
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 จากความหมายของภมูปิญัญาไทยทีก่ลา่วมาขา้งตน้ อาจสรปุไดว้า่ ภมูปิญัญาไทย 

หมายถงึองคค์วามรู ้ความสามารถ และทกัษะของคนไทยทีเ่กดิจากการสัง่สมประสบการณ์ทีผ่า่

กระบวนการเลอืกสรร เรยีนรู ้ปรงุแต่ง และถ่ายทอดสบืต่อกนัมา เพือ่ใหแ้กป้ญัหาและพฒันาวถิชีวีติ

ของคนไทยใหส้มดุลกบัสภาพแวดลอ้มและเหมาะสมกบัยคุสมยั  

 

 ประโยชน์ของภมิูปัญญาชาวบ้าน  

 ชลทติย ์เอีย่มสาํอําอางค ์และ วศินี ตระกูล (2533: 229-230) ใหค้วามหมายประโยชน์ของ

ภมูปิญัญาชาวบา้นออกเป็น 6 ประการ ดงัน้ี  

 1.  ช่วยใหค้นในทอ้งถิน่นัน้ดาํรงชวีติอยูด่ว้ยความสงบสขุกลมกลนืกบัสิง่แวดลอ้มธรรมชาติ

ความเชื่อ และขอ้หา้มต่าง ๆ สามารถใชเ้พื่อป้องกนั ทาํลายสิง่แวดลอ้ม และช่วยใหเ้กดิการอนุรกัษ์

ธรรมชาตไิดอ้ยา่งด ี 

 2.  สามารถนํามาใชเ้พือ่ควบคมุพฤตกิรรมของคนในสั งคมเดยีวกนั บารมขีองบรรพบุรษุที่

ลว่งลบัไปแลว้และเป็นเคารพนบัถอืกนัมา สามารถนําสวรรค ์กรรมและวาสนา สง่ผลต่อพฤตกิรรม

ของชาวบา้น ความซาบซึง้ในนิทานพืน้บา้น นิทานชาดก สง่ผลใหค้นวา่นอนสอนงา่ย รกัสงบ มี

ความพากเพยีรต่อสูก้บัความทุกขย์ากและลดการกดขีไ่ดส้งู  

 3.  ให้ประโยชน์ดา้นการรกัษาสขุภาพอนามยั และการรกัษาพยาบาลเป็นกระบวนการ

รกัษาทีช่่วยเยยีวยา และยกระดบัจติใจของผูป้ว่ยใหม้พีลงัใจต่อสูก้บัโรคภยัไขเ้จบ็  

 4. ช่วยสง่เสรมิและดาํรงไดซ้ึง่เอกลกัษณ์ของสงัคมนัน้ จารตีประเพณ ีขนบธรรมเนียม

ตลอดจนวถิกีารดาํเนินชวีติของชาวบา้น เ ป็นเรือ่งทีป่ฏบิตัสิบืทอดกนัมาแต่บรรพบุรษุ การ

ปรบัเปลีย่นการประยกุตแ์ละการสบืทอด ลว้นแลว้แต่ตอ้งอาศยัภมูปิญัญาของคนในสงัคม เพือ่ให้

เกดิความสอดคลอ้งเหมาะสมกบัสภาพการณ์ และเงือ่นไขทีเ่ปลีย่นไป ดงันัน้จงึเป็นสิง่ทีต่อ้งภาคภมู ิ

เพราะเป็นคุณลกัษณะเฉพาะทอ้งถิน่  

 5. มปีระโยชน์ต่อการประกอบอาชพี ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ในปจัจบุนัซึง่เป็นภมูปิญัญาที่

ประยกุตแ์ลว้ นํามาใชป้ระโยชน์ต่อการประกอบอาชพีแกป้ญัหาต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น เรือ่งของการ

เกษตรกรรมธรรมชาต ิการแกป้ญัหาเรือ่งการใชน้ํ้าเพือ่เกษตร การป้องกนักาํจดัแมลงโดยไมใ่ช้

สารเคม ี 

 6. ช่วยใหเ้ขา้ใจชุมชนและสามารถนํามาใชป้ระโยชน์ในการกาํหนดท่าทแีละเน้ือหาการ

ทาํงานกบัชุมชน ใหก้ารทาํงานดา้นการพฒันาการจดัการศกึษามคีวามเหมาะสม กบัชวีติความ

ตอ้งการและสภาพทอ้งถิน่ ซึง่ถา้เป็นเช่นนัน้ประโยชน์กจ็ะเกดิกบักลุม่เป้าหมายอยา่งแทจ้รงิ  
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4. แนวคิดการถ่ายทอด เรียนรู้ภมิูปัญญา  

 แนวทางการศึกษาและเผยแพร่ภมิูปัญญาชาวบ้าน  

 สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแหง่ชาต ิ (2535) ไดต้ระหนกัถงึคุณค่าของภมูปิญัญา

ชาวบา้น การถ่ายทอดภมูปิญัญาชาวบา้นเป็นเรือ่งของชาวบา้นรุน่หน่ึง ถ่ายทอดสูช่าวบา้นอกีรุน่

หน่ึงดว้ยวธิกีา รหลายลกัษณะตามทีก่ลา่วมาแลว้ นบัวา่เป็นกระบวนการทีค่อ่ยเป็นคอ่ยไปตาม

ธรรมชาตขิองแต่ละชุมชน การทีช่าวเมอืงหรอืทีเ่รยีกตวัเองวา่นกัวชิาการหรอืนกัพฒันาจะเขา้ไป

รว่มสอดแทรกในการเผยแพรห่รอื ถ่ายทอดดว้ยวธิกีารสมยัใหม ่โดยใชส้ื่อทีห่ลากหลายเป็นเรือ่งที่

หน้าเป็นห่วง  และควรจะระมดัระวงัอยา่งยิง่ เพราะบางกรณเีป็นเรือ่งละเอยีดอ่อนลกึซึง้เกนิกวา่จะ

เขา้ใจไดโ้ดยการใชส้ือ่หรอืวธิกีารสมยัใหมใ่นเวลาอนัจาํกดั เช่น การใชส้ือ่ใหเ้ขา้ใจในความเชือ่เรือ่ง

ผทีีเ่ป็นการเชือ่มโยงระหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาตกิบัสิง่แวดลอ้ม กบัอาํนาจภายนอกตนทีม่ องไมเ่หน็

แต่มคีวามผกูพนั กบัวถิชีวีติของชาวบา้นอยา่งแน่นแฟ้นอยา่งแยกไมอ่อก เป็นตน้  

 ภมูปิญัญาชาวบา้น แมว้า่จะเป็นองคค์วามรูอ้นัมหาศาล ทีม่อียูท่ ัว่ไปทุกหมูบ่า้นกต็ามเมือ่

ถกูละเลยขาดการยอมรบั ขาดการสบืทอด ในทีส่ดุกจ็ะขาดสายใยแหง่การต่อโยงระหวา่งเก่ากบัใหม่  

ระหวา่งอดตีกบัปจัจบุนัอยา่งน่าเสยีดายจงึจาเป็นจะตอ้งหาแนวทางดาํเนินการต่างๆ เพือ่เป็นการ

ยกยอ่งภมูปิญัญาชาวบา้นใหส้บืทอดต่อไปจงึควรมแีนวทางทีจ่ะดาเนินการ พอสรปุไดด้งัน้ี 

 1. การทาํความเขา้ใจเรือ่งภมูปิญัญาชาวบา้น โดยอนัดบัแรกควรสง่เสรมิเจา้หน้าทีข่อง

สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแหง่ชาตใิหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัภมูปิญัญาชาวบา้น ควร

จดัโอกาสใหเ้จา้หน้าทีเ่ยีย่มเยยีนศกึษาดงูาน พบปะสนทนากบัปราชญช์าวบา้นผูม้ผีลงานทีห่น้าชืน่

ชม น่าสนใจต่างๆ นอกจากน้ีควรใหโ้อกาสไปรว่มกจิกรรมของชุมชนทีป่ราชญช์าวบา้นไดจ้ดัขึน้ซึง่

ถอืวา่เป็นการศกึษาอยา่งมสีว่นรว่ม ทัง้น้ีเพือ่ใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจอยา่งลกึซึง้ สาํหรบัเป็น

พืน้ฐานอนัมัน่คงทีจ่ะรว่มวางแผนดาํเนินการสง่เสรมิพฒันา ฟ้ืนฟู สบืทอดเกีย่วกบัเรือ่ง ภมูปิญัญา

ชาวบา้นต่อไป  

 2.  การเกบ็รวบรวมขอ้มลูภมูปิญัญาชาวบา้น โดยประสานกบัจงัหวดั ศนูยว์ฒันธรรม

จงัหวดั ศนูยว์ฒันธรรมอาํเภอทุกแหง่ ขอความรว่มมอืเกบ็รวบรวมขอ้มลูดา้นภมูปิญัญาชาวบา้นทีม่ ี

อยูม่ากมาย หลากหลายตามทุกหมูบ่า้นทัว่ประเทศอยา่งจรงิจงั โดยการเดนิทางไป สบืคน้ สอบถาม

ขอความรว่มมอืจากชาวบา้น เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูมา แลว้วเิคราะหจ์ดัระบบแลว้จดัพมิพใ์นรปูของสือ่

เอกสารหรอืสื่อเผยแพรอ่ื่น ๆ สาํหรบัการศกึษา ส่งเสรมิ เผยแพร ่คน้ควา้ วจิยัในระดบัลกึต่อไป  

 3.  การศกึษา คน้ควา้ วจิยั โดยสง่เสรมิสนบัสนุนใหม้กีารศกึษาวจิยั  เรือ่งภมูปิญัญา

ชาวบา้น เพือ่ใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจอยา่งถ่องแท ้เพือ่ใหเ้กดิองคค์วามรูใ้นรากเหงา้ พืน้เพของ

ภมูปิญัญาในแต่ละดา้น ในแต่ละทอ้งถิน่อยา่งแทจ้รงิ ทัง้น้ี โดยเน้นใหม้กีารวจิยัเชงิปฏบิตักิาร  

(Action Research) เป็นพเิศษ  

 

 



39 
 

 4.  การส่งเสรมิเผยแพร ่ โดยรวบรวมองคค์วามรูท้ีเ่หมาะสม แลว้เลอืกสรรอยา่งพถิพีถินั

ระมดัระวงัทีเ่หมาะสมในแต่ละประเดน็ แต่ละลกัษณะนํามาจดัทาํสือ่เพือ่ทาํการเผยแพร ่ทาง

สื่อมวลชนทุกสาขาตามโอกาสอนัเหมาะสม โดยมเีป้าหมายเผยแพรใ่นประเทศเพื่อส่งเสรมิให้

ชาวบา้นนําความรู ้ภมูปิญัญาชาวบา้นเหลา่นั ้น ไปสบืทอดปรบัปรงุใหส้มสมยั ส่วนการเผยแพรไ่ปสู่

ต่างประเทศ เพือ่ใหเ้หน็ถงึศกัดิศ์รอีนัดงีามของปราชญช์าวบา้นไทย และเกยีรตภิมูขิองชาตไิทยเป็น

สาํคญั  

 5.  การสนบัสนุนคนืภมูปิญัญาใหแ้ก่ชาวบา้น โดยการยอมรบัในความมภีมูปิญัญาของ

ชาวบา้น ไมด่ถูกูดแูคลนวา่เขาโงเ่งา่ ยอมรบัในศกัยภาพของชาวบา้นใหเ้ป็นตวัของตวัเองใหม้อีสิระ

สามารถตดัสนิใจไดเ้องอยา่งมศีกัดิศ์ร ีเลกิบงการ เลกิครอบงาํชาวบา้น โดยการยกยอ่งชาวบา้นให้

กาํลงัใจในผลงานทีเ่ขาคดิเขาทาํเป็นการเสรมิแรงใหม้คีวามเชือ่มัน่วา่เขามคีวามสามารถในการช่วย

ตนเองไดเ้หมอืนอยา่งอดตีทีผ่่ านมา ผูส้นบัสนุนควรเดนิทางไปฟงัชาวบา้นพดู ไปศกึษาความรูจ้าก

ชาวบา้นไปรว่มทาํงานกบัชาวบา้น ช่วยเหลอืสนบัสนุนในกจิกรรมทีช่าวบา้นคดิ ชาวบา้นทาํดว้ย

ความเคารพ  

 6.  การประสานแผนเพือ่สรา้งเครอืขา่ยการดาํเนินงาน โดยการประสานงานกบัหน่วยงาน

ทัง้ภาครฐั และภาคเอกชนใหม้คี วามรว่มมอืกนั ไปศกึษาขอ้มลู หาความรูด้า้นภมูปิญัญาชาวบา้น

จากปราชญช์าวบา้น แลว้ สนบัสนุนใหม้กีารแลกเปลีย่นศกึษาดงูานแลกเปลีย่นประสบการณ์ซึง่กนั

และกนัของชาวบา้น แลว้สรา้งเครอืขา่ยใหม้กีารเชือ่มโยง สบืทอดปรบัปรงุรว่มผนึกกาํลงักนัแบ่ง

งานกนัทาํตามศกัยภาพของปราชญ์ แต่ละทอ้งถิน่แต่ละดา้นโดยหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งใหก้าร

สนบัสนุนอยา่งจรงิจงัการถ่ายทอดภมูปิญัญาชาวบา้น  

 

 การเรียนรูจ้ากประสบการณ์  

 ความหมายและความสาํคญัของการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ของ อาชญัญา รตันอุบล  

(2548) ใหค้วามหมายวา่ การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ หรอื  Experiential Learning มคีวามหมาย

ครอบคลมุตัง้แต่กระบวนการเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้จากการทีผู่เ้รยีนไดส้รา้งความรู ้ทกัษะ และคา่นิยมจาก

ประสบการณ์ตรง การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ มคีวามหมายลกึซึง้กวา่การเรยีนรูจ้ากการไดล้งมอื

กระทาํ หรอื Learning By Doing ทีรู่จ้กักนัโดยทัว่ไป ดงัความหมายของการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์

ต่างๆ ดงัน้ี  

 การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์คอื การเรยีนรูท้ีเ่กดิจาการกระทาํจรงิ ผูเ้รยีนเป็นผูส้รา้งความรู้

ใหม ่จากการลองกระทาํ โดยเริม่จากการรบัรูป้ญัหา แลว้เริม่หาทางแกป้ญัหา หลงัจากนัน้ลอง

กระทาํ จนเกดิประสบการณ์จากผลของการกระทาํ แลว้สรา้งความรูใ้หมด่ว้ยตนเอง ดว้ยการยนืยนั

ในความรูเ้ดมิ หรอืปรบัเปลีย่นความรูเ้ดมิเป็นความรูใ้หม ่ 
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 การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ เป็นวงจรของการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์  4 ระยะ คอื การ

ปฎบิตัิ (Doing) ซึง่เป็นการปฏบิตักิจิกรรม การรบัรู ้หรอืการสงัเกต  (Sensing or Observing) การ

คดิทบทวน (Thinking) และการเตรยีมการหรอืการวางแผน  (Addressing or Planning) การเรยีนรู้

จากประสบการณ์ เป็นกระบวนการทีเ่กดิขึน้ในตวัผูเ้รยีนเอง และมลีกัษณะเป็นวงจรแหง่การเรยีนรู ้

โดยการเรยีนรูอ้าจเกดิจากจดุใดจดุหน่ึงของวงจรแหง่การเรยีนรูก้ไ็ด ้หากตอ้งดาํเนินการใหค้รบ

วงจรแหง่การเรยีนรูด้งัน้ี  

 1. ประสบการณ์การเรยีนรู้  (Learning Experience) เป็นการแลกเปลีย่นประสบการณ์ใน

ชวีติคนเรา ซึง่มอีทิธพิลต่อบุคคล โดยสมัพนัธก์บัประสบการณ์เดมิทีม่อียูแ่ละนาไปสูค่วามสามารถ

ในเรือ่งใดเรือ่งหน่ึงต่อไป ประสบการณ์ดงักลา่วจงึอาจมผีลกระทบต่อการเรยีนรูข้องบุคคลทัง้การ

ยอมรบัและการปฏเิสธกไ็ด ้

 2.  การสงัเกตและการไตรต่รอง  (Observe and Reflect) เป็นการเรยีนรูจ้ากการสงัเกต 

และการไตรต่รอง การสะทอ้นความคดิกลบัสูป่ระสบการณ์ทีไ่ดร้บันัน้ โดยพจิารณาไตรต่รองอยา่ง

ลกึซึง้ว่าสิง่ใดเป็นประโยชน์ หรอืไมเ่ป็นประโยชน์  

 3.  การพจิารณาลงความเหน็และการสรา้งแนวคดิ  (Generalize and Conceptualize) เป็น

การรวบรวมความคดิ ความรูต่้างๆจากประสบการณ์ทีผ่า่นมา จากการกระทาํ หรอืการไดร้บัขอ้มลู

จาก ผูส้อน เพือ่น หรอืการสนทนา เปลีย่นประสบการณ์ และการพดูคยุ เพือ่นํามาสรา้งเป็นกรอบ

ความคดิของตน  

 4.  การทดลองและการบรูณาการ  (Experiment and Integrate) เมือ่บุคคลไดส้รา้งแนวคดิ

ของตนแลว้ ต่อไปกค็วรฝึกปฏบิตัจิรงิ โดยการทดลองและตรวจสอบ เป็นการลองผดิลองถูก เพื่อ

ตรวจสอบแนวคดิทีต่นตัง้ไว ้เพือ่หาคาํตอบในสถานการณ์ทีแ่ตกต่างกนัไป และเมือ่ยอมรบัใน

แนวคดิดงักล่าวแลว้ กจ็ะนําไปสู่ การบรูณาการระหวา่งประสบการณ์เดมิกบัประสบการณ์ใหม ่และ

นําไปสูก่ารเปลีย่นแปลงของบุคคลนัน้ต่อไป  

 การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์คอื ความรู ้ทกัษะ และความสามารถทีเ่กดิจากการสงัเกต การ

ปฏบิตัจิากสถานการณ์จาํลองและหรอืการมสีว่นรว่มในการเรยีนรูจ้ากกจิกรรม ไมว่า่จะเป็นการ เขา้

รว่มดว้ยการปฏบิตั ิรว่มวพิากษ ์รว่มการประยกุตใ์ช ้โดยอาจเขา้รว่มทางรา่งกาย หรอืจติใจกไ็ด ้ 

 จากความหมายของการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ขา้งตน้ สรปุไดว้า่การเรยีนรูจ้าก

ประสบการณ์เป็นการเรยีนรูท้ีเ่ปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดส้รา้งความรู ้ความสามารถ ทกัษะ ความคดิ

ทศันคต ิค่านิยมของตนเอง โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดค้ดิคาํถามของตนเอง และแสวงหาคาํตอบ

ดว้ยตนเอง โดยแสวงหาคาํตอบดว้ยวธิกีารหลากหลาย ไมว่า่จะเป็นการเขา้รว่มกจิกรรมการเรยีนรู้

ต่างๆ การลงมอืปฏบิตักิารทาํจรงิทัง้ในสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิ หรอืสถานการณ์จาํลอง การ

วพิากษ์วจิารณ์ การอภปิราย การพจิารณา การไตรต่รอง การทบทวน และการสะทอ้นความคดิของ

ตนออกมา โดยอาจเกดิขึน้ทัง้ในชัน้เรยีน นอกชัน้เรยีน หรอืในสถานทีจ่รงิในการทาํงานกไ็ด ้การ

เรยีนรูจ้ากประสบการณ์จงึเป็นความพยายามเชือ่มโยงระหวา่งทฤษฎแีละปฏบิตั ิเป็นการบรูณาการ
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ความรูใ้หม ่ห รอืประสบการณ์ใหมเ่ขา้กบัความรูเ้ดมิหรอืประสบการณ์เดมิ เพือ่นําไปสูก่าร

เปลีย่นแปลงของบุคคลดงันัน้การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ จงึช่วยสง่เสรมิบุคคลใหม้กีารเรยีนรูต้ลอด

ชวีติ สง่เสรมิบุคคลใหรู้จ้กัแสวงหาความรู ้ประสบการณ์จากแหลง่เรยีนรูต่้างๆตามธรรมชาต ิโดยไม่

จาํกดั วธิ ีสถานที ่เวลา และโอกาส บุคคลสามารถเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งยดืหยุน่ ไมว่า่จะเป็นสถาน

ประกอบการ พพิธิภณัฑ ์สวนสาธารณะ สถาบนัทางศาสนา เทคโนโลยสีือ่สาร และบุคคลต่างๆใน

ชุมชน ซึง่ลว้นเปิดโอกาสใหบุ้คคลเกดิการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรง ตามความสนใจ ความสมคัร

ใจ และความกระตือรอืรน้ของบุคคล เพือ่ประโยชน์ต่อตนเองเป็นสาํคญั นบัเป็นการพฒันาชวีติของ

บุคคลใหเ้ป็นทุนมนุษยท์ีม่คีุณค่าต่อไป  

 

5. แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

 แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

 United Nation Population Fund Activities (UNFPA) ไดร้วบรวมความหมาย ของการ

พฒันาแบบยัง่ยนืไว ้ดงัน้ี (เกือ้ วงศบุ์ญสนิ. 2538: 71 – 72)  

 1. การพฒันาแบบยัง่ยนื หมายถงึ การพฒันาทีต่รงกบัความตอ้งการตามความจาํเป็น ใน

ปจัจบุนั โดยสามารถรองรบัความตอ้งการ และหรอืความจาํเป็นทีจ่ะเกดิแก่ชนรุน่หลงัๆ ดว้ย  

 ทัง้น้ีมาตรฐานการครองชพีทีเ่ลย ขดีความจาํเป็นชัน้พืน้ฐานตํ่าสดุ จะยัง่ยนืต่อ เมือ่

มาตรฐานการบรโิภคในทุกหนทุกแหง่คาํนึงถงึความยัง่ยนืในระยะยาว (Long-term sustainability)  

 2. การพฒันาแบบยัง่ยนื คอื ครอบคลมุมาตรการรกัษามารดทางทรพัยากรทีจ่ะตกกบั ชน

รุน่หลงั โดยอยา่งน้อยใหไ้ดม้ากพอ ๆ กบัทีช่นรุน่ปจัจบุนัไดร้บัมา  

 3. การพฒันาแบบยัง่ยนื หมายถงึ การพฒันาทีก่ระจายประโยชน์ของ ความกา้วหน้าทาง

เศรษฐกจิไดอ้ยา่งทัว่ถงึ ตลอดจนเป็นการพฒันาที่ ปกป้องสิง่แวดลอ้มทัง้ใน ระดบัทอ้งถิน่และใน

ระดบัโลกโดยรวบเพือ่ชนรุน่หลงัและเป็นการพฒันาทีท่าํใหค้ณุภาพชวีติด ีขึน้อยา่งแทจ้รงิ  

 4. การพฒันาแบบยัง่ยนื หมายถงึ การทาํใหค้ณุภาพของชวีติมนุษยด์ขีึน้ภายใน ระบบ

นิเวศวทิยาทีส่ามารถจะรองรบัการดาํเนินชวีติไดต่้อไป ในลกั ษณะดงักล่าว  “เศรษฐกจิ แบบยัง่ยนื ” 

(Sustainable economy) คงตอ้งเป็นเศรษฐกจิทีธ่าํรงรกัษาแหลง่ ทรพัยากรธรรมชาตขิองตนไวไ้ด ้

โดยเศรษฐกจิแบบน้ีจะยงัคงสามารถพฒันาควบคูไ่ปกบัการ รกัษาแหลง่ทรพัยากร ไดต่้อไปดว้ยการ

ปรบัตวั และโดยอาศยัการยกระดบัความรู ้ปรบัปรงุ องคก์ร  ตลอดจนปรบัประสทิธภิาพทางเทคนิค

และเชาวป์ญัญา  

 จากความหมายของการพฒันาแบบยัง่ยนืนัน้ เป็นแนวคดิทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานของ หลกัการที่

เรยีกว่า  “ความยตุธิรรมระหวา่งชน  2 รุน่ (Intergenerational equity) กลา่วคอื เมือ่พจิารณาจาก

ความหมายของการพฒันาแบบยัง่ยนืนัน้สามารถกลา่วถงึการ ครอบคลมุประเดน็ 2 ลกัษณะ คอื  
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 ลกัษณะแรก คอื เน้นเรือ่งความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิแบบมขีดีจาํกดั โดย มุง่เน้นวถิชีวีติ

ของประชาชนทีม่เีศรษฐกจิพอเพยีง สามารถอยูไ่ดท่้ามกลางกระแสวกิฤต เศรษฐกจิหรอืเศรษฐกจิที่

บนัปว่น โดยวธิวีทิยาของลกัษณะแรกนัน้ คอื “เน้นหลกัความพอด”ี และการตอบสนองต่อความจาํเป็น

พืน้ฐานเท่าทีจ่าํเป็น  

 ลกัษณะทีส่อง คอื เน้นเรือ่งการอนุรกัษธ์รรมชาตหิรอืทรพัยากรธรรมชาต ิเพราะธรรมชาติ

ไมไ่ดม้ไีวเ้พื่อใหม้นุษยนํ์าไปใชไ้ดอ้ยา่งฟุ่มเฟือยและลา้งผลาญ วธิวีทิยาของการ รกัษาและอนุรกัษ์

ทรพัยากร คอื การใชส้อยใหคุ้ม้คา่และใชใ้หน้้อยลง อยา่งไรกต็ามประเดน็น้ี กาํลงัเป็นทีน่่าสนใจ  

(Currentiveness) ของมวลหมูธ่รรมชาตเิพราะความสมัพนัธร์ะหวา่ง ประชากร การใชท้รพัยากรธรรมชาติ 

การเพิม่ประชากรและความเจรญิทางดา้นเทคโนโลยขีาด ความสมดุล (Unequilbrium)  

 อยา่งไรกต็ามวธิวีทิยาของการพฒันาแบบยัง่ยนืควรทีจ่ะสามารถพฒันาไดอ้ยา่งน้อย         

3 ดา้น คอื ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม นิเวศวทิยา  

 

 การพฒันาแบบยัง่ยืนทางด้านเศรษฐกิจ  

 1.  มกีารขยายตวัของระดบัเศรษฐกจิแบบกึง่อุตสาหกรรม กลา่วคอื เศรษฐกจิภายใน

ครอบครวั การผลติสนิคา้ทีค่นภายในประเทศตอ้งการ โดยเฉพาะสนิคา้ บรโิภคทีม่คีวามสอดคลอ้ง

กนัความจาํเป็นพืน้ฐาน  

 2.  ความยตุธิรรม ประชาชนโดยเฉพาะชนชัน้แรงงานจะตอ้งไดร้บัความ ยตุธิรรมจาก

หน่วยงานของการผลติ (Production unit) คอืนายทุนนัน่เอง  

 3.  คณุภาพ ผลติอะไรกต็ามจะตอ้งไดม้าตรฐานและมปีระสทิธภิาพจงึจะ สามารถทาํให้

เศรษฐกจิของชาตอิยูร่อดและสามารถแขง่ขนัต่อตลาดโลกได ้กรณตีวัอยา่ง เช่น การสง่ออกผลไม้

ของประเทศไทย ซึง่บางครัง้ยงัมมีาตรฐานตํ่าเพราะยงัขาดก ระบวนการ คดัเลอืก ซึง่หมายถงึ

ประสทิธภิาพของการคดัเลอืกสนิคา้จงึทาํใหผ้ลไมไ้ทยในตลาดโลก บางอยา่งไดร้บัความนิยมลดลง 

 

 การพฒันาแบบยัง่ยืนทางด้านสงัคม  

 สงัคมเป็นการรวมตวัของบุคคล ของวฒันธรรม ฉะนัน้ การพฒันาทีด่แีละ ยัง่ยนืจะสง่ผลต่อ

การดาํรงอยูข่องสงัคม ฉะนัน้วธิวีทิยาทางดา้นน้ีตอ้งมทีศิทางการดาํเนินงาน ดงัน้ี  

 1.  อาํนาจ อาํนาจของสงัคมทีข่ดัเกลาสมาชกิในสงัคม รวมทัง้ต่อรองอาํนาจ บางประการ

จากสงัคมทีเ่ขม้แขง็และพฒันามากกวา่ โดยเฉพาะอาํนาจทางสงัคมชนบท ด ูเหมอืนจะไดร้บัการ

เลง็เหน็คุณค่าน้อยกว่าอํานาจทางสงัคมเมอืง  

 2.  การมสีว่นรว่ม การมสีว่นรว่มโดยหลกัธรรมชาต ิคอื การมปีระชาธปิไตย ในการพฒันา

ฐานรากของสงัคม สมาชกิในสงัคมจะตอ้งมสีทิธทิีจ่ะ  “ออกแบบ” สงัคมดว้ย ตนเองและมุง่ถงึความ

เจรญิเตบิโตของสงัคมและประโยชน์สว่นรวมมากกวา่ประโยชน์สว่นตน  
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 3.  เสถยีรภาพทางดา้นสงัคม โดยเฉพาะอยา่ งยิง่เสถยีรภาพทางดา้นความ ปลอดภยัทาง

สงัคม  

 4.  อตัลกัษณ์ ซึง่รวมถงึวถิชีวีติ แนวความคดิ  (Ideology) เพื่อการปฏบิตั ิสงัคมจะตอ้งไม่

ถกูคกุคามจากสถานการณ์ขอ้ความรู้  (Situated knowledge) หรอืวฒันธรรมของ ต่างชาต ิโดย

ปราศจากฐานคตทิีจ่ะนํามาดดัแปลงใหเ้หมาะสมกบับรบิทของตนเอง  

 

 การพฒันาแบบยัง่ยืนทางด้านนิเวศ  

 1.  เสถยีรภาพระบบนิเวศ คนในสงัคมจะตอ้งตระหนกัและเหน็คณุคา่ของ สิง่แวดลอ้ม 

โดยเฉพาะการจดัระบบนิเวศใหม้คีวามสมดลุกบัความตอ้งการของคนในสงัค ม รวมทัง้สภาพของ

ทรพัยากรและระบบนิเวศทีม่อียู ่การสรา้งเสถยีรภาพระบบนิเวศสามารถทาํ ไดโ้ดย  

  -  ใชน้โยบายสิง่แวดลอ้มแบบป้องกนัล่วงหน้า (Preventive environmental policy)  

  -  การบรูณะฟ้ืนฟู  (Restoration of renewal) เป็นการช่วยเหลอืและจดัการ ทรพัยากร 

การผลติและสิง่แวดลอ้มทีไ่ดร้บัความเสยีหายใหม้สีภาพเหมอืนเดมิหรอืเทยีบเท่า ของเดมิ ในการ

บรูณะฟ้ืนฟูตอ้งคาํนึงถงึสมดลุธรรมชาตขิองทรพัยากรอื่นดว้ยเพราะการเพิม่ ทรพัยากรอยา่งหน่ึง

อาจมผีลเสยีต่อทรพัยากรอยา่งอื่นได ้ 

  -  การเพิม่ประสทิธภิาพการใชง้าน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มบาง ประเภทที่

มคีณุสมบตัทิีส่ามารถดดัแปลงโดยใชเ้ทคโนโลยสีามารถใชป้ระโยชน์ไดห้ลายอยา่ง เช่น 

  -  การนําสิง่อื่นมาใชท้ดแทน ทรพัยากรบางอยา่งทีม่ขีดีจาํกดัและหมด เปลอืงไป 

เน่ืองจากบรูณะหรอืมรีาคาแพง ควรหาทรพัยากรทีส่ามารถนํามาใชท้ดแทนได ้ 

 2.  ขดีจาํกดั การพฒันาแบบยัง่ยนืของระบบนิเวศบางครัง้กม็ขีดีจาํกดัในการ นํามาพฒันา 

โดยเฉพาะการใชท้รพัยากรทีม่อียูใ่นจาํนวนจาํกดั จาํเป็นทีจ่ะตอ้งใชอ้ยา่ง ประหยดัและมคีวาม

เหมาะสมทีจ่าํเป็นมาใช ้ 

 3.  ความหลากหลายทางดา้นชวีภาพ  วธิวีทิยาของการพฒันาแบบยัง่ยนื ทางดา้นน้ีจะตอ้ง

เน้นกระบวนการทีนํ่าลกัษณะทางดา้นนิเวศวทิยาผสมผสานเพือ่ใหเ้กดิ ประโยชน์สงูสดุต่อคนใน

สงัคมทีนํ่ามามาใช ้ 

 จะเหน็ไดแ้นวคดิ ทฤษฎ ีและวธิวีทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันานัน้ ในกลุม่ ประเทศที่

พฒันาแลว้จะเน้นทางดา้นการพั ฒนาทางสงัคมมากกวา่การพฒันาทางดา้นเศรษฐกจิ สว่นใน

ประเทศกลุม่ดอ้ยพฒันาเน้นการพฒันาทางดา้นเศรษฐกจิ ซึง่เน้นการขยายตวัและ ประสทิธภิาพของ

เศรษฐกจิ แต่อยา่งไรกต็ามทัง้สองกลุม่ประเทศต่างกม็ุง่พฒันาคณุภาพชวีติ ของประชาชน

ภายในประเทศเป็นหลกั รวมทัง้แสวงหาความเขา้ใจใ นการเสรมิสรา้งความเขา้ใจอนั ดรีะหวา่งชาต ิ

ต่อไป 
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 สุมาล ีสงัขศ์ร ี(2545) ไดศ้กึษาแนวทางในการวางแผนชุมชนเพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนืโดยให้

ความหมายไวว้า่ “ชุมชนยัง่ยนื คอื ชุมชนทีป่ระชาชนภายในชุมชนมคีณุภาพชวีติทีด่ ีเพราะชุมชนมี

ความเขม้แขง็ ” ดงันัน้ การพฒันาชุมชน ยัง่ยนื จงึหมายถงึการพฒันาชุมชน หรอื การพฒันาทาง

สงัคมทีมุ่ง่เน้นการปรบัปรงุคณุภาพชวีติของประชาชนใหด้ขีึน้ เพือ่ใหป้ลอดจากความยากจน ความ

ไมรู่ ้ความเจบ็ปว่ย เพราะความหวิโหย ตลอดจนใหป้ระชาชนไดอ้ยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีด่ที ัง้จากการ

ประกอบอาชพี และการดาํรงชวีติประจาํวั น ในขณะเดยีวกนั ชุมชนทีป่ระชาชนอาศยัอยูน่ัน้จะตอ้ง

เป็นชุมชนทีม่คีวามเขม้แขง็ ซึง่หมายถงึชุมชนทีม่คีวามพรอ้มในปจัจยัทีจ่ะสง่เสรมิการพฒันา

คณุภาพชวีติของคนในชุมชน มกีารเปลีย่นแปลง มอีงคก์รสนบัสนุนในชุมชน มกีารสือ่สาร การ

เรยีนรู ้และมศีกัยภาพทีพ่ึง่ตนเองได ้ถา้พจิารณาแนวความคดิดงักลา่ว เราสามารถเขยีนเพือ่ใหเ้กดิ

ความเขา้ใจงา่ย ๆ ดงัน้ี 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 7 แผนผงัชุมชนทีย่ ัง่ยนื 

 

 ทีม่า: เกือ้ วงศ�บุญสนิ (2538) 

 

 ความหมายของคาํว่าคณุภาพชีวิต 

 นิพนธ ์คนัธเสว ี (2531) ไดใ้หค้วามหมายวา่ คณุภาพชวีติ หมายถงึ ความเป็นอยูข่อง

บุคคลในดา้นรา่งกาย อารมณ์ สงัคม ความคดิ และจติใจ ซึง่รวมเอาทุกดา้นของชวีติมนุษยไ์วห้มด

ถา้สภาพความเป็นอยูด่งักลา่วของบุคคลไมด่ ีไมน่่าพอใจ กแ็สดงวา่คณุภาพชวีติของบุคคลเหล่านัน้

ตํ่ากวา่ความคาดหมาย 

 นพ.ชชัวาล โอสถานนท ์สรปุโดย ประเวศ วส ี (2545) ไดใ้หค้วามหมายของคณุภาพชวีติ

ไวว้า่ หมายถงึ คณุภาพในดา้นสขุภาพ สงัคม เศรษฐกจิ การศกึษา การเมอืง และศาสนา ซึง่มคีา่

เทยีบเคยีงไมม่เีกณฑต์ายตวัแน่นอน กล่าวคอื ทุกคนหรอืทุ กประเทศอาจหนดเกณฑม์าตรฐาน

แตกต่างกนัไปตามความตอ้งการ และความตอ้งการในคณุภาพชวีติทีย่อ่มจะเปลีย่นแปลงไปตาม

กาลเวลา และภาวะของสงัคม 

 

 องคป์ระกอบคณุภาพชีวิต 

 สุมาล ีและคณะ  (2545) ไดต้คีวามตาม  Canter; et al. (1985) วา่คณุภาพชวีติของ

ประชาชนมอีงคป์ระกอบ  4 ดา้น และองคป์ระกอบในแต่ละดา้นมรีายละเอยีดดงัน้ี คอื คณุภาพชวีติ

ดา้นความจาํเป็นพืน้ฐาน หมายถงึ สิง่ทีส่นบัสนุนการดาํรงชวีติประจาํวนัของประชาชนไดแ้ก่รายได ้

ชุมชนท่ียัง่ยืน = ประชาชนในชมุขนท่ีมีคณุภาพชีวิตท่ีดี + ชมุชนมีความเข้มแขง็ 

 



45 
 

ทีอ่ยูอ่าศยั และสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์เป็นตน้ คณุภาพชวีติดา้นความเป็นอยู ่

หมายถงึ สิง่ทีส่นบัสนุน ชวีติความเป็นอยูข่องประชาชรทีน่อกเหนือจากความจาํเป็นพืน้ฐานตามขอ้  

1 ไดแ้ก่ การมงีานทาํ การมสีขุภาพรา่งกายทีด่ ีสขุภาพจติใจทีด่ ีและมคีวามปลอดภยัในชวีติ และ

ทรพัยส์นิเป็นตน้ คณุภาพชวีติดา้นโอกาสในในกาดาํรงชวีติ หมายถงึ สิง่ทีส่นบัสนุนใหม้กีาร

ปรบัปรงุการดาํรงชวีิ ตประจาํวนั และชวีติความเป็นอยูข่องประชาชนใหด้ยีิง่ขึน้ ไดแ้ก่ การศกึษา 

การคมนาคมขนสง่ การรบัรูข้อ้มลูขา่วสาร การมสีว่นรว่มในครอบครวั และการมสีว่นรว่มในชุมชน 

เป็นตน้ คณุภาพชวีติดา้นความสะดวกสบายของชวีติ หมายถงึ สิง่ทีเ่กือ้หนุนใหป้ระชาชนมคีณุภาพ

ชวีติทีด่ยี ิง่ขึน้ ไดแ้ก่ การมเีวลาพกัผ่อนหยอ่นใจ (มกีารสนัทนาการ ) อยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีด่ ีมสีว่น

รว่มในทางดา้นประเพณ ีและวฒันธรรมของชุม เป็นตน้ 

 

 ความหมายของคาํว่าชมุชนเข้มแขง็ 

 กรมการพฒันาชุมชน  (2552) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า ชุมชนเขม้แขง็ หมายถงึ ชุมชนทีม่ ี

ความพรอ้มในปจัจยัทีส่ง่เสรมิอาํนาจของคนในชุมชน ในดา้นสถานการณ์ชุมชน มกีารเปลีย่นแปลง

มพีหภุาคสีนบัสนุน มกีารสือ่สารในชุมชน มกีารเรยีนรู ้และศกัยภาพในชุมชนพึง่ตนเอง 

 

 องคป์ระกอบของความเข้มแขง็ของชุมชน 

 จากทีก่ลา่วมาเกีย่วกบัคณุภาพชวีติของประชาชน และ ความเขม้แขง็ของชุมชน จะเหน็ได้

ว่าถงึแมว้่าแนวความคดิเกีย่วกบัเรือ่งทัง้สองจะมทีีม่าแตกต่างกนั แต่สงัเกตไดอ้ยา่งค่อยขา้งชดัเจน

วา่ สิง่ทีเ่ป็นองคป์ระกอบในคณุภาพชวีติหลาย ๆ รายการถอืเป็นองคป์ระกอบของความเขม้แขง็ของ

ชุมชนดว้ย เราจงึสามารถรว่มกนัสรปุไดว้า่ การทาํ ใหค้ณุภาพชวีติของประชาชนในชุมชนดขีึน้ ก็

เท่ากบัเป็นการทาํใหชุ้มชนมคีวามเขม้แขง็มากขึน้ หรอืในทาํนองเดยีวกนั ความพยายามทีจ่ะทาํให้

ชุมชนมคีวามเขม้แขง็มากขึน้ ยอ่มสรา้งผลดทีาํใหค้ณุภาพชวีติของประชาชนชุมชนดขีึน้ดว้ย และ

นัน่หมายความวา่จะทาํใหชุ้มชนต่าง ๆ มคีวามยัง่ยื นต่อไป ซึง่เราสามารถเขยีนเป็นภาพใหเ้หน็

งา่ยๆ แสดงองคป์ระกอบของชุมชนยัง่ยนืได ้

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 8 ความสมัพนัธร์ะหวา่งคณุภาพชวีติของประชาชนและความเขม้แขง็ของชุมชน  

 

 ทีม่า: สทิธพินัธ� พุทธหุน. (2543). 

 

ความเขม้แขง็ของ

ชุมชน 

คณุภาพชวีติของ

ประชาชน 
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6. เอกสารท่ีเก่ียวข้องเคร่ืองประดบัร่วมสมยั  

 ความเป็นมาของเคร่ืองประดบัร่วมสมยั   

 ปจัจยัสาํคญัทางดา้นสงัคม วฒันธรรม การเมอืง และเศรษฐกจิ ทีเ่ป็นอุปสรรคต่อ

กระบวนการผลติเครือ่งประดบัรว่มสมยั เช่น การขาดความตอ้งการงานเฉพาะบุคคลทีเ่ชีย่วชาญ

เป็นพเิศษ การขาดการฝึ กอบรมทีเ่หมาะสม และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ ขาดการรบัรูถ้งึสถานทีส่ว่น

บุคคล  

 เครือ่งประดบัรว่มสมยัปรากฏขึน้ในที่ๆ  มปีระเพณนิียมในการใหค้ณุคา่ต่องานของศลิปิน

แต่ละคนทีม่ชีือ่เสยีงในยโุรปตะวนัตก สถานะทางสงัคมชัน้สงูของจติรกรและประตมิากรสามารถ

สบืคน้รอ่งรอยไดว้า่มาจ ากยคุเรอเนสซองส์  (ยคุฟ้ืนฟูศลิปะ ) ในช่วงยคุกลางและยคุตน้ ๆ จติรกร

และประตมิากร รวมไปถงึ ช่างแกะสลกัไม ้ช่างป ัน้ดนิเผา และนกัออกแบบเครือ่งประดบัทีเ่ป็น

ช่างฝีมอืทีไ่รช้ือ่เสยีงอกีจาํนวนมาก จติรกรและประตมิากรในระหวา่งช่วงยคุเรอเนสซองสเ์ลือ่น

สถานะขึน้มาเขา้รว่มกั บการจดัอนัดบัทางสงัคมของบทกว ีผูช้าํนาญทางวาทศลิป์ และนกัปรชัญา 

ดว้ยขอ้ยกเวน้ตามแต่ละโอกาสทีบ่นัทกึไดน้ัน้ มนัไมไ่ดท้าํมาจนกระทัง่ยคุของศลิปะและงานฝีมอื  

 ความเคลือ่นไหวในช่วงศตวรรษทีส่บิเกา้และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ ความเคลือ่นไหวของงาน

หตัถกรรมรว่มสมยัในช่วงศตว รรษทีย่ ีส่บิทีว่า่ชือ่เสยีงของช่างป ัน้ดนิเผา ช่างทาํกระจก และนกั

ออกแบบเครือ่งประดบัเริม่ทีจ่ะประสบความสาํเรจ็ในการเปรยีบเทยีบสถานะทางสงัคม ในวฒันธรรม

ตะวนัออก ศลิปินทีม่คีวามชาํนาญเฉพาะตวันัน้มกัจะเป็นทีนิ่ยมและมชีือ่เสยีง  (Amanda Game; & 

Elizabeth Goring. 2544: 5-6) 

 เดวดิ วอชคนิซ์  (David Watkins. 2536: 10-15 ) กล่าวถงึเครือ่งประดบัรว่มสมยัไวว้่า  

โดยมากหรอืน้อยในการแบ่งประเภทของเครือ่งประดบัรว่มสมยั นัน้เริม่ตน้จากการแยกออกมาของ

ความเป็นปจัเจกบุคคล และการแยกตวัของความเป็นเชือ้ชาต ิและความเป็นจดุศูนย์ -กลาง ในช่วง

ยคุ 50 และ 60 ต่อมาในช่วงตน้ยคุ  70 ไดป้รากฏเป็นการเคลือ่นไหวในระดบัสากล การพฒันาใน

ช่วงแรกจะขึน้กบักจิกรรมของศลิปินเพยีงไมก่ีค่นกบัผูส้นบัสนุนผลงานของพวกเขาทีม่อียูท่ ัว่โลก 

เครือ่งประดบัรว่มสมยัเป็นผลงานทีม่คีวามเป็นปจัเจกบุคคลสงู มคีวามโดดเดน่ทางนวตั กรรมและ

ทางสนุทรยีะ มากกวา่จะเป็นไปในเชงิพาณชิย ์ 

 ในขณะน้ีเครือ่งประดบัรว่มสมยัดาํรงอยูไ่ดด้ว้ยการก่อตัง้ของเครอืขา่ยในระดบัสากลทีม่ ี

การแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ ซึง่มคีวามสมัพนัธก์นัและกนัแต่กม็กีารโตแ้ยง้กนัเสมอใน

เชงิปรชัญา ซึง่ฐานทีเ่พิม่ขึน้ไมไ่ดม้ าแต่เพยีงจากการทีจ่าํนวนของศลิปินเพิม่ขึน้เท่านัน้ แต่นัน่

หมายถงึการทีจ่าํนวนของ แกลลอรี ่พพิธิภณัฑ ์และนิทรรศการทางวชิาการ และการแพรห่ลาย

กจิกรรมสาํคญัในระดบัศนูยก์ลางทีม่คีวามเป็นสากล  
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 เมือ่กลา่วถงึงานรว่มสมยันัน้ เริม่จะมคีวามชดัเจนในช่วงสมยัเรเนซองค ์ ทศันคตทิาง

ประเพณไีดถ้กูตัง้คาํถาม และงานรว่มสมยับางชิน้ไดม้กีารต่อตา้น กบัความหมายเดมิทีม่มีาในช่วง  

10 ปี แรก ครึง่ของกลุม่คนทีม่พีรสวรรคไ์ดร้บัการตัง้คาํถามในเรือ่งของขอ้จาํกดัของเครือ่งประดบั

และกลายมาเป็นผูต่้อตา้นประเพณเีดมิ การประเมนิคา่ใหมน้ี่สรา้งเครือ่ งประดบัทีพ่จิารณาโดยคาํนึง

จากคณุภาพและความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ซึง่ดาํเนินอยูใ่นช่วงศตวรรษน้ี แต่ไมใ่ช่จดุหมายาของการ

เคลื่อนไหวของกลุ่ม  Art Nouveau นกัออกแบบเครือ่งประดบัทุกวนัน้ีความคดิของเขาจะมองไปที่

ปจัจบุนั แมว้า่งานบางชิน้อาจเกดิจากการมองดชูิน้งานทีเ่คย มมีาในอดตี งานบางชิน้ทีผ่ลติออกมา

ไมไ่ดม้องทีแ่ค่การสวมใส่อกีต่อไป เครือ่งประดบัในอดตีเป็นเรือ่งการคา้ และแน่นอนปจัจบุนักย็งัคง

เป็นเช่นนัน้ แต่นกัออกแบบเครือ่งประดลัหลายคนกส็รา้งสรรคผ์ลงานโยไมไ่ดม้าจากแรงจงูใจในทาง

การคา้เช่นเดยีวกบัการทีท่าํงานศลิปะรปูแบบอื่น ซึง่สรา้งสรรคผ์ลงานอยา่งอสิระไมม่ขีดีจาํกดั มนัก็

ถกูทีจ่ะมุง่ไปทีร่ปูแบบอื่นๆ ทีม่ขีองงานศลิปะในเชงิพาณชิยท์ีม่รีากฐานมัน่คงในทีแ่สดงผลงาน และ

ศนูยแ์สดงสนิคา้เพือ่การขาย แต่ในบางเวลากม็หีลายตวัอยา่งทีเ่กดินอกสตดูโิอของศลิปินเพยีง

เลก็น้อย แต่กเ็ป็นการผลติพว กภาพเขยีนหรอืประตมิากรรม อยา่งไรกต็ามเครือ่งประดบัมขีอ้จาํกดั

มาก ซึง่เป็นขอ้กาํหนดทีไ่ดร้บัตัง้แต่แรกของการทาํงาน โดยการผลติจะตอ้งองิกบัความเฉพาะของ

ตลาด ซึง่เงือ่นไขดงักลา่วตอ้งนํามาใชใ้นการคดิและถอืเป็นสิง่จาํเป็น  

 

 การออกแบบร่วมสมยั  

 คอื การออกแบบรว่มสมยั คอืการผสมผสานระหวา่งความเก่ากบัความใหม ่คอืใช้ 2 ยคุสมยัน้ี

มาประยกุตใ์ชเ้พือ่ใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านในสภาพปจัจบุนั ถอืวา่เป็นงานสมยัใหมห่รอืงาน

ปจัจบุนัลกัษณะของความเก่าทีนํ่ามาอาจจะเป็น วสัด ุกรรมวธิกีารผลติและรปูแบบ ฯลฯ  

 แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ของเครือ่งประดบัรว่มสมยั เป็นทีส่งัเกตโดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในปี  1960 

เป็นตน้มา และสง่ผลต่อทัง้การเปลีย่นแปลงทางดา้นการศกึษาศลิปะ นกัออกแบบเครือ่งประดบัรว่ม

สมยัเหมอืนวา่จะไดร้บัการสอนจากวทิยาลยัทางดา้นศลิปะมากกวา่การฝึกงานจากการคา้แบบ

ดัง้เดมิ และสง่ผลต่อการเปลีย่นแปลงสงัคมเป็นวงกวา้งในดา้นแฟชัน่วถิชีวีติ ซึง่ไดส้รา้งสรรคค์วาม

ตอ้งการในงานทีแ่ตกต่างกนัไป (Amanda Game; & Elizabeth Goring. 2544: 5)   

 สิง่ทีเ่กดิขึน้ในปจัจบุนัคอื ความหลากหลายของแนวคดิในวงการเครือ่งประดบัทีเ่กดิขึน้จาก

ปจัจยัแวดลอ้มในยคุหลงัสมยัใหม่  (Postmodernism) น้ี มกีารแขง่ขนักนัในดา้นความคดิสรา้งสรรค์

ต่าง ๆ ผลทีไ่ดน้ัน้กค็อืปรากฏการณ์ทีไ่มม่กีระแสแนวคดิใดกระแสหน่ึงมอีทิธพิลเหนือแนวคดิอื่น ๆ 

อยา่งโดดเด่นขึน้มา  

 โดยทัว่ไปนัน้เครือ่งประดบัจถุูกมองว่าเป็นของทีม่คี่า ทาํใหเ้กดิการตั ้ งคาํถามวา่คณุคา่นัน้

คอือะไร อะไรทาํใหเ้กดิคณุคา่ในงานเครือ่งประดบั หรอืวา่คณุคา่ของเครือ่งประดบัคอืบทบาท

เครือ่งประดบัต่อสงัคม โดยเฉพาะคณุคา่ทีภ่ายในเป็นแก่นแทข้องสิง่นัน้ๆ สาํหรบัศลิปินผูส้รา้งงาน

เครือ่งประดบัในปจัจบุนัน้ีนัน้ คณุคา่ของเครือ่งประดบัไมไ่ดถู้ กผกูไวก้บัมลูคา่ของวสัดทุ ีนํ่ามาใชใ้น

การสรา้งงานเพยีงอยา่งเดยีวอกีต่อไป   
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 ดงันัน้ นกัออกแบบเครือ่งประดบัน่าจะเหน็ดว้ยวา่ เครือ่งประดบัรว่มสมยัเป็นอาชพีที่

พฒันาอยา่งรวดเรว็ บนทางแยกระหวา่งงานฝีมอื การออกแบบ และศลิปะ ซึง่เป็นแนวทางปจัจบุนั

ตามความสมัพนัธเ์ฉพา ะตวั ปญัหาทีเ่กดิขึน้อยา่งแรกไมม่จีาํนวนประชากรทีม่ากพอทีจ่ะรว่มกนั

สนบัสนุนมาตรฐานของเครือ่งประดบัรว่มสมยั สิง่น้ีเผยใหเ้หน็ขอ้จาํกดัจากภายนอก ความขาด

แคลนผูผ้ลติเครือ่งประดบัทีก่ระตอืรอืรน้เป็นทีส่บัสนมากขึน้โดยการต่อตา้นทางวฒันธรรมดว้ยการ

ผลติซํ้าเป็นชุดๆ 

 อยา่งทีส่อง ผูผ้ลติและออกแบบจะทาํการคา้ขายโดยปรกต ิเงยีบขรมึ หรอื ไมม่แีนวโน้ม

อยา่งแน่นอนในการกระตอืรอืรน้ทีจ่ะเผยแพร ่ 

 เครือ่งประดบัรว่มสมยัมลีกัษณะเฉพาะโดยใหค้วามสาํคญัต่อความเป็นปจัเจก ผูผ้ลติแต่ละ

คนจะผลติผลงานทีส่วมใสไ่ดเ้ฉพาะบุคคล ตวังานอาจจะทาํจากวสัดทุี่ แพรห่ลายเป็นวงกวา้ง ใน

รปูแบบทีห่ลากหลาย และอาจจะสือ่สารออกมาทางเครือ่งแต่งกายทีม่คีวามคดิแตกต่างกนัอยา่งมาก 

แต่การใหค้ณุคา่ต่อความมลีกัษณะเฉพาะตวัน้ีถอืเป็นสิง่ทีส่าํคญัทีซ่่อนอยูใ่นเครือ่งประดบัรว่มสมยั

และดว้ยเหตุน้ี ถอืเป็นงานทัง้หมดในแนวโน้มของเครือ่งป ระดบั (Amanda Game; & Elizabeth 

Goring. 2544: 5) 

 

 แนวโน้มของเคร่ืองประดบัร่วมสมยัในประเทศไทย  

 วรรณรตัน์ ตัง้เจรญิ  (2552) จากการศกึษาพบวา่แนวโน้มการออกแบบเครือ่งประดบัใน

อนาคต มแีนวโน้มรปูแบบเรยีบงา่ย ใชว้สัดหุลากหลายมาบรูณาการรว่มกนั วสัดไุมจ่าํเป็นตอ้ง

เป็นอญัมณรีาคาแพง พลาสตกิ แกว้ หนงั ไม ้กระดกู ลวด และเศษวสัดุต่างๆ จะกลายเป็นสิง่ทีม่ ี

คณุคา่ในการทาํเครือ่งประดบั ความนิยมในการใชเ้ครือ่งประดบัเป็นเพยีงเครือ่งประดบัทีม่คีวาม

สวยงามอยูใ่นความแปลกใหมอ่ยา่งสรา้งสรรค ์ราคาไมแ่พงเป็นเครือ่งประ ดบัแฟชัน่ หมนุเวยีนไป

อยา่งรวดเรว็ กลุม่เป้าหมายทีใ่ชเ้ครือ่งประดบัแฟชัน่จะขยายฐานมากกวา่กลุม่ผูใ้ชเ้ครือ่งประดบัที่

ทาํจากอญัมณแีทม้รีาคาแพง แนวโน้มของเครือ่งประดบัจะแขง่ขนักนัทีก่ารออกแบบเรยีบงา่ยใช้

วสัดรุาคาถกู เครือ่งประดบัราคาถกูจะกลายเป็นอุตสาหกรรมทีแ่ขง่ขนัอยา่งสงูในระดบันานาประเทศ 

ดงัจะเหน็ไดจ้ากนกัออกแบบตะวนัตกทีป่ระสบผลสาํเรจ็มชีื่อเสยีงจากการออกแบบแฟชัน่

เครือ่งประดบัเป็นสว่นมาก 

 นกัออกแบบทีม่คีวามคดิสรา้งสรรคย์อ่มรูว้ธิกีารผสมผสานระหวา่งวสัดรุาคาถกูกบัวสัดุ

ราคาแพง วสัดุทบึแสงกบัวสัดุโปรง่แสง วสัดุหยาบกบัวสัดุละเอยีด วสัดุทีแ่ผ่เป็นระนาบกวา้งกบัวสัดุ

ทีเ่ป็นเสน้ยาว การมองขอ้มลูการออกแบบเครือ่งประดบัและการเลอืกวสัดทุีนํ่ามาใชผ้ลติ อยา่มองสิง่

เดยีว ดา้นเดยีว จะทาํใหก้ารออกแบบและการผลติอยูใ่นวงแคบ ความคดิรวบยอดของศลิปะหลงั

สมยัใหมค่อืความอสิระไมย่ดึตดิ มคีวาม แปลกแหวกแนว กฎเกณฑท์ีเ่คยม ีสามารถเปลีย่นแปลง

รปูแบบหรอืใหส้ิง่แวดลอ้มมสี่วนรว่ม เช่น ประตมิากรรมของ แอลลกิซานเดอะ แคลเดอ ทีม่คีวาม

สอดคลอ้งสว่นหน่ึงทีส่รา้งงานประตมิากรรมเคลือ่นไหว ประตมิากรรมนอกอาคารใหค้นดมูสีว่นรว่ 
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การออกแบบเครือ่งประดบัในอนาคตมเีครือ่งปร ะดบัทีเ่คลื่อนไหวไดด้ว้ยมอเตอร ์มคีวามแปลก

แตกต่างโดยไมย่ดึกฏเกณฑน์ัน้อาจเป็นงานศลิปะเครือ่งประดบัทีส่ามารถเป็นตน้แบบของงาน

อุตสาหกรรมเครือ่งประดบัในอนาคต  

 จากขอ้มลูขา้งตน้จะกลา่วไดว้า่เครือ่งประดบัรว่มสมยัในประเทศไทยยงัถอืวา่เป็นสิง่ทีย่งัไป

ไดไ้มไ่กลพอ เน่ื องจากประเทศไทยยงัไมคุ่น้เคยกบังานดา้นการออกแบบเครือ่งประดบัอยา่งจรงิจงั 

ควรมกีารสง่เสรมิผลงานเครือ่งประดบัทีม่กีารออกแบบดว้ยความคดิสรา้งสรรค ์ไมส่นบัสนุนผลงาน

ทีล่อกเลยีนแบบหาความรูใ้หม่ๆ  อยูเ่สมอและตอ้งมคีวามกลา้ทีจ่ะคดิ สรา้งสรรคผ์ลงานออกมา  

 

7. ความสาํคญัและการออกแบบเคร่ืองประดบั  

 วฒันะ จฑูะวภิาต  (2545: 11-13) เครือ่งประดบั ถอืเป็นสิง่สาํคญัสว่นหน่ึงควบคูก่บัการ

แต่งกายของสภุาพสตร ีตัง้แต่ยคุก่อนจวบจนกระทัง่ปจัจบุนัน้ี ไมม่ชีนชาตไิหนๆ ทีจ่ะปฏเิสธความ

งามของเครือ่งของประดบัได ้เครือ่งประดบัมหีลากหลายสไตล ์แต่ ละชนิดกม็รีปูแบบทีแ่ตกต่างกนั 

ขึน้อยูก่บัว่าคุณจะเลอืกอยา่งไรใหเ้ขา้บุคลกิของคุณและชุดทีคุ่ณสวมใส่ เครือ่งประดบัรา่งกายมนุษย์

เป็นสญัลกัษณ์ทีแ่สดงถงึฐานะในสงัคมและความพงึพอใจของผูใ้ช ้เป็นประตมิากรรม ซึง่แฝงอยูก่บั

ศลิปกรรมอื่นๆ เป็นเครือ่งประดบัตกแต่งศลิปส ถานและศลิปวตัถุใหเ้กดิคณุคา่ความงามทัง้ทางกาย

และจติใจ เครือ่งประดบั อาจจาํแนกออกเป็น  2 ประเภท ใหญ่ คอื เครือ่งประดบัพวกอญัมณแีละ

เครือ่งตกแต่งทาํดว้ยผา้หรอืของใชใ้นการแต่งกาย เช่น ถุงมอืหรอืกระเป๋า รวมเรยีกว่า  Accessories 

ไมว่่าจะเป็นเครือ่งประดบัของบุรษุหรอื สตร ีลว้นแลว้แต่เป็นสิง่ช่วยเสรมิสรา้งใหบุ้คลกิภาพของผู้

สวมใส่ดดูหีรอืน่ามองมเีสน่หน่์าเลื่อมใสหรอืน่าคบหาสมาคมดว้ย เครือ่งประดบัจะช่วยเสรมิสรา้ง

ความเชือ่มัน่ในภาพลกัษณ์ของคณุมากขึน้ เครือ่งประดบัเสรมิแต่งรปูกายภายนอกใหผู้ส้วมใสดู่  “ด”ี 

ได ้มเีสน่หแ์ก่ผูท้ีพ่บเหน็ เครือ่งประดบัทาํใหส้ตรดีสูวย ดสูงา่ ในชุดทีส่วมใส่ ความมัน่ใจในตวัเองจะ

เกดิขึน้ จากความรกัตวัเองอยากใหต้วัเองสวยหรอืภาคภมูใิจในตวัเองเครือ่งประดบัไมจ่าํเป็นตอ้ง

ชิน้ใหญ่ ไมจ่าํเป็นตอ้งมรีาคาแพง แต่ความเหมาะสม และความพอดใีนการเลอืกเครือ่งประดบัมี

ความสาํคญัมากกว่าราคาเสยีอกี การเลอืกเครือ่งประดบัควรเลอืกอญัมณทีีด่แูลรกัษางา่ยใชไ้ดใ้น

หลายๆ โอกาส ถา้เป็นเพชรกเ็ลอืกแบบทีไ่มล่า้สมยัเรว็ สาํหรบัผูห้ญงิอาจพจิารณาการใชต่้างห ู

แหวน เขม็กลดั หรอืเพิม่เตมิดว้ยกําไลขอ้มอืทีด่โูดยรวมแลว้ไมม่ากเกนิงาม สาํหรบัผูช้ายอาจจะใ ช้

ทีก่ลดัเน็คไท ทีใ่ชเ้พชรเป็นเครือ่งประดบั โดยเน้นแบบเก๋ เรยีบและเท่ห ์รวมทัง้กระดุมกลดัแขนเสือ้

ทีส่ามารถเลอืกไดห้ลายแบบในโอกาสต่างๆ กนั เครือ่งประดบั คอื สิง่แทนความรูส้กึ แทนอารมณ์ 

แทนความคดิ ทีแ่ต่ละคนสะทอ้นออกมา นอกเหนือจากน้ี เครือ่งประดบัยงัเสรมิแต่ในดา้นภาพลกัษณ์ให้

เป็นทีน่่านบัถอื น่ามอง เป็นจดุสนใจของผูค้นรอบขา้ง 
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 ความแตกต่างของการออกแบบเครือ่งประดบัในปจัจบุนัและเครือ่งประดบัในอดตีจะมคีวาม

แตกต่างทีเ่หน็ไดช้ดัในเรือ่งรปูทรง วสัดทุีนํ่ามาใช ้เครือ่งประดบัในอดตีการออกแบบจะมคีวาม

หรหูรา โครงสรา้งซบัซอ้น วสัดทุีใ่ชส้ว่นใหญ่เป็นวสัดทุีม่รีาคาแพง มคีวามประณตีละเอยีดอ่อนอยา่ง

ชดัเจนเป็นงานทีต่อ้งใชค้วามประณตีอยา่งจรงิจงั สว่นงานเครือ่งประดบัในปจัจบุนัรปูทรงเรยีบงา่ย 

รปูแบบสมัพนัธก์บัวสัด ุและโครงสรา้งมคีวามสาํคญัมากกวา่ลวดลายปลกียอ่ย (วรรณรตัน์ อนิทรอ์ํ่า. 

2536: 19) 

 

 การออกแบบเคร่ืองประดบั  

 การออกแบบ หมายถงึ การใชค้วามรู ้ความส ามารถ และประสบการณ์นํามาประมวลเพือ่

สรา้งสรรคผ์ลงานในรปูแบบต่างๆ เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค การออกแบบจะต่าง

จากการลอกแบบเพราะการลอกแบบคอื การคดัลอกใหเ้หมอืนตน้แบบทุกอยา่งโดยไมผ่ดิเพีย้นไป

จากตน้แบบ การออกแบบในงานเครือ่งประดบั เป็นสว่นผสมระหวา่งความคดิ และการผลติ 

คนทาํงานตอ้งวางแผนทัง้ดา้นจติใจและขัน้ตอนการผลติ หมายถงึรปูรา่ง รปูทรง พืน้ผวิทีส่รา้งให้

เกดิขึน้งานเหลา่นัน้ ความสามารถของบุคคลในการสรา้งสรรคม์อียูแ่ละสามารถพฒันาได ้การ

ออกแบบไมส่ามารถทาํเป็นสตูรสาํเรจ็แนวความคดิในปจัจบุนัเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ตา มการ

เปลีย่นแปลงในสงัคม หลกัการออกแบบเบือ้งตน้ทุกคนสามารถเรยีนรู ้แต่การพฒันาความสามารถ

เชงิช่าง หรอืนกัประดษิฐ ์มคีวามแตกต่างกนั รปูรา่งของชิน้วตัถุจะนําไปสูข่ ัน้ตอนการผลติ วตัถุได้

ถกูประกอบขึน้อยา่งมปีระสทิธภิาพเช่นเมือ่ทาํงานกบัโลหะเกีย่วขอ้งกบัคณุสมบตัทิี่ โลหะนัน้มอียู ่

เน่ืองจากในโลหะแต่ละชนิดมขีอ้จาํกดัในการทาํงาน และยงัเกีย่วขอ้งกบัเครือ่งมอื และเทคนิค ซึง่มี

ผลต่อการออกแบบ เช่น การทาํ  Filigree เสน้ลวด เกดิลวดลายเสน้โคง้ต่างๆ หรอืโลหะแผ่นทาํการ

ดดัโคง้ งอ เลื่อย ตดั และเจาะ หลงัจากเปลีย่นรปู มกีารคดิการทุบพมิพ์ เคาะ เป็นลวดลาย รปูทรง

มาตรฐาน  

 สว่นประกอบอื่นคอื การตดักนัของเสน้  2 เสน้ หรอืความสมัพนัธร์ะหวา่งเสน้กบัรปูทรง

อื่นๆ การขดักนัของรปูทรง วสัดหุรอืโลหะต่างชนิดกนั การทาํพืน้ผวิสขีองโลหะทีต่่างกนั ความ

สมดุล Balance ของขนาด รปูทรงเรขาคณติ สดัสว่น  Volume และการสบัเปลีย่นตาํแหน่งสามารถ

เปลีย่นแปลงรปูทรงทัง้หมดของแบบได ้ไมม่ขีอ้กําหนดหรอืจดุจบ สิง่ใหมท่ีถู่กคน้พบไดจ้ากการ

คน้หาทางแกไ้ขปญัหาในช่วงระหวา่งขัน้ตอนการผลติ การเลอืกแนวคดิทีม่คีวามเป็นไปไดเ้ชือ่มกนั

เป็น Unit จากนัน้เรยีบเรยีงขอ้มลูทัง้หมด แลว้นําเอาความฝนัมาสูค่วามเป็นจรงิ การออกแบบไมจ่บ

เพยีงเท่านัน้  
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 เคร่ืองประดบักบัเคร่ืองแต่งกาย 

 คณุประโยชน์ของเครือ่งประดบัทีใ่ชอ้ยา่งจรงิจงันัน้ ดจูะมอียูน้่อยมาก ถา้จะเปรยีบ

คณุประโยชน์กบัสิง่ของอื่นๆ ทีใ่ชอ้ยูใ่นชวีติ ประจาํวนั แต่เครือ่งประดบักม็คีวามสวยงามเป็นจดุ

ประทบัใจ สว่นประโยชน์ใชส้อยเป็นผลพลอยได ้ดงันัน้ การออกแบบ เครือ่งประดบัจงึเน้นจดุสนใจ

ดา้นความสวยงามก่อนเป็นสาํคญั ซึง่รวมไปถงึความละเอยีดประณดีดว้ย ประโยชน์ใชส้อยเป็นสิง่

รองลงไปในขณะเดยีวกนัเครือ่งประดบัมกัจะเป็นเรือ่งของผูห้ญงิมากกว่าผูช้าย  

 ผูใ้ชเ้ครือ่งประดบัควรรูจ้กัเลอืกเสือ้ผา้ ใหม้คีวามเหมาะสมไปกนัไดก้บัเครือ่งประดบัทีใ่ช้

ดว้ย หากผูใ้ชเ้ครือ่งประดบัไมม่รีสนิยม ในการเลอืกซือ้เลอืกใช ้เครือ่งประดบัทีม่รีาคาแพงจะดดูอ้ย

ราคาเหมอืนของราคาถกู ไมม่คีณุคา่แก่ผูพ้บเหน็ ทาํอยา่งไรจงึจะใช ้เครือ่งประดบัเป็น การเลอืกซือ้

และการใชเ้ครือ่งประดบันัน้ อยูท่ีค่วามชอบ และไมช่อบ อนัเป็นรสนิยมทีม่ต่ีอเครือ่งประดบัและ

เครือ่งแต่งกายนัน่เอง 

 พืน้ฐานทีท่าํใหร้สนิยมของผูใ้ชเ้ครือ่งประดบัแตกต่างกนั ขึน้อยูก่บัสาเหตุ 3 ประการ คอื  

 1.  พืน้ฐานทีแ่ตกต่างกนัทางดา้นเศรษฐกิ จ คนทีม่เีศรษฐกจิด ียอ่มมโีอกาสเลอืกซือ้ และ 

ใชข้องดมีคีณุคา่มากกวา่คนทีม่เีศรษฐกจิไมด่ ี

 2.  พืน้ฐานทีแ่ตกต่างกนัทางดา้นสิง่แวดลอ้มทีท่าํใหเ้กดิความคุน้เคยเป็น เสมอืนอทิธพิลที่

ทาํใหเ้กดิการคลอ้ยตามกนั และเมือ่เปลีย่นสิง่แวดลอ้มใหม ่บางคน อาจจะ ปรบัตวัใหเ้ข้ากบัสิ่ง แวด

ลอ้มใหมไดเ้รว็ บางคนอาจปรบัตวั ไดช้า้ หรอืไมส่ามารถปรบัตวัใหก้บัสิง่แวดลอ้มไดเ้ลย เป็นตน้ 

 3.  พืน้ฐานทีแ่ตกต่างกนัทางดา้นวฒันธรรม 

 วฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณ ีเป็น จด ุสาํคญัทีท่าํใหช้วีต ิความเป็นอยู ่ตลอดจน

เสือ้ผา้ เครือ่งประดบัแตกต่างกนัไดม้าก (วฒันะ จฑูะวภิาต. 2545) 

 

 หลกัการออกแบบเคร่ืองประดบั  

 พืน้ฐานการออกแบบ  

 การออกแบบคอืการวางแผนสรา้งสรรคร์ปูแบบใหเ้กดิประโยชน์ สมัพนัธก์บัความงามโดย

เลอืกวสัดุใหเ้หมาะสมกบัรปูแบบนัน้ๆดว้ย  

 งานออกแบบแยกพจิารณาเป็นประเภทต่างๆ ไดก้วา้งๆ ดงัน้ี  

 - การออกแบบตกแต่ง  

 - การออกแบบสือ่สาร  

 - การออกแบบสิง่พมิพ ์ 

 - การออกแบบหตัถกรรม  

 - การออกแบบหบีห่อ  

 - การออกแบบเครือ่งเรอืน  

 - การออกแบบเครือ่งแต่งกาย  

 - การออกแบบเครือ่งประดบั  

 - การออกแบบทศันศลิป์  
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 รธุ นิโวลา  (Ruth Nivola) ไดก้ล่าวถงึการออกแบบเครือ่งประดบัไวว้่า การออกแบบ

เครือ่งประดบัเป็นการทาํสิง่ทีส่วยงามดว้ยตวัเอง แมจ้ะทาํจากวสัดทุีไ่มม่รีาคา ยงัดกีวา่เพชร ที่

ออกแบบอยา่งมรีสนิยมตํ่าการออกแบบเครือ่งประดบัอยา่งไรจงึจะไดง้านทีม่คีณุคา่ ก่อนอื่นนกั

ออกแบบจะตอ้งคาํนึงถงึความสมัพนั ธโ์ดยส่วนรวม เมือ่มองส่วนรวมทัง้หมดงานจะมลีกัษณะเป็น

เอกภาพ  (Unity) แมจ้ะใชว้สัดุต่างชนิดกนักต็าม ไมรู่ส้กึแบ่งแยกหรอืกระจดักระจาย มคีวาม

กลมกลนืกนัระหวา่งความงามและประโยชน์ใชส้อย ก่อนอื่นเมือ่พบสิง่ใดทีม่คีวามประทบัใจ ใหถ้าม

ตวัเองก่อนว่าทาํไมจงึชอบ อะไรคอืจุ ดดลใจประทบัใจ ใหเ้กดิความชอบในสิง่ทีม่องเหน็นัน้ เป็น

รปูทรง พืน้ผวิหรอืเสน้รอบนอก หรอืความเรยีบงา่ยในรปูทรง ความหรหูรา สสีรรพ ์หรอืความมคีา่

ของวตัถุทีท่าํ ใหเ้วลาสาํหรบัตวัเองทีจ่ะศกึษาสิง่ทีช่อบนัน้ และเริม่หดัทีจ่ะขดีเขยีนสเกต็ชภ์าพ

เกีย่วกบัเครือ่งประดบั โดยใชห้ลกัเกณฑค์วามงามทางดา้นการออกแบบเป็นแนวทาง ประสบการณ์

จากการไดด้มูาก คน้ควา้มาก จะช่วยใหเ้ขา้ใจงา่ยขึน้อยา่งฝืนความรูส้กึเมือ่รูต้วัวา่เบือ่หน่าย งานที่

ทาํโดยปราศจากใจรกัไมอ่าจถงึจดุมุง่หมายทีด่ไีด ้ 

 นกัออกแบบทีด่ตีอ้งเป็นผูม้คีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ มคีวามฉบัไวทางความคดิ และมนัต่อ

การเปลีย่นแปลงในสงัคม รูจ้กันําหลกัพืน้ฐานความงามทางศลิปะมาช่วยสรา้งแบบ รูจ้กัแกไ้ข 

ดดัแปลงงาน รกัการคน้ควา้ทดลองอยูเ่สมอ  

 ความแตกต่างของการออกแบบเครือ่งประดบัในปจัจบุนัและเครือ่งประดบัในอดตี จะมี

ความแตกต่างทีเ่หน็ไดช้ดัในเรื่ อง รปูทรง วสัดทุีนํ่ามาใช ้เครือ่งประดบัในอดตีการออกแบบจะมี

ความหรหูรา โครงสรา้งซบัซอ้น วสัดทุีใ่ชส้ว่นใหญ่เป็นวสัดทุีม่รีาคาแพง มคีวามประณตีละเอยีดอ่อน

อยา่งชดัเจน เป็นงานทีต่อ้งใชค้วามประณตีอยา่งจรงิจงั สว่นงานเครือ่งประดบัในปจัจบุนัรปูทรง

เรยีบงา่ย รปูแบบสมัพนัธก์บัวสัด ุและโครงสรา้งมคีวามสาํคญัมากกวา่ลวดลายปลกียอ่ย  (วรรณรตัน์ 

ตัง้เจรญิ. 2526: 16-17)  

 

 สว่นประกอบสาํหรบัการออกแบบเครือ่งประดบั มรีายละเอยีดดงัน้ี  

 เส้น (Line) เสน้ในการออกแบบเครือ่งประดบั หมายถงึ เสน้ทีม่คีวามยาว ความกวา้ง 

ความหนา ซึง่มองเหน็ดว้ยตาเปล่า และมเีน้ือที ่เสน้มหีลายลกัษณะ เช่น เสน้ตรง ซึง่มคีวามกวา้ง 

ความยาว และความราบเรยีบ ใหค้วามเสมอตน้เสมอปลาย ไมม่สีงูตํ่า เสน้คลืน่ เป็นเสน้ทีใ่ห้

ความรูส้กึเคลือ่น ไหว เรา้ความสนใจ เสน้โคง้ใหค้วามรูส้กึเคลือ่นไหว อ่อนโยน ไมรู่จ้บสิน้เสน้ประ 

ใหค้วามรูส้กึขาดเป็นช่วง หยดุชะงกั ไมค่งที ่เสน้มมุแหลม ใหค้วามรูส้กึแตกหกั เจบ็ปวดรนุแรง  

 เสน้มหีลายลกัษณะ แต่ละลกัษณะจะใหอ้ทิธพิลดา้นความรูส้กึทีแ่ตกต่างกนั เสน้ทีใ่ช้

เครือ่งมอื เช่น ไมบ้รรทดั จะใหค้วามรูส้กึตายตวั แขง็กระดา้ง มัน่คง ไมม่คีวามรูส้กึอ่อนไหว จะต่าง

กบัเสน้ตรงทีเ่กดิขึน้โดยใชม้อืขดีอยา่งอสิระ หรอืเสน้ตรงทีเ่กดิจากการใชพู้ก่นัเขยีน มน้ํีาหนกัเขม้ 

เบา ไมเ่หมอืนกนั จะใหค้วามรูส้กึอ่อนไหว มคีวามรูส้กึมากกวา่ การนําเสน้ต่ างๆ มาใชใ้นการ

ออกแบบเครือ่งประดบั ตอ้งพจิารณาถงึโครงสรา้งของส่วนรวมทัง้หมด และผูอ้อกแบบจะตอ้งระบุให้
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ชดัเจนวา่ จะใชว้สัดอุะไร เทคนิคของการผลติสามารถช่วยใหเ้สน้มกีารเคลือ่นไหว ไดแ้ก่ เสน้ลวด 

เสน้โลหะอื่นๆ ทีม่ลีกัษณะเป็นเสน้ หรอืจะใชว้ธิกีารหล่อเขา้ช่วยกไ็ด้  ก่อนนําเสน้มาใช ้จะตอ้งมกีาร

ออกแบบใหช้ดัเจน อาจมกีารทดลองออกแบบเสน้ชนิดต่างๆ ไวก่้อน และเลอืกเสน้ทีม่คีวาม

เหมาะสมกบัแบบใสล่งไป เสน้เรขาคณติ เป็นเสน้ทีไ่ดร้บัความนิยมนํามาใชใ้นการออกแบบใน

ปจัจบุนัมาก เพราะใหล้กัษณะรปูทรงทีเ่รยีบงา่ย แขง็แรง เสน้เรขาคณติ ไดแ้ก่  เสน้โคง้ เสน้ตรง 

ทีม่าบรรจบกนัเป็นรปูรา่งสามเหลีย่ม สีเ่หลีย่ม วงกลม เป็นตน้  

 

 รปูร่าง รปูทรง และบริเวณว่าง (Shape, Form, and Space)  

 รปูทรง และรปูรา่ง เมือ่นํามาใชใ้นการออกแบบเครือ่งประดบั มคีวามหมายใกลเ้คยีงกนั

มาก ความหมายของรปูทรงคอื สว่นรวมทัง้หมดขอ งงานมทีัง้ ความกวา้ง ยาว และสงู ส่วนบรเิวณ

วา่ง หมายถงึ พืน้ทีว่า่งซึง่สมัพนัธอ์ยูก่บัรปูรา่ง และรปูทรง รปูทรงทีใ่ชใ้นงานออกแบบเครือ่งประดบั 

มทีัง้รปูทรงทีเ่ลยีนแบบธรรมชาต ิและรปูทรงเรขาคณติ รปูทรงทีน่กัออกแบบสรา้งสรรคข์ึน้เอง 

รปูทรงเลยีนแบบธรรมชาต ิเช่น รู ปทรงคน รปูทรงสตัว ์รปูทรงพชื รปูทรงทีไ่ดจ้ากการสอ่งกลอ้ง

จลุทรรศน์ รปูทรงเรขาคณติ เช่น รปูทรงกลม สีเ่หลีย่ม สามเหลีย่ม และรปูทรงสรา้งสรรค ์สว่นใหญ่

จะเป็นรปูทรงนามธรรม  (Abstract Form) การออกแบบเครือ่งประดบัรปูทรงธรรมชาตสิิง่แวดลอ้ม 

เน้นการเลยีนแบบหรอืลดตดัทอ นใหง้า่ยขึน้ เพือ่นํามาใชใ้นการออกแบบ โดยคาํนึงถงึวสัดทุีจ่ะ

นํามาใช ้ใหม้คีวามสมัพนัธก์บัการออกแบบใหม้ากทีส่ดุ  ดงันัน้ การออกแบบจะตอ้งเน้นเรือ่ง ส ี

วสัด ุการผลติ อาจจะจาํลองแบบทาํเป็นหุน่จาํลองก่อนกไ็ดข้นาดของหุน่จาํลองควรมลีกัษณะเท่า

ของจรงิ การออกแบบเครือ่งประดบัทีเ่ป็นรปูทรงเรขาคณติและรปูทรงเสร ีจะเน้นความคดิสรา้งสรรค์

เกีย่วกบัรปูทรงใหม่ๆ  ขึน้มา ในวงการประดษิฐเ์ครือ่งประดบัในปจัจบุนัทีเ่ป็นงานศลิปะ

เครือ่งประดบั ไมใ่ช่งานช่างหรอืมวลผลติเพื่อการคา้ นิยมการออกแบบรปูทรงเสร ีและออกแบบ

เฉพาะผลงานแต่ละชิน้ เพราะทาํใหไ้ดผ้ลงานแปลกใหมไ่มซ่ํ้ากบัรปูแบบเดมิทีม่อียู ่ 

 

 สี (Color)  

 โดยทัว่ไปแลว้สจีะสรา้งความประทบัใจต่อผูพ้บเหน็ไดม้ากพอๆ กบัการสรา้งแบบการเลอืก

วสัด ุตลอดจนความประณตี ในการทาํงาน แต่สเีป็นสิง่ทีเ่รา้ความรูส้กึไดม้าก สทีีใ่ชใ้นเครือ่งประดบั 

จะเป็นสจีากหนิ เพชร พลอ ย โลหะ และวสัดปุระเภทต่างๆ อยา่งไรกต็ามหนิทีเ่กดิขึน้เองจาก

ธรรมชาตยิอ่มมคีา่กวา่หนิ หรอืพลอยทีเ่กดิจากการสรา้งขึน้ ทางวทิยาศาสตร ์การใชส้ใีนการทาํ

เครือ่งประดบัจงึต่างกบัการใชส้ทีางการเขยีนภาพ เพราะสขีองงานเครือ่งประดบั เป็นสจีากวสัดซุึง่

ผสมผสานกนัเองตามธรรม ชาต ิเป็นการตกผลกึทีย่าวนาน อยา่งไรกต็าม ผูอ้อกแบบควรจะรู้

เกีย่วกบัเรือ่งของสไีวบ้า้ง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏบิตัเิกีย่วกบัการออกแบบต่อไป   
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 การใช้สีให้กลมกลืนและตดักนั  

 สกีลมกลนืกนั (Harmony) ไดแ้ก่ การใชส้ทีีค่ลา้ยๆ กนัมารวมกลุม่ๆไวด้ว้ยกนัใหเ้หมาะสม

กลมกลนื แต่กต็อ้งไมใ่หรู้ส้กึจดืชดื ไมน่่าสนใจ สตีดักนั (Contrast) ไดแ้ก่การใชส้ใีหรู้ส้กึตดักนัสดใส 

การใชร้วมกนัควรคาํนึงความเหมาะสมกลมกลนืกนัทีจ่ะไปกนัได ้ไมรู่ส้กึตดักนัรนุแรงจนดนู่าเกลยีด 

 

 การสร้างความสมดลุ 

 ความสมดลุ  (Balance) หมายถงึ การจดัองคป์ระกอบให้ สมัพนัธก์นั มน้ํีาหนกั หรอืความ

สมดุลกลมกลนืไปดว้ยกนั ความสมดุลทาํใหเ้กดิความกลมกลนืสวยงาม ความสมดุลพจิารณาไดเ้ป็น  

2 ลกัษณะคอื สมดุลซา้ยขวาเท่ากนั  (Symmetry) และสมดลุซา้ยขวาไมเ่ท่ากนั  (Asymmetry) ความ

สมดลุซา้ยขวาเท่ากนั เป็นการสมดลุดว้ยขนาด หรอืรปูรา่งทีค่ลา้ยกนั หรอืการใชส้ทีีม่คีวาม

กลมกลนืกนั สว่นลกัษณะสมดลุซา้ยขวาไมเ่ท่ากนั เป็นการสมดลุทีแ่ตกต่างกนัดา้นรปูทรงเน้ือทีส่ ี

แต่ดแูลว้รูส้กึกลมกลนืสมดุลกนั การออกแบบ 3 มติเิช่นเครือ่งประดบั ถา้ออกแบบไมส่มดุลจะเหน็สี

นําหนกัเอยีงไปขา้งใดขา้งหน่ึงไดอ้ย่ างชดัเจน วธิแีกป้ญัหาเรือ่งความสมดลุในเครือ่งประดบัอาจจะ

แกป้ญัหาไดด้งัน้ี  

 •สมดลุดว้ยรปูทรงแกป้ญัหาใหข้นาดรปูทรงเท่ากนั  

 •สมดลุดว้ยสแีกป้ญัหาดว้ยการใชส้ใีหก้ลมกลนืกนั  

 • สมดุลดว้ยลกัษณะผวิ ทาํใหเ้กดิลกัษณะผวิทีแ่ตกต่างกนัมากน้อย  

 

 การเลือกวสัดมุาใช้ทาํเคร่ืองประดบั  

 ถา้คดิในดา้นประโยชน์อยา่งจรงิจงัแลว้ เครือ่งประดบัดจูะใหป้ระโยชน์น้อย แต่มปีระโยชน์

โดยตรงดา้นความสวยงาม และความสขุทางใจใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจา้ของ ดงันัน้ วสัดทุีนํ่ามาใชส้ว่นใหญ่

มกัจะใชส้ิง่ของทีม่คีวามสวยงาม หรอืมรีาคาแพง แต่สิง่ของทีส่วยงามบางครัง้ราคาไมแ่พง หรอือายุ

ไมค่งทน สิง่ของทีม่รีาคาแพงเป็นสิง่ของทีม่อีายกุารใชง้านยนืนาน ดงันัน้ จะเหน็ไดว้า่การเลอืกวสัดุ 

ช่างทาํเครือ่งประดบัจะเลอืกหนิ หรอืโลหะทีม่รีาคาแพง ไมเ่ปลีย่นสภาพไดง้า่ย เช่น หนิทีม่อีาย ุการ

ตกผลกึนาน ไดแ้ก่ เพชร บุ ษราคมั โกเมน ทบัทมิ มรกต พลอยสต่ีางๆ เป็นตน้ ในบรรดาหนิ

ทัง้หลาย เพชรจะมรีาคาแพงทีส่ดุ ทัง้น้ี เมือ่ทาํการเจยีระไนแลว้ มคีวามสวยงาม เมือ่กระทบกบัแสง

ไฟหรอืแสงสว่างจะเกดิเป็นประกายแสงวบูวาบชวนมอง นอกจากหนิดงักล่าวแลว้ ยงั ใชโ้ลหะมา

ผสมทาํเป็นเครือ่งประดบัไดอ้กี ดว้ย โลหะทีนิ่ยมและราคาแพงมาก ไดแ้ก่ ทองคาํ นาก เงนิ โลหะที่

เกดิจากการผสมทางวทิยาศาสตร ์และจดัวา่เป็นโลหะทีม่รีาคาสงูมากเช่นกนั ไดแ้ก่ ทองคาํขาว 

ส่วนโลหะทีนํ่ามาใชเ้ป็นส่วนผสมทาํเทยีมโลหะอื่นๆ และมรีาคาไมส่งู ไดแ้ก่ ทองเหลอืง อะลมูเินียม 

นิเกลิ เป็นตน้ การเลอื กโลหะมาใชท้าํเครือ่งประดบั นกัออกแบบจะพจิารณาโลหะทีเ่กดิขึน้ตาม

ธรรมชาตก่ิอน และใหร้าคาสงูมากกวา่โลหะอื่น ๆ และถา้โลหะทีท่าํเทยีมชนิดใดมสีว่นผสมของ

ทองคาํ นาก หรอืเงนิแลว้ จะมรีาคาสงูขึน้อกี ในปจัจบุนัน้ี คา่นิยมในการเลอืกวสัดมุาใชท้าํ
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เครือ่งประดบัเปลีย่นไปมาก ป ระกอบกบันกัวทิยาศาสตรเ์จรญิกา้วหน้า มกีารสงัเคราะหว์สัดตุ่าง ๆ 

ขึน้ใช ้บางครัง้เลยีนแบบของจรงิจนใกลเ้คยีง เกอืบจะดไูมอ่อก ตอ้งใชเ้ครือ่งมอืกลอ้งขยาย และ

ความชาํนาญพเิศษในการพจิารณาจงึจะรูไ้ด ้เช่น เพชรรสัเซยี ทบัทมิอดั มรกตอดั และหนิอดั ชนิด

อื่น ๆ อกีมาก แต่เครือ่งประดบัทีท่าํปลอมเหลา่น้ี จะมรีาคาถกูกวา่ของจรงิมาก และมอีายกุารใชง้าน

ไมน่านเท่าของจรงิ ดว้ยเหตุน้ี จงึเป็นสาเหตุหน่ึงทีท่าํใหเ้ครือ่งประดบัแพรห่ลายไปสูช่นชัน้กลาง 

และสามญัชนมากขึน้ และในขณะเดยีวกนั นกัออกแบบกม็ุง่ มาสูว่สัดทุีไ่มม่รีาคามากขึน้ เช่น กา ร

ทาํเครือ่งประดบัจากกระดกูสตัว ์จากผวิไม ้เปลอืกไม ้จากขนสตัว ์จากพลาสตกิ จากเมลด็พชื ฯลฯ 

ทัง้น้ี เน่ืองจากสภาวะความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ และคา่นิยม หรอืรสนิยมทีเ่ปลีย่นไป การใช้

วสัดรุาคาถกู ทาํใหต้น้ทุนการผลติถกู  

 

 การออกแบบให้สมัพนัธก์บัวสัด ุ 

 การเลอืกวัสดมุาใชใ้หส้มัพนัธก์บัการออกแบบเป็นปญัหาสาํคญัมากสาํหรบัผูท้ีย่งัไมเ่คยมี

ประสบการณ์ในการออกแบบ และการทาํเครือ่งประดบัมาก่อน ดงันัน้ จงึขอใหพ้จิารณาจาก

ขอ้เสนอแนะต่อไปน้ี  

 - พจิารณาจากวสัดทุีม่อียูก่่อนเป็นสาํคญั เช่น จากหนิสอีะไร รปูทรงแบบใด โลหะชนิด

และสอีะไรเป็นตน้  

 - ออกแบบใหส้มัพนัธก์บัวสัดุทีม่อียู ่การออกแบบควรเริม่จากสเกตงา่ย ๆ ก่อน และเมือ่ได้

แบบทีด่แีลว้จงึเขยีนแบบจรงิ  

 - พจิารณาถงึกระบวนการผลติเป็นอนัดบัสดุทา้ย วา่จะมขี ัน้ตอนการผลติอยา่งไร ถา้

ออกแบบไวก่้อน แลว้หาวสัดุทีจ่ะนํามาใชใ้หเ้หมาะสมกบัแบบกไ็ด้  แต่ทีไ่มนิ่ยมเพราะการหาวสัดใุห้

ตรงกบัแบบ เป็นเรือ่ง ยุง่ยาก และเสยีเวลากว่าจะหาวสัดุไดเ้หมอืนกบัแบบ การเตรยีมวสัดุ เช่น หนิ 

โลหะ หรอืวสัดุอื่นๆ ไวก่้อน แลว้จงึออกแบบ ใหส้มัพนัธก์บัวสัดุ จงึเป็นวธิทีีนิ่ยมและสะดวกกว่า  

 

 การเลือกวสัดใุห้สมัพนัธก์บัแบบ  

 วสัดทุีใ่ชใ้นการทาํเครือ่งประดบั แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคอื ประเภทถาวร และประเภทไม่

ถาวร วสัดุประเภทถาวร ไดแ้ก่ โลหะทุกชนิด เช่น ทองคาํ ทองคาํขาว เงนิ ทองแดง ทองเหลอืง 

อะลมูเินียม หนิต่างๆ เช่น เพชร มรกต ทบัทมิ โกเมน และพลอยต่างๆ ตลอดจนวสัดุทีห่ายากเช่น

งาชา้ง วสัดุ ประเภทไมถ่าวร ไดแ้ก่ วสัดุประเภทไม ้เมลด็พชื พลาสตกิ และวสัดุอื่นๆ ทีแ่ตกหกั 

ชาํรดุเสยีหายไดง้า่ย การเลอืกวสัดมุาใชท้าํเครือ่งประดบัตอ้งพจิารณาคอื  

 - การออกแบบเหมาะสมกลมกลนืกนัโดยสภาพสว่นรวมทัง้หมด  

 - ประโยชน์ใชส้อย โดยเน้นวา่เครือ่งประดบันัน้จะใชใ้นเวลาใ ด เช่น เวลากลางคนืควร

เลอืกหนิหรอืโลหะทีม่แีสงเป็นประกายรบัแสงไฟ  
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 - กระบวนการผลติทีส่มัพนัธก์บัการออกแบบและประโยชน์ใชส้อย การบาํรงุรกัษา สะดวก 

งา่ย และรวดเรว็ ไมยุ่ง่ยากเกนิความจาํเป็น (วฒันะ จฑูะวภิาต. 2545: 33-37)  

 

 การออกแบบเคร่ืองประดบัในปัจจบุนั  

 วฒันะ จฑูะวภิาต  (2545: 38-43) จะเน้นเรือ่งความเรยีบงา่ยของรปูทรง ลกัษณะงาน

ออกแบบทีเ่รยีบงา่ยคอื งานออกแบบไมค่วรมคีวามซบัซอ้น ไมต่อ้งใชล้วดลายมาก เหตุผลทีง่าน

ออกแบบเครือ่งประดบัในปจัจบุนัเน้นเรือ่งความงา่ย ขึน้อยูก่บัสาเหตุหลายอยา่ง คอื  

 1.  งานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติใชเ้ครือ่งมอือุปกรณ์มากขึน้ และบางชนิดผลติดว้ยเครือ่งจกัร  

 2.  การออกแบบใหส้มัพนัธก์บัสภาพของสงัคมทีเ่ปลีย่นไป นําเอาวสัดรุาคาถกูมาใชม้ากขึน้  

 3.  รสนิยมในการออกแบบเกีย่วกบัเครือ่งประดบัทีเ่ปลีย่นไป จากความยุง่ยากมาสูค่วาม

เรยีบงา่ย  

 4. เสรภีาพทางความคดิสรา้งสรรคม์มีากขึน้และเพือ่ใหส้มัพนัธก์บัการเปลีย่นแปลง

อนัรวดเรว็  

 

 ลกัษณะของเคร่ืองประดบัท่ีดี  

 1.  ความสมัพนัธก์นัระหวา่งแบบและวสัด ุ 

 2.  มคีวามสวยงามและนําไปใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ แต่คณุประโยชน์ทีใ่ชไ้มจ่าํเจเพยีงดา้นเดยีว

สามารถดดัแปลงไปใชก้รณอีื่นๆ ไดบ้า้งตามความเหมาะสม  

 3.  แบบเรยีบงา่ยไมร่งุรงัเกะกะ ไมเ่กาะเกีย่วเสือ้ผา้ ใชส้บายไมเ่ป็นอนัตรายต่อผูใ้ช ้ 

 4.  ราคาไมส่งูหรอืแพงจนเป็นอนัตรายต่อผูใ้ช ้ 

 5.  สรา้งความสงา่ภาคภมูใิหก้บัผูใ้ช ้เสรมิบุคลกิของผูใ้ชใ้หด้ขี ึน้  

 6.  ทาํความสะอาดงา่ย วสัดทุีใ่ชท้าํมคีวามทนทาน ทนต่อดนิฟ้าอากาศทีเ่ปลีย่นแปลงและ

ไมเ่ปลีย่นสภาพไดง้า่ยเมือ่เปลีย่นอุณหภมู ิ 

 7.  มคีวามสมดลุกนัในรปูรา่ง สสีนักลมกลนื มจีดุเรา้ความสนใจทีด่ ี 

 

 การออกแบบแหวน 

 การออกแบบแหวน ผูอ้อกแบบจะตอ้งนึกถงึผูใ้ชก่้อนว่าจะทาํแหว นน้ีใหก้บั ผูช้าย ผูห้ญงิ 

หรอืเดก็ ลกัษณะ แหวนนัน้จะใชก้บัน้ิวอะไร ใชใ้นงานอะไร งานพธิสีาํคญัๆ หรอืเพือ่สวมใสต่ดิน้ิวใช้

ในชวีติประจาํวนั การพจิารณาเรือ่งประโยชน์ เป็นจดุสาํคญัทีท่าํใหเ้ลอืกวสัดไุดถ้กูตอ้ง และนํา

หลกัเกณฑค์วามงาม อนัเป็นพืน้ฐานทางศลิปะ มาใชใ้นการ ออกแบบแหวน ลกัษณะการออกแบบ

จะตอ้งมคีณุคา่ทางความงาม มจีดุเดน่ประทบัใจแก่ผูพ้บเหน็ และสามารถสวมใสไ่ด ้อยา่งสบาย มี

ความสมัพนัธร์ะหวา่งโครงสรา้งทัง้หมด ความเรยีบงา่ยของรปูทรงจะทาํใหใ้ชไ้ดห้ลายโอกาส  
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 อยา่งไรกต็าม แบบ วสัด ุและประโยชน์ ความสวยงามตอ้งสมัพนัธก์นั และแยกแบบแหวน

ทีเ่ป็นของผูช้าย กบัแหวนทีเ่ป็นของผูห้ญงิใหม้คีวามแตกต่างกนั โดยยดึหลกัธรรมชาตขิองผูใ้ชเ้ป็น

สิง่ประกอบการออกแบบเพื่อใหไ้ดแ้บบตามจดุมุง่หมายทีไ่ดว้างไว ้การออกแบบแหวนของผูช้าย จะ

มรีปูทรงทบึตนั มคีวามแขง็แรง รปูทรงเรยีบงา่ย ไมม่ลีวดลายซบัซอ้น ไม่ ใชห้นิสฉูีดฉาด สวมใส่

สบาย และควรใชไ้ดทุ้กโอกาส ไมค่วรแยกเป็นแหวนทีใ่ชก้ลางคนืหรอืกลางวนั ส่วนแบบของผูห้ญงิ 

รปูทรงโปรง่บาง มคีวามสวยงาม ลวดลายละเอยีด ใชห้นิสหีรอืหนิทีม่คีา่ การออกแบบแหวนผูห้ญงิ

จะแยกลกัษณะแหวนทีใ่ชใ้นเวลากลางคนื และกลางวนัจะมคีวามเรยีบงา่ยในรปูทรงสวมใส่สบาย 

 

 การออกแบบต่างห ู 

 ต่างหเูป็นเครือ่งประดบัทีเ่น้นใหใ้บหน้าสวยงามหรอืไมส่วยงามกไ็ด ้และดจูะเป็น

เครือ่งประดบัอยา่งเดยีวทีอ่ยูใ่กลช้ดิกบัใบหน้ามากทีสุ่ด ดงันัน้ นกัออกแบบจาํเป็นตอ้งพถิพีถินัเป็น

พเิศษ และผูเ้ลอืกใช ้กต็อ้งดคูวามเหมาะสมกบัลกัษณะของใบหน้าประกอบดว้ย รปูแบบทีนิ่ยมใชใ้น

การทาํต่างห ูมทีัง้แบบรปูทรงเรขาคณติ แบบรปูทรงธรรมชาต ิและแบบรปูทรงอสิระ วสัดทุีนํ่ามาใช ้

เช่น หนิ หรอืโลหะ ควรมน้ํีาหนกัน้อย ทีว่่าน้ําหนกัน้อย หมายความว่า ควรใชแ้ผ่นโลหะบางหรอื

กลวงขา้งใน เพื่อใหน้ํ้าหนกัน้อย เมือ่เว ลาใสไ่มถ่่วงหใูหย้าวลงมา สว่นวธิทีีใ่ชใ้นการเครือ่งประดบั

ประเภทต่างหน้ีู มทีัง้แบบฉลโุปรง่ แบบหลอ่ แบบบดักรต่ีอประกอบแบบรอ้ยเรยีงต่อๆ กนั ซึง่แต่ละ

วธิจีะตอ้งดกูารออกแบบเสยีก่อนจงึจะรูว้า่ควรจะใชว้ธิใีดผลติได ้การนําต่างหไูปใชป้ระกอบในการ

แต่งกาย จาํเป็นตอ้งดูลกัษณะของแบบเครือ่งแต่งกายประกอบดว้ย เพราะหากใชไ้มเ่ขา้ชุดกนั หรอื

ไปดว้ยกนัไมไ่ดก้บัสภาพสว่นรวมของเสือ้ผา้แลว้ จะทาํใหม้องดเูป็นตวัตลกแทนทีเ่ครือ่งประดบัจะ

ช่วยเสรมิใหด้ขี ึน้  

 การออกแบบเครือ่งประดบัต่างห ูส่วนใหญ่นกัออกแบบนิยมทีจ่ะออกเป็นชุดเขา้คู่กบั

เครือ่งประดบัชนิดอื่นๆ เช่น สรอ้ยคอ เขม็กลดั แหวน เป็นตน้ แต่ถา้จะออกแบบเป็นต่างหอูยา่ง

เดยีว ควรมลีกัษณะเฉพาะตวัเหมอืนกนัคอื มคีวามสมดลุ มคีวามเหมอืนกนัในรปูทรง แต่ในวงการ

ออกแบบเครือ่งประดบัในปจัจบุนั อาจจะออกแบบเครือ่งประดบัต่างห ูใหม้รีปูทรงไมเ่หมอืนกนั ใหดู้

มแีรงถ่วงไมเ่ท่ากนั แต่ใชก้ารแต่งผมแต่งหน้าเขา้ช่วยใหส้ภาพส่วนรวมทัง้หมดกลมกลนืกนั การ

ออกแบบต่างหใูนเชงิสรา้งสรรค ์ไมจ่าํเป็นตอ้งเน้นเรือ่งการใชท้ีห่เูพยีงอยา่งเดยีว อาจจะออกมาใน

รปูของการใชป้ระโยชน์รว่มกบัอยา่งอื่นได ้เช่น ใสต่่างห ูแต่อาจจะโยงมาเป็นสรอ้ยคอไ ดด้ว้ย หรอื

เป็นทีต่ดิผมไดด้ว้ย อยา่งไรกต็ามจะตอ้งนึกถงึความสะดวกของการนําไปใชร้ว่มดว้ยเสมอ  
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 การออกแบบสร้อยคอ 

 เสน้อสิระมกัจะเป็นเสน้ทีใ่ชใ้นการออกแบบไดด้ ีสาํหรบัเป็นแบบในการทาํเครือ่งประดบั 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในงานเครือ่งประดบัทีเ่ป็นงานสมยัใหมส่าํหรบัการอ อกแบบสรอ้ยคอ นกั

ออกแบบมกัจะคาํนึงถงึความสมัพนัธข์องสรอ้ยคอและจีท้ีห่อ้ยแขวนลงมา ความสวยงามเป็นจดุเน้น

อนัดบัแรก และการใชส้อยเป็นอนัดบัรองลงมา คอืคาํนึงถงึความสะดวกสบายเวลาสวมใสเ่ป็นสาํคญั 

ส่วนใหญ่การออกแบบสรอ้ยคอ มกัจะมลีกัษณะเรยีบรอ้ย ใชไ้ดก้บัจีห้อ้ยคอหลายรู ปแบบและไมค่วร

มน้ํีาหนกัมากเพือ่สบายเวลาใช ้การออกแบบสรอ้ยคอ ถา้ใชใ้นชวีติประจาํวนัควรมลีกัษณะเรยีบงา่ย 

แต่ถา้ใชเ้พือ่แขวนพระ หรอืเครือ่งรางของขลงั ควรใหม้คีวามมัน่คงระหวา่งขอ้ต่อแต่ละขอ้ ไมค่วรมี

ลกัษณะหรหูรา  

 การออกแบบอาจเน้นจดุสนใจเฉพาะดา้นหน้า หรอืตลอดทั ้ งเสน้กไ็ด ้แต่ถา้เป็นสรอ้ยคอที่

ใชส้าํหรบังานกลางคนืจะต่างออกไป ทัง้ความหรหูราและการใชว้สัดปุระกอบ แต่อยา่งไรกต็าม แบบ

เรยีบงา่ยยงัเป็นทีใ่ชไ้ดห้ลายโอกาสและเหมาะทีจ่ะใชเ้ป็นเครือ่งประดบั ในปจัจบุนั การออกแบบ

สรอ้ยคอจะใหส้ัน้ หรอืยาวขึน้อยูก่บั การนําไปใชเ้ป็นสาํ คญั ซึง่การนําไปใชน้ัน้ตอ้งใหไ้ปกนัไดก้บั

เสือ้ผา้เครือ่งแต่งกายดว้ย วธิทีาํสรอ้ยคอ สว่นใหญ่นิยมทีจ่ะใชเ้ป็นขอ้ต่อนํามารอ้ยเรยีงต่อๆ กนั 

หรอืทาํในลกัษณะเป็นเสน้ยาว โดยใชว้สัดทุีม่รีปูทรง เป็นเสน้ วธิต่ีอสรอ้ยคอทาํไดห้ลายวธิ ีแต่ละวธิี

จะตอ้งสมัพนัธก์บัแบบสว่นรวมทัง้หมดดว้ย  

 

 การออกแบบสร้อยข้อมือและกาํไลมือ  

 สรอ้ยขอ้มอืและกําไลมอืมคีวามหมายใกลเ้คยีงกนัมาก แมแ้ต่ดา้นประโยชน์ใชส้อยก็

เหมอืนกนั คอืใชก้บัการตกแต่งขอ้มอืเช่นเดยีวกนั แต่รปูรา่งเครือ่งประดบัไมเ่หมอืนกนั คอืสรอ้ย

ขอ้มอืจะมคีวามอ่อนไหวทัง้ตวัเช่นเดยีวกบัสรอ้ยคอ ส่วนกําไลขอ้มอืจะมลีกัษณะแขง็ไมท่ิง้ตวั เวลา

ใส่จะสวมเขา้ไปอาจมทีัง้ทีเ่ปิดปิดซึง่เป็นตะขอและไมม่ตีะขอ วธิทีีใ่ชใ้นการทาํกําไล มทีัง้วธิหีล่อ วธิี

ตหีุม้ และวธิฉีล ุสว่นสรอ้ยขอ้มอืคงใชว้ธิทีาํเช่นเดยีวกนักบัสรอ้ยคอแต่จะเสน้สัน้กวา่ ความสวยงาม

ขึน้อยูก่บัการออกแบบ และการเลอืกวสัดุมาใช ้การออกแบบกําไลมกัจะเป็นแบบเรยีบ มคีวาม

สวยงามเฉพาะตวั มคีวามสมดุลของลวดลายต่างๆ ถา้จะใชเ้ป็นโลหะลว้นๆ แต่ถา้ใชห้นิประกอบ

เป็นหวัมกัจะเน้นความสวยงามดา้นหน้าใหเ้ดน่ชดักวา่สว่นอื่น ซึง่การออกแบบสรอ้ยขอ้มอืกค็งใชว้ธิี

เดยีวกนัน้ีดว้ย   
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8. การออกแบบเคร่ืองประดบัในยคุประวติัศาสาตรศิ์ลป์ 

 วิวฒันาการเคร่ืองประดบัยคุประวติัศาสตรต์ะวนัตก  

 การศกึษาการออกแบบเครือ่งประดบัในอดตี มคีวามสมัพนัธก์บังานศลิปกรรมในยคุ

ประวตัศิาสตรศ์ลิป์สมยัต่างๆ แสดงใหเ้หน็ถงึอทิธพิลทางลวดลาย วฒันธรรม และกระบวนการ

ววิฒันาการดา้นรปูแบบ วธิกีารผลติและเทคนิคต่างๆ ศลิปกรรมตะวนัตกทีม่บีทบาทต่อการ

ออกแบบเครือ่งประดบัมาถงึปจัจบุนั ไดแ้ก่ เครือ่งประดบัสมยัศลิปกรรมอยีปิตโ์บราณ เครือ่งประดบั

สมยัศลิปกรรมกรกีโบราณ เครือ่งประดบัสมยัศลิปกรรมโรมนัโบราณ เครือ่งประดบัสมยัศลิปกรรม

เรอนาซอง เครือ่งประดบัสมยัศลิปกรรมอารต์นูโว เครือ่งประดบัสมยัศลิปกรรมอารต์ดโิค ปจัจบุนัมี

การนํารปูแบบเครือ่งประ ดบัในอดตี กลบัมาปรบัปรงุ ดดัแปลงเพิม่เตมิ ใหเ้หมาะสมกบั

กลุม่เป้าหมาย มหีลกัฐานปรากฏวา่ การออกแบบเครือ่งประดบัในอดตีสามารถสือ่ถงึวฒันธรรม 

แสดงสญัลกัษณ์ในอดตี เป็นสนุทรยีะทางความงามทีม่กีารววิฒันาการสบืต่อกนั อยีปิตโ์บราณมี

ความเชือ่ของการสรา้งงานศลิปกรรมทีเ่ กีย่วกบัความตาย การกลบัชาตมิาเกดิใหม ่เชือ่ไสยศาสตร ์

และเทพเจา้ การออกแบบทางศลิปกรรมลวดลายเรือ่งราวจงึเป็นเรือ่งเกีย่วกบัความตาย การ

ออกแบบศลิปกรรมในภาพรวมมคีวามเรยีบงา่ยของโครงสรา้ง เน้นความทนทาน ทบึตนั ใหญ่โต 

ศลิปกรรมอยีปิตโ์บราณ  

 ทางประวตัศิาสตรศ์ลิป์แบ่ งเป็น 3 ยคุ คอื ยคุอาณาจกัรเก่า ยคุอาณาจกัรกลาง และยคุ

อาณาจกัรใหม ่แต่ละยคุ มโีครงสรา้งทางสถาปตัยกรรมทีแ่ตกต่างกนั แต่มจีดุมุง่หมายแบบเดยีวกนั 

โครงทีพ่บในงานสถาปตัยกรรมไดแ้ก่ โครงสรา้งรปูสามเหลีย่มทีเ่รยีกวา่ ปิรามดิ มปีระตมิากรรม

สตัวห์น้าเป็นคนตวัเป็นสงิ หโ์ต ทีเ่รยีกว่า สฟิงคห์มอบอยูด่า้นหน้า ยคุอาณาจกัรใหม ่เปลีย่น

โครงสรา้งงานสถาปตัยกรรมจากสามเหลีย่มปิรามดิ เป็นวหิารในหบุเขา มเีสาประดบัดา้นหน้าวหิาร 

ประตมิากรรมใหค้วามสาํคญัเฉพาะสว่นทีเ่ป็นดา้นหน้า มทีัง้ประตมิากรรมรปูสลกักษตัรยิฟ์าโรห์

และบุคคลสาํคญั แสดงสื่ อความหมายของตวัอกัษร สือ่ความหมายถงึเทพเจา้ จากการขดุพบทาง

โบราณคด ีภายใตปิ้รามดิพบเครือ่งประดบัซึง่สนันิษฐานวา่เป็นเครือ่งประดบัของฟาโรหก์ษตัรยิ์

อยีปิต ์และบุคคลสาํคญัในราชวงศ ์เครือ่งประดบัสมยัอยีปิตส์่วนใหญ่ทาํดว้ยทองคพใชเ้ทคนิคการ

ดนุลายบนแผน่โลหะเป็นมติิ แบบนูนตํ่า และใชก้ารฉลเุป็นโครงสรา้ง ออกแบบเครือ่งประดบันิยมใช้

รปูแบบสตัว ์แมลง นกอนิทรยี ์งเูห่า นกกระสา ใชก้ารฝงัหนิแบบหุม้ขอบหรอืลอ้มตะเขบ็ การ

เจยีระไนหนิส่วนใหญ่เป็นรปูแบบหลงัเบีย้ หลงัเต่า เป็นส่วนมาก ไมพ่บการเจยีระไนหนิแบบเหลีย่ม

ในสมยัอยีปิต ์รปูแบบเค รือ่งประดบัสมยัอยีปิตม์ลีกัษณะแผ่เป็นแผ่นกวา้ง ประดบัทีล่าํคอ ตน้แขน 

และทีศ่รีษะ ใชส้ญัลกัษณ์เครือ่งประดบัรปูงเูหา่แทนเทพเจา้ประจาํราชวงศ ์เช่นสมยัราชวงคข์องพระ

นางคลโีอพตัรา เป็นตน้ หนิทีใ่ชท้าํเครือ่งประดบัทีพ่บมาก ไดแ้ก่ หนิลาปิชสน้ํีาเงนิ เทอรค์วอยซส์ี

ฟ้า คาเนเลีย่นสแีดง อะเมทสิสมีว่ง และลกูปดัแกว้ สมยัอยีปิตม์กีารทาํพืน้ผวิเครือ่งประดบัดว้ยวธิี

ลงยาโดยใชส้เีลยีนแบบอญัมณทีีใ่ชป้ระดบัเครือ่งประดบั โลหะทีน่ามาใชท้าํเครือ่งประดบัใชโ้ลหะ

ทองคาํมากกวา่โลหะอื่น เครือ่งประดบัทีข่ดุพบในสสุานของฟารโ์รตุตงัคาเมน เป็นเครือ่ งประดบัทีม่ ี
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ความสมบรูณ์มาก ทาํใหส้ามารถศกึษาความเชือ่ วฒันธรรม ความเจรญิรุง่เรอืง และกระบวนการ

ออกแบบเครือ่งประดบัของอยีปิตไ์ดจ้ากเครือ่งประดบัเหล่านัน้ จากหลกัฐานทีป่รากฏทาใหเ้หน็

ความกา้วหน้าแหง่ภมูปิญัญาของคนโบราณ ทัง้การออกแบบ ความเชือ่ และเทคนิควธิกีารเค ลอืบสี

การลงยาบนผวิโลหะ การดนุลวดลายบนโลหะ และการผสมผสานกนัระหวา่งวสัดธุรรมชาต ิเช่น งาชา้ง 

กบัการฝงัหนิสบีนงาชา้ง แสดงใหเ้หน็ถงึความคดิสรา้งสรรค ์การแกป้ญัหาของช่าง มหีลกัฐาน

กลา่วถงึการนํารปูแบบเครือ่งประดบัในอดตีมาใชใ้นการออกแบบปจัจบุนั   (วรรณรตัน์ ตัง้เจริ ญ. 

2545) 

 

 รปูทรงจากวฒันธรรม การทาํเคร่ืองประดบัในอดีต (cultural and ethnical style) 

 หมายถงึ การออกแบบเครือ่งประดบั ในปจัจบุนั ค .ศ. 2000-2001 ทีย่งัมกีารนําเอาสไตล ์

และยคุสมยั ของเครือ่งประดบัในอดตี กลบัมาปรบัปรงุ , ดดัแปลง , เพิม่เตมิ ใหเ้หมาะสมกบัสมยั

ปจัจบุนั โดยทีย่งัเหน็เคา้โครงเดมิ และลกัษณะ ยงัคงคลา้ยคลงึกบัสไตล ์หรอืยคุสมยันัน้ๆ แม้

สญัลกัษณ์ (symbol) ในอดตีบางอยา่ง เช่น ตวัอกัษรอยีปิตโ์บราณ ตวัอกัษรของอนิเดยี ตวัอกัษรจนี 

ฯลฯ แมก้ระทัง่สญัลกัษณ์ ทางศาสนา ทีย่งัมกีารทาํกนัอยา่งต่อเน่ื อง เป็นตน้ รวมถงึการนําเอา 

กรรมวธิกีารผลติวสัดุบางอยา่ง ทีเ่คยมกีารผลติและใชใ้นอดตี กลบัมาผลติใหม ่วธิกีารผลติ และ

รปูลกัษณ์เดมิเอาไว ้เช่น Venetian cameo, lavastone-ware เป็นตน้ (สถาบนัวิจยัและพฒันาอญั

มณแีละเครือ่งประดบัแห่งชาติ2

 ในปจัจบุนั การนํารปูทรงจากวฒันธรรมการทาํเครือ่งประดบัในอดตีมาใชใ้นการออกแบบ

พอจะจดัแบ่งโดยสงัเขปดงัน้ี 

 (องคก์ารมหาชน). 2555: online) 

 1. เครือ่งประดบัอยีปิตโ์บราณ (Egyptian jewelry) และสมยัตุตนัคาเมน (Tutankhamun 

jewelry) 

 2. เครือ่งประดบัอนิเดยีโบราณ (Indian jewelry) 

 3. เครือ่งประดบัสมยัอทีราสคาน (Etruscan jewelry) 

 4. เครือ่งประดบัสมยักรกีและโรมนั ( Greek and Roman jewelry) 

 5. เครือ่งประดบัธเิบต (Tibetian jewelry) 

 6. เครือ่งประดบัสไตลบ์ารอค (Baroque jewelry style) 

 7. เครือ่งประดบัสไตลเ์รอเนอซองค ์(Renaissance jewelry style) 

 8. เครือ่งประดบัสมยัวคิตอเรีย่น (Victorian jewelry) 

 9. เครือ่งประดบัสไตลอ์ารต์นูโว (Art Nouveau style) 

 10. เครือ่งประดบัสไตลอ์ารต์เดโค (Art Deco) 
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 1. เคร่ืองประดบัอียิปตโ์บราณ (Egyptian jewelry)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 9 ตวัอยา่งเครือ่งประดบัอยีปิตโ์บราณ 

 

 ทีม่า: http :// gemandjewelydb.git.or.th/design/content4c.html  

 

 จากการขดุพบทางโบราณคด ีและการเปิดปิรามดิต่างๆ เป็นหลกัฐานแสดงใหเ้หน็วา่   

ชาวอยีปิตไ์ดเ้ริม่มกีารทาํเครือ่งประดบัแลว้ตัง้แต่ 300 ปีก่อนครสิตศกัราช ในอดตีผูท้ีส่วมใส่

เครือ่งประดบั  คอื ฟาโรห ์และบุคคลต่างๆ ในราชสาํนกั โดยเฉพาะเครือ่งประดบั สมยัของฟาโรห ์

เป็นสมยัทีรุ่ง่เรือ่งมัง่คัง่สมยัหน่ึง พบหลกัฐานจากเครือ่งใช ้ รวมทัง้เครือ่งประดบัทีถ่กูฝงัไว ้ในปิรา

มดิ ซึง่มจีดุเด่นพอสงัเขปได ้ดงัน้ี 

 1.  เครือ่งประดบั ทาํดว้ยทองคาํ 

 2.  เทคนิคทีใ่ช ้ในการทาํเครือ่งประดบัสว่นใหญ่ คอื การดนุลาย การฉลลุาย สว่นลวดลาย

บนเครือ่งประดบั ทีพ่บเป็นลวดลายจาก อกัษรอยีปิต ์โบราณ, รปูสตัวต่์างๆ เช่น นกอนิทรยี ์งเูหา่ 

นกกระสา รวมทัง้เทพเจา้ ตามความเชือ่ และภาพผูค้น 

 3.  มกีารนําอญัมณมีาประดบั เช่น ลาพสิลาซลู , เทอรค์อยซ ์และคาเนเลีย่น ในบางครัง้ 

พบวา่มกีารใช ้พลอยอะเมทสิ และลกูปดัแกว้สต่ีางๆ มาประกอบ โดยการนํามารอ้ยรวม กบัทองคาํ

หรอืประดบั บนชิน้งานอกีดว้ย 

 4. มกีารลงยาเป็นการเพิม่สสีรรค ์ใหก้บัเครือ่งประดบั 

 5.  ประเภทของเครือ่งประดบัทีพ่บ มกัเป็นสรอ้ยคอแขง็แบบเป็นแผง, สรอ้ยคอลกูปดัต่างๆ  

ต่างหกูาํไลขอ้มอื, จีห้อ้ยคอ, เครือ่งประดบัศรษีะ และประดบัตน้แขน เครือ่งประดบัสไตลต์ตูนัคาเมน

(Tutankhamun Jewelry) เครือ่งประดบัสไตลน้ี์ ถกูพบในสสุานของกษตัรยิต์ตูนัคาเมน ของอยีปิต ์

ช่วงก่อนครสิตศกัราช 1339-1329 มมัมีข่องกษตัรยิ ์ซึง่เกบ็อยูใ่นโลงศพทองคาํ สามชัน้ ทีอ่ยูใ่น

หอ้งเกบ็ศพ ถูกประดบัดว้ยหน้ากาก มงกุฎ เกราะบรเิวณหน้าอก สรอ้ยคอ แหวน ต่างห ูซึง่ลว้นเป็น
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ทอง นอกจากน้ี  ยงัมสีิง่ของเครือ่งใช ้ทีย่งัไมเ่คยสวมใส่ ทีถู่กฝงัสาํหรบันําไปใช ้ในช่วงชวีติหลงั

ความตาย และเป็นเครือ่งราง โดยชิน้งานสว่นใหญ่ม ีการสลกั หรอืเป็นลายฉล ุและมกีารฝงัดว้ยดนิ

เผา แบบอยีปิตห์รอืกระจกสต่ีางๆ เพื่อเลยีนแบบ เทอรค์วอ้ยซ์ , หนิ, ควอ้ยซ ์และลาปิซ ลาซรูี่  การ

ประดบัตกแต่ง ยงัเป็นการแทนความสาํคญั ทางศาสนาอยา่งเช่น เทพเจา้ หรอืนกแรง้ , เหยีย่ว, นก

กระสา หรอืงเูห่าดว้ย 

 

 2. เคร่ืองประดบัอินเดียโบราณ (Indian jewelry) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ภาพประกอบ 10 ตวัอยา่งเครือ่งประดบัอนิเดยีโบราณ 2

 

 

 ทีม่า: http :// gemandjewelydb.git.or.th/design/content4c.html 

 

 เชือ่กนัวา่อนิเดยี ไดม้กีารทาํเครือ่งประดบั มาตัง้แต่สมยัพระพทุธกาล ไดม้กีารอา้งองิถงึใน

พระสตูร และจากการคน้พบ ทางโบราณคด ีของเครือ่งประดบัอาย ุ2,500 ปี และประมาณ ศตวรรษ

ที ่5 ทีเ่มอืงตกัศลิา ซึง่ไดร้บัอทิธพิล จากพวกกรกีโบราณ และพวกปาเธยี โดย มกีารทาํ

เครือ่งประดบั อยา่งต่อเน่ือง ในอดตี ไดม้กีารแผอ่าํนาจ ของอาณาจกัรต่างๆ ซึง่เป็นปจัจยัสาํคญั ที่

มอีทิธพิล ต่อศลิปะวฒันธรรม ต่อชาตนิัน้ๆ ทาํใหอ้นิเดยีเอง รบัศลิปะของชาตอิื่นๆ เขา้มาเช่นกนั  

 หลกัฐานทางประวตัศิาสตร ์อนิเดยีเคยถกูปกครอง โดยราชวงศโ์มกุล ทีม่าจากแถบ 

เปอรเ์ซยี ในระยะเวลาอนัยาวนาน ซึง่ในสมยัของราชวงศน้ี์ ความนิยม ในการสวมใสเ่ครือ่งประดบั 

ทัง้ผูห้ญงิและผูช้าย การสวมใส ่นอกจากประดบั รา่งกายตัง้แต่ศรษีะ จรดเทา้แลว้ เครือ่งประดบั ยงั

ถูกใชแ้สดงถงึความมัง่คัง่ ของบุคคลหรอืครอบครวั อกีกรณหีน่ึง เป็นการสวมใส่ตามความเชื่อถอื 

เรือ่งโชคลาง เครือ่งประดบั สมยัราชวงศโ์มกุล จดุเด่นโดยสงัเขปมดีงัน้ี 

 1. เครือ่งประดบั ทาํจากทองคาํ และเงนิ 

 2. เทคนิค จะใชว้ธิรีดีโลหะ เป็นแผน่บางๆ แลว้นําไปดนุลายนูน และเดนิลาย 

 3. มกีารนํา อญัมณมีาประดบั ซึง่มขีาดใหญ่ เช่น มรกตและทบัทมิ  

http://gemandjewelrydb.git.or.th/design/content4c.html#02�
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 4. มกีารใชเ้พชร เน่ืองจากอนิเดยี การขดุพบเพชรเช่นกนั แต่เป็นเพชร คุณภาพตํ่า ถา้

เทยีบกบัเพชร จากแอฟรกิาใต ้การเจยีระไนเพชร ใชเ้ทคนิคค่อนข้่างหยาบ เพชรจงึไมม่เีหลีย่มมาก

นกั มลีกัษณะแบบ "เพชรซกี" 

 5. มกุ เป็นวสัดทุีนํ่ามาประดบัมาก เช่นกนั โดยจะเหน็ไดจ้ากหลกัฐาน ทีเ่ป็นภาพเขยีน 

และงานประตมิากรรม 

 6. มกีารใช ้เทคนิค granulate gold และ filigree มาใชด้ว้ย 

 7. มกีารลงยา บนชิน้งานเครือ่งประดบั โดยเป็น เทคนิคการลงยาแบบ champleve enamel 

 8. เครือ่งประดบั ของอนิเดยี มสีสีนัเป็นเอกลกัษณ์ เฉพาะตวั สทีีย่นืพืน้จะเป็นสแีดง เขยีว 

ขาว เหลอืง 

 9. เครือ่งประดบั ในแต่ละแควน้ของอนิเดยี สว่นใหญ่ จะมขีนาดคอ่นขา้งใหญ่ และหนกั 

ลวดลายทีนํ่ามา ประดบัประดา บนชิน้งาน จะมลีวดลายคอ่นขา้งมาก ลายมกัจะใหญ่ เป็นช่อ เป็น

ดอก หรอืเถา้ดอกไม ้และเป็นพู่ 

 

 3. เคร่ืองประดบัสมยัอีทราสคาน (Etruscan jewelry) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 11 ตวัอยา่งเครือ่งประดบัสมยัอทีราสคาน 

 

 ทีม่า: http :// gemandjewelydb.git.or.th/design/content4c.html 

 

 ช่างอทีราสคาน เป็นกลุม่ชนทีอ่าศยัอยู ่ในดนิแดนทรเูดยี ซึง่ในปจัจบุนั คอื ตอนใตท้ศัคาน่ี 

ในประเทศอติาล ีตามประวตัศิาสตร ์ถงึจะอาศยัในดนิแดนแถบนัน้ คนกลุม่น้ีมใิช่ชาวอติาล ีศลิปะ

ของชาวอทีราสคาน มรีากฐาน มาจากกรกีอยา่งมาก เมือ่เป็นศลิปะ จากการยดึครองของโรมนั  

 ชาวอทีราสคาน ไดพ้ฒันาการทาํเครือ่งประดบั ของตน โดยเริม่เทคนิคการผลติบางอยา่ง 

ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ ของตนเอง จดุเด่นพอสงัเขปมดีงัน้ี 

 1.  เครือ่งประดบั สว่นใหญ่ทาํดว้ยทองคาํ 
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 2.  รเิริม่เทคนิค การทาํ "granulate gold" เทคนิคการผลติน้ีคอื การนําเมด็ทองคาํ ขนาด

เลก็ๆ มา วางเรยีงกนั บนแผน่ทองคาํ ตามลวดลายทีต่อ้งการ และใชค้วามรอ้นหลอม ทาํใหเ้มด็

ทองคาํ ตดิกบัแผ่นทองคาํ 

 3.  รเิริม่เทคนิคการทาํ "filigree" เทคนิคการผลติ น้ีคอื การนําลวดทองคาํ เสน้เลก็ๆ บางๆ 

มาดดั งอใหไ้ดล้วดลาย ตามตอ้งการ แลว้นํามาเชือ่มตดิกนั โดยไมม่ฐีานโลหะ รองรบัซึ่ งทาํในสมยั

นัน้ แต่ในอดตีบางสมยั และปจัจบุนัการทาํเทคนิค แบบน้ีจะมฐีานโลหะ รองรบัลวดทองคาํ 

 4.  ในบางครัง้ การนําสญัลกัษณ์หวัสตัว ์ทีท่าํจากทองคาํ ดนุลายนูนมาประดบัปลาย กาํไล

ขอ้มอื หรอืสรอ้ยคอ ยงัไดม้กีารนําลกูปดัแกว้ สต่ีางๆ มาใชป้ระดบั และเทคนิคการลงยา ไดนํ้ามาใช้

เช่นกนั 

 5.  ประเภทเครือ่งประดบั ทีท่าํในสมยันัน้ คอื สรอ้ยคอมอื, สรอ้ยคอทัง้ แขง็และอ่อน ต่างห ู

เป็นตน้ 

 

 4. เคร่ืองประดบัสมยักรีกและโรมนั (Greek and Roman jewelry) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 12 ตวัอยา่งเครือ่งประดบัสมยักรกีและโรมนั 

 

 ทีม่า: http :// gemandjewelydb.git.or.th/design/content4c.html 

 

 เน่ืองจากในปจัจบุนั การนําเครือ่งประดบั สมยักรกี และโรมนัมาเป็นแมแ่บบ นัน้ มกัจะนํา

ของทัง้สองสมยั มาใชร้ว่มกนัมาก และในอดตี ช่วงเวลาของสองอาณาจกัร ใกลเ้คยีงกนั รวมไปถงึ

การเขา้มา ปกครองของอกีฝา่ย ทาํใหเ้ครือ่งประดบั ของทัง้สองสมยั มขีอ้แตกต่างไมม่ากนกั จดุเด่น

ของแต่ละสมยั ทีพ่อจะหยบิยกมาใหพ้อสงัเขปมดีงัน้ี 
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 สมยักรีก 

 เครือ่งประดบัของกรกี ในสมยัตน้ๆ ไดร้บัอทิธพิล จากชาตอิื่นๆ อยูน่านจนถงึ ศตวรรษที ่7 

ไดเ้ริม่มกีาร พฒันาการทาํ เครือ่งประดบั จากแบบดัง้เดมิของตน โดยเฉพาะช่วงเวลา ทีเ่รยีกวา่ 

Classical period ประมาณ 475-323 ปีก่อนครสิตศกัราช และ Hellenistic period ประมาณ 322 ก่อ

นครสิตศกัราช จนกระทัง่อาณาจกัรโรมนั ไดซ้มึซบัวฒันธรรมของกรกีไปใช ้จดุเดน่พอสงัเขปมดีงัน้ี 

 1. เครือ่งประดบั ทาํดว้ยทองคาํเป็นสว่นใหญ่ 

 2. ใชล้วดลายทีท่าํจาก เทคนิคการ granulated gold และเทคนิคแบบ filigree ดว้ย 

 3. ในตอนตน้ ยงัไมค่อ่ยนิยมนําอญัมณมีาประดบั บนชิน้งานมากนกั จนเขา้ช่วง Hellenistic 

ไดม้กีารนําเอามาประดบัมากขึน้ 

 4. ประเภทของเครือ่งประดบั ทีท่าํในสมยันัน้คอื แหวน, ต่างห,ู รดัเกลา้, สรอ้ยคอ และขอ้มอื 

 

 สมยัโรมนั 

 จากการทีอ่าณาจกัรโรมนั แผอ่าํนาจเขา้ปกครองกรกี และดนิแดนอื่นๆ  ไดซ้มึซบั

วฒันธรรมของกรกี และคอนสแตนตโินเปิล เขา้มาใชใ้นการทาํเครือ่งประดบั ของตนมาก ใสช่วง

ตน้ๆ ประมาณ 27 ปีก่อนครสิตศกัราช การสวมใส ่เครือ่งประดบัต่างๆ รวมทัง้ขา้วของเครือ่งใช ้ที่

ทาํจากทองคิง่ตอ้งหา้ม ในภายหลงั ไดเ้ริม่ผอ่นคลายลง ใหเ้ริม่มกีารพฒันา การทาํเครือ่งประดบั

ขึน้มา จดุเด่นพอสงัเขปมดีงัน้ี 

 1. เครือ่งประดบั ทาํดว้ยทองคาํเป็นสว่นใหญ่ 

 2. มกีารนําอญัมณ ีและแกว้สต่ีางๆ มาประดบับนชิน้งาน อยา่งแพรห่ลาย อญัมณทีีใ่ชม้าก

อยา่งหน่ึงคอื มรกต (emerald) และไมไ่ดร้บัการฝงั แต่อยา่งใด 

 3. มกีารใชเ้ทคนิคการ granulated gold และเทคนิคแบบ filigree บา้งแต่ไมม่าก 

 4. มกีารนําเทคนิค ทีเ่รยีกวา่ Niello หรอืการ ลงยาถม มาใชใ้นการ ทาํเครือ่งประดบั การ

ทาํ Neillo หรอืยาถม คลา้ยกบัการลงยา แต่สสีนัทีไ่ดจ้ะไปทางโลหะมากกวา่ การลงยาทีม่สีสีนัสดใส 

โดยนําแผน่ทองคาํ หรอืเงนิมาแกะลาย ลงบนพืน้ผวิ ดว้ยเครือ่งมอื ทีม่ปีลายแหลม จากนัน้นําโลหะ

ผสม (Alloy) ชนิดหน่ึงทีผ่สม จากกรดกํามะถนั, เงนิ, ทองแดง และตะกัว่ผสม กบัของเหลว แลว้

นํามาทาลงบนชิน้งาน ทีเ่ตรยีมไว ้เปา่ไฟดว้ยความรอ้น ถงึจดุหลอม ของแอลลอย แอลลอยกจ็ะวิง่

ไปตามลวดลาย ทีแ่กะไว ้ทิง้ชิน้งานใหเ้ยน็ จากนัน้นําไปขดัส่วน ทีเ่ลอะออก ลวดลาย กจ็ะปรากฏ  

 5. ประเภทเครือ่งประดบั ทีท่าํในสมยันัน้คอื ต่างห ูซึง่เป็นเครือ่งประดบั ทีไ่ดร้บัความนิยม

มาก ในสมยันัน้ ไมว่า่จะเป็น ทรงกลมแบบลกูบอล (ball ear-ring) หรอืแบบ หอ้ยระยา้ (chandelier 

ear-ring) หรอื แบบห่วง (hoop ear-ring) นอกจากน้ี ยงัมสีรอ้ยคอ, สรอ้ยขอ้มอื ประดบัสรอ้ยคอ 

เป็นตน้ 

 6. แหล่งผลติเครือ่งประดบั ทีส่าํคญัในสมยันัน้ อยูท่ีก่รงุโรม และอเลก็ซานเดรยี  
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 ในปจัจบุนั การนําทัง้สองสมยั มาเป็นแมแ่บบ ไดม้กีารนํากรรมวธิกีารผลติ วสัดบุางอยา่ง 

มาใชป้ระดบับนชิน้งาน ซึง่ไดก้ลา่วไว ้ขา้งตน้แลว้คอื Venetian cameo และ Lavastone-ware 

Venetian cameo คอื แกว้เปา่มรูาโน่ ทีแ่กะสลกั เป็นลวดลายนูน ซึง่ใชก้รรมวธิดี ัง้เดมิ เช่นเดยีวกบั

ในอดตี ลวดลายไดเ้ลยีนแบบ จากของเดมิ ทีข่ดุพบใน Aquileian และจากทีอ่ื่นๆ ลวดลายทีท่าํจะใช้

แมแ่บบ ของสมยัโรมนั และของเมโสโปเตเมยี Lavastone-ware คอื หนิทีเ่กดิจากการแขง็ตวั ของ

ลาวา ในอดตีขดุพบ ในแถบ Irpinia (ในปจัจบุนัคอืตอนใต ้ของประเทศอติาลี ) การแกะสลกัลวดลาย

นูน บนหนิลาวาน้ี ไดย้ดึถอืตามแบบเดมิ สสีนัเป็นสขีองดนิเผา (Terra) จากน้ําตาลอ่อน ไปจน

น้ําตาลแก่ ลวดลายทีแ่กะสลกับน Venetian cameos และ Lavastone-ware ไดนํ้าลวดลายดัง้เดมิ 

จากเมโสโปเตเมยี และของกรกี และโรมนั มาใช ้ไมว่่าจะเป็น รปูเทพเจา้ , นกัรบ, หวัเมดซู่า รวมทัง้

สตัวใ์นเทพนิยาย ปราํปรา เช่น ครึง่หน่ึงแพะ ครึง่หน่ึงเป็นคน เป็นตน้ การนํากรรมวธิผีลติ กลบัมา

ใชอ้กี หลงัจากทีถ่กูละเลยมานาน ทาํใหม้กีารทาํเครือ่งประดบั ทีใ่ชว้สัดนุี้ กลบัมามชีวีติชวีาอกีครัง้ 

 

 5. เคร่ืองประดบัธิเบต (Tibetan jewelry) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 13 ตวัอยา่งเครือ่งประดบัธเิบต 
 

 ทีม่า: http :// gemandjewelydb.git.or.th/design/content4c.html 

 

 เครือ่งประดบั ทีท่าํในธเิบต จะอยูภ่ายใตว้ฒันธรรม ของศาสนาพทุธ นิกายมหายาน ทีใ่ห้

ความสาํคญั ทางศาสนามา เป็นงานศลิปะ ซึง่จะเน้นในรปูแบบ ทีเ่ป็นขนบธรรมเนียม ประเพณ ีโดย

ไมม่หีลกัฐาน ทีม่าของกลุม่ผูท้าํ เครือ่งประดบั จงึทาํใหย้าก ต่อการอา้งเหตุผล ถงึสถานทีม่า และ

ช่วงเวลา การประดบัวสัดุ นัน้จะฟุ่มเฟือยมาก เพราะจะปิดคลุมหมด ทัง้พืน้ผวิ โด ยสไตลแ์บบน้ี จะ

ไดร้บัอทิธพิล มาจากเพื่อนบา้น อยา่ง แคชเมยีร ์เนปาล จนี และอนิเดยี แต่จะเป็นสไตล ์แบบ

พืน้เมอืง งานส่วนใหญ่ ทาํดว้ยทอง เงนิ และ ทองแดงปิดทอง ส่วนอญัมณ ีจะถูกนํามาใช ้อยา่ง

ฟุ่มเฟือยมาก โดยเฉพาะเทอรค์วอ้ยซ ์ทีไ่ดม้าจากภายในทอ้งถิน่ และนําเขา้ รวมไ ปถงึมรกต, ผลกึ

หนิ (Rock Crystal), ปะการงั, ลาปิส ลาซรูี ่และกระจกสทีีนํ่ามาใช ้สมยัศตวรรษที ่ 19 หญงิและชาย 

เครือ่งประดบักนัโดยทัว่ไป ซึง่มทีัง้แหวน ทีห่นีบผม ต่างห ูและมงกุฎอื่นๆ  
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 6. เคร่ืองประดบัสไตลบ์ารอค (Baroque) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 14 ตวัอยา่งเครือ่งประดบัสไตลบ์ารอค 

 

 ทีม่า: http :// gemandjewelydb.git.or.th/design/content4c.html 

 

 ศลิปะการตกแต่ง สไตลน้ี์ไดร้บัการพฒันา ก่อนปี 1600 ไมน่านและยงัคงใชอ้ยู ่จนถงึ

ปจัจบุนัในยโุรป จนกระทัง่เกดิสไตลแ์บบ รอ็คโกโก ้ขึน้เมือ่ปี 1730 โดยเริม่ตน้ทีป่ระเทศอติาล ีและ

แพรข่ยาย ไปยงัเยอรมนี ออสเตรยี สเปน และปอรตุ์เกส รปูแบบทีค่ลาสสคิบางส่วน ไดร้บัความ

นิยม ในประเทศฝรัง่เศส ในสมยัพระเจา้หลยุสท์ี ่ 14 ซึง่เป็นสไตลท์ีพ่ฒันา มาจากสไตล ์เรอเนส

ซองค ์โดยมรีปูแบบทีม่ชีวีติชวีา มสี่วนโคง้ และมกีารเคลื่ อนไหว รวมไปถงึ การมกีารประดบัประดา 

อยา่งมาก ซึง่ต่างจาก สไตลแ์บบรอ็คโกโก้  สมยับารอ็ก ทัง้ผูห้ญงิและผูช้าย จะใสเ่ครือ่งประดบั ที่

หรหูรากนัมาก โดยส่วนใหญ่ มกันิยมใชม้กุ หรอือญัมณ ีเป็นเครือ่งประดบั มากกว่าใชเ้ครือ่งประดบั

แบบลงยา หลากส ีจนถงึช่วง ศตวรรษ 1630-1680 รปูแบบทีเ่ป็นดอกไม ้ตามธรรมชาต ิจงึมคีวาม

โดดเด่นขึน้ และมกัใชเ้พชร มาประดบัตกแต่ง 

 

7. เคร่ืองประดบัสไตลเ์รอเนสซองส ์(Renaissance jewelry) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 15 ตวัอยา่งเครือ่งประดบัสไตลเ์รอเนอซองค์ 

  

 ทีม่า: http :// gemandjewelydb.git.or.th/design/content4c.html 
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 เครือ่งประดบัอญัมณ ีทีท่าํขึน้ในสมยั เรอเนสซองส ์จะอยูใ่นช่วงตัง้แต่ ศตวรรษที ่ 15 ถงึ

ตน้ศตวรรษที ่ 17 สไตลข์องเครือ่งประดบั แบบน้ี ไดร้บัการพฒันา ในประเทศในอติาล ีและแพร่

ขยาย ไปยงัฝรัง่เศส สเปนและองักฤษ นกัออกแ บบอญัมณ ีทีม่ชีื่อเสยีงคอื เบนเวนูโต ้เซลลน่ีิ โฮล

ไบน์ เครือ่งประดบัทีไ่ดร้บัความนิยม ส่วนใหญ่เป็นพวก เขม็ตดิหมวก , จี ้และแหวน ซงึใชว้ธิกีารฝงั

และเจยีระไน รปูคนและสตัว ์การตกแต่ง มกัจะใชใ้นรปูของงานดา้น สถาปตัยกรรม 

 

 8. เคร่ืองประดบัสมยัวิคตอเร่ียน (Victorian jewelry) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 16 ตวัอยา่งเครือ่งประดบัสมยัวคิตอเรีย่น 

 

 ทีม่า: http :// gemandjewelydb.git.or.th/design/content4c.html 

 

 เครือ่งประดบัสมยัน้ี เกดิขึน้ในสมยัของสมเดจ็ พระนางเจา้วคิตอเรยี แหง่สหราชอาณาจกัร 

ในตอนตน้ของสมยั ยงัไดร้บัอทิธพิล ของเครือ่งประดบั สมยัโกธคิ และเรอเนอซองส ์อยูม่าก กลาง

สมยั เน่ืองจากองักฤษ ไดแ้ผอ่าํนาจมอีาณานิคม ไปทัว่โลก การนําวตัถุดบิ จากแดนทีต่่างๆ เช่น 

ไขม่กุต่างๆ และเพชรคุณภาพด ีจากแอฟรกิาใต ้มาใชป้ระกอบ เป็นเครือ่งประดบั จงึงา่ย  

 เครือ่งประดบัสมยัวคิตอเรีย่น เกดิค วามนิยมมากทีส่ดุ ในช่วงทีเ่จา้ชายอลัเบริต์ พระสวาม ี

ของสมเดจ็พระนางเจา้ วคิตอเรยี สิน้พระชนม ์ในค .ศ. 1861 เพราะใชเ้ป็นเครือ่งประดบั สาํหรบัไว้

ทุกข ์(Mouning jewelry) เน่ืองจาก เครือ่งประดบั วคิตอเรีย่น โดยมากมกัใชเ้พชร และไขม่กุ บน

ชิน้งาน ซึง่สสีนัไมส่ะดุดต า เหมาะสาํหรบัการไวทุ้กข ์เครือ่งประดบัสมยัวคิตอเรีย่น จะนําอญัมณี

อื่นๆ มาใชเ้ช่นกนั เช่น โกเมน (garnet), เทอรค์อยซ ์ (turquoise), นิล (onyx) เป็นตน้ ประเภทของ

เครือ่งประดบั ทีท่าํในสมยันัน้คอื แหวน, สรอ้ยคอ, สรอ้ยและกําไลขอ้มอื, เขม็กลดั ฯลฯ 
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 9. เคร่ืองประดบัสไตลอ์ารต์นูโว (Art Nouveau) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 17 ตวัอยา่งเครือ่งประดบัสไตลอ์ารต์นูโว 

 

 ทีม่า: http :// gemandjewelydb.git.or.th/design/content4c.html 

 

 ในปลายศตวรรษที ่ 19 ไดม้กีารเปลีย่นแปลงโฉมหน้า ของเครือ่งประดบั ไมว่่าจะเป็น

รปูแบบ หรอืการผลติ โดยเน้นไปในทศิทาง ดา้นศลิปะเป็นหลกั ซึง่ไดร้บัอทิธพิลมากจาก ศลิปะของ

ทางตะวนัออก คอื ภาพเขยีนของญีปุ่น่ เครือ่งประดบัสไตลน้ี์ ไดช้ื่อมาจาก แกลเลอรีก่ารตกแต่ง ใน

เมอืงปารสี ชื่อของแกลเ ลอรีค่อื Maison de l'Art Nouveau ซึง่เจา้ของคอื นายซกีฟรดี บงิค ์นกั

ออกแบบสไตลน้ี์ มชีือ่เสยีงเป็นทีรู่จ้กัคอื วลิเลีย่ม มอรสิ ซึง่เป็นคนรเิริม่ขึน้ ผูท้ีผ่ลงานมคีนรูจ้กั มาก

ทีสุ่ดคอื เรเน่ ลาลคิ นกัออกแบบ ชาวฝรัง่เศส นอกจากองร ีวเีวต็ , ลเูชีย่น จลิลาด , จอรจ์ ฟูเช, ฟิล

ลปิป์ โวลเฟอร ์จากประเทศเบลเยีย่ม และหลุยสค์อมฟอรด์ จากสหรฐัอเมรกิา ซึง่ลว้นแลว้มผีลงาน 

ในสไตลน้ี์ทัง้สิน้ 

 อารต์ นูโว มลีกัษณะเดน่ในดา้นเครือ่งประดบั คอื 

 1.  อารต์นูโว เป็นเครือ่งประดบั ทีแ่สดงความเคลื่อนไหว (free flowing movement) 

ก่อใหเ้กดิความ มชีวีติชวีา ความสเิหน่หา (passion) เมือ่นําทุกองคป์ระกอบ มารวมกนัแลว้ เกดิเป็น

โลกแหง่จนิตนาการ ทีแ่ปลกแหวกแนว โดยนําธรรมชาต ิรอบตวัไมว่า่จะเป็นแมลง , สตัวท์ะเล , 

ดอตวเ์ลือ้ยคลาน รวมทัง้มนุษย ์ใบหน้าหญงิสาว มาใชเ้ป็นลวดลายหลกั 

 2.  เทคนิคทีนิ่ยมมาก ในสไตลอ์ารต์ นูโว คอื เทคนิคการลงยา (enameling) และแบบทีใ่ช้

มากทีส่ดุ ในการลงยาแบบ plique-a-jour ตวัอยา่งเช่น ปีกแมลงปอ ตามความเป็นจรงินัน้ จะใสแลดู

เบา เมือ่นําการลงยา แบบทีก่ล่าวไวม้าใช ้จะใหค้วามรูส้กึเหมอืน ปีกแมลงจรงิๆ 

 3.  มกัจะประดบัดว้ยมกุ และอญัมณ ีอญัมณทีีใ่ชม้กัจะเจยีระไน แบบหลงัเบีย้ (cobochon-cut) 

มากกว่าเจยีระไนแบบมเีหลีย่ม 

 4.  ชิน้งานของอารต์นูโว สว่นใหญ่ จะออกมาในแบบ 3 มติ ิ
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 5.  ประเภทเครือ่งประดบั ทีท่าํขึน้คอื จีห้อ้ยคอ , สรอ้ยคอ, สาํหรบัประดบัศรษีะ , สรอ้ยคอ 

และกําไลขอ้มอื, เขม็กลดั เป็นตน้ 

 

10. เคร่ืองประดบัสไตลอ์ารต์เดโค (Art Deco) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 18 ตวัอยา่งเครือ่งประดบัสไตลอ์ารต์เดโค 

 

 ทีม่า: http :// gemandjewelydb.git.or.th/design/content4c.html 

 

 สไตลอ์ารต์เดโค เริม่เมือ่ประมาณค.ศ. 1909 เป็นการเปลีย่นแปลง ทางดา้นศลิปะ และการ

ทาํเครือ่งประดบั ซึง่แตกต่าง จากสไตลอ์ารต์นูโว โดยสิน้เชงิ ความโดดเด่นของเครือ่งประดบั สไตล์

น้ีคอื ใชร้ปูทรงเรขาคณติเป็นหลกั เช่นสีเ่หลีย่มจตุัรสั , สามเหลีย่ม , สีเ่หลีย่มผวืงกลม อญัมณทีี่

นํามาใชม้ากคอื เพชร และในสมยันัน้ ไดเ้กดิการเจยีระไน เพชร แบบใหมข่ึน้ เช่น baguette, table, 

square ซึง่เหมาะ กบัการออกแบบสไตลน้ี์ นอกจากน้ีพลอยเน้ือแขง็ ทีใ่ชม้ ีมรกต ไพลนิ พลอย

เน้ืออ่อน ทีนํ่ามาประดบัม ีอะเมทสิ , อความารนี , ลาพสิลาซลูี, หยก, ปะการงั, โทปาส, นิล, เทอร์

คอยซ ์และหนิครสิตลั เป็นตน้ การฝงัอญัมณสีว่นใหญ่ จะเป็นการฝงัแบบไขป่ลา pav'e setting และ

การฝงัแบบฝงัรดี channel setting มกีารใชเ้ทคนิคการลงยา เช่นกนั แต่ไมม่ากเท่าอารต์นูโว ซึง่

สสีนัทีใ่ชเ้ป็นหลกัจะมอียู ่3 ส ีคอื แดง,ดาํ,ขาว  

 ลกัษณะเด่นคอื 

 1. งานแบบอารต์เดโค สว่นใหญ่ จะออกมาในแบบ แบน (Flat) และ 2 มติ ิ(2 dimensional) 

 2. ประเภทเครือ่งประดบั ทีท่าํขึน้คอื ต่างหู, สรอ้ยคอ, สรอ้ยขอ้มอื, เขม็กลดั, จีห้อ้ยคอ 

เป็นตน้ 

 3. บรษิทัทีเ่ริม่ และเป็นผูนํ้า ในสมยันัน้ คอื Cartier, Van Cleef & Arpels, Boucheron 

เป็นตน้ 
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9. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  
 กรมแผนงาน กรมสง่เสรมิอุตสาหกรรม (2521) กล่าวสรปุการวจิยัเรือ่ง รกัและกรรมวธิกีาร

ผลติเครือ่งเขนิ ว่าตลาดเครือ่งเขนิในปจัจบุนัน้ียงัมช่ีองทางพอแจม่ใสอยูบ่า้งและเครือ่งเขนิของไทย

จะยงัเป็นทีนิ่ยมของชาวไทยและชาวต่างชาตไิปอกีนาน ทัง้น้ีเพราะเครือ่งเขนิของไทยมลีกัษณะอนั

ประณตีสวยงาม และเป็นวจิติรศลิป์ อยูใ่นตวัซึง่ไมเ่หมอืนกบัชนชาตอิื่นๆ โดยเฉพาะเครือ่งเขนิลาย

ทองนัน้เป็นสิง่ทีช่าวต่างชาตนิิยมมากทีส่ดุ ปญัหาสาํคญัของการผลติเครือ่งเขนิไทยอยูท่ีก่รรมวธิี

การผลติไมไ่ดม้าตรฐานดพีอราคาสงู และผลติไดใ้นวงแคบ มกัอยูใ่นรปูของเครือ่งตกแต่งบา้นเรอืน 

หรอืของทีร่ะลกึเสียเป็นสว่นมาก ถงึแมว้า่บางอยา่งจะเป็นของใชป้ระจา บา้นอยูบ่า้ง หรอืในรปูของ

ภาชนะทีต่อ้งใชภ้ายในครวัเรอืนกจ็รงิอยู ่แต่กไ็มอ่าจใชเ้ป็นของถาวรได ้ทาํใหค้วามตอ้งการใชไ้ม่

เป็นทีแ่พรห่ลาย และไมส่ามารถทีจ่ะขยายออกไปใหก้วา้งขวางไดเ้ท่าทีค่วร 

กนกวรรณ จอมนงค์  (2535) ไดท้าํการศกึษาการผลติผลติภณัฑ ์และการตลาดของ

อุตสาหกรรมเครือ่งเขนิในจงัหวดัเชยีงใหม ่ผลจากการศกึษาพบวา่มปีญัหาในดา้นต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ใน

การผลติหตัถกรรมเครือ่งเขนิ ไมว่า่จะเป็นในดา้นแรงงาน ดา้นการผลติ ดา้นการออกแบบผลติถณัฑ ์

และดา้นการจาํหน่ายผลติภณัฑ ์โดยไดเ้สน อแนะแนวทางการแกไ้ขปญัหาในดา้นแรงงานคอื ควร

สง่เสรมิการฝึกอบรมช่างฝีมอืใหเ้พยีงพอกบัความตอ้งการ ในดา้นการผลติ ตอ้งใหร้ฐับาลหาทาง

ช่วยเหลอื โดยหาเทคนิคใหม่ๆ  เขา้มาช่วย ควรมกีารปลกูตน้รกัและพฒันายางรกัใหม้คีณุภาพด ีใน

ดา้นการออกแบบผลติภณัฑ ์ไมซ้ึง่จะนํามาผลติควรมี การส่งเสรมิใหป้ลกูไมไ้ผ่ หรอืไมบ้งปา่ เพื่อ

นํามาใชใ้นการทาํโครงในการผลติเครือ่งเขนิ ในดา้นการจาํหน่ายผลติภณัฑ ์ควรใหร้ฐับาลเขา้ช่วยเหลอื

ในดา้นการตลาดสนิคา้หตัถกรรมอยา่งจรงิจงั เพือ่ผูผ้ลติรายเลก็สามารถเตบิโตขึน้ ขยายกจิการมัน่คงได ้ 

 นภาวรรณ พึง่คาํนวน  (2538) ไดท้าํการศกึษาเรือ่งรปูทรงและประโยชน์ใชส้อยของเครือ่ง

เขนิเชยีงใหม ่พบว่าเครือ่งเขนิเชยีงใหมจ่าํแนกไดท้ัง้หมด  12 ประเภทหรอืมากกวา่ สว่นปจัจยัทีม่ ี

ผลกระทบต่อรปูทรงของเครือ่งเขนิ กค็อื โครงสรา้งของเครือ่งเขนิ เทคนิคและวธิกีารผลติ และที่

สาํคญัมากคอืประโยชน์ทีใ่ช้ สอยของเครือ่งเขนิเองทีเ่ป็นตวักําหนดรปูทรงโดยรวมทัง้หมด 

นอกจากน้ี ผูว้จิยัยงัไดศ้กึษาและพบวา่หน้าทีใ่ชส้อยมคีวามสมัพนัธอ์ยา่งมากกบัรปูทรงซึง่กาํหนด

ตามความเหมาะสมของแต่ละทอ้งถิน่หรอืรปูทรงทีเ่กดิขึน้จากคตคิวามเชือ่ต่างๆ หน้าทีห่รอื

ประโยชน์จะถกูพจิารณาในการใช้ สอยเป็นอนัดบัแรก สว่นความงามและศลิปะทีจ่ะถ่ายทอดนัน้เป็น

กระบวนการคดิอบัดบัรองลงมา สาํหรบัแนวทางทีจ่ะรกัษาและรวบรวมเครือ่งเขนิรปูทรงเดมิแบบ

เชยีงใหมโ่บราณไวใ้หไ้ดน้ัน้ ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งจะตอ้งใหค้วามสนใจและศกึษาในเรือ่งน้ีใหม้ากยิง่ขึน้  

 นงลกัษณ์ ขนัอุระ (2546) ไดท้าํการศกึษาเรือ่งเครือ่งเขนิเชยีงใหมก่บัการเปลีย่นแปลงการ

ผลติ พบวา่การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคใ์นการศกึษาวจิยั 3 ขอ้ คอื เพื่อศกึษาประวตักิารผลติเครือ่ง

เขนิในจงัหวดัเชยีงใหม ่ศกึษาการเปลีย่นแปลงการผลติเครือ่งเขนิในจงัหวดัเชยีงใหม ่และเพื่อศกึษา

ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงการผลติเครือ่งเขนิในจงัหวดัเชยีงใหม ่โดยเกบ็รวบรวมขอ้มลูจาก

ผูผ้ลติเครือ่งเขนิโดยตรง และใชแ้บบสมัภาษณ์ทีผู่ว้จิยัสรา้งขีน้ จากนัน้นําขอ้มลูมาจดัเป็นหมวดหมู่

และวเิคราะหต์ามวตัถุประสงคข์องการวจิยั และนําเสนอโดยการบรรยาย ผลการวจิยัสรปุไดว้า่  
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1. ประวตักิารผลติเครือ่งเขนิในจงัหวดัเชยีงใหม ่ 

 เครือ่งเขนิในจงัหวดัเชยีงใหม ่เริม่มมีาตัง้แต่ชาวไทเขนิไดอ้พยพเขา้เมอืงเชยีงใหม ่สมยั

พระเจา้กาวลิะ กลุม่ชาวไทเขนิทีอ่พยพมาเป็นช่างฝีมอืทางหตัถกรรม มคีวามชาํนาญในการทาํ

เครือ่งเขนิ ช่างทาํก๋อง (กลอง) ช่างคาํ ทอง ช่างเงนิ ช่างทอผา้ ช่างกระดาษ ช่างจกัสาน และช่างลง

รกั เมือ่อพยพมาถงึเชยีงใหมถู่กจดัใหอ้ยูร่วมกนัทางดา้นทศิใตข้องกําแพงเมอืงเชยีงใหม ่บรเิวณ

รอบวดันนัทาราม ปจัจบุนัคอืบา้นนนัทาราม ตัง้อยูใ่นตาํบลหายยา อาํเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม ่

ชาวไทเขนิไดใ้ชว้ชิาการทาํเครือ่งเขนิเพือ่หาเลีย้งชพีและทาํเป็นเครือ่งใชส้อยในชวีติประจาํวนั สว่น

ช่างฝีมอือื่นๆ ไดไ้ปตัง้ถิน่ฐานกระจดักระจายอยูบ่รเิวณอื่นในเมอืงเชยีงใหม ่ซึง่ในจาํนวนนัน้มช่ีาง

ทาํเครือ่งเขนิอยูด่ว้ยแต่มเีพยีงจาํนวนน้อย  

 2. การเปลีย่นแปลงการผลติเครือ่งเขนิในจงัหวดัเชยีงใหม่  

 การเปลีย่นแปลงทีน่บัวา่เป็นการเปลีย่นแปลงมากทีส่ดุของการผลติเครือ่งเขนิในจงัหวดั

เชยีงใหมค่อืประโยชน์ใชส้อยของเครือ่งเขนิไดเ้ปลีย่นไป ซึง่แต่ก่อนเครือ่งเขนิจะผลติของใชเ้พื่อ

ประโยชน์ใชส้อยเฉพาะในครวัเรอืนเป็นส่วนใหญ่ ปจัจบุนัเครือ่งเขนิจะเน้นหนกัไปทางผลติเพื่ อเป็น

ของทีร่ะลกึ ของตกแต่งประดบับา้นหรอืใชเ้ป็นเครือ่งประดบัเป็นสว่นมาก สว่นวธิกีารทาํลวดลายใน

ปจัจบุนัยงัคงเป็นวธิกีารทาํลวดลายทีท่าํมาแต่อดตี มกีารปรบัเปลีย่นแปลงใหเ้ขา้กบัปจัจบุนัมากขึน้ 

มกีารเพิม่เทคนิคและใชก้ารผสมสต่ีางๆ เพือ่ใหไ้ดง้านทีส่วยงามและมคีณุภา พส่วนลกัษณะของ

ลวดลายนัน้สว่นใหญ่จะปรบัเปลีย่นไปตามยคุสมยั  

 3. ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลีย่นแปลงการผลติเครือ่งเขนิในจงัหวดัเชยีงใหม ่  

 ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงการผลติเครือ่งเขนิในจงัหวดัเชยีงใหม ่ไดแ้ก่ ผูช้ ือ้ การ

แขง่ขนั การสง่เสรมิและการสนบัสนุนการผลติเครือ่งเขนิ วตัถุดบิ ช่างฝีมอื อุปกรณ์ในการผลติ และ

การถ่ายทอดความรู ้ 

 สมถวลิ นิลวไิล  (2540) ไดท้าํการศกึษาเรือ่ง เครือ่งเขนิไทย  : พฒันาการดา้นเทคนิคการ

ทาํ พบวา่เป็นการศกึษาเกีย่วกบัพฒันาการดา้นเทคนิคการทาํเครือ่งเขนิไทย แบ่งออกเป็น 2 สว่น  

 สว่นแรก เป็นการศกึษาเทคนิคการทาํเครือ่งเขนิไทยในปจัจบุนั พบวา่วสัดหุลกัทีใ่ชใ้นการ

ทาํโครงเขนิ คอื โครงไมไ้ผ่ขดและโครงไมก้ลงึ ปจัจบุนัทาํการลงรกั  3 ชัน้ ไดแ้ก่ รกัสมกุ รกักลาง 

และรกัเงา การตกแต่งลวดลายบนเครือ่งเขนิมี  5 แบบ คอื การประดบัเปลอืกไข ่การเขยีนลวดลาย

ดว้ยส ีการตกแต่งลวดลายดว้ยการขดู ลายรดน้ํา และการระดบัมกุ  

 สว่นทีส่อง เป็นการศกึษาเทคนิคการทาํเครือ่งเขนิดว้ยวธิกีารวทิยาศาสตร ์โดยศกึษาจาก

ตวัอยา่งเครือ่งเขนิโบราณทีจ่ดัแสดงอยูใ่นพพิธิภณัฑว์ดัเชยีงมัน่ จงัหวดัเชยีงใหม ่จาํนวน 17 รายการ 

จากการศกึษาพบวา่ เครือ่งเขนิโบราณทีใ่ชใ้นการศกึษาน้ีนํามาจากโครงไมไ้ผส่าน 12 รายการ โครง

ไมก้ลงึ 4 รายการ และโครงโลหะ  1 รายการ และพบวา่มกีารลงรกั  3-7 ชัน้ ส่วนใหญ่จะลงรกั  4 ชัน้

คอื ชัน้สมกุหยาบ ชัน้สมกุละเอยีด ชัน้รกัสทีีใ่ชต้กแต่ง และชัน้รกัเงา  
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 ผลการศกึษาแสดงใหเ้หน็วา่เทคนิคการทาํเครือ่งเขนิขอ งไทย มกีารพฒันาจากเดมิซึง่เคย

ใชโ้ครงไมไ้ผ่สานเป็นโครงเครือ่งเขนิหลกั ปจัจบุนัเปลีย่นมาใชโ้ครงไมไ้ผ่ขดและโครงไมก้ลงึ การลง

รกัยงัคงใชเ้ทคนิคคลา้ยเทคนิคโบราณ แต่ไดล้ดจาํนวนชัน้ลง การตกแต่งลวดลายมกีารพฒันา

เทคนิคขึน้มาใหม่  2 เทคนิค คอื การประดบัเปลอืกไข ่และการเ ขยีนลวดลายดว้ยสสีงัเคราะห์

สมยัใหมซ่ึง่หางา่ยและราคาถกูกวา่วสัดเุดมิ เช่นการใชส้น้ํีามนัแทนชาด การใชส้โีปสเตอรแ์ทนน้ํายา

ซึง่ทาํจากหรดาล และการใชเ้ปลอืกหอยกาบแทนมกุไฟ 

 ตระกูลพนัธ ์พชัรเมธา (2552) ไดท้าํการศกึษาเรือ่ง การพฒันางานออกแบบหตัถกรรมจาก

กรรมวธิกีารทาํเครือ่งเขนิ  พบวา่งานหตัถกรรมเครือ่งเขนิเป็นภมูปิญัญาทอ้งถิน่และแสดงถงึอตั

ลกัษณ์เฉพาะของชาวลา้นนามาแต่อดตีกาล สรปุไดว้า่  

 1. ประวตัคิวามเป็นมาของงานเครือ่งเขนิ มจีดุกาํเนิดมาจากจนี และมกีารขยายตวัของ

เครือ่งเขนิลงมาทางตอนใต ้และตะวนัออกของจนี สูป่ระเทศต่างๆ ในแถบเอเซยี โดยมกีารถ่ายทอด

กรรมวธิเีทคนิคการทาํเครือ่งเขนิลกัษณะต่างๆ ในแต่ละช่วงเวลาของประวตัศิาสตร ์สว่นงานเครือ่ง

เขนิลา้นนานัน้ผูผ้ลติงานเครือ่งเขนิเป็นชุมชนทีส่บืเชือ้สายมาจากชาวไทยเขนิทีถ่กูกวาดตอ้นมาจาก

เมอืงเชยีงตุงในสมยัพระเจา้กาวลิะ 

 2.  จงัหวดัเชยีงใหมเ่ป็นศนูยก์ลางการผลติงานเครือ่งเขนิอยูบ่รเิวณชุมชน วดันนัทาราม 

ตําบลหายยา อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม ่และบรเิวณถนนเชยีงใหม่ -สนักําแพง ส่วนเครือ่งเขนิ

เชยีงตุงมกีารผลติและจาํหน่ายงานเครือ่งเขนิอยูท่ีบ่า้นจอมมนในตวัเมื องเชยีงตุงผูผ้ลติเป็นชาวไทย

ใหญ่ (Shan) 

 3.  วสัดแุละกรรมวธิกีารผลติงานเครือ่งเขนิประกอบดว้ย  

  1.  ยางรกั ซึง่ชาวลา้นนาไดย้างมาจากตน้รกัใหญ่  

  2.  วสัดุทา โครงเครือ่งเขนิ ไดแ้ก่ ไมไ้ผ่เฮยีะ ไมม้ะมว่งและไมฉํ้าฉา  

  3.  การเคลอืบยางรกั มวีตัถุประสงคเ์พื่อเพิม่ความแขง็แรงใหก้บัโครงเครือ่งเขนิและปิ 

ดพืน้ผวิใหเ้รยีบและเป็นมนัเงางาม 

  4.  การเขยีนลายเครือ่งเขนิมเีทคนิคการเขยีนลายอยู่  4 แบบ ไดแ้ก่ ลายรดน้ํา ลายขดุ 

ลายเขยีนส ีและลายเปลอืกไข ่ 

 ส่วนเครือ่งเขนิเชยีงตุงใชว้สัดุทาํโครงเครือ่งเขนิจาก ไมไ้ผ่เฮยีะ รวมถงึขัน้ตอนการเคลอืบ

ชิน้งานดว้ยยางรกัเหมอืนกนักบัเครือ่งเขนิลา้นนา และการตกแต่งลวดลายเครือ่งเขนิใชเ้ทคนิคการ

ทา ลายนูน(Thayo) สาํหรบัการวเิคราะหแ์ละทดลองวสัด ุพบวา่ การทดลองพฒันาคณุภาพวสัดทุีใ่ช้

ผลติงานหตัถกรรมเครือ่งเขนิ เพือ่ใหม้คีวามเหมาะสมกับสภาพปญัหา และความตอ้งการในปจัจบุนั 

โดยผลการทดลองมสีว่นสาํคญัทีพ่บจาํแนกเป็น 3 ประเดน็ คอื  

 1.  โครงสรา้งชิน้งานเครือ่งเขนิผลติจากวสัดสุงัเคราะห ์และวสัดธุรรมชาต ิ 

 2.  สตูรการเคลอืบผวิโครงชิน้งานเครือ่งเขนิโดยใชส้ารเคลอืบผวิสงัเคราะหท์ดแทนยางรกั

ได ้ 
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 3. สูตรการตกแต่งลวดลายบนชิน้งานเครือ่งเขนิจากวสัดสุตกิเกอร ์เมลด็พนัธุพ์ชื และขี้

เลือ่ยไมย้างพารา สามารถนา มาประยกุตใ์ชเ้พือ่เพิม่มลูคา่ได ้ 

 สว่นดา้นการออกแบบและพฒันางานหตัถกรรมเครือ่งเขนิรว่มสมยั พบวา่  

 1. ดา้นกรรมวธิกีารขึน้รปูชิน้งานเครือ่งเขนินัน้ จา เป็ นจะตอ้งสอดคลอ้งและเหมาะสมกบั

ลกัษณะของรปูทรงของวสัดุทีใ่ชผ้ลติโครงเครือ่งเขนิ  

 2. ดา้นขอ้มลูการตลาดเพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูในการออกแบบพบวา่ ผูซ้ือ้งานเครือ่งเขนิเป็น  

เพศหญงิ และเพศชาย จา นวนพอ ๆ กนั มอีายรุะหว่าง  41 - 50 ปีส่วนใหญ่เลอืกซือ้งานเครือ่งเขนิ

ประเภทของตกแต่งบา้น รองลงมา คอื ประเภทของทีร่ะลกึประเภทของใช ้และประเภทเครือ่งประดบั 

ตามลา ดบั สว่นรปูแบบ ลวดลายเป็นงานเครือ่งเขนิประยกุตร์ว่มสมยั เป็นเทคนิคลายทองรดน้า 

และ ราคาจา หน่ายงานเครือ่งเขนิเริม่ตน้ที ่100 บาทขึน้ไป  

 3. ดา้นแนวความคดิในการออกแบบ จะตอ้งคา นึงถงึ 2 ดา้น คอื  

  1. ปจัจยัภายใน ไดแ้ก่ วสัดแุละกรรมวธิกีารผลติ, ประโยชน์ใชส้อยและรปูทรง  

  2. ปจัจยัจากภายนอก ไดแ้ก่ การแขง่ขนัทางการตลาด , ความสามารถเขา้กนัไดก้บั

ระบบสากล, การควบคมุดา้นความปลอดภยั และการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสภาพแวดลอ้ม 

สาํคญั : เครือ่งเขนิ, ลา้นนา, ยางรกั, การพฒันางานออกแบบหตัถกรรม  

 จากการศกึษาเอกสารขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบังานหตัถกรรมเครือ่งเขนิแลว้ พบว่า เครือ่งเขนิ

เป็นหตัถกรรมทีม่ปีระวตัยิาวนานคูก่บัทอ้งถิน่ทางภาคเหนือโดยเฉพาะจงัหวดัเชยีงใหมเ่ป็นอยา่งยิง่

ในช่วงปี 2520-2530 รา้นเครือ่งเขนิทีม่ชีือ่เสยีง ไดแ้ก่ รา้นวชิยักุล ของนางศรพีรรณ สวุรรณชมภ ูมี

ผลผลติ 800 ชิน้ต่อปี ม ีคนงาน  21 คน (ขอ้มลูปี 2527) รา้นประเทอืงเครือ่งเขนิของนางประเทอืง 

สมศกัด์ ิและรา้นใจฟ้าเครือ่งเขนิเชยีงใหมข่องลกูสาวนางบานเยน็ อกัษรศรเีป็นตน้ แต่ในปจัจบุนั

พบวา่  หตักรรมเครือ่งเขนิซบเซาลงไปมาก ผูว้จิยัจงึเหน็วา่ควรมกีารถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละ

เสน้ทางการผลติเครือ่งเขนิใหแ้ก่คนรุน่หลงัทราบเพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการศกึษาและอนุรกัษ์

หตัถกรรมเครือ่งเขนิแบบดัง้เดมิใหอ้ยูคู่่เมอืงเชยีงใหมแ่ละเป็นเอกลกัษณ์ทางศลิปะแขนงหน่ึงของ

ประเทศไทย โดยยดึหลกัแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อใหเ้กดิความยัง่ยนืทัง้ในดา้นการอนุรกัษ์

ศลิปวฒันธรรมและแนวทางในการดาํเนินการสบืทอดแก่ชนรุน่ต่อไป 
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บทท่ี 3 

วิธีดาํเนินการศึกษาค้นคว้า 

 

 การศกึษาคน้ควา้ครัง้น้ีผูว้จิยัไดด้าํเนินการดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี  

 1. การกาํหนดประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง  

 2. การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  

 3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู  

 4. การจดักระทาํและการวเิคราะหข์อ้มลู  

 

การกาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  

 ประชากร  

 ประชากร คอื เครือ่งเขนิประเภทเครือ่งประดบั  ของกลุม่เครือ่งเขนิชุมชนวดันนัทาราม 

(วชิยักุลเครือ่งเขนิ) ตาํบลหายยา อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม ่ 

 กลุ่มตวัอย่าง  

 กลุ่มตวัอยา่ง คอื กลุ่มตวัอยา่ง คอื ใชว้ธิเีลอืกสุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

จากภาพถ่ายเครือ่งเขนิประเภทเครือ่งประดบั จาํนวน 20 ชิน้ โดยเลอืกจากรปูแบบลวดลายและ

เทคนิคในการผลติทีแ่ตกต่างกนั  

 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  

 ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดส้รา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเพือ่ประกอบการวจิยั

ดงัน้ี  

 1. ศกึษาเอกสารประวตัศิาสตรข์องจงัหวดัเชยีงใหม่  

 2. ศกึษาเอกสารเกีย่วกบัความเป็นมาของการทาํเครือ่งเขนิจงัหวดัเชยีงใหม่  

 3. ศกึษาเอกสารเรือ่งแนวคดิภมูปิญัญาพืน้บา้น และแนวคดิศลิปหตัถกรรมพืน้บา้น  

 4. ลงพืน้ทีส่มัภาษณ์ เป็นการสมัภาษณ์ช่างทีท่าํเครือ่งเขนิทีม่ชีือ่เสยีงจาํนวน  1 ท่าน เพือ่

ใชใ้นการวจิยัเรือ่ง การศกึษาและพฒันาเครือ่งประดบัรว่มสมยั : กรณศีกึษาเครือ่งเขนิจงัหวดัเชยีงใหม่ 

ซึง่มปีระเดน็ตามความมุง่หมายของการวจิยั  แบ่งเป็น  3 ประเดน็  รปูแบบและลวดลาย วสัดุและ

วตัถุดบิ เทคนิคในการผลติ 
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 5.  สรา้งแบบสอบถาม ผูว้จิยัดาํเนินการสรา้งแบบสอบถามความคดิเหน็ของผูบ้รโิภค   

 6.  สรา้งแบบประเมนิผูเ้ชีย่วชาญ  ผูว้จิยัดาํเนินการสรา้งแบบประเมนิรปูแบบ เพือ่ให้

ผูเ้ชีย่วชาญเลอืกสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รปูแบบทีอ่อกแบบโดยผูว้จิยั เพือ่

หารปูแบบทีจ่ะนําไปผลติเป็นชิน้งานตน้แบบ 

 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู  

 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในงานวจิยัครัง้น้ีโดยมขีัน้ตอน ดงัน้ี  

 1. ศกึษาเอกสารและงานวจิยัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง  

 2. การลงพืน้ทีส่มัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญ เป็นการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการทาํเครือ่งเขนิ  

 3. แบบสอบถามความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคเพือ่หาแนวทางในการออกแบบ 

 4. แบบประเมนิสาํหรบัผูเ้ชีย่วชาญ ผูว้จิยัดาํเนินการสรา้งแบบประเมนิรปูแบบ เพือ่ให้

ผูเ้ชีย่วชาญเลอืกสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รปูแบบทีอ่อกแบบโดยผูว้จิยั เพือ่

หารปูแบบทีจ่ะนําไปผลติเป็นชิน้งานตน้แบบ 

 5. วเิคราะหข์อ้มลูจากการวเิคราะหก์ลุม่ตั วอยา่งจาํนวน 20 ชิน้ในประเดน็รปูแบบ

ลวดลาย วสัดแุละเทคนิคในการผลติ 

 6. ทาํการออกแบบโดยวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญและแบบสอบถาม

ความคดิเหน็ของผูบ้รโิภค ไดเ้ป็นแบบรา่งเครือ่งประดบัจาํนวน 10 ชุด 

 7. คดัเลอืกรปูแบบโดย  นําแบบรา่งชุดเครือ่งประดบัจาํนวน 10 ชุด มาสรา้งแบบประเมนิ

เพื่อใหผู้เ้ชีย่วชาญเลอืกเพยีง 2 ชุด 

 8. พฒันารปูแบบ ผลติเป็นตน้แบบเครือ่งประดบัจรงิ 

 9. ประเมนิตน้แบบโดยผูเ้ชีย่วชาญเพือ่นําไปสรปุ ประเมนิผล 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู  

 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัใชก้ารเกบ็รวบรวมขอ้มลู คอื  

 1.  เกบ็ขอ้มลูภาคเอกสาร จากการสบืคน้และเกบ็รวบรวมขอ้มลูเอกสาร จากหนงัสอื ตาํรา 

วชิาการ และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  

 2.  เกบ็ขอ้มลูภาคสนาม  จากการลงพืน้ทีส่าํรวจ  การสมัภาษณ์  และการถ่ายภาพน่ิง  และ

การแจกแบบสอบถามและแบบประเมนิ 
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 3.  ทาํการออกแบบโดยวเิคราะหข์อ้มู ลจากแบบสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญและแบบสอบถาม

ความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคสรปุออกมาเป็นแนวทางในการออกแบบ 

 4.  เกบ็ขอ้มลูจากแบบประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญ 

 

การจดักระทาํข้อมลูและการวิเคราะหข้์อมลู  

 ผูว้จิยัไดนํ้าขอ้มลูจากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูภาคสนาม  จากการสมัภาษณ์  และทาํ

แบบสอบถาม โดยมขีัน้ตอนต่อไปน้ี  

 1.  นําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการเกบ็ขอ้มลูภาคเอกสารมาจดัทาํระบบขอ้มลูในเรือ่ง  

  1.1. ศกึษาขอ้มลูโครงสรา้งรปูแบบและลวดลายของเครือ่งเขนิ  

  1.2. การเลอืกใชว้สัดุและวตัถุดบิ  

  1.3. ดา้นเทคนิคและกระบวนการสรา้งสรรคผ์ลงาน  

  1.4. ศกึษาทฤษฎแีนวคดิทีเ่กีย่วขอ้ง  

 2. นําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการเกบ็ขอ้มลูภาคสนามจากการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญและ

แบบสอบถามของผูบ้รโิภคมาวเิคราะหแ์ละจดัทาํระบบขอ้มลู  

           3.  วเิคราะหผ์ลงานจากเครือ่งเขนิประเภทเครือ่งประดบัทีไ่ดจ้ากการถ่ายภาพน่ิง จาํนวน   

20 ภาพตามประเดน็จดุมุง่หมายของการศกึษา 

 5.  ปฏบิตัทิาํการสรา้งแบบรา่งเป็นชุดเครือ่งประดบัจาํนวน  10 ชุด โดย 1 ชุด จะประกอบ

ไปดว้ยเครือ่งประดบั 2 ชิน้ คอื จีส้รอ้ยคอ และแหวน โดยใชท้ฤษฎแีนวคดิทีไ่ดจ้ากการศกึษา  

 6.  นําแบบรา่งใหผู้เ้ชีย่วชาญประเมนิวเิคราะหแ์ละเลอืกรปูแบบใหเ้หลอืเพยีง 2 แบบรา่ง  

 7.  การเขยีนแบบเสมอืนจรงิ 

 8.  นําไปผลติเป็นผลงานเครือ่งประดบั 

 9.  สรปุ อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ  

 

 



78 
 

บทท่ี 4 

การวิเคราะหข้์อมูล 
 

 การวจิยัครัง้น้ีวตัถุประสงค ์เพือ่การศกึษาและพฒันาเครือ่งประดบัรว่มสมยั กรณศีกึษา : 

เครือ่งเขนิจงัหวดัเชยีงใหม ่โดยใชอ้งคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากการศกึษาและทาํการเกบ็ขอ้มลู ดงัน้ี 

 1.  วเิคราะหข์อ้มลูจากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เกีย่วกบัรปูแบบลวดลายและ

เทคนิคในการผลติเครือ่งเขนิจงัหวดัเชยีงใหม ่

 2.  วเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัรปูแบบ ลวดลายและเทคนิคในการผลติเครือ่งเขนิประเภท

เครือ่งประดบั จากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูภาคสนาม โดยการสมัภาษณ์เชงิลกึ (IN-DEPTH 

INTERVIEW) จากผูป้ระกอบการเครือ่งเขิ นซึง่มปีระสบการณ์มากกวา่ 30 ปี จาํนวน 1 ท่าน โดย

วเิคราะหข์อ้มลูตามความมุง่หมายของการวจิยั 

 3.  วเิคราะหผ์ลงานเครือ่งเขนิประเภทเครือ่งประดบัของกลุม่เครือ่งเขนิชุมชนวดันนัทาราม 

(วชิยักุลเครือ่งเขนิ) ตาํบลหายยา อําเภอเมอืง  จงัหวดัเชยีงใหม ่จาํนวน 20 ชิน้ในเชงิลกึ  3 ประเดน็ 

ดงัน้ี 

  3.1 ดา้นรปูแบบและลวดลาย 

  3.2 ดา้นการเลอืกใชว้สัดแุละวตัถุดบิ  

  3.3 ดา้นเทคนิคกระบวนการในการผลติ 

 4.  วเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถามความคดิเหน็ของผูบ้รโิภค 60 คน เพือ่หาแนวทางใน

การออกแบบ 

 5.  ทาํการออกแบบรา่งเครือ่งประดบัทีไ่ดจ้ากการวเิครา ะหแ์ละศกึษาแนวคดิทฤษฎกีาร

ออกแบบ จาํนวน 10 ชุด 

 6. ประเมนิแบบรา่งโดยผูเ้ชีย่วชาญใหเ้หลอืเพยีง 2 ชุด 

 7.  ผลติชิน้งานตน้แบบ 

 

1. วิเคราะหข้์อมลูจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวกบัรปูแบบลวดลายและเทคนิค

ในการผลิตเคร่ืองเขินจงัหวดัเชียงใหม่ 

 คุณสมบตัขิองงา นเครือ่งเขนิ คอื ภาชนะของใชท้ีม่โีครงสรา้งเป็นเครือ่งจกัสาน หรอื ไม้

จรงิทีห่าไดใ้นทอ้งถิน่ โดยใชภ้มูปิญัญาผสมผสานความชาํนาญโดยวธิเีคลอืบและทาดว้ยยางรกั  

 เพือ่ความคงทนกนัน้ํากนัความชืน้ ตลอดจนเพิม่ความสวยงามใหแ้ก่ผวิภาชนะ โดย

หลกัการ เครือ่งเขนิสว่นใหญ่เป็นเครือ่งไมไ้ผส่าน ทาดว้ยยางรกัหลายชัน้โดยชัน้แรกจะทาํหน้าทีย่ดึ

โครงสรา้งใหเ้กดิความมัน่คง  
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 ขัน้ตอนต่อไปเป็นการตกแต่งใหค้วามสวยงาม เช่น การเขยีนลวดลาย หรอื การปิดทอง 

หรอืการขดูผวิใหเ้ป็นรอ่งลกึ และฝงัรกัสต่ีางๆ กนัใหเ้ป็นลวดลายสวยงาม ถ้ าเป็นของใชท้ัว่ไปจะมี

น้ําหนกัเบา นิยมใชร้กั 

 เทคนิคกระบวนการผลติเครือ่งเขนิ การทาํเครือ่งเขนิทีเ่ป็นแบบไทยดัง้เดมิม ี 2 แบบ คอื 

การทาํลายขดุและการทาํลายรดน้ําปิดทอง แต่ปจัจบุนัมเีทคนิคทีห่ลากหลายมากขึน้มทีัง้หมด 5 แบบ 

คอื การทาํลายขดุ ลายรดน้ําปิดทอง เครือ่งเขนิรั กสทีีใ่ชแ้ต่เพยีงสดีาํและสแีดง (ชาด) การประดบั

เปลอืกไข ่และการเพนทโ์ดยการใชส้อีะครลิคิ 

 

2. วิเคราะหข้์อมลูเก่ียวกบัรปูแบบลวดลายและเทคนิคในการผลิตเคร่ืองเขินประเภท

เคร่ืองประดบั จากการเกบ็รวบรวมข้อมลูภาคสนาม โดยการสมัภาษณ์เชิงลึก (IN-DEPTH 

INTERVIEW) จากผูป้ระกอบการเคร่ืองเขิน  

 ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการเครือ่งเขนิจงัหวดัเชยีงใหม ่ในการวจิยัครัง้น้ี 

ผูว้จิยัไดร้บัความอนุเคราะหจ์าก คณุ พชัร ีศริจินัทรช์ืน่ ผูป้ระกอบกจิการและดา้นการตลาดเรือ่ง

เครือ่งเขนิมามากกวา่ 30 ปี ซึง่ไดข้อ้มลูในประเดน็ตามความมุง่หมายของการวจิยัสรปุไดด้งัน้ี 

 ด้านรปูแบบและลวดลาย 

 คณุ พชัร ีศริจินัทรช์ืน่ ไดก้ลา่วถงึดา้นการตลาดวา่ เครือ่งเขนิประเภทเครือ่งประดบัน้ีเริม่

เป็นทีนิ่ยมและเป็นทีรู่จ้กัแก่กลุม่ผูบ้รโิภคมากขึน้ ลกูคา้สว่นใหญ่เป็นกลุม่สตรวียัทาํงานอาย ุ 25 ปี

ขึน้ไป โดยสนิคา้ทีล่กูคา้สนใจ คอื สรอ้ยคอ แหวน และกาํไลขอ้มอื ในดา้นรปูแบบนัน้สว่นใหญ่เป็น

รปูทรงเลขาคณติและรปูทรงอสิระเพราะเป็นรปูทรงทีผ่ลติงา่ยในเวลาทีม่จีาํกดั จาํหน่ายไดใ้น

ทอ้งตลาดและตรงความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

 ขอ้เสนอแนะต่อมาคอืชิน้งานทีท่างรา้นจาํหน่าย สว่นใหญ่เป็ นสรอ้ยคอและกําไลขอ้มอื 

ควรมกีารผลติแหวนและเป็นรปูแบบลวดลายทีท่นัสมยัและเรยีบงา่ยเพือ่ตอบสนองผูบ้รโิภคใน

ปจัจบุนัใหเ้พิม่ยิง่ขึน้ 

 ดา้นลวดลายทีป่รากฏบนผลติภณัฑเ์ครือ่งเขนิของไทยนัน้มมีากมายหลายยคุหลายสมยั

แต่ละแบบอยา่งลว้นสะทอ้นใหเ้หน็คณุคา่ทัง้ทางศลิปะและวฒั นธรรม ดว้ยความงามของเสน้และสทีี่

สอดประสานกนัอยา่งกลมกลนืกบัเรือ่งราวทีบ่อกเลา่ถงึขนบธรรมเนียมประเพณี  ตลอดจน

ชวีติประจาํวนัของสงัคมนัน้ๆ  ลว้นเป็นฝีมอืและความคดิ สรา้งสรรคป์ระยกุต์ ของช่างทีไ่ดเ้ก็ บและ

ถ่ายทอดไวบ้นเครือ่งเขนิ 

 วสัดแุละวตัถดิุบท่ีใช้ 

 จากการสมัภาษณ์การเลอืกใชว้สัดสุว่นมากจะ เลอืกใชเ้ฉพาะวสัดุและวตัถุดบิจาก

ธรรมชาตเิป็นหลกั งานเครือ่งเขนิจาํนวนมากมายในสมยัโบราณนิยมใชไ้มไ้ผแ่ละไมส้กัเป็นโครง

มากกวา่ไมช้นิดอื่นๆ ไม ้ม ี3 ชนิด คอื  



80 
 

 1.  ไมเ่น้ืออ่อน  ไดแ้ก่ ไมท้ีม่เีน้ือคอ่นขา้งหยาบ  น้ําหนกัเบา  ผงุา่ย บดิและหดตวัสงู  

แตกรา้วมาก  ปลวก มอดชอบกนิ เช่น ไมจ้าํปา่ ไมแ้ดงน้ํา ไมก่ระบาก ไมม้ะมว่งปา่ ไมม้ะยมหอม 

ไมร้ม่มา้ (ซอ) ไมเ้หยีง ไมย้าง และไมฉํ้าฉา เป็นตน้ บางชนิดเหมาะกบัการทาํโครงเครือ่งเขนิเพราะ

มน้ํีาหนกัเบา ยางรกัซมึตดิไดด้ ี

 2.  ไมเ้น้ืออ่อนปานกลาง  ได้แก่ ไมท้ีจ่ดัเขา้ประเภทเน้ือแขง็ไมไ่ด้  แต่คุณภาพดกีว่าไม้

เน้ืออ่อน ยดืและหดตวัน้อย บางชนิดทนต่อสภาพอากาศดเีท่ากบัไมเ้น้ือแขง็ แต่ดอ้ยในเรือ่งของการ

รบัน้ําหนกั นิยมใชท้าํเครือ่งเรอืนและงานทีต่อ้งการความละเอยีดสวยงาม  ไดแ้ก่ ไมส้กั ไมอ้นิทนิล  

ไมต้ะแบก ไมโ้มกมนั ไมย้มหนิ และไมส้ตีาดง เป็นตน้ ไมจ้าํพวกน้ีใชท้าํโครงเครือ่งเขนิไดด้กีว่า  แต่

คอ่นขา้งหายากและมรีาคาสงูมากในปจัจบุนั  

 3.  ไมเ้น้ือแขง็ ส่วนใหญ่เป็นไมท้ีม่น้ํีาหนกัมาก  เน้ือแน่น แขง็และเหนียว  มทีัง้เน้ือหยาบ

จนถงึเน้ือละเอยีด  บางชนิดเสีย้นตรงแต่สว่นมา กเสีย้นจะสบัสน  จงึใหล้ายไมท้ีส่วยงาม  ตดัและไส

แต่งยาก ทนทานในทุกสภาพอากาศ  เหมาะกบังานก่อสรา้งทีร่บัน้ําหนกัมาก  ๆ บางชนิดนิยมใชท้าํ

เครือ่งเรอืนไดอ้ยา่งงดงาม  เช่น ไมแ้ดง ไมป้ระดู่ ไมเ้ตง็ ไมร้งั ไมม้ะคา่โมง  ไมต้ะเคยีนทอง  ไมพ้ยงุ

หรอืประดูล่าย  และไมช้งิชนั  ซึง่ทัง้หมดไมเ่หมาะกบังานทาํโครงเครือ่งเขนิ  วสัดทุีนิ่ยมนํามาผลติ

ชิน้งาน ไดแ้ก่ ชิน้ไมส้กั เพราะมคีวามแขง็แรง คณุภาพด ี

 

 ด้านเทคนิคกระบวนการในการผลิต 

 กระบวนการผลติเครือ่งเขนิจงัหวดัเชยีงใหมน่ัน้ยงัคงสบืทอดกระบวนการมาตัง้แต่ในอดตี

แบบโบราณ คอื การขึน้โครงดว้ยการสานดว้ยมอื โดยหลกัการ เครือ่งเขนิส่วนใหญ่เป็นเครือ่งไมไ้ผ่

สาน ทาดว้ยยางรกัหลายชัน้โดยชัน้แรกจะทาํหน้าทีย่ดึโครงสรา้งใหเ้กดิความมัน่คง  ขัน้ตอนต่อไป

เป็นการ วาดลวดลายคอืการวาดแบบหรดาลเป็นการวาดแบบโบราณ   และการตกแต่งใหค้วาม

สวยงาม เช่น การเขยีนลวดลาย หรอื การปิดทอง การขดูผวิใหเ้ป็นรอ่งลกึ ฝงัรกัสต่ีางๆ ใหเ้ป็น

ลวดลายสวยงาม และการประดบัเปลอืกไข ่ 

 เทคนิคทีพ่บมากทีส่ดุคอืการเขยีนลายรดน้ําปิดทอง ตอ้งเขยีนลายลง บนแผน่กระดาษวาด

เขยีนเสยีก่อน  แลว้จงึลอกลายลงบนแผน่กระดาษสาํหรบัเขยีนลายโดยเฉพาะ  ใชเ้ขม็หมดุหรอืเขม็

แหลม ๆ ฉลตุามลายเสน้บนกระดาษ  แลว้นํากระดาษทีฉ่ลลุายไปทาบนเครือ่งเขนิทีท่ารกัดาํชัน้

สุดทา้ย ต่อจากน้ีจงึโรยดว้ยฝุน่ ซึง่ทาํจากดนิสอพองเผาไฟ  แลว้นํามาปน่ใหล้ะเอยีด  หอ่ดว้ยผา้ขาว

บางๆ โดยเอาหอ่ผงฝุน่ถไูปบนลายฉลทุีต่อ้งการเวยีนจนทัว่  ใหฝุ้น่เกาะบนเครือ่งเขนิเป็นแนวลาย  

ยกกระดาษออกทาทบัเสน้ดว้ยน้ํายาสาํหรบัเขยีนลายทอง  ใชส้าํลจีุม่รกัทีจ่ะเขยีนบนลายนัน้  แลว้ใช้

สาํลสีะอาด ๆ เชด็ออกพอหมาดๆ  เสรจ็แลว้จงึปิดแผ่นทองคาํเปลวตามลายน้ํา  ลา้งดว้ยน้ําหลายๆ  

ครัง้ สว่นทีเ่ขยีนน้ํายาไวจ้ะไมต่ดิทอง เพราะจะถกูน้ําลา้งออกจนหมด เทคนิคการเขยีนลายรดน้ําปิด

ทองจงึเป็นทีนิ่ยมนํามาทาํในชิน้งานเครือ่งประดบั ใหเ้สน้ของลวดลายดคูมชดั เป็นกระบวนการทีส่บื

ทอดมาตัง้แต่ในอดตีแบบโบราณ 
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3. วิเคราะหผ์ลงานเคร่ืองเขินประเภทเคร่ืองประดบัด้านรปูแบบและลวดลาย การเลือกใช้

วสัดแุละวตัถดิุบและเทคนิคกระบวนการในการผลิต  

 จากการเกบ็ขอ้มลูภาคสนาม ผูว้จิยัไดเ้ลอืกรปูแบบเครือ่งเขนิประเภทเครือ่งประดบัทีเ่ป็น

ขอ้มลูภาพถ่ายอยา่งเจาะจง จาํนวน 20 ภาพ ของกลุม่เครือ่งเขนิชุมชนวดันนัทาราม (วชิยักุลเครือ่ง

เขนิ) ตาํบลหายยา อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม ่โดยนํามาวเิคราะหด์า้นรปูแบบลวดลาย และ

เทคนิคในการผลติ ดงัน้ี 

 

 2.1 รปูแบบที ่1 เครือ่งเขนิประเภทเครือ่งประดบั (สรอ้ยคอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

              ภาพประกอบ 19 สรอ้ยคอ รปูแบบวเิคราะหท์ี ่1 

 

 ทีม่า: รา้นวชิยักุลเครือ่งเขนิ 

 

  2.1.1 ดา้นรปูแบบ-ลวดลาย รปูแบบของเครือ่งประดบัชิน้น้ีจีส้รอ้ยเป็นรปูทรง

วงกลมพืน้แบนราบผสมผสานกบัรปูทรงสีเ่หลีย่มผนืผา้ชิน้เลก็ขนาดแตกต่างกนั ลวดลายทีป่รากฏ

บนชิน้งานเป็นลวดลายประจาํยามผสมผสานกบัลายดอกไมธ้รรมชาติ  

  2.1.2 และเทคนิคในการผลติ เป็นเทคนิคการลงรกัและเขยีนสใีชเ้ทคนิคพูก่นัลม 

นิยมใชส้อีะครลีคิและน้ํามนัเพือ่ทาํใหเ้กดิผวินูน 
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 2.2 รปูแบบที ่2 เครือ่งเขนิประเภทเครือ่งประดบั (สรอ้ยคอ) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 20 สรอ้ยคอ รปูแบบวเิคราะหท์ี ่2 

  

 ทีม่า: รา้นวชิยักุลเครือ่งเขนิ 

  2.2.1 ดา้นรปูแบบ-ลวดลาย รปูแบบของเครือ่งประดบัชิน้น้ี เป็นรปูทรงอสิระ คลา้ย

รปูทรงใบไมธ้รรมชาต ิลวดลายทีป่รากฏบนชิน้งานเป็นลวดลายประยกุตจ์ากดอกไม้  

  2.2.2 และเทคนิคในการผลติ เป็นเทคนิคการลงรกัและเขยีนสใีชเ้ทคนิคพูก่นัลม 

นิยมใชส้อีะครลีคิและน้ํามนัเพือ่ทาํใหเ้กดิผวินูน 

 

 2.3 รปูแบบที ่3 เครือ่งเขนิประเภทเครือ่งประดบั (สรอ้ยคอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 21  สรอ้ยคอ รปูแบบวเิคราะหท์ี ่3 

 

 ทีม่า: รา้นวชิยักุลเครือ่งเขนิ 
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  2.3.1 ดา้นรปูแบบ-ลวดลาย รปูแบบของเครือ่งประดบัชิน้น้ี เป็นรปูทรงสีเ่หลีย่ม 

ขนาดทีต่่างกนั ลวดลายทีป่รากฏบนชิน้งานเป็นลวดลายประยกุตอ์สิระ  

  2.3.2 และเทคนิคในการผลติ เป็นเทคนิคการลงรกัเขยีนสใีชเ้ทคนิคพูก่นัลม นิยมใช้

สอีะครลีคิและน้ํามนัเพือ่ทาํใหเ้กดิผวินูน 

 

 2.4 รปูแบบที ่4 เครือ่งเขนิประเภทเครือ่งประดบั (สรอ้ยคอ) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 22  สรอ้ยคอ รปูแบบวเิคราะหท์ี ่4 

 

 ทีม่า: รา้นวชิยักุลเครือ่งเขนิ 

 

  2.4.1 ดา้นรปูแบบ-ลวดลาย รปูแบบของเครือ่งประดบัชิน้น้ี เป็นรปูทรงครึง่วงกลม 

จีส้รอ้ยเป็นรปูวงกลมพืน้ราบแบน ลวดลายทีป่รากฏบนชิน้งานเป็นลวดลายประจาํยามประยกุตก์บั

ลายธรรมชาตดิอกไม้ 

  2.4.2 และเทคนิคในการผลติ เป็นการลงรกัตามดว้ยขดูลายลงบนชิน้งานและฝงัสี

เหลอืงไดม้าจากฝุน่ส ีหรอืดนิส ีใหด้มูสีสีนัสวยงาม 
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 2.5 รปูแบบที ่5 เครือ่งเขนิประเภทเครือ่งประดบั (สรอ้ยคอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 23 สรอ้ยคอ รปูแบบวเิคราะหท์ี ่5 
 

 ทีม่า: รา้นวชิยักุลเครือ่งเขนิ 

 

  2.5.1 ดา้นรปูแบบ-ลวดลาย รปูแบบของเครือ่งประดบัชิน้น้ี เป็นรปูทรงอสิระ คลา้ย

รปูทรงใบไมธ้รรมชาต ิลวดลายทีป่รากฏบนชิน้งานเป็นลวดลายประยกุตจ์ากดอกไม้  

  2.5.2 และเทคนิคในการผลติ เป็นเทคนิคการลงรกัและเขยีนสใีชเ้ทคนิคพูก่นัลม 

นิยมใชส้อีะครลีคิและน้ํามนัเพือ่ทาํใหเ้กดิผวินูน 

 

 2.6 รปูแบบที ่6 เครือ่งเขนิประเภทเครือ่งประดบั (สรอ้ยคอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 24 สรอ้ยคอ รปูแบบวเิคราะหท์ี ่6 
 

 ทีม่า: รา้นวชิยักุลเครือ่งเขนิ 
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  2.6.1 ดา้นรปูแบบ-ลวดลาย รปูแบบของเครือ่งประดบัชิน้น้ี เป็นรปูทรงอสิระ คลา้ย

รปูทรงใบไมธ้รรมชาต ิลวดลายทีป่รากฏบนชิน้งานเป็นลวดลายประยกุตจ์ากดอกไม ้ใบไม้  

  2.6.2 เทคนิคในการผลติ เป็นการลงรกัตามดว้ยขดูลายลงบนชิน้งานและฝงัสเีหลอืง

ไดม้าจากฝุน่ส ีหรอืดนิส ีให้ดมูสีสีนัสวยงาม  

 

 2.7 รปูแบบที ่7 เครือ่งเขนิประเภทเครือ่งประดบั (สรอ้ยคอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 25 สรอ้ยคอ รปูแบบวเิคราะหท์ี ่7 

 

 ทีม่า: รา้นวชิยักุลเครือ่งเขนิ 

 

  2.7.1 ดา้นรปูแบบ-ลวดลาย รปูแบบของเครือ่งประดบัชิน้น้ี เป็นรปูทรงอสิระ คลา้ย

รปูทรงใบไม ้ผสมผสานกบัรปูทรงกลมร ีลวดลายทีป่รากฏบนชิน้งานเป็นลวดลายประยกุตจ์าก

ดอกไม ้ใบไม ้

  2.7.2 เทคนิคในการผลติ เป็นการลงรกัตามดว้ยขดูลายลงบนชิน้งานและฝงัสเีหลอืง

ไดม้าจากฝุน่ส ีหรอืดนิส ีใหด้มูสีสีนัสวยงาม  
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 2.8 รปูแบบที ่8 เครือ่งเขนิประเภทเครือ่งประดบั (สรอ้ยคอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 26 สรอ้ยคอ รปูแบบวเิคราะหท์ี ่8 

 

 ทีม่า: รา้นวชิยักุลเครือ่งเขนิ 

 

  2.8.1 ดา้นรปูแบบ-ลวดลาย รปูแบบของเครือ่งประดบัชิน้น้ี เป็นรปูทรงครึง่วงกลม 

จีส้รอ้ยเป็นรปูทรงวงกลม พืน้แบนราบ ลวดลายทีป่รากฏบนชิน้งานเป็นการวาดเป็นเสน้นอนเสน้เดยีว 

  2.8.2 เทคนิคในการผลติ เป็นเทคนิคการลงรกัและเขยีนสโีดยใชพู้ก่นัลมวาดลงไป 

ใชส้อีะครลีคิและน้ํามนัเพือ่ทาํใหเ้กดิผวินูนบนตวัผลติภณัฑ์ 

 

 2.9 รปูแบบที ่9 เครือ่งเขนิประเภทเครือ่งประดบั (สรอ้ยคอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 27 สรอ้ยคอ รปูแบบวเิคราะหท์ี ่9 
 

 ทีม่า: รา้นวชิยักุลเครือ่งเขนิ 
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  2.9.1 ดา้นรปูแบบ-ลวดลาย รปูแบบของเครือ่งประดบัชิน้น้ี เป็นรปูทรงสีเ่หลีย่ม 

ขนาดทีแ่ตกต่างกนั ลวดลายทีป่รากฏบนชิน้งานเป็นลวดลายประยกุตจ์ากดอกไม ้ใบไม้  

  2.9.2 และเทคนิคในการผลติ เป็นการลงรกัตามดว้ยขดูลายลงบนชิน้งานใหด้มูสีสีนั

สวยงาม  

 

 2.10 รปูแบบที ่10 เครือ่งเขนิประเภทเครือ่งประดบั (สรอ้ยคอ) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ภาพประกอบ 28 สรอ้ยคอ รปูแบบวเิคราะหท์ี ่10 

 

 ทีม่า: รา้นวชิยักุลเครือ่งเขนิ 

 

  2.10.1 ดา้นรปูแบบ-ลวดลาย รปูแบบของเครือ่งประดบัชิน้น้ี จีส้รอ้ยเป็นรปูทรง

วงกลมพืน้แบนราบผสมผสานกบัรปูทรงสีเ่หลีย่มผนืผา้ชิน้เลก็ ขนาดแตกต่างกนั ลวดลายทีป่รากฏ

บนชิน้งานเป็นลวดลายลายประยกุตจ์ากดอกไมธ้รรมชาต ิ  

  2.10.2 และเทคนิคในการผลติเป็นการลงรกัตามดว้ยขดูลายลงบนชิน้งานใหด้มูสีสีนั

สวยงาม  
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 2.11 รปูแบบที ่11 เครือ่งเขนิประเภทเครือ่งประดบั (กําไล) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 29 กาํไล รปูแบบวเิคราะหท์ี ่11 

 

 ทีม่า: รา้นวชิยักุลเครือ่งเขนิ 

 

  2.11.1 ดา้นรปูแบบ-ลวดลาย รปูแบบของเครือ่งประดบัชิน้น้ีเป็นรปูทรงวงกลมหน้า

โคง้มนลวดลายทีป่รากฏบนชิน้งานเป็นลวดลายประยกุตจ์ากดอกไม้ 

  2.11.2 และเทคนิคในการผลติ เป็นเทคนิคการลงรกัและเขยีนสใีชเ้ทคนิคพูก่นัลม 

นิยมใชส้อีะครลีคิและน้ํามนัเพือ่ทาํใหเ้กดิผวินูนบนชิน้งาน 

 

 2.12 รปูแบบที ่12 เครือ่งเขนิประเภทเครือ่งประดบั (กําไล) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 30 กาํไล รปูแบบวเิคราะหท์ี ่12 

 

 ทีม่า: รา้นวชิยักุลเครือ่งเขนิ 

 

  2.12.1 ดา้นรปูแบบ-ลวดลาย รปูแบบของเครือ่งประดบัชิน้น้ีเป็นรปูทรงวงกลมหน้า

โคง้มนลวดลายทีป่รากฏบนชิน้งานเป็นลวดลายประยกุตจ์ากดอกไม้ 

  2.12.2 และเทคนิคในการผลติ เป็นเทคนิคการลงรกัและเขยีนสใีชเ้ทคนิคพูก่นัลม 

นิยมใชส้อีะครลีคิและน้ํามนัเพือ่ทาํใหเ้กดิผวินูนบนชิน้งาน 
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 2.13 รปูแบบที ่13 เครือ่งเขนิประเภทเครือ่งประดบั (กําไล) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 31 กาํไล รปูแบบวเิคราะหท์ี ่13 
 

 ทีม่า: รา้นวชิยักุลเครือ่งเขนิ 

 

  2.13.1 ดา้นรปูแบบ-ลวดลาย รปูแบบของเครือ่งประดบัชิน้น้ีเป็นรปูทรงวงกลมหน้า

โคง้มนลวดลายทีป่รากฏบนชิน้งานเป็นลวดลายอสิระ 

  2.13.2 และเทคนิคในการผลติ เป็นเทคนิคการลงรกัและเขยีนสใีชเ้ทคนิคพูก่นัลม 

นิยมใชส้อีะครลีคิและน้ํามนัเพือ่ทาํใหเ้กดิผวินูนบนชิน้งาน 

  

 2.14 รปูแบบที ่14 เครือ่งเขนิประเภทเครือ่งประดบั (กําไล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 32 กาํไล รปูแบบวเิคราะหท์ี ่14 
 

 ทีม่า: รา้นวชิยักุลเครือ่งเขนิ 

 

  2.14.1 ดา้นรปูแบบ-ลวดลาย รปูแบบของเครือ่งประดบัชิน้น้ีเป็นรปูทรงวงกลมหน้า

โคง้มนลวดลายทีป่รากฏบนชิน้งานเป็นลวดลายดอกไมแ้ละใบไม้ 

  2.14.2 และเทคนิคในการผลติ เป็นเทคนิคการลงรกัและเขยีนสใีชเ้ทคนิคพูก่นัลม 

นิยมใชส้อีะครลีคิและน้ํามนัเพือ่ทาํใหเ้กดิผวินูนบนชิน้งาน 
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 2.15 รปูแบบที ่15 เครือ่งเขนิประเภทเครือ่งประดบั (กําไล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 33 กาํไล รปูแบบวเิคราะหท์ี ่15 

 

 ทีม่า: รา้นวชิยักุลเครือ่งเขนิ 

 

  2.15.1 ดา้นรปูแบบ-ลวดลาย รปูแบบของเครือ่งประดบัชิน้น้ีเป็นรปูทรงวงกลมหน้า

โคง้มนลวดลายทีป่รากฏบนชิน้งานเป็นลวดลายธรรมชาต ิดอกไมแ้ละใบไม้ 

  2.15.2 และเทคนิคในการผลติ เป็นเทคนิคการลงรกัตามดว้ยขดูลายลงบนชิน้งาน  

 

 2.16 รปูแบบที ่16 เครือ่งเขนิประเภทเครือ่งประดบั (กําไล) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 34 กาํไล รปูแบบวเิคราะหท์ี ่16 

 

 ทีม่า: รา้นวชิยักุลเครือ่งเขนิ 

 

  2.16.1 ดา้นรปูแบบ-ลวดลาย รปูแบบของเครือ่งประดบัชิน้น้ีเป็นรปูทรงวงกลมหน้า

โคง้มนลวดลายทีป่รากฏบนชิน้งานเป็นลวดลายกนกใบเทศสลบัลายประจาํยามทีไ่ดจ้ากการประยกุต์

ของช่าง 

  2.16.2 และเทคนิคในการผลติ เป็นเทคนิคการลงรกั-ปิดทอง 
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 2.17 รปูแบบที ่17 เครือ่งเขนิประเภทเครือ่งประดบั (กําไล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 35 กาํไล รปูแบบวเิคราะหท์ี ่17 

 

 ทีม่า: รา้นวชิยักุลเครือ่งเขนิ 

 

  2.17.1 ดา้นรปูแบบ-ลวดลาย รปูแบบของเครือ่งประดบัชิน้น้ีเป็นรปูทรงวงกลมหน้า

โคง้มนลวดลายทีป่รากฏบนชิน้งานเป็นลวดลายกนกใบเปลวผสมผสานทีไ่ดจ้ากการประยกุตข์องช่าง 

  2.17.2 และเทคนิคในการผลติ เป็นเทคนิคการลงรกั-ปิดทอง 

 

 2.18 รปูแบบที ่18 เครือ่งเขนิประเภทเครือ่งประดบั (กําไล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 36 กาํไล รปูแบบวเิคราะหท์ี ่18 

 

  ทีม่า: รา้นวชิยักุลเครือ่งเขนิ 

 

  2.18.1 ดา้นรปูแบบ-ลวดลาย รปูแบบของเครือ่งประดบัชิน้น้ีเป็นรปูทรงวงกลมหน้า

โคง้มนลวดลายทีป่รากฏบนชิน้งานเป็นลวดลายกระจงัใบเทศผสมผสานทีไ่ดจ้ากการประยกุตข์องช่าง 

  2.18.2 และเทคนิคในการผลติ เป็นเทคนิคการลงรกั-ปิดทอง 
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 2.19 รปูแบบที ่19 เครือ่งเขนิประเภทเครือ่งประดบั (กําไล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 37 กาํไล รปูแบบวเิคราะหท์ี ่19 
 

 ทีม่า: รา้นวชิยักุลเครือ่งเขนิ 

 

  2.19.1 ดา้นรปูแบบ-ลวดลาย รปูแบบของเครือ่งประดบัชิน้น้ีเป็นรปูทรงวงกลมหน้า

โคง้มนลวดลายทีป่รากฏบนชิน้งานเป็นลวดลายกนกสามตวัผสมผสานทีไ่ดจ้ากการประยกุตข์องช่าง  

  2.19.2 และเทคนิคในการผลติ เป็นเทคนิคการลงรกั-ปิดทอง 

 

 2.20 รปูแบบที ่20 เครือ่งเขนิประเภทเครือ่งประดบั (กําไล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 38 กาํไล รปูแบบวเิคราะหท์ี ่20 
 

 ทีม่า: รา้นวชิยักุลเครือ่งเขนิ 

 

  2.20.1 ดา้นรปูแบบ-ลวดลาย รปูแบบของเครือ่งประดบัชิน้น้ีเป็นรปูทรงวงกลมหน้า

โคง้มนลวดลายทีป่รากฏบนชิน้งานเป็นลวดลายกนกเปลวผสมผสานทีไ่ดจ้ากการประยกุตข์องช่าง  

  2.20.2 และเทคนิคในการผลติ เป็นเทคนิคการลงรกั-ปิดทอง 
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 จากการวเิคราะหด์งักลา่ว สามารถสรปุไดด้งัน้ี 

 ผลจากการวเิคราะหข์อ้มลูรปูภ าพ เครือ่งเขนิจงัหวดัเชยีงใหมป่ระเภทเครือ่งประดบั

จาํนวน 20 ภาพขา้งตน้ พบวา่เครือ่งประดบัประเภทสรอ้ยคอและกาํไลมจีาํนวนทีเ่ท่ากนั ซึง่ตวัเรอืน

สรอ้ยคอทาํดว้ยเชอืกทัง้หมดรปูแบบสว่นใหญ่จะเป็นรปูทรงเลขาคณติ รปูทรงอสิระผสมผสานกนั 

สว่นลวดลายทีใ่ชส้ว่นใหญ่จะเป็นลายธรรม ชาตดิอกไม ้และลายเถาทีไ่ดจ้ากการประยกุตร์ะหวา่ง

กนกเปลว ลายประจาํยาม ลายกระจงัใบเทศ ดา้นเทคนิคในการผลติผลงานพบวา่เครือ่งเขนิประเภท

เครือ่งประดบันัน้ใชว้สัดทุีม่าจากไมส้กัชิน้เลก็ นํามาประกอบกนัเป็นสรอ้ยคอและกาํไลทาํมาจากไม้

กลงึใหเ้ป็นรปูทรงกลมโคง้มน นํามาลงรกัเพื่ อเพิม่ความคงทนถาวร กนัน้ํา กนัความชืน้ เพิม่ความ

เงางามใหแ้ก่ชิน้งาน การทาํลวดลายลงบนชิน้งานมทีัง้เขยีนสโีดยใชส้อีะครลีคิ การขดูลายฝงัสแีละ

การปิดทอง ซึง่กระบวนการทุกขัน้ตอนยงัคงเป็นการสบืทอดกระบวนการผลติแบบดัง้เดมิทุก

ประการ 

 

4. วิเคราะหแ์บบสอบถามแนวทางการออกแบบเคร่ืองประดบัจากกลุ่มผูบ้ริโภคจาํนวน 60 คน 

 ในการวเิคราะหค์วามคดิเหน็ของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอผลงานตน้แบบเครือ่งประดบัในครัง้น้ี 

ผูว้จิยัสรา้งแบบสอบถาม เรือ่ง ศกึษาและพฒันาเครือ่งประดบัรว่มสมยักรณศีกึษา : เครือ่งเขนิ

จงัหวดัเชยีงใหม ่โดยผูว้จิยัไดก้าํหนดสญัลกัษณ์ยอ่ ต่างๆทีใ่ชไ้วใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ดงัน้ี 

 สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

 X̅ แทน คา่เฉลีย่กลุม่ตวัอยา่ง 

 S.D.  แทน คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน  

 

 การนําเสนอผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 ในการนําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูและการแปรผลการวเิคราะหข์อ้มลูของการวจิยัใน

ครัง้น้ี ผูว้จิยัไดท้าํการวเิคราะหแ์ละนําเสนอขอ้มลูในรปูแบบตารางประกอบคาํอธบิายโดยเรยีงลาํดบั 

คอื 

 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิพรรณนาประกอบดว้ย ความถี ่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบน

มาตรฐาน โดยแบ่งผลการวเิคราะหอ์อกเป็น 4 ตอนดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 ขอ้มลูดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม                                                                            

 ตอนท่ี 2 ขอ้มลูความคาดหวงัดา้นการออกแบบและรปูทรงเครือ่งประดบั 

 ตอนท่ี 3 ขอ้มลูดา้นปจัจยัในการตดัสนิใจซือ้เครือ่งประดบัของผูบ้รโิภค  

 ตอนท่ี 4 ขอ้มลูการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคดา้นราคา 

 

ผลการวิเคราะหข้์อมลูเชิงพรรณนา  

 ตอนท่ี 1 ขอ้มลูดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
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ตาราง 1 แสดงจาํนวน (ความถี)่ และค่ารอ้ยละของลกัษณะขอ้มลูส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

ขอ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน(คน) รอ้ยละ 

1. อายุ 

22 - 30 ปี 

31 - 40 ปี 

41 – 50 ปี 

51 ปีขึน้ไป 

รวม 

 

2. อาชพี 

พนกังานบรษิทัเอกชน 

ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

ประกอบธรุกจิสว่นตวั 

อื่นๆ 

รวม 

3. รายได้ 

ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 

10,001 – 20,000 บาท 

20,001 – 30,000 บาท 

30,001 – 40,000 บาท 

40,001 – 50,000 บาท 

มากกวา่ 50,000 บาท 

รวม 

 

4. ใน 1 สปัดาห ์ท่านส่วมใส่เครือ่งประดบับ่อยครัง้เท่าไหร่ 

1-2 ครัง้/สปัดาห์ 

3-4 ครัง้/สปัดาห์ 

5-6 ครัง้/สปัดาห์ 

ทุกวนั 

ไมใ่ส่เลย 

รวม 

 

27 

22 

11 

0 

60 

 

 

26 

19 

15 

0 

60 

 

0 

0 

20 

19 

13 

8 

60 

 

 

12 

14 

14 

20 

0 

60 

 

45 

36.7 

18.3 

0 

100 

 

 

43.3 

31.7 

25 

0 

100 

 

0 

0 

33.3 

31.7 

21.7 

13.3 

100 

 

 

20 

23.3 

23.3 

33.3 

0 

100 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

 

ขอ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน(คน) รอ้ยละ 

5. เครือ่งประดบัประเภทใดบา้งทีท่่านมกัจะสวมใสเ่ป็นประจาํ  

แหวน 

กําไลขอ้มอื 

ต่างห ู

สรอ้ยคอ 

อื่นๆ 

รวม 

 

6. เครือ่งประดบัประเภทใดทีท่่านมคีวามสนใจมากทีส่ดุ  

เครือ่งประดบัแท้ 

เครือ่งประดบัแฟชัน่ 

เครือ่งประดบัทีม่กีารผสมผสานวสัดุ 

อื่นๆ 

รวม 

 

7. หากท่านตอ้งการเครือ่งประดบัทีไ่ดจ้ากการพฒันาจากเครือ่ง

เขนิท่านสนใจวสัดใุดมากทีส่ดุ 

ใชว้สัดทุ ีท่าํจากไมท้ัง้หมด 

ใชว้สัดุทีท่าํจากไมผ้สมกบัวสัดุเงนิ 

ใชว้สัดุทีท่าํจากไมผ้สมกบัเครือ่งหนงั 

อื่นๆ 

รวม 

 

 

20 

8 

13 

19 

0 

60 

 

 

 

11 

16 

32 

1 

60 

 

 

 

10 

44 

6 

0 

60 

 

 

33.3 

13.3 

21.7 

31.7 

0 

100 

 

 

 

18.3 

26.7 

53.3 

1.7 

100 

 

 

 

16.7 

73.3 

10 

0 

100 

 

 จากตาราง 1 ผลการวเิคราะหล์กัษณะขอ้มลูดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม

จาํนวน 60 คนมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 อาย ุผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มอีาย ุ 22-30 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 45 รองลงมา คอื อาย ุ

31-40 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 36.7 และ อาย ุ41-50 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 18.3 
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 อาชีพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีาชพีเป็นพนกังานเอกชน คดิเปนรอ้ยละ 43.3 

รองลงมา คอื ขา้ราชการ /พนกังานรฐัวสิาหกจิ คดิเป็นรอ้ยละ 31.7 ประกอบธุรกจิส่วนตวั คดิเป็น

รอ้ยละ 25  

 รายได้ต่อเดือน ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มรีายไดต่้อเดอืน 20,001-30,000 บาท คดิ

เป็นรอ้ยละ 33.3 รายไดต่้อเดอืน 30,001-40,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 31.7 รายไดต่้อเดอืน  

40,001-50,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 21.7 และรายไดต่้อเดอืนมากกวา่ 50,000 บาทขึน้ไป คดิเป็น

รอ้ยละ 13.3 

 ใน 1 สปัดาห ์ท่านส วมใส่เค ร่ืองประดบับ่อยครัง้เท่าไหร่ ประชากรสว่นมากสวมใส่

เครือ่งประดบัทุกวนั คดิเป็นรอ้ยละ 33.3 สวมใส่ 5-6 และ 3-4 ครัง้/สปัดาห ์23.3 สวมใส่ 1-2 ครัง้/

สปัดาห ์คดิเป็นรอ้ยละ 20 

 เคร่ืองประดบัประเภทใดบ้างท่ีท่านมกัจะสวมใส่เป็นประจาํ ผูต้อบแบบสอบถามสว่น

ใหญ่นิยมสวมใส่เครือ่งประดบั แหวน คดิเป็นรอ้ยละ 33.3 รองลงมาคอืเครือ่งประดบั สรอ้ยคอ คดิ

เป็นรอ้ยละ 31.7 ต่างห ูคดิเป็นรอ้ยละ 21.7 และกําไลขอ้มอื คดิเป็นรอ้ยละ 13.3 

 เคร่ืองประดบัประเภทใดท่ีท่านมีความสนใจมากท่ีสดุ ส่วนใหญ่สนใจเครือ่งประดบัทีม่ ี

การผสมผสานวสัด ุคดิเป็นรอ้ยละ 53.3  รองลงมาคอื เครือ่งประดบัแฟชัน่ คดิเป็นรอ้ยละ 26.7 และ

เครือ่งประดบัแท ้คดิเป็นรอ้ยละ 18.3 

 ท่านอยากได้เคร่ืองประดบัท่ีได้จากการพฒันาจากเคร่ืองเขินในด้านวสัดใุดมาก

ท่ีสดุ ส่วนใหญ่ตอ้งการเครือ่งประดบัทีใ่ชว้สัดุจากไมผ้สมกบัวสัดุเงนิ คดิเป็นรอ้ยละ 73.3 รองลงมา

คอื ใชว้สัดุทีท่าํจากไมท้ัง้หมด คดิเป็นรอ้ยละ 16.7 และใชว้สัดุทีท่าํจากไมผ้สมกบัเครือ่งหนงั คดิ

เป็นรอ้ยละ 10 

 

ตอนท่ี 2 ขอ้มลูดา้นความคาดหวงัดา้นการออกแบบและความคาดหวงัรปูทรงและลวดลาย 
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ตาราง 2  แสดงคา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน เกีย่วกบัความคาดหวงัดา้นการออกแบบและ 

 ความคาดหวงัดา้นรปูทรงและลวดลาย 

 

ความคาดหวงัในด้านการออกแบบ X̅ S.D. ระดบัความคิดเหน็ 

เครือ่งประดบัควรมรีปูแบบและลวดลายสวยงามเขา้กบัยคุสมยั 4.98 0.129 เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 

เครือ่งประดบัควรมกีารเลอืกใชว้สัดุอืน่ผสมผสานดว้ย 4.92 0.279 เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 

เครือ่งประดบัควรมรีปูแบบทีห่ลากหลายต่างจากรปูแบบเดมิ 4.93 0.252 เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 

เครือ่งประดบัควรมกีารพฒันาในรปูแบบและการออกแบบทีส่ ือ่

ถงึเอกลกัษณ์ของเครือ่งเขนิไดเ้ป็นอยา่งด ี
4.97 0.181 เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 

ควรมรีปูแบบทีเ่รยีบงา่ยเหมาะกบัการสวมใสใ่นชวีติประจาํวนั 4.93 0.252 เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 

รปูแบบเครือ่งประดบัสามารถเป็นแนวทางเลอืกในการสรา้ง

รายไดเ้พิม่ใหแ้กช่มุชน 
4.95 0.220 เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 

ความคิดเหน็โดยรวม 4.9472 0.14553 เหน็ด้วยมากท่ีสดุ 

ความคาดหวงัในด้านรปูทรงและลวดลาย X̅ S.D. ระดบัความคิดเหน็ 

รปูทรงเลขาคณิต 4.98 0.129 เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 

รปูทรงธรรมชาต ิ 3.97 0.581 เหน็ดว้ยมาก 

รปูทรงจากวฒันธรรมในอดตี 4.98 0.129 เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 

รปูทรงอสิระ 3.80 0.708 เหน็ดว้ยมาก 

ลวดลายไทยประยกุต ์ 4.02 0.651 เหน็ดว้ยมาก 

ลวดลายเลยีนแบบธรรมชาต ิ 4.98 0.129 เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 

ลวดลายเบต็เตลด็ 3.93 0.634 เหน็ดว้ยมาก 

ความคิดเหน็โดยรวม 4.3810 0.30295 เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 
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   จากตาราง 2 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัความคาดหวงัดา้นการออกแบบเครือ่งประดบั

จากผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 60 แสดงใหเ้หน็วา่ผูต้อบแบบสอบถาม มคีวามคาดหวงัดา้นการ

ออกแบบเครือ่งประดบั คอื  เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ โดยมคีา่เฉลีย่ 4.9472 จาํแนกตามขอ้ไดด้งัน้ี ในขอ้

เครือ่งประดบัควรมรีปูแบ บและลวดลายสวยงามเขา้กบัยคุสมยั อยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยมากทีสุ่ด โดยมี

คา่เฉลีย่ 4.98 ในขอ้เครือ่งประดบัควรมกีารเลอืกใชว้สัดอุื่นผสมผสานดว้ย อยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยมาก

ทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่ 4.92 ในขอ้เครือ่งประดบัควรมรีปูแบบทีห่ลากหลายต่างจากรปูแบบเดมิ อยูใ่น

ระดบัเห็นดว้ยมากทีส่ดุ โดยมคีา่เฉลีย่ 4.93 ในขอ้เครือ่งประดบัควรมกีารพฒันาในรปูแบบและการ

ออกแบบทีส่ื่อถงึเอกลกัษณ์ของเครือ่งเขนิไดเ้ป็นอยา่งด ีอยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่ 

4.97 ในขอ้ควรมรีปูแบบทีเ่รยีบงา่ยเหมาะกบัการสวมใสใ่นชวีติประจาํวนั อยูใ่นระดบัเห็ นดว้ยมาก

ทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่ 4.93 ในขอ้รปูแบบเครือ่งประดบัสามารถเป็นแนวทางเลอืกในการสรา้งรายได้

เพิม่ใหแ้ก่ชุมชน อยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่ 4.95 ความคาดหวงัดา้นรปูทรง ในขอ้

รปูทรงเลขาคณติ อยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยมากทีส่ดุ โดยมคีา่เฉลีย่ 4.98รปูทรงธรรมชาต ิอยูใ่นระดบั

เหน็ดว้ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่ 3.97 รปูทรงจากวฒันธรรมในอดตี อยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยมากทีส่ดุ โดยมี

คา่เฉลีย่ 4.98 รปูทรงอสิระ อยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่ 3.80 ดา้นลวดลายในขอ้ลวดลาย

ไทยประยกุต ์อยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่ 4.02 ลวดลายเลยีนแบบธรรมชาต ิอยูใ่นระดบั

เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ โดยมคีา่เฉลีย่ 4.98 ลวดลายเบต็เตลด็ อยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยมาก โดยมคี่าเฉลีย่ 3.93 

 

ตอนท่ี 3 ขอ้มลูดา้นปจัจยัในการตดัสนิใจซือ้เครือ่งประดบัของผูบ้รโิภค  

 

ตาราง 3 แสดงคา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ขอ้มลูดา้นปจัจยัในการตดัสนิใจซือ้ 

 เครือ่งประดบัของผูบ้รโิภค 

 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบั X̅ S.D. ระดบัความคิดเหน็ 

ดา้นรปูแบบทีเ่รยีบงา่ย ไมใ่หญ่ เกะกะ 4.93 0.252 เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 

มคีวามสวยงามเขา้กบัยคุสมยั 4.93 0.252 เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 

ประโยชน์ใชส้อยทีห่ลากหลาย 4.67 0.542 เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 

ราคาทีเ่หมาะสมไมแ่พงจนเกนิไป 4.92 0.279 เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 

วสัดุมคีวามคงทน 4.88 0.324 เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบั X̅ S.D. ระดบัความคิดเหน็ 

ความประณตีของชิน้งาน 4.52 0.504 เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 

การเกบ็รกัษางา่ย 4.90 0.303 เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 

ความคิดเหน็โดยรวม 4.8214 0.23763 เหน็ด้วยมากท่ีสดุ 

 

 จากตาราง 3 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูดา้นปจัจยัในการตดัสนิใจซือ้เครือ่งประดบัของ

ผูบ้รโิภค 60 คน มรีายละเอยีดดงัน้ีผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ตดัสนิใจซือ้สนิคา้ในประเดน็ดา้น

รปูแบบทีเ่รยีบงา่ย ไมใ่หญ่ เกะกะ อยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่ 4.93 มคีวามสวยงาม

เขา้กบัยคุสมยั อยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยมากทีส่ดุ โดยมคีา่เฉลีย่ 4.93 ประโยชน์ใชส้อยทีห่ลากหลาย อยู่

ในระดบัเหน็ดว้ยมากทีส่ดุ โดยมคีา่เฉลีย่ 4.67 ราคาทีเ่หมาะสมไมแ่พงจนเกนิไป อยูใ่นระดบัเหน็

ดว้ยมากทีส่ดุ โดยมคีา่เฉลีย่ 4.92 วสัดุมคีวามคงทน อยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่ 

4.88 ความประณตีของชิน้งาน อยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยมากทีส่ดุ โดยมคีา่เฉลีย่  4.52 การเกบ็รกัษางา่ย 

อยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยมากทีส่ดุ โดยมคีา่เฉลีย่ 4.90 

 

 ตอนท่ี 4 ขอ้มลูการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคดา้นราคา 

 

ตาราง 4 แสดงคา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ขอ้มลูการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคดา้นราคา  

 

ระดบัราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้า X̅ S.D. ระดบัความคิดเหน็ 

ตํ่ากวา่ 1,000 บาท 4.68 0.596 เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 

ตํ่ากวา่ 5,000 บาท 4.68 0.651 เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 

ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 4.02 0.770 เหน็ดว้ยมาก 

มากกวา่ 10,000 บาท 3.83 0.827 เหน็ดว้ยมาก 

ความคิดเหน็โดยรวม 4.3042 0.48295 เหน็ด้วยมากท่ีสดุ 
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 จากตาราง 4 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคดา้นราคา จากจาํนวน

ผูต้อบแบบสอบถาม 60 คน ในระดบัราคาตํ่ากวา่ 1,000 บาท และราคาตํ่ากวา่ 5,000 บาท อยูใ่น

ระดบัเหน็ดว้ยมากทีส่ดุ โดยมคีา่เฉลีย่ 4.68 ราคาตํ่ากวา่ 10,000 บาท อยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยมาก โดย

มคีา่เฉลีย่ 4.02 ราคามากกวา่ 10,000 บาท อยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่ 3.83 

 

 สรปุ 

 จากการสรปุแบบสอบถามพบวา่ กลุ่มสตรทีีส่วมใส่เครือ่งประดบัโดยมอีายรุะหว่าง 22-30 ปี 

สว่นใหญ่ประกอบอาชพีพนกังานเอกชน รายไดร้ะหวา่ง 20,001-30,000 บาท นิยมซือ้เครือ่งประดบั

ประเภท แหวนและสรอ้ยคอ มกัสวมใสเ่ป็นประจาํทุกวนั สว่นใหญ่สนใจเครือ่งประดบัทีม่กีาร

ผสมผสานวสัดุและตอ้งการเครือ่งประดบัทีใ่ชว้สัดุจากไมผ้สมกบัวสัดุเงนิ ความคาดหวงัในดา้นการ

ออกแบบอยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยมากทีสุ่ด โดยมรีปูแบบและ ลวดลายสวยงามเขา้กบัยคุสมยั รปูแบบที่

หลากหลายต่างจากรปูแบบเดมิ มกีารพฒันาในรปูแบบและสามารถสื่อถงึเอกลกัษณ์เครือ่งเขนิได ้มี

รปูแบบทีเ่รยีบงา่ยสวมใสไ่ดทุ้กวนัและสามารถเป็นแนวทางในการสรา้งรายไดเ้พิม่แก่ชุมชน ความ

คาดหวงัใน ดา้นรปูทรงสว่นใหญ่สนใจรปูทรงเลขาคณติและ รปูทรงจากวฒันธรรมในอดตีลวดลาย

เลยีนแบบธรรมชาติ  อยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยมากทีส่ดุ ดา้นปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของ

ผูบ้รโิภคนัน้ อยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยมากทีส่ดุ คอืดา้นรปูแบบทีเ่รยีบงา่ย เขา้กบัยคุสมยั ราคาทีเ่หมาะสม 

ความทนทานของตวัวสัด ุการเกบ็รกัษางา่ย ขอ้มลูดา้นราคาทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ ราคาตํ่า

กวา่ 1,000 บาท และราคาตํ่ากวา่ 5,000 บาท อยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยมากทีส่ดุ รองลงมาราคาตํ่ากวา่ 

10,000 บาท อยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยมาก และราคามากกวา่ 10,000 บาท อยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยมาก 

 

5. การออกแบบเคร่ืองประดบัท่ีได้จากการวิเคราะหแ์ละศึกษาแนวคิดทฤษฎีการออกแบบ  

 การออกแบบเครือ่งประดบัจากการศกึษาเครือ่งเขนิจงัหวดัเชยีงใหม ่เป็นการนําขอ้มลูทีไ่ด้

จากการวเิคราะหข์อ้มลูจากการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญและแบบสอบถามความคดิเหน็ของผูบ้รโิภค 

ตามความมุง่หมายของ การวจิยัมาออกแบบเป็นเครือ่งประดบั พบว่า การออกแบบเครือ่งประดบั

ปจัจบุนัต่างจากการการออกแบบในอดตีคอืดา้นรปูทรงและวสัดทุีนํ่ามาใชใ้นการออกแบบทีเ่น้น

ความเรยีบงา่ย มรีปูแบบทีส่มัพนัธก์บัวสัดุ การเลอืกใชว้สัดุแบบผสมผสานเพิม่ความแปลกใหม ่

สอดคลอ้งกบั วรรณรตัน์ ตัง้ เจรญิ (2526 ) เรือ่งศลิปะเครือ่งประดบั กล่าวไวว้่า การออกแบบ

เครือ่งประดบัในปจัจบุนัเน้นเรือ่งความเรยีบงา่ยของรปูทรง ออกแบบใหส้มัพนัธก์บัสภาพสงัคมที่

เปลีย่นแปลงไป และลกัษณะของเครือ่งประดบัทีด่ ีตอ้งมคีวามสมัพนัธก์นัระหวา่งวสัด ุมคีวาม

สวยงามและนําไปใชป้ระโยชน์ ได ้รปูทรงเลขาคณติและการศกึษาแนวคดิของ วฒันะ จฑูะวภิาต  

(2545) มแีนวคดิสรปุไดว้า่ การออกแบบเครือ่งประดบัทีด่เีพือ่ตอบสนองความตอ้งการในปจัจบุนันัน้

จะตอ้งเน้นทีร่ปูทรงทีเ่รยีบงา่ย ไมเ่กะกะหรอืมขีนาดใหญ่จนเกนิไป มคีวามรว่มสมยั ราคาที่

เหมาะสม การเลอืกใชว้สัดุทีห่ลากหลาย สามารถผสมผสานดดัแปลงการใชง้านได้  การออกแบบทีด่ี

ตอ้งวางโครงสรา้งของงานอยา่งพอเหมาะเลอืกใชว้สัดใุหต้รงกบัรปูแบบและลวดลาย หน้าทีก่ารใช้

สอย ความทนทานของวสัดทุ ีใ่ชใ้หส้มัพนัธก์นั  
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 ดงันัน้ ในการออกแบบเครือ่งประดบัรว่มสมยักรณศีกึษา : เครือ่งเขนิจงัหวดัเชยีงใหม ่จงึ

ใหค้วามสาํคญักบักระบวนการผลติและการใชท้รพัยากรทีไ่มม่ผีลกระทบต่อคนและสิง่แวดลอ้ม 

รปูแบบทีเ่รยีบงา่ยสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคในยคุปจัจบุนั รปูทรงจากวฒันธรรมใน

อดตีโดยมแีรงบนัดาลใจมาจากเครือ่งประดบัยคุสมยัวคิตอเรยีน รปูแ บบงานช่างทีม่กีารผสมผสาน

ระหวา่งรปูแบบเก่าและใหมม่ลีกัษณะเรยีบงา่ย ลวดลายมาจากธรรมชาต ิพชืพรรณไม ้รปูทรง

ธรรมชาตริะหวา่งความเรยีบงา่ย ความอ่อนโยนอยา่งสมดลุ  โดยมคีณุคา่ของการออกแบบและราคา

ของวสัดทุ ีใ่ชร้ว่มกนัอยูใ่นชิน้งาน  จากการศกึษาประวตัศิาสตรศ์ลิป์จงึเป็น พืน้ฐานทีส่าํคญัทีส่ามา

ถนํามาประยกุตใ์ชใ้นงานออกแบบเครือ่งประดบัไดอ้ยูเ่สมอเปรยีบไดก้บัยคุสมยัทีม่กีาร เปลีย่นแปลง

อยูต่ลอดเวลา 

 ผูว้จิยัจงึนําผลทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหข์อ้มลูประกอบกบัแนวคดิทฤษฎทีีไ่ดศ้กึษามาใชเ้ป็น

แนวทางในการออกแบบ โดยการออกแบบรา่ง จาํนวน 10 ชุด โดยใน 1 ชุดนัน้จะประกอบไปดว้ย 

สรอ้ยคอและแหวน เพื่อใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งใหผู้เ้ชีย่วชาญสุ่มเลอืกรปูแบบก่อนนําไปผลติเป็น

ตน้แบบจรงิ 

 

แบบร่างท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 39 แบบรา่งเครือ่งประดบัที ่1 
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แบบร่างท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 40 แบบรา่งเครือ่งประดบัที ่2 

 

 แบบร่างท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 41 แบบรา่งเครือ่งประดบัที ่3 
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แบบร่างท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 42 แบบรา่งเครือ่งประดบัที ่4 

 

แบบร่างท่ี 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 43 แบบรา่งเครือ่งประดบัที ่5 
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แบบร่างท่ี 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 44 แบบรา่งเครือ่งประดบัที ่6 

 

 แบบร่างท่ี 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 45 แบบรา่งเครือ่งประดบัที ่7 
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แบบร่างท่ี 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 46 แบบรา่งเครือ่งประดบัที ่8 

 

แบบร่างท่ี 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 47 แบบรา่งเครือ่งประดบัที ่9 
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แบบร่างท่ี 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 48 แบบรา่งเครือ่งประดบัที ่10 

 

6. แบบประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญสุ่มเลือกตวัอย่างรปูแบบเคร่ืองประดบั 

 ในการสุม่เลอืกตวัอยา่งโดยผูเ้ชีย่วชาญในครัง้น้ี ผูว้จิยัไดท้าํแบบประเมนิความคดิเหน็ของ

ผูเ้ชีย่วชาญ จาํนวน 3 คน เพื่อสุ่มเลอืกตวัอยา่ง 2 ตวัอยา่ง จากแบบรา่งทัง้ 10 แบบขา้งตน้ โดย

แบบประเมนิแบ่งเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนที ่1 การประเมนิรปูแบบ ขอความกรณุาผูเ้ชีย่วชาญโปรดพจิารณาเลอืกรปูแบบที่

ท่านเหน็วา่มคีวามเหมาะสมมากทีส่ดุจากรปูแบบต่อไปน้ี โดยใสค่าํระดบัคะแนนความคดิเหน็ของ

ท่านในช่องดา้นหลงัรปูแบบ ดงัน้ี 

  5 หมายถงึ ระดบัเหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 

  4 หมายถงึ ระดบัเหน็ดว้ยมาก 

  3 หมายถงึ ระดบัเหน็ดว้ยปานกลาง 

  2 หมายถงึ ระดบัเหน็ดว้ยน้อย 

  1 หมายถงึ ระดบัเหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ 

 ตอนที ่2 แสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิและขอ้เสนอแนะ 
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 ซึง่ผลการประเมนิพบวา่ รปูแบบที่ 4 และ 5 อยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยมากทีส่ดุ เป็นเครือ่งประดบัที่

มรีปูแบบลวดลายทีส่วยงาม มคีวามแปลกใหม ่รว่มสมยั ยงัคงสื่อถงึเอกลกัษณ์เครือ่งเขนิไดเ้ป็น

อยา่งดแีละสามารถเป็นแนวทางเลอืกในการสรา้งรายไดเ้พิม่ใหแ้ก่ชุมชน ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึดาํเนินการ

พฒันาแบบรา่ง โดยออกแบบในโปรแกรม 3D เพือ่เขา้สูข่ ัน้ตอนกระบวนการผลติในขัน้ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 49 แบบรา่งเครือ่งประดบั 3D 

 

7. การผลิตช้ินงานเคร่ืองประดบั 

 การผลติชิน้งานเครือ่งประดบั เน่ืองจากแบบสามารถแบ่งชิน้สว่นในการสรา้งตน้แบบได ้ 2 

สว่นคอื สว่นแรกเป็นงานไมล้งรกัปิดทองและสว่นที่ เป็นวสัดเุงนิ แลว้นํามาประกอบเป็นชิน้งาน โดย

แบ่งขัน้ตอนและกระบวนการไดด้งัน้ี (รปูภาคผนวก) 

 สว่นแรกชิน้งานไม ้

 1. สรา้งตน้แบบงานไมด้ว้ยการกลงึใหเ้ป็นรปูทรงตามทีก่าํหนด  

 2. การลงรกับนชิน้งาน 

 3. การเขยีนลายและปิดทอง 

 ส่วนทีส่องวสัดุเงนิ 

 4. สรา้งตน้แบบดว้ยขีผ้ ึง้ (Wax) 

 5. หลอ่ชิน้งานตน้แบบ 

 6. อดัพมิพย์าง 

 7. ฉดีขีผ้ ึง้ (Wax) ในพมิพย์าง 

 8. หลอ่ชิน้งานทัง้หมด เพือ่เตรยีมประกอบชิน้งาน 

 9. ประกอบชิน้งานเงนิและไม้ 

 10. ไดช้ิน้งานเสรจ็สมบรูณ์ 
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บทท่ี 5 

สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การศกึษาและพฒันาเครือ่งประดบัรว่มสมยั : กรณศีกึษาเครือ่งเขนิจงัหวดัเชยีงใหม ่จดัทาํ

ขึน้เพื่อศกึษาวเิคราะหเ์ครือ่งเขนิประเภทเครือ่งประดบัจงัหวดัเชยีงใหมใ่นประเดน็ รปูแบบและ

ลวดลาย การเลอืกใชว้สัดุและวตัถุดบิและเทคนิคในการผลติ โดยศกึษารปูแบบทีเ่ป็นแนวอตัลกัษณ์

เครือ่งเขนิ ของกลุม่เครือ่งเขนิชุมชนวดันนัทาราม (วชิยักุลเครือ่งเขนิ ) ตาํบลหายยา  อําเภอเมอืง  

จงัหวดัเชยีงใหม ่จาํนวน 20 ชิน้ โดยเลอืกจากรปูแบบทีเ่ป็นทีนิ่ยมมากทีส่ดุและรองลงมาตามลาํดบั

เพือ่ทดลองพฒันารปูแบบดว้ยการออกแบบตามแนวคดิทฤษฎใีนการออกแบบ เพือ่สรา้งรปูแบบที่

สามารถเป็นแนวทางในการสรา้งรายไดเ้พิม่แก่ชุมชน 

 กลุ่มตวัอยา่ง  คอื กลุ่มตวัอยา่ง  คอื กลุ่มตวัอยา่ง  คอื ใชว้ธิเีลอืกสุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) จากภาพถ่ายเครือ่งเขนิประเภทเครือ่งประดบั จาํนวน 20 ชิน้ โดยเลอืกจาก

รปูแบบลวดลายและเทคนิคในการผลติทีแ่ตกต่างกนั  

 การสรา้งเครือ่งมอืในการวจิยั 

 ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดส้รา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเพือ่ประกอบการวจิยั

ดงัน้ี  

 1.  แบบสมัภาษณ์  เป็นการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบกจิการธรุกจิเครือ่งเขนิ เรือ่ง  การศกึษา

และพฒันาเครือ่งประดบัรว่มสมยั : กรณศีกึษาเครือ่งเขนิจงัหวดัเชยีงใหม่  เพือ่การออ กแบบ

เครือ่งประดบัในประเดน็ตามความมุง่หมายของการวจิยั  

 2.  แบบสอบถาม  ผูว้จิยัดาํเนินการสรา้งแบบสอบถาม  ความคดิเหน็ของผูบ้รโิภค  เรือ่ง 

การศกึษาและพฒันาเครือ่งประดบัรว่มสมยั : กรณศีกึษาเครือ่งเขนิจงัหวดัเชยีงใหม่  เพื่อสรปุและ

อภปิรายผล 

3. แบบประเมนิรปูแบบเครือ่ง ประดบัโดยผูเ้ชีย่วชาญ  ผูว้จิยัดาํเนินการสรา้งแบบประเมนิ

รปูแบบ เพื่อใหผู้เ้ชีย่วชาญเลอืกสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รปูแบบทีอ่อกแบบ

โดยผูว้จิยั เพือ่หารปูแบบทีจ่ะนําไปผลติเป็นชิน้งานตน้แบบจรงิ 

 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัใชก้ารเกบ็รวบรวมขอ้มลู คอื  

1.  เกบ็ขอ้มลูภาคเอกสาร จากการสบืคน้และเกบ็รวบรวมขอ้มลูเอกสาร จากหนงัสอื ตาํรา 

วชิาการ และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  

2.  เกบ็ขอ้มลูภาคสนาม จากการลงพืน้ทีส่าํรวจ การสมัภาษณ์ และการถ่ายภาพน่ิง 

3.  เกบ็ขอ้มลูจากแบบสอบถามความคดิเหน็ของกลุ่มผูบ้รโิภค  

4.  เกบ็ขอ้มลูจากแบบประเมนิรปูแบบโดยผูเ้ชีย่วชาญ 
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จากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลู สรปุไดด้งัน้ี 

 1.  การวเิคราะหข์อ้มลูจากการสมัภาษณ์และการวเิคราะหเ์ครือ่งเขนิประเภทเครือ่งประดบั

ในประเดน็รปูแบบและลวดลาย ดา้นการใชว้สัดแุละวตัถุดบิ และเทคนิคในการผลติจาํนวน 20 ชิน้ 

โดยเลอืกจากรปูแบบทีเ่ป็นทีนิ่ยมมากทีส่ดุและรองลงมาตามลาํดบั พบวา่ขอ้มลูทีไ่ดม้คีวามใกลเ้คยีง

และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัทัง้ 3 ดา้น สามารถสรปุไดด้งัน้ี 

  1.1 ดา้นรปูแบบและลวดลาย พบว่ารปูแบบเครือ่งเขนิป ระเภทเครือ่งประดบัมลีกัษณะ

ทีเ่ป็นรปูทรงเรขาคณติ เช่น วงกลม สีเ่หลีย่มและวงร ีส่วนลวดลายทีใ่ชส้่วนใหญ่จะเป็นลายทีไ่ดจ้าก

การประยกุตไ์ดร้บัแรงบนัดาลใจมาจากลายไทยและลายทีไ่ดม้ากจากธรรมชาต ิดอกไม ้และใบไม ้

  1.2 ดา้นวสัดุและวตัถุดบิ พบว่า นิยมใชไ้มไ้ผ่และไมส้กัมาทาํเป็นโครงสรา้งในการผลติ 

การทาดว้ยยางรกัหลายชัน้โดยชัน้แรกจะทาํหน้าทีย่ดึโครงสรา้งใหเ้กดิความมัน่คง 

  1.3  ดา้นเทคนิคในการผลติ พบวา่ เทคนิคทีพ่บมากทีส่ดุคอืการเขยีนลายรดน้ําปิดทอง  

การทาํลายรดน้ําปิดทอง  ตอ้งเขยีนลายลงบนแผน่กระดาษวาดเขยีนเสยีก่อน  แลว้จงึลอกลายลงบน

แผน่กระดาษสาํหรบัเขยีนลายโดยเฉพาะ  ใชเ้ขม็หมดุหรอืเขม็แหลม  ๆ ฉลตุามลายเสน้บนกระดาษ  

แลว้นํากระดาษทีฉ่ลลุายไปทาบนเครือ่งเขนิทีท่ารกัดาํชัน้สดุทา้ย  ต่อจากน้ีจงึโรยดว้ยฝุน่  ซึง่ทาํจาก

ดนิสอพองเผาไฟ  แลว้นํามาปน่ใหล้ะเอยีด  หอ่ดว้ยผา้ขาวบางๆ  โดยเอาห่อผงฝุน่ถไูปบนลายฉลทุี่

ตอ้งการเวยีนจนทัว่  ใหฝุ้น่เกาะบนเครือ่งเขนิเป็นแนวลาย  ยกกระดาษออกทาทบัเสน้ดว้ยน้ํายา

สาํหรบัเขยีนลายทอง  ใชส้าํลจีุม่รกัทีจ่ะเขยีนบนลายนัน้  แลว้ใชส้าํลสีะอาด  ๆ เชด็ออกพอหมาดๆ  

เสรจ็แลว้จงึปิดแผ่นทองคาํเปลวตามลายน้ํา  ลา้งดว้ยน้ําหลายๆ  ครัง้ ส่วนทีเ่ขยีนน้ํายาไวจ้ะไมต่ดิ

ทอง เพราะจะถกูน้ําลา้งออกจนหมด 

 2.  การตอบแบบสอบถามความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคต่อเครือ่งประดบัรว่มสมยักรณี : ศกึษา

เครือ่งเขนิจงัหวดัเชยีงใหม ่ซึง่จากการแจกแบบสอบถามเพื่อสอบถามความคดิเหน็ของผูบ้รโิภค

จาํนวน 60 คน ซึง่จากการประเมนิพบวา่ กลุ่มสตรทีีส่วมใส่เครือ่งประดบัโดยมอีายรุะหว่าง 22-30 ปี 

สว่นใหญ่ประกอบอาชพีพนกังานเอกชน รายไดร้ะหวา่ง 20,001-30,000 บาท นิยมซือ้เครือ่งประดบั

ประเภท แหวนและสรอ้ยคอ มกัสวมใสเ่ป็นประจาํทุกวนั สว่นใหญ่สนใจเครือ่งประดบัทีม่กีาร

ผสมผสานวสัดแุละตอ้งการเครือ่งประดั บทีใ่ชว้สัดุจากไมผ้สมกบัวสัดุเงนิ ความคาดหวงัในดา้นการ

ออกแบบอยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยมากทีส่ดุ โดยมรีปูแบบและลวดลายสวยงามเขา้กบัยคุสมยั รปูแบบที่

หลากหลายต่างจากรปูแบบเดมิ มกีารพฒันาในรปูแบบและสามารถสื่อถงึเอกลกัษณ์เครือ่งเขนิได ้มี

รปูแบบทีเ่รยีบงา่ยสวมใสไ่ดทุ้กวั นและสามารถเป็นแนวทางในการสรา้งรายไดเ้พิม่แก่ชุมชน ความ

คาดหวงัใน ดา้นรปูทรงสว่นใหญ่สนใจรปูทรงเลขาคณติและรปูทรงจากวฒันธรรมในอดตีลวดลาย

เลยีนแบบธรรมชาต ิอยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 

 3.  การประเมนิรปูแบบโดยผูเ้ชีย่วชาญ พบวา่มกีารประเมนิรปูแบบที ่ 4 และ 5 ซึง่เป็น

รปูแบบทีส่วยงาม รว่มสมยัและเป็นแนวทางสรา้งรายเพิม่ไดใ้หแ้ก่ชุมชน 

 



110 
 

การอภิปรายผล 

 จากการวเิคราะหข์อ้มลู จากเอกสารการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญเกีย่วกบั เครือ่งเขนิประเภท

เครือ่งประดบัจงัหวดัเชยีงใหม ่ในประเดน็รปูแบบและลวดลาย การใชว้สัดุและวตัถุดบิและเทคนิคใน

การผลติ พบวา่เครือ่งเขนิประเภทเครือ่งประดบัสรอ้ยคอและกาํไลมจีาํนวนทีเ่ท่ากนัทัง้หมด รปูแบบ

สว่นใหญ่จะเป็นรปูทรงเลขาคณติ รปูทรงอสิระผสมผสานกนั สว่นลวดลายทีใ่ชส้ว่นใหญ่จะเป็นลาย

ประยกุตท์ีไ่ดแ้รงบนัดาลใจมากจากลายไทย ลายธรรมชาตดิอกไม ้ใบไมแ้ละลายเถาทีไ่ดจ้ากการ

ประยกุตร์ะหวา่งกนกเปลว ลายประจาํยาม ลายกระจงัใบเทศ โดยลายดงักลา่วช่างทีท่าํดา้นลวดลาย

จะศกึษาลวดลายไทยจากหนงัสอื ตาํราลายไทย หรอืจากผลงานทีท่าํการสบืทอดกนัมาตัง้แต่อดตี 

ประยกุตล์วดลายขึน้เองตามความเหมาะสมของงานแต่ละชิน้ ดา้นวสัดใุนการผลติผลงานพบวา่

เครือ่งเขนิประเภทเครือ่งประดบันัน้ใชว้สัดทุีม่าจากไมส้กัชิน้เลก็ นํามาประกอบกนัเป็นสรอ้ยคอและ

กาํไลทาํมาจากไมก้ลงึใหเ้ป็นรปูทรงกลมโคง้มน นํามาลงรกัเพือ่เพิม่ความคงทนถาวร กนัน้ํา กนั

ความชืน้ เพิม่ความเงางามใหแ้ก่ชิน้งาน การทาํลวดลายลงบนชิน้งานมทีัง้เขยีนสโีดยใชส้อีะครลีคิ 

การขดูลายฝงัสี และการปิดทอง ซึง่กระบวนการทุกขัน้ตอนยงัคงเป็นการสบืทอดกระบวนการผลติ

แบบดัง้เดมิทุกประการ ดา้นเทคนิคในการผลติ เทคนิคทีพ่บมากทีส่ดุคอื การเขยีนลายรดน้ําปิดทอง  

การทาํลายรดน้ําปิดทอง  ตอ้งเขยีนลายลงบนแผน่กระดาษวาดเขยีนเสยีก่อน  แลว้จงึลอกลายลงบน

แผ่นกระดาษสาํหรบัเขยี นลายโดยเฉพาะ  ใชเ้ขม็หมดุหรอืเขม็แหลมๆ  ฉลตุามลายเสน้บนกระดาษ  

แลว้นํากระดาษทีฉ่ลลุายไปทาบนเครือ่งเขนิทีท่ารกัดาํชัน้สดุทา้ย  ต่อจากน้ีจงึโรยดว้ยฝุน่  ซึง่ทาํจาก

ดนิสอพองเผาไฟ  แลว้นํามาปน่ใหล้ะเอยีด  หอ่ดว้ยผา้ขาวบางๆ  โดยเอาห่อผงฝุน่ถูไปบนลายฉลุที่

ตอ้งการเวยีนจนทัว่  ใหฝุ้น่เกาะบนเครือ่งเขนิเป็นแนวลาย  ยกกระดาษออกทาทบัเสน้ดว้ยน้ํายา

สาํหรบัเขยีนลายทอง  ใชส้าํลจีุม่รกัทีจ่ะเขยีนบนลายนัน้  แลว้ใชส้าํลสีะอาดๆ  เชด็ออกพอหมาดๆ  

เสรจ็แลว้จงึปิดแผ่นทองคาํเปลวตามลายน้ํา  ลา้งดว้ยน้ําหลายๆ  ครัง้ สว่นทีเ่ขยีนน้ํายาไวจ้ะไมต่ดิ

ทอง เพราะจะถกูน้ําลา้งออกจนหมด 

 การออกแบบทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหข์อ้มลูและการศกึษาแนวคดิทฤษฎหีลกัการออกแบบ 

พบวา่ การออกแบบเครือ่งประดบัปจัจบุนัต่างจากการการออกแบบในอดตีคอืดา้นรปูทรงและวสัดทุี่

นํามาใชใ้นการออกแบบทีเ่น้นความเรยีบงา่ย มรีปูแบบทีส่มัพนัธก์บัวสัด ุการเ ลอืกใชว้สัดุแบบ

ผสมผสานเพิม่ความแปลกใหม ่ สอดคลอ้งกบั วรรณรตัน์ ตัง้เจรญิ (2526) เรือ่งศลิปะเครือ่งประดบั 

กลา่วไวว้า่ การออกแบบเครือ่งประดบัในปจัจบุนัเน้นเรือ่งความเรยีบงา่ยของรปูทรง ออกแบบให้

สมัพนัธก์บัสภาพสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป และลกัษณะของเครือ่งประดบัทีด่ี  ตอ้งมคีวามสมัพนัธก์นั

ระหวา่งวสัด ุมคีวามสวยงามและนําไปใชป้ระโยชน์ได ้ รปูทรงเลขาคณติและการศกึษาแนวคดิของ 

วฒันะ จฑูะวภิาต  (2545) มแีนวคดิสรปุไดว้า่ การออกแบบเครือ่งประดบัทีด่เีพือ่ตอบสนองความ

ตอ้งการในปจัจบุนันัน้จะตอ้งเน้นทีร่ปูทรงทีเ่รยีบงา่ย ไมเ่กะกะหรอืมี ขนาดใหญ่จนเกนิไป มคีวาม

รว่มสมยั ราคาทีเ่หมาะสม การเลอืกใชว้สัดทุีห่ลากหลาย สามารถผสมผสานดดัแปลงการใชง้านได้  

การออกแบบทีด่ตีอ้งวางโครงสรา้งของงานอยา่งพอเหมาะเลอืกใชว้สัดุใหต้รงกบัรปูแบบและ

ลวดลาย หน้าทีก่ารใชส้อย ความทนทานของวสัดทุีใ่ชใ้หส้มัพนัธก์นั  
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 ดงันัน้ ในการออกแบบเครือ่งประดบัรว่มสมยักรณศีกึษา : เครือ่งเขนิจงัหวดัเชยีงใหม ่จงึ

ใหค้วามสาํคญักบักระบวนการผลติและการใชท้รพัยากรทีไ่มม่ผีลกระทบต่อคนและสิง่แวดลอ้ม 

รปูแบบทีเ่รยีบงา่ยสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคในยคุปจัจบุนั รปูทรงจากวฒันธรรมใน

อดตีโดยมแีรงบันดาลใจมาจากเครือ่งประดบัยคุสมยัวคิตอเรยีน รปูแบบงานช่างทีม่กีารผสมผสาน

ระหวา่งรปูแบบเก่าและใหมม่ลีกัษณะเรยีบงา่ย ลวดลายมาจากธรรมชาต ิพชืพรรณไม ้รปูทรง

ธรรมชาตริะหวา่งความเรยีบงา่ย ความอ่อนโยนอยา่งสมดลุ  โดยมคีณุคา่ของการออกแบบและราคา

ของวสัดทุ ีใ่ชร้ว่มกนัอยู่ ในชิน้งาน  จากการศกึษาประวตัศิาสตรศ์ลิป์จงึเป็นพืน้ฐานทีส่าํคญัทีส่ามา

ถนํามาประยกุตใ์ชใ้นงานออกแบบเครือ่งประดบัไดอ้ยูเ่สมอเปรยีบไดก้บัยคุสมยัทีม่กีาร เปลีย่นแปลง

อยูต่ลอดเวลา โดย วเิคราะหข์อ้มลูจาก แบบสอบถามความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคต่อรปูแบบ

เครือ่งประดบั จาํนวน 60 คน จากการประเมนิพบวา่  กลุ่มสตรทีีส่วมใส่เครือ่งประดบัโดยมอีายุ

ระหวา่ง 22-30 ปี สว่นใหญ่ประกอบอาชพีพนกังานเอกชน รายไดร้ะหวา่ง 20,001-30,000 บาท 

นิยมซือ้เครือ่งประดบัประเภท แหวนและสรอ้ยคอ มกัสวมใสเ่ป็นประจาํทุกวนั สว่นใหญ่สนใจ

เครือ่งประดบัทีม่กีารผสมผสานวสัดุและตอ้งการเครือ่งประดบัทีใ่ชว้สัดุจากไมผ้สมกบัวสัดุเงนิ ความ

คาดหวงัในดา้นการออกแบบอยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยมากทีส่ดุ โดยมรีปูแบบและลวดลายสวยงามเขา้กบั

ยคุสมยั รปูแบบทีห่ลากหลายต่างจากรปูแบบเดมิ มกีารพฒันาในรปูแบบและสามารถสือ่ถงึ

เอกลกัษณ์เครือ่งเขนิได ้มรีปูแบบที่ เรยีบงา่ยสวมใสไ่ดทุ้กวนัและสามารถเป็นแนวทางในการสรา้ง

รายไดเ้พิม่แก่ชุมชน ความคาดหวงัใน ดา้นรปูทรงสว่นใหญ่สนใจรปูทรงเลขาคณติและรปูทรงจาก

วฒันธรรมในอดตีลวดลายเลยีนแบบธรรมชาติ  อยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยมากทีส่ดุ ดา้นปจัจยัทีม่ผีลต่อ

การตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคนั ้ น อยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยมากทีส่ดุ คอืดา้นรปูแบบทีเ่รยีบงา่ย เขา้

กบัยคุสมยั ราคาทีเ่หมาะสม ความทนทานของตวัวสัด ุการเกบ็รกัษางา่ย ขอ้มลูดา้นราคาทีม่ผีลต่อ

การตดัสนิใจซือ้สนิคา้ ราคาตํ่ากวา่ 1,000 บาท และราคาตํ่ากวา่ 5,000 บาท อยูใ่นระดบัเหน็ดว้ย

มากทีส่ดุ  เป็นรปูแบบใหมท่ีแ่สดงคุณค่าและแสดงอตัลกัษณ์ทีไ่ดจ้ากการศกึษาเครือ่งเขนิ   เพือ่ให้

เกดิรปูแบบทีม่คีวามงามแบบรว่มสมยัจากวสัดุทีม่คีุณค่า และยงัคงความเป็นอตัลกัษณ์จากภมูิ

ปญัญาดัง้เดมิ รว่มกบัการคงคตคิวามเชือ่จากการใชว้สัดรุว่ม เพือ่ใหเ้กดิรปูแบบตามสมยันิยม และ

รปูแบบใหมท่ีส่วยงามสอดคลอ้งกบัรสนิยมของผูบ้รโิภคในปจัจบุนั ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานของการ

วจิยั คอื การไดล้วดลายและเทคนิคในการผลติเครือ่งเขนิจงัหวดัเชยีงใหมเ่พื่อพฒันาเป็น

เครือ่งประดบัรว่มสมยั  ทีไ่ดจ้ากการสบืทอดภมูปิญัญาผา่นงานออกแบบเครือ่งประดบัทีม่คีณุคา่ทัง้

รปูแบบและลวดลายทีท่รงคุณค่ายิง่ขึน้ ทีม่คีุณค่าทางภมูปิญัญาและเป็นองคค์วามรูใ้หม่  ตรงตาม

ความตอ้งการของผูบ้รโิภคและสามารถเป็นแนวทาง ใหเ้กดิการพฒันาชุมชนและขยายสูเ่ศรษฐกจิ

ระดบัประเทศเพิม่ขึน้ การประเมนิรปูแบบโดยผูเ้ชีย่วชาญ พบวา่การใชร้ปูแบบที ่ 4 และ รปูแบบที ่5 

ซึง่ เป็นรปูแบบทีเ่รยีบงา่ยลวดลายสวยงาม ดรูว่มสมยั และสามารถเป็นทางเลอืกหน่ึงสาํหรบั

ผูบ้รโิภค สรา้งรายไดเ้พิม่ใหแ้ก่ชุมชน จากนัน้นําไปสูก่ระบวนการผลติเป็นตน้แบบเครือ่งประดบัจรงิ 
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ข้อเสนอแนะ 

 1.  ในปจัจบุนัเหลอืช่างทีม่ฝีีมอืในการทาํเครือ่งเขนิอยูเ่ป็นจาํนวนน้อยมาก เพราะเป็นงาน

ฝีมอืทีต่อ้งใชส้มาธ ิรายละเอยีดในกระบวนการผลติทีค่อ่นขา้งยุง่ยาก รฐัควรสง่เสรมิและสนบัสนุน 

อนุรกัษค์วามรูท้างภมูปิญัญาน้ีไว้ 

 2. ควรมกีารสนบัสนุนใหม้กีารวจิยัและพฒันาในเรือ่งของความรูท้างภมูปิญัญาใหม้ากขึน้ 

เพือ่ทีจ่ะสรา้งรายไดแ้ละพฒันาสงัคม เศรษฐกจิใหก้า้วหน้า และเป็นประโยชน์แก่ชุมชนไดใ้นอนาคต 

 3. การนําผลของการวจิยัน้ีไปใชเ้พือ่พฒันาสูก่ารผลติในอุตสาหกรรมและประกอบการ

สนิคา้เครือ่งประดบัแก่ผูท้ีส่นใจหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งสามารถนําผลการวจิยัน้ีเป็นแนวทางเลอืกในการ

ออกแบบอนัจะนําไปสูก่ารสรา้งสรรคผ์ลงานและสรา้งรายไดเ้พิม่แก่ชุมชนได ้
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http://library.swu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=13L146C35U273.76963&profile=swu&uri=search=TL@!%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%20:%20%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%20%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81&term=&aspect=advanced&menu=search&source=10.1.117.3@!hzndb�
http://library.swu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=13L146C35U273.76963&profile=swu&uri=link=3100007@!2242442@!3100001@!3100002&aspect=basic_search&menu=search&ri=8&source=10.1.117.3@!hzndb&term=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2+%3A+%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88+%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B4%E0%B8%99+%2F&index=�
http://library.swu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=13L146C35U273.76963&profile=swu&uri=link=3100007@!2242442@!3100001@!3100002&aspect=basic_search&menu=search&ri=8&source=10.1.117.3@!hzndb&term=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2+%3A+%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88+%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B4%E0%B8%99+%2F&index=�
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แบบสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 
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แบบสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการเพ่ือเกบ็ข้อมลูในด้านการตลาดเครื่องเขิน 

เร่ือง 

ศึกษาและพฒันาเครือ่งประดบัร่วมสมยักรณีศึกษา: เครือ่งเขินจงัหวดัเชียงใหม่ 

..................................................................................................................................................... 

วตัถปุระสงค ์

แบบสมัภาษณ์น้ีจดัทาํขึน้ โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่เกบ็ขอ้มลูเกีย่วกบัเครือ่งเขนิจงัหวดั

เชยีงใหม ่เพือ่ใชใ้นการวจิยัเรือ่ง ศกึษาและพฒันาเครือ่งประดบัรว่มสมยั กรณศีกึษา: เครือ่งเขนิ

จงัหวดัเชยีงใหม.่ ของ นาง 

สาวกฤตพชัร สรุยิะโชต ินิสติระดบัปรญิญาโท สาขาวชิานวตักรรมการออกแบบ มหาวทิยาลยัศรนีค

รนิทรวโิรฒ โดยแบบสมัภาษณ์น้ีผูว้จิยัตอ้งการเกบ็ขอ้มลูใน  ประเดน็ ตามความมุง่หมายของ

งานวจิยั ดงัน้ี 

 1. ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งในการสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑเ์ครือ่งเขนิ

 .........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................  

2. รปูแบบและลวดลายทีนิ่ยมนํามาใชใ้นการออกแบบ 

  2.1 ดา้นรปูทรง 

 รปูทรงกลม...................................................................................................................... 

 รปูทรเหลีย่ม.................................................................................................................... 

 รปูทรงกระบอก................................................................................................................ 

 รปูทรงร.ี........................................................................................................................... 

 รปูทรงอื่นๆ...................................................................................................................... 

  2.2 ดา้นลวดลาย 

 ลายไทยประดษิฐ.์............................................................................................................ 

 ลายเลยีนแบบธรรมชาต.ิ.................................................................................................... 

 ลายประเภทเบต็เตลด็....................................................................................................... 
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3. การเลอืกใชว้สัดุและวตัถุดบิหลกัมอีะไรบา้ง 

 .........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................  

4. ดา้นเทคนิคกระบวนการผลติ 

 4.1 ดา้นเทคนิคในการผลติรปูทรงมวีธิอียา่งไรบา้ง

 .........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

 4.2 ดา้นเทคนิคในการทาํลวดลายมทีัง้หมดกีว่ธิ ี

 .........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

 5. กลุ่มลกูคา้สว่นใหญ่ทีซ่ือ้สนิคา้เป็นใคร (โปรดระบุเพศและอาย)ุ 

 .........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

6.  ประเภทและรปูแบบของเครือ่งประดบัทีล่กูคา้ใหค้วามสนใจมากทีส่ดุ 

 .........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 
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7. ในอนาคตขา้งหน้าทา่นตอ้งการพฒันารปูแบบเครือ่งประดบัประเภทเครือ่งเขนิในดา้น

ใดบา้ง 

.........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ข 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจยั 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง 

ศึกษาและพฒันาเครือ่งประดบัร่วมสมยักรณีศึกษา: เครือ่งเขินจงัหวดัเชียงใหม่ 

__________________________________________________________________________ 

เรียน ผูต้อบแบบสอบถาม 

 แบบสอบถามน้ีจดัทาํขึน้เพือ่ใชเ้ป็นเครือ่งมอืของการวจิยัเรือ่ง ศกึษาและพฒันา

เครือ่งประดบัรว่มสมยั กรณศีกึษา: เครือ่งเขนิจงัหวดัเชยีงใหม.่ ของ นางสาวกฤตพชัร สรุยิะโชต ิ

นิสติระดบัปรญิญาโท สาขาวชิานวตักรรมการออกแบบ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 ผูว้จิยัขอความกรณุาผูต้อบแบบสอบถามทุกทา่น โปรดอา่นและตอบแบบสอบถามนี้ใหต้รง

กบัความคดิเหน็ของทา่นใหม้ากทีส่ดุ ซึง่คาํตอบทีไ่ดจ้ากความคดิเหน็ของทา่น มคีุณคา่ยิง่ต่อการทาํ

วจิยัในครัง้น้ี การตอบแบบสอบถามน้ีผูว้จิยัจะนําผลทีไ่ดไ้ปใชป้ระโยชน์ในการทาํวจิยัเทา่นัน้ 

 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกทา่นเป็นอยา่งสงู ทีไ่ดก้รณุาเสยีสละเวลาใน

การตอบแบบสอบถามน้ี 

นางสาวกฤตพชัร สรุยิะโชต ิ

    นิสติระดบัปรญิญาโท  

 

คาํช้ีแจง แบบสอบถามน้ีแบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบดว้ย 

   ตอนท่ี 1 ขอ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสาตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

   ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคต่อเครือ่งประดบัรว่มสมยักรณศีกึษา: 

เครือ่งเขนิจงัหวดัเชยีงใหม ่โดยมเีกณฑก์ารประเมนิแบ่งเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

5 หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็มากทีส่ดุ 2 หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็น้อย 

  4 หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็มาก 1 หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็น้อยทีส่ดุ 

  3 หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็ปานกลาง 

 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามขอ้มลูดา้นปจัจยัในการตดัสนิใจซือ้เครือ่งประดบัของผูบ้รโิภค 

 ตอนท่ี 4 แบบสอบถามขอ้มลูการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคดา้นราคา 
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แบบสอบถามความคิดเหน็ของผูบ้ริโภค 

ต่อเคร่ืองประดบัร่วมสมยักรณีศึกษา: เคร่ืองเขินจงัหวดัเชียงใหม่ 
__________________________________________________________________________ 

ตอนท่ี 1 ขอ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสาตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

โปรดพจิารณาขอ้ความต่อไปน้ีและทาํเครือ่งหมาย  ลงในชอ่ง  หรอืกรอกขอ้ความในชอ่งวา่ง... 
 

1. ชว่งอาย ุ

  22 – 30 ปี 

  31 - 40 ปี 

  41 – 50 ปี 

  51 ปี ขึน้ไป 

 

2. อาชพี 

 พนกังานบรษิทัเอกชน 

  ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

  ประกอบธุรกจิสว่นตวั 

  อื่นๆ (โปรดระบุ)...................... 

  

3. รายได ้

  ตํ่ากวา่ 10,000 บาท    30,001 – 40,000 บาท 

  10,001 – 20,000 บาท    40,001 – 50,000 บาท 

   20,001 – 30,000 บาท    มากกวา่ 50,000 บาท 

 

 4. ใน 1 สปัดาห ์ทา่นสว่มใสเ่ครือ่งประดบับ่อยครัง้เทา่ไหร ่

 1-2 ครัง้/สปัดาห ์

 3-4 ครัง้/สปัดาห ์

 5-6 ครัง้/สปัดาห ์

 ทุกวนั 

 ไมใ่สเ่ลย (ขา้มไปขอ้ 6) 
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5. เครือ่งประดบัประเภทใดบา้งทีท่า่นมกัจะสวมใสเ่ป็นประจาํ 

 แหวน 

 กาํไลขอ้มอื 

 ต่างห ู

 สรอ้ยคอ 

  อื่นๆ (โปรดระบุ)...................... 

 

6. เครือ่งประดบัประเภทใดทีท่า่นมคีวามสนใจมากทีส่ดุ 

 เครือ่งประดบัแท ้เชน่ เพชร ทองคาํ เงนิ และพลอย เป็นตน้ 

 เครือ่งประดบัแฟชัน่ เชน่ สแตนเลส พลาสตกิ ทองเหลอืง พลอยเทยีม เป็นตน้ 

 เครือ่งประดบัทีม่กีารผสมผสานวสัดุ เชน่ ไมก้บัเงนิ เป็นตน้ 

  อื่นๆ (โปรดระบุ)...................... 

 

7. หากทา่นตอ้งการเครือ่งประดบัทีไ่ดจ้ากการพฒันาจากเครือ่งเขนิทา่นสนใจวสัดุใดมาก

ทีส่ดุ 

 ใชว้สัดุทีท่าํจากไมท้ัง้หมด 

 ใชว้สัดุทีท่าํจากไมผ้สมกบัวสัดุเงนิ 

 ใชว้สัดุทีท่าํจากไมผ้สมกบัเครือ่งหนงั 

 อื่นๆ (โปรดระบุ)...................... 
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามขอ้มลูความคาดหวงัดา้นการออกแบบเครือ่งประดบัรว่มสมยักรณศีกึษา: 

เครือ่งเขนิจงัหวดัเชยีงใหม ่ 

 โปรดพจิารณารปูแบบเครือ่งประดบัรว่มสมยักรณศีกึษา: เครือ่งเขนิจงัหวดัเชยีงใหมใ่นแต่

ละแบบ และตอบคาํถามในแต่ละขอ้ใหต้รงกบัความคดิเหน็ของทา่นมากทีส่ดุ แลว้ทาํเครือ่งหมาย 

 ลงในชอ่งวา่ง โดยมรีะดบัความคดิเหน็ 5 ระดบั ใหท้า่นเลอืกซึง่มคีวามหมายดงัน้ี 

 5 หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็มากทีส่ดุ 

  4 หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็มาก 

  3 หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็ปานกลาง 

  2 หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็น้อย 

  1 หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็น้อยทีส่ดุ 

 

 

ความคาดหวงัในการออกแบบเครื่องประดบัควรมีรปูแบบใด 

คา่ระดบัคะแนน 
ความคดิเหน็ 

5 4 3 2 1 

     เครือ่งประดบัควรมรีปูแบบและลวดลายสวยงามเขา้กบัยคุสมยั 

     เครือ่งประดบัควรมกีารเลอืกใชว้สัดุอื่นผสมผสานดว้ย 

     เครือ่งประดบัควรมรีปูแบบทีห่ลากหลายต่างจากรปูแบบเดมิ 

     เครือ่งประดบัควรมกีารพฒันาในรปูแบบและการออกแบบทีส่ือ่ถงึ

เอกลกัษณ์ของเครือ่งเขนิไดเ้ป็นอยา่งด ี

     ควรมรีปูแบบทีเ่รยีบงา่ยเหมาะกบัการสวมใสใ่นชวีติประจาํวนั 

รปูแบบเครือ่งประดบัสามารถเป็นแนวทางเลอืกในการสรา้งรายได้

เพิม่ใหแ้ก่ชุมชน 
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ความคาดหวงัในด้านรปูทรงและลวดลายควรมีรปูแบบใด 

คา่ระดบัคะแนน 
ความคดิเหน็ 

5 4 3 2 1 

     รปูทรงเลขาคณติ 

     รปูทรงธรรมชาต ิ

     รปูทรงจากวฒันธรรมในอดตี 

     รปูทรงอสิระ 

     ลวดลายไทยประยกุต ์

     ลวดลายเลยีนแบบธรรมชาต ิ

     ลวดลายเบต็เตลด็ 

 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามขอ้มลูดา้นปจัจยัในการตดัสนิใจซือ้เครือ่งประดบัของผูบ้รโิภค 

 

ปัจจยัในด้านใดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเครื่องประดบัของท่าน 

คา่ระดบัคะแนน 
ความคดิเหน็ 

5 4 3 2 1 

     ดา้นรปูแบบทีเ่รยีบงา่ย ไมใ่หญ่ เกะกะ 

     มคีวามสวยงามเขา้กบัยคุสมยั 

     ประโยชน์ใชส้อยทีห่ลากหลาย 

     ราคาทีเ่หมาะสมไมแ่พงจนเกนิไป 

     วสัดุมคีวามคงทน 

     ความประณตีของชิน้งาน 

การเกบ็รกัษางา่ย 
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ตอนท่ี 4 แบบสอบถามขอ้มลูการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคดา้นราคา 

ระดบัราคาใดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของท่าน 

คา่ระดบัคะแนน 
ความคดิเหน็ 

5 4 3 2 1 

     ตํ่ากวา่ 1,000 บาท 

     ตํ่ากวา่ 5,000 บาท 

     ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 

มากกวา่ 10,000 บาท 

 

     

ตอนท่ี 5 แสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิและขอ้เสนอแนะ 

 .........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ค 

แบบประเมินรปูโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
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แบบประเมินความคิดเหน็ต่อรปูแบบเคร่ืองประดบัร่วมสมยั 

กรณีศึกษา: เคร่ืองเขินจงัหวดัเชียงใหม่ โดยผูเ้ช่ียวชาญ 
__________________________________________________________________________ 

เรียน ผูเ้ชีย่วชาญ 

แบบประเมนิน้ีจดัทาํขึน้เพือ่ใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการวจิยัเรือ่ง ศกึษาและพฒันาเครือ่งประดบั

รว่มสมยั กรณศีกึษา: เครือ่งเขนิจงัหวดัเชยีงใหม.่ ของ นางสาวกฤตพชัร สรุยิะโชต ินิสติระดบั

ปรญิญาโท สาขาวชิานวตักรรมการออกแบบ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

ผูว้จิยัขอความกรณุาผูเ้ชีย่วชาญสุม่เลอืกตวัอยา่งรปูแบบเครือ่งประดบัทีผู่เ้ชีย่วชาญเหน็วา่

มรีปูแบบและลวดลายสวยงามรว่มสมยั และสามารถเป็นแนวทางเลอืกแก่ผูป้ระกอบการ

เครือ่งประดบัหรอืผูท้ีส่นใจ อนัจะนําไปสูก่ารสรา้งรายไดเ้พิม่แก่ชุมชน 

ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคณุทา่นเป็นอยา่งสงู ทีไ่ดก้รณุาประเมนิรปูแบบตามแบบประเมนิน้ี 

 

คาํช้ีแจง แบบประเมนิน้ีแบ่งออกเป็น 2 ตอน ประกอบดว้ย 

 ตอนท่ี 1 การประเมนิรปูแบบ ขอความกรณุาผูเ้ชีย่วชาญโปรดพจิารณาเลอืกรปูแบบทีท่า่น

เหน็วา่มคีวามเหมาะสมมากทีส่ดุจากรปูแบบต่อไปน้ี โดยใสค่าํระดบัคะแนนความคดิเหน็ของทา่นใน

ชอ่งดา้นหลงัรปูแบบ ดงัน้ี 

  5 หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็มากทีส่ดุ 

  4 หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็มาก 

  3 หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็ปานกลาง 

  2 หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็น้อย 

  1 หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็น้อยทีส่ดุ 

 ตอนท่ี 2 แสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิและขอ้เสนอแนะ 
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ตอนท่ี 1 การประเมนิรปูแบบจากแบบรา่งทัง้หมด 10 ชุด โดย 1 ชุด จะประกอบไปดว้ย สรอ้ยคอ

และแหวน 

 

ลาํดบั

ที ่
รปูแบบเครือ่งประดบั 

คา่ระดบัคะแนนความคดิเหน็ 
5 4 3 2 1 

1 

 

 
 
 

     

2 

 

 
     

3 

 

 
     



   134 
 

4 

 

 

     

5 

 

 

     

6 
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7 

8 

9 
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 10 

 

 

     

 

ตอนท่ี 2 แสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิและขอ้เสนอแนะ 

 .........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ง 

ภาพขัน้ตอนการผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   138 
 

ขัน้ตอนการผลิต 

 ในการดาํเนินการผลติ ผูว้จิยัไดแ้บ่งเป็น 2 สว่น โดยมขี ัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 

ส่วนแรกส่วนท่ีทาํจากไม้ 

ขัน้ตอนท่ี 1 สรา้งตน้แบบงานไมด้ว้ยการกลงึใหเ้ป็นรปูทรงตามทีก่าํหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 50 ขัน้ตอนการผลติที ่1 

 

ขัน้ตอนท่ี 2 การลงรกับนชิน้งานและเขยีนลวดลายตามดว้ยปิดทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 51 ขัน้ตอนการผลติที ่2 
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ขัน้ตอนท่ี 3 ชิน้งานไมท้ีเ่สรจ็แลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 52 ชิน้งานไมท้ีเ่สรจ็แลว้ 

 

ขัน้ตอนท่ี 4 ส่วนท่ีสองส่วนท่ีทาํจากวสัดเุงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 53 ขัน้ตอนการผลติที ่4 

 



   140 
 

ช้ินงานเสรจ็สมบรูณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 54 ชิน้งานเสรจ็สมบรูณ์ 
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ภาคผนวก จ 

เอกสารขอความอนุเคราะหข้์อมลู 
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ภาคผนวก ฉ 

หนังสือเชิญผูเ้ช่ียวชาญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 144 
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ประวติัย่อผูวิ้จยั 
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ประวติัย่อผูวิ้จยั 
 

 

ชื่อ ชื่อสกุล    นางสาวกฤตพชัร สรุยิะโชต ิ

วนัเดอืนปีเกดิ    12 ตุลาคม 2529 

สถานทีเ่กดิ    จงัหวดัเชยีงราย 

สถานทีอ่ยูป่จัจุบนั   141 หมู ่9 ตําบลรอบเวยีง อาํเภอเมอืง  

จงัหวดัเชยีงราย 57000 

ตําแหน่งหน้าทีก่ารงานในปจัจุบนั เจา้ของกจิการ 

สถานทีท่าํงานปจัจุบนั   จงัหวดัเชยีงราย 

ประวตักิารศกึษา    

  พ.ศ. 2551   ปรญิญาตร ีนิเทศศาสตรบณัฑติ (นศ.บ.) ประชาสมัพนัธ ์

     จาก มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

  พ.ศ. 2556   ปรญิญาโท ศลิปกรรมศาสตรมหาบณัฑติ (ศป.ม.) 

     สาขานวตักรรมการออกแบบ 

     จากมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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