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การศึกษาและออกแบบเคร่ืองประดับกลาสเซรามิคท่ีระลึก  ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
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ใช้วัสดุเงิน เพ่ือให้อัญมณีดูโดดเด่น  ด้านรูปแบบ ลวดลาย และสี ใช้ลวดลายโครงสร้างของ
สถาปัตยกรรมบ้านวงศ์บุรี ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ทางด้านสถาปัตยกรรมของ  จ.แพร่ และชุบสี Pink 
Gold เพ่ือให้สอดคล้องกบัสีของตวับ้าน 

น าผลการด าเนินการวิจัย มาออกแบบเคร่ืองประดบักลาสเซรามิคท่ีระลึก ส่งเสริม
การท่องเท่ียว จ.แพร่ เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์สินค้าท่ีระลึก ในรูปแบบของเคร่ืองประดบั ท่ีมีความ
แตกตา่งทัง้ด้านรูปแบบ ลวดลาย และวสัดอุญัมณีท่ีใช้ ซึ่งเป็น นิลท่ีพบใน จ.แพร่ ท าให้เกิดคณุคา่ 
การจดจ า เกิดมลูคา่เพิ่ม และถ่ายทอดอตัลกัษณ์อนัดีงามให้เป็นท่ีรับรู้ทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาติ
ตอ่ไป 

 
ค าส าคญั : อตัลกัษณ์, การออกแบบ, เคร่ืองประดบัท่ีระลึก, สง่เสริมการทอ่งเท่ียว 
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The purpose of the study was the design of jewelry glass ceramic souvenirs 

and tourism promotion of the Phrae identity through objects such as following: 1) to 
study the identity of Phrae; 2) to design and develop jewelry souvenirs to promote 
tourism using the identity 3) to study customer satisfaction with jewelry souvenirs new 
design for tourism promotion using the Phrea identities; 4) to add value to ceramic glass 
materials which are developed as gem. 

The methodology involved the following: 1) the collection of primary data. 
The expert interviews were used to identify and to study the insights about Phrae and 
the identity of the province. Interviews with experts and designers were used to find 
optimum design. The tool used in this study was a structured interview. The field 
observations of the behavior and opinions of customers to buy products souvenirs of 
Phrae, particularly Thai and foreign tourists visiting Phrae; 2) collecting secondary data 
including landscape literature review from the documents and related research; 3) to 
analyze all of the information and to summarize the requirements in the design. 

The research results revealed the Phrae identity in the aspects of promoting 
tourism. Based on the information about the identity of Phrae was as follows: 1) to 
identity the dominant people in the province and tourists associate Phrae with Vongburi 
House; 2) The proper look of jewelry souvenirs and tourism promotion of Phrae province, 
including simple outfits, able to buy souvenirs or wear them in everyday life; 3) reducing 
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some details, but retaining the distinctive patterns. In terms of jewelry design souvenirs 
and tourism promotion of Phrae, the gems used onyx, which was transformed into black 
opal. The technique of glass ceramic materals to use silver for the gems which were 
distinctive. The styles, patterns and colors using the patterned structure of Vongburi 
House, which is the identity of architecture in Phrae and covered by Pink Gold, therefore 
relared with Vongburi House paint. 

Using the results of research to design jewelry glass ceramic souvenirs and 
tourism promotion in the Phrae province materials used and it was found that onyx was 
found in the province and causing the value recognition. This increased the value and 
transfer this identity to recognize both Thais and foreigners. 

 
Keyword : identity, design, jewelry, souvenirs, tourism, promotion 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง  

จากวิวฒันาการในการพฒันาการออกแบบศิลปะเคร่ืองประดบัโดยรวมเม่ือสงัคมดัง้เดิม
มีลกัษณะความเป็นเอกลกัษณ์ จึงท าให้สงัคมมนษุย์มีความแตกตา่งกนั ตัง้แตท่างกายภาพ ทาง
ภูมิอากาศจนสภาพทางสงัคมและวฒันธรรม โลกได้แบ่งเป็นลกัษณะตะวนัตกและตะวนัออก มี
ลกัษณะดงักล่าวท่ีแตกตา่งสงู โดยเฉพาะสงัคมประเทศไทยและสงัคมตะวนัตกท่ีมีความแตกตา่ง
กัน เร่ิมจากท่ีมีความแตกต่างกันมากจนมาถึงปัจจุบันท่ีมีความแตกต่างบางเบาลง เร่ิมมีความ
เหมือนบางประการท่ีสังคมเข้าใจร่วมกัน มีวิถีชีวิตบางประการใกล้เคียงกัน หรือเรียกได้ว่ามีมี
ความเป็นสากลท่ีสามารถเข้าใจซึ่งกนัและกันมากขึน้ รวมทัง้ความงามของเคร่ืองประดบั ท่ีเข้าใจ
ร่วมกันได้มากขึน้ มีความแตกต่างกันบ้างทางด้านรสนิยมและวัฒนธรรมด้านสังคม จึงท าให้
รูปแบบเคร่ืองประดบัท่ีปรากฏอยู่นัน้ มีทัง้รูปแบบไทยและรูปแบบตะวนัตก นอกจากนีย้ังมีการ
ก าหนดคณุลกัษณะ หรือการก าหนด trend เพ่ือเป็นการก าหนดทิศทางการออกแบบเคร่ืองประดบั
มีลกัษณะในทิศทางเดียวกนัทัง้โลกอีกด้วยเชน่กนั (ตัง้เจริญ, 2539) 

ดงันัน้การออกแบบเคร่ืองประดบัจึงมีลกัษณะของรูปแบบหลายรูปแบบ สามารถเกิดขึน้
ได้ตามความต้องการในสงัคมของแต่ละยุคสมยั หนึ่งในรูปแบบท่ีนิยมน ามาออกแบบคือ รูปแบบ
ท่ีมาจากท่ีมีแรงบนัดาลใจและแนวทางจากศลิปหตัถกรรมและวฒันธรรม 

สิ่งท่ีถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณี และศิลปะประจ าท้องถ่ินนัน้ ถือเป็นภูมิ
ปัญญาท่ีทรงคุณค่ามหาศาล มีประวัติความเป็นมา มีท่ีมาท่ีไปอันลึกซึง้ เป็นส่วนส าคัญของ
ประวตัศิาสตร์ของแตล่ะชมุชน และก่อเกิดเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของสงัคมและประเทศชาต ิ(เพชร
ศรีสกุ, 2545) 

แพร่ เป็นจังหวัดในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย อดีตนครรัฐอิสระขนาดเล็ก มี
ลกัษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบระหว่างภูเขา โดยมีทิวเขาล้อมรอบ และมีแม่น า้สายส าคญัไหลผ่าน
คือแม่น า้ยม เมืองแพร่ เป็นเมืองเก่าเมืองหนึ่งในภาคเหนือของประเทศไทย ประวตัิการสร้างเมือง 
ไม่มีจารึกในท่ีใดท่ีหนึ่งโดยเฉพาะ การศกึษาเร่ืองราวของเมืองแพร่จึงต้องอาศยัหลกัฐานของเมือง
อ่ืน เช่น พงศาวดารโยนก ต านานเมืองเหนือ ต านานพระธาตลุ าปางหลวง และศิลาจารึกพ่อขุน
รามค าแหงมหาราช เป็นต้น 
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จากการศึกษาทางโบราณคดีในพืน้ท่ีจงัหวดัแพร่ พบร่องรอยการอยู่อาศยัของมนุษย์ยุค
ก่อนประวตัิศาสตร์ เช่น ขวานหินกะเทาะ ขวานหินขัด หอกส าริด ท่ีอ าเภอลองและอ าเภอวงัชิน้ 
ตอ่มา มีการค้นพบแหล่งโบราณคดีแห่งใหม่ในถ า้ท่ีบ้านนาตอง ต าบลช่อแฮ อ าเภอเมืองแพร่ พบ
โครงกระดูกมนุษย์โบราณ ขวานหิน และเคร่ืองมือหิน จากการตรวจสอบอายุพบว่ามีอายุราว 
4,000 ปี และในจงัหวดัแพร่มีชมุชนโบราณหลายชุมชนท่ีมีเอกลกัษณ์ วฒันธรรม ประเพณีท่ีโดด
เดน่แตกตา่งกนัไป แตใ่นเร่ืองของผ้าพืน้เมืองของจงัหวดัแพร่ ท่ีมีช่ือเสียงก็คือ ผ้าหม้อห้อม 

หม้อห้อม หรือ ม่อฮ่อม เป็นผ้าพืน้เมือง ท่ีท าจากผ้าฝ้าย มีสีน า้เงินเข้ม ได้จากการย้อม
ด้วย ต้นห้อมท่ีให้สีธรรมชาติสวยงาม ค าวา่ “หม้อห้อม” เป็นภาษาพืน้เมืองภาคเหนือ เกิดจากรวม
ค าว่า “หม้อ กับ ห้อม” ซึ่งค าว่าหม้อ หมายถึงภาชนะอย่างหนึ่งท่ีให้บรรจุน า้หรือของเหลวต่างๆ 
ส่วนค าว่า ห้อม หมายถึงพืชล้มลุกชนิดหนึ่งในตระกูลคราม เรียกว่า ต้นห้อม ค าว่า หม้อห้อม 
สามารถเขียนได้หลายแบบ เช่น ม่อฮ่อม ม่อห้อม หม้อฮ่อม หม้อห้อม ทุกค าล้วนมีความหมายท่ี
เหมือนกนั 

จงัหวดัแพร่เป็นแหล่งก าเนิดของผ้าหม้อห้อม ความเป็นมาของผ้าหม้อห้อมเก่ียวข้องกับ
ประวตัิของบ้านทุ่งโฮ้ง ซึ่งเป็นแหล่งผลิตผ้าหม้อห้อมแหล่งใหญ่ท่ีสดุและมีช่ือเสียงท่ีสดุของจงัหวดั
แพร่ ชาวบ้านทุ่งโฮ้งเป็นกลุ่มชนท่ีมีเชือ้สายลาวพวน ซึ่งได้อพยพเข้ามาอยู่ท่ีบ้านทุ่งโฮ้งนานแล้ว  
และได้น าเอาวฒันธรรมการทอผ้าและการย้อมผ้า โดยใช้ต้นและใบห้อมมาย้อม  ท าให้ผ้าฝา้ยเกิด
เป็นสีครามหรือสีกรมท่า  ซึ่งเป็นการย้อมแบบดัง้เดิม แต่ไม่มีหลกัฐานการบนัทึกว่า เร่ิมท ากนัมา
ตัง้แตเ่ม่ือไหร่ แตค่าดว่าน่าจะมีการท ามาหลายชัว่อายุคน โดยการท าสืบทอดกันมาตัง้แตรุ่่นพ่อ -
แม่ ผ้าหม้อห้อมในอดีตท าจากผ้าฝ้ายทอมือมีสีขาวท่ีผ่านการทอด้วยก่ี หลงัจากนัน้จึงน ามาตดั
เย็บเป็นเสือ้ผ้า แล้วน ามาย้อมด้วยสีท่ีได้มาจากการหมักห้อม ในปัจจุบนัมีการทอผ้าฝ้ายด้วยก่ี
แบบพืน้เมืองน้อยลงจงึท าให้ผ้าทอมีราคาแพง การตดัเย็บเสือ้ผ้าหม้อห้อมจงึมีการใช้ผ้าดบิตดัเย็บ
แล้วย้อมด้วยน า้หอมธรรมชาติหรือสีหม้อห้อมวิทยาศาสตร์ เอกลกัษณ์ของผ้าหม้อเมืองแพร่ ชาว
เหนือโดยทัว่ไปรู้จกัผ้าหม้อห้อมเมืองแพร่กนัเป็นอย่างดีและนิยมใช้อย่างแพร่หลาย เน่ืองจากเป็น
ผ้าฝา้ยท่ีมีความทนทาน เนือ้ผ้ามีน า้หนกัเบา ท าให้สวมใสส่บายไมร้่อนเกินไป และสีย้อมเข้มท าให้
ไมเ่ปือ้นง่าย เม่ือสวมใสท่ างานในไร่นาแล้วน ามาซกัยงัคงดสูะอาด ประกอบกบัรูปแบบของการตดั
เย็บเป็นแบบเรียบง่าย คนทกุวยัจึงสามารถใช้ได้ นอกจากนีเ้สือ้ผ้าหม้อห้อมยงัเป็นผ้าท่ีดแูลรักษา
ง่าย อีกครัง้ราคาไม่แพงเกินไป สามารถใส่ได้ในหลายโอกาส  (วัฒนธรรม พัฒนาการทาง
ประวตัศิาสตร์ เอกลกัษณ์และภมูิปัญญาจงัหวดัแพร่, 2542 :141) 
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ในปัจจบุนันกัท่องเท่ียวให้ความสนใจกบัการจบัจาัยซือ้สินค้าท่ีระลึกกนัเป็นจ านวนมาก
ท าให้สินค้าท่ีระลึกกลายเป็นสินค้าและธุรกิจส าคญัท่ีน ารายได้เข้าสู่ประเทศ ประกอบกบัภาครัฐมี
นโยบายส่งเสริมให้แต่ละ ท้องถ่ินมีรายได้และอาชีพจากการผลิตและจ าหน่ายสินค้าท่ีระลึกใน
รูปแบบของสินค้าพืน้เมือง จึงท าให้ธุรกิจ สินค้าท่ีระลึกได้รับความนิยม และแพร่หลายมากขึน้ 
ผู้วิจยัมีความสนใจท่ีจะศกึษาอตัลกัษณ์ของ จ.แพร่ เพ่ือออกแบบสินค้าท่ีระลกึ ในรูปแบบของงาน
เคร่ืองประดับ เป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว ยังช่วยเป็นตัวกลางในการส่ือสารรายละเอียด
ผลิตภัณ ฑ์สู่ผู้ บ ริโภค และถ่ายทอดอัตลักษณ์ของ จ.แพร่ ออกมาในรูปแบบของชิน้งาน
เคร่ืองประดบัท่ีระลกึ ซึง่จะเป็นแนวทางหนึ่งท่ีจะชว่ยสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการออกแบบและชว่ย
เผยแพร่มรดกทางวฒันธรรมอนัทรงคณุคา่ของท้องถ่ินสืบตอ่ไป 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้ 
1. เพ่ือศกึษาอตัลกัษณ์ของ จ.แพร่  
2. เพ่ือออกแบบและพัฒนาเคร่ืองประดบัท่ีระลึก ส่งเสริมการท่องเท่ียว โดยใช้อัต

ลกัษณ์ ของ จ.แพร่ 
3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของเคร่ืองประดับท่ีระลึก ส่งเสริมการท่องเท่ียว ท่ี

ออกแบบใหม ่โดยใช้อตัลกัษณ์ของ จ. แพร่ 
 

ความส าคัญของการวิจัย  
ผลจากการศกึษาและออกแบบเคร่ืองประดบักลาสเซรามิคท่ีระลกึ สง่เสริมการท่องเท่ียว 

จากอตัลกัษณ์ จ.แพร่ ท าให้ได้องค์ความรู้ใหม่ส าหรับการออกแบบเคร่ืองประดบัท่ีระลึก จากอตั
ลกัษณ์ของจงัหวดั เป็นแนวทางใหม่ในการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบ เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว 
อีกทัง้ยงัเป็นการเพิ่มมลูคา่และคงไว้ซึง่การอนรัุกษ์มรดกทางวฒันธรรม 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

งานวิจยัเร่ือง การศึกษาและออกแบบเคร่ืองประดบักลาสเซรามิคท่ีระลึก ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว จากอัตลักษณ์ จ.แพร่ เป็นวิจัยแบบผสม (Mixed Method) โดยผู้ วิจัยมุ่งศึกษาอัต
ลกัษณ์ ของ จ.แพร่ เพ่ือท าการออกแบบและพัฒนาเคร่ืองประดบัท่ีระลึก ส่งเสริมการท่องเท่ียว
เทา่นัน้ 
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ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย  
สว่นท่ี 1 : คนท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัแพร่โดยก าเนิด  
ส่วนท่ี 2 : คนท่ีอาศยัอยู่ในจงัหวดัแพร่โดยก าเนิดและกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัง้ชาวไทยและ

ชาวตา่งชาต ิ  
 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ส่วนท่ี 1 : คนท่ีอาศยัอยู่ในจงัหวดัแพร่โดยก าเนิด ไม่ต ่ากว่า 10 ปี ในกลุ่มอายุ 25 ปีขึน้

ไป โดยเลือกแบบก าหนดโควตา (Quota Sampling) เพ่ือหาข้อก าหนดในอตัลกัษณ์ของ จ.แพร่ 
ส่วนท่ี 2 : 1. คนท่ีอาศยัอยู่ในจงัหวดัแพร่โดยก าเนิด ไม่ต ่ากว่า 10 ปี ในกลุ่มอายุ 25 ปี

ขึน้ไป จ านวน 50 คน 
      2. นกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวตา่งชาติท่ีมาท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ ในกลุ่ม

อาย ุ25 ปีขึน้ไป จ านวน 50 คน 
โดยในสว่นท่ี 2 นีมี้ไว้เพ่ือวดัความพึงพอใจในแบบร่างก่อนการผลิตต้นแบบเคร่ืองประดบั

ท่ีระลกึ สง่เสริมการทอ่งเท่ียว จ.แพร่ 
  

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. อตัลกัษณ์ หมายถึง ลกัษณะเฉพาะท่ีเป็นตวัตน เป็นผลรวมของลกัษณะเฉพาะของสิ่ง

ใดสิ่งหนึง่ซึง่ท าให้สิ่งนัน้เป็นท่ีรู้จกัหรือจ าได้ 
2. การออกแบบ หมายถึง ศาสตร์แห่งการแก้ปัญหาท่ีมนุษย์สร้างขึน้ โดยอาศยัความรู้ 

ประสบการณ์ และหลกัการของศลิปะ น ามาใช้ให้เกิดความสวยงามและมีประโยชน์ใช้สอย 
3. เคร่ืองประดับกลาสเซรามิคท่ีระลึก หมายถึง การใช้เคร่ืองประดับมาเป็นส่ือแทน 

บคุคล เหตกุารณ์ เร่ืองราว สถานท่ี ฯลฯ ท่ีได้รับการออกแบบสร้างสรรค์ขึน้จากวสัดกุลาสเซรามิค 
เพ่ือกระตุ้นหรือเน้นย า้ความทรงจ าให้คิดถึงหรือนึกถึงอยู่เสมอ หรือเคร่ืองประดบัท่ีท าให้คิดถึง
สถานท่ี ท่ี เคยไป สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์และประเพณีบางอย่าง โดยมี รูปแบบท่ีใช้
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และแนวคิดทัง้ในสมัยก่อนและปัจจุบันมาปรับและพัฒนาเพ่ือ
สร้างสรรค์เป็นเคร่ืองประดบัท่ีระลึกท่ีเข้ากับยุคสมัยปัจจุบนั แต่ยงัคงความเป็นเอกลักษณ์ของ
ลกัษณะแนวความคดิ รูปร่าง รูปทรง ขัน้ตอน ตามเดมิไว้ 

4. ส่งเสริมการท่องเท่ียว หมายถึง การเกือ้หนุน ช่วยเหลือสนับสนุนเก่ียวกับการ
ท่องเท่ียวให้ดีขึน้ โดยการสร้างผลิตภณัฑ์เพ่ือติดตอ่ส่ือสารไปยงักลุ่มลกูค้านกัท่องเท่ียว และเชิญ
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ชวนให้พวกเขายอมรับว่าผลิตภัณฑ์นัน้สามารถตอบสนองความต้องการ เพ่ือให้ได้รับความพึง
พอใจได้ 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจยัเร่ือง การศกึษาและออกแบบเคร่ืองประดบักลาสเซรามิคท่ีระลึก ส่งเสริมการ

ทอ่งเท่ียว จากอตัลกัษณ์ จ.แพร่ ได้มีการรวบรวมเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ดงัตอ่ไปนี  ้ผู้วิจยั
ได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และได้น าเสนอตามหวัข้อตอ่ไปนี ้

1. แนวคดิเร่ืองอตัลกัษณ์ 
2. อตัลกัษณ์ จ.แพร่ 
3. การค้นพบนิล จ.แพร่ 
4. การเพิ่มมลูคา่อญัมณีด้วยเทคโนโลยี 
5. การออกแบบสินค้าท่ีระลกึ 
6. การออกแบบเคร่ืองประดบั 
7. ทฤษฎีความพงึพอใจ 
8. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
1. แนวคิดเร่ืองอัตลักษณ์ 

1.1 นิยามของค าวา่ “อตัลกัษณ์” 
อตัลกัษณ์ (Identity) เป็นค าท่ีถูกพูดถึงโดยทั่วไปในปัจจุบนั ทัง้ในระดบัโลก ระดบั

สากล ระดบัท้องถ่ิน และระดบับคุคล โดยอตัลกัษณ์ไม่เพียงแตจ่ะเป็นประเด็นทางวิชาการท่ีก าลงั
ได้รับความสนใจมากขึน้ ในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือทางความคดิเพ่ือท่ีจะเข้าใจการเปล่ียนแปลงทาง
สงัคม วฒันธรรม เศรษฐกิจและการเมืองให้ชดัแจ้งเทา่นัน้ หากแตย่งัเป็นเร่ืองราวในชีวิตประจ าวนั
ไมว่า่จะเป็นมิตขิองชาตพินัธุ์ ชนชัน้ ศาสนา และสถานภาพทางครอบครัว(เฟ่ืองฟสูกลุ, 2543a) 

ทฤษฎีอตัลกัษณ์ ก าเนิดขึน้ในช่วงปี ค.ศ. 1950-1960 โดยนกัปรัชญา 3 ท่าน คือ เจ.
เจ.ซี  สมาร์ท ยู.ที. เพลส และเฮอร์เบิร์ต ฟิลก์ (J.J.C. Smart, U.T. Place and Herbert Feigl) 
ทฤษฎีนีอ้าศยักรอบแนวคิดในช่วงศตวรรษท่ี 17 เป็นต้นมา เน้นการวิจยัสมยัใหม่ท่ีมองระบบการ
ท างานของสมอง (Brain function) ซึ่งแบ่งหน้าท่ีออกเป็นสองส่วน อีกทัง้เป็นการมองว่าสมองแต่
ละส่วนจะท าหน้าท่ีแตกตา่งกนัออกไป เชน่ สมองสว่นท่ีท าให้เกิดความรู้สกึเจ็บปวด เกิดจากสมอง
ส่วนกลาง และจะเกิดปฏิกริยาโต้ตอบ จากแนวความคิดดงักล่าว จึงเกิดประโยคท่ีว่า สมองคือ
จิตใจ (Your mind is your brain) นัน่คือท่ีมาของแนวคดิเร่ืองอตัลกัษณ์ 



  7 

สไตรเกอร์และเบอร์ก (Stryker, 1968; Stryker & Burke, 2000) นิยามค าว่า อัต
ลกัษณ์ หรือ Identity วา่เป็นหน่วยเล็กๆ ในการศกึษาทางสงัคมวิทยา ซึ่งเช่ือมโยงเร่ืองของทศันคติ
ท่ีมีต่อตวัตนหรือเอกลักษณ์ เป็นความสัมพันธ์ในเชิงบทบาทหน้าท่ี และพฤติกรรมอันเกิดจาก
บทบาทของบุคคล นักทฤษฎีอัตลักษณ์ได้ตัง้ข้อโต้แย้งกันว่า ตัวตน คือ การรวมตัวกันของอัต
ลกัษณ์ ซึง่อยูบ่นพืน้ฐานของลกัษณะเฉพาะ เช่นเดียวกบัการท่ีเราตอบค าถามตวัเองวา่ “ ตวัฉนัคือ
ใคร” แล้วก็จะได้ค าตอบว่า “ฉันเป็นหมอ” “ฉันเป็นต ารวจ” เป็นต้น ซึ่งค าตอบเหล่านี ้จะเช่ือมโยง
กบับทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของแตล่ะบคุคล 

Kathryn Woodward (1997) กล่าวว่า “อัตลักษณ์” เป็นค าท่ีต้องเช่ือมโยงกับค าว่า 
“ความแตกต่าง” (Difference) การท่ีคนให้นิยามตวัเองว่า “ฉันคือใคร” มกัจะวางอยู่บนรากฐาน
ของความเข้าใจ “ฉันแตกตา่งจากใคร” เช่น แตกตา่งกนัท่ีศาสนา เชือ้ชาติ ภาษา เช่น คนไทยบอก
วา่ตวัเองแตกตา่งจากคนลาวท่ีเจริญกว่า มีวิถีชีวิตทางวตัถมุากกว่าชาวลาว การสร้างอตัลกัษณ์ท่ี
แตกตา่งมกัน ามาซึง่การถือวา่คนอ่ืนเป็นคนนอก เป็นคนแปลกหน้า และมกัจะน ามาซึ่งการทะเลาะ
เบาะแว้งหรือการรบราฆ่าฟัน ถ้าจ าเป็นเพ่ือรักษาอัตลักษณ์ของตนเองให้คงอยู่ เพราะเราไม่
สามารถไปใช้ชีวิตในกรอบของคนอ่ืนได้ 

แคทรีน วดูเวอร์ด (1997) อ้างถึงใน อภิญญา เฟ่ืองฟูสกลุ (2546) ว่า ประเภทของอตั
ลักษณ์ มี 2 ระดับ คือ อัตลักษณ์บุคคล (Personnel Identity) และอัตลักษณ์ทางสังคม (Social 
Identity) เพ่ือศกึษาความคาบเก่ียวและปฏิสมัพนัธ์ของทัง้สองระดบันี ้เม่ือตัง้ค าถามวา่อตัลกัษณ์
ของคนๆหนึง่คืออะไรนัน้ จะได้ค าตอบจาก 2 มมุมอง คือ ค าตอบของบคุคลผู้นัน้นิยามตนเอง และ
ค าตอบจากผู้ อ่ืนท่ีนิยามบคุคลผู้นัน้ โดยอาศยัเกณฑ์ความเหมือน และความตา่ง การส่ือสาร ผ่าน
สญัลกัษณ์ ซึ่งค าตอบท่ีได้อาจมีมากกว่าหนึ่งรูปแบบเพราะในตวับคุคลคนหนึ่งนัน้มีการประกอบ
สร้างอัตลักษณ์อย่างเป็น “กระบวนการ” (Process) และเต็มไปด้วยความหลากหลายภายใต้
บริบทท่ีแตกตา่งกนัไป 

อีริค อีริคสัน (Erick Erickson) นักจิตวิทยามองว่าการก่อตัวของอัตลักษณ์เป็น
กระบวนการตลอดทัง้ชีวิต (A life – Long Process) และคนเราสามารถเปล่ียนแปลงลักษณะ
ส าคญัของตนเองได้ อีริคสนั เลือกใช้ค าว่า อตัลกัษณ์ (Identity) แทนค าว่า บคุลิกภาพ และแม้จะ
ได้รับอิทธิพลจากฟรอยด์ แตอี่ริคสนั เลือกท่ีจะเน้นบทบาทของ Ego มากกวา่บทบาทของจิตส านึก 
และมีนยัของการเน้นเสรีภาพในการเลือกของแต่ละคน ท่ีต้องรับผิดชอบต่อทางเลือกในชีวิตและ
รูปแบบอตัลักษณ์ท่ีตนเลือกจะเป็น ปัจเจกสามารถจะบูรณาการ ความหลากหลายให้เข้ามาอยู่
ภายใต้อัตลักษณ์เพียงหนึ่งเดียวได้ หากล้มเหลวจะเกิดภาวะ “วิกฤตของอัตลักษณ์ (Identity 
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Crisis)” คืออาการท่ีค้นหาตนเองไม่พบ ไม่มัน่ใจในความสามารถของตนเอง และไม่รู้จกัการวาง
ตนในการปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน 

อยา่งไรก็ตาม การท่ีเรามองวา่ตวัเองเป็นอยา่งไรกบัการท่ีคนอ่ืนมองเราอยา่งไรนัน้ไม่
สอดคล้องกนัเสมอไป เพราะมีการวางล าดบัขัน้ (Hierarchy) ของอตัลกัษณ์ท่ีสงูกวา่หรือต ่ากวา่ ท่ี
ส่งผลถึงแบบแผนการประพฤติและปฏิบตัิตอ่กันของผู้คนในสงัคม นอกจากนี ้ความหมายของอตั
ลกัษณ์ท่ีขดัแย้งอาจมีผลมาจากความตึงเครียด ของการมีตวัตวัในหลายบทบาทพร้อมๆกัน เช่น 
การเป็นนักศึกษาปริญญาโท เป็นผู้ปกครอง และเป็นพนักงานบริษัท ในเวลาเดียวกัน ซึ่งน่ีคือ
ลกัษณะของอตัลกัษณ์ท่ีหลากหลายและซบัซ้อนท่ีคนๆหนึง่มี(เฟ่ืองฟสูกลุ, 2543b) 

 
1.2 อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

ฮอลล์ (Hall, S., 1997, 1) อ้างถึงใน ฉลาดชาย รมิตานนท์ ว่า อัตลักษณ์ หรือ 
Identity ไม่ใช่สิ่งท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติหรือเกิดขึน้ลอยๆ แต่ก่อตัวขึน้มาภายในวัฒนธรรม ณ 
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งวัฒนธรรมนัน้ก็เป็นโครงสร้างทางสังคม (Social Culture) ดังนัน้ อัต
ลักษณ์จึงถูกผลิต (Produced) ถูกบริโภค (Consumed) และถูกควบคุมจัดการ (Regulated) 
ภายใต้วฒันธรรม พร้อมกับการสร้างความหมายต่างๆ (Creating Meanings) ผ่านระบบของการ
สร้างภาพตัวแทน (Symbolic Systems of Representation) ท่ีเก่ียวกับต าแหน่งต่างๆ ทางอัต
ลกัษณ์อนัหลากหลาย ท่ีสามารถน าไปสร้างเป็นอตัลกัษณ์ได้ 

 
1.3 อตัลกัษณ์กบัการด ารงชีวิต 

นอกจากแนวคิดเร่ืองอัตลักษณ์ ท่ีเก่ียวข้องกับวงจรทางวัฒนธรรมแล้วยังมีนัก
มนุษยวิทยา ท่ีอธิบายเร่ืองของอตัลกัษณ์ ในทางวฒันธรรม การด ารงชีวิต และการเปล่ียนแปลง 
(Identity, Survival and Change) เช่น การบง่บอกอตัลกัษณ์ทางเชือ้ชาตขิองกลุม่ชน ซึ่ง โจเซฟ บี 
(Joseph B. Aceves, 1974, 185-188) ได้อธิบายว่า ฮีโร่ทางวฒันธรรม (Culture Heroes) ว่าเป็น
เร่ืองท่ีแสดงถึงความส าคัญของสัญลักษณ์ประจ ากลุ่ม และความภาคภูมิใจประจ ากลุ่ม 
ความส าคัญของการสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม จ าท าให้เห็นถึงความแตกต่างและความ
หลากหลายทางชาติพนัธุ์ ซึ่งความแตกตา่งนีค้วรได้รับการไม่ยอมรับในวฒันธรรมเฉพาะของกลุ่ม
นัน้ๆ การยอมรับในอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของกลุ่มจะท าให้บคุคลได้รับการยอมรับเข้าร่วมเป็น
สมาชิกของกลุม่ได้ง่ายขึน้ 
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นอกจากนี ้อตัลกัษณ์ยงัเก่ียวข้องกบัการบริโภค (Consumption) อีกด้วย โดย Pierre 
Bourdieu มองว่า ทุกวนันีเ้ร่ืองของอตัลกัษณ์ได้เปล่ียนจากการประกอบสร้างในมิติของการผลิต
มาสู่มิติของการบริโภคแทน นัน้คือ อตัลกัษณ์ท่ีเกิดมากจากเคร่ืองอุปโภคบริโภค เช่น เพลงท่ีฟัง 
หนงัท่ีด ูเสือ้ผ้าท่ีสวมใส ่หนงัสือท่ีอา่น ไปจนถึงรสนิยมและรูปแบบการใช้ชีวิตท่ีแตกตา่ง 

ผู้ วิจัย น าแนวคิดเร่ืองอัตลักษณ์มาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาถึงมุมมองในการ
ก าหนดอตัลกัษณ์ของจ.แพร่ ว่ามีจดุเดน่หรือลกัษณะเฉพาะตวัอยา่งไร โดยศกึษาจากมมุมองของ
กลุ่มประชากรท่ีอาศยัในจงัหวดั ทัง้ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนมุมมองของกลุ่มนกัท่องเท่ียวทัง้
ชาวไทยและชาวต่างชาติ เพ่ือน าอัตลักษณ์ โดดเด่นท่ีได้มาเป็นแนวทางในการออกแบบ
เคร่ืองประดบัท่ีระลกึ สง่เสริมการทอ่งเท่ียวของ จ.แพร่ 

 
2. อัตลักษณ์ จ.แพร่ 

2.1 ประวตั ิจ.แพร่  
จงัหวดัแพร่เป็นจงัหวดัภาคเหนือของประเทศไทย ตัง้อยู่ระหว่างเส้นรุ้งเหนือท่ี 17.70 

ถึง 18.84 องศา กับเส้นแวงท่ี 99.58 ถึง 100.32 องศา อยู่สูงกว่าระดับน า้ทะเลประมาณ 155 
เมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามทางหลวงหมายเลข 11 และ 101 ประมาณ 555 กิโลเมตร 
และทางรถไฟ 550 กิโลเมตร (ถึงสถานีรถไฟเด่นชยั) มีเนือ้ท่ีประมาณ 6,538.59 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 4,086,625 ไร่ คดิเป็นร้อยละ 1.27 ของพืน้ท่ีประเทศ จดัเป็นพืน้ท่ีจงัหวดัขนาดกลาง 
มีความกว้างประมาณ 59 กิโลเมตร (วดัจากตะวนัออกสุดของอ าเภอเมืองตะวนัตกสดุของอ าเภอ
ลอง) มีความยาวประมาณ 118 กิโลเมตร (วดัจากเหนือสดุของอ าเภอสอง ใต้สดุของอ าเภอวงัชิน้ ) 
ปัจจุบนั ท่ีตัง้ของจงัหวดัแพร่นบัเป็นศนูย์กลางการคมนาคมขนส่งทางรถยนต์ ท่ีส าคญัแห่งหนึ่ง
ของภาคเหนือท่ีติดต่อไปยงัจังหวดัน่าน พะเยา เชียงราย ล าปาง ล าพูน เชียงใหม่ จึงเรียกได้ว่า
จงัหวัดแพร่เป็น ประตูสู่ล้านนา แพร่เป็นจังหวดัท่ีมีภูเขาล้อมรอบทัง้ส่ีทิศ มีภูเขาท่ีสูงท่ีสุดอยู่ท่ี 
ดอยขุนสถาน (บางช่ือเรียกว่าดอยธง) สูง 1,630 เมตร จากระดับน า้ทะเลปานกลาง โดยทั่วไป
พืน้ท่ีราบจะมีความสงูจากระดบัน า้ทะเลปานกลางประมาณ 120-200 เมตร ส าหรับตวัเมืองแพร่มี
ความสงู 161 เมตร จากระดบัน า้ทะเลปานกลาง แม่น า้ยมเป็นล าน า้ท่ีส าคญัท่ีสุดของจงัหวดัแพร่
ต้นก าเนิดจากเทือกเขาผีปันน า้ อ าเภอปง จงัหวดัพะเยาดอกไม้ประจ าจงัหวดั คือ ดอกยมหิน ค า
ขวญัจงัหวดัแพร่ คือ “หม้อห้อมไม้สกั ถ่ินรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเล่ืองแพะเมืองผี คนแพร่นีใ้จ
งาม”  
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2.2 พฒันาการทางประวตัิศาสตร์ 
จากการศกึษาทางโบราณคดีในพืน้ท่ีจงัหวดัแพร่ พบร่องรอยการอยู่อาศยัของมนษุย์

ยคุก่อนประวตัิศาสตร์ เชน่ ขวานหินกะเทาะ ขวานหินขดั หอกส าริด ท่ีอ าเภอลองและอ าเภอวงัชิน้ 
ตอ่มา มีการค้นพบแหล่งโบราณคดีแห่งใหม่ในถ า้ท่ีบ้านนาตอง ต าบลช่อแฮ อ าเภอเมืองแพร่ พบ
โครงกระดูกมนุษย์โบราณ ขวานหิน และเคร่ืองมือหิน จากการตรวจสอบอายุพบว่ามีอายุราว 
4,000 ปี  

เมืองแพร่ เป็นเมืองเก่าเมืองหนึ่งในภาคเหนือของประเทศไทย ประวตัิการสร้างเมือง 
ไม่มีจารึกในท่ีใดท่ีหนึ่งโดยเฉพาะ การศกึษาเร่ืองราวของเมืองแพร่จึงต้องอาศยัหลกัฐานของเมือง
อ่ืน เช่น พงศาวดารโยนก ต านานเมืองเหนือ ต านานพระธาตลุ าปางหลวง และศิลาจารึกพ่อขุน
รามค าแหงมหาราช เป็นต้น มีต านานกล่าวถึงเมืองแพร่ไว้หลายต านาน ได้แก่ ต านานวัดหลวง
กล่าวไว้ว่าประมาณ พ.ศ. 1371 พญาพล ราชนดัดาแห่งกษัตริย์น่านเจ้าได้อพยพคนไทย(ไทยลือ้ 
ไทยเขิน)สว่นหนึ่งจากเมืองเชียงแสน ไชยบรีุ และเวียงพางค า ลงมาสร้างเมืองบนท่ีราบริมฝังแมน่ า้
ยมขนานนามว่า “เมืองพลนคร”  ต านานสิงหนวตัิกลา่ววา่เมืองแพร่เป็นเมือง ท่ีปกครองโดยพญาย่ี
บาแห่งแคว้นหริภุญไชย สนันิษฐานว่าเมืองแพร่และมืองล าพนูเป็นเมืองท่ีสร้างขึน้มาในระยะเวลา
ใกล้เคียงกัน หลกัฐานหนึ่งในประเด็นนีท่ี้เห็นได้อย่างชดัเจนคือสณัฐานเค้าโครงของเมืองโบราณ
ทัง้สองท่ีมีรูปร่างคล้ายหอยสงัข์เหมือนกนั หลกัศลิาจารึกพ่อขนุรามค าแหงมหาราช หลกัท่ี 1 ด้าน
ท่ี 4 บรรทดัท่ี 24 - 25 ซึ่งจารึกไว้ว่า . “..เบือ้งตีนนอน รอดเมืองแพล เมืองน่าน เมือง…เมืองพลวั
พ้นฝ่ังของ เมืองชวา เป็นท่ีแล้ว…” ในข้อความนี ้เมืองแพล คือ เมืองแพร่ ศิลาจารึกนีส้ร้างขึน้ใน 
พ.ศ. 1826 จงึเป็นสิ่งท่ียืนยนัถึงความเก่าแก่ของเมืองแพร่ ว่าตัง้ขึน้มาก่อนเมืองเชียงใหม่ และเช่ือ
ว่าเมืองแพร่ ได้ก่อตัง้ขึน้แล้วก่อนการตัง้กรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ต านานพระธาตุล าปางหลวง 
กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า เจ้าเมืองล าปางได้ส่งคนมาติดต่อเจ้านครพล ให้ไปร่วมงานนมัสการ และ
ฉลองวดัพระธาตลุ าปางหลวง และเจ้าเมืองพลยกก าลงัผู้คนไปขดุหาพระบรมสารีริกธาตท่ีุบรรจไุว้
ในพระธาตุ แต่ไม่พบ เม่ือศึกษาต าแหน่งท่ีตัง้ของนครพลตามต านานดงักล่าวสณันิษฐานว่าคือ
เมืองแพร่ นอกจากนีย้งัปรากฏเป็นช่ือวิหารในวดัหลวง ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองแพร่ โดยเช่ือว่า
วดันีเ้ป็นวดัท่ีสร้างมาพร้อมกับการสร้างเมืองแพร่และเจ้าเมืองแพร่ให้ความอุปถัมภ์มาตลอดจน
หมดยุคการปกครองโดยเจ้าเมือง พงศาวดารเมืองเงินยางเชียงแสนและวรรณกรรมทางศาสนา 
เรียกเมืองแพร่วา่เวียงโกศยั ช่ือเวียงโกศยัน่าจะมาจากช่ือดอยท่ีเป็นท่ีตัง้ขององค์พระธาตชุอ่แฮ ซึ่ง
เป็นพระธาตุศกัดิ์สิทธ์ิ คู่บ้านคู่เมืองแพร่คือ ดอยโกสิยธชคับรรพต หมายถึง ดอยแห่งผ้าแพร ซึ่ง
สอดคล้องกบัช่ือเมืองแพลในศิลาจารึกพอ่ขนุรามค าแหงมหาราชหลกัท่ี 1 ด้านท่ี 4 โดยค าว่า แพล 
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น่าจะมาจากศรัทธาของ ชาวเมืองท่ีมีตอ่พระธาตชุ่อแพร หรือช่อแฮท่ีสร้างขึน้ ภายหลงัการสร้าง
เมืองตอ่มาจึงได้เรียกช่ือ เมืองของตนวา่ เมืองแพล จนถึงปี พ.ศ. 2440 ในสมยัรัชกาลท่ี 5 แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ ได้เปล่ียนการปกครองจากเจ้าผู้ครองนครเป็นมณฑลเทศาภิบาล และโปรดเกล้าให้
พระยาไชยบูรณ์มาเป็นข้าหลวงเมืองแพร่คนแรก โดยมีเจ้าผู้ครองนครแพร่ คือ เจ้าหลวงพิริยเทพ
วงศ์ ตอ่มาเกิดเหตกุารณ์กบฏเงีย้วในปี พ.ศ. 2445 จึงโปรดเกล้าให้เจ้าพระยาสรุศกัดิ์มนตรีน าทพั
พร้อมหวัเมืองใกล้เคียงเข้าปราบกบฏเงีย้วท่ีเมืองแพร่ พระยาไชยบูรณ์ถูกพวกเงีย้วสังหาร ส่วน
เจ้าพิ ริยเทพวงษ์เกรงพระราชอาญา จึงเสด็จหลีภ้ัยการเมืองไปพ านักท่ีเมืองหลวงพระบาง 
หลงัจากนัน้รัฐบาลสยามจงึยกเลิกต าแหนง่เจ้าผู้ครองนครแพร่ 

คนแพร่มกัถกูทกัทายเชิงล้อเลียนอยู่เสมอว่า เมืองแพร่แหร่ะเบดิ จึงมีผู้ศกึษาค้นคว้า
เก่ียวกบัเร่ืองนีว้่ามีความเป็นมาอย่างไร หมายความว่าอย่างใด โดยศกึษาอ้างอิงกบัเร่ืองราวสมยั
สงครามโลกครัง้ท่ี 2 จากคุณสุรินทร์ โสภารัตนานนัท์ อดีตเสรีไทย รวมทัง้ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับ
เร่ืองนีอี้กหลายคน ได้ความว่านายหลง มโนมลู ซึ่งเป็นคนงานรถไฟสถานีแก่งหลวง ได้ไปพบซาก
ระเบิด ท่ีทิง้มาจากเคร่ืองบินของฝ่ายสมัพนัธมิตรซึ่งน าระเบิดมาทิง้เพ่ือท าลายสะพานรถไฟข้าม
ห้วยแม่ต้า เพ่ือสกัดการเดินทางของทหารญ่ีปุ่ น เม่ือคราวสงครามโลกครัง้ท่ี 2 (ประมาณปี พ.ศ. 
2485 – 2488) จึงได้มาบอกนายสมาน หม่ืนขนั ทราบ นายสมานฯ จึงไปดแูละขอความช่วยเหลือ
จากคนงานรถไฟ ท่ีสถานีรถไฟแก่งหลวงท่ีอยูใ่กล้เคียง ได้แก่ นายชุม่ ขนัแก้ว นายชยัวฒัน์ พึ่งพอง 
นายพินิจ สุทธิสุข นายย้าย ปัญญาทอง ให้มาช่วยกันขุด และท าการถอดชนวนแล้วใช้เล่ือยตดั
เหล็กตดัส่วนหางของลูกระเบิดควกัเอาดินระเบิดท่ีบรรจุอยู่ภายในออก และช่วยกันหามขึน้ล้อ
(เกวียน) น าไปพกัไว้ท่ีบ้านแม่ลู่ต าบลบ้านปิน ตอ่มานายหลงฯ ได้ไปลากต่อมาจากบ้านแม่ลู่โดย
ล้อ (เกวียน) ชาวบ้านทราบข่าว จึงแตกต่ืนพากันออกมาดูทัง้หมู่บ้าน เดินตามกันเป็นขบวนยาว 
ติดตามมาตลอดทางจนถึงวดัแม่ลานเหนือ ต าบลห้วยอ้อ ชาวบ้านท่ีอยู่ใกล้เคียงรอบ ๆ วดั พอ
ทราบข่าวก็ออกมาต้อนรับพร้อมวงฆ้อง – กลองยาว ขบวนท่ีแห่กนัมาจงึเคล่ือนขบวนเข้าวดัท าพิธี
ถวายให้เป็นสมบตัิของวดั เพ่ือใช้เป็นระฆงัของวดัจนถึงปัจจบุนันี ้ระเบดิลกูท่ี 2 น าไปถวายท่ีวดัศรี
ดอนค า ต าบลห้วยอ้อ ส่วนลูกระเบิดลูกท่ี 3 นายบุญมา อินปันดีใช้ช้างลากขึน้มาจากห้วยแม่ต้า 
แล้วน ามาบรรทกุล้อ (เกวียน) ลากไปถวายท่ีวดันาตุ้ม ต าบลบอ่เหล็กลอง ซึ่งเป็นบ้านเดิมของนาง
จนัทร์ ผู้ เป็นภรรยา ปัจจุบนัลูกระเบิดท่ี 1 เก็บไว้ท่ีวดัแม่ลานเหนือ ต าบลห้วยอ้อ ลูกท่ี 2 เก็บไว้ท่ี
วัดศรีดอนค า ต าบลห้วยอ้อ ลูกท่ี 3 เก็บไว้ท่ีวัดนาตุ้ ม ต าบลบ่อเหล็กลอง จังหวัดแพร่ (แซม
ล าเจียก, 2537) 
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แพร่ นัน้เป็นเมืองหนึ่งท่ีอยู่ในอาณาจักรล้านนา ซึ่งในอดีตนัน้ก็มีความสัมพันธ์ทัง้
อาณาจกัรสยาม และอาณาจกัรล้านนา ต านานการสร้างเมืองแพร่นัน้มีหลกัฐานบนัทกึไว้ เพียงแค่
ใบลานสองฉบัน คือ ประวัติวัดหลวงสมเด็จ และ ต านานพระธาตุช่อแฮ ซึ่งก็พอท่ีจะสามารถ
น ามาใช้เป็นข้อมลูได้เป็นอยา่งดีเม่ือน าไปสอบทานกบัต านานของเมืองอ่ืน ๆ 

บทความของชยัวฒุิ ไชยชนะ เร่ือง ก าเนิดเมืองแพร่ จากหนงัสือศลิปวฒันธรรม ฉบบั 
เดือนกนัยายน เม่ือปี พ.ศ.2545 ได้มีการแบง่เร่ืองราวของการก าเนิดเมืองแพร่ออกเป็น 2 ประเด็น
ใหญ่ ๆ คือ หนึ่ง นามเมืองพล – โกศยั – แพล – แพร่ โดยจากประวตัิวดัหลวงสมเด็จกล่าวถึงการ
สร้างเมืองแพร่ว่า “ศกัราชได้ 1373 ปี พ่อขนุหลวงพลได้อพยพผู้คนออกจากเวียงไชยบุรี เวียงพาง
ค า ลงมาสร้างเมือง ณ ท่ีราบลุ่มแม่น า้ยม เรียกนามเมืองท่ีสร้างตามช่ือของ พ่อขนุหลวงพลวา่ พล
นคร” ในต านานสิงหนวตัิกมุารได้มีเหตกุารณ์การอพยพผู้คนหนีศกึจากเวียงไชยปราการ ความว่า 
“พระยาพรหม ไชยสิริ เจ้าเมืองไชยปราการซึ่งอยู่ในอาณาจกัรโยนก นครหลวง ได้อพยพผู้คนหนี
จากศึกพระยาสุธรรมวดีเมืองสเทิมในปี พ.ศ.1547 เพ่ือจะไปยังเมืองโยนกนครหลวงแต่ปีนัน้น า้
มากไม่สามารถข้ามแม่น า้กกไปได้จึงลมาทางตะวนันออกเฉียงใต้ ผ่านดอยด้วน (เทือกเขา ใน อ.
พาน จ.เชียงราย) แต่ก็อยู่ไม่ได้กลวัข้าศึกจะตามทันจึงได้ล่องใต้ลงมา ผ่านทางเมืองผาหม่ืนผา
แสน (ดอนผาหลักหม่ืนใน อ.เด่นชัย จ.แพร่) นานได้เดือนหนึ่งก็ไปสร้างเมืองใหม่ช่ื อว่าเมือง
ก าแพงเพชร ” อาจสนันิษฐานได้วา่ผู้คนท่ีอพยพมากบัพระยาพรหมไชยสิริบางส่วนคงจะหยดุสร้าง
เมืองอยู่ ณ ลุ่มน า้ยมด้วย เพราะไม่ปรากฎว่ากลวัข้าศึกจะติดตามมาแตอ่ย่างใด ทัง้จดุหมายของ
พระยาพรหมไชยสิริก็อยู่ท่ีเมืองก าแพงเพชร ซึ่งอยู่ไกลและเป็นเมืองท่ีพระยาพรหมราชพระราช
บดิาเคยเสดจ็มาเม่ือครัง้ไลข่อมออกจากโยนกนครหลวง ซึง่ปรากฎในพงศาวดารโยนกด้วย 

จากเหตกุารณ์ทัง้สองนีพ้บวา่ศกัราชท่ีปรากฎในประวตัิวดัหลวงสมเด็จคงเป็นปี จ.ศ.
373 มากกว่าซึ่งตรงกบัปี พ.ศ.1554 จึงอาจได้ข้อมลูอีกว่าวดัหลวงสมเด็จนีส้ร้างขึน้หลงัจากสร้าง
เมืองมาแล้ว 7 ปี ซึ่งในประวัติวดัหลวงสมเด็จกล่าวว่าศกัราช 1373 เป็นปีท่ีสร้างวัด ดงันัน้หาก
ศกัราชท่ีถูกต้องเป็นปีจุลศักราชก็น่าจะบอกได้ว่าวัดหลวงสมเด็จสร้างขึน้ในปีไหน ” ในปี พ.ศ.
1631 พระยาผาวงศ์อินทร์ ครองเมืองพล ขอม (อาจเป็นมอญเพราะ ในจามเทวีวงศ์ กล่าวว่า
ราชวงศ์รามญัท่ีปกครองเมืองหริภุญไชย ได้ขบัไล่พวกขอมออกไปก่อนหน้านัน้ 27 ปี) ยกกองทพั
เข้ามารุกรานเมืองพล เจ้าเมืองตอ่สู้ปอ้งกนัไมไ่ด้จงึเสียเมือง ขอมท าลายเมืองเผาวดัหลวงแล้วเผา
ทองท่ีหุ้มพระเจ้าแสนหลวงไป ผู้คนอพยพจากเมืองไปอยูใ่นป่า” 

จากข้อมูลตอนนีไ้ด้ข้อสนันิษฐานว่า ชาวเมืองท่ีอพยพออกจากเมืองนัน้ต้องออกไป
สร้างเวียงชัว่คราวซึ่งอยู่เชิงดอยช่อแพร หรือ โกสิยธชดับรรพต อนัมีน า้แม่กอนและน า้แม่สายไหล
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มาบรรจบกัน (บริเวณบ้านใน ต.ช่อแฮ) เหมือนกับต านานเมืองอ่ืน ๆ เช่นเมืองเชียงใหม่ก็มีเมือง
เชียงแสนเป็นอีกเมืองหนึ่งและยงัมีทัง้เวียงเจ็ดลิน และเวียงสวนดอก นอกจากนัน้แล้วโยนกนคร
หลวงยงัมีเวียงไชยปราการ เวียงสีทอง เวียงไชยนารายณ์ เป็นต้น สว่นในเมืองพลวั ก็สร้างเวียงกมุ
ขึน้มาเพราะหนีน า้ท่วม จึงเป็นไปได้ว่าชาวเมืองพลจะอพยพมาสร้างเวียงโกศยัขึน้ (บริเวณ ต.ป่า
แดงและต.ช่อแฮในปัจจุบนั) ซึ่งตรงกบัหลกัฐานจาการขุดค้นทางโบราณคดีท่ีระบวุ่าเมืองโบราณ
บริเวณวัดพระธาตุช่อแฮมีอายุอยู่ในพุทธศตวรรษท่ี 17 เม่ือพิจารณาจากสภาพทางภูมิศาสตร์
พบวา่มีเมืองโบราณอ่ืน ๆ อยูร่อบเมืองพลยกเว้นทางทิศตะวนัออกเทา่นัน้ท่ีเป็นป่า ดงันัน้จึงนา่เช่ือ
วา่เวียงท่ีอพยพไปอยู่ชัว่คราวคงจะเป็นสถานท่ีนีเ้ป็นแน่ เมืองนีไ้ด้ช่ือว่าเวียงโกศยั เหตเุพราะอยู่ท่ี
ราบเชิงโกสิยธชดับรรพต (ไมไ่ด้หมายถึงเมืองอนัมีผ้าแพรมากตามท่ีเข้าใจกนัในปัจจบุนั) 

นอกจากนีใ้นประวตัิวดัหลวงสมเด็จยงัได้กล่าวตอ่อีกว่า “ขอมได้เปล่ียนช่ือเมืองเป็น
เวียงโกศยั” ในต านานวดัพระธาติช่อแฮกล่าวตอนท้ายว่า “.. ตอ่มามีขนุกินเมืองคนหนึ่งมีลกูแฝด
จึงรับสัง่ว่าเมืองเรานีแ้พร่กระจายออกมาเชนนีจ้ักมีก าลงัมากในอนาคตกาลจึงให้ช่ือเมืองอีกช่ือ
หนึง่วา่ พลนคร” จงึทราบวา่เมืองพล กบัเวียงโกศยันีเ้ป็นสองเมือง และผู้คนคงอพยพมาอยูพ่ลนคร
ดงัเดมิหลงัจากท่ีมอญได้หมดอ านาจจากพลนครนีแ้ล้ว แตเ่วียงโกศยัก็ยงัมีความส าคญัอยู่ 

ในต านานเมืองพะเยากล่าวว่า “ขุนเจืองได้มาคล้องช้างท่ีเมืองพลในปี พ.ศ.1658 
พระยาพลช่ือพรหมวงศ์ยกธิดาช่ือนางแก้วกษัตรีย์ให้” ก็เป็นข้อยืนยนัได้วา่ เมืองพลนครยงัมีอีกช่ือ
อยูม่ิได้เปล่ียนเป็นเมืองโกศยัซึง่หากเมืองพลกบัเวียงโกศยัเป็นเมืองเดียวกนัแล้วช่ือของเมืองพลคง
จะไมป่รากฎอีก เหมือนกบัเมืองแพร่ท่ีตอนนีไ้มมี่ใครเรียกเมืองพลแล้ว 

ส าหรับในเร่ืองของนามเมืองแพล่ หรือแป้ ในภาษาล้านนานัน้พอจะสืบหาข้อมูลได้
ดงันี ้คือ ในภาษาพม่า ค าว่า โปล์ หมายถึงชยัชนะ เม่ือเทียบกับค าว่าพล เสียงจะใกล้กันมาก ทัง้
ค าว่าแป้นีก็้หมายถึงชัยชนะในภาษาล้านนาด้วย แม้ว่าส าเนียงของการออกเสียงค าว่าแป้ ใน
ล้านนาแถบตะวนัตกกบัตะวนัออกจะออกเสียงตา่งกนั แตค่วามหมาย เหมือนกนั จงึมีความเป็นไป
ได้ว่า ค าว่า แพล หรือแป้ นีจ้ะมาจากความหมายของ โปล์ ในภาษาพม่า ท่ีเรียกช่ือเมืองพลใน
ขณะท่ีปกครองอยู่ ก่อนหน้าท่ีเมืองพลจะเสียเอกราชแก่กรุงสุโขทัย ดังนัน้ค าว่าเมืองแป้คงจะ
เกิดขึน้ในสมัยราชวงศ์พุกามปกครองเมืองพลนั่นเอง ในภาษามอญ ค าว่า เปร้ หมายถึงผ้าแพร 
หากพิจารณาตามสทัศาสตร์ สระเอกบัสระแอออกเสียงได้ทัง้สองเสียง ซึ่งตรงกับค าว่า แปร้ แต่มี
ข้อสงัเกตว่าชาวล้านนาไม่มีเสียงควบกล า้ ร แม้ว่า เขียน ร ควบ แต่จะอ่านเป็นเสียงพยญัชนะตวั
ถดัจากนัน้ เช่น ปราบ = ผาบ กราบ = ขาบ ดงันัน้ความน่าเช่ือถือของหลกัฐานชิน้นีจ้ึงมีน้ าหนกัท่ี
เบากวา่ข้อแรก ซึง่ถ้าเป็นผ้าแพรจะต้องอา่นวา่ผ้าแผ จากข้อมลูท่ีปรากฎในศลิาจาริกหลกัท่ี 46 วดั
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ตาเถรขงึหนงั (พ.ศ.1947) จารึกวา่ แผร แสดงว่าชว่งเวลานัน้มีการผกูเร่ืองของต านานเมืองแพร่ว่า
มีความหมายวา่เมืองแหง่ผ้าแพรแล้ว 

ประเด็นท่ีสอง ยุคสมยัของการสร้างเมืองแพร่ ในเร่ืองของความสมัพนัธ์กบันครน่าน 
จากข้อมูลพืน้ฐานต่าง ๆ ท่ีระบุมาแล้วนัน้ ความสมัพนัธ์ของเมืองแพร่กับเมืองน่านคงเกิดขึ่นใน
สมยัหลงัพระมหาธรรมราชาลิไท สวรรคต (พ.ศ.1911) ซึ่งขณะนัน้เมืองแพร่เมืองน่านแยกตวัออก
จากอาณาจกัรสโุขทยัอีกครัง้หนึ่ง เหตเุพราะอ านาจของกรุงสโุขทยัเร่ิมอ่อนแอลง จนพระมหาธรรม
ราชาท่ี 2 ต้องออกถวายบงัคมกษัตริย์อโยธยา ข้อมูลท่ีสนบัสนนุเร่ืองนีป้รากฎในต านานพืน้เมือง
เชียงใหม่ และพระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ ว่า พระเป็นเจ้าติโลกราชแห่ง
อาณาจกัรล้านนาตีเมืองแพร่และเมืองน่านได้ในปี พ.ศ.1986 และปี พ.ศ.1991 ไม่ปรากฎว่าพระ
บรมไตรโลกนาถจะยกทัพมาชิงเมืองคืน แสดงว่าเมืองแพร่และเมืองน่านมิได้เป็นเมืองขึน้ของ
อาณาจกัรอโยธยาด้วย แต่ภายหลงัพระบรมไตรโลกนาถยกทพัมาปล้นเมืองแพร่ในปี พ.ศ.1994 
นัน้ สาเหตเุกิดจากอบุายของพระเป็นเจ้าติโลกราชท่ีให้พรหมสะท้านซึ่งเป็นไส้ศกึจากกรุงอโยธยา 
ไปทลูพระบรมไตรโลกนาถว่าพระองค์จะยกทพัไปทางเหนือและชว่งนัน้พระยายทุธิษเฐียรเจ้าเมือง
สองแควมาเข้ากับนครเชียงใหม่ด้วยจากข้อเท็จจริงนีท้ าให้ทราบว่าความสมัพนัธ์ของเมืองพร่กับ
เมืองน่านได้เร่ิมต้นขึน้ก่อนหน้าท่ีจะถูกยึดครองโดยอาณาจกัรล้านนาเพียงไม่ก่ีสิบปี(วลัลิโภดม, 
2559) 

ข้อเท็จจริงอีกประการหนึ่งปรากฎในราชวงศ์ปกรณ์น่านว่า พระยาเถร เจ้าเมืองแพร่ 
ไปชิงราชสมบตัิ เจ้าศรีจนัทะ เจ้าเมืองน่าน ในปี พ.ศ.1940 ในความนัน้เขียนว่าราชวงศ์เมืองน่าน
จงึเป็นราชวงศ์อ่ืนไป แสดงว่าก่อนหน้านัน้คือยคุท่ีสร้างเมืองแพร่และเมืองนานเมืองทัง้สองนีย้งัไม่
มีความสมัพนัธ์กันมาก่อน ซึ่งเร่ืองนีอ้าจย้อนไปพิจารณาเร่ืองของชนชาติต่าง ๆ ท่ีปรากฎในศิลา
จารึกหลกัท่ี หนึ่งวซึ่งมกัเรียงล าดบัได้อย่างเป็นระบบ ดงันี ้“..รอดเมืองแพล เมืองนาน เมืองพลวั 
ชะวา.. ” กับความท่ีว่า ” ..ทัง้มากาวลาวแลไทย..” อย่างไรก็ตามแม้ว่าเมืองแพร่นัน้สร้างมาในยุค
สมัยใกล้เคียงกับเมืองพลัว (ประมาณ พ.ศ.1593 – 1620) แต่เม่ือพิจาณณาจากลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์พบว่า ทิศตะวนัออกของเมืองแพร่นัน้มีทิวเขาสงูกัน้อยู่ช่ือว่า ช้างผาดา่น ฉะนัน้เส้นทาง
การติดต่อระหว่างเมืองน่านกับเมืองในอาณาจักรสุโขทัยจึงอาศยัทางแม่น า้น่าน เม่ือล่องใต้ลง
มาถึงอุตรดิตถ์ก็จะเป็นพืน้ราบผืนเดียวกันจนถึงเมืองสุโขทัย แม้ในสมัยต่อ ๆ มาจนถึงสมัย
รัตนโกสินทร์ก็ไม่พบว่าเจ้านายเมืองน่านเดินทางผ่านเมืองแพร่เพ่ือจะไปกรุงเทพฯ หากแตล่่องไป
ตามแมน่ า้นา่นลงไป 



  15 

สว่นเร่ืองของต านานการแบง่เมืองแพร่เมืองนา่นท่ีภเูขาลกูหนึ่งช่ือวา่เขาคร่ึง และเป็น
ท่ีมาของสัญลักษณ์ประจ าเมืองทัส้อง (เมืองแพร่รูปม้า เมืองน่านรูปวัว) คงเกิดขึน้หลังจาก
ความสัมพันธ์ของทัง้สองเมืองนัน้กลมเกลียวกันมากขึน้คือในยุคสมัยท่ีมารวมอยู่ในอาณาจักร
ล้านนาแล้ว เน่ืองจากในยคุนัน้พระเป็นเจ้านครเชียงใหมมี่อ านาจตัง้ย้ายเจ้าเมืองแพร่ไปครองเมือง
นา่นหลายคราวเมืองทัง้สองจงึเสมือนเป็นพ่ีน้องกนั 

ในด้านหลกัฐานทางโบราณคดี เม่ือพิจารณาตวัเมืองแพร่โบราณกบัตวัเมืองหริภุญ
ไชย (ล าพูน) แล้วพบว่ามีรูปแบบของการวางผงัเมืองท่ีคล้ายกันมากทัง้ยงัมีต านานพระนางจาม
เทวีเสด็จมาสกัการะพระธาตชุอ่แฮและมีวดันางเหลียวปรากฎด้วย หากเมืองแพร่สร้างขึน้ในเวลาท่ี
ใกล้เคียงกบัเมืองหริภญุไชยแล้ว อายขุองเมืองแพร่ คงมากกว่า 1,000 ปี ซึ่งขดัแย้งกบัการก าหนด
อายทุางโบราณคดีท่ีระบวุา่เมืองแพร่อาจสร้างในราวพทุธศตัวรรษท่ี 17(กรมศลิปากร, 2542) 

จากประวัติของหมู่บ้านต่าง ๆ ใน อ.เมืองแพร่ มักจะกล่าวถึงการอพยพของบรรพ
บุรุษของตนว่ามาจากเมืองเทิงบ้าง เมือง ลอบ้าง มากกว่าท่ีจะมาจากเมืองน่านหรือเมืองนคร 
(ล าปาง) ทัง้ในด้านการด ารงชีวิต ประเพณีตา่ง ๆ รวมถึงส าเนียงการพดูแล้วชาวเชียงราย และชาว
พะเยาหนึ่งในสามส่วนก็พูดส าเนียงภาษาตระกูลแพร่ – น่าน เหมือนกัน ความในประเด็นนีจ้ึง
สนบัสนนุเร่ืองของการอพยพของชาวโยนกนครหลวงท่ีผา่นมาทางเมืองแพร่เม่ือปี พ.ศ.1547 

ดงัความท่ีกล่าวถึงข้างต้นมาแล้วจึงคอนข้างมัน่ใจได้ว่า บรรพบุรุษของชาวแพร่ คง
จะอพยพมาจากอาณาจกัรโยนกเชียงแสนจริง ซึ่งภายหลงัอาณาจกัรถกูน า้ท่วมเมือง ทัง้เมืองจม
หายไป ชาวเมืองท่ีรอดมาได้จงึสร้างเวียงขึน้มาใหมช่ื่อวา่เวียงปรึกษา จนกระทัง่ถกูท าลายในราวปี 
พ.ศ.1702 ด้วยวงศ์ลาวจก ท าให้วงศ์สิงหนวัติต้องกระจัดกระจายไปคนละทิศละทาง (กรม
ศลิปากร, 2542) 

 
2.3 อตัลกัษณ์ด้านตา่งๆ ของ จ.แพร่  

จากการศกึษาประวตัแิละการพฒันาทางประวตัิศาสตร์ของจงัหวดัแพร่ ท าให้เห็นถึง
การพฒันาอย่างตอ่เน่ืองทัง้ด้านชาติพนัธุ์ ภาษา วฒันธรรม ประเพณี ตลอดจนภูมิปัญญาตา่งๆท่ี
ได้รับการสืบทอดมาจากคนรุ่นหลงั ผู้ วิจยัจึงเลือกแบง่การศึกษาอตัลกัษณ์ของจงัหวดัเป็น 3 ด้าน
หลักๆ ได้แก่ อัตลักษณ์ด้านสถาปัตยกรรม อัตลักษณ์ด้านเคร่ืองแต่งกาย และอัตลักษณ์ด้าน
วฒันธรรมประเพณี 

2.3.1 อตัลกัษณ์ด้านสถาปัตยกรรม 
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2.3.1.1 คุ้มวงศ์บรีุ หรือบ้านวงศ์บรีุ  อาคารสีชมพโูดดเดน่ อายกุว่า 100 ปี ตัง้อยู่
ท่ี ถนนค าลือ  อ าเภอเมือง จงัหวดัแพร่  คุ้มวงศ์บุรี สร้างขึน้ ตามด าริของแม่เจ้าบวัถา ชายาองค์
แรกในเจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์ เจ้าผู้ครองนครแพร่องค์สุดท้าย  เพ่ือเป็นของก านลัในการเสกสมรส 
ระว่างเจ้าสนุนัตา ผู้ เป็นบตุรีเจ้าบรีุรัตน์ และหลวงพงษ์พิบลูย์  คุ้มหลงันีอ้าคารแบบไทยผสมยโุรป
สีชมพูอ่อน ซึ่งเป็นสีโปรดของแม่เจ้า บวัถา เป็นเรือนไม้สกัทองขนาดใหญ่ 2 ชัน้ทรงไทยล้านนา
ผสมยุโรป   ประดบัตกตกแตง่ลวดลายด้วยไม้ฉลท่ีุเรียกว่าลาย“ขนมปังขิง” ตามความนิยมกันใน 
รัชกาลท่ี 5 ท่ีถูกสร้างไว้อย่างสวยงามอยู่ทั่วตัวอาคาร เช่น หน้าจั่ว สันหลังคา ชายน า้ ช่องลม 
กรอบเช็ด หน้าตา่ง เหนือประตแูละหน้าตา่ง ระเบียง  ภายในอาคารปรากฎลายพรรณพฤกษาและ
เครือเถาว์ เป็นต้น ฐานรากของอาคารเป็น ท่อนไม้ซุง เนือ้แข็งขนาดใหญ่วางเรียงกนัก่อนจะก่ออิฐ
เทปนูทบัลงไป เพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงของอาคาร  คุ้มวงศ์บรีุ ประกอบด้วย ห้องท่ีน่าสนใจ คือ 
ห้องของเจ้าบวัถา ห้องรับแขก ห้องนอน ซึ่งแต่ละห้องมีข้าวของเคร่ืองใช้ต่างๆ อาทิ ตู้  เตียงนอน 
โต๊ะ เก้าอี ้โต๊ะเคร่ืองแป้ง  ถ้วย ชาม เคร่ืองเงิน ก าป่ันเหล็ก อาวุธโบราณ พระพุทธรูปโบราณสมยั
เชียงแสน อูท่อง รวมถึงรูปภาพเก่าแก่ตา่งๆ ท่ีประดบับอกเร่ืองราวของบ้านหลงันี ้

วสัดหุลักในการก่อสร้างอาคารคือไม้สกัทองคณุภาพดีท่ีสุดจากป่าห้วยขมิน้ซึ่ง
เป็นป่าของเจ้าบรีุรัตน์ บิดาเจ้าสนุนัตา แตเ่ดิม ตวัอาคาร ใช้เทคนิคการเข้าลิน้สลกัไม้ ไม่ตอกตะปู
แต่เป็นการตอกลิ่มไม้แทน ซึ่งเป็นเอกลกัษณ์ของเรือนเคร่ืองสบัตามแบบงานช่างไทยโบราณ แต่
เดิมหลังคาจะมุงด้วยแป้นไม้เกร็ดซึ่งมีลักษณะเป็นไม้แผ่นเล็กๆวางเรียงซ้อนกัน ต่อมาจึง
เปล่ียนเป็นสงักะสีตามสมยันิยมและกระเบือ้ง ว่าว ตามล าดบั อาคารด้านหลงัเป็นเรือนไม้ใต้ถุน
สงูโลง่อนัเป็นคุ้มหลงัเดมิของแม่เจ้าบวัถา มหายศปัญญา ระหวา่งอาคารสว่นหน้า และส่วนหลงัมี
การเช่ือมตอ่ด้วย“ชาน” และมีการยกระดบัพืน้ขึน้เรียกว่า“เติน๋”ท่ีใช้เป็นส่วนนัง่เล่นพกัผ่อนอิริยบท 
และรับประทานอาหาร นอกจากนีย้งัมีเอกสารทางประวตัิศาสตร์ท่ีหาดไูด้ยากก็คือ เอกสารการขอ
สัมปทานป่าไม้ในอดีต ตั๋ว รูปพรรณช้าง โค สัญญาบัตร ท่ีได้รับการโปรดเกล้าจากรัชกาลท่ี 5 
รวมถึงเอกสารการซือ้-ขาย ทาส ) ท่ีพบในบ้านวงศ์บรีุ มีแม่เจ้าบวัถา และเจ้าน้อยพรม (หลวงพงษ์
พิบูล) เป็นนายเงิน(ผู้ ซือ้) โดยมีการซือ้ตัง้แต่ ร.ศ.119 (พ.ศ. 2443) ถึง ร.ศ.124 (พ.ศ.2448) รวม 
49 ฉบบั ซึง่เอกสาร ดงักลา่วดไูด้เพียงแคต่าไมส่ามารถถ่ายภาพได้ 

ปัจจบุนัภายในคุ้มวงศ์บรีุได้เปิดเป็นพิพิธภณัฑ์สว่นบคุคล จัดแสดงประวตัิความ
เป็นมาของบ้าน วิถีชีวิตของเจ้านายในอดีต โดยข้าว ของเคร่ืองใช้ต่างๆล้วนตกทอดลงมากันใน
ตระกลู   เปิดทกุวนัตัง้แตเ่วลา  09.00 - 17.00 น. ส าหรับการเข้าชมคุ้มวงศ์บุรีภายใน บ้านเสียค่า
เข้าชม 30 บาท ซึ่งบางจุดภายในบ้านสามารถถ่ายภาพได้ แต่บางจดุก็จะไม่อนุญาติให้ถ่ายภาพ  
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ด้วยความสวยงามของ คุ้ มวงศ์บุรี   จึงได้รับรางวัลอนุรักษ์ดีเด่น ปี พ.ศ. 2536 ของสมาคม
สถาปนิกสยามในพระบรมราชปูถมัภ์ 

2.3.1.2 วัดพระธาตุมิ่งเมืองวรวิหาร ตัง้อยู่ริมถนนเจริญเมือง ใกล้ศาลากลาง
จงัหวดัแพร่ สร้างขึน้ราว พ.ศ. 2498 โดยรวมวดัโบราณ 2 แห่งเข้าด้วยกนั คือ วดัพระบาท และวดั
มิ่งเมือง ปัจจุบนัวดันีเ้ป็นท่ีประดิษฐานของ พระพุทธโกศยัศิริชัยมหาศากยมุนีพระคู่บ้านคู่เมือง
ของจงัหวดั และมี พระเจดีย์มิ่งเมืองซึ่งเป็นเจดีย์เก่าแก่มีรอยพระพุทธบาทจ าลองอยู่ภายใน และ
เป็นท่ีตัง้ของมลูนิธิยาขอบอนสุรณ์เพ่ือระลกึถึง ยาขอบหรือนายโชต ิแพร่พนัธุ์ นกัเขียนผู้ลว่งลบัไป
แล้วซึ่งเป็นทายาทเจ้าเมืองแพร่คนสุดท้าย เข้ามาในวดัพระบาทมิ่งเมือง เราก็จะเห็นอาคารอยู่ 2 
หลังท่ีเป็นท่ีน่าสนใจในวัด หลังแรกเป็นอุโบสถมีขนาดใหญ่ ขับรถในเมืองแพร่เราก็จะมองเห็น
โบสถ์หลงันีสู้งเด่นตระหง่าน งดงาม ส่วนอาคารอีกหลงัหนึ่งท่ีเพิ่งสร้างขึน้มาในยุคหลงั แต่เน้น
เอกลกัษณ์ล้านนา อาคารไม้หลงัใหญ่เป็นท่ีสะดดุตานีเ้รียกว่าหอค าสงู ภายในเปิดให้เข้าชมได้ มี
พระพทุธรูปท่ีงดงามให้เข้าไปสกัการะนามว่า สมเด็จองค์ปฐมบรมพทุธเจ้า จกัรพรรดิทนัใจจินดา
มณี องค์เหนือ (แก้วน า้ฟ้าเมืองนาค)  เม่ือเข้ามาในหอค าสงูชัน้แรกเป็นท่ีประดิษฐานพระพทุธรูป
ทรงเคร่ือง เรียกกนัว่าพระเจ้าทนัใจ เพราะสร้างเสร็จในราตรีเดียว แตส่ร้างได้อย่างงดงามมาก บน
หอค าสูงเดินขึน้มาชัน้บน จะเป็นท่ีสกัการะพระบรมสารีริกธาต ุประดิษฐานในผอบแก้ว ในวิหาร
ทรงจตรุมขุเป็นไม้สกัทัง้หลงั อีกด้านหนึ่งจะมีห้องกระจก ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่มากมาย 
เป็นพระพุทธรูปไม้แกะสลักหลายองค์ ปางต่างๆ กัน ลงมาจากหอค าสูงเดินไปท่ีอุโบสถ ภายใน
ประดิษฐานพระพุทธรูปศกัดิ์สิทธ์ิคู่วดัพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร เป็นพระพุทธรูปท่ีหลายคนมกัจะ
บอกวา่เหมือนกบัพระพทุธชินราช 

2.3.1.3 วนอุทยานแพะเมืองผี เม่ือครัง้ในอดีตกาลนานมาแล้ว ชาวบ้านขนาน
นามว่า เป็น “แพะเมืองผี ” ไม่มีผู้ใดทราบ ประวตัิเป็นท่ี แน่นอน แตไ่ด้เลา่สืบทอดกนัมาวา่ แตก่่อน
บริเวณป่าแห่งนี ้เป็นพืน้ท่ีอุดมสมบูรณ์ มีพนัธ์ไม้ใหญ่ขึน้อยู่หนาแน่นและสตัว์ป่า น้อยใหญ่เป็น
จ านวนมาก ในสมยันัน้มีครูบาปัญโญ ฯ เป็นเจ้าอาวาสวดัน า้ช า ต าบลน า้ช า ซึ่งชาวบ้านได้พร้อม
ใจกันนิมนต์มาเป็น เจ้า-อาวาสองค์แรก ของวัดน า้ช าและได้บอกเล่าประวตัิแพะเมืองผีสืบทอด
ติดต่อกันมาว่า มีหญิงชราคนหนึ่งซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “ ย่าสุ่ม ” เข้าไปหาผกั หน่อไม้ เป็นอาหาร 
แตห่ลงป่าแล้วไปพบหลุมเงิน ทองค า จึงได้น าเงิน และทองค า ใส่ถงุแล้วเตรียมหาบ จะกลบับ้าน 
เสร็จแล้วเกิดหลงป่าอีก โดยไมส่ามารถน าเอาหาบเงิน ทองค า ออกมาได้ ย่าสุม่จงึวางหาบจะกลบั
บ้านเสร็จแล้วเกิด หลงป่าอีก โดยไม่สามารถน าเอาหาบเงิน ทองค าออกมาได้ ย่าสุ่มจึงวางหาบ
แล้วหาไม้มาคาดเป็นราว (ราวไม้) ต่อมาออกจากป่าจน ถึงบ้านและ เดินกลบัไปราวไม้ท่ีคาดไว้
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เป็นแนวทางไว้ ซึ่งปัจจบุนัเป็นร่องทางน า้พบเห็นได้ เป็นแนวออกไปทางบ้านน า้ช า ทิศตะวนั ออก
ของ แพะเมืองผี ย่าสุ่ม จึงได้ชกัชวนชาวบ้านให้เข้าไปด้วยปรากฏว่า ชาวบ้านก็ได้ติดตามย่าสุ่ม
เข้าไปถึงจดุท่ี ยา่สุ่มวางหาบไว้แต ่ไม่พบเงินและทองค า ในหาบแตอ่ยา่ใด ไมรู้่ว่าหายไปได้อยา่งไร 
ชาวบ้านจึงขนานนามสถานท่ีนัน้ว่า “ แพะย่าสุ่มคาดราว ” และได้ช่วยกันค้นหา พบรอยเท้าคน
เดินและชาวบ้านได้เดินตามรอยเท้าเหล่านัน้ไปจนกระทัง่มาถึงพืน้ท่ีซึ่งชาวบ้าน ขนานนามว่า “ 
แพะเมืองผี ” ภาษาพืน้เมืองทางภาคเหนือค าว่า “แพะ ” ในท่ีนีห้มายถึงป่าแพะนัน่เอง ส่วนค าว่า
เมืองผีก็เป็นช่ือ ท่ีชาวบ้านเรียก กันสืบมาในสมัยดึกด าบรรพ์ โดยอาจจะเห็นว่าป่าแพะตรงนีมี้
ลกัษณะพิศดาลของภูมิประเทศ และเพราะความเร้นลบัตามเร่ืองราว ท่ีเช่ือถือเล่าสืบทอดกนัมา
จนถึงปัจจบุนันีก็้อาจเป็นได้ 

วนอุทยานแพะเมืองผีมีสภาพเป็นป่าบนท่ีราบลอนคล่ืน สภาพสูงๆ ต ่าๆ ไม่
สม ่าเสมอ มีลกัษณะเป็นเนินเตีย้ๆ สงูจากระดบัน า้ทะเลปานกลางประมาณ 180-210 เมตร จะมี
เสาดินรูปร่างประหลาดเกิดจากกระบวนการกระท าของน า้ไหลและชะชัน้ดินท่ีมีความแข็งไม่
เท่ากัน นักธรณีวิทยาประมาณ ค่าอายุของดินแห่งนีว้่าอยู่ในยุค Quaternary ซึ่งเป็นยุคค่อนข้าง
ใหม่ มีอายุตัง้แต่ 15 ล้านปี จนถึงปัจจุบนั ลกัษณะการเกิดของเสาดินเกิดจากหินเซมิคอนโซลิเด
เตด (Semiconsolidatged) คือ หินท่ียังแข็งตัวไม่เต็มท่ีประกอบด้วยชัน้ดินทราย (Siltstone) ชัน้
หินทราย (Sandstone) สลบักันเป็นชัน้ ๆ แต่ละชัน้มีความต้านทานต่อการผุพงัไม่เท่ากัน เม่ือถูก
น า้ฝนชะซึมสู่ชัน้หินท่ีมีความต้านทานต่อการผุพังน้อยกว่า (Less-resistant bed) ก็จะถูกกร่อน
โดยง่ายเหลือชัน้ท่ีมีความต้านทานต่อการผุพังมากกว่า (More-resistant bed) ท าหน้าท่ีเสมือน
แผ่นเกราะวางอยู่ข้างบน เรียกว่า แค๊ป (Cap) ท าให้น า้ไม่สามารถชะกร่อนต่อไปได้ง่าย ส่วนท่ี
เหลือให้เห็นอยู่โดยการเกิดลกัษณะนี ้จึงมีรูปร่างเป็นหย่อมแตกตา่งกนั เป็นป่าเตง็รัง พนัธุ์ไม้ท่ีพบ
ได้แก่ ยางเหียง พะยอม งิว้ เปล้า สะแก ไผ่ไร่ และป่าท่ีปลูกเพิ่มเติม ได้แก่ กระถินณรงค์ 
กลัปพฤกษ์ หางนกยงู สตัว์ป่าท่ีพบได้แก่ ง ูกิง้ก่า แย้ กระตา่ยป่า และนกชนิดตา่ง ๆ  

2.3.1.4 พระธาตุช่อแฮ เป็นวัดศักดิ์สิทธ์ิ เก่าแก่ คู่บ้าน คู่เมืองจังหวัดแพร่และ
เป็นวัดพระธาตุประจ าปีเกิดของผู้ ท่ีเกิดปีขาล บุคคลใดท่ีมา เท่ียวจังหวัดแพร่แล้วจะต้องมา
นมัสการพระธาตุช่อแฮ เพ่ือเป็นศิริมงคลกับตนเอง จนมีค ากล่าวว่า ถ้ามาเท่ียวจงัหวัดแพร่ แต่
ไม่ได้มา นมสัการพระธาตชุอ่แฮเหมือนไม่ได้มาจงัหวดัแพร่ เป็นวดัท่ีตัง้อยู่เนินเขาเตีย้สงูประมาณ 
28 เมตร องค์พระธาตชุ่อแฮเป็นเจดีย์ ศลิปะเชียงแสน แบบแปดเหล่ียมย่อมมุไม้สิบสองบดุ้วยทอง
ดอกบวบหรือทองจงัโก องค์พระธาตสุงู 33 เมตร ฐานส่ีเหล่ียมกว้างด้านละ 11 เมตร ลกัษณะองค์
พระธาตตุัง้อยู่บนฐานเขียงส่ีเหล่ียม 1 ชัน้ ถัดขึน้ไปเป็นฐานหน้ากระดานแปดเหล่ียม3 ชัน้รองรับ 
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ถดัไปเป็น ฐานบวัคว ่า และชดุท้องไม้แปดเหล่ียมซ้อนลดชัน้กนัขึน้ไป 7 ชัน้ จากนัน้เป็นบวัระฆงั 1 
ชัน้ และหน้ากระดานหนึ่งชัน้จนถึงองค์ระฆัง แปดเหล่ียม ถัดขึน้ไปเป็นบลัลังค์ย่อมุมไม้สิบสอง
และปล้องไฉน ส่วนยอดฉัตรประดบัตกแตง่ด้วยเคร่ืองบนแบบล้านนามี รัว้เหล็ก รอบองค์พระธาต ุ
4 ทิศ มีประตเูข้าออก 4 ประต ูแตล่ะประตไูด้สร้างซุ้มแบบปราสาทล้านนาไว้อยา่งสวยงาม 

ทุกปีจะมีประเพณีการไหว้พระธาตุช่อแฮเป็นประเพณีท่ีปฏิบตัิ สืบต่อกันมาช้า
นาน เดิมจะจดั 5 วนั 5 คืน ได้เปล่ียนแปลงเป็น 7 วนั 7 คืน วนัแรกของงาน จะเร่ิมขึน้ในวนัขึน้ 9 
ค ่าเดือน 6เหนือ เดือน 4 ไต้ของทุกปีซึ่งถือว่าการจดังานไหว้พระธาตชุ่อแฮ ยึดถือตามจันทรคต ิ
เป็นหลกั ประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่ แห่ตงุหลวง ในการจดังานมีขบวนแห่อนัยิ่งใหญ่
ประกอบ ไปด้วยริว้ขบวนของ ทุกอ าเภอ การฟ้อนร า ขบวนช้างเจ้าหลวง และเคร่ืองบรรณาการ 
ขบวนแห่กังสดาลขบวนแห่หมากเป็ง ขบวนต้นผึง้ ขบวนแห่ผ้าห่ม องค์พระธาตุ 12 ราศี ซึ่ง
ประกอบด้วยขบวนตุง 12 ราศรี ขบวนข้าวตอกดอกไม้ ต้นหมาก ต้นผึง้ ต้นดอก ขบวนแห่ผ้าห่ม
องค์พระธาตุ 12 ราศรี ขบวนกังสดาล ขบวนตุงขบวนฟ้อนร ามีการเทศน์และมีการเทศน์และฟัง
เทศน์มหาชาติ มหาเวสสนัดรชาดก ทัง้กลางวันและ กลางคืน ส าหรับกลางคืนมีมหรสพสมโภช
ตลอดงาน 

พระธาตชุ่อแฮ พระธาตปุระจ าปีเกิดปีเสือ (ปีขาล) พระธาตชุ่อแฮ เป็นพระธาตุ1 
ใน12 ราศี คือ เป็นพระธาตปุระจ าปีเกิด ส าหรับคน ท่ีเกิดปีเสือ (ปีขาล) หากน าผ้าแพรสามสีไป
ถวายจะท าให้ชีวิตมีพลงัคุ้มครองปอ้งกันศตัรูได้ การสวดและไหว้ ให้เร่ิมต้นนะโม 3 จบ แล้วสวด
ตามด้วยคาถาบชูาพระธาต ุ5 จบ พลงับารมีจะดลบนัดาลให้มีชีวิตท่ีดีขึน้ พระธาตชุอ่แฮ หมายถึง 
เจดีย์บรรจพุระบรม สารีริกธาตพุระศอกซ้ายและพระเกศาธาตขุองสมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้า
และประดบับชูาด้วยผ้าแพรอยา่งดี 

หลวงพ่อช่อแฮ เป็นพระประธานประดิษฐานในพระอุโบสถ ศิลปะล้านนา เชียง
แสน สโุขทยั สนันิฐานว่าสร้างขึน้หลงัจากสร้าง องค์พระธาตชุ่อแฮ แล้วมีอายหุลายร้อยปี หน้าตกั
กว้าง 3.80 เมตร สูง 4.50 เมตร ก่อสร้างด้วยอิฐโบกปูน ลงรักปิดทองพระเจ้าทนัใจและ ไม้เส่ียง
ทาย พระเจ้าทนัใจหรือหลวงพ่อทนัใจ เป็นพระพทุธรูปปางสมาธิปนูปัน้ ลงรักปิดทอง หน้าตกักว้าง 
30 นิว้ สูงประมาณ 2 ศอก (กว้าง 80 ซม. สูง 1.20 ซม) เป็นพระพุทธรูปองค์ใหม่ท่ีสร้างขีน้เม่ือปี 
พ.ศ. 2465ผู้สร้างคือ ชาวไทยใหญ่ (เงีย้ว) สร้างพระพทุธรูป องค์นี ้แทนพระพทุธรูปองค์เดิมท่ีหล่อ
ด้วยจืน (ตะกัว่) ท่ีถกูลกัไป พระเจ้าทนัใจหรือหลวงพอ่ทนัใจ (ทางเหนืออ่านวา่ พระเจ้าตนัใจ)๋ เป็น
พระพุทธรูปศกัดิ์สิทธ์ิท่ีมีผู้ นิยมมากราบไหว้ บนบานศาลกล่าวอยู่เสมอ เช่ือว่าเป็นพระพุทธรูปท่ี
ใครมาขอพรแล้ว จะได้สิ่งนัน้ อยา่งสมประสงค์ ด้านหลงัซุ้มพระเจ้าทนัใจประดิษฐานอยู ่มีไม้เส่ียง
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ทายท าด้วยไม้รวก หรือไม้สัก มีความยาวเกิน 1 วา คาดว่าใช้ แทน ไม้เซียมซี เม่ือผู้ ใดต้องการ
เส่ียงทายสิ่งใด ก็จะน าไม้ดงักล่าวมาทาบกับช่วงแขนท่ีกางเหยียดตรงไปจนสุดแขนทัง้สองข้าง 
ความยาวของวาอยูต่รงจดุใดของไม้ก็จะ ท าเคร่ืองหมายไว้แล้วน าไม้มาอธิษฐานเบือ้งหน้าพระเจ้า
ทันใจว่า สิ่งท่ีตนประสงค์นัน้ จะส าเร็จหรือไม่ หากส าเร็จก็ขอให้ความยาวของตนเลยจุดท่ีท า
เคร่ืองหมายไว้ออกไป เม่ืออธิฐานเสร็จแล้ว ก็น าไม้เส่ียงทายขึน้ มาวาอีกครัง้หนึง่ 

พระพุทธโลกนารถบพิตร และวิหารศิลปะล้านนาประยุกต์ เป็นพระพุทธรูปปาง
พระนาคปรก ประดิษฐานอยู่ในวิหารศิลปะลานนาประยุกต์ ภายในมีภาพจิตกรรมฝาผนงัอย่าง
สวยงาม สร้างขึน้ ในปี 2534 โดยมีเจ้าประคณุสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร ป.ธ.9) 
เป็นประธานเททองหล่อและเบิกพระเนตร องค์พระขนาด หน้าตักกว้าง 3.60 เมตร สูง 7 เมตร 
สร้างด้วยโลหะทองเหลือง ลงรักปิดทอง นอกจากนีย้งัมีสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิอ่ืนๆท่ีชาวจงัหวดัแพร่ เคารพ
นบัถือ ได้แก่ พระเจ้าไม้สกั สร้างด้วยไม้สกัทอง หน้าตกักว้าง 33 นิว้ สงู 87 นิว้ เป็นศิลปสมยัลาน
นา พระเจ้านอน เป็นพระพุทธรูปท่ีชาวจงัหวดัแพร่เคารพนบัถือ ก่อนจะขึน้ไหว้องค์พระธาตชุ่อแฮ 
ชาวบ้านมกัจะแวะไหว้พระเจ้านอนก่อนเสมอ สร้าง เม่ือขึน้ 15 ค ่า เดือน 6 เหนือ พ.ศ. 2459 เป็น
พระเจ้านอนศิลปะพม่าขนาดยาว 3.70 เมตร สงู 1.35 เมตร ก่อสร้างด้วยอิฐโบกปนู ลงรักปิดทอง 
ธรรมมาสน์โบราณ มีความสวยงามวิจิตรบรรจง ลวดลายไทยผสมศิลปะทางล้านนา ซึ่งมีนางแก้ว 
ทองถ่ิน สร้างอทุิศให้นายคลอง ทองถ่ิน เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2492 ก่อสร้างด้วยไม้สกัแกะสลกั ลง
รักปิดทอง กรุอฐิัครูบาศรีวิชยั บรรจุอฐิัธาตสุ่วนท่ี 5 จากจ านวน 7 ส่วนของครูบาศรีวิชยั สร้างขึน้
เพ่ือเป็นท่ีระลึกบุญคณุท่ีท่านได้ทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนา บนัไดนาคโบราณ ภายในวดัพระธาตุ
ช่อแฮมีบนัไดนาค อยู่ 4 ด้าน และบนัไดสิงห์ 1 ด้าน รวม 5 บนัได ซึ่งล้วนมีความยาวและจ านวน
ขัน้ไม่เท่ากนั เจ้ากมุภณัฑ์ มีความเช่ือวา่ นาคท่ีเฝา้บนัไดกมุภณัฑ์ ด้านทิศตะวนัออกขององค์พระ
ธาตุช่อแฮ ชอบหนีออกไปเล่นน า้ท่ีล าน า้แม่สาย หมู่บ้านใน เป็นประจ า ชาวบ้านจึงสร้างเจ้า
กมุภณัฑ์นัง่ทบัขดหางนาคไว้ เพ่ือมิให้หนีไปเล่นน า้อีก แผ่นศิลาจารึก ตัง้อยู่บริเวณด้านหน้าพระ
เจ้าทนัใจ จารึกเร่ืองราวการสร้างบนัไดด้านทิศตะวนัตก และยังมีสวนรุกขชาติช่อแฮ ตัง้อยู่ท่ีดิน
ของวดั มีพืน้ท่ี 52 ไร่ เหมาะส าหรับการพกัผ่อนหย่อนใจและศกึษาพนัธุ์ไม้ มีต้นไม้นานาพนัธุ์กว่า 
1,000 ชนิด 

2.3.1.5 คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ ตัง้อยู่ท่ีในเขตก าแพงเมืองเก่าแพร่ ต าบลในเวียง 
อ าเภอเมืองแพร่ จงัหวดัแพร่ คุ้มแห่งนีเ้ป็นอาคารโอ่โถง มีประต ูหน้าต่างทัง้หมด 72 บาน งดงาม
ด้วยลวดลายฉลไุม้อยูด้่านบนปัน้ลม และชายคาน า้ เป็นสถาปัตยกรรมสมยัรัชกาลท่ี 5 ยคุต้น ซึง่มี
รูปทรงเป็นแบบสถาปัตยกรรมไทยผสมยโุรป หรือทรงขนมปังขิง ซึ่งเป็นท่ีนิยมในสมยันัน้   หลงัคา



  21 

มงุด้วยไม้เรียกว่า “ไม้แปน้เกล็ด” ไมมี่หน้าจัว่เป็นแบบหลงัคาเรือนปัน้หยามีมขุส่ีเหล่ียมย่ืนออกมา 
ด้านหน้าของตัวอาคารหลังคามุขมีรูปทรงสามเหล่ียมทัง้ปัน้ลมและ ชายคาน า้รอบตัวอาคาร
ประดบัด้วยไม้แกะ ฉลุสลกัลวดลายอย่าง สวยงามซึ่งเป็นฝีช่างชาวจีนท่ีมีช่ือเสียงในสมัยนัน้มุข
ด้านหน้าตวั อาคารแตเ่ดิมมีบนัไดขึน้ลงทัง้ 2 ด้าน คือด้านทิศเหนือและด้านทิศใต้ (ปัจจบุนัรือ้ออก
แล้ว)คงเหลือบนัไดขึน้ลงเฉพาะด้านหน้าและด้านหลงั เท่านัน้ ตวัอาคารสร้างด้วยอิฐถือปนู มี 2 
ชัน้ ไม่มีการฝังเสาเข็มแตใ่ช้ไม้ซุงทอ่น ส่วนใหญ่เป็นไม้แก่น ไม้แดง และไม้เนือ้แข็ง รองรับฐานเสา
ทัง้หลงั ภายใต้ตวัอาคารซึ่งสูงจากพืน้ดินประมาณ 2 เมตร คุ้มเจ้าหลวงแห่งนีเ้คยใช้เป็นท่ีประทบั
แรมของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัและ สมเดจ็พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เม่ือคราวท่ีเสด็จ
มาเย่ียมเยียนราษฎรจังหวัดแพร่ ในระหว่างวัน ท่ี  15 - 17 มีนาคม พ .ศ. 2501และได้ รับ
พระราชทาน รางวลั จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้เป็นสถาปัตยกรรม
ดีเดน่ประเภท อาคารสถาบนัและสาธารณะ ซึ่งภายในก็จะมีแท่นบรรทมของพระองค์รวมอยู่ด้าน
ใน ภายใต้ตัวอาคารซึ่งสูงจากพืน้ดินประมาณ 2 เมตร มีห้องส าหรับคุมขัง ข้าทาส บริวาร ซึ่ง
กระท าความผิด จ านวน 3 ห้อง ห้องกลาง เป็นห้องทึบ แสงสว่างสาดส่องเข้าไปไม่ได้เลย ใช้เป็นท่ี
คมุขงัข้าทาสบริวารท่ีกระท าความผิดร้ายแรง สว่นอีก 2 ห้อง ปีกซ้ายและปีกขวา มีชอ่งแสง ให้แสง
สว่างเข้าไปได้บ้าง ใช้เป็นท่ีคุมขังผู้ มีความผิดชัน้ลหุโทษ เป็นเวลายาวนานกว่า 50 ปี จนกระทั่ง 
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 5 ประกาศเลิกทาส คกุทาสจึงกลายมาเป็นท่ี
คมุขงันกัโทษทัว่ ๆ ไปของเจ้าหลวงหรือข้าหลวง ในสมัยต่อ ๆ มา ต่อมามีการสร้างเรือนจ าเมือง
แพร่ขึน้ใหม่ คกุแห่งนีจ้ึงว่างลง หลงเหลือไว้เพียงต านาน  ส าหรับการเข้าชมในคกุใต้ดิน นัน้ เขามี
เคล็ดอยู่ว่า อย่าเดินหน้าหันหน้าเข้าคุกแต่ให้เดินถอยหลังเข้าคุกแทน ส่วนตอนออกก็เดินหน้า
ออกมาอยา่หนัหลงัไปมองคกุ เพราะอาจจะท าให้ต้องโทษเข้าคกุในอนาคตได้  คุ้มเจ้าหลวงถือเป็น
อีกหนึ่งมนต์เสน่ห์แห่งเรือนเก่าในเมืองแพร่ ปัจจบุนั คุ้มเจ้าหลวง เปิดให้เป็นพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้
ของนกัเรียน นิสิต นกัศกึษา และประชาชนทัว่ไป เข้าชมเพ่ือศกึษาประวตัิความ เป็นมา โดยไม่เสีย
คา่เข้าชม เปิดทกุวนัตัง้แตเ่วลา  08.30 - 17.00 น. 

2.3.1.6 บ้านประทบัใจ (บ้านเสาร้อยต้น) เรือนไม้สกัทัง้หลงัแห่งนีป้ลกูขึน้มาเพ่ือ
ตามใจผู้อยู่โดยแท้ แม้เร่ิมแรกไม่ได้มีความตัง้ใจเปิดให้นกัท่องเท่ียวทัว่ไปได้เข้าชมแตอ่ย่างใด แต่
ในปัจจบุนั บ้านประทบัใจ หรือบ้านเสาร้อยต้น ได้กลายเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยม ของ
จงัหวดัแพร่ท่ีทกุคนต้องมาเย่ียมเยือนชมความงดงามในส่วนตา่งๆ ของบ้านท่ีปลกูสร้างขึน้มาด้วย
ความตัง้ใจ บ้านประทบัใจนัน้ก่อสร้างในปี พ.ศ.2515 และเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ.2519 โดยคุณ
พ่อกิจจา ชัยวัณณคุปต์ เจ้าของบ้านท่ีออกแบบแปลนและตกแต่งบ้านด้วยตัวเองโดยไม่ใช้
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สถาปนิกเลย โดยใช้ไม้สักท่อนขนาดใหญ่ตัง้เป็นเสาบ้านจ านวน 130 ต้น ประกอบด้วยตวับ้าน
สามหลงัสร้างแบบทรงไทยประยุกต์ ท่ีมีหลงัคาสูงติดต่อกัน และหลงัคายงัประดบัหน้าจัว่ด้วยกา
แลอนัเป็นสญัลกัษณ์บ้านทรงไทยทางภาคเหนือ ภายในบ้านนัน้ประกอบด้วย ห้องพกัสว่นตวั ชาน
มะปรางอนัเป็นชานนัง่เล่นใต้ร่มต้นมะปราง ห้องพกัรับรองแขกท่ีมีถึง 5 ห้อง ด้านหลงัมีชานตะวนั
ส าหรับนัง่รับแสงแดดในตอนเช้า มีชดุรับแขกท่ีแกะสลกัจากไม้แผ่นเดียวซึ่งเป็นไม้ท่ีเหลือจากการ
ท าสมัปทานไม้ของบริษัท อีสต์ เอเชียติก๊ ซึง่เคยเข้ามารับท าสมัปทานไม้สกัในเมืองแพร่ในอดีต ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นวา่เมืองแพร่นัน้เคยร ่ารวยด้วยไม้สกัมากมายเพียงใด 

2.3.1.7 ม่อนเสาหินพิศวง ม่อน"ภาษาล้านนาแปลว่า เนินเขา ส่วนม่อนเสาหิน 
หรือ ม่อนหินกอง เกิดจากการปะทขุองภูเขาไฟเม่ือ 5-6 ล้านปีท่ีแล้ว พาเอาหินหนืดจากใต้เปลือก
โลก ไหลมาเป็นลาวาของหินบะซอลล์ปกคลุมบริเวณนี ้การเย็นตวัอย่างรวดเร็วท าให้เกิดแรงดึง
จากการหดตวัขณะท่ีเย็นลง จงึเกิดรอยแตกแยกตัง้ฉากกบัพืน้ผิว กลายเป็นเสาสงู และ กองหิน 4 - 
8 เหล่ียม ขึน้มา เสาหินเหล่านี ้ค้นพบอีกหลายท่ีในประเทศไทย เชน่ท่ีวดัแสนตุม่ เขาสมิง จ.ตราด 
ภอูงัคาร อ.นางรอง จ.บรีุรัมย์ เขาหินเหล็กไฟ เขาปราสาท อ.วิเชียร์บรีุ จ.เพชรบรูณ์ รวมทัง้ท่ี ต.นา
พูน  อ.วงัชิน้ จ.แพร่ ท่ีเพิ่งจะมีการค้นพบและพฒันาในช่วง 5 ปีกว่าท่ีผ่านมา ตามความเช่ือของ
ชาวบ้าน เช่ือว่าท่ีม่อนเสาหินนีมี้สิ่งศกัดิ์สิทธ์ิดแูลอยู่ มีเร่ืองเล่าว่าทุกวนัพระ จะมีเสียงฆ้อง เสียง
กลอง แวว่มาจากท่ีแหง่นี ้หรืออีกค าร ่าลือวา่ หากใครเอาหินจากท่ีน่ีไปจะต้องมีอนัเป็นไป 

ม่อนเสาหิน มีเนือ้ท่ี 19 ไร่ ยาว 500 ม. กว้าง 200 ม. เส้นทางเดินแบ่งเป็น 8 
มอ่น เร่ิมต้นท่ีม่อนเจ้าอาจญา มอ่นเจ้าค าคือ มอ่นปู่ หมอเฒ่า ม่อนเจ้าแสนจู้  ม่อนปู่ หม่ืนลอง มอ่น
ไพลิน ม่อนสะเดาะเคราะห์ และม่อนเสาหินพิศวงเป็นจดุท่ีนกัท่องเท่ียวชอบเข้ามาถ่ายภาพมาก
ท่ีสดุ เพราะมีแทง่หินเรียงตวักนัสวยงามเป็นระเบียบมากท่ีสดุ 

2.3.1.8 ก าแพงเมืองแพร่ ไม่ปรากฎชัดว่าสร้างในสมัยใด แต่มีอายุมากกว่า 
1100 ปี คือมีหลักฐานจากประวตัิวัดหลวง ท่ีกล่าวว่า " ....พ.ศ. 1374 ท้าวพหุสิงห์ราชโอรสของ 
พอ่ขนุหลวงพล ขึน้ครองเมืองพลทรงรับสัง่ให้ ขนุพระวิษณุวงัไชย เป็นแม่งานท าการบรูณะอาราม 
วดัหลวง มีการหุ้มทองพระเจ้าแสนหลวงทัง้องค์ ขยายก าแพงวดัออกไปถมก าแพงเมือง ก่ออิฐ ให้
สงูขึน้เพ่ือปอ้งกนัน า้ขนุยมไหลเออ่ท่วมเวียง แล้วฉลองสมโภช 5 วนั 5 คืน..." แสดงว่า ก าแพงเมือง
มีการสร้างมาก่อนแล้ว ก าแพงเมืองแพร่เป็นก าแพงชัน้เดียว ขนาดความสูงประมาณ 7 เมตร 
ความกว้างของฐานก าแพงประมาณ 15 เมตร ยาวรอบตวัเมือง ซึ่งมีรูปร่างรีคล้ายหอยสังข์ เป็น
ระยะทางประมาณ 4,000 เมตร ตวัก าแพง ภายในเป็นอิฐโบราณก้อนขนาดใหญ่และ หินเรียงกัน
อยู ่แตด่จูากภายนอกจะ เป็นดนิลกัษณะเป็นเนินดิน มีประตเูมือง 4 ประต ูได้แก่ ประตใูหมอ่ยู่ทาง 
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ทิศเหนือ ประตชูยัอยู่ทางทิศตะวนัออก ประตมูารอยู่ทางทิศใต้และประตศูรีชมุ อยู่ทางทิศตะวนัตก 
ระยะจากประตศูรีชมุก่อนถึงประตใูหมป่ระมาณ 200 เมตร จะมีประตเูล็กๆ ส าหรับน าสตัว์ออกไป
เลีย้งนอกเมือง เรียกว่า ประตเูลีย้งม้า ทกุประตจูะมีป้อมปราการ ถัดจากก าแพงออกไปด้านนอก
จะมีคนู า้กว้างประมาณ 20 เมตร ส่วนด้านในก าแพงมีถนน สายรอบเวียง ซึ่งบางช่วงเป็นถนนอยู่
บนสนัก าแพง ได้แก่ถนนทางด้านทิศตะวนัตกตัง้แตถ่นนศรีชมุ ไปจนถึงประตใูหม่ ในปัจจบุนัยงัมี
แนวก าแพงเมืองยงัปรากฎหลกัฐานให้เห็นอย่างเดน่ชดัและยงัมีความสมบรูณ์อยูม่าก ช่วยปอ้งกนั
น า้แม่ยมท่วม ในเมืองไว้ได้จนตราบเท่าทกุวนันี ้แม้ว่าบางส่วนจะถกูบกุรุกตดัเป็นถนน และมีการ
สร้างบ้านเรือนอาศัยอยู่บ้าง ปัจจุบันชาวบ้านเรียกคูน า้ว่า "คือเมือง" หรือ "น า้คือ" และเรียก 
ก าแพงเมืองวา่"เมฆ"  

2.3.2 อตัลกัษณ์ด้านเคร่ืองแตง่กาย 
2.3.2.1 หม้อฮ่อม เป็นค าในภาษาพืน้เมืองเหนือมาจากการรวมค า 2 ค าคือค าว่า 

“หม้อ” และค าว่า “ฮ่อม” เข้าไว้ด้วยกัน โดยหม้อเป็นภาชนะอย่างหนึ่งท่ีใช้ในการบรรจุน า้หรือ
ของเหลวตา่งๆ มีทัง้ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ สว่นฮอ่มนัน้เป็นพืชล้มลกุชนิดหนึง่ ท่ีชาวบ้านน าเอา
ล าต้นและใบมาหมกัในน า้ตามกรรมวิธีท่ีสืบทอดกันมาแตโ่บราณ จะให้น า้เป็นสีกรมทา่ และได้สีท่ี
จะน ามาใช้ในการย้อมผ้าขาว ให้เป็นสีกรมทา่ท่ีเรียกกนัวา่ “ผ้าหม้อฮอ่ม” 

ผ้าหม้อฮ่อม เป็นช่ือผ้าย้อมพืน้เมืองสีกรมท่าท่ีสร้างช่ือเสียงให้กับเมืองแพร่มา
นานแล้ว ในอดีตผ้าหม้อฮ่อมเป็นผ้าฝ้ายทอมือ ท่ีน าดอกฝ้ายขาวมาท าเป็นเส้นใยแล้วทอด้วยก่ี
พืน้เมืองเป็นผ้าพืน้สีขาว หลังจากนัน้จึงน าไปตดัเย็บให้เป็นเสือ้แบบต่าง ๆ กางเกงเต่ียวสะตอ 
จากนัน้น ามาย้อมในน า้ฮ่อม ท่ีได้จากการหมกัต้นฮ่อมเอาไว้ในหม้อในปัจจบุนัมีการทอผ้าด้วยก่ี
แบบพืน้เมืองน้อยลงท าให้ผ้าทอมีราคาแพง ในการตดัเย็บเสือ้ผ้าหม้อฮ่อมจึงมีการใช้ผ้าดิบจาก
โรงงานตดัเย็บ ย้อมด้วยน า้ฮ่อมธรรมชาติหรือสีหม้อฮ่อมวิทยาศาสตร์ ผ้าหม้อฮ่อมเป็นสิ่งหนึ่งท่ี
แสดงถึงความเป็นเอกลกัษณ์ของชาวเมืองแพร่ซึ่งจะเห็นได้จากชุดการแต่งกายพืน้เมืองของชาว
แพร่จะนิยมสวมใส่เสือ้ผ้าหม้อฮ่อมโดยการแต่งกายของชายนัน้ นิยมสวมเสือ้หม้อฮ่อมคอกลม 
แขนสัน้ ผ่าอกติดกระดมุหรือใช้สายมดั ลกัษณะคล้ายเสือ้กยุเฮงของชาวจีน และกางเกงหม้อฮ่อม
ขาก้วย ใช้ผ้าขาวม้ามดัเอว ส่วนการแตง่กายพืน้เมืองของผู้หญิงเป็นเสือ้ผ้าหม้อฮ่อมคอกลมแขน
ยาวทรงกระบอก ผ่าอกติดกระดมุ และสวมผ้าถุงท่ีมีช่ือเรียกว่า “ซิ่นแหล้” ซึ่งเป็นพืน้สีด ามีแถบสี
แดงคาดบริเวณใกล้เชิงผ้า ชาวพืน้เมืองต่าง ๆ ในภาคเหนือตัง้แต่อดีตจนปัจจุบนันิยมใช้เสือ้ผ้า
หม้อฮ่อมท่ีมาจากแพร่ และถ้าพดูถึงหม้อฮอ่มแท้ต้องเป็นหม้อฮอ่มแพร่เทา่นัน้ ซ่ือเสียงของผ้าหม้อ
ฮ่อมเมืองแพร่เป็นท่ียอมรับกันโดยทั่วไป ทัง้นีเ้น่ืองจากมีคณุภาพ ความคงทนของเนือ้ผ้าและสี



  24 

หม้อฮ่อมท่ีใช้ย้อมผ้า ตลอดจนรูปแบบเรียบง่ายสะดวกตอ่การสวมใสไ่ด้ในหลายโอกาส(และคณะ, 
2553) 

ในปัจจบุนัแหล่งผลิตเสือ้ผ้าหม้อฮ่อมท่ีบ้านทุ่งโฮ้ง ต าบลทุ่งโฮ้ง อ าเภอเมืองแพร่ 
เป็นแหล่งผลิตท่ีใหญ่ท่ีสดุและมีช่ือเสียงท่ีสุดประวตัิของบ้านทุ่งโฮ้ง ตามค าบอกเล่าของคนแก่ใน
หมู่บ้าน เลา่ว่าบ้านทุ่งโฮ้งเป็นหมู่บ้านของชาวไทพวนท่ีถกูกวาดต้อน และอพยพมาจากแขวงเชียง
ขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เม่ือประมาณ พ.ศ. 2340 – 2350 โดยคนกลุ่มแรก
ได้เดนิทางมาถึงเมืองแพร่และได้ตัง้บ้านเรือนอยูน่อกก าแพงเมืองแพร่ ทางทิศเหนือด้านประตเูลีย้ง
มา ตอ่มาจึงได้ย้ายจากท่ีเดิม มาตัง้หมู่บ้านขึน้ใหม่บริเวณท่ีเป็นตัง้บ้านทุ่งโฮ้งใต้ในปัจจุบนั และ
อยู่กันเร่ือยมา จนประมาณ พ.ศ. 2360 – 2380 จึงมีกลุ่มไทยพวนกลุ่มใหม่อพยพเข้ามาและตัง้
หมูบ้่านหา่งจากเดมิประมาณ 200 เมตร เป็นหมูบ้่านทุง่โฮ้งเหนือในปัจจบุนั(จนัทวิช, 2547) 

ผู้ ท่ีเข้ามาอาศยัอยูเ่หลา่นีมี้อาชีพทางด้านการตีเหล็ก โดยมีเตาตีเหล็กกนัแทบทกุ
หลงัคาเรือน ชาวบ้านท่ีตีเหล็กมาเป็นเวลานานได้ตีเหล็กจน “ทัง่” ซึ่งเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้รองรับการตี
เหล็กลึกกร่อนลึกเป็นแอ่งซึ่งภาษาไทพวนเรียกว่า “โห้ง” จึงเป็นท่ีมาของช่ือหมู่บ้านทั่งโฮ้ง และ
ต่อมาได้เรียกเสียงเพีย้นไปเป็นทุ่งโห้ง และทางการได้เขียนเป็นทุ่งโฮ้ง ซึ่งเป็นช่ือของหมู่บ้านใน
ปัจจบุนัส่วนอาชีพการตีเหล็กได้เลิกไปประมาณปี พ.ศ. 2450 – 2460 ซึง่เป็นชว่งเวลาท่ีมีบริษัทอิส
เชียติคเข้ามาท าไม้ในภาคเหนือ ชาวบ้านทุ่งโฮ้งจึงได้ไปรับจ้างในการชักลากซุงโดยใช้ ล้อเวิน้ 
เทียมด้วยควายไปชกัลาก ชาวไทพวนทุ่งโฮ้งยงัคงสืบทอดประเพณีวฒันธรรมดัง้เดิมของตนหลาย
อยา่งมาจนถึงปัจจบุนั เชน่ ประเพณีก าฟ้า(วลัลิโภดม, 2532) 

แหล่งผลิตเสือ้ผ้าหม้อฮ่อมในเมืองแพร่ ผ้าหม้อฮ่อมในเมืองแพร่มีแหล่งผลิตท่ี
ส าคญั 3 แหล่งใหญ่ ๆดงันี ้บ้านพระหลวง ต าบลพระหลวง อ าเภอสูงเม่น บ้านเวียงทอง ต าบล
เวียงทอง อ าเภอสงูเมน่ บ้านทุ่งโฮ้ง ต าบลทุง่โฮ้ง อ าเภอเมืองแพร่ การย้อมผ้าด้วยหม้อฮ่อม เพ่ือใช้
ตดัเย็บเป็นเคร่ืองนุ่งหม่ส าหรับสวมใส่จงึเป็นท่ีมาของผ้าหม้อฮอ่มในปัจจบุนั วตัถดุบิท่ีใช้ในการท า
ผ้าหม้อฮ่อมแบบโบราณ ใช้วตัถดุิบส าคญั 2 อย่างดงันี ้คือ ต้นครามหรือต้นฮ่อม น า้ดา่งจากขีเ้ถ้า 
แหล่งผลิตเสือ้ผ้าหม้อฮ่อมในเมืองแพร่ ผ้าหม้อฮ่อมในเมืองแพร่มีแหล่งผลิตท่ีส าคญั 3 แหล่งใหญ่ 
ๆดงันี ้บ้านพระหลวง ต าบลพระหลวง อ าเภอสงูเม่น บ้านเวียงทอง ต าบลเวียงทอง อ าเภอสูงเม่น 
บ้านทุ่งโฮ้ง ต าบลทุง่โฮ้ง อ าเภอเมืองแพร่ การย้อมผ้าด้วยหม้อฮอ่ม เพ่ือใช้ตดัเย็บเป็นเคร่ืองนุง่ห่ม
ส าหรับสวมใส่จึงเป็นท่ีมาของผ้าหม้อฮ่อมในปัจจุบัน วัตถุดิบท่ีใช้ ในการท าผ้าหม้อฮ่อมแบบ
โบราณ ใช้วตัถดุิบส าคญั 2 อย่างดงันี ้คือ ต้นครามหรือต้นฮ่อม น า้ด่างจากขีเ้ถ้า(พนาพฤกษ์ไพร, 
2536) 
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ขัน้ตอนการผลิตคือ น าผ้าฝา้ยทอมือ หรือผ้าดิบ ส าหรับตดัเย็บเสือ้ กางเกงแล้ว
น ามาย้อมด้วยน า้ฮ่อม ต้นครามหรือต้นฮ่อม เพ่ือสกดัให้ได้สีส าหรับการย้อมผ้า โดยใช้วิธีการหมกั
ให้เป็นน า้ฮ่อม น า้ด่าง โดยใช้ขีเ้ถ้าเป็นส่วนผสมของสีฮ่อมท่ีได้จากต้นฮ่อม หม้อโอ่งขนาดใหญ่ 
ส าหรับการหมกัฮ่อมส าหรับย้อมผ้า ถงัแช่ขีเ้ถ้าและหม้อน า้ดา่ง ส าหรับแช่ขีเ้ถ้าท าเป็นน า้ดา่งเพ่ือ
ใช้ผสมสีฮ่อม หม้อโอ่งขนาดใหญ่ ส าหรับการย้อมผ้า ตระกร้าตาห่างๆ ครอบปากหม้อโอ่งส าหรับ
ใส่ผ้าท่ีจะย้อม ถงุมือเป็นเคร่ืองมือสมยัใหม่ท่ีใช้ปอ้งกนัไมใ่ห้สีด าตดิมือ ในอดีตผู้ ท่ีมีอาชีพย้อมผ้า
จะใช้มือกลบัผ้าท่ีย้อมฮ่อม การย้อมท่ีไม่สวมถงุมือท าให้มือของผู้ ท่ีมีอาชีพนีต้ดิสีย้อม ราวตากผ้า
ส าหรับตากผ้าท่ีได้ท าการย้อมแล้วให้แห้ง(ลีส้วุรรณ, 2532) 

กรรมวิธีการผลิตคือ ตัดเย็บผ้าทอหรือผ้าดิบให้เป็นเสือ้กางเกงตามขนาดท่ี
ต้องการให้เรียบร้อย จะได้เสือ้ กางเกง สีขาวท่ีจะน าไปย้อมฮ่อม โดยน าผ้าเหลา่นีไ้ปแชน่ า้ธรรมดา
เป็นเวลา 1 – 2 คืน แล้วน าขึน้จากน า้มาผึ่งให้หมาดๆ เตรียมผ้าท่ีจะย้อมโดยน าตระกร้าตาห่าง ๆ 
มาวางท่ีปากหม้อโอ่ง น าผ้าลงย้อม โดยใส่ลงในตระกร้าตาห่างๆ สวมถุงมือแล้วขย าผ้าให้สีย้อม
ติดให้ทัว่ น าผ้าท่ีย้อมฮ่อมจนทัว่แล้วไปผึ่งแดดจนแห้ง แล้วย้อมซ า้อีก 5 ครัง้ เม่ือได้สีท่ีย้อมติดดี
ติดทัว่ผืน ให้มีความทนทาน ควรน าไปตากแดดจนแห้ง หลงัจากการย้อมครัง้สดุท้าย เสือ้ กางเกง 
แห้งดีแล้ว ซกัน า้ครัง้สดุท้ายแล้วลงแปง้ข้าวเจ้าในเสือ้กางเกงผ้าหม้อฮ่อม เพ่ือรีดให้เรียบได้ง่าย ๆ 
ก่อนน าไปพบัและมดัเป็นมดัๆ เตรียมบรรจถุงุพลาสตกิ พร้อมท่ีจะสง่ให้กบัพอ่ค้าท่ีรับไปจ าหนา่ย 

ในปัจจุบันการตดัเย็บเสือ้ผ้าหม้อฮ่อม นับได้ว่าสร้างงานและท ารายได้ ให้กับ
ชาวบ้านทุ่ง โฮ้งเป็นอย่างมาก ท าให้หมู่บ้านนีป้ระชาชนมีฐานะทางเศรษฐกิจดีบ้านทุ่งโฮ้งได้เป็น
เขตสขุาภิบาลแห่งหนึ่งของจงัหวดัแพร่ ซึ่งมีร้านตดัเย็บเสือ้ผ้าหม้อฮ่อมตัง้อยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่ง
แตล่ะร้านตา่งก็มีเคร่ืองหมายและช่ือร้านแตกตา่งกนัออกไป ส่วนในด้านรูปแบบ ได้มีการปรับปรุง
เสือ้ผ้าหม้อฮ่อมให้มีแบบท่ีแตกตา่งไปจากเดิมตามความต้องการของตลาดผู้บริโภค ตดัเย็บเป็น
เสือ้ซาฟารี เสือ้คอเชิร์ต มีทัง้ท่ีเป็นแบบแขนสัน้และแขนยาว เป็นต้น(ช้างค า, 2545) 

ตีนจกหม้อฮ่อม การพัฒนางานทอผ้าพืน้เมือง โดยเฉพาะตีนจกในจงัหวดัแพร่ 
ในขณะนีมี้การพฒันาผ้าตีนจกท่ีใช้เส้นใยฝา้ยแท้ๆ ย้อมด้วยฮ่อม และสีธรรมชาติท่ีได้จากเปลือก
ของต้นไม้หลายชนิด ถึงแม้ลวดลายยงัไม่เข้าขัน้ แต่ก็เคยได้รางวัลประเภทความคิดสร้างสรรค์
มาแล้ว หากการทอผ้าตีนจกหม้อฮ่อมน าโดย นางรัตนา เรือนศักดิ์ จากกลุ่มอาชีพบ้านน า้รัด 
ต าบลน า้รัด อ าเภอหนองม่วงไข่ จังหวดัแพร่ได้รับการพัฒนาลวดลายอย่างในอ าเภอลอง ผ้าจก
หม้อฮ่อมก็จะสวยงามและมีเอกลกัษณ์ของท้องถ่ินอีกแห่งของจงัหวดัแพร่ สีคราม ได้จากฮ่อม สี
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น า้ตาลอ่อน ได้จากเปลือกต้นล าใย เปลือกต้นสะเดา เปลือกต้นประดู่ สีน า้ตาลอมส้ม ได้จาก
เปลือกต้นกระท้อนและสีเสียด 

2.3.2.2 ผ้าซิ่นตีนจก อ.ลอง เมืองลอง เป็นชุมชนโบราณ เป็นเมืองหน้าด่าน
ส าคญัเมืองหนึ่ง ทางทิศใต้ของอาณาจกัรล้านนา ในยุคนัน้มีช่ือเรียกว่า เมืองเชียงช่ืน ภายหลัง
อาณาจักรล้านนาตกเป็นประเทศราชของอยุธยา ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถกษัตริย์
อยุธยา ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมืองลอง ขึน้อยู่กับนครล าปาง 
จนกระทัง่ปีพุทธศกัราช 2474 จึงได้โอนเป็นอ าเภอหนึ่งในจงัหวดัแพร่ เมืองลองในอดีตเป็นเมือง
ของชาวไทยยวนหรือชาวไทยโยนก ท่ีมีวฒันธรรมต่างๆ รวมทัง้ด้านการแตง่กายเป็นแบบเดียวกับ
ชาวโยนกเมืองอ่ืนในอาณาจักรล้านนาโดยทั่วไป ชาวล้านนาเป็นพวกไทยยวนซึ่งมีเทคนิคและ
ศิลปะในการทอผ้าในรูปแบบของตนเอง ผู้หญิงไทยวนนิยมแต่งกายด้วยผ้าซิ่นทอชนิดตา่งๆ และ
ผ้าซิ่นตีนจกเป็นผ้าซิ่นท่ีทอขึน้เพ่ือใช้ในโอกาสพิเศษ โดยวสัดท่ีุใช้ในการทอมีทัง้ท่ีเป็นฝา้ยไหม ดิน้
เงิน ดิน้ทอง ทอเป็นผ้าลวดลายสวยงาม การทอผ้าตีนจกของชาวเมืองลองเร่ิมขึน้มานานเพียงใด
ไม่ปรากฏหลักฐานแต่สันนิษฐานว่าความรุ่งเรืองของเมืองลองมีมามานานกว่า 200 ปี จาก
หลกัฐานภาพถ่ายเจ้านายฝ่ายหญิงของเมืองแพร่ในสมยัก่อนพ.ศ. 2445 พบว่า ผ้าซิ่นท่ีใช้สวมใส่
จะมีเชิงซิ่นเป็นตีนจก สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นซิ่นตีนจกท่ีทอขึน้โดยช่างทอผ้าชาวเมืองลอง 
นอกจากนีห้ลกัฐานการใช้ผ้าทอตีนจกเมืองลอง ในการแต่งกายของชาวเมืองลองยังปรากฏมา
นานนบัร้อยปี หลกัฐานนีคื้อภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ี วดัเวียงต้า ต าบลเวียงต้า อ าเภอลอง ฝีมือชา่ง
พืน้บ้านท่ีมีความงามไม่ด้อยไปกว่าภาพจิตรกรรมฝาผนังในวิหารท่ีวัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน
จิตรกรรมเวียงต้า เป็นภาพวิถึชีวิตความเช่ือการแตง่กายของชาวบ้านเวียงต้า ซึ่งเป็นคนเมืองลอง
ในยคุนัน้ จากภาพจะเห็นผ้าถงุท่ีผู้หญิงในภาพใช้สวมใสเ่ป็นซิ่นตีนจก(ศรีทนั, 2556) 

วตัถปุระสงค์ในการทอผ้าตีนจกเมืองลองสามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ประการดงันี ้
1) ทอเพ่ือใช้เองในครอบครัว เป็นเคร่ืองแตง่กายใช้ประกอบเชิงซิ่นเรียกวา่ ซิ่นตีน

จกหรือถ้าครอบครัวใดมีฐานะดีมีเวลาว่างมาก ผู้หญิงในครอบครัวนัน้ก็จะทอผ้าซิ่นเป็นลวดลาย
จกทัง้ผืนก็ได้ ส าหรับนุ่งในโอกาสพิเศษในเทศกาลตา่งๆ ผู้หญิงมกัทอผ้าจกเม่ือใช้ในพิธีแตง่งาน
ของตน หรือทอไว้เป็นผ้าสไบส าหรับใช้ในโอกาสส าคญัตา่งๆ หรือทอเป็นของใช้ส าหรับหญิงและ
ชาย เช่น ทอจกเป็นผ้าเช็ดหน้า ทอจกเป็นย่ามใส่หมากส าหรับผู้หญิง ทอจกเป็นผ้าขาวม้า เป็น
กระเป๋ามดัเอวส าหรับใส่ลกูกระสนุดินปืนเวลาออกป่าส าหรับผู้ชาย หรือว่าท าเป็นผ้าเช็ดหน้าเป็น
ผ้าจกท่ีภรรยาทอให้สามี หรือหญิงสาวทอให้หนุ่มคนรักไว้พาดไหล่ใช้ในโอกาสพิเศษหรืองานพิธี
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เช่นกนั นอกจากนัน้ยงัทอไว้ใช้ในงานศพของตน โดยทอเป็นผ้าเช็ดหน้าเก็บไว้ส าหรับปิดหน้าศพ
ตนเองเม่ือเสียชีวิต หรือทอเป็นผืนใหญ่ไว้ส าหรับคลมุศพของตน 

2) ผ้าท่ีใช้ในงานพิธีกรรมทางศาสนา และพิธีตา่งๆ เช่นท าบุญ ฟ้อนร า แต่งงาน 
หรือเทศกาลตา่งๆ โดยเฉพาะการท าบญุทางศาสนา มีการถวายจตปัุจจยัไทยธรรมเป็นผ้ารวมอยู่
ด้วย เช่น ไตรจีวร รัดประคต อาสะนะปนูัง่ ผ้าปลูาด เป็นต้น ทัง้ผ้าท่ีทอขึน้เป็นพิเศษเพ่ือถวายพระ
และผ้าท่ีทอไว้ใช้ในงานเทศกาลส าคญัตา่งๆ จึงเป็นผ้าท่ีทอขึน้ด้วยความประณีต มีสีสนั ลวดลาย
งดงามเป็นพิเศษ ผ้าบางผืนจะทอกนัเป็นเวลาแรมปีด้วยใจรักและศรัทธา เชน่ การทอผ้าจกเป็นผ้า
คลุมศีรษะนาค ทอจกเป็นย่ามพระ ผ้าห่อคมัภีร์ หรือทอจกเป็นผ้าเพ่ือประดิษฐ์เป็นพวงมาลัย
ส าหรับใช้ประดบัศาลา ประดบัธรรมาสน์ในงานประเพณีเทศน์มหาชาติ 

ผ้าจกเมืองลอง เป็นผ้าทอท่ีมีลวดลายและสีท่ีงดงาม ผ้าจกเมืองลองในอดีตส่วน
ใหญ่เป็นการทอเพ่ือน ามาตอ่กบัผ้าถงุหรือท่ีชาวบ้านภาคเหนือ เรียกว่า “ซิ่น” ท าเป็นเชิงผ้าถงุหรือ
ตีนซิ่น ผ้าซิ่นท่ีตอ่เชิงด้วยผ้าทอตีนจก มีช่ือเรียกว่า “ซิ่นตีนจก” ท าให้ผ้าซิ่น มีความสวยงามแสดง
ถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคมของผู้สวมใส่ 

ลกัษณะของผ้าซิ่นตีนจกเมืองลองมีลกัษณะเดน่แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ หวัซิ่น ตวัซิ่น ตี
ซิ่น 

- หวัซิ่น ใช้ผ้าขาวและแดงตอ่กนั 
- ตวัซิ่น เป็นการสร้างลาย โดยเส้นยืน ท าให้เกิดลายทางขวาง 
- ตีนซิ่นหรือตีนจก ก็จะใช้การทอโดยเทคนิคจก ถูกก าหนดโดยเส้นยืนด าและ

แดง สว่นลายดอกใช้สีตดักนัในกลุม่สีแบบโบราณ ตามเอกลกัษณ์ดัง้เดิมผ้าตีนจกไทยวนเมืองลอง 
นิยมใช้เส้นใยฝ้ายและไหมสีเหลืองเป็นสีหลกัในการจกตกแต่งลวดลาย นิยมเว้นจงัหวะลวดลาย
ไม่ให้ถ่ีแน่นจนเกินไป และนิยมจกลวดลายเฉพาะส่วนคร่ึงบนของตีนซิ่นโดยเว้นพืน้สีแดงส่วนล่าง
ไว้ ในการน าผ้าตีนจกแบบนีไ้ปเย็บต่อกับส่วนหวัซิ่นและส่วนตีนซิ่น จะสังเกตได้ว่าเชิงพืน้สีแดง
ของผ้าตีนจก จะสมัพนัธ์กบัสีแดงของสว่นประกอบของหวัซิ่นท าให้ดสูวยงาม 

ผ้าจกเมืองลองสว่นใหญ่ออกแบบจดัวางลวดลายอยา่งอิสระ เช่น ลายหลกัท่ีอาจ
เป็นได้ทัง้ลายหลกัและลายประกอบ ส่วนลายประกอบก็อาจเป็นลายหลักได้เช่นกัน ฉะนัน้ การ
เรียกช่ือลาย จงึมิได้เรียกช่ือลายท่ีเป็นหลกัอยูต่รงกลางผ้าเสมอไป เม่ือทอได้ขนาดความยาวตามท่ี
ต้องการแล้ว ช่างทอจะจบลงด้วย ลวดลายพิเศษเพ่ือเป็นเคร่ืองหมายเฉพาะของผู้ ทอ เรียกว่า 
“หมายซิ่น” เพ่ือแสดงความเป็นเจ้าของหรือปอ้งกนัการถกูลกัขโมย 
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การทอผ้าตีนจกของช่างทอผ้าชาวเมืองลองในอดีต เป็นการทอผ้าด้วยก่ีหรือหูก
ทอผ้าแบบพืน้เมือง และท าลวดลายบนผืนผ้า โดยการใช้ขนเม่นหรือไม้ไผ่ ท่ีท าปลายให้แหลมจก
ล้วงด้ายเส้นยืนจากด้านหลงัของผ้า การทอด้วยวิธีดงักล่าวจะต้องอาศยัฝีมือ ความช านาญและ
ความอดทนของช่างทอผ้าจึงจะได้ผ้าท่ีสวยงาม (วิไลภรณ์ , 2542) เทคนิคการทอผ้าตีนจกแบบ
โบราณได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจบุนั แตมี่ช่างทอผ้าเพียงบางคนเท่านัน้ ท่ีสามารถทอผ้าด้วย
วิธีนี ้เน่ืองจากความยากของการทอและต้องใช้เวลานานกว่าท่ีจะทอได้แต่ละผืน ราคาของผ้าจึง
แพงหาตลาดได้ยาก ช่างทอผ้าตีนจกเมืองลองโดยทั่วไปจึงไม่นิยมทอด้วยเทคนิคแบบโบราณนี ้
(อรัณยะนาค, 2536) 

ความนิยมและความต้องการซิ่นตีนจกของบุคคลภายนอก ในช่วงระยะเวลาท่ี
ผา่นมาไมก่ี่ปีจนถึงปัจจบุนัเพิ่มสงูขึน้อยา่งมาก แตด้่วยลกัษณะการผลิตแบบเดิมของตีนจกต้องใช้ 
ระยะเวลานานมากในการทอแต่ละผืน (วิสมัย และเพยาว์ , 2538; ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ 
โรงเรียนนารีรัตน์, 2538) นางประนอม ทาแปง ราษฎรบ้านนามน อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ ซึ่งเป็น
คนช่างคิดช่างทดลอง จึงคิดค้นหาวิธีการย่นระยะเวลา ในการจกผ้าโดยใช้ “เหา” หรือ “เขา” ได้
ส าเร็จเป็นคนแรกของอ าเภอลองและจงัหวดัแพร่ นอกจากนีย้งัคิดค้นวิธีออกแบบลายผ้าตา่ง ๆ ทัง้
ลายโบราณและลายประยกุต์ เพ่ือใช้กบัเขาลาย ท าให้ย่นเวลาในการทอผ้าได้เป็นอยา่งมาก ทัง้ยงั
ง่ายตอ่การทอของลกูทออีกด้วย (ทบวงมหาวิทยาลยั, 2541; ล าเดือน และวิฑรูย์, 2541) 

การทอแบบอ าเภอลอง โดยการใช้เขานี ้ชาวบ้านจะเรียกผ้าจกท่ีได้ว่า “จกยก
เขา” คือเป็นการใช้ลวดลายของตีนจก แตท่อด้วยการน าเขามายกลาย (วิสมยั และเพยาว์ , 2538) 
แตข่ัน้ตอนสดุท้ายก็ยงัต้องใช้มือ คือการ หยอดสี” หรือเพิ่มเส้นด้ายสีเข้าไปตามจดุท่ีต้องการ โดย
ใช้การจกด้ายเส้นยืนด้วยขนเม่น หรือไม้แหลมเพียงบางส่วน เพ่ือให้ได้ลายท่ีสวยงาม (ทรงศกัดิ ์
และแพทรีเซีย, 2536; ไมตรี, 2540) เม่ือมีการน าเอาเทคนิคยกเขามาใช้กบัการทอจก ซึ่งท าผ้าซิ่น
โดยยกเส้นด้ายยืนในส่วนท่ีเป็นลายหลกัและลายประกอบบางส่วนนัน้ ช่วยย่นระยะเวลาการผลิต
ให้รวดเร็วขึน้ คือสามารถทอได้รวดเร็วกว่าการจกด้วยมือถึง 4-5 เท่า (ล าเดือน และวิฑรูย์, 2541) 
คณุสมบตัิ ดงักล่าวนีเ้องท่ีท าให้การยกเขาตีนจกถูกใช้อย่างกว้างขวาง เน่ืองจากสามารถพฒันา
เทคนิคการทอผ้าตีนจกให้ง่ายขึน้ โดยใช้ เขาฟืม ช่วยในการท าลวดลาย และใช้เวลาในการทอผ้า
แตล่ะผืนสัน้ลงโดยคณุคา่ของผ้าไม่ได้ด้อยลง ต้นทนุในด้านแรงงานจึงต ่ากว่าการใช้เทคนิคการจก
แบบเดมิ ตลาดของผ้าทอตีนจกเมืองลอง จงึขยายออกไปกว้างขวางเป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไปมากขึน้ 
(กรมศลิปากร, 2542) 

2.3.3 อตัลกัษณ์ด้านวฒันธรรมประเพณี 
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2.3.3.1 อทุยานลิลิตพระลอ ตัง้อยู่ท่ีอ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ เม่ือถึงตวัอ าเภอแล้ว 
จะมีปา้ยบอกทางให้เห็นเดน่ชดั ขบัรถไปจนเจอเทศบาลอ าเภอสอง และเลีย้วขวาไปตามปา้ยบอก
ทางจากถนนใหญ่เข้าสู่ถนนในหมู่บ้านคุ้มครองธรรม ประมาณ 1 กิโลเมตร เราจะเห็นอทุยานลิลิต
พระลอ 

เร่ืองลิลิตพระลอนี ้ถูกแต่งขึน้ในสมยัอยุธยาตอนต้น เล่ากนัว่า มีเมืองสองเมือง
คือเมืองสรวงและเมืองสอง เมืองสรวงมีลูกชายช่ือพระลอ รูปโฉมงดงามมาก ส่วนอีกเมืองหนึ่งมี
ลกูสาวสองคนคือพระเพ่ือนและพระแพง สองเมืองนีมี้ความแค้นต่อกัน ต่อมาพระเพ่ือนและพระ
แพงหลงรักพระลอจากค ากล่าวขานจึงให้ปู่ เจ้าสมิงพรายท าเสน่ห์หลายวิธี ในท่ีสดุทัง้สามก็ได้พบ
กนัและอยู่ด้วยกนัท่ีเมืองสองอยา่งลบั ๆ ตอ่มาพระเจ้าย่าของพระเพ่ือนและพระแพงทราบเร่ือง จึง
โกรธและให้ทหารล้อมต าหนกัของทัง้สามสงัหารหลานสาวของตนและพระสวามี ทัง้สามยืนอิงพิง
กนัตายดสูง่างามยิ่งนกั 

ในอุทยานสร้างสถานท่ีหลายแห่งตามท้องเร่ือง ท่ีแรกคืออนุสาวรีย์สามกษัตริย์
คือ พระลอ พระเพ่ือน และพระแพง ในฉากท่ีทัง้สามยืนอิงพิงกนัตาย มีไก่แก้วท่ีปู่ เจ้าสมิงพรายใช้
หลอกล่อพระลอให้รีบมาหาพระเพ่ือนและพระแพง นอกจากนีย้งัมีการจ าลองถ า้ของปู่ เจ้าสมิง
พราย ภายในถ า้ได้จดัแสดง ภาพประตมิากรรมฝาผนงั เร่ืองราวเก่ียวกบัวรรณคดีลิลิตพระลอ ด้าน
นอกมีอาคารมีการจดัแสดงประวตัิ และวตัถุโบราณท่ีขุดพบในบริเวณอุทยาน ตลอดการเดินชม
อทุยานแห่งนี ้นอกจากสถานท่ี บคุคล และสตัว์จากในเร่ืองแล้ว เรายงัจะได้อ่าน บทประพนัธ์จาก
เร่ืองท่ีให้ข้อคดิตา่ง ๆ นา ๆ ติดอยู่ทัว่ไปในบริเวณอทุยาน  ไม่ไกลจากอทุยานนกัจะเป็นวดัพระธาตุ
พระลอ ซึง่เช่ือกนัวา่ซึง่เป็นท่ีเก็บอฐิัของพระลอ พระเพื่อนและพระแพงนัน่เอง 

2.3.3.2 ประเพณีก าฟ้าไทยพวน ค าบอกเล่าท่ีเล่าตอ่กนัมาว่า เจ้าชมภู กษัตริย์ผู้
ครองเมืองพวน ได้ยกทพัไปรบกับหลวงพระบางได้ชยัชนะ หลงัจากยกทพักลบัเมืองพวนแล้ว เจ้า
ชมพูก็ไม่ยอมตกเป็นเมืองขึน้ของหลวงพระบางและเวียงจนัทน์อีกต่อไป จึงประกาศเป็นเอกราช 
เจ้านนท์แห่งนครเวียงจนัทน์ จงึยกทพัไปปราบเมืองพวนและจบัเจ้าชมภูประหารชีวิต ในขณะท่ีท า
พิธีการอยู่นัน้ เกิดฟ้าผ่าถูกด้ามหอกท่ีจะใช้ประหารชีวิตเจ้าชมภูหักสะบัน้ลงทหารแห่งเมือง
เวียงจนัทน์เตลิดกระเจิงหนี เจ้านนท์ทราบเหตอุัศจรรย์จึงรับสั่งให้น าเจ้าชมภูกลับไปครอง เมือง
พวนตามเดิม ด้วยเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในครัง้นี ้จงึเกิดการนบัถือฟ้าและประเพณีก าฟ้า มาจนถึงทกุ
วนันี ้พอถึงวนังานก าฟ้าทุกคนจะต้องหยุดท างานและให้มาร่วมสนุกสนาน ท าบุญ ถ้าไม่เช่ือฟัง 
ออกไปท างานอาจถกูฟ้าผา่ตายได้ 
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ประเพณีก าฟ้า นบัว่ามีความส าคญัต่อชาวไทยพวน ต าบลทุ่งโฮ้ง อ าเภอเมือง
แพร่ จงัหวดัแพร่ ได้ยึดถือมาตลอดและได้จดัประจ าทกุปีด้วยความเช่ือถือว่าผู้ เข้าร่วมพิธีจะไม่ถกู
ฟ้าผ่าตายได้ชาวหมู่บ้านใกล้เคียงท่ียอมรับเช่ือถือเขาก็จะเข้าร่วมพิธีนีด้้วยเหมือนกนั ในประเพณี
ก าฟ้าของแตล่ะปี ก่อนงานวนัหนึ่ง คือวนัขึน้ ๒ ค ่า เรียกว่าวนั ก๋าต้อน ซึ่งจะมีการละเล่นพืน้บ้าน 
เชน่ เตะหมากเบีย้ข่ีม้าหลงัโกง ก่อเล้า เล่นนางด้ง นางกวกัและตอ่ไก่ อย่างสนกุสนาน ในวนัก าฟ้า
คือ วนัขึน้ ๓ ค ่า เดือน ๓ ชาวไทยพวนจะคอยฟังเสียงฟ้าร้องว่ามาจากทางทิศใด เพราะมีความ
เช่ือว่าเสียงฟ้าร้องคือเสียงฟ้าเปิดประตนู า้เพ่ือให้ชาวนามีน า้ท านาในปีต่อไป โดยมีการท านายว่า 
ถ้าฟ้าร้องทางทิศเหนือ หรือทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ จะท านายว่าฝนจะดีท านาได้ข้าวบริบรูณ์ จะ
ท าให้มัง่มีศรีสุข ถ้าฟ้าร้องทางทิศใต้ จะท านายว่าฝนแล้ง น า้ท่าไม่บริบูรณ์ การท านาจะเสียหาย 
ถ้าฟ้าร้องทางทิศตะวันออก ฝนจะตกปานกลาง นาลุ่มดี นาดอนจะเสียหาย ถ้าฟ้าร้องทางทิศ
ตะวนัตก จะท านายวา่จะมีความแห้งแล้ง ฝนตกไมแ่นน่อน 

 
3. การค้นพบนิล จ.แพร่ 

จากกรณี นักธรณีวิทยาได้ยืนยนัว่าพบพลอยของจริงท่ี "ม่อนหินล้านปี" ท่ีบ้านไทรย้อย 
หมู่ 6 ต.ไทรย้อย อ.เดน่ชยั จ.แพร่ ซึ่งเป็นตระกูล “บลแูซฟไฟร์” โดยผู้ว่าราชการจงัหวดัแพร่ ได้สัง่
ปอ้งกนัพืน้ท่ีไมใ่ห้ชาวบ้านขึน้ไปขดุ ชีเ้ป็นบอ่พลอยบอ่สดุท้ายของประเทศ เตรียมพฒันาเป็นแหล่ง
ทอ่งเท่ียวทางธรรมชาตินัน้ ความคืบหน้าเร่ืองนีเ้ม่ือวาน ชาวบ้าน ได้ร ่าลือกนัมาก และพากนัแหข่ึน้
ไปหาพลอย บนม่อนหินล้านปีดงักล่าว ชาวบ้าน นักเรียน จากหลายโรงเรียนได้ขึน้ไปทศันศึกษา 
ในขณะท่ียงัมีคณะจากสถาบนัตา่งๆ ได้น าคณะขึน้ไปพิสจูน์ ตรวจสอบ มอ่นหินแหง่นี ้ด้วย 

นายเน้ย สมบูรณ์เถกิง นายก อบต.ไทรย้อย พร้อมผู้ ใหญ่บ้าน เฝ้าติดตาม และดูแล
นกัวิจยัและนกัท่องเท่ียว ดร.กฤษณ์ ว์นินทร์ นกัวิจยัสถาบนัวิจยัและพฒันาอญัมณีฯ เปิดเผยว่า 
หลงัจากท่ีได้รับเรียนเชิญจากจงัหวดัให้มาตรวจสอบ ได้รับแจ้งจากนายก อบต.ว่า ในช่วงท่ีฝนตก
เกิดมีชาวบ้านขึน้ไปหาพลอยกนัจ านวนมาก ซึ่งคณะได้ลงพืน้ท่ี ตรวจสอบในบริเวณโดยรอบ ซึ่งมี
ถนนสองสาย เข้ามาทางด้านหน้า แตด้่านหลัง ยงัไม่มีใครใช้ถนนสายนัน้ แต่คาดว่าชาวบ้านคงรู้
ว่ามีพลอย ได้เดินส ารวจถนนสายนีท่ี้ห่างจากม่อนหินล้านปี ออกไปประมาณ 1 กม. พบว่า ถนน
สายนีมี้อญัมณีเตม็ไปหมด เกือบทกุตารางนิว้ 

ด ร.สม ฤ ดี  ส า ธิต คุณ  ภ าค วิ ช าวิ ท ย าศาสต ร์ พื ้น พิ ภ พ  คณ ะวิ ท ยาศ าสต ร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนักวิจัย จากสถาบนัวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดบั
แห่งชาติ ระบุพลอยท่ีพบของจังหวดัแพร่ เป็นพลอยท่ีสวยงาม ในลกัษณ์โดยเฉพาะสีน า้เงินเข้ม 
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คล้ายผ้าสีม่อฮ่อม มีทัง้ขนาดเล็กๆ ไปจนถึงขนาดใหญ่ ซึ่งก็ยงัไม่เคยพบท่ีใดมาก่อน นายก อบต.
ไทรย้อย ระบุว่า หลังจากท่ีฝนตกหนกัมาหลายวนั ก็พบว่ามีประชาชนจ านวนมากมาจากหลาย
พืน้ท่ีเข้ามามาก และมาค้นหาพลอย จนต้องจดัเวรยาม และคอยแนะน าเพ่ือไม่ให้ชาวบ้านและ
นกัท่องเท่ียวท าลายธรรมชาติ และห้ามไม่ให้ขุด ส่วนสาเหตท่ีุพลอยผดุขึน้มามากในช่วงนีค้าดว่า
จะมาจากการท่ีฝนตกหนกั น า้ฝนได้ชะล้างเอาหินออก พลอยท่ีฝังอยู่ในหิน ก็หลดุไหลไปตามน า้
ลงไปสู่ถนน แตก็่ยงัพบว่า หินบนถนนสายนี ้เกือบทกุก้อน จะพบนิลเต็มไปหมด ส่วนพลอยก็จะมี
เป็นชว่งๆ ปะปนกนัออกมา จงึอยากขอร้องให้ประชาชนอย่าได้ท าลายหรือขดุ แตห่ากพบตามถนน
โดยไมไ่ด้ท าลายธรรมชาต ิคงไปห้ามไมไ่ด้  

ในอดีตหลานล้านปีก่อน ประเทศไทยเคยมีภูเขาไฟอยูใ่นทกุภมูิภาค ลกัษณะของภเูขาไฟ
ในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะเป็นภูเขาไฟแบบโล่ (Shield Volcano) คือ ลาวาจะไหลได้ง่าย ดงันัน้
หากมีการระเบิดของภูเขาไฟขึน้ก็จะไม่รุนแรง ซ า้ภูเขาไฟในทกุภูมิภาคของไทย เป็นภูเขาไฟท่ีดบั
แล้ว 

ภาคเหนือ พบในเขตจงัหวดั ล าปาง เชียงราย แพร่ นา่น และอตุรดติถ์ 
ภาคกลาง พบในเขตจงัหวดัสโุขทยั ก าแพงเพชร เพชรบรูณ์ สระบรีุ และลพบรีุ 
ภาคตะวนัออก พบในเขตจงัหวดั ปราจีนบรีุ จนัทบรีุ นครนายก และตราด 
ภาคตะวนัตก พบในเขตจงัหวดั กาญจนบรีุและจงัหวดัตาก 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบในเขตจังหวดั นครราชสีมา ศรีษะเกษ อุบลราชธานี 

บรีุรัมย์ เลย และสริุนทร์ 
แหล่งทบัทิมท่ีส าคญัท่ีสดุของไทย คือ บริเวณ อ าเภอเขาสมิง อ าเภอบอ่ไร่ จงัหวดัตราด ,

บริเวณอ าเภอเมือง อ าเภอมะขาม อ าเภอขลงุ อ าเภอโป่งน า้ร้อน อ าเภอทา่ใหม่ จงัหวดัจนัทบรีุ ,ใน
เขตอ าเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ และอ าเภอน า้ยืน จังหวัดอุบลราชธานี ก็พบอยู่บ้าง
 แหล่งไพลิน (แซปไฟร์อ่ืนๆ ด้วย) ท่ีใหญ่ท่ีสุด คุณภาพดีของประเทศไทย คือ แหล่งใน
บริเวณ อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี ส่วนแหล่งในจงัหวดั อ่ืนๆ ก็มีแตค่ณุภาพไม่ดีนัก เช่น 
บริเวณอ าเภอเด่นชยั อ าเภอวงัชิน้ จงัหวดัแพร่ , อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสโุขทยั , อ าเภอวิเชียร
บุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ , อ าเภอกันทรลักษณ์ อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ , อ าเภอน า้ยืน 
จงัหวดัอบุลราชธานี 

ในอดีต ประเทศไทย เป็นแหล่งผลิตพลอยคอรันดมั ท่ีส าคัญแหล่งหนึ่งของโลก มีทัง้ 
ทบัทิม ไพลิน บุษราคมั และ เขียวส่อง ปัจจบุนัผลผลิตพลอยเหล่านีล้ดลงไปมาก ประกอบกับใน
พืน้ท่ีท่ีมีพลอยเร่ิมเป็นแหล่งชมุชน ท าให้การท าแหมืองพลอย แทบจะหายไปจากประเทศไทย แต่
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ยังคงมีท าอยู่บ้างท่ีจังหวัดจันทบุรี กาญจนบุรี และแพร่ เป็นต้น ดังนัน้ วตัถุดิบพลอยชนิดต่างๆ 
ส่วนใหญ่ จึงน าเข้ามาจากแหล่งอ่ืนๆ ทัง้จากแหล่งในประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น พม่า เวียดนาม 
กมัพชูา และแหลง่ไกลออกไป เชน่ ศรีลงักา มาดากสัการ์ เคนยา แทนซาเนีย โมซมับิก ออสเตรเลีย 
เป็นต้น 

แม้ว่า ผลผลิตพลอยตา่งๆ จากแหล่งภายในประเทศลดน้อยลงไปมาก ผู้ประกอบการทัง้
รายย่อยรายใหญ่ จึงต้องน าเข้าพลอยชนิดต่างๆ และเพชร จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกเพ่ือมาเพิ่ม
มูลค่าด้านการเจียระไน ออกแบบและเป็นเคร่ืองประดับต่างๆ เพ่ือส่งออกอย่างต่อเน่ือง ท าให้
อตุสาหกรรมอญัมณี และ เคร่ืองประดบัของประเทศไทย สามารถสร้างรายได้จากการส่งออกสูง
เป็นล าดบัต้นๆ ในอุตสาหกรรมส่งออกทัง้หมดของไทย ในปี พ.ศ.2554 มีมูลค่าการส่งออกอยู่ใน
ล าดบั 4 รองจาก รถยนต์ คอมพิวเตอร์และน า้มนัส าเร็จรูป 

อตุสาหกรรมอญัมณี และ เคร่ืองประดบั และ อุตสาหกรรมต่อเน่ืองตา่งๆ ท าให้เกิดการ
จ้างงานในประเทศจ านวนมาก และมีผู้ประกอบการเป็นจ านวนมากกระจายอยู่ทัว่ประเทศไทย ซึ่ง
สว่นใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม ในลกัษณะรับจ้างผลิต มีสว่นน้อยท่ีมีตรา
สินค้าเป็นของตนเอง และมกัเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ วตัถดุิบส าหรับการผลิตเป็นอญัมณี และ
เคร่ืองประดบัต่างๆ เกือบทัง้หมด จะน าเข้าเป็นส่วนใหญ่เพ่ือน ามาสร้างมูลค่าเพิ่ม จากช่างฝีมือ
แรงงานตา่งๆ ทัง้นีป้ริมาณและมลูคา่การสง่ออกอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทยในปีท่ีผา่นมา แหล่ง
พลอยแหลง่พลอยทบัทิม-แซปไฟร์ท่ีส าคญัของไทยในอดีต คือ 

1. พลอยจากแหล่ง จนัทบรีุ-ตราด รู้จกักนัดี มาเป็นเวลานานแล้ว ในหมู่ชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ พลอยจากแหล่งนี ้มีสีสรรลกัษณะแตกต่างกันไป ตามสภาพพืน้ท่ีท่ีก าเนิด มีสี
และชนิดต่างๆ เช่น น า้เงิน เขียว เหลือง แดง พลอยสาแหรก ฯลฯ นอกจากนี ้ยงัพบอญัมณีชนิด
อ่ืนๆ เกิดร่วมในบางแหล่ง เช่น เพทาย โกเมน ควอตซ์ เป็นต้น โดยทัว่ไป จะพบทบัทิมมากในเขต
อ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบรีุ และเขตอ าเภอเขาสมิง บอ่ไร่ จงัหวดัตราด ส่วนพลอยแซปไฟร์ พบมาก
ในเขตอ าเภอท่าใหม่ อ าเภอเมือง อ าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบรีุ ในปี พ.ศ.2555 ไม่มีแหล่งผลิตพลอย
ในจงัหวดัตราดแล้ว แตย่งัคงมีแหล่งผลิตอยู่บ้างในอ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบรีุ แตจ่นัทบุ รียงัคง
เป็นตลาดซือ้ขายพลอยท่ีส าคญัของประเทศ เน่ืองจากมีการน าพลอยคอรันดมัและพลอยชนิดอ่ืนๆ 
จากแหล่งอ่ืนๆเช่น พม่า เวียดนาม กมัพชูา อาฟริกา เคนยา โมซมับิก เป็นต้น มาเจียระไนและซือ้
ขายกนัอยู ่

2. พลอยจากแหล่งกาญจนบุรี มีช่ือเสียงมานานในอดีตจนถึงปัจจุบนั เช่นเดียวกัน
กบัพลอยจากแหลง่จนัทบรีุ-ตราด แหล่งพลอยอยูใ่นเขตอ าเภอบอ่พลอย พลอยท่ีพบส่วนใหญ่เป็น
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แซปไฟร์สีน า้เงินหรือสีฟ้า ส่วนสีอ่ืนๆ เช่น สีเหลือง น า้ตาลอ่อน แดงอ่อน ก็พบบ้างแต่ไม่มากนัก 
สว่นทบัทิมหายากมาก ขนาดของพลอยท่ีพบส่วนใหญ่จะมีขนาดโต พลอยชนิดอ่ืนท่ีพบในแหล่งนี ้
ได้แก่ นิลตะโก (Black spinel) นิลเสีย้น (Pyroxene) โกเมน แมกนีไทต์ ซานิดีน (Feldspar) เป็น
ต้น นอกจากจะมีการท าเหมืองขนาดเล็กโดยชาวบ้านแล้ว ในแหล่งนีเ้คยมีการท าเหมืองขนาด
ใหญ่ โดยหลายๆ บริษัทซึ่งได้เคร่ืองมือและเทคนิคท่ีดดัแปลงมาจากการท าเหมืองดีบุก และใช้
ความรู้เชิงวิชาการในการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ได้ข้อมลูและผลผลิตอย่างสูงสดุ เป็น
การเปล่ียนแปลงพริกรูปโฉมการท าเหมืองพลอยในประเทศไทยให้ก้าวหน้าไปอีกขัน้หนึง่ ในปี พ.ศ.
2555 เหมืองพลอยดงักลา่ว ได้หยดุการผลิตแล้ว และเปล่ียนแปลงฟืน้ฟพืูน้ท่ีไปท ากิจการอย่างอ่ืน
(วีรยางกรู, 2532) 

ในทางโหราศาสตร์ ความเช่ือของไทย ดาวเคราะห์ท่ีเป็นดาวตวัแทน แห่งความร ่ารวย 
ความรัก และโชคอนัไม่คาดฝัน ถือว่าดาวศกุร์ เป็นดาวศภุเคราะห์ท่ีให้คณุได้มาก ส่วนดาวให้คณุ
แก่ดวงชะตามากก็คือ ดาวเสาร์ เพราะยามใดท่ีดาวเสาร์ให้คณุแล้ว จะให้คณุมากกว่าดาวพฤหสั
ถึง 4 เทา่ 

บลูแซฟไฟร์ หรือไพลิน (BLUE SAPPHIRE) ถือว่าเป็นอัญมณี ท่ีผสมผสานก าลังแห่ง
ดวงดาวไว้อย่างลงตัว คือ เป็นการผสมผสานก าลังกันของดาวศุกร์และดาวเสาร์ เหมือนเป็น
อาจารย์กบัศิษย์มาอยู่ร่วมกนั แล้วก็จะมีอานุภาพ ท าให้เกิดโชคใหญ่แบบไม่คาดฝันขึน้ได้ สีและ
ลกัษณะของบลแูซฟไฟร์ จะมีสีน า้เงินถึงม่วง เป็นสีลกูผสมของดาวศกุร์และเสาร์ และแซฟไฟร์นัน้
ยงัมีประกายท่ีคล้ายเพชร อนัเป็นมณีประจ าของดาวศกุร์ด้วย เม่ือทัง้สีและแสงมารวมกัน จึงเกิด
เป็นพลงัท่ีคล้องจองลงตวัและให้คณุคา่มากขึน้ 

แซฟไฟร์เป็นพลอยตระกูลคอรันดัม แบบเดียวกับทับทิม ต่างกันแค่สีกับค่าความ
ถ่วงจ าเพาะเท่านัน้ บางคนเรียกแซฟไฟร์ว่า ทบัทิมสี ก็มี มีหลายสีมากทัง้สีน า้เงิน ม่วง เขียว ขาว
ใส เหลือง ชมพ ูฯลฯ เช่น ถ้ามีออกไซด์ของเหล็ก และไทเทเนียมปน ก็จะมีสีน า้เงินถึงม่วง ถ้ามีวา
นาเดียมปน เพียงชนิดเดียวก็จะมีสีมว่งเรียกวา่ “ไพลิน” ถ้ามีวานาดิกออกไซด์กบัโคบอลต์ออกไซด์
ปนก็จะมีสีออกเขียว จะเรียกว่า “เขียวส่อง” และถ้ามีสีเหลืองเราก็มกัเรียกว่า “บุษราคมั” นัน่เอง 
แซฟไฟร์ ท่ีมีสีน า้เงิน กบั มว่ง หรือไพลิน ถือวา่เป็นพลอยมหาโชค เหมาะน ามาสวมใส่เพิ่มโชคลาภ
และความสุขสมหวงัในชีวิตคู่กัน โบราณท่านกล่าวไว้ว่า ในพิธีแต่งงานนัน้จะนิยมมอบไพลินให้
เป็นของขวญัแก่คู่สมรส เพราะเป็นมณีแห่งโชคลางท่ีเป็นพลงัมากท่ีสุด อนัน ามาซึ่งความศรัทธา 
ความหวงั โชคชะตาท่ีดี ความร ่ารวย การมีบตุรท่ีประเสริฐ อีกทัง้ทางมณีบ าบดัยงัถือว่าไพลินจะ
ช่วยบรรเทาอาการท่ีเก่ียวกับกล้ามเนือ้ได้ดี ป้องกันการชกักระตกุของกล้ามเนือ้ ช่วยฟอกโลหิต 
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ปรับสมดุลการไหลเวียนของโลหิต ป้องกันการตกเลือด การติดโรคร้าย บรรเทาอาการหอบหืด 
บรรเทาโรคไมเกรน ดังนัน้บลูแซฟไฟร์ จึงเหมาะส าหรับท่านท่ีเกิดทัง้ในวันศุกร์ วันเสาร์ วันพุธ
กลางคืน และคนท่ีเกิดในราศีกันย์เป็นอย่างมาก เพ่ือใส่เสริมดวง เรียกได้ว่า บลแูซฟไฟร์ เป็นอญั
มณีแหง่ทรัพย์ศฤงคาร บนัดาลโชคลาภ เลยก็วา่ได้(อินทร์อ ่า, 2545) 

 
4. การเพิ่มมูลค่าอัญมณีด้วยเทคโนโลยี 

ดร.ดวงแข บุตรกูล และคณะนกัวิจยัของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เจ้าของ
งานวิจัยท่ีสร้างความต่ืนตวัแก่วงการอุตสาหกรรมการค้าและการส่งออกของตลาดอญัมณีไทย
รวมทัง้แวดวงวิชาการ เร่ือง การพฒันาคณุภาพอญัมณีโดยเทคโนโลยีเคร่ืองเร่งล าอนภุาค โดยการ
สนบัสนนุของส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) ซึ่งล่าสุดได้รับการคดัเลือกให้จดัแสดง
เผยแพร่ภายในนิทรรศการงานแถลงผลงานครบรอบ 1 ปีของคณะรัฐบาล ซึ่งได้รับความสนใจ
เย่ียมชมและให้ก าลังใจจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี
ตลอดจนนักวิจัย นักวิชาการ กลุ่มผู้ ค้าผู้ ประกอบการ ตลอดวันท่ี 23-25 ธันวาคม 2558 ณ 
ท าเนียบรัฐบาล ดร.ดวงแข อาจารย์ประจ าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาอัญมณีและ
เคร่ืองประดบั คณะวิทยาศาสตร์ มศว นกัวิจยัเจ้าของผลงาน เปิดเผยวา่ “งานวิจยันีศ้กึษาเก่ียวกบั
การปรับปรุงคณุภาพพลอยตระกลูคอรันดมั โดยใช้เคร่ืองเร่งล าไอออน เป็นการอาศยัพลงังานจาก
กลไกการพุ่งชนของไอออนท่ีก าหนดเข้าไปกระตุ้นโดยปราศจากความร้อนสูง ท าให้เพิ่มความใส
สะอาดและสามารถเพิ่มหรือลดสีของพลอยได้ตามท่ีตลาดต้องการ โดยไม่มีการท าลายโครงสร้าง
หรือผิวพลอย 

งานวิจยันีน้อกจากจะเป็นการศกึษาในแง่วิชาการท่ีเก่ียวกับอนัตรกิริยาระหว่างไอออนท่ี
มีพลงังานจลน์กับระบบผลึกท่ีมีความซบัซ้อนสงูแล้ว ยงัมุ่งหวงัเพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชย์ด้วย ซึ่ง
ถือวา่เป็นแห่งแรกของโลก จนได้รับการกลา่วถึงในรายงานของสถาบนั GIA ประเทศสหรัฐอเมริกา
วา่เป็นเทคนิคใหมท่ี่นา่สนใจ 

ในกรณีท่ีพลอยทับทิม ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึน้คือพบว่าการเกิดไอออนเหน่ียวน าของไอออน
ออกซิเจนและไนโตรเจน เกิดปฏิกิริยา Oxidation-Reduction ของธาตุโลหะทรานซิซั่น ท าให้
พลอยทับทิมใสขึน้ ลดมลทิน ( inclusion) ท่ีอยู่ภายใน โดยไอออนออกซิเจนและไนโตรเจน
เหน่ียวน าท าให้ได้พลอยทับทิมท่ีมีสีออกม่วงสวยงาม และพลอยมีสีแดงเข้มมากขึน้ตามล าดับ 
ส าหรับพลอยสีน า้เงิน (blue sapphire) สามารถยิงไอออนเพ่ือเพิ่มหรือลดสีน า้เงินได้ด้วยการยิง
ไอออนไนโตรเจนหรือออกซิเจนไปท่ีพลอยสีน า้เงินปนเขียวท่ีตลาดไม่นิยม ให้เปล่ียนเป็นน า้เงินเข้ม
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สดได้โดยการใช้ไอออนกระตุ้นให้คู่ธาตุเหล็กและไทเทเนียมท่ีให้สีเหลือง เปล่ียนเป็นให้สีน า้เงิน 
และพลอยสีขาวขุ่น สามารถท าให้ใสขึน้ได้โดยการสลายมลทินขนาดเล็กด้วยล าไอออน ซึ่งเม่ือ
น ามาเจียระไนแล้วสามารถน าไปใช้เป็นเคร่ืองประดับทดแทนเพชรได้ มูลค่าจึงสูงขึ น้ เราน า
ตวัอยา่งงานมาจดัแสดงด้วยคือชิน้งานท่ีเรียกว่า พลอยแกมเพชร เป็นนวตักรรมและเหมาะส าหรับ
คนท่ีไม่ชอบพลอยสังเคราะห์ก็ขอแนะน าให้เลือกพลอยไทย พลอยสีขาวท่ีผ่านกระบวนการยิง
ไอออนแล้วก็มีรูปลักษณ์และมีมูลค่าเทียบเคียงได้กับเพชรเลยทีเดียว คือเราสามารถเปล่ียนอัญ
มณีท่ีดไูม่มีคา่ คล้ายก้อนหินก้อนกรวดขีเ้หร่ๆ ให้กลายเป็นเคร่ืองประดบัท่ีมีคณุคา่มีราคา ก่อนท า
กับหลังท าจะเป็นคนละอย่างกันเลย เราใช้อัญมณีพวก sapphire ซึ่งเป็นพวกตระกูลราคาแพง 
เหมาะสมกับการเพิ่มมูลค่า เราได้พลอยราคาถูกมาเราก็ไปลงทุนกับเคร่ืองมือ การท่ีเราไปหา
พลอยอยู่เร่ือยๆ ก็ไม่มีมากอยู่แล้ว แต่ว่าเราก็จะไปลงทุนท่ีเคร่ืองมือ มันแพง ก็ได้ผลลัพธ์
เหมือนกนั 

จากการพัฒนาคณุภาพอัญมณีครัง้นี ้ท าให้ ดร.ดวงแข บุตรกูลร่วมมือกับจงัหวัดแพร่ 
พฒันานิลท่ีพบบริเวณม่อนหินล้านปี โดยการน านิลมาบดให้เป็นผง แล้วขึน้รูปใหม่โดยใช้เทคนิค
กลาสเซรามิก และกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์ เปล่ียนรูปอัญมณีจากนิลให้กลายเป็นโอปอลสีด า 
เพ่ือเพิ่มมลูคา่ให้กบัอญัมณีและสร้างจดุขายเพ่ือดงึดดูนกัทอ่งเท่ียว จ.แพร่ อีกด้วย  

4.1 เทคนิคกลาสเซรามิก เพ่ือผลิตโอปอลสีด าจากนิล จ.แพร่ 
ในโลกยคุปัจจบุนัการเสาะแสวงหาวสัดุใหมท่ี่มี คณุสมบตัพิิเศษเพ่ือให้สอดคล้องกบั

เทคโนโลยีและ สิ่งประดิษฐ์ใหม่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง อีกทัง้ขัน้ตอนการ ผลิตจะต้องรวดเร็วขึน้ 
ขึน้รูปง่าย และมีคณุภาพท่ีดี การพฒันาวสัดใุหม่ๆนีส้ามารถท าให้คณุภาพชีวิตของมนุษย์มี การ
เปล่ียนแปลงท่ีดีขึน้ เช่น การพฒันาวสัดท่ีุใช้ในทางการแพทย์และทนัตกรรม และหนึ่งในวสัดขุัน้สงู  
(advanced material) ท่ีมีความส าคัญและยังไม่เป็นท่ีรู้จัก กันมากนักในสังคมไทยก็คือวัสดุท่ี
เรียกวา่กลาสเซรามิก (glass-ceramics) 

วสัดกุลาสเซรามิกสามารถเตรียมโดยกระบวนการ ควบคมุการตกผลึก (controlled 
crystallization) ในแก้วท่ีมี องค์ประกอบทางเคมีแบบเฉพาะ โดยวัสดุนีจ้ะแสดง คุณสมบัติ
หลากหลายท่ีประกอบไปด้วยลกัษณะเฉพาะของ ส่วนท่ีเป็นแก้ว (glass) และส่วนท่ีเป็นเซรามิก
พหุผลึก (polycrystalline ceramic) อยู่ในตวัของวัสดุชิน้เดียวกัน โครงสร้างจุลภาคมีความเป็น
ผลกึบางสว่นและเป็นแก้ว บางสว่นซึง่ท าให้มีคณุสมบตัท่ีิแตกตา่งจากแก้วโดยทัว่ไป ท่ีเป็นวสัดท่ีุมี
ความใส แข็งเปราะและเป็นวสัดอุสณัฐานท่ี ปราศจากความเป็นผลกึ และแตกตา่งจากเซรามิกท่ีมี 
ความแข็งเปราะและมีโครงสร้างทางผลึก การผลิต กลาสเซรามิกนัน้โดยทัว่ไปใช้วิธีการหลอมและ
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ขึน้รูป เช่นเดียวกับการท าแก้วทั่วๆไป แต่ต้องเพิ่มกระบวนการ ทางความร้อนแบบควบคุมได้ 
(controlled heat treatment) เพ่ือให้เกิดผลึกเฉพาะท่ีมีขนาดเล็กละเอียด มีการกระจาย ตวัและมี
ขนาดสม ่าเสมอ โดยทัว่ไปต้องมีปริมาณผลึก มากกว่า 50% โดยปริมาตร ซึ่งเฟสของผลึกเซรามิก 
โครงสร้างผลึก การจัดเรียงตัวของผลึก ขนาดของผลึก และ เฟสแก้วท่ีเหลือค้างอยู่หลังผ่าน
กระบวนการทางความ ร้อนจะเป็นตวัก าหนดคณุสมบตัขิองกลาสเซรามิก จากสิ่งท่ีกลา่วมานีท้ าให้
กลาสเซรามิกมีสมบตัิหลากหลาย ในการน าไปประยุกต์ใช้งานเฉพาะทาง เช่น สมบตัิทางไฟฟ้า 
สมบตัเิชิงกล สมบตัทิางความร้อน สมบตัทิางแสง และสมบตั ิทางชีวภาพ เป็นต้น   

ประวตัคิวามเป็นมาของวสัดกุลาสเซรามิกเร่ิมในปี ค.ศ. 1739 โดยมีการกลา่วอ้างถึง
นกัเคมีชาวฝร่ังเศสช่ือว่า Reamur ได้ค้นพบการตกผลึกของเฟสเซรามิกโดย บงัเอิญเม่ือมีการให้
ความร้อนกบัขวดแก้วท่ีมีการเติมยิบซมัจนเต็มและให้ความร้อนท่ีอณุหภูมิสงูเป็นเวลานาน หลาย
วนั   ท าให้วสัดุเปล่ียนจากใสเป็นทึบแสงเหมือน เคร่ืองเคลือบพอร์ซเลน อีกประมาณ 200 ปีถัด
จากนัน้ พืน้ฐานเก่ียวกบัวสัดกุลาสเซรามิกเร่ิมมีการศกึษาอยา่ง ชดัเจนโดยผู้บกุเบิกงานวิจยัด้านนี ้
คือ Donald Stookey แห่งบริษัท Corning Glass Works สหรัฐอเมริกา ซึ่งในปี 1957 Stookey 
ท าการศึกษา photosensitive glass เม่ือ ท าการฉายรังสียูวีในแก้วเพ่ือให้เกิดการตกผลึกของ 
อนุภาคเงิน (silver) เม่ือให้ความร้อนกับแก้วท่ีมี องค์ประกอบหลักเป็นลิเธียมซิลิเกตท่ีอุณหภูมิ
ประมาณ 450 องศาเซลเซียส แต่คืนหนึ่งได้เกิดเหตุไม่คาดคิดท่ีเตาให้ความร้อนเกิดมีการให้
อณุหภูมิท่ีผิดพลาดคือท่ี 850 องศาเซลเซียส ซึ่ง Stookey พบอย่างน่าประหลาดใจว่า แทนท่ีแก้ว
จะหลอมจนเละเป็นของเหลวเสียรูปร่างเม่ือเย็น ตวัลงดงัท่ีคาดการณ์ไว้ แตก่ลบัเป็นว่าเกิดวสัดท่ีุมี
สีขาว และไมเ่ปล่ียนรูปร่าง ไมเ่กิดการบดิเบีย้วจากแก้วตัง้ต้น และเม่ือท าวสัดนีุต้กพืน้พบวา่มีเสียง
ไม่ดังกังวาน เหมือนกับการตกของแก้วทั่วไป ต่อมาได้มีการตระหนักว่า เป็นผลมาจากความ
แข็งแรง (strength) ของวสัดท่ีุเพิ่มขึน้ จากการค้นพบของ Stookey ได้เปิดทางเก่ียวกับการศึกษา 
การตกผลึกของเฟสเซรามิกต่างจากแก้วอย่างแท้จริง ในปีถัดมาเขาได้เป็นผู้คิดค้นและพัฒนา
กลาสเซรามิกทางการ ค้าท่ีเป็นท่ีรู้จกักันอย่างแพร่หลาย เช่น อปุกรณ์เคร่ืองครัว CorningWare® 
และVisionWare® ในปี 1966 เป็นธุรกิจ หลายล้านดอลลาร์ของบริษัท Corning Glass Works 
นบัตัง้แตน่ัน้เป็นต้นมา 

ลกัษณะเด่นของวสัดกุลาสเซรามิกคือมีขนาดของ ผลึกเซรามิกท่ีเล็กละเอียดตัง้แต่
ช่วงระดับนาโนเมตรไป จนถึงไมโครเมตร กระจายตัวอยู่ในเมทริกหลักท่ี เป็นแก้ว เป็นวัสดุท่ี
ปราศจากรูพรุนซึ่งท าให้มีสมบตัิเชิงกลท่ีดี เช่น ทนต่อแรงกระแทกและกดแรงอดั นอกจากนีย้งัมี
สมบตัิเดน่ อ่ืนๆ อีก เช่น ทนตอ่การกร่อนทางเคมี เป็นฉนวนไฟฟ้าท่ี ดีในสภาวะความตา่งศกัย์สูง 
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มีการขยายตวัทางความร้อน ท่ีต ่า มีความสามารถในการน าความร้อนท่ีดี หรือในบาง ประเภทมี
การตอบสนองตอ่กระบวนการทางชีวภาพ กระบวนการผลิตและขึน้รูปไมซ่บัซ้อน สามารถขึน้รูปได้ 
หลากหลายลกัษณะโดยใช้เทคโนโลยีแก้ว เชน่ การเป่า การเทลงแมพ่ิมพ์ การรีด การดงึ การกดอดั 
และการป่ัน เป็นเส้น เป็นต้น ซึ่งเป็นกระบวนการอุตสาหกรรมท่ีรวดเร็ว และต่อเน่ืองตามการ
พฒันาเทคโนโลยีการขึน้รูปแก้วท่ีทนัสมยัในปัจจบุนั ส าหรับในประเทศท่ีพฒันาแล้วเช่น ประเทศ
ญ่ีปุ่ น สหรัฐอเมริกา และกลุ่มสหภาพยุโรป มีการ น าวัสดุกลาสเซรามิกมาประยุกต์ใช้ในงาน
หลากหลายด้าน เช่น ภาชนะทนความร้อน , แผ่นรองให้ความร้อนของเตาหุงต้ม , วัสดุทาง
การแพทย์ เชน่ ฟันเทียม กระดกูเทียม การน ามาใช้ในวงจรไฟฟ้า เชน่ ฉนวน ตวัเก็บประจ ุเซนเซอร์ 
และแผน่รองวงจรไฟฟ้าเป็นต้น(สขุแสน, 2554) 

4.2 กระบวนการผลิตกลาสเซรามิก 
ปัจจบุนักระบวนการผลิตกลาสเซรามิกส์ในขัน้ตอน แรกวตัถุดิบท่ีเป็นสารประกอบอ

นินทรีย์จะถูกค านวณตาม สูตรเฉพาะและผสมกันท าให้เกิดเป็นสิ่งท่ีเรียกว่า glass batch โดย
วตัถุดิบท่ีจะให้โครงสร้างเนือ้แก้วท่ีจ าเป็นต้องมี ประกอบด้วย ทรายแก้ว (หรือซิลิกา) หรือโบรอน
ออกไซด์ จากนัน้ glass batch จะถกูหลอมท่ีอุณหภูมิสูง และแก้ว หลอมเหลวจะถกูท าการขึน้รูป
ตามรูปร่างท่ีต้องการซึ่งจะ ได้วสัดท่ีุมีลกัษณะใสและเป็นวสัดอุสณัฐานปราศจากความ เป็นผลึก 
เม่ือน าแก้วท่ีได้ไปผ่านกระบวนการควบคมุทาง ความร้อน (controlled heat treatment) ซึง่แก้วจะ
มีการตก ผลึกเฟสเซรามิกออกมาโดยผ่านกระบวนการเกิด นิวเคลียส (nucleation) ซึ่งมีลกัษณะ
การเกิดได้สอง ลกัษณะ แบบแรกเรียกว่า homogeneous nucleation เป็นการเกิดนิวเคลียสโดย
ไม่มีต าแหน่งท่ีชอบ อย่างแน่นอน หรือเกิดการแยกเฟสเนือ้แก้วให้มี องค์ประกอบท่ีแตกต่างกัน
เรียกว่า glass-in-glass phase separation ผ่านกระบวนการ spinodal decomposition โดย
ปราศจากตวัช่วยลดพลงังานพืน้ผิวและแบบท่ีสอง เรียกว่า heterogeneous nucleation เป็นการ
เกิด นิวเคลียสโดยท่ีมีตวัชว่ยลดพลงังานพืน้ผิวเชน่ฟองอากาศ ภายในเนือ้แก้ว หรือตวัชว่ยการเกิด
นิวเคลียส (nucleating agent) เช่น อนุภาค TiO2, ZrO2, P2O5 และ CaF2 วัสดุ กลาสเซรามิก
โดยทัว่ไปนัน้กระบวนการเกิดนิวเคลียสจะ เกิดแบบ heterogeneous nucleation หลงัจากการเกิด 
นิวเคลียสแล้วนัน้ก็จะเป็นการเติบโตของผลึกบนนิวเคลียส โดยท่ีขนาด ลักษณะสัณฐานวิทยา 
และชนิดของผลึกจะถูก ควบคุมโดยกระบวนการควบคุมการให้ความร้อนซึ่ง ประกอบไปด้วย
อณุหภมูิ ระยะเวลา อตัราการให้ความร้อน และการเย็นตวั 

ในปัจจุบันมีการวิจัยและพัฒนากลาสเซรามิกใหม่ๆ ออกมาโดยมีการคิดค้น
องค์ประกอบทางเคมีของแก้วท่ี หลากหลายและท าการควบคมุการกระบวนการทางความ ร้อนใน



  38 

ลกัษณะตา่งๆ เพ่ือให้ไดวสัดท่ีุมีคณุสมบตัิพิเศษ เฉพาะตามความต้องการในการน าไปประยกุต์ใช้
งาน ท าให้ มีผลิตภณัฑ์ใหม่ๆออกมาสูท้่องตลาดมากมาย ซึง่ก็จะเป็น การเพิ่มมลูคา่ทางการตลาด
(เอ่ียมโชตชิวลิต, 2554) 

 
5. การออกแบบสินค้าที่ระลึก 

ในปัจจบุนัการออกแบบสร้างสรรค์ของท่ีระลึกเป็นงานศิลปะท่ีเป็นลกัษณะประยกุต์หรือ
ท่ีเรียกว่า “ประยกุต์ศิลป์” หรือ “ศิลปะประยกุต์” มิใช่เป็นการสร้างงาน “วิจิตรศิลป์” ทัง้นีเ้น่ืองจาก
งานวิจิตรศิลป์ถือว่าเป็นศิลปะบริสุทธ์ิ  เป็นงานสร้างสรรค์ท่ีมนุษย์แสดงออกมาเพ่ือความงาม  
ความประณีตละเอียดอ่อน  อันก่อให้เกิดอารมณ์ ความซาบซึง้ สะเทือนใจ  และเกิดความ
ประทบัใจ  มีค่าสูงส่งต่อจิตใจมนุษย์  ซึ่งผุ้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะในลกัษณะนีจ้ะถ่ายทอดชีวิต
จิตใจลงในผลงาน  ปรากฏออกมาในลกัษณะพิเศษ  มีลกัษณะเฉพาะตวัต่อศิลปินแต่ละคน  แต่
งานประยกุต์ศิลป์หรือศิลปะประยกุต์  เป็นลกัษณะท่ีมนษุย์น าเอาวสัดแุละเร่ืองราวตา่งๆ มาผสม
กลมกลืน ปรุงแต่ง  ดัดแปลงสร้างสรรค์ขึน้ให้มีคุณค่าทางความงาม  ทางการใช้สอยให้เป้น
ประโยชน์แก่ชีวิตประจ าวัน  การสร้างงานด้านนีจ้ะต้องค านึงถึงความต้องการของผู้ บริโภค  
กาลเวลา  สมัยนิยม  และองค์ประกอบอ่ืนๆ อีกหลายประการ  ดงันัน้เร่ืองราวของการออกแบบ
ของท่ีระลึกจึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัวิธีการ  แนวทาง  ความนึกคิด  การจดัรวบรวม  การล าดบั  การ
เลือกและความริเร่ิม  โดยมีวตัถปุระสงค์ของรูปแบบท่ีจะสร้างอยู่ท่ีประโยชน์ใช้สอยหรือประดยชน์
ในการตกแต่งเป้นส าคญั  และให้มีรูปลกัษณะของสิ่งท่ีจะสร้างเป็นส่ือหรือสญัลกัษณ์ท่ีน่าสนใจ  
เข้าใจง่าย  เร้าใจ  มีความเหมาะสม  กะทัดรัด  มีความเป็นระเบียบ  และมีความสวยงามเป็น
ส าคญั(แก้วเนตร, 2545) 

อย่างไรก็ตาม  ความคิดรวบยอดเก่ียวกับการออกแบบของท่ีระลึก  มกัจะเปล่ียนไปได้
ตามสมยั  อาจเป็นเพราะอิทธิพลบางอย่างท่ีเข้ามาเก่ียวข้องกับงานออกแบบ  และวงการของท่ี
ระลกึมากขึน้ก็ได้  เชน่  ความก้าวหน้าทางวิชาการ  ความก้าวหน้าทางความนกึคดิ  ความต้องการ
ท่ีไม่มีวนัสิน้สดุของมนษุย์  การแขง่ขนักนัในสว่นตวั  บคุคลในตลาด  สภาวะทางเศรษฐกิจ  สภาพ
ของสงัคมแบบใหม่  การค้นพบวสัดใุหม่ทางการผลิต  สภาพความจ าเป้นของการด ารงชีวิต  ควา
ประหยดั  วฒันธรรม และอ่ืนๆ  ตลอดรวมไปจนกระทัง่เหตผุลทางการเมือง  สิ่งเหล่านีเ้ป็นเร่ือง
ของความซบัซ้อนของสงัคมอนัมีผลตอ่ความคดิรวบยอดของบคุคลผู้ออกแบบได้ทัง้สิน้(จนัทร์แย้ม, 
2544) 
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5.1 จดุมุง่หมายและสาเหตขุองการออกแบบสินค้าท่ีระลึก 
 การสร้างสรรค์สิ่งใดๆ ก็ตามย่อมต้องมีแนวคิดอนัเป็นเหตแุห่งการกระท านัน้ๆการ

ออกแบบของท่ีระลกึก็เช่นเดียวกนั  ยอ่มต้องมีจดุมุ่งหมายหรือสาเหตขุองการออกแบบนัน้ ซึง่มีอยู่
มากมาย เชน่ 

1) เป็นการออกแบบเพ่ือพฒันาอาชีพ และแขง่ขนักนัในด้านการผลิต 
2) เป็นการออกแบบท่ีมีผลมาจากความรักในการงาน อนัเป็นการกระท าด้วยใจ

รักในการท่ีจะสร้างสรรค์งานของท่ีระลกึ 
3) เป็นการออกแบบเพ่ือพฒันาความคิดรวบยอดให้เป็นไปตามยคุสมยัท่ีมีความ

นิยม 
4) เป็นการออกแบบเพ่ือสร้างผลงานตอบสนองความเช่ือทางลทัธิ ประเพณี  
5) เป็นการออกแบบเพ่ือตอบสนองความต้องการทางร่างกาย ทางจิตใจและ

ความต้องการทางด้านอ่ืนๆของบคุคลโดยสว่นรวมและโดยสว่นตวั 
6) เป็นการออกแบบเพ่ือผลประโยชน์ท่ีพึงได้รับ อามิสสินจ้าง รางวลั หรือเพ่ือให้

เป็นไปตามสญัญาข้อตกลง ข้อผกูมดั อนัเป็นความผกูพนัระหวา่งผู้ออกแบบกบัผู้ จ้าง 
7) เป็นการออกแบบเพ่ือทดสอบความมุง่หมาย กฎเกณฑ์ ข้อก าหนด 
8) การออกแบบอนัเป็นผลเน่ืองมาจากความนิยมทางปรัชญาธรรมวตัถ ุสิ่งท่ีเป็น

อนสุรณ์ 
9) เป็นการออกแบบอันมีผลเน่ืองจากชาตินิยม เพ่ืออนุรักษ์สิ่งท่ีดีเด่นและแบบ

แผนดัง้เดมิไว้ให้ปรากฏตอ่ไป 
10) เป็นการออกแบบตามลทัธินิยมทางศาสนา ความเช่ือ ความศรัทธา ท่ีมีตอ่รูป

วตัถ ุ
11) เป็นการออกแบบอันเป็นผลเน่ืองมาจากความรัก ความเกลียดชัง ความ

สมหวงั ความผิดหวงั ความหวาดกลวั รวมทัง้ผลกระทบทางจิตใจ ทัง้สิ่งท่ีเป็นจริงและสิ่งท่ีเหนือ
ความเป็นจริง 

12) เป็นการออกแบบเพ่ือสร้างทฤษฎีใหม ่การก าหนดแม่บทหลงัของการท างาน 
และกฎเกณฑ์ 

13) เป็นการออกแบบอนัมีผลมาจากความริเร่ิม จิตนาการ และแนวความคิดท่ีจะ
สร้างสรรค์ผลงานนัน้ๆให้มีประสิทธิภาพท่ีสงูขึน้ 

14) เป็นการออกแบบเพ่ือตอบสนองความรู้สกึนึกคิดท่ีเป็นอิสระ เสรี 
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15) เป็นการออกแบบเพ่ือสร้างรสนิยมใหม่ เปล่ียนแนวคิดของบุคคลว่าสิ่งของ
รูปแบบเชน่นัน้ ไมจ่ าเป็นต้องใช้เพ่ือประโยชน์เชน่นัน้ตลอดไป อาจใช้เพ่ือประโยชน์อยา่งอ่ืนอีกก็ได้ 

16) เป็นการออกแบบเพ่ือความเหมาะสมกับวัสดุ เหมาะสมกับเคร่ืองมือ
เคร่ืองจกัร เพ่ือความประหยดัและมีประโยชน์ใช้สอย มีความคงทนถาวร ฯลฯ(วงษ์มณฑา, 2540) 

 
5.2 ล าดบัขัน้ตอนของการออกแบบสินค้าท่ีระลกึ 

การออกแบบเพ่ือก าหนดสร้างของท่ีระลึกในแตล่ะครัง้  หากได้มีการก าหนดแน่นอน
ลงไปทัง้รูปแบบ ประเภท วสัด ุการน าไปใช้ ฯลฯ โดยมีการส ารวจและวางแผนท่ีมีเปา้หมายชดัเจน
ย่อมท าให้ของท่ีระลึกท่ีจะผลิตสร้างขึน้นัน้ มีความหมายมากกว่าการออกแบบสร้างขึน้อย่างไร้
เปา้หมาย  ทัง้นีเ้น่ืองจากของท่ีระลกึอาจเปรียบได้ดงัส่ือสญัลกัษณ์  สิ่งท่ีใช้แทนบคุคล  เหตกุารณ์  
สถานท่ี  ฯลฯ อันมีความหมายต่อความรู้สึกนึกคิดในทางการกระตุ้นร้าจูงใจให้คิดและระลึกถึง  
ดงันัน้ล าดบัขัน้ของการออกแบบควรค านงึถึงสิ่งตอ่ไปนีคื้อ 

1) ก าหนดประเภทของรูปแบบ  
การก าหนดประเภทคือการก าหนดเป้าหมายเบือ้งต้นในเร่ืองรูปแบบว่าจะให้มี

แนวโน้มไปในลักษณะใด เช่น  อาจก าหนดให้มีรูปแบบในลักษณะตามประเพณีนิยมก็อาจ
ออกแบบจ ากดัให้ชดัลงไปว่าจะเป็นประเพณีนิยมแบบสากลทัว่ไป  หรือเป็นรูปแบบประเพณีนิยม
เฉพาะของท้องถ่ิน  ของภูมิภาค  ของหมู่บ้าน ฯลฯ  หรืออาจก าหนดสร้างให้มีรูปแบบในลกัษณะ
ตามสมัยนิยม  ก็อาจออกแบบจ ากัดให้ชัดลงไปได้ว่าจะเป็นรูปแบบท่ีก าลงันิยมอยู่โดยทัว่ไปใน
ปัจจบุนั  หรือรูปแบบท่ีก าลงัจะเป็นท่ีนิยม  และรูปแบบท่ีพยายามจะสร้างให้กลายเป็นความนิยม
ขึน้ใหม่ในโอกาสต่อไป  และถ้าจะก าหนดเป้าหมายในเร่ืองรูปแบบให้เป็นลกัษณะเฉพาะนัน้เป็น
รูปแบบเฉพาะ  ของอะไร  ของบคุคล  เหตกุารณ์  งาน  สถานท่ี  ฯลฯ(ศีลรัตนา, 2531) 

2) เก็บรวบรวมข้อมลู  
การออกแบบสร้างส่ือสัญลักษณ์ สิ่งของแทนบุคคล  เหตุการณ์  สถานท่ี ฯลฯ  

หรือแทนสิ่งใดๆก็ตาม  ผู้ ออกแบบควรเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเก่ียวกับสิ่งนัน้ๆ เพ่ือเป็น
แนวทางในการออกแบบให้มีลักษณะสอดคล้องกับความเป็นความเป็นสิ่งนัน้อย่างแท้จริง  ซึ่ง
ข้อมลูดงักลา่วอาจจะเป็นประวตัเิร่ืองราวรายละเอียด  รูปภาพ  หลกัฐานเอกสารสิ่งตีพิมพ์ ฯลฯ 

3) ส ารวจคา่นิยม 
ในปัจจุบนัของท่ีระลึกมีส่วนผูกพันกับค่านิยม รสนิยมของบุคคลอยู่มากค าว่า 

"ค่านิยม"  อาจหมายถึงความสนใจ  ความพึงพอใจ  ความชอบ  ความนิยม  หน้าท่ี พันธกรณี  
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ความปรารถนา  ความอยาก  ความต้องการ  ความแหนงหน่าย  และความดงึดดู  หรือความรู้สึก
อ่ืนท่ีมนุษย์มีต่อผลผลิต  มีต่อการกระท าสิ่งเหล่านีม้นุษย์ยึดถือไว้ส าหรับเป็นแนวทางในการใช้
เลือกหรือแนวทางในการจัด  การรวบรวมองค์ประกอบของสิ่งต่างๆเข้าด้วยกัน  ด้วยวิธีการท่ี
เหมาะสมจากค าจ ากดัความของค าว่า "คา่นิยม"  ค าเดียว  บางครัง้ก็ให้ความหมายตอ่การท างาน
ของมนุษย์เป็นอย่างมากในการออกแบบ  เพราะมีส่วนผูกพันกับค่านิยมทัง้ตวันักออกแบบเอง  
และรวมไปถึงผู้ ใช้ผู้บริโภคด้วย  ค่านิยมจึงเป็นสิ่งท่ีมีผลต่อการออกแบบสร้างของท่ีระลึกอย่าง
กว้างขวางผู้ ท่ีสร้างสรรค์ต้องใช้ความสงัเกตและรวบรวมข้อมูลเก่ียวกบัค่านิยมของผู้ ใช้บริโภคไว้
เป็นพืน้ฐานประกอบการตดัสินใจในการออกแบบ(ต้นตราสืบ, 2545) 

4) การจบัประเดน็ส าคญัของข้อมลูเพื่อก าหนดรูปแบบ  
จากข้อมลูท่ีเก็บรวบรวมผู้ออกแบบจะต้องน ามาคดัเลือกกลัน่กรองเอาแตเ่ฉพาะ

ชว่งตอนท่ีเป็นประเดน็ส าคญั  เพ่ือถ่ายทอดสร้างสรรค์เป็นรูปแบบ  การจบัประเด็นส าคญัในข้อมลู
นัน้ขึน้อยู่กับผู้ออกแบบต้องการเน้นย า้ในด้านใดทัง้นีเ้น่ืองจากข้อมลูทัง้มวลอาจเป็นเร่ืองราวของ
ความรัก  ความพลดัพราก  ความปิติยินดี  ความตาย  ความกล้าหาญ  ความเช่ือ  ความศรัทธา  
ความกล้าหาญวีรกรรม ฯลฯ  ซึ่งเร่ืองราวอนัก่อให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจจากข้อมูลเหล่านี ้ ย่อม
สามารถกระต้นเตือนหรือเน้นย า้ความทรงจ าได้ตา่งกนัหากเร่ืองราวเป็นท่ีประทบัใจ  ความทรงจ า
ก็จะฝังแน่นยาวนานกว่าเร่ืองราวท่ีปกติธรรมดาดงันัน้  ผู้ ออกแบบจึงควรมีความเข้าใจในการ
แยกแยะข้อมลู  และจบัประเด็นความรู้สกึอนัถกูกระตุ้นเร้าจากข้อมลูท่ีได้ผนวกกบั "คา่นิยม"  แปล
คา่ออกมาเป็นส่ือสญัลกัษณ์สิ่งแทน(ทิณบตุร, 2531) 

5) ก าหนดคณุคา่และการน าไปใช้  
การจับประเด็นท่ีเป็นเนือ้หาเร่ืองราวเพ่ือก าหนดถ่ายทอดเป็นรูปแบบให้

สอดคล้องกบัค่านิยมนัน้  สามารถกระตุ้นเร้าทางความรู้สึกให้เกิดความประทบัใจอนัเป็นค่าทาง
ความรู้สึกหรือคณุคา่ภายใน  ส่วนคณุคา่อีกประการหนึ่งท่ีผู้ออกแบบควรค านึงควบคูก่นัไปด้วยคือ  
คณุคา่ภายนอกหรือคณุคา่ทางกายภาพของวตัถ ุ คณุคา่นีอ้าจจะเกิดจากการน าวสัดท่ีุมีคณุคา่ใน
ตวัเองอยู่บ้างแล้วมาสร้างสรรค์เป็นของท่ีระลึกเช่น อญัมณี  งา  แก้ว  ทอง ฯลฯ  หรือคา่ของงาน
อยู่ท่ีความเก๋  กะทดัรัด  แปลกตา  น่าทึ่ง  สวยงาม  มีคณุค่าต่อการมอง  สามารถบนัดาลให้เกิด
ความภาคภูมิใจ  มีเกียรติ  มีสง่าราศี  ดงันีเ้ป็นต้น  และคณุค่าอีกลกัษณะหนึ่งก็คือคณุค่าท่ีเกิด
จากการน าไปใช้  ในปัจจุบันของท่ีระลึกมักออกมาในรูปของสิ่งของเคร่ืองใช้  เคร่ืองประดบั  ท่ี
ได้รับการออกแบบให้มีความหมายว่าเป็นของท่ีระลึก  นับว่าเป็นความคิดท่ีดีผู้ รับสามารถใช้
ประโยชน์จากของท่ีระลึกได้ด้วยซึ่งดีกว่าตัง้ไว้เพ่ือคณุคา่ทางจิตใจหรือคณุคา่ทางความงามเฉยๆ 
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ซึ่งรูปแบบท่ีใช้ในการออกแบบอาจดดัแปลงแปรรูปจากสิ่งของเคร่ืองใช้  เคร่ืองประดบัท่ีมีปรากฏ
อยู่แล้วให้เป็นของท่ีระลึก เช่น เอาถ้วยชาม  ช้อนส้อม  จาน ฯลฯ ย่อขนาด  และสัดส่วนลงให้
พอเหมาะแล้วก าหนดสญัลกัษณ์ของท่ีระลึกลงไป  ก็เป็นของท่ีระลึกได้โดยสมบูรณ์ (ชาวผ้าขาว, 
2548) 

6) ข้อควรค านงึในด้านผลิตและการตลาด 
หากของท่ีระลึกจะออกแบบนัน้เก่ียวข้องกับการจ าหน่ายโดยผลิตขึน้เป็นจ านว

มาก  ผู้ออกแบบอาจต้องค านงึถึงสิ่งตา่งๆ อีกดงันี ้
- ของท่ีระลกึนัน้จ าเป็นหรือมีคนนิยมหรือไม ่ใช้ประโยชน์ได้หรือเปลา่ 
- ของท่ีระลึกนัน้ผลิตขึน้มาได้ง่ายหรือไม่ วัสดุท่ีจะน ามาประดิษฐ์นัน้มีอยู่

พอเพียงและหาได้ง่ายประการใด 
- จะใช้วสัดอุะไร สีอะไร การชกัเงาเคลือบผิวอยา่งไร 
- การน าออกโชว์ การขนส่ง ท าได้ง่ายหรือเปล่า  จะต้องจัดใส่หีบห่อหรือต้อง

ระมดัระวงัเป็นพิเศษประการใด 
- วัตถุดิบอะไร ชิน้ส่วนมากน้อยเพียงไหน ต้องใช้เคร่ืองไม้เคร่ืองมืออะไรเร่ือง

แรงงานเป็นอย่างไร ออกแบบแล้วผลิตขึน้ได้หรือไม่ จะผลิตให้ถู มีคุณสมบตัิและรวดเร็วขึน้ได้
อยา่งไร 

- จะซือ้วัสดุได้หรือไม่ควบคมุคณุภาพได้อย่างไรจะใช้วัสดุอะไรแทนกันได้บ้าง
และสามารถผลิตวนัละเทา่ไร่ เดือนหรือปีละเทาใด 

- ตลาดสินค้าของท่ีระลกึนัน้ๆ ส าหรับคนไทยหรือชาวตา่งประเทศ 
- ตลาดมีขอบเขตกว้างแค่ไหน เป็นตลาดท้องถ่ิน ทั่วประเทศ หรือตลาด

ตา่งประเทศ 
- จะน าสินค้าออกสูต่ลาดโดยวิธีใด 
- ลูกค้าชอบและไม่ชอบอะไร เช่น สี วัสดุ รูปร่าง ฯลฯ ลูกค้าต้องการอะไร 

จ าเป็นต้องใช้อะไร มีความสามารถซือ้ได้หรือไม ่
- ของท่ีระลึกประเภทเดียวกันนีมี้ผู้ ผลิตแข่งขันรายอ่ืนหรือไม่ มีอยู่แพร่หลาย

เพียงไร ราคาเป็นอยา่งไร คณุภาพเป็นอยา่งไร และรูปร่างเป็นอยา่งไร ฯลฯ (ทองใบ, 2553) 
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6. การออกแบบเคร่ืองประดับ 
รุธ นิโวลา (Ruth Nivola) ได้กล่าวถึงการออกแบบเคร่ืองประดับไว้ว่า “การออกแบบ

เคร่ืองประดบั เป็นการท าสิ่งท่ีสวยงามด้วยตนเอง แม้จะท าจากวัสดท่ีุไม่มีราคา ยังดีกว่าเพชรท่ี
ออกแบบอย่างมีรสนิยมต ่า” ก่อนอ่ืนนักออกแบบจะต้องค านึงถึงความสมัพันธ์โดยส่วนร่วม เม่ือ
มองส่วนรวมทัง้หมด งานจะมีลักษณะเป็นเอกภาพ แม้จะใช้วัสดุต่างชนิดกันก็ตาม ไม่รู้สึก
แบ่งแยก หรือกระจดักระจาย มีความกลมกลืนกนัระหว่างความงามและประโยชน์ใช้สอย เม่ือพบ
สิ่งใดท่ีมีความประทับใจ ให้ถามตวัเองก่อนว่า ท าไมจึงชอบ อะไรคือจุดดลใจ ประทับใจ ให้เกิด
ความชอบใจในสิ่งท่ีมองเห็นนัน้ เป็นรูปทรง พืน้ผิว หรือเส้นรอบนอก หรือความเรียบง่ายในรูปทรง 
ความหรูหรา สีสนั หรือความมีค่าของวสัดท่ีุท า ให้เวลาส าหรับตวัเองท่ีจะศกึษาสิ่งท่ีชอบนัน้ และ
เร่ิมหดัท่ีจะขีดเขียนสเกตภาพเก่ียวกบัเคร่ืองประดบั โดยยึดแนวทางท่ีเคยเห็น และชอบก่อน และ
ค่อยๆ ดดัแปลง แก้ไข ไปเร่ือยๆ โดยใช้หลักเกณฑ์ความงามทางด้านการออกแบบเป็นแนวทาง
ประสบการณ์จากการได้ดมูาก ค้นคว้ามาก จะช่วยให้ เข้าใจง่ายขึน้ อย่าฝืนความรู้สึก เม่ือรู้ตวัว่า
เบื่อหน่ายงานท่ีท าโดยปราศจากใจรักไม่อาจถึงจุดมุ่งหมายท่ีดีได้ นักออกแบบท่ีดีต้องเป็นผู้ มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีความฉับไวทางความคิด และทนัต่อการเปล่ียนแปลงในสงัคม รู้จกัน าหลกั
พืน้ฐานความงามทางศิลปะมาช่วยสร้างแบบ รู้จกัแก้ไขดดัแปลงผลงาน รักการค้นคว้าทดลองอยู่
เสมอ ความแตกต่างของการออกแบบเคร่ืองประดับในปัจจุบันและเคร่ืองประดับในอดีต จะมี
ความแตกต่างท่ีเห็นได้ชัดในเร่ืองรูปทรง วสัดุท่ีน ามาใช้ เคร่ืองประดบัในอดีตการออกแบบจะมี
ความหรูหรา โครงสร้างซับซ้อน วสัดุท่ีใช้ส่วนใหญ่ เป็นวัสดุท่ีมีราคาแพง มีความประณีต และ
ละเอียดอ่อนอย่างชดัเจน เป็นงานท่ีต้องใช้ความประณีตอย่างจริงจงั ส่วนงานเคร่ืองประดบั ใน
ปัจจุบนัรูปทรงเรียบง่าย รูปแบบสัมพันธ์กับวสัดแุละโครงสร้าง มีความส าคญัมากกว่าลวดลาย
ปลีกยอ่ย(ธิตะจารี, 2543) 

6.1 สว่นประกอบส าหรับการออกแบบเคร่ืองประดบั 
1) เส้น (Line) 

เส้นในการออกแบบเคร่ืองประดบั หมายถึง เส้นท่ีมีความยาว ความกว้าง ความ
หนา ซึง่มองเห็นด้วยตาเปล่า และมีเนือ้ท่ี เส้นมีหลายลกัษณะ เชน่ เส้นตรง ซึ่งมีความกว้าง ความ
ยาว และความราบเรียบ ให้ความเสมอต้นเสมอปลาย ไม่มีสงูต ่า เส้นคล่ืน เป็นเส้นท่ีให้ความรู้สึก
เคล่ือนไหว เร้าความสนใจ เส้นโค้งให้ความรู้สึกเคล่ือนไหว อ่อนโยน ไม่รู้จบสิน้ เส้นประ ให้
ความรู้สกึขาดเป็นชว่ง หยดุชะงกั ไมค่งท่ี เส้นมมุแหลม ให้ความรู้สกึแตกหกั เจ็บปวดรุนแรง เส้นมี
หลายลกัษณะ แตล่ะลกัษณะจะให้อิทธิพลด้านความรู้สึกท่ีแตกตา่งกนั เส้นท่ีใช้เคร่ืองมือ เช่น ไม้
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บรรทดั จะให้ความรู้สึกตายตวั แข็งกระด้าง มั่นคง ไม่มีความรู้สึกอ่อนไหว จะต่างกับเส้นตรงท่ี
เกิดขึน้โดยใช้มือขีดอย่างอิสระ หรือเส้นตรงท่ีเกิดจากการใช้พู่กันเขียน มีน า้หนักเข้ม เบา ไม่
เหมือนกนั จะให้ความรู้สกึออ่นไหว มีความรู้สกึมากกวา่ 

การน าเส้นตา่งๆ มาใช้ในการออกแบบเคร่ืองประดบั ต้องพิจารณาถึงโครงสร้าง
ของส่วนรวมทัง้หมด และผู้ออกแบบจะต้องระบุให้ชดัเจนว่า จะใช้วสัดอุะไร เทคนิคของการผลิต
สามารถช่วยให้เส้นมีการเคล่ือนไหว ได้แก่ เส้นลวด เส้นโลหะอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะเป็นเส้น หรือจะใช้
วิธีการหล่อเข้าช่วยก็ได้ ก่อนน าเส้นมาใช้ จะต้องมีการออกแบบให้ชัดเจน อาจมีการทดลอง
ออกแบบเส้นชนิดต่างๆ ไว้ก่อน และเลือกเส้นท่ีมีความเหมาะสมกับแบบใส่ลงไป เส้นเรขาคณิต 
เป็นเส้นท่ีได้รับความนิยมน ามาใช้ในการออกแบบในปัจจบุนัมาก เพราะให้ลกัษณะรูปทรงท่ีเรียบ
ง่าย แข็งแรง เส้นเรขาคณิต ได้แก่ เส้นโค้ง เส้นตรง ท่ีมาบรรจบกนัเป็นรูปร่างสามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม 
วงกลม เป็นต้น 

2) รูปร่าง รูปทรง และบริเวณวา่ง (Shape, Form, and Space)  
รูปทรง และรูปร่าง เม่ือน ามาใช้ในการออกแบบเคร่ืองประดับ มีความหมาย

ใกล้เคียงกนัมาก ความหมายของรูปทรงคือ สว่นรวมทัง้หมดของงานมีทัง้ ความกว้าง ยาว และสงู 
สว่นบริเวณว่าง หมายถึง พืน้ท่ีว่างซึ่งสมัพนัธ์อยู่กบัรูปร่าง และรูปทรง รูปทรงท่ีใช้ในงานออกแบบ
เคร่ืองประดับ มีทัง้รูปทรงท่ีเลียนแบบธรรมชาติ และรูปทรงเรขาคณิต รูปทรงท่ีนักออกแบบ
สร้างสรรค์ขึน้เอง รูปทรงเลียนแบบธรรมชาต ิเชน่ รูปทรงคน รูปทรงสตัว์ รูปทรงพืช รูปทรงท่ีได้จาก
การส่องกล้องจุลทรรศน์ รูปทรงเรขาคณิต เช่น รูปทรงกลม ส่ีเหล่ียม สามเหล่ียม และรูปทรง
สร้างสรรค์ ส่วนใหญ่จะเป็นรูปทรงนามธรรม (Abstract Form)การออกแบบเคร่ืองประดบัรูปทรง
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เน้นการเลียนแบบหรือลดตดัทอนให้ง่ายขึน้ เพ่ือน ามาใช้ในการออกแบบ 
โดยค านงึถึงวสัดท่ีุจะน ามาใช้ ให้มีความสมัพนัธ์กบัการออกแบบให้มากท่ีสดุ ดงันัน้ การออกแบบ
จะต้องเน้นเร่ือง สี วัสดุ การผลิต อาจจะจ าลองแบบท าเป็นหุ่นจ า ลองก่อนก็ได้ ขนาดของ
หุน่จ าลองควรมีลกัษณะเทา่ของจริง(บญุวงศ์, 2542) 

การออกแบบเคร่ืองประดบัท่ีเป็นรูปทรงเรขาคณิตและรูปทรงเสรี จะเน้นความคิด
สร้างสรรค์เก่ียวกบัรูปทรงใหม่ๆ ขึน้มา ในวงการประดิษฐ์เคร่ืองประดบัในปัจจบุนัท่ีเป็นงานศิลปะ
เคร่ืองประดบั ไม่ใช่งานช่างหรือมวลผลิตเพ่ือการค้า นิยมการออกแบบรูปทรงเสรี และออกแบบ
เฉพาะผลงานแต่ละชิน้ เพราะท าให้ได้ผลงานแปลกใหม่ไม่ซ า้กับรูปแบบเดิมท่ีมีอยู่ผู้ ออกแบบ
เคร่ืองประดบัในแตล่ะรูปทรง จะต้องค านึงถึงความงดงามน่าสนใจในตวัของมนัเอง รูปทรงจะต้อง
มีความสมัพนัธ์กบัสว่นรวมทัง้หมด และควรค านงึถึงความสมัพนัธ์กบับริเวณวา่งอีกด้วย 
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3) สี (Color) 
โดยทั่วไปแล้วสีจะสร้างความประทับใจต่อผู้พบเห็นได้มากพอๆ กับการสร้าง

แบบการเลือกวสัด ุตลอดจนความประณีต ในการท างาน แตสี่เป็นสิ่งท่ีเร้าความรู้สึกได้มาก สีท่ีใช้
ในเคร่ืองประดบั จะเป็นสีจากหิน เพชร พลอย โลหะ และวัสดุประเภทต่างๆ อย่างไรก็ตามหินท่ี
เกิดขึน้เองจากธรรมชาติย่อมมีค่ากว่าหิน หรือพลอยท่ีเกิดจากการสร้างขึน้ ทางวิทยาศาสตร์ การ
ใช้สีในการท าเคร่ืองประดบัจึงต่างกับการใช้สีทางการเขียนภาพ เพราะสีของงานเคร่ืองประดบั 
เป็นสีจากวัสดุซึ่งผสมผสานกันเองตามธรรมชาติ เป็นการตกผลึกท่ียาวนาน อย่างไรก็ตาม 
ผู้ออกแบบควรจะรู้เก่ียวกับเร่ืองของสีไว้บ้าง เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิเก่ียวกับการออกแบบ
ตอ่ไป(ตนับญุตอ่, 2540) 

คา่ของสี 
• สีแท้ (Hue) คือสีสดใสท่ียงัไม่ได้ผ่านการผสมให้ความเข้มของสีเปล่ียนไป เช่น 

สีเขียว สีแดง สีน า้เงิน สีเหลือง สีส้ม 
• สีคา่ออ่น (Tint) คือสีท่ีถกูผสมด้วยสีขาวหรือมีตวัละลายท่ีท าให้สีออ่นลง 
• คา่สีแก่ (Shade) คือสีท่ีถกูผสมด้วยสีด าและท าให้เข้มและแก่ขึน้ 
• สีคา่คล า้ (Tone) คือสีท่ีผสมด้วยสีเทาให้คา่ของสีคล า้ลง 
การใช้สีให้กลมกลืนและตัดกัน สีกลมกลืนกัน (Harmony) ได้แก่ การใช้สีท่ี

คล้ายๆ กันมารวมกลุ่มๆไว้ด้วยกันให้เหมาะสมกลมกลืน แต่ก็ต้องไม่ให้รู้สึกจืดชืด ไม่น่าสนใจ สี
ตัดกัน (Contrast) ได้แก่การใช้สีให้รู้สึกตัดกันสดใส การใช้รวมกันควรค านึงความเหมาะสม
กลมกลืนกนัท่ีจะไปกนัได้ ไมรู้่สกึตดักนัรุนแรงจนดนูา่เกลียด 

สีแดง (Red) ให้ความรู้สึกต่ืนเต้น แสดงจุดเด่นอนัน่าสนใจ สะดดุตา มีลกัษณะ
เร้าความสนใจตลอดเวลาท่ีพบเห็น แต่ถ้าใช้สีแดงมากเกินไป ความรู้สึกจะเปล่ียนเป็นฉูดฉาด สี
แดงเข้ากบัสีม่วง สีน า้ตาล สีด า สีทอง สีเขียวเข้ม แตอ่ย่างไรก็ตาม ย่อมขึน้อยู่กบัปริมาณการใช้สี
ให้เหมาะสมด้วย ส าหรับเคร่ืองประดบัแล้ว สีแดงจะได้แก่ ทบัทิม พลอยสีแดง สีท่ีเข้ากนัได้แก่ สี
เงิน สีทอง สีด า สีเขียว สีน า้เงินเข้ม แตท่ัง้นีต้้องขึน้อยูก่บัรูปแบบเป็นส าคญัด้วย  

สีด า (Black) มีลกัษณะสงบเงียบ อบัทึบ น่ากลวั สง่า ถ้าอยู่ในบริเวณกว้างๆ จะ
ให้ความรู้สึกอ้างว้าง เงียบสงบ มากกวา่ อยู่ในบริเวณแคบๆ ส าหรับเคร่ืองประดบัท่ีเป็นสีด า ได้แก่ 
นิล หินประเภทข้าวตอกพระร่วง หรือหินอุกกาบาต เป็นต้น สีท่ีจะใช้ให้เข้ากับสีด าเม่ือเป็น
เคร่ืองประดบั ได้แก่ สีเงิน สีทอง เป็นต้น  
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สีเขียว (Green) มีลกัษณะเป็นสีให้ความรู้สึกเย็น ให้ความรู้สึกเป็นกลาง สบาย
ตา สดช่ืน เป็นสีท่ีเข้ากับสีเทา สีน า้ตาล เป็นสีท่ีตรงกันข้ามกับสีแดง เคร่ืองประดบัท่ีเป็นสีเขียว 
ได้แก่ หนัสีเขียวท่ีเรียก เขียวส่อง พลอยสีเขียว มรกต สีท่ีเข้ากับสีเขียวได้ดีเม่ือเป็นเคร่ืองประดบั 
ได้แก่ สีขาว สีเงิน สีด า 

สีน า้เงิน (Blue) เป็นสีเย็น เม่ือมีความเข้มจดัจะให้ความรู้สึกเยือกเย็น สีสงบ เข้า
กบัสีเขียว สีเหลือง สีน า้ตาล และกลมกลืนกบัสีด า เป็นสีท่ีอยู่ตรงข้ามกบัสีส้ม เคร่ืองประดบัท่ีเป็น
สีน า้เงิน ได้แก่ หินสีน า้เงิน พลอยหินสีน า้เงินท่ีเรียกว่า ไพลิน นบัวา่เป็นหินท่ีมีราคาแพง ชาวยโุรป
ใช้เป็นแหวนหมัน้ราคาแพงมาก ถ้าได้รับการเจียระไนอยา่งดี 

4) การสร้างความสมดลุ 
ความสมดุล (Balance) หมายถึง การจัดองค์ประกอบให้สมัพันธ์กัน มีน า้หนัก 

หรือความสมดุลกลมกลืนไปด้วยกัน ความสมดลุท าให้เกิดความกลมกลืนสวยงาม ความสมดุล
พิจารณาได้เป็น 2 ลกัษณะคือ สมดุลซ้ายขวาเท่ากัน (Symmetry) และสมดลุซ้ายขวาไม่เท่ากัน 
(Asymmetry) ความสมดุลซ้ายขวาเท่ากัน เป็นการสมดุลด้วยขนาด หรือรูปร่างท่ีคล้ายกัน หรือ
การใช้สีท่ีมีความกลมกลืนกัน ส่วนลกัษณะสมดลุซ้ายขวาไม่เท่ากนั เป็นการสมดลุท่ีแตกตา่งกัน
ด้านรูปทรง เนือ้ท่ี สี แต่ดูแล้วรู้สึกกลมกลืนสมดุลกัน การออกแบบ 3 มิติเช่นเคร่ืองประดบั ถ้า
ออกแบบไม่สมดลุจะเห็นสีน าหนกัเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งได้อย่างชดัเจน วิธีแก้ปัญหาเร่ืองความ
สมดลุในเคร่ืองประดบัอาจจะแก้ปัญหาได้ดงันี ้

• สมดลุด้วยรูปทรง แก้ปัญหาให้ขนาดรูปทรงเทา่กนั 
• สมดลุด้วยสี แก้ปัญหาด้วยการใช้สีให้กลมกลืนกนั 
• สมดลุด้วยลกัษณะผิว ท าให้เกิดลกัษณะผิวท่ีแตกตา่งกนัมากน้อย 

5) การเลือกลกัษณะผิว  
ผิว (Texture) คือส่วนท่ีมองเห็นได้รอบๆ รูปทรงหรือรูปร่างนัน้ๆ ซึ่งอาจจะเป็น

ลกัษณะขรุขระ มนั หยาบ ด้าน โปร่งใส ฯลฯ ลกัษณะผิวให้ความรู้สึกตอ่การพบเห็นอย่างยิ่ง ท าให้
เกิดความรู้สึกอยากจับต้อง ลูบคล า ลักษณะผิว จะให้ความรู้สึกตอบสนองต่างกัน ตามแต่
ความรู้สึกของแต่ละบุคคลว่าจะตอบสนองไปในด้านใด อย่างไร ลกัษณะผิวจึงมีความส าคญัต่อ
รูปทรงมาก ในด้านการสัมผสัลักษณะผิวมีส่วนช่วยในการออกแบบรูปทรงเป็นอย่างยิ่ง สิ่งของ
เคร่ืองใช้ตามบริเวณท่ีเป็นด้าม หรือท่ีจบัถือ มกัจะออกแบบให้ผิวขรุขระ จบัถือกระชบัมือ และถ้า
สิ่งของนัน้เป็นเคร่ืองประดบั ลกัษณะผิวจะต้องมีความกลมกลืนกบัสว่นรวมทัง้หมดของรูปทรง ผิว
จะเรียบ หรือขรุขระมกัจะขึน้กบัแบบ และการไปกนัได้หรือไม่กบัวสัดโุดยสว่นรวม ตลอดจนสี และ
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การน าไปใช้เป็นส าคัญด้วย การออกแบบเคร่ืองประดับให้ลักษณะผิวสะดุดตานัน้ ใช่จะเน้นท่ี
ลกัษณะผิวอย่างเดียว แต่จะต้องค านึงถึง แบบ และวสัดท่ีุจะน ามาใช้ด้วย ถ้าผู้ ออกแบบต้องการ
จะเน้นผิวของโลหะ ท่ีจะน ามาใช้ท าเป็นเคร่ืองประดบัอย่างเดียว จะต้องให้สมัพนัธ์กบัรูปทรง ไม่
ควรมีหินสีหรือสิ่งอ่ืนๆ มาร่วมในแบบนัน้อีก เพราะจะท าให้เคร่ืองประดบั มีจุดสนใจ หรือจุดเร้า
สบัสน แต่ในขณะเดียวกัน หากจะให้ผิวเรียบ และขรุขระต่างกัน ไม่ควรให้ปริมาณเนือ้ท่ีท่ีจะใช้
เท่ากัน การท าเคร่ืองประดบั อาจท าได้โดยใช้เศษโลหะต่างชนิดมาเช่ือมติดกัน และขัดให้เกิด
ความสวยงาม หรือจะใช้วิธีขดูรีดให้เกิดเป็นรอยขึน้ หรือจะใช้วิธีฝังหินขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกัน 
ให้เกิดการขรุขระก็ได้ อย่างไรก็ตาม ต้องออกแบบเป็นภาพร่างให้ได้ลักษณะตายตัวท่ีต้องการ
เสียก่อน (ทิพยเมธี, 2551) 

 
6.2 การเลือกวสัดมุาใช้ท างานเคร่ืองประดบั 

ถ้าคิดในด้านประโยชน์อย่างจริงจังแล้ว เคร่ืองประดบัดูจะให้ประโยชน์ น้อย แต่มี
ประโยชน์โดยตรงด้านความสวยงาม และความสขุทางใจให้แก่ผู้ เป็นเจ้าของ ดงันัน้ วสัดท่ีุน ามาใช้
ส่วนใหญ่มกัจะใช้สิ่งของท่ีมีความสวยงาม หรือมีราคาแพง แต่สิ่งของท่ีสวยงามบางครัง้ราคาไม่
แพง หรืออายไุม่คงทน สิ่งของท่ีมีราคาแพงเป็นสิ่งของท่ีมีอายุการใช้งานยืนนาน ดงันัน้ จะเห็นได้
ว่าการเลือกวสัด ุช่างท าเคร่ืองประดบัจะเลือกหิน หรือโลหะท่ีมีราคาแพง ไม่เปล่ียนสภาพได้ง่าย 
เชน่ หินท่ีมีอาย ุการตกผลกึนาน ได้แก่ เพชร บษุราคมั โกเมน ทบัทิม มรกต พลอยสีตา่งๆ เป็นต้น 

ในบรรดาหินทัง้หลาย เพชรจะมีราคาแพงท่ีสดุ ทัง้นี ้เม่ือท าการเจียระไนแล้ว มีความ
สวยงาม เม่ือกระทบกบัแสงไฟหรือแสงสว่างจะเกิดเป็นประกายแสงวบูวาบชวนมอง นอกจากหิน
ดงักล่าวแล้ว ยงั ใช้โลหะมาผสมท าเป็นเคร่ืองประดบัได้อีกด้วย โลหะท่ีนิยมและราคาแพงมาก 
ได้แก่ ทองค า นาก เงิน โลหะท่ีเกิดจากการผสมทางวิทยาศาสตร์ และจดัว่าเป็นโลหะท่ีมีราคาสูง
มากเช่นกนั ได้แก่ ทองค าขาว ส่วนโลหะท่ีน ามาใช้เป็นส่วนผสมท าเทียมโลหะอ่ืนๆ และมีราคาไม่
สงู ได้แก่ ทองเหลือง อะลมูิเนียม นิเกิล เป็นต้น 

การเลือกโลหะมาใช้ท าเคร่ืองประดับ นักออกแบบจะพิจารณาโลหะท่ีเกิดขึน้ตาม
ธรรมชาติก่อน และให้ราคาสูงมากกว่าโลหะอ่ืน ๆ และถ้าโลหะท่ีท าเทียมชนิดใดมีส่วนผสมของ
ทองค า นาก หรือเงินแล้ว จะมีราคาสงูขึน้อีก 

ในปัจจบุนันี ้คา่นิยมในการเลือกวสัดมุาใช้ท าเคร่ืองประดบัเปล่ียนไปมาก ประกอบ
กบันกัวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้า มีการสงัเคราะห์วสัดตุา่ง ๆ ขึน้ใช้ บางครัง้เลียนแบบของจริงจน
ใกล้เคียง เกือบจะดไูม่ออก ต้องใช้เคร่ืองมือกล้องขยาย และความช านาญพิเศษในการพิจารณา
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จงึจะรู้ได้ เช่น เพชรรัสเซีย ทบัทิมอดั มรกตอดั และหินอดั ชนิดอ่ืน ๆ อีกมาก แตเ่คร่ืองประดบัท่ีท า
ปลอมเหลา่นี ้จะมีราคาถกูกว่าของจริงมาก และมีอายกุารใช้งานไม่นานเทา่ของจริง ด้วยเหตนีุ ้จึง
เป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้เคร่ืองประดับแพร่หลายไปสู่ชนชัน้กลาง และสามัญชนมากขึน้ และใน
ขณะเดียวกัน นกัออกแบบก็มุ่ง มาสู่วสัดท่ีุไม่มีราคามากขึน้ เช่น การท าเคร่ืองประดบัจากกระดกู
สัตว์ จากผิวไม้ เปลือกไม้ จากขนสัตว์ จากพลาสติก จากเมล็ดพืช ฯลฯ ทัง้นี ้เน่ืองจากสภาวะ
ความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ และค่านิยม หรือรสนิยมท่ีเปล่ียนไป การใช้วสัดรุาคาถูก ท าให้
ต้นทนุการผลิตถกู(ธิตะจารี, 2543) 

วิธีเลือกโลหะ ควรเลือกโลหะชนิดท่ีมีความแข็ง และทรงตัวได้ดี ไม่เปล่ียนสีเม่ือ
สมัผสักบัเหง่ือหรือผิว เวลารีดโลหะเป็นแผน่บาง ควรค านงึถึงการน าไปใช้ประโยชน์ด้วย ไมค่วรให้
บางมากเกินไป เพราะถ้ารีดโลหะให้บาง จะท าให้แผ่นโลหะไม่อยู่ตวั โลหะท่ีเหมาะจะน ามาใช้ท า
เคร่ืองประดบั ได้แก่ ทองค า นาก เงิน ทองแดง ทองเหลือง ทองเค ทองขาว ทองค าขาว เป็นต้น 
ราคาของโลหะจะขึน้อยู่กับความนิยม และสภาวะทางเศรษฐกิจในยุคนัน้ ๆ วัสดุท่ีหายาก ท่ีไม่
แพร่หลาย จะเป็นวสัดท่ีุมีราคาแพง เชน่เดียวกบัวสัดท่ีุนิยมแพร่หลาย 

หินท่ีมีราคาเป็นท่ีนิยมใช้ในการท าเคร่ืองประดับ ได้แก่ เพชร พลอย หินสี ราคาของ
เพชรขึน้อยูก่บัขนาดและการเจียระไน ส่วนราคาของหินขึน้อยูก่บัความนิยม วสัดอ่ืุนๆ ก็น ามาใช้ใน
การท าเคร่ืองประดบัได้ เช่น เปลือกไม้ ผิวไม้ แผ่นไม้ กระดกูสตัว์ งาช้าง เมล็ดพืช พลาสติก เป็น
ต้น 

วัสดุท่ีใช้ในการท าเคร่ืองประดับ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทถาวร และ
ประเภทไมถ่าวร 

วัสดุประเภทถาวร ได้แก่ โลหะทุกชนิด เช่น ทองค า ทองค าขาว เงิน ทองแดง 
ทองเหลือง อะลมูิเนียม หินตา่งๆ เช่น เพชร มรกต ทบัทิม โกเมน และพลอยตา่งๆ ตลอดจนวสัดท่ีุ
หายาก เชน่ งาช้าง 

วัสดุประเภทไม่ถาวร ได้แก่ วัสดุประเภทไม้ เมล็ดพืช พลาสติก และวัสดุอ่ืนๆ ท่ี
แตกหกั ช ารุดเสียหายได้ง่ายการเลือกวสัดมุาใช้ท าเคร่ืองประดบัต้องพิจารณา คือ 

• การออกแบบ เหมาะสมกลมกลืนกนัโดยสภาพสว่นรวมทัง้หมด 
• ประโยชน์ใช้สอย โดยเน้นว่าเคร่ืองประดบันัน้จะใช้ในเวลาใด เช่น เวลากลางคืน

ควรเลือกหิน หรือโลหะท่ีมีแสงเป็นประกาย รับแสงไฟ 
• กระบวนการผลิตท่ีสมัพนัธ์กับการออกแบบและประโยชน์ใช้สอย การบ ารุงรักษา 

สะดวก ง่าย และรวดเร็ว ไมยุ่ง่ยากเกินความจ าเป็น 
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6.3 กระบวนการผลิตงานเคร่ืองประดบั 

ในส่วนของกระบวนการผลิตงานเคร่ืองประดบั เป็นกระบวนการท่ีมีความซับซ้อน 
และต้องใช้ความปราณีต ระมดัระวงั และความช านาญสงู ผู้วิจยัจะขอแบง่หน้าท่ีของกระบวนการ
ผลิตออกเป็นทัง้หมด 11 หนว่ย ดงันี ้

หน่วยท่ี 1 นกัออกแบบ   ในการเข้าเย่ียมส่วนงานออกแบบ คณุควรตระหนกัอยูเ่สมอ
วา่ฝ่ายนีคื้อฝ่ายงานออกแบบซึ่งเป็นท่ีท่ีก่อก าเนิดความคดิทางด้านการออกแบบทัง้หลาย การวาด
แบบเพ่ือการใช้งานและ/หรือการแสดงภาพจ าลองอย่างถกูต้องเท่ียงตรงของแบบจะเสร็จสมบรูณ์
ท่ีฝ่ายงานนี ้ให้คุณเรียนรู้รูปแบบต่างๆของการร่างภาพ และให้ท าการบันทึกข้อความซึ่งเป็น
ค าแนะน าของนกัออกแบบเหลา่นัน้ เพ่ือให้เกิดผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสดุ 

หน่วยท่ี 2 ช่างท าต้นแบบ   ช่างท าต้นแบบเป็นผู้ ท่ีสร้างต้นแบบขึน้จากแบบ ช่าง
อาจจะเลือกโลหะหรือ Wax ซึ่งเป็นระดบัปานกลางส าหรับการสร้างต้นแบบ ขึน้อยู่กับสไตล์หรือ
รูปร่างของชิน้งานเคร่ืองประดบั วิธีหนึ่งก็คือ การใช้โลหะ เราสามารถเรียกได้ว่าเป็นงานช่างทอง 
ต้นแบบเหล่านีจ้ะถกูประกอบขึน้มาจากแผ่นโลหะและลวด การขึน้เป็นรูปร่างต่างๆจะแยกกันท า
แล้วจงึน ามาเช่ือมเข้าด้วยกนั การท าต้นแบบอีกวิธีหนึง่จะท ามาจาก Wax ซึง่จะเป็นการเตรียมการ
สู่งานหล่อ เน่ืองจากมี Wax หลายชนิดท่ีแตกต่างกันและมีเทคนิคในการท า Wax ท่ีแตกต่างกัน
ด้วย วิธีนีจ้ึงเป็นการเสนอขอบเขตกว้างๆของความเป็นไปได้ในการออกแบบ รวมทัง้เปิดโอกาสใน
การใช้ความคิดและจินตนาการ วิธีการนีเ้ป็นท่ีนิยมเพิ่มขึน้ในกระบวนการหล่อส าหรับงานผลิตจิว
เวลร่ีแบบปริมาณมากๆ (Mass Production) ซึ่งจะเป็นวิธีการท่ีเป็นทางเลือกหนึ่งส าหรับนัก
ออกแบบหลายๆคนในการท าต้นแบบจาก Wax ส าหรับการสร้างสรรค์แบบนัน้ ช่างท าต้นแบบ
อาจจะใช้วิธีใดวิธีหนึง่หรือจะใช้ประกอบกนัทัง้สองวิธีก็ได้ ถ้าต้นแบบ Wax ถกูท าขึน้มาส าหรับการ
น าไปผลิตซ า้ หลงัจากท่ีหล่อเป็นโลหะแล้ว ก็จะถกูน าไปท าความสะอาดและเตรียมส าหรับการท า
แม่พิมพ์ยาง (ถ้าต้นแบบประดิษฐ์ขึน้ในรูปของโลหะ  ก็ไม่จ าเป็นต้องน าไปหล่อ ต้นแบบนัน้จะถูก
สง่ตรงไปท าแม่พิมพ์ยาง) เม่ือใดท่ีการออกแบบของคณุได้ส าเร็จลงอยา่งสมบูรณ์แล้ว แบบนัน้ก็จะ
ถูกส่งเข้าสู่สายการผลิต ซึ่งสิ่งท่ีเกิดขึน้กับแบบท่ีคุณสร้างสรรค์ไว้ดูเหมือนว่าจะนอกเหนือการ
ควบคุมของคุณ อย่างไรก็ตาม ความเข้าใจของคณุในเร่ืองการผลิตชิน้งานเคร่ืองประดบั จะถูก
แทรกเข้าไปในแบบของคุณแล้วเม่ือตอนออกแบบ คณุจึงสามารถส่ือสารได้ดีขึน้มากถึงสิ่งท่ีคุณ
ต้องการ เพ่ือให้ได้เห็นผลลัพธ์ตามท่ีคุณคาดหวังไว้ แบบท่ีดีนัน้ เป็นมากกว่าการร่างภาพ แต่
เปรียบเสมือนพิมพ์เขียวส าหรับชิน้งานเคร่ืองประดบั ในการเร่ิมต้น จ าไว้ว่าการแสดงภาพจ าลอง
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ของคณุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นการแสดงภาพ Perspective จะเป็นเร่ืองของ “การตีความ” คน 
2 คนอาจตัดสินขนาดและสัดส่วนออกมาด้วยวิธีท่ีแตกต่างกันอย่างมาก การพิจารณาในทุก
ขัน้ตอนของกระบวนการผลิต จึงเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นท่ีจะท าให้คุณมีความรู้เพียงพอท่ีจะร่างภาพ
ชิน้งานให้ออกมาเป็นแบบท่ีน าไปใช้ได้จริงๆอย่าท างานเพียงคนเดียว ให้ออกไปพบปะพูดคยุกับ
ช่างขึน้รูป (Model Maker) เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนความคิดกันและส ารวจหาสิ่งท่ีคุณต้องการ
จริงๆ พดูคยุกบัช่างหล่อ, ช่างแกะ Wax และช่างท่ีประกอบชิน้งาน, ช่างฝังเพชรพลอยและช่างขดั 
เพ่ือค้นหาค าตอบให้ได้ว่าสิ่งใดท่ีท าได้ สิ่งใดท่ีท าไม่ได้กับแบบท่ีคุณไ ด้สร้างไว้แล้ว และจง
สอบถามความเห็นเพ่ือให้ได้แบบท่ีดีท่ีสดุส าหรับการผลิตท่ีจะไมเ่กิดปัญหาใด ๆ 

หน่วยท่ี 3 การท าแม่พิมพ์ยาง   แม่พิมพ์ยางจะถูกท าขึน้ล้อมรอบต้นแบบ ในการ
สร้างแม่พิมพ์ยางนัน้ ต้นแบบจะถูกวางอยู่ในกรอบและถูกรัดอย่างดีกับแผ่นยางพิเศษวางอยู่ใน
เคร่ืองอดัแม่พิมพ์ยาง (Vulcanizer) ซึ่งเป็นเคร่ืองท่ีใช้ความร้อนและความดนัในการอดัยางให้ไหล
ไปรอบๆแบบทัว่ทัง้หมด 

เม่ือแมพ่ิมพ์เย็นลง ก็จะใช้มีดในการตดัเปิดแมพ่ิมพ์ การตดัแยกอย่างช านาญจะต้อง
เป็นการตดัแยกโดยท่ีในขณะเดียวกนัก็เป็นการเตรียมการ “ล็อค” ไปด้วยในตวั ซึ่งจะท าให้ทัง้สอง
สว่นพอดีกนั เม่ือต้นแบบถกูแยกออกจากกนั ก็จะเปิดให้เห็นชอ่งข้างใน และแม่พิมพ์นัน้ก็จะพร้อม
ส าหรับการสร้างต้นแบบ Wax ได้อีกเป็นร้อยๆแบบ 

หน่วยท่ี 4 การฉีดต้นแบบ Wax   ขัน้ต่อไปจะเป็นการผลิตแบบตวัอย่าง หรือ Wax 
Copy ของชิน้งาน ซึ่งเป็นการถอดแบบมาจากต้นแบบอย่างแท้จริง Wax ท่ีถกูท าให้ร้อนจะถูกฉีด
เข้าไปในแม่พิมพ์ยาง ไหลผ่านรูแคบๆเข้าไปเติมเต็มเนือ้ท่ีช่องว่างข้างใน เพียงไม่ถึงนาที แบบ
ตวัอย่าง Wax ก็จะเย็นตวัลงและพร้อมท่ีจะเอาออกจากแม่พิมพ์แบบตวัอย่างแต่ละแบบจะถูก
ตรวจสอบหาข้อบกพร่องของตวัแบบอย่างระมดัระวงั เช่น โพรงอากาศใน WAX ซึ่งอาจจะเกิดขึน้
ระหว่างการท าให้เป็นสุญญากาศ ซึ่งจะส่งผลเสียหายต่องานหล่อได้ ส่วนท่ีไม่สมบูรณ์ใดๆหรือ
ส่วนท่ีผิดรูปผิดร่างไปของแบบตวัอย่างจะถกูไปท าให้เกิดซ า้ในโลหะ ดงันัน้จึงต้องท าการตรวจหา
ในขัน้ตอนนี ้ส่วนท่ีไม่สมบรูณ์ใดๆหรือจดุอ่อนท่ีมา จากโพรงซึ่งเป็นทางเดินของ Wax นัน้ก็มีส่วน
ท าให้เกิดความเสียหายในขัน้ตอนการหลอ่เช่นกนั ดงันัน้จงึต้องท าการตรวจสอบโพรงดงักลา่วด้วย 
ให้สอบถามช่างท่ีท า Wax เพ่ือให้ทราบถึงจุดท่ีจะเป็นปัญหาได้ เช่น แบบท่ีท าให้ Wax สามารถ
ไหลไปได้ดี หรือ แบบท่ีจะท าให้ Wax ไม่สามารถเติมเต็มได้ และเป็นสาเหตใุห้เกิดงาน Reject อยู่
บอ่ยๆ ให้หาทางเรียนรู้สิ่งท่ีจะท าให้ดีขึน้ได้พร้อมทัง้หาเหตผุล 
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แบบตัวอย่างมากกว่าหนึ่งแบบสามารถท าการหล่อได้ในครัง้เดียว แบบตัวอย่าง
หลายๆแบบอาจจะถกูจดัให้เป็นกลุ่มและน าไปติดกบัฐานของต้นเทียน หรือ แบบตวัอย่างหลายๆ
อนัอาจจะติดอยู่กบัต้นเทียนซึ่งเป็นรูปลกัษณะคล้ายต้นไม้ก็ได้ ซึ่งขึน้อยู่กบัอปุกรณท่ีท าการหล่อ 
แต่วตัถปุระสงค์และหน้าท่ียงัคงเป็นเหมือนเดิม คือ เพ่ือรองรับ Wax ส าหรับเตรียมเข้าสู่การหล่อ
แบบตวัอย่างจะถูกท าให้ติดอยู่กบัโพรงซึ่งจะท ามมุในลกัษณะลู่ลง ซึ่งจะเป็นการสร้างให้ทางเดิน
ของ Wax ท่ีละลายสามารถไหลออกมาได้โดยสะดวก และส าหรับโลหะท่ีร้อนสามารถไหลเข้าไปได้
ในระหว่างการหล่อ แบบตวัอย่างแต่ละแบบจะถูกติดอย่างระมัดระวงั และต้องเว้นช่องไฟไม่ให้
ชิน้งานรบกวนกนัในระหวา่งท่ีท าการหลอ่ 

หน่วยท่ี 5 เบ้าและการเทปนูลงเบ้า  ปูนหล่อทองเป็นวสัดุท่ีสามารถต้านทานความ
ร้อนสงู เป็นวตัถดุบิท่ีมีลกัษณะคล้ายปนูปลาสเตอร์ซึง่จะถกูน ามาผสมกบัน า้ ผ่านสญุญากาศเพ่ือ
ท าให้ฟองอากาศหายไป แล้วเทลงไปบนแบบตวัอยา่ง Wax และเมื่อปนูหลอ่ทองแข็งตวั ก็จะขึน้รูป
เป็นพิมพ์สดุท้ายส าหรับการน าไปท าการหล่อโลหะ เบ้ามีลกัษณะเป็นรูปทรงกระบอกท่ีท ามาจาก
เหล็ก หรืออาจเป็นวสัดท่ีุดีกวา่คือสแตนเลส โดยจะถกูวางไว้ในต าแหน่งท่ีตัง้ตรงและพอเหมาะกบั
ตวัฐาน ซึ่งถกูท าขึน้มาส าหรับรองรับแบบตวัอย่าง Wax โดยรอบ ในขัน้ตอนของการเทปนูลงเบ้านี ้
ตวัปนูจะถูกเทเข้าไปในเบ้าอย่างระมดัระวงัและไม่ให้กระทบกบัแบบตวัอย่าง Wax แตล่ะเบ้าท่ีได้
เทปูนลงไปแล้วจะถูกวางใต้ปล่องสุญญากาศท่ีซึ่งสุญญากาศจะถูกปล่อยออกมาจากป๊ัม
สุญญากาศ ในขัน้ตอนนีจ้ะเป็นการเคล่ือนย้ายหลุมหรือฟองอากาศท่ีติดอยู่ในเบ้าอีกครัง้ หาก
ฟองอากาศยงัไม่สามารถก าจดัออกไปได้  ฟองอากาศเหล่านี ้จะท าให้เกิดความเสียหายเม่ือท า
การหล่อ เน่ืองจากในขณะท่ีโลหะร้อนถกูเติมเข้าไปในโพรง/ช่องว่างของแบบตวัอย่าง ช่องอากาศ
ส่วนเกินท่ีอยู่รอบๆแบบตวัอย่างจะถกูเติมเต็มด้วยโลหะเช่นกนั ซึ่งจะท าให้เกิดรอยนูนของโลหะท่ี
ไมต้่องการตดิอยูท่ี่แบบตวัอยา่งส าหรับงานหลอ่ด้วย 

หน่วยท่ี 6 การเผา   หลงัจากขัน้ตอนการท าสุญญากาศ ซึ่งได้เบ้าปนูมาแล้ว จะท า
การเอาฐานออกและน าตวัเบ้าเข้าสู่เตาเผาส าหรับเผา ขัน้ตอนการเผานี ้จะเป็นการก าจัดแบบ
ตัวอย่าง Wax ท่ีอยู่ภายในเบ้าปูนออกไปโดยการให้ความร้อนท่ีตัวเบ้า ช่องท่ีติดอยู่กับแบบ
ตวัอย่างแต่ละอนัจะเป็นช่องทางส าหรับการไหลออกของ Wax ท่ีละลายตวัออกมา และในเวลา
เดียวกัน ก็จะเป็นช่องส าหรับโลหะท่ีหลอมเหลวจะเข้าไปในโพรงของตวัแม่พิมพ์ในกระบวนการ
หลอ่ เม่ือใดท่ี Wax ละลาย เตาเผาจะยงัคงให้ความร้อนกบัตวัเบ้าอยูต่อ่ไป จนกว่าจะได้อณุหภมูิท่ี
เหมาะสมส าหรับการหลอ่ 
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หน่วยท่ี 7 การหล่อ  เคร่ืองจกัรส าหรับงานหลอ่เคร่ืองประดบั มี 2 ประเภท คือ เคร่ือง
หลอ่เหว่ียง และ เคร่ืองหล่อสญุญากาศ เคร่ืองหลอ่เหว่ียงจะใช้การเคล่ือนท่ีแบบหมนุเพ่ือใช้แรงใน
การผลกัให้โลหะท่ีหลอมเหลวไหลเข้าสู่ตวัแม่พิมพ์ เคร่ืองหล่อสุญญากาศจะใช้สุญญากาศและ
แรงดึงดูดของโลกในการดึงดูดโลหะเข้าสู่โพรงท่ีตัวแม่พิมพ์เคร่ืองแต่ละประเภทรวมถึงตัวเบ้า
หลอม ซึ่งเป็นภาชนะขนาดเล็กท่ีบรรจโุลหะท่ีหลอมเหลวแล้ว และสามารถต้านทานความร้อนสูง
ได้ โดยจะมีช่องหรือรูอยู่ท่ีปลายด้านหนึ่ง ทัง้นี ้เม็ดโลหะซึ่งถูกบรรจุในเบ้าหลอมจะถูกท าให้
ละลายก่อนด้วยตะเกียงพ่น นอกจากนี ้โลหะอาจถูกท าให้ละลายได้อีกวิธีหนึ่ง โดยเบ้าหลอมกรา
ไฟต์ซึ่งได้รับความร้อนจากไฟฟ้า ท าให้สามารถควบคมุอณุหภูมิได้ด้วยเค ร่ืองมือวดัหรือเคร่ืองวดั
อุณหภูมิสูง ส าหรับเคร่ืองหล่อท่ีมีความซับซ้อนกว่านีจ้ะใช้เตาหลอมท่ีมีการเหน่ียวน าของ
กระแสไฟฟ้าสลบัด้วยความถ่ีสงูในการท าให้เกิดการละลายอยา่งรวดเร็ว 

ส าหรับเคร่ืองหล่อแบบเหว่ียง เบ้าจะถูกเคล่ือนย้ายจากเตาเผาและถูกวางใน
แนวนอนภายในตวัเคร่ือง ตวัเบ้าหลอมจะถกูวางในแนวเดียวกนักับเบ้า ช่างหล่อจะหลอมโลหะท่ี
อยู่ในเบ้าหลอม และเฝา้ดจูนกว่าโลหะจะหลอมจนได้สภาพท่ีเหมาะสม จากนัน้ ช่างหล่อก็จะเร่ิม
เดินเคร่ืองโดยปล่อยให้เบ้าเร่ิมเคล่ือนไหวไปตามแรงเหว่ียงของเคร่ือง แรงขบัดนัท่ีเกิดขึน้จากแรง
เหว่ียงจะเป็นตวัท่ีดันให้โลหะไหลเข้าสู่โพรงท่ีตัวแม่พิมพ์ ส าหรับวิธีการท างานของเคร่ืองหล่อ
สุญญากาศ เบ้าจะถูกเคล่ือนย้ายจากเตาเผาและน ามาวางไว้ในตวัแม่พิมพ์ท่ีมีช่องเปิดด้านบน 
โลหะจะถูกท าให้ละลายในเบ้าหลอมแล้วจึงไหลลงสู่แม่พิมพ์ท่ีเปิดไว้ ในขณะเดียวกัน ระบบ
สุญญากาศก็เร่ิมท างาน ซึ่งจะท าการสูบอากาศออกจากแม่พิมพ์และดดูโลหะท่ีหลอมเหลวแล้ว
กลบัเข้าไปในโพรงท่ีตวัแมพ่ิมพ์ 

หน่วยท่ี 8 การปฏิบตัิการหลงักระบวนการหล่อ   หลงัจากกระบวนการหล่อได้เสร็จ
สิน้แล้ว เบ้าก็จะถกูย้ายไปยงัหน่วยงานถดัไป ปนูหล่อทองจะถกูท าให้หลวมโดยการน าเบ้าไปวาง
ไว้ในถงัน า้เย็น ช่างหล่อก็จะเคล่ือนย้ายปนูหล่อซึ่งยงัติดแน่นอยู่ด้วยกันไปสู่งานหล่อพร้อมทัง้น า้
และแปรงแข็งหรือน า้ท่ีรักษาระดบัความกดอากาศให้ปกต ิชิน้งานหลอ่จะถกูตดัโดยใช้เคร่ืองมือตดั 
(Sprue Cutter) เพ่ือแยกชิน้งานออกจากต้นไม้หรือฐานของมัน (Sprue Base) จากนัน้ ให้ท า
ความสะอาดด้วยกรดเพ่ือล้างเอาอ็อกไซด์หรือวตัถใุดๆท่ีเคลือบปนูหล่ออยู่ออกไป สดุท้าย ชิน้งาน
จะถกูตรวจสอบอย่างระมดัระวงั เพ่ือดวู่าชิน้งานแต่ละชิน้ถูกเติมให้เต็มหรือไม่ (ให้ดทูกุเนือ้ท่ีของ
แหวนรวมทัง้ตามง่ามหรือซอกมุมตา่งๆว่ามีความสมบรูณ์) นัน่คือ โลหะจะแข็งตวัโดยไม่มีรูเล็กๆ
ซึ่งจะส่งผลให้พืน้ผิวหน้าเสียหายได้ (เรียกว่า เป็นรูพรุน) เม่ือสอบถามช่างหล่อถึงปัญหาเร่ืองการ
เกิดรูพรุน ซึ่งจะส่งผลตอ่แบบของชิน้งานนัน้ และจะท าอย่างไรปัญหานีจ้ึงจะลดน้อยลงได้ ทัง้นี ้รู
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พรุน เป็นตวับ่งชีถ้ึงรูเล็กๆท่ีผิวหน้าของโลหะ ซึ่งเป็นสญัญาณท่ีบ่งบอกถึงงานหล่อท่ีถกูท าลาย รู
พรุนท่ีผิวหน้าในบางครัง้สามารถหายไปได้จากการขัดตบแต่งถ้าเป็นรูเล็กๆ อย่างไรก็ตาม มัก
พบว่ารูพรุนเหล่านี ้จะปรากฏไปทั่วโลหะ การเกิดรูพรุนเป็นผลมาจากหลายๆสาเหต ุบางครัง้ถูก
พบในขัน้ตอนของกระบวนการผลิต (ฟองอากาศ, รอยแตกของปนูหล่อทอง, การมีสิ่งปนเปือ้นท่ี
เม็ดโลหะ, หรือ โลหะท่ีหลอมเหลวเย็นตัวลงช้าเกินไปในขณะท่ีหล่องาน) สาเหตุอ่ืนๆถูกพบใน
ขัน้ตอนของการขึน้รูปชิน้งาน (โพรงของต้นเทียนท่ีไม่เหมาะสม , แบบดีไซน์ท่ีต้องการต้นเทียนท่ี
ซบัซ้อนซึ่งไม่สามารถน ามาใช้ในทางปฏิบตัิในกระบวนการผลิตได้, หรือ แบบดีไซน์ซึ่งส่วนท่ีเป็น
เนือ้ท่ีกว้างของตวัแหวนอยูต่ิดตอ่กบัเนือ้ท่ีส่วนแคบซึง่เป็นอปุสรรคตอ่การไหลของเนือ้โลหะ) 

หน่วยท่ี 9 การท าความสะอาดและการประกอบ   งานในส่วนของการประกอบนัน้ 
ชา่งเคร่ืองประดบัจะต้องน าส่วนของก้านท่ีเป็นส่วนเกินจากการตดัต้นแบบโลหะท่ียงัคงค้างอยู่บน
ชิน้งานออกไปโดยใช้ล้อขัดหินเจียระไน ต่อจากนัน้ ช่างฝีมือจะท าความสะอาดชิน้งานด้วย
เคร่ืองมือชนิดเดียวกัน แต่เปล่ียนหัวไปใช้ล้อขัดแบบแปรงท าความสะอาด  งานหล่อท่ียังไม่
สมบูรณ์อีกเล็กน้อยอาจจะแก้ไขด้วยการตะไบตบแต่งและกระดาษขดัเงา ก่อนท าการประกอบ
แหวน ส่วนประกอบตา่งๆจะต้องถกูขดัก่อน โดยเฉพาะเนือ้ท่ีสว่นท่ีติดตอ่กบัสว่นอ่ืนๆซึ่งจะมีความ
ยากล าบากในการขดัแตง่หลงัจากท่ีท าการประกอบแล้ว ถงัขดัแบบแนวนอนจะถกูน ามาใช้ในการ
ขดัเกลาพืน้ผิวท่ียงัไม่สมบูรณ์ การหมุนของถงัขดัจะท าให้ชิน้ส่วนต่างๆมีพืน้ผิวท่ีราบเรียบและมี
ความเป็นมันเงาแววาว ซึ่งจะเป็นการช่วยลดเวลาในการขัดแต่งโดยใช้มือลงได้ ขณะนี ้ชิน้งาน
เคร่ืองประดับพร้อมแล้วท่ีจะเข้าสู่กระบวนการประกอบ ซึ่งช่างจะต้องใช้ล้อขัดหินเจียระไน , 
อุปกรณ์ในการเช่ือม , และเคร่ืองมือชนิดต่างๆท่ีออกแบบมาเพ่ือการผลิตงานเคร่ืองประดับ 
สว่นประกอบตา่งๆของชิน้งานหรือแหวนซึง่ไม่ได้ผา่นกระบวนการหล่อ เชน่ ส่วนประกอบส าเร็จรูป
ต่างๆ จะถูกน ามาเช่ือมในขัน้ตอนนี ้การเรียนรู้ถึงปัญหาทั่วๆไปท่ีเกิดขึน้ และการเรียนรู้เก่ียวกับ
รูปแบบต่างๆ ของดีไซน์ รวมถึงวิธีการต่างๆท่ีมีประสิทธิภาพกับงานของคุณ จะน ามาซึ่ง
กระบวนการคดิท่ีดีและง่ายตอ่การน าชิน้งานมาประกอบเข้าด้วยกนั 

หน่วยท่ี 10 งานฝัง ในขัน้นี ้ช่างฝังจะประดบัพลอยท่ีตวัชิน้งานหรือท่ีแหวน ไม่ว่าจะ
เป็นงานฝังในรูปแบบใด โลหะท่ีอยู่ล้อมรอบเม็ดพลอยจะต้องสามารถยึดตวัพลอยให้แน่นหนาได้  
แหวนท่ีมีการออกแบบท่ีดีจะต้องนึกถึงหน้าท่ีในเร่ืองของการยึดเม็ดพลอยให้แน่นหนาเข้าไว้ด้วย 
รวมถึงความสามารถในการแสดงถึงความงดงามของเม็ดพลอยท่ีน ามาประดับด้วย ช่างฝังจะ
ท างานโดยใช้เคร่ืองมือทัง้ท่ีมีมอเตอร์ประกอบหรือไม่มีก็ได้ในการท างานฝัง ซึ่งเคร่ืองมือท่ีมี
มอเตอร์ประกอบจะสามารถประกอบกบัหวัสวา่นในรูปแบบท่ีแตกตา่งกนัส าหรับใช้ในการตะไบตบ
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แต่ง หากเป็นงานฝังท่ีมีซอกมุม แต่ละซอกมุมจะต้องประกอบด้วยเนือ้โลหะท่ีเพียงพอในการให้
ช่างฝังสามารถท าเป็นท่ีนัง่รองรับเม็ดพลอยได้ รวมถึงการตะไบและการปรับแต่งพืน้ท่ีรอบๆเม็ด
พลอยได้ เม่ือสอบถามช่างฝังถึงการฝังพลอยและท าการสงัเกตการณ์ในแต่ละขัน้ตอน ให้ช่างฝัง
น าชิน้งานชิน้งานฝังซึง่ใช้เทคนิคในการฝังท่ีแตกตา่งกนัมาให้ด ูเชน่ การฝังแบบ Pave’ หรือ การฝัง
แบบช่องสะพาน ให้ลองค้นหาวา่อะไรคือข้อบกพร่องของแบบซึง่จะท าให้เกิดปัญหาในขัน้ตอนการ
ฝังได้ ขณะท่ีคณุได้เรียนรู้เพิ่มขึน้เก่ียวกบัเทคนิคในการฝังและการออกแบบงานฝัง จะสง่ผลให้การ
ออกแบบของคณุสามารถน าไปใช้งานจริงได้มากขึน้ 

หน่วยท่ี 11 งานขดั กระบวนการขดัจะสามารถส าเร็จลงได้ต้องอาศยัเคร่ืองขดัแบบ
มอเตอร์ซึ่งมีแกนหมุน 2 แบบอยู่ท่ีแต่ละข้าง คือ แกนหมุนท่ีเป็นวงล้อขดัแบบแปรง และ วงล้อขดั
แบบผ้า ซึ่งท่ีวงล้ออาจจะเปล่ียนวสัดท่ีุใช้เป็นกระดาษทรายหรือโลหะส าหรับขดัอ่ืนๆ ช่างขดัจะท า
ตามล าดบัขัน้ของการขดัแต่ง โดยเร่ิมจากงานท่ีมีความหยาบกระด้างและขดัแต่งจนมีความเป็น
มันวาวสูง โดยมีการเลือกใช้วงล้อท่ีแตกต่างกันพร้อมด้วยยาขัดโลหะ การขั ดแต่งชิน้งาน
เคร่ืองประดับในขัน้ตอนสุดท้ายต้องอาศัยความสามารถพิเศษของช่างขัด ช่างขัดท่ีดีจะต้องมี
ความคุ้นเคยกบัเทคนิคในการขดัแตง่ท่ีแตกตา่งกนั เช่น Metal Coloring, Sand Blasting และ เงิน
, ทอง, Rhodium Platingอัญมณีซึ่งมีมูลค่าสูงและเปราะบาง เช่น มรกต , ไข่มุก อาจถูกท าให้
เสียหายได้จากวิธีการขดับางวิธี ตลอดกระบวนการของการขดั ซึ่งรวมถึงการท าความสะอาดในขัน้
สุดท้ายด้วยอุลตร้าโซนิคและเคร่ืองจักรท่ีใช้ไอน า้ ช่างขัดจะต้องระวังรักษาอัญมณีโดยต้องมี
ความรู้ในการบ ารุงรักษาท่ีเหมาะสม การซอกซอนเข้าสู่พืน้ผิวท่ียากต่อการเข้ าถึงนัน้ จ าเป็นท่ี
จะต้องใช้ขัน้ตอนการท างานแบบพิเศษ ดงันัน้ การเรียนรู้เก่ียวกับการออกแบบนัน้อาจยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอและครอบคลุมมาถึงกระบวนการขัดด้วย ผลก็คือ จะท าให้เกิดต้นทุนการ
ผลิตท่ีเพิ่มขึน้ได้ จงึควรมีการพดูคยุกนัถึงเร่ืองของการออกแบบท่ีชว่ยปอ้งกันการเกิดปัญหาเหลา่นี ้
ด้วย(สตุสงัข์, 2548) 

 
6.4 เทรนด์เคร่ืองประดบั 2018 

ด้วยปัจจบุนัการก าหนดเทรนด์การออกแบบเคร่ืองประดบัท่ีเผยแพร่ออกมาในแตล่ะ
ปีก่อนล่วงหน้าของบรรดาเหล่ากูรูในแวดวงธุรกิจแฟชัน่และเคร่ืองประดบันัน้ได้เข้ามามีบทบาท
ส าคญัต่อการวางแนวทางในการดีไซน์สินค้าของผู้ประกอบการในธุรกิจอญัมณีและเคร่ืองประดบั
ค่อนข้างมาก ทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเชิญผู้ เช่ียวชาญจากฝร่ังเศสมาให้ความรู้
เก่ียวกับเทรนด์แฟชั่นเคร่ืองประดบัฤดูกาล Spring/Summer 2018 พร้อมให้ค าแนะน าเก่ียวกับ
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ผลิตสินค้าให้โดนใจผู้ บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าผู้ หญิงท่ีมีความหลากหลาย ส่วนการเจาะ
ตลาดยุโรป SMEs ต้องเรียนรู้ตลาดใหม่หมด เหตตุลาดไม่เหมือนในไทยและอาเซียน ภายใต้ธีม
แนวคิด 4 เทรนด์หลกั เพ่ือเป็นแนวทางแก่นกัออกแบบและผู้ผลิตอญัมณีและเคร่ืองประดบัส าหรับ
เป็นไอเดียในการสร้างสรรค์สินค้า คดัสรรวตัถดุิบในการผลิต เตรียมพร้อมเข้าสู่กระบวนการผลิต
เป็นชิน้งานเคร่ืองประดบัเพ่ือเปิดตวัเป็นคอลเลคชัน่ใหม่ๆ  ตามฤดกูาล  

นางจนัทิรา ยิมเรวตั วิวฒัน์รัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศได้เชิญ Mr.David Landart ผู้ อ านวยการฝ่ายการตลาดภาคพืน้เอเชีย Carlin 
Group ประเทศฝร่ังเศส ซึง่เป็นผู้ เช่ียวชาญในด้านแฟชัน่เคร่ืองประดบั มาให้ความรู้เก่ียวกบัเทรนด์
แฟชัน่เคร่ืองประดบัฤดกูาล Spring/Summer 2018 กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ และการเล่าเร่ืองราว
ของแบรนด์อย่างไรให้ประสบความส าเร็จ ให้กับผู้ ประกอบการไทย ทัง้ผู้ ส่งออก ดีไซเนอร์ใน
ธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับของไทย เพ่ือให้ทราบถึงทิศทางและแนวโน้มของแฟชั่น
เคร่ืองประดบั และจะได้ผลิตสินค้าให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดได้มีรายละเอียดดงันี ้
ส าหรับเทรนด์แฟชัน่เคร่ืองประดบัในฤดกูาลหน้า สามารถแบง่ได้เป็น 4 กลุม่ใหญ่ ได้แก่ 

1) เทรนด์ “Rutilant” ซึ่งเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมอเมริกันและแคริบเบียน 
ตวัอย่าง คือ ศิลปะการออกแบบสไตล์ Memphis ท่ีโด่งดงัในยุค 80 โทนสีจะเน้นใช้สีท่ีสดใส เร้า
อารมณ์ มีความแปลก ไมซ่ า้ใคร  

2) เทรนด์ “Sublime Flawless” ซึ่งจะเน้นความละเอียด ประณีต ความงามของ
ผู้หญิง โดยอาจใช้ลายของลกูไม้ งานปัก มาออกแบบผสมผสานกับหินท าให้ดอู่อนหวานขึน้ หรือ
ใช้เทคโนโลยี 3D Printing มาชว่ยในการออกแบบ โทนสีจะเน้นสีออ่น สีขาว สีทอง 

3) เทรนด์ “Black Sunshine” เน้นพลังของสีด าและหินแร่ธาตุ โชว์พืน้ผิวท่ีเป็น
เอกลักษณ์ โดยได้แรงบนัดาลใจจากหินภูเขาไฟ ผสานกับการใช้ความเงางามของสี เงิน เพ่ือให้
ยงัคงความเป็นผู้หญิง 

4) เทรนด์ “Carpe Diem” เน้นการดูแลสุขภาพ โดยใช้แรงบนัดาลใจจากสีของ
ผลไม้ รูปทรงดอกไม้ กลีบดอกไม้ เกสรดอกไม้ มาเป็นแรงบนัดาลใจในการออกแบบ โทนสีสดใส 
ส้ม เหลือง  

นอกจากนี ้Mr.David ยงัแลกเปล่ียนประเด็นเก่ียวกบั “กลุ่มลกูค้าเปา้หมาย” เพ่ือให้
สามารถ “เลือก” และ โฟกสัในการผลิต โดยแบง่ออกเป็น 5 กลุม่ใหญ่ ได้แก่  

กลุ่ม “Timeless Women” หรือ  “Classic Women” กลุ่มนี ้จะสนใจเคร่ืองประดบัท่ี
เน้นคณุภาพสูง และมองว่าการซือ้เคร่ืองประดบัเป็นการลงทุนในระยะยาว โดยกลุ่มนีจ้ะช่ืนชอบ



  56 

เคร่ืองประดบัท่ี สวย หรู เรียบ ไม่ต้องโดดเด่น กลุ่ม “Glamour Women” กลุ่มนีจ้ะชอบสินค้าท่ี
สะดดุสายตา เน้นเคร่ืองประดบัท่ีมีความเงางาม ขนาดใหญ่ กลุ่ม “Fashionista Women” กลุ่มนี ้
เป็นกลุม่ท่ีเสพติดกบัแฟชัน่ เคร่ืองประดบัท่ีสวมใสต้่องน าแฟชัน่  กลุม่  “Romantic Woman” กลุ่ม
นีจ้ะใช้อารมณ์ ความรู้สึกในการเลือกสินค้า ช่ืนชอบสินค้าท่ีมีความเป็นผู้  หญิงสงู โชว์ได้ แตจ่ะไม่
มาก กลุ่มสุดท้าย คือ “Modern & Contemporary Women” ผู้ หญิงทันสมัย มีความมั่นใจใน
ตวัเองสงู เป็น Working Woman แตง่ตวัในสไตล์ Minimalism สินค้าต้องมีดีไซน์และลงตวั กลุ่มนี ้
มีความซบัซ้อนในการเลือกสินค้ามากท่ีสดุ(สนัตวิงษ์, 2537) 

ผู้ เช่ียวชาญจาก Carlin Group ยงัได้ให้ข้อคิดทิง้ท้ายว่า การออกแบบเคร่ืองประดบั
ต้องค านึงถึงผู้ ใช้งานต้องใช้ได้จริง กุญแจส าคญัในการออกแบบ คือ ต้องเข้าใจและรู้ว่าลกูค้า คือ 
ใคร และลูกค้าหลักของธุรกิจอัญมณี คือ ผู้ หญิง ซึ่งมีความซับซ้อนในการเลือกผลิตภัณฑ์ 
การศกึษาเทรนด์จึงเป็นเร่ืองส าคญั ผู้ผลิตโดยเฉพาะรายกลางและเล็ก (SME) ต้องท าความเข้าใจ
ว่า ลูกค้าตลาดใหม่ในยุโรป มีความแตกต่างจากตลาดในประเทศไทย หรือแม้กระทั่งอาเซียน 
ดงันัน้ การออกแบบจึงต้องท าความเข้าใจ Key Style และ Code และมีกลยุทธ์ท่ีเหมาะสม(วงษ์
มณฑา, 2542) 

 
7. ทฤษฎีความพงึพอใจ 

7.1 ความหมายของความพงึพอใจ 
ความพึงพอใจ (Satisfaction) ได้มีผู้ ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้หลาย

ความหมาย ดงันีพ้จนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน (2542) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้
วา่ พงึพอใจ หมายถึง รัก ชอบใจ และพงึใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ 

ดิเรก (2528) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทศันคติทางบวกของบคุคลท่ีมีตอ่สิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง เป็นความรู้สึกหรือทศันคติท่ีดีตอ่งานท่ีท าของบคุคลท่ีมีตอ่งานในทางบวก ความสขุของ
บคุคลอนัเกิดจากการปฏิบตัิงานและได้รับผลเป็นท่ีพึงพอใจ ท าให้บคุคลเกิดความกระตือรือร้น มี
ความสุข ความมุ่งมั่นท่ีจะท างาน มีขวัญและมีก าลังใจ มีความผูกพันกับหน่วยงาน มีความ
ภาคภูมิใจในความส าเร็จของงานท่ีท า และสิ่งเหล่านีจ้ะส่งผลตอ่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การท างานสง่ผลตอ่ถึงความก้าวหน้าและความส าเร็จขององค์การอีกด้วย 

วิรุฬ (2542) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษย์ท่ีไม่
เหมือนกนั ขึน้อยู่กบัแตล่ะบคุคลว่าจะมีความคาดหมายกบัสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างไร ถ้าคาดหวงัหรือมี
ความตัง้ใจมากและได้รับการตอบสนองด้วยดีจะมีความพึงพอใจมากแต่ในทางตรงกันข้ามอาจ
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ผิดหวงัหรือไม่พึงพอใจเป็นอยา่งยิ่ง เม่ือไม่ได้รับการตอบสนองตามท่ีคาดหวงัไว้ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสิ่งท่ี
ตัง้ใจไว้วา่จะมีมากหรือน้อย สอดคล้องกบั ฉัตรชยั  (2535) กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึง
ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลท่ีมีต่อสิ่งหนึ่งหรือปัจจัยต่างๆท่ีเก่ียวข้อง ความรู้สึกพอใจจะ
เกิดขึน้เม่ือความต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหนึ่ง 
ความรู้สึกดังกล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดขึน้ หากความต้องการหรือจุดมุ่งหมายนัน้ไม่ได้รับการ
ตอบสนอง 

กิตติมา (2529) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือพอใจท่ีมีต่อ
องค์ประกอบและสิ่งจงูใจในด้านตา่งๆเมื่อได้รับการตอบสนอง 

กาญจนา (2546) กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุษย์เป็นการแสดงออกทาง
พฤติกรรมท่ีเป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ การท่ีเราจะทราบว่าบคุคลมีความพึง
พอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกท่ีค่อนข้างสลับซบัซ้อนและต้องมีสิ่งเร้าท่ีตรงต่อ
ความต้องการของบคุคล จงึจะท าให้บคุคลเกิดความพึงพอใจ ดังนัน้การสิ่งเร้าจึงเป็นแรงจงูใจของ
บคุคลนัน้ให้เกิดความพงึพอใจในงานนัน้ 

นภารัตน์ (2544) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกทางบวกความรู้สึกทางลบ
และความสขุท่ีมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งซบัซ้อน โดยความพึงพอใจจะเกิดขึน้เม่ือความรู้สึกทางบวก
มากกวา่ทางลบ 

เทพพนม และสวิง (2540) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นภาวะของความพึงใจหรือ
ภาวะท่ีมีอารมณ์ในทางบวกท่ีเกิดขึน้ เน่ืองจากการประเมินประสบการณ์ของคนๆหนึ่ง สิ่งท่ีขาด
หายไประหวา่งการเสนอให้กบัสิ่งท่ีได้รับจะเป็นรากฐานของการพอใจและไมพ่อใจได้ 

สง่า (2540) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกท่ีเกิดขึน้เม่ือได้รับผลส าเร็จ
ตามความมุง่หมายหรือเป็นความรู้สกึขัน้สดุท้ายท่ีได้รับผลส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ 

จากการตรวจเอกสารข้างต้นสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีหรือ
ทศันคติท่ีดีของบุคคล ซึ่งมกัเกิดจากการได้รับการตอบสนองตามท่ีตนต้องการ ก็จะเกิดความรู้สึก
ท่ีดีต่อสิ่งนัน้ ตรงกันข้ามหากความต้องการของตนไม่ได้รับการตอบสนองความไม่พึงพอใจก็จะ
เกิดขึน้ 

 
7.2 แนวคิดเก่ียวกบัความพงึพอใจ 

Shelly อ้างโดย ประกายดาว  (2536) ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ ว่า
ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกสองแบบของมนุษย์ คือ ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกทางลบ 
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ความรู้สึกทางบวกเป็นความรู้สึกท่ีเกิดขึน้แล้วจะท าให้เกิดความสุข ความสุขนีเ้ป็นความรู้สึกท่ี
แตกตา่งจากความรู้สึกทางบวกอ่ืนๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกท่ีมีระบบย้อนกลบัความสขุสามารถ
ท าให้เกิดความรู้สึกทางบวกเพิ่มขึน้ได้อีก ดังนัน้จะเห็นได้วา่ความสขุเป็นความรู้สึกท่ีสลบัซบัซ้อน
และความสุขนีจ้ะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกในทางบวกอ่ืนๆ ขณะท่ีวิชยั  (2531) กล่าวว่า 
แนวคิดความพึงพอใจ มีส่วนเก่ียวข้องกับความต้องการของมนุษย์ กล่าวคือ ความพึงพอใจจะ
เกิดขึน้ได้ก็ต่อเม่ือความต้องการของมนุษย์ได้รับการตอบสนอง ซึ่งมนุษย์ไม่ว่าอยู่ในท่ีใดย่อมมี
ความต้องการขัน้พืน้ฐานไมต่า่งกนั 

พิทกัษ์ (2538) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นปฏิกิริยาด้านความรู้สึกต่อสิ่งเร้าหรือสิ่ง
กระตุ้นท่ีแสดงผลออกมาในลักษณะของผลลัพธ์สุดท้ายของกระบวนการประเมิน โดยบ่งบอก
ทิศทางของผลการประเมินว่าเป็นไปในลกัษณะทิศทางบวกหรือทิศทางลบหรือไม่มีปฏิกิริยาคือ
เฉยๆ ตอ่สิ่งเร้าหรือสิ่งท่ีมากระตุ้น 

สเุทพ (2541) ได้สรุปวา่ สิ่งจงูใจท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือกระตุ้นให้บคุคลเกิดความพงึพอใจ 
มีด้วยกนั 4 ประการ คือ 

1) สิ่งจงูใจท่ีเป็นวตัถ ุ(material inducement) ได้แก่ เงิน สิ่งของ หรือสภาวะทาง
กายท่ีให้แก่ผู้ประกอบกิจกรรมตา่งๆ 

2) ส ภ าพ ท า ง ก า ย ท่ี พึ ง ป ร า รถ น า  (desirable physical condition) คื อ 
สิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจกรรมตา่งๆ ซึง่เป็นสิ่งส าคญัอยา่งหนึง่อนัก่อให้เกิดความสขุทางกาย 

3) ผลประโยชน์ทางอุดมคติ (ideal benefaction) หมายถึง สิ่งต่างๆท่ีสนอง
ความต้องการของบคุคล 

4) ผลประโยชน์ทางสงัคม (association attractiveness) หมายถึง ความสมัพนัธ์
ฉันท์มิตรกับผู้ ร่วมกิจกรรม อนัจะท าให้เกิดความผูกพนั ความพึงพอใจและสภาพการร่วมกนั อนั
เป็นความพึงพอใจของบุคคลในด้านสงัคมหรือความมัน่คงในสงัคม ซึ่งจะท าให้รู้สึกมีหลกัประกัน
และมีความมัน่คงในการประกอบกิจกรรม 

ขณะท่ี ปรียากร (2535) ได้มีการสรุปว่า ปัจจยัหรือองค์ประกอบท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือ
บง่ชีถ้ึงปัญหาท่ีเก่ียวกบัความพงึพอใจในการท างานนัน้มี 3 ประการ คือ 

1) ปัจจยัด้านบคุคล (personal factors) หมายถึง คณุลกัษณะส่วนตวัของบคุคล
ท่ีเก่ียวข้องกบังาน ได้แก่ ประสบการณ์ในการท างาน เพศ จ านวนสมาชิกในความรับผิดชอบ อาย ุ
เวลาในการท างาน การศกึษา เงินเดือน ความสนใจ เป็นต้น 
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2) ปัจจัยด้านงาน (factor in the Job) ได้แก่ ลักษณะของงาน ทักษะในการ
ท างาน ฐานะทางวิชาชีพ ขนาดของหน่วยงาน ความห่างไกลของบ้านและท่ีท างาน สภาพทาง
ภมูิศาสตร์ เป็นต้น 

3) ปัจจยัด้านการจัดการ (factors controllable by management) ได้แก่ ความ
มัน่คงในงานรายรับ ผลประโยชน์ โอกาสก้าวหน้า อ านาจตามต าแหน่งหน้าท่ี สภาพการท างาน 
เพ่ือนร่วมงาน ความรับผิด การส่ือสารกบัผู้บงัคบับญัชา ความศรัทธาในตวัผู้บริหาร การนิเทศงาน 
เป็นต้น 

 
 7.3 ทฤษฎีเก่ียวกบัความพงึพอใจ 

Kotler and Armstrong (2002) รายงานว่า พฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึน้ ต้องมี
สิ่งจงูใจ (motive) หรือแรงขบัดนั (drive) เป็นความต้องการท่ีกดดนัจนมากพอท่ีจะจงูใจให้บุคคล
เกิดพฤตกิรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง  ซึง่ความต้องการของแตล่ะคนไม่เหมือนกนั  
ความต้องการบางอย่างเป็นความต้องการทางชีววิทยา(biological) เกิดขึน้จากสภาวะตึงเครียด 
เช่น  ความหิ วกระหายห รือความล าบากบางอย่ าง เป็นความ ต้องการทางจิ ตวิทยา 
(psychological) เกิดจากความต้องการการยอมรับ (recognition) การยกย่อง (esteem) หรือการ
เป็นเจ้าของทรัพย์สิน (belonging) ความต้องการส่วนใหญ่อาจไม่มากพอท่ีจะจูงใจให้บุคคล
กระท าในช่วงเวลานัน้ ความต้องการกลายเป็นสิ่งจงูใจ เม่ือได้รับการกระตุ้นอย่างเพียงพอจนเกิด
ความตงึเครียด โดยทฤษฎีท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสดุ มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของอบัราฮมั มาสโลว์ 
และทฤษฎีของซิกมนัด์ ฟรอยด์ 

1) ทฤษฎีแรงจงูใจของมาสโลว์ (Maslow’s theory motivation) 
อบัราฮมั  มาสโลว์ (A.H.Maslow) ค้นหาวิธีท่ีจะอธิบายว่าท าไมคนจึงถกูผลกัดนั

โดยความต้องการบางอยา่ง ณ เวลาหนึ่ง ท าไมคนหนึง่จงึทุม่เทเวลาและพลงังานอย่างมากเพ่ือให้
ได้มาซึ่งความปลอดภยัของตนเองแตอี่กคนหนึ่งกลบัท าสิ่งเหล่านัน้ เพ่ือให้ได้รับการยกย่องนบัถือ
จากผู้ อ่ืน ค าตอบของมาสโลว์ คือ ความต้องการของมนุษย์จะถูกเรียงตามล าดบัจากสิ่งท่ีกดดนั
มากท่ีสดุไปถึง 

1.1) ความต้องการทางกาย (physiological needs) เป็นความต้องการพืน้ฐาน 
คือ อาหาร ท่ีพกั อากาศ ยารักษาโรค 

1.2) ความต้องการความปลอดภัย (safety needs) เป็นความต้องการท่ี
เหนือกวา่ ความต้องการเพ่ือความอยูร่อด เป็นความต้องการในด้านความปลอดภยัจากอนัตราย 
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1.3) ความต้องการทางสงัคม (social needs) เป็นการต้องการการยอมรับจาก
เพ่ือน 

1.4) ความต้องการการยกย่อง (esteem needs) เป็นความต้องการการยกย่อง
สว่นตวั ความนบัถือและสถานะทางสงัคม 

1.5) ความต้องการให้ตนประสบความส าเร็จ (self – actualization needs) เป็น
ความต้องการสงูสดุของแตล่ะบคุคล ความต้องการท าทกุสิ่งทกุอยา่งได้ส าเร็จ 

บคุคลพยายามท่ีสร้างความพงึพอใจให้กบัความต้องการท่ีส าคญัท่ีสดุเป็นอนัดับ
แรกก่อนเม่ือความต้องการนัน้ได้รับความพึงพอใจ ความต้องการนัน้ก็จะหมดลงและเป็นตวักระตุ้น
ให้บคุคลพยายามสร้างความพึงพอใจให้กบัความต้องการท่ีส าคญัท่ีสดุล าดบัตอ่ไป ตวัอย่าง เช่น 
คนท่ีอดอยาก (ความต้องการทางกาย) จะไม่สนใจต่องานศิลปะชิน้ล่าสุด (ความต้องการสูงสุด)  
หรือไม่ต้องการยกย่องจากผู้ อ่ืน หรือไม่ต้องการแม้แต่อากาศท่ีบริสุทธ์ิ (ความปลอดภัย) แต่เม่ือ
ความต้องการแตล่ะขัน้ได้รับความพงึพอใจแล้วก็จะมีความต้องการในขัน้ล าดบัตอ่ไป 

2) ทฤษฎีแรงจงูใจของฟรอยด์ 
ซิกมนัด์ ฟรอยด์ ( S. M. Freud) ตัง้สมมตุิฐานว่าบคุคลมกัไม่รู้ตัวมากนกัว่าพลงั

ทางจิตวิทยามีส่วนช่วยสร้างให้เกิดพฤติกรรม ฟรอยด์พบว่าบุคคลเพิ่มและควบคุมสิ่งเร้าหลาย
อย่าง สิ่งเร้าเหล่านีอ้ยู่นอกเหนือการควบคมุอย่างสิน้เชิง บุคคลจึงมีความฝัน พดูค าท่ีไม่ตัง้ใจพูด 
มีอารมณ์อยูเ่หนือเหตผุลและมีพฤตกิรรมหลอกหลอนหรือเกิดอาการวิตกจริตอยา่งมาก 

ขณะท่ี ชาริณี (2535) ได้เสนอทฤษฎีการแสวงหาความพึงพอใจไว้ว่า บุคคล
พอใจจะกระท าสิ่งใดๆท่ีให้มีความสขุและจะหลีกเล่ียงไม่กระท าในสิ่งท่ีเขาจะได้รับความทกุข์หรือ
ความยากล าบาก โดยอาจแบง่ประเภทความพอใจกรณีนีไ้ด้ 3 ประเภท คือ 

1) ความพอใจด้านจิตวิทยา (psychological hedonism) เป็นทรรศนะของความ
พึงพอใจว่ามนุษย์โดยธรรมชาติจะมีความแสวงหาความสุขส่วนตวัหรือหลีกเล่ียงจากความทุกข์
ใดๆ 

2) ความพอใจเก่ียวกับตนเอง (egoistic hedonism) เป็นทรรศนะของความ
พอใจว่ามนษุย์จะพยายามแสวงหาความสขุส่วนตวั แตไ่ม่จ าเป็นว่าการแสวงหาความสุขต้องเป็น
ธรรมชาตขิองมนษุย์เสมอไป 

3) ความพอใจเก่ียวกับจริยธรรม (ethical hedonism) ทรรศนะนีถื้อว่ามนุษย์
แสวงหาความสุขเพ่ือผลประโยชน์ของมวลมนุษย์หรือสังคมท่ีตนเป็นสมาชิกอยู่และเป็นผู้ ได้รับ
ผลประโยชน์ผู้หนึง่ด้วย 
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8. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

เบญ จวรรณ  สุพันอ่างทอง (2555) ได้ท าวิจัยหัวข้อ  “การใช้อัตลักษณ์ ในการ
ประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียวของจงัหวดัอดุรธานี” มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษานโยบายของการใช้อตั
ลกัษณ์ในการประชาสมัพนัธ์การทอ่งเท่ียวของจงัหวดัอดุรธานี การใช้ส่ือในการประชาสมัพนัธ์การ
ท่องเท่ียวของจังหวัดอุดรธานีและผลตอบรับของกลุ่มตัวอย่างต่อการใช้อัตลักษณ์ในการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวของจังหวัดอุดรธานี โดยใช้วิธีวิจัยแบบผสานวิธี คือ การวิจัยเชิง
คณุภาพ (Qualitative Research) โดยการส ารวจเอกสารท่ีเก่ียวข้อง (Document Research) และ
การสัมภาษณ์เชิงลึกบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (In-Depth Interview) ท่ีมีส่วน
เก่ียวข้องในการใช้อตัลกัษณ์ในการประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียวของจงัหวดัอดุรธานี จ านวน 5 คน 
และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) 
แก่นกัทอ่งเท่ียวชาวไทยท่ีเดนิทางเข้ามาท่องเท่ียวท่ีจงัหวดัอดุรธานี จ านวน 400 คน 

ผลการวิจัยพบว่า อัตลักษณ์ หรือลักษณะเฉพาะท่ีส าคัญในด้านต่างๆ ของจังหวัด
อุดรธานีมีทัง้หมด 7 ด้าน ได้แก่ แหล่งมรดกโลกและอุทยานประวัติศาสตร์ วัดป่าท่ีได้รับความ
ศรัทธาจากคนไทย สินค้าหตัถกรรมท่ีมาจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ อาหารขึน้ช่ือท่ีได้รับความ
นิยมจากคนจ านวนมาก การเป็นศนูย์กลางการคมนาคมทัง้ทางบกและทางอากาศ การเป็นเมืองท่ี
มีศกัยภาพทางเศรษฐกิจและการลงทนุของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน และการเป็นจงัหวดั
ท่ีมีเขยฝร่ังหรือเขยชาวตา่งชาติมากท่ีสดุในประเทศไทย โดยอตัลกัษณ์เหลา่นีจ้ะถกูน ามาใช้ในการ
ประชาสมัพันธ์ตามนโยบายของการใช้อตัลกัษณ์ในการประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียวของจงัหวดั
อุดรธานี ซึ่งแบ่งออกเป็นรายไตรมาส ทัง้หมด 4 ไตรมาส ได้แก่ ไตรมาสท่ีหนึ่ง (ตุลาคม – 
ธันวาคม) จะมีการประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานี โดย ใช้ช่ือธีมว่า “อีสาน
มหัศจรรย์” ไตรมาสท่ีสอง (มกราคม-มีนาคม) จะมีการประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ของจังหวัด
อดุรธานี โดย ใช้ช่ือธีมว่า “สมัผสัวฒันธรรมโขง-ชี-มูล” ไตรมาสท่ีสาม (เมษายน-มิถุนายน) จะมี
การประชาสัมพันธ์อตัลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานี โดย ใช้ช่ือธีมว่า “พาลูกไปเรียนรู้อู่อารยธรรม
อีสาน” และไตรมาสท่ีส่ี (กรกฏาคม - กันยายน) จะมีการประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ของจังหวัด
อดุรธานี โดยใช้ช่ือธีมวา่ “เท่ียวหน้าฝน ยลธรรมะและธรรมชาตท่ีิอีสาน” 

การใช้ส่ือในการประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียวของจงัหวดัอุดรธานี บุคคลจากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการใช้อตัลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวของ
จังหวัดอุดรธานี มีความพยายามท่ีจะใช้ส่ือในทุกประเภทอย่างต่อเน่ือง โดยมีการเลือกใช้ส่ือ
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ประชาสมัพนัธ์ตามวตัถปุระสงค์ของกิจกรรมหรือโครงการนัน้ๆ ว่าต้องการท่ีจะประชาสมัพนัธ์ผา่น
ส่ือส่วนกลางหรือส่ือท้องถ่ิน ผ่านส่ือประชาสัมพนัธ์ทัง้ 5 ประเภท ได้แก่ ส่ือบุคคล ส่ือเฉพาะกิจ 
ส่ือมวลชน ส่ืออินเตอร์เนต และส่ืออ่ืนๆ 

ผลตอบรับของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อการใช้อตัลกัษณ์ในการประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียว
ของจังหวัดอุดรธานี นักท่องเท่ียวจ านวน 400 คน ท่ีเคยเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวท่ี จ.อุดรธานี 
แบง่เป็นเพศชาย จ านวน 200 คน และเพศหญิง จ านวน 200 คน ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 26-35 ปี 
มีระดบัการศกึษาอยู่ในระดบัปริญญาตรีมากท่ีสดุ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน 
โดยมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนอยูท่ี่ 10,001-15,000 บาท  

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เคยเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวจงัหวดัอดุรธานี 1 ครัง้ โดยสาเหตใุน
การเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวคือ เดินทางเข้ามาเพ่ื อท างานมากท่ีสุด รองลงมาคือ ตัง้ใจมา
ท่องเท่ียวเอง กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวจงัหวดัอดุรธานีกบัผู้ ร่วมงาน และ
หากกล่าวถึงจังหวัดอุดรธานี ส่วนใหญ่จะนึกถึงพิพิธภัณฑ์บ้านเชียงเป็นอันดับแรกมากท่ีสุด 
ในขณะท่ีถ้าถามถึงแหล่งท่องเท่ียวท่ีรู้จกัก่อนเดินทางมาเท่ียวจงัหวดัอุดรธานี กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่จะรู้จกัวดัป่าบ้านตาดมากท่ีสดุ  

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าส่ือบุคคล มีศกัยภาพในการน ามาใช้เผยแพร่
ประชาสมัพนัธ์อตัลกัษณ์เพ่ือการท่องเท่ียวจงัหวดัอดุรธานีมากท่ีสุด รองลงมาคือส่ือมวลชน และ
ล าดบัสุดท้ายคือ ส่ืออ่ืนๆ โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความประทบัใจในอัตลกัษณ์และสถานท่ี
ท่องเท่ียวของจังหวัดอุดรธานี และจะเดินทางกลับมาท่องเท่ียวท่ีจังหวัดอุดรธานีในครัง้ต่อไป
แนน่อน 

วรางคนางค์ วรรณตงุ และคณะ (2553) ได้ท าวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบเคร่ืองประดบั
เงิน จากอัตลักษณ์ชาวเขาเผ่าลีซอ (ลีซู) หมู่บ้านศรีดงเย็น อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มี
จดุมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความเป็นมาและกระบวนการท าเคร่ืองประดบัเงินของชาวขาเผ่าลีซอ (ลีซู) 
เพ่ือสร้างองค์ความรู้เก่ียวกับอาชีพการท าเคร่ืองประดบัของชาวเขาเผ่าลีซอ หมู่บ้านศรีดงเย็น  
อ าเภอแมแ่ตง จงัหวดัเชียงใหม่ และเพ่ือศกึษาอตัลกัษณ์ของเคร่ืองประดบัเงินชาวเขาเผ่าลีซอและ
น ามาพฒันาผลิตภณัฑ์เคร่ืองประดบัเงินในรูปแบบใหม่ โดยใช้การสมัภาษณ์และสงัเกตในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ซึ่งศึกษาจากกลุ่มชาวเขาเผ่าลีซอผู้ ผลิตเคร่ืองประดบัเงิน โดยน าข้อมูลท่ีไ ด้มา
วิเคราะห์และเช่ือมโยงประเด็นตา่งๆเพ่ือสร้างองค์ความรู้เก่ียวกับการประกอบอาชีพของชาวเขา 
และน าข้อมูลท่ีได้ไปออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์เคร่ืองประดบัเงินในรูปแบบใหม่ ผลการศึกษาท าให้
ทราบประวตัิความเป็นมาของหมู่บ้านชาวเขาเผ่าลีซอ หมู่บ้านศรีดงเย็น อ าเภอแม่แตง จังหวัด
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เชียงใหม่ ว่าได้ก่อตัง้ขึน้เม่ือ พ.ศ. 2515 โดยมีผู้บกุเบิกและเร่ิมสร้างบ้านเรือน ประมาณ 8 หลงัคา
เรือน หลังจากนัน้อีกประมาณ 4-5 ปี ได้มีชาวเผ่าลีซอ จากจังหวัดเชียงราย และจังหวัด
แม่ฮ่องสอนอพยพย้ายถ่ินฐานเข้ามาอยูใ่นหมู่บ้าน จนท าให้เกิดการขยายตวัของจ านวนประชากร
มากขึน้เร่ือยๆ ด้วยสภาพแตเ่ดมิของพืน้ท่ีชมุชนเป็นป่าเส่ือมโทรม ชาวเขาเผา่ลีซอจงึได้ถางป่าเพ่ือ
จบัจองพืน้ท่ีและท าไร่เล่ือนลอย บางส่วนยงัคงท างานด้านหัตถกรรมเคร่ืองเงิน และงานผ้า โดย
การสืบสาน สืบทอด ศลิปะหตัถกรรมแขนงนีม้าจากบรรพบรุุษลีซอ 

 (ลีซู) มีความเช่ือวา่เป็นชนเผา่ท่ีมีการแตง่กายท่ีมีสีสรรสดใส และหลากสีมาก ความกล้า
ในการตดัสนใจ และความเป็นอิสระชนสะท้อนออกมาให้เห็น จากการใช้สีตดักันอย่างรุนแรงใน
การใช้เคร่ืองแต่งกาย ชาวลีซูเป็นกลุ่มชนท่ีรักอิสระ มีระบบจัดการความสัมพันธ์ทางสังคมท่ี
ยืดหยุ่น เป็นนักจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ จะไม่ยอมรับสิ่งใหม่โดยไม่ผ่านการเลือกสรร และจะไม่
ปฏิเสธวฒันธรรมท่ีแตกตา่งโดยไม่แยกแยะ ด้วยเหตนีุจ้ึงท าให้ชาวลีซูมีศกัยภาพในการปรับตวัเข้า
กบัความเปล่ียนแปลงได้เป็นอยา่งดี 

เสือ้ผ้าและเคร่ืองประดบั ลกัษณะการตกแตง่เสือ้ผ้า ส่วนใหญ่เน้นประดบัด้วยแถบริว้ผ้า
สลบัสี ผ้าตดัปะและประดบัด้วยเม็ดโลหะเงินมีการตกแต่งด้วยลายปักบ้างเล็กน้อย และด้านข้าง
ลายยา่มชว่งตอ่กบัพู่ท่ีจะทิง้ชายลงมาทัง้สองด้านเทา่นัน้ นอกจากนัน้ยงัมีการตกแตง่เพิ่มเติมให้ดู
โดดเดน่ขึน้อีกหลายแบบ เช่น ใช้พูไ่หมพรมหลากสีกระจกุด้วยลกูปัด และเคร่ืองเงินศลิปหตัถกรรม
ของชาวเขาหมูบ้่านศรีดงเย็น ถือได้ว่าเป็นภมูิปัญญาชาวบ้านท่ีได้กลัน่กรองจากประสบการณ์ตรง
ในชีวิตของตนเอง โดยใช้แนวคิดเก่ียวกบัวิถีการใช้ชีวิตร่วมกบัธรรมชาติ เนือ้หาของภมูิปัญญาเป็น
เร่ืองราวอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ความสมัพันธ์ระหว่างชีวิตและธรรมชาติออกมาใน
รูปแบบของเกณฑ์ท่ีพงึปฏิบตัแิละเป็นข้อห้ามมิให้ชาวบ้านปฏิบตั ิเช่น ความเช่ือตอ่ธรรมชาตติา่งๆ 
ในรูปแบบของ “ผี” ท าให้เกิดภาวะสมดลุของการอยู่ร่วมกนัระหว่างคนกบัธรรมชาต ิอีกทัง้ได้มีการ
ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ หรือท่ีเรียกว่า “มรดกทางวัฒนธรรมของหมู่บ้าน” เป็นประสบการณ์และ
ภมูิปัญญาท่ีคนรุ่นก่อนถ่ายทอดให้กบัคนรุ่นหลงั 

กระบวนการในการผลิตเคร่ืองประดบัเงินของชาวเขาเผ่าลีซอ คือมีการติดต่อสอบถาม
รายละเอียดของลูกค้า มีการพูดคุยเก่ียวกับความต้องการของลูกค้า จดัซือ้วตัถุดิบ ผลิตตวัเรือน
เคร่ืองประดบั น าเม็ดเงินบริสทุธ์ิมาหลอมในเบ้าหลอม แล้วน ามาเทท่ีรางเทเพ่ือให้โลหะแข็งตวัเป็น
ก้อน และได้ขนาดตามท่ีต้องการ 

แนวคิดในการออกแบบเคร่ืองประดบัเงินชาวเขามาจากประสบการณ์จากการใช้ชีวิต
ร่วมกับธรรมชาติ โดยมุ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตและธรรมชาติ จึงท าให้เคร่ืองประดับ
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ชาวเขามีรูปแบบและรูปทรงท่ีเลียนแบบมาจากสิ่งตา่งๆ รอบตวัท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ โดยน ารูปทรง
เหล่านีม้าดดัแปลง ปรับปรุงให้เข้ากันแล้วน ามาประกอบขึน้เป็นลวดลายตามความคิดท่ีเห็นว่า
สวยงามของช่างแต่ละคน อีกทัง้ชาวเขาเผ่าลีซอยังได้แสดงความแยบยลในการส่ือสารเร่ือง
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ควบคู่กับงานเคร่ืองประดับได้เป็นอย่างดี ลวดลาย
เคร่ืองประดบัเงินชาวเขา หมู่บ้านศรีดงเย็น ท่ีนิยมท าและสืบทอดกนัมานานนัน้มีลวดลายพืน้ฐาน
อยู่ 3 ลาย ดงันี ้1.ลายปลา 2.ลายผีเสือ้ 3.ลายดอกไม้ โดยลวดลายเหล่านีจ้ะมีการตดัทอนหรือ
เพิ่มเติมรายละเอียดของรูปทรงและลวดลายในบางสว่น ซึง่ล้วนขึน้อยู่กบัจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ของชา่งแตล่ะคน 

ปนดัดา มนูรัษฎา และคณะ (2555) ได้ท าวิจยัเร่ือง การออกแบบผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึก
เพ่ือจ าหน่ายในร้านค้าพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (มิวเซียมสยาม) งานวิจัยนีมี้วัตถุป ระสงค์เพ่ือ1) 
ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ และส ารวจความต้องการผู้ บริโภค 2) เพ่ือออกแบบ
สินค้าของท่ีระลึกจ าหน่ายในร้านค้าพิพิธภัณฑ์ ท่ีตอบสนองความพึงพอใจของผู้ บริโภค
กลุ่มเปา้หมายและ 3) เพ่ือ ประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคกลุ่มเปา้หมาย ท่ีมีผลต่อการเลือก
ซือ้ผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกท่ีผู้วิจยัได้ท าการออกแบบ โดยมีล าดบัขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั ตาม
วตัถปุระสงค์ ดงันี ้1) เก็บข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามปลายเปิดสอบถาม เจ้าหน้าท่ีพิพิธภณัฑ์ และ
เก็บข้อมูลความต้องการผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย สมาชิกมิวเซียมสยามเฟสบุ๊ คแฟนเพจใช้เวลา 2 
สัปดาห์ มีผู้ ตอบแบบสอบถามจ านวน 100 คน ตอบครบ 88 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple random sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) และแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 2) สอบถามความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ จากผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์จ านวน 5 คน และผู้ เช่ียวชาญ
ประจ าพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้ จ านวน 2 คน ใช้วิธีเลือกโดยจงใจ (Purposive Sampling) เคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม มาตราส่วนประเมินคา่  3) สอบถามความพงึพอใจของผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมาย ท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกท่ีผู้ วิจยัออกแบบ ได้แก่ สมาชิกมิวเซียมสยามเฟสบุ๊
คแฟนเพจ ใช้เวลา 2 สัปดาห์ มีผู้ ตอบแบบสอบถามจ านวน 100 คน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้
สถิติความถ่ี และร้อยละเพ่ือ วัดผลความพึงพอใจของผู้ บริโภค  แล้วจึงน ามาแปรผลโดยการ
บรรยาย 

ผลการวิจยัพบว่า ผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึก ท่ีผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจมาก
ท่ีสดุ มี 2 แบบ คิดเป็นร้อยละ 64.7 เทา่กนั คือ 1) ชิน้งาน “เกาะรัตนโกสินทร์”นาฬิกาแขวนผนงัรูป
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จ าลองสถานท่ีส าคัญในเกาะรัตนโกสินทร์เช่น พระบรมมหาราชวัง เสาชิงช้า อนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย เป็นต้น วสัดท่ีุใช้ท าจากพลาสติกอะคิลิก ผลิตโดยการตดัเลเซอร์ติดเคร่ือง นาฬิกา 
และตวัแขวนด้านหลงั 2) ชิน้งาน “สยามไอคอน”ชดุแมเ่หล็กส าหรับตัง้รูปหรือตดิตู้ เย็น วสัดท่ีุใช้ท า
จากพลาสติกอะคิลิก ผลิตโดยการตดัเลเซอร์ ติดแม่เหล็กด้านหลัง สญัลกัษณ์ตวัแทนกรุงเทพฯ 
เชน่ เสาชิงช้าเรือสพุรรณหงส์ ยกัษ์ และรถตุ๊กตุ๊ก(พิมลสมพงศ์, 2542) 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ในการวิจยัเร่ือง “การศกึษาและออกแบบเคร่ืองประดบักลาสเซรามิคท่ีระลึก ส่งเสริมการ

ท่องเท่ียว จากอัตลักษณ์ จ.แพร่” ผู้ วิจัยใช้วิธีการวิจัยแบบผสม โดยเป็นวิธีการวิจัยคุณภาพ 
(Qualitative Research) ร่วมกับการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งมีรายละเอียด
การด าเนินการวิจยั ดงันี ้   

1. การเก็บรวบรวมข้อมลูแนวคดิท่ีใช้ในการศกึษา 
2. การก าหนดกลุม่ผู้ เช่ียวชาญและกลุม่ตวัอย่าง 
3. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
4. การเก็บรวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถาม 
5. การวิเคราะห์ข้อมลู 
6. การด าเนินการออกแบบจากผลของการวิจยั 
7. ประเมินความพงึพอใจของงานออกแบบ 

 
1. การรวบรวมข้อมูลแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกียวข้องกับงานวิจัยครัง้นี ้ได้มาจากการศึกษาเอกสาร บทความ 
หนงัสือ และเว็บไซต์ท่ีเก่ียวข้อง จากแหล่งข้อมลูท่ีนา่เช่ือถือ โดยน าข้อมลูท่ีได้ มาใช้ในการก าหนด
ประชากร และกลุ่มตวัอย่าง ตลอดจนน าไปสร้างเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล โดยผลการรวบรวม
ข้อมลูแนวคิดในด้านตา่งๆ ได้แก่ แนวคิดเร่ืองอตัลกัษณ์  อตัลกัษณ์ จ.แพร่ การค้นพบนิล จ.แพร่ 
การเพิ่มมูลค่าอัญมณีด้วยเทคโนโลยี การออกแบบสินค้าท่ีระลึก การออกแบบเคร่ืองประดับ 
ทฤษฎีความพงึพอใจ และเอกสารงานวิจยัตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง 

 
2. การก าหนดกลุ่มผู้เช่ียวชาญ และกลุ่มตัวอย่าง 

2.1 ผู้ เช่ียวชาญในการตรวจแบบสมัภาษณ์ และแบบสอบถาม 
 ในการท าแบบสอบถามการท าวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้น าแบบสอบถามไปให้ผู้ เช่ียวชาญ 

ซึง่มีความช านาญในการท าวิจยัตรวจสอบ จากนัน้ผู้วิจยัได้ท าการปรับปรุงแก้ไขจนผู้ เช่ียวชาญให้
การรับรองว่า แบบสอบถามนีมี้ความเหมาะสมในการใช้เก็บข้อมลู เพ่ือหาค าตอบผลการวิจยัตาม
ความมุ่งหมายท่ีผู้ วิจัยก าหนดไว้ โดยผู้ เช่ียวชาญท่ีคดัเลือกส าหรับตรวจแบบสอบถามมีจ านวน
ทัง้หมด 2 ทา่น 
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 2.2 ผู้ เช่ียวชาญในการตอบแบบสอบถาม 
งานวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้ก าหนดหวัข้อ เพ่ือใช้สอบถามผู้ เช่ียวชาญในการหาค าตอบ

ตามความมุ่งหมาย โดยการตอบแบบสัมภาษณ์ในลักษณะของการใช้ผู้ เช่ียวชาญ เป็นการ
สัมภาษณ์แบบเปิด ให้ผู้ เช่ียวชาญสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยไม่มีการ
เผชิญหน้ากนัในระหวา่งกลุม่ผู้ เช่ียวชาญในการตอบแบบสอบถาม ดงันี ้

แบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมลูก่อนด าเนินการออกแบบ จ าแนกออกเป็น 2 กลุม่ ดงันี ้ 
1) ผู้ เช่ียวชาญกลุม่ท่ี 1 เพ่ือศกึษาและวิเคราะห์อตัลกัษณ์ด้านตา่งๆ ตลอดจนอตั

ลกัษณ์ท่ีโดดเดน่ และเป็นท่ีรู้จกั ของ จ.แพร่ โดยการคดัเลือกผู้ เช่ียวชาญเพ่ือตอบแบบสอบถามใน
งานวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ท าการคดัเลือกผู้ เช่ียวชาญ ท่ีมีความรู้เร่ืองอตัลกัษณ์ของจงัหวดัแพร่เป็น
อยา่งดี และอาศยัอยูใ่นจงัหวดัแพร่ ไมน้่อยกวา่ 10 ปี จ านวน 1 ทา่น 

2) ผู้ เช่ียวชาญกลุ่มท่ี 2  เพ่ือหาระดบัความคิดเห็นในการออกแบบเคร่ืองประดบั
ท่ีระลึก ส่งเสริมการท่องเท่ียว จ.แพร่ ผู้ วิจัยได้ท าการเลือกผู้ เช่ียวชาญใน 2 ส่วน ได้แก่ (1) 
ผู้ เช่ียวชาญท่ีเป็นอาจารย์จากสถาบนัตา่งๆ ท่ีมีความเช่ียวชาญ และมีประสบการณ์ หรือการสอน
ในด้านการออกแบบเคร่ืองประดบั หรือมีความรู้ความเช่ียวชาญด้านอญัมณีและวสัดศุาสตร์ เป็น
เวลาไม่ต ่ากว่า 7 ปี จ านวน 1 ท่าน (2) ผู้ เช่ียวชาญท่ีเป็นนกัออกแบบท่ีส าเร็จการศึกษาในระดบั
ปริญญาตรีขึน้ไป ทางด้านศิลปกรรม การออกแบบ หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง มีความเช่ียวชาญ และมี
ประสบการณ์ด้านการท างานในการออกแบบทศันศลิป์ เป็นเวลาไมต่ ่ากวา่ 5 ปี จ านวน 2 ทา่น 

2.3กลุม่ตวัอย่างในการตอบแบบสอบถาม 
งานวิจัยในครัง้นีผู้้ วิจยัได้ก าหนดหัวข้อเพ่ือใช้ในการสอบถามกลุ่มตวัอย่างเพ่ือหา

ค าตอบตามความมุง่หมาย โดยแบง่ออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้
สว่นท่ี 1 แบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมลูก่อนด าเนินการออกแบบ โดยหาข้อมลูในหวัข้อ 

การรับรู้อัตลักษณ์ จ.แพร่ และข้อก าหนดในการออกแบบเคร่ืองประดับท่ีระลึก ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว จ.แพร่ โดยผู้วิจยัได้ก าหนดกลุ่มตวัอย่าง คือ คนท่ีอาศยัอยู่ในจงัหวดัแพร่โดยก าเนิด ไม่
ต ่ากวา่ 10 ปี ในกลุม่อาย ุ25 ปีขึน้ไป จ านวน 50 คน เพ่ือน ามาใช้ในการตอบแบบสอบถามครัง้นี ้

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจในแบบร่างก่อนการผลิตต้นแบบ
เคร่ืองประดับท่ีระลึก ส่งเสริมการท่องเท่ียว จ.แพร่ โดยผู้ วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง คือ คนท่ี
อาศยัอยู่ในจังหวัดแพร่โดยก าเนิด ไม่ต ่ากว่า 10 ปี ในกลุ่มอายุ 25 ปีขึน้ไป จ านวน 50 คน และ 
นกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวตา่งชาติท่ีมาท่องเท่ียวในจงัหวดัแพร่ ในกลุม่อาย ุ25 ปีขึน้ไป จ านวน 
50 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบก าหนดโควต้า (Quota Sampling) 
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3. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย   
การสร้างแบบสอบถาม ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้สร้างแบบสมัภาษณ์และแบบสอบถาม

เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมลูจ านวนทัง้หมด 4 ชดุ โดยท าการเก็บข้อมลูจากผู้ เช่ียวชาญเป็น
แบบสัมภาษณ์ 1 ชุด และแบบประเมินแบบร่างโดยผู้ เช่ียวชาญ 1 ชุด และเก็บข้อมูลจาก
กลุม่เปา้หมายเป็นแบบสอบถาม 2 ชดุ โดยแบบสอบถามชดุท่ี 1 เป็นการเก็บข้อมลูก่อนด าเนินการ
ออกแบบ และแบบสอบถามชุดท่ี 2 เป็นการประเมินความพึงพอใจในแบบร่างก่อนการผลิต
ต้นแบบเคร่ืองประดบัท่ีระลึก ส่งเสริมการท่องเท่ียว จ.แพร่ โดยรายละเอียดของแบบสอบถามแต่
ละชดุ มีดงันี ้

3.1 ส าหรับผู้ เช่ียวชาญ 
ชดุท่ี 1 แบบสมัภาษณ์ส าหรับผู้ เช่ียวชาญ 
ผู้ วิจัยด าเนินการสร้างแบบสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญด้านอัตลักษณ์ จ.แพร่ และ

ผู้ เช่ียวชาญทางด้านการออกแบบเคร่ืองประดบั เพ่ือใช้ในการวิจยัเร่ือง การศึกษาอตัลกัษณ์ เพ่ือ
ออกแบบเคร่ืองประดบัท่ีระลึก ส่งเสริมการท่องเท่ียว : กรณีศกึษา จ.แพร่ ในประเด็นตามความมุ่ง
หมายของการวิจยั แบง่เป็น 3 ประเดน็ ดงันี ้

ประเดน็ท่ี 1 อตัลกัษณ์ด้านตา่งๆ และอตัลกัษณ์ท่ีโดดเดน่ของ จ.แพร่  
ประเดน็ท่ี 2 เคร่ืองประดบัท่ีระลกึ สง่เสริมการทอ่งเท่ียว จ.แพร่ 
ประเดน็ท่ี 3 ด้านเทคนิคกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน 

ชดุท่ี 2 แบบประเมินแบบร่างโดยผู้ เช่ียวชาญ 
ผู้ วิจัยด าเนินการสร้างแบบประเมินแบบร่าง เพ่ือให้ผู้ เช่ียวชาญเลือกแบบร่างท่ี

เหมาะสม ก่อนการผลิตต้นแบบเคร่ืองประดบัท่ีระลกึ สง่เสริมการทอ่งเท่ียว จ.แพร่ 
3.2 ส าหรับกลุม่ตวัอยา่ง 

การสร้างเคร่ืองมือแบบสอบถามส าหรับกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาครัง้นี ้ผู้ วิจัยใช้
แบบสอบถามจ านวน 2 ชดุโดย ชุดท่ี 1 เนือ้หาท่ีต้องการวดัเก่ียวกบัการรับรู้อตัลกัษณ์ของ จ.แพร่ 
และ ชุดท่ี 2 เนือ้หาท่ีต้องการวดัเก่ียวกับการวัดความพึงพอใจในแบบร่างก่อนการผลิตต้นแบบ
เคร่ืองประดบัท่ีระลกึ สง่เสริมการทอ่งเท่ียว จ.แพร่ ดงันี ้

แบบสอบถาม ชดุท่ี 1 การรับรู้ถึงอตัลกัษณ์ของ จ.แพร่ แบง่ออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้
ตอนท่ี 1 สอบถามข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และระยะเวลาในการอาศยัอยู่ในพืน้ท่ี โดยมีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check 
list) และแบบเตมิค า 
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ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกับระดับการรับรู้ถึงอัตลักษณ์ของ จ.แพร่ โดยเนือ้ห า
ประกอบด้วย 3 ด้านได้แก่ อตัลกัษณ์ด้านสถาปัตยกรรม อตัลกัษณ์ด้านเคร่ืองแตง่กาย อตัลกัษณ์
ด้านวฒันธรรมประเพณี มีลกัษณะเป็นมาตรประมาณคา่ (rating scale) 5 ระดบั โดยแตล่ะระดบั
มีความหมายดงันี ้

1 หมายความวา่ การรับรู้ถึงอตัลกัษณ์ของ จ.แพร่ อยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 
2 หมายความวา่ การรับรู้ถึงอตัลกัษณ์ของ จ.แพร่ อยูใ่นระดบัน้อย 
3 หมายความวา่ การรับรู้ถึงอตัลกัษณ์ของ จ.แพร่ อยูใ่นระดบัปานกลาง 
4 หมายความวา่ การรับรู้ถึงอตัลกัษณ์ของ จ.แพร่ อยูใ่นระดบัมาก 
5 หมายความวา่ การรับรู้ถึงอตัลกัษณ์ของ จ.แพร่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  

ตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับแนวทางในการพัฒนาและเผยแพร่สินค้าอัตลักษณ์ 
สง่เสริมการทอ่งเท่ียว จ.แพร่ เป็นแบบสอบถามปลายเปิด 

แบบสอบถาม ชุดท่ี 2 ต้องการวดัเก่ียวกับการวดัความพึงพอใจในแบบร่างก่อนการ
ผลิตต้นแบบเคร่ืองประดบัท่ีระลกึ สง่เสริมการทอ่งเท่ียว จ.แพร่ 

ตอนท่ี 1 ข้อมลูลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกับระดบัความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อแบบร่างก่อนการผลิต

ต้นแบบเคร่ืองประดับท่ีระลึก ส่งเสริมการท่องเท่ียว จ.แพร่ มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 
(rating scale) 5 ระดบั โดยแตล่ะระดบัมีความหมายดงันี ้

1 หมายความวา่ ความพงึพอใจ อยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 
2 หมายความวา่ ความพงึพอใจ อยูใ่นระดบัน้อย 
3 หมายความวา่ ความพงึพอใจ อยูใ่นระดบัปานกลาง 
4 หมายความวา่ ความพงึพอใจ อยูใ่นระดบัมาก 
5 หมายความวา่ ความพงึพอใจ อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  

ตอนท่ี 3 สอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เก่ียวกบัการออกแบบเคร่ืองประดบั
ท่ีระลกึ สง่เสริมการทอ่งเท่ียว จ.แพร่ เป็นแบบสอบถามปลายเปิด 

 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม 

งานวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ท าการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมลูในการศกึษา ดงันี ้
1. เก็บข้อมลูภาคเอกสาร จากการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมลูเอกสาร จากหนงัสือ 

ต ารา วิชาการ วารสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
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2. เก็บข้อมูลภาคสนาม จากการลงพืน้ท่ีส ารวจ การสมัภาษณ์ และการถ่ายภาพนิ่ง 
การถ่ายภาพเคล่ือนไหว และการแจกแบบสอบถาม 

โดยการเก็บรวบรวมข้อมลูจะแบง่ออกเป็น 2 ชว่ง ดงันี ้
ช่วงท่ี 1 ใช้แบบสัมภาษณ์ ชุดท่ี 1 ส าหรับผู้ เช่ียวชาญ และ แบบสอบถาม ชุดท่ี 1 

ส าหรับกลุม่ตวัอยา่ง 
โดย ใช้แบบสัมภาษณ์ ชุดท่ี 1 ส าหรับผู้ เช่ียวชาญ ท่ีมีความรู้เร่ืองอัตลักษณ์ของ

จงัหวดัแพร่เป็นอยา่งดี และอาศยัอยูใ่นจงัหวดัแพร่ ไม่น้อยกว่า 10 ปี จ านวน 1 ท่าน ผู้ เช่ียวชาญท่ี
เป็นอาจารย์จากสถาบนัต่างๆ ท่ีมีความเช่ียวชาญ และมีประสบการณ์ หรือการสอนในด้านการ
ออกแบบเคร่ืองประดบั หรือมีความรู้ความเช่ียวชาญด้านอญัมณีและวสัดศุาสตร์ เป็นเวลาไม่ต ่า
กว่า 7 ปี จ านวน 1 ทา่น และ ผู้ เช่ียวชาญท่ีเป็นนกัออกแบบท่ีส าเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาตรี
ขึน้ไป ทางด้านศิลปกรรม การออกแบบ หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง มีความเช่ียวชาญ และมี
ประสบการณ์ด้านการท างานในการออกแบบทศันศลิป์ เป็นเวลาไมต่ ่ากวา่ 5 ปี จ านวน 2 ทา่น 

โดยแบบสอบถามชุดท่ี 1 ส าหรับกลุ่มตวัอย่างส่วนท่ี 1 คือ คนท่ีอาศยัอยู่ในจังหวดั
แพร่โดยก าเนิด ไม่ต ่ากว่า 10 ปี ในกลุ่มอายุ 25 ปีขึน้ไป จ านวน 50 คนเพ่ือเก็บข้อมูลก่อน
ด าเนินการออกแบบ โดยหาข้อมูลในหัวข้อ การรับรู้อัตลักษณ์ จ.แพร่ และข้อก าหนดในการ
ออกแบบเคร่ืองประดบัท่ีระลกึ สง่เสริมการทอ่งเท่ียว จ.แพร่ 

ชว่งท่ี 2 ใช้ ชดุท่ี 2 แบบประเมินแบบร่างส าหรับผู้ เช่ียวชาญ และ แบบสอบถามชดุท่ี 
2 ส าหรับกลุม่ตวัอยา่ง 

โดยแบบประเมินแบบร่างส าหรับผู้ เช่ียวชาญ ท่ีเป็นอาจารย์จากสถาบนัต่างๆ ท่ีมี
ความเช่ียวชาญ และมีประสบการณ์ หรือการสอนในด้านการออกแบบเคร่ืองประดบั หรือมีความรู้
ความเช่ียวชาญด้านอัญมณีและวัสดุศาสตร์ เป็นเวลาไม่ต ่ากว่า 7 ปี จ านวน 1 ท่าน และ 
ผู้ เช่ียวชาญท่ีเป็นนกัออกแบบท่ีส าเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาตรีขึน้ไป ทางด้านศิลปกรรม การ
ออกแบบ หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง มีความเช่ียวชาญ และมีประสบการณ์ด้านการท างานในการ
ออกแบบทศันศลิป์ เป็นเวลาไมต่ ่ากวา่ 5 ปี จ านวน 2 ทา่น 

โดยแบบสอบถามชุดท่ี 2 ส าหรับ กลุ่มตวัอย่างส่วนท่ี 1 คือ คนท่ีอาศยัอยู่ในจงัหวดั
แพร่โดยก าเนิด ไม่ต ่ากว่า 10 ปี ในกลุ่มอายุ 25 ปีขึน้ไป จ านวน 50 และกลุ่มตัวอย่างส่วนท่ี 2 
ตัวอย่าง คือ คนท่ีอาศัยอยู่ในจังหวัดแพร่โดยก าเนิด ไม่ต ่ากว่า 10 ปี ในกลุ่มอายุ 25 ปีขึน้ไป 
จ านวน 50 คน และ นักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวในจังหวดัแพร่ ในกลุ่ม
อาย ุ25 ปีขึน้ไป จ านวน 50 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบก าหนดโควต้า (Quota Sampling)  
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5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิตขิองงานวิจยัในครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมลูเชิง

คณุภาพ ในการจ าแนกและจดัระบบข้อมลู (Typology and Taxonomy) และใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ในการส รุป ข้อมูลผ่ านค่ าความ ถ่ี  (Frequency) และค่ า ร้อยละ 
(Percentage) ในการวิเคราะห์แยกไปตามประเภท กลุ่มเป้าหมาย และจุดประสงค์ในการเก็บ
ข้อมลูดงันี ้

ชว่งท่ี 1 จากแบบสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญและแบบสอบถามกลุม่ตวัอยา่ง ชดุท่ี 1 
โดยแบบสัมภาษณ์และสอบถามชุดท่ี 1 นัน้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะท าให้ทราบ

ถึงอตัลกัษณ์ท่ีโดดเดน่ของ จ.แพร่ และการรับรู้อตัลกัษณ์ท่ีเป็นท่ีรู้จกัจริงๆของประชากร ในจ.แพร่ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบในล าดบัตอ่ไป 

ช่วงท่ี 2 จากแบบประเมินแบบร่างโดยผู้ เช่ียวชาญและแบบสอบถามกลุ่มตวัอย่าง 
ชดุท่ี 2  

โดยผลการวิเคราะห์จะท าให้ทราบถึงผลประเมินความพึงพอใจในแบบร่างก่อนการ
ผลิตต้นแบบเคร่ืองประดบัท่ีระลึก ส่งเสริมการท่องเท่ียว จ.แพร่ ทัง้ในเร่ืองของ สี รูปร่าง รูปทรง 
ความสมดลุ รูปแบบและขนาด และการส่ือถึงอตัลกัษณ์ ของ จ.แพร่ได้อยา่งชดัเจน 

 
6. การด าเนินการออกแบบจากผลของการวิจัย 

จากการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล จากผู้ เช่ียวชาญและกลุ่มเป้าหมาย ผู้ วิจัยได้น า
ผลการวิจยัมาท าการออกแบบ แบบร่างเคร่ืองประดบัท่ีระลึก ส่งเสริมการท่องเท่ียว จ.แพร่ จ านวน 
3 ชุด หลังจากนัน้จะเข้าสู่กระบวนการประเมินแบบร่างจากผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือให้ได้แบบร่างท่ี
สมบูรณ์ก่อนการผลิตต้นแบบเคร่ืองประดบัท่ีระลึก ส่งเสริมการท่องเท่ียว ท่ีแสดงถึงอตัลักษณ์ท่ี
โดดเดน่ ของ จ.แพร่ 

 
7. ประเมินความพงึพอใจของงานออกแบบ 

ผู้วิจยัได้น าแบบร่างเคร่ืองประดบัท่ีระลึก ส่งเสริมการท่องเท่ียว จ.แพร่ จ านวน 3 ชุด ไป
ให้กลุ่มเป้าหมายท่ีกล่าวไปในส่วนท่ี 2 ท าการประเมินความพึงพอใจในแบบร่างก่อนการผลิต
ต้นแบบเคร่ืองประดบั ประกอบด้วยด้านต่างๆ ดงันี ้1) สีของวสัดแุละอญัมณี 2) ความเหมาะสม
ของรูปแบบและขนาด 3) ความสมดลุ 4) การส่ือถึงอตัลกัษณ์ ของ จ.แพร่ได้อย่างชดัเจน โดยให้
กลุ่มเป้าหมายลงความเห็นด้วยการใช้วิธีการสอบถามแบบ Focus Group และท าการวิเคราะห์
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ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการจ าแนกและจัดระบบข้อมูล (Typology and Taxonomy) เพ่ือสรุปผล
การประเมินในด้านตา่งๆตอ่ไป 
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บทที่ 4 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการออกแบบเคร่ืองประดบัท่ี

ระลกึ สง่เสริมการทอ่งเท่ียว จ.แพร่ ตามความมุง่หมายท่ีวางไว้ข้างต้น 
1. วิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ จ.แพร่ ในด้านตา่งๆ ทัง้ในด้านสถาปัตยกรรม ด้าน

เคร่ืองแต่งกาย ข้าวของเคร่ืองใช้ อาชีพ และด้านวฒันธรรมประเพณี จากการเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนาม โดยการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) จากผู้ เช่ียวชาญทางด้านอตัลกัษณ์ จ.
แพร่ ซึง่มีประสบการณ์เป็นเวลากว่า 20 ปี และผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบเคร่ืองประดบั จ านวน 
3 ท่าน โดยวิเคราะห์ข้อมลูตามความมุ่งหมายของการวิจยั แล้วน าเสนอข้อมลูเชิงบรรยาย และท า
การวิเคราะห์รูปแบบต่างๆ โดยแบ่งออกเป็นประเภทของเคร่ืองประดบัท่ีมีจ านวนการวิเคราะห์
ทัง้หมด 3 ชดุ ในเชิงลกึ 3 ประเดน็ดงันี ้ 

1.1 ด้านรูปแบบและลวดลาย 
1.2 ด้านการเลือกใช้วสัด ุ
1.3 ด้านเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงาน 

2. วิเคราะห์วสัดท่ีุใช้ในการท าอญัมณี คือ กลาสเซรามิก 
3. ออกแบบเคร่ืองประดบัท่ีได้จากกระบวนการวิเคราะห์รูปแบบ กระบวนการวิเคราะห์

ด้านวสัด ุและศกึษาแนวคดิทฤษฎีการออกแบบ 
4. ผู้ เช่ียวชาญสุม่เลือกแบบร่างรูปแบบเคร่ืองประดบัจากกระบวนการออกแบบ 
5. การผลิตชิน้งานเคร่ืองประดบั 
6. ประเมินความพงึพอใจของผู้บริโภค 

 
1. วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับอัตลักษณ์ จ.แพร่ ในด้านต่างๆ จากการเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)  

ข้อมูลท่ีได้จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญด้านอตัลกัษณ์ จ.แพร่ ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยั
ได้รับความอนุเคราะห์จาก ท่านวรวจัน์ เอือ้อภิญญกลุ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจงัหวดัแพร่ 
สังกัดพรรคเพ่ือไทย ซึ่งมีความเช่ียวชาญเก่ียวกับ จ.แพร่ กว่า 20 ปี ซึ่งได้ให้ข้อมูลเก่ียวกับอัต
ลักษณ์ด้านต่างๆของจังหวัด อ. ดร. กนกวรรณ ใจหาญ อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขา
ออกแบบเคร่ืองประดบั ได้ให้ข้อมลูด้านรูปแบบและลวดลาย และ ผศ.ดร. ดวงแข บตุรกลู อาจารย์
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คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวสัดศุาสตร์ ได้ให้ข้อมูลด้านการเลือกใช้วสัด ุและเทคนิคการสร้างสรรค์
ผลงาน สรุปได้ดงันี ้

ด้านอตัลกัษณ์  
ทา่นวรวจัน์ เอือ้อภิญญกลุ ได้กล่าวไว้วา่ เมืองแพร่ เป็น เมืองท่ีมีประวตัิศาสตร์ของเมือง

มายาวนาน ร่วมกับเมืองต่างๆในภาคเหนือ ซึ่งท าให้สถาปัตยกรรม โบราณสถาน ศิลปะ 
วฒันธรรม วิถีชีวิต ความเช่ือต่างๆ ได้รับอิทธิพล ความเป็นล้านนา ผสมวฒันธรรมพม่า และถ้า
หากย้อนประวตัศิาสตร์ คงต้องย้อนกนัอีกมาก เน่ืองจากมีประวตัิศาสตร์ร่วมกบัเมืองอ่ืนๆ มาอยา่ง
ยาวนาน ซึ่งถ้ามองปัจจุบนัท าให้เห็นได้ว่า เมืองแพร่ ยังคงหลงเหลือความเป็นล้านนาไว้ให้คน
เมืองแพร่ได้เคารพ ช่ืนชม ไม่ว่าจะเป็น คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่, บ้านวงศ์บุรี, คุ้มวิชยัราชา วดัพระ
บาทมิ่งเมือง วดัจอมสวรรค์ วดัพระธาตชุ่อแฮ และอีกมากมาย ซึ่งล้วนแล้วแตเ่ป็นสิ่งก่อสร้างท่ีตก
ผลึกมาแต่โบราณ แพร่ จึงเป็นอีกหนึ่งเมือง ท่ียังคงมีกลิ่นอายเมืองของ ความเป็นล้านนา
ตะวนัออก แตส่ิ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานวฒันธรรมอยา่งชดัเจน นัน่คือบ้านวงศ์บรีุ  

คุ้มหลังนีอ้าคารแบบไทยผสมยุโรป โดยเป็นเรือนไม้สักทองขนาดใหญ่ 2 ชัน้ทรงไทย
ล้านนาผสมยโุรป สีชมพอู่อนซึ่งเป็นสีแตด่ัง้เดมิ ประดบัตกตกแตง่ลวดลายด้วยไม้ฉลท่ีุเรียกว่าลาย
“ขนมปังขิง”อยู่ทัว่ตวัอาคาร เช่น หน้าจัว่ สนัหลงัคา ชายน า้ ช่องลม กรอบเช็ดหน้าตา่งเหนือประตู
และหน้าต่าง ระเบียง และภายในอาคารซึ่งปรากฏลายพรรณพฤกษา และเครือเถาว์ เป็นต้น ฐาน
รากของอาคารเป็นท่อนไม้ซุงเนือ้แข็งขนาดใหญ่วางเรียงกันก่อนจะก่ออิฐเทปูนทับลงไป เพ่ือ
เสริมมร้างความมัน่คงของอาคาร วสัดหุลกัในการก่อสร้างอาคารคือไม้สกัทองคณุภาพดีท่ีสดุจาก
ป่าห้วยขมิน้ซึง่เป็นป่าของเจ้าบรีุรัตน์ (น้อยหน ูมหายศปัญญา) บิดาเจ้าสนุนัตา แสดงให้เห็นว่าใน
อดีตเมืองแพร่เป็นเมืองท่ีขึน้ช่ือเร่ืองไม้สัก แต่เดิมตวัอาคารใช้เทคนิคการเข้าลิน้สลักไม้ ไม่ตอก
ตะปแูต่เป็นการตอกลิ่มไม้แทน ซึ่งเป็นเอกลกัษณ์ของเรือนเคร่ืองสบัตามแบบงานช่างไทยโบราณ 
ปัจบุนัภายในคุ้มวงศ์บรีุได้เปิดเป็นพิพิธภณัฑ์ส่วนบคุคล จดัแสดงประวตัิความเป็นมาของบ้าน วิถี
ชีวิตของเจ้านายในอดีต โดยข้าวของเคร่ืองใช้ตา่งๆล้วนตกทอดลงมากนัในตระกลู 

ด้านรูปแบบและลวดลาย 
อ. กนกวรรณ ใจหาญ ได้กล่าวว่า เคร่ืองประดับท่ีระลึกสามารถออกแบบได้หลาย

รูปแบบ โดยการจดัองค์ประกอบท่ีลงตวั จะต้องค านึงถึงวสัดอุญัมณีและความเป็นไปได้ในขัน้ตอน
การผลิต จากนัน้ใช้อตัลกัษณ์เข้ามาช่วยในการออกแบบ งานออกแบบแตล่ะชิน้จะต้องมีจดุเดน่ท่ี
แสดงถึงอตัลกัษณ์ของจงัหวดั และสามารถจ าหน่ายเป็นของท่ีระลึกได้ เคร่ืองประดบัจะต้องชิน้ไม่
ใหญ่เกินไป สวมใสไ่ด้ง่ายหลายโอกาส และอญัมณีท่ีน ามาใช้จะต้องโดดเดน่ด้วย ด้านลวดลาย ไม่
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ควรมีลวดลายท่ีซับซ้อนจนเกินไปท าให้เคร่ืองประดับดูไม่สวยงาม ควรใช้ลวดลายท่ีส่ือถึงอัต
ลกัษณ์และส่ือความหมายได้ดี เพ่ือสร้างเร่ืองราวแก่เคร่ืองประดบัให้เป็นท่ีจดจ าแก่ผู้บริโภค 

ด้านการเลือกใช้วสัด ุ
จากการสัมภาษณ์ ผศ.ดร. ดวงแข บุตรกูล ในการเลือกใช้วัสดุนัน้ควรใช้วัสดุท่ีมีค่า

ประเภทเนือ้เงินบริสุทธ์ิในการท าเคร่ืองประดบั โลหะเงินท่ีใช้จะต้องมีความบริสุทธ์ิของเนือ้เงิน 
92.5% มีโลหะอ่ืนผสมอยู่ได้ไม่เกิน 7.5% เพราะถ้าใช้เนือ้เงินบริสุทธ์ิ 100% จะมีความอ่อนตวัสูง
มาก ไม่สามารถขึน้รูปทรงเป็นเคร่ืองประดับได้ อาจท าให้รูปทรงเคร่ืองประดบับุบ เบีย้วได้ง่าย 
สว่นอญัมณีท่ีใช้เป็นโอปอลสีด าสงัเคราะห์ ท่ีผลิตโดยเทคนิคกลาสเซรามิก จากนิล จ.แพร่  

ด้านเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงาน 
การท างานเคร่ืองประดับสมัยใหม่ยังคงใช้วิธีแบบเดิม คือขึน้รูปด้วยมือ ซึ่งต้องอาศัย

ช่างฝีมือท่ีมีความช านาญ แต่ในปัจจุบนัมีการทรอดแทรดกระบวนการอ่ืนๆ เข้ามาผสมผสานอยู่
บ้าง เช่น การใช้เคร่ืองจกัรกลเข้ามาขึน้ตวัเรือน การตกแต่งผิลชิน้งาน การขดัเงาชิน้งาน เป็นต้น 
ทัง้นีก็้ยงัคงเป็นการท าด้วยมือเป็นหลกั ผู้ เช่ียวชาญแนะน าว่าควรใช้เทคนิคการท าเคร่ืองประดบั
ไทยมาใช้ในชิน้งานด้วย เพ่ือให้สอดคล้องกบังานอตัลกัษณ์ไทย 

 
2. วิเคราะห์วัสดุที่ใช้ในการท าอัญมณี 

2.1 การวิเคราะห์วสัดกุลาสเซรามิกท่ีใช้ในการวิจยั 
จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม ผู้ วิจัยได้ท าการวิเคราะห์วสัดแุละวตัถุดิบ คือ วสัดุกลาส

เซรามิก เพ่ือน าไปผลิตอญัมณีโอปอลสีด า จากนิล จ.แพร่ ดงันี ้
ผลการศกึษาอตัราสว่นสารเคมีท่ีมีผลตอ่ลกัษณะทางกายภาพในแก้วโซดาไลม์ 
พบว่าเม่ือปริมาณโลหะออกไซด์เพิ่มขึน้ ท าให้สีของแก้วโซดาไลม์เพิ่มขึน้ โดยเม่ือ

ปริมาณโคบอลต์ออกไซด์เพิ่มขึน้ ท าให้เกิดสีน า้เงินในแก้วโซดาไลม์เพิ่มขึน้เม่ือปริมาณแมงกานีส
ออกไซด์เพิ่มขึน้ท าให้เกิดสีม่วงอมแดงในแก้วโซดาไลม์เพิ่มขึน้ และเม่ือปริมาณวานาเดียม
ออกไซด์เพิ่มขึน้ ท าให้เกิดสีเหลืองในแก้วโซดาไลม์เพิ่มขึน้ โดยสีท่ีเกิดจากวานาเดียมออกไซด์ใน
แก้วโซดาไลม์ มีสีอ่อนกว่าสีท่ีเกิดจากโคบอลต์ออกไซด์และแมงกานีสออกไซด์ในแก้วโซดาไลม์
นอกจากนีพ้บว่าสีท่ีเกิดจากโคบอลต์ออกไซด์ในแก้วโซดาไลม์มีการแพร่ของสีดีกว่าสีท่ีเกิดจาก
แมงกานีสออกไซด์ในแก้วโซดาไลม์ 

นอกจากนีพ้บวา่โคบอลต์ออกไซด์และแมงกานีสออกไซด์ในแก้วโซดาไลม์มีผลท าให้เกิด
การพองตัวขึน้ท่ีอุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส และเกิดการเดือดและล้นจากเบ้าเผาชิน้งานท่ี
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อณุหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เม่ือปริมาณโคบอลต์ออกไซด์และแมงกานีสออกไซด์เพิ่มขึน้ส่งผล
ท าให้ชิน้งานเกิดการเดือดและล้นออกจากเบ้าเผาชิน้งานมากขึน้ และยงัส่งผลให้ชิน้งานเกิดการ
หดตวัมากขึน้อีกด้วย 

ผลการศึกษาอณุหภูมิท่ีมีผลต่อลกัษณะทางกายภาพในแก้วโซดาไลม์ พบว่าท่ีอณุหภูมิ 
1,000 องศาเซลเซียสชิน้งานมีลกัษณะขุน่ ทบึแสง และมีความวาวแบบด้าน สว่นท่ีอณุหภมูิ 1,200  

องศาเซลเซียส ชิน้งานมีลกัษณะโปร่งใส และมีความวาวแบบ และชิน้งานเกิดการหดตวั 
และเกิด 

การรานตวัของชิน้งานเน่ืองจากการหดตวัไมเ่ทา่กนัของชิน้งานและเบ้าเผาชิน้งาน  
ดงันัน้อณุหภูมิท่ีเหมาะสมต่อการเผาชิน้งานควรไม่เกิน 1,200 องศาเซลเซียส เพ่ือไม่ให้

เกิดการพองตวัในแก้วโซดาไลม์และโลหะออกไซด์ท่ีเหมาะสมต่อการทดลองคือโคบอลต์ออกไซด์ 
ในอตัราสว่นโดยน า้หนกัไมเ่กิน 10 wt% เน่ืองจากโคบอลต์ออกไซด์เกิดสีได้ดีและมีการแพร่ของสีท่ี
สม ่าเสมอทัว่ทัง้ชิน้งานมากกวา่โลหะออกไซด์ชนิดอ่ืน 

ผลการศกึษาอตัราสว่นสารเคมีท่ีมีผลตอ่สี  
พบว่าเม่ือปริมาณแบล็คสปิเนลเพิ่มขึน้ส่งผลให้ชิน้งานมีสีน า้ตาลแดงเพิ่มขึน้ เน่ืองจาก

ธาตท่ีุประกอบอยู่ในแบล็คสปิเนล ในทางกลบักนัเม่ือปริมาณแบล็คสปิเนลลดลง ส่งผลให้ชิน้งาน
มีน า้ตาลแดงลดลงและมีสีด าเพิ่มขึน้ นอกจากนีป้ริมาณโคบอลต์ออกไซด์ไม่ปรากฏสีน า้เงินขึน้ 
เน่ืองจากปริมาณโคบอลต์ออกไซด์ไมเ่พียงพอตอ่การเกิดสีน า้เงินในชิน้งานได้ 

ผลการศกึษาอณุหภูมิและอตัราส่วนสารเคมีท่ีมีผลตอ่การหลอมตวั พบว่าท่ีอณุหภูมิเผา
ผนึกท่ี 1,100 องศาเซลเซียส ชิน้งานเกิดการหลอมตวัอย่างไม่สมบรูณ์เน่ืองจากไม่ถึงจดุหลอมตวั
ของชิน้งาน ส่วนท่ีอณุหภูมิเผาผนึกท่ี 1,200 องศาเซลเซียส พบว่าชิน้งานท่ีมีอตัราสว่นโดยน า้หนกั
ของแบล็คสปิเนล 50 wt% เกิดการหลอมอย่างไม่สมบูรณ์ ส่วนชิน้งานท่ีมีอตัราส่วนโดยน า้หนัก
ของแบล็คสปิเนล 45 wt%  ใกล้ถึงจุดหลอมตัวของชิน้งาน ท าให้ชิน้งานเกิดการหลอม แต่ไม่มี
ความวาวแบบแก้ว และชิน้งานท่ีอตัราส่วนโดยน า้หนกัของแบล็คสปิเนล 40 wt%  ถึงจดุหลอมตวั 
ชิน้งานเกิดการหลอมเป็นเนือ้เดียวกันเน่ืองจากมีสัดส่วนของแก้วโซดาไลม์มากขึน้จะส่งผลให้
ชิน้งานมีอณุหภมูิจดุหลอมตวัท่ีต ่ากวา่ 

ดงันัน้อุณหภูมิท่ีเหมาะสมส าหรับการเผาผนึก คือการเผาผนึกท่ี 1,200 องศาเซลเซียส 
(รูปแบบการเผาท่ี 2) นอกจากนีอ้ัตราส่วนโดยน า้หนักท่ีเหมาะสมต่อลักษณะทางกายภาพ คือ
อัตราส่วนโดยน า้หนักระหว่างแก้วโซดาไลม์ต่อแบล็คสปิเนลต่อโคบอลต์ออกไซด์ 59.88 : 40 : 
0.12 (wt%) 
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ผลการศกึษาการชบุแข็ง (Quenching) เพ่ือเพิ่มความโปร่งใสของชิน้งาน  
พบว่าลกัษณะของชิน้งานมีรูพรุนจ านวนมาก เน่ืองจากการลดอณุหภูมิลงอย่างรวดเร็ว

ในขณะท่ีชิน้งานถึงจุดเดือด  ส่งผลให้ไม่สามารถก าจดัฟองอากาศภายในท่ีจบัตวักนัและลอยตวั
ขึน้มาบริเวณผิวหน้าของชิน้งานได้หมด จึงท าให้ชิน้งานเกิดรูพรุนของฟองอากาศจ านวนมาก
นอกจากนีพ้บว่าลกัษณะของชิน้งาน ไม่โปร่งใส เน่ืองจากชิน้งานไม่ถึงจุดสุกตวั จึงท าให้ชิน้งาน
ขาดความวาวแบบแก้วและไมโ่ปร่งใส 

นอกจากนีผ้ลการศกึษาการเพิ่มปริมาณโคบอลต์ออกไซด์ในสดัส่วนองค์ประกอบ พบว่า
เม่ือปริมาณโคบอลต์ออกไซด์เพิ่มขึน้ ท าให้ชิน้งานมีสีด าขึน้ และสีด าอมน า้ตาลจากแบล็คสปิเนลล
ดลง นอกจากนีป้ริมาณโคบอลต์ออกไซด์มีผลต่อการเดือดของชิน้งาน เม่ือปริมาณโคบอลต์
ออกไซด์เพิ่มขึน้ ส่งผลให้ชิน้งานเกิดการเดือดเพิ่มมากขึน้ ดังเช่นผลการศึกษาท่ี 4.1.1 ท าให้
ปริมาณของฟองอากาศในชิน้งานมีขนาดใหญ่มากขึน้  

ดงันัน้การชุบแข็ง (Quenching) ท าให้ชิน้งานมีฟองอากาศเหลือค้าง เกิดรูพรุนจ านวน
มาก และไม่โปร่งใส จงึไมเ่หมาะส าหรับการปรับปรุงความโปร่งใสให้กบัชิน้งาน นอกจากนีป้ริมาณ
ของโคบอลต์ออกไซด์มีผลท าให้ชิน้งานเกิดการเดือดและเกิดฟองอากาศ ดงันัน้ปริมาณโคบอลต์
ออกไซด์ท่ีเหมาะสมในชิน้งานไมค่วรเกิน 3.6 wt% 

 
3. ออกแบบเคร่ืองประดับที่ได้จากกระบวนการวิเคราะห์รูปแบบ กระบวนการวิเคราะห์
ด้านวัสดุ และศึกษาแนวคิดทฤษฎีการออกแบบ 

ในการศึกษาและพฒันารูปแบบเคร่ืองประดบัในครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้สรุปผลในด้านวสัดท่ีุจะ
น ามาใช้ท าเคร่ืองประดบั จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ และจากการศึกษารูปแบบลวดลายของ
สถาปัตยกรรมบ้านขนมปังขิง ซึ่งเป็นอตัลกัษณ์ จ.แพร่ น ามาผสมผสานกบัรูปแบบเคร่ืองประดบัท่ี
ระลกึ และออกแบบให้สามารถสวมใสไ่ด้จริงในชีวิตประจ าวนั 

แรงบนัดาลใจในการออกแบบ (Concept) 
การออกแบบเคร่ืองประดับกลาสเซรามิกท่ีระลึก ส่งเสริมการท่องเท่ียว จ.แพร่ มีการ

น าเอาลวดลายอตัลกัษณ์ แต่ละส่วนในบ้านวงศ์บรีุมาแกะลาย จากนัน้ท าการวิเคราะห์ลวดลายท่ี
มีลักษณะเด่นและประกอบอยู่ในหลายๆส่วนของบ้าน ผู้ วิจยัได้ท าการวิเคราะห์แล้ว นั่นคือลาย
หวัใจ แสดงถึงความรัก ซึ่งสอดคล้องกบับ้านหลงันีน้ัน่คือสร้างขึน้เพ่ือเป็นเรือนหอ ผู้วิจยัจงึน าลาย
หวัใจมาเป็นลายเด่นประกอบกับลายฉลุอ่ืนๆ เพ่ือให้เคร่ืองประดบัมีความส่ือถึงบ้านวงศ์บุรีมาก
ท่ีสดุ 
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4. ผู้เช่ียวชาญสุ่มเลือกแบบร่างรูปแบบเคร่ืองประดับจากกระบวนการออกแบบ 
ในการสุ่มเลือกตัวอย่างโดยผู้ เช่ียวชาญ ผู้ วิจัยได้ท าแบบประเมินความคิดเห็นของ

ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 คน เพ่ือสุ่มเลือกตัวอย่าง 1 ตัวอย่าง จากแบบร่างจ านวน 3 แบบ และ
ข้อเสนอแนะเพ่ือน ามาปรับแก้ 

โดยแบบประเมินจะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัผู้ เช่ียวชาญ ส่วนท่ี 
2 แบบสอบถามความเหมาะสมด้านการออกแบบ ต่อแบบร่างเคร่ืองประดบักลาสเซรามิกท่ีระลึก 
ส่งเสริมการท่องเท่ียว จ.แพร่ และ ส่วนท่ี 3 ต าถามปลายเปิดแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
โดยมีรูปแบบเคร่ืองประดบั 3 แบบร่างดงันี ้

แบบรา่งที ่1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 แบบร่างที ่1 
 

 

 

 

 

 

 



  79 

แบบรา่งที ่2 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 แบบร่างที ่2 
แบบร่างท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 3 แบบร่างที ่3 
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การประเมินรูปแบบและลวดลายของเคร่ืองประดับท่ีระลึก โดยผู้ เช่ียวชาญ พบว่า 
ผู้ เช่ียวชาญเลือกแบบร่างท่ี 3 อยู่ในระดบัมาก ถึงมากท่ีสดุ และรองลงมาคือแบบท่ี 2 และแบบท่ี 1 
ตามล าดบั โดยผู้ เช่ียวชาญให้ค าแนะน าว่าควรปรับแก้ในส่วนของก าไลข้อมือในแบบท่ี 3 ให้แสดง
ถึงอตัลกัษณ์ จ.แพร่ มากขึน้ ควรใช้เทคนิคเคร่ืองประดบัไทยมาใช้ในส่วนข้อตอ่หรือท่ีบริเวณสวม
ใส่ของก าไล และสีของเคร่ืองประดบัควรใช้สี Rose Gold เพ่ือให้สอดคล้องกับสีชมพขูองบ้านวงศ์
บุรี จากนัน้ผู้ วิจัยได้น าแบบร่างท่ีได้จากการประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญมาเขียนเป็นแบบสามมิติ
เสมือนจริง เพ่ือให้เห็นความชดัเจนของชิน้งานมากขึน้ก่อนน าไปสูก่ระบวนการผลิต 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 4 ภาพเสมือนจริงรูปแบบเคร่ืองประดบั 
 
5. การผลิตชิน้งานเคร่ืองประดับ 

ในการผลิตชิน้งานเคร่ืองประดับครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้น ารูปแบบท่ีได้จากการสุ่มตัวอย่าง
ผู้ เช่ียวชาญมาผลิตเป็นต้นแบบเคร่ืองประดบัท่ีสามารถสวมใสไ่ด้จริง โดยมีขึน้ตอนการผลิตดงันี ้

1. น ารูปแบบท่ีได้จากการประเมินมาเขียนแบบเสมือนจริง โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ชว่ยในการเขียนแบบ 

2. น ารูปแบบท่ีเขียนแบบเสมือนจริง ส่งให้ช่างฝีมือขึน้มือโดยการขึน้ต้นแบบ Wax เพ่ือ
จะเป็นการเตรียมงานสูก่ารหลอ่ 
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ภาพประกอบ 5 ข้ึนตน้แบบ Wax 
 

3. ท าแม่พิมพ์ยาง แม่พิมพ์ยางจะถกูท าขึน้ล้อมรอบต้นแบบ ในการสร้างแมพ่ิมพ์ยางนัน้ 
ต้นแบบจะถูกวางอยู่ในกรอบและถูกรัดอย่างดีกับแผ่นยางพิเศษวางอยู่ในเคร่ืองอดัแม่พิมพ์ยาง 
(Vulcanizer) ซึ่งเป็นเคร่ืองท่ีใช้ความร้อนและความดันในการอัดยางให้ไหลไปรอบๆแบบทั่ว
ทัง้หมด เม่ือแม่พิมพ์เย็นลง ก็จะใช้มีดในการตดัเปิดแม่พิมพ์ การตดัแยกอย่างช านาญจะต้องเป็น
การตดัแยกโดยท่ีในขณะเดียวกันก็เป็นการเตรียมการล็อค ไปด้วยในตวั ซึ่งจะท าให้ทัง้สองส่วน
พอดีกัน เม่ือต้นแบบถูกแยกออกจากกัน ก็จะเปิดให้เห็นช่องข้างใน และแม่พิมพ์นัน้ก็จะพร้อม
ส าหรับการสร้างต้นแบบ Wax  

4. ฉีดต้นแบบ Wax ขัน้ต่อไปจะเป็นการผลิตแบบตวัอย่าง หรือ Wax Copy ของชิน้งาน 
ซึ่งเป็นการถอดแบบมาจากต้นแบบอย่างแท้จริง Wax ท่ีถูกท าให้ร้อนจะถูกฉีดเข้าไปในแม่พิมพ์
ยาง ไหลผ่านรูแคบๆเข้าไปเติมเต็มเนือ้ท่ีช่องว่างข้างใน เพียงไม่ถึงนาที แบบตวัอย่าง Wax ก็จะ
เย็นตวัลงและพร้อมท่ีจะเอาออกจากแมพ่ิมพ์แบบ 

5. น าแมพ่ิมพ์เข้าสูก่ระบวนการหลอ่ 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 6 ช้ินงานหลงัจากหล่อเสร็จ 
 

6. หลงัจากกระบวนการหลอ่ น าชิน้งานมาท าความสะอาด ขดัแตง่ และประกอบ 
7. น าชิน้งานมาฝังอญัมณีท่ีเตรียมไว้  
8. น าชิน้งานไปชุบโรเดียมและ Rose Gold ตามเซทเคร่ืองประดบัท่ีแบ่งไว้ตรวจสอบ

ความเรียบร้อย ก็จะได้ชิน้งานท่ีสมบรูณ์ 
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ภาพประกอบ 7 ช้ินงานเคร่ืองประดบัแบบสมบูรณ์ 
 

6. ประเมินความพงึพอใจของผู้บริโภค 
ในการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลงานต้นแบบเคร่ืองประดับกลาส

เซรามิกท่ีระลึก ส่งเสริมการท่องเท่ียว จ.แพร่ ในครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ท าแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้บริโภคจ านวน 100 คน โดยแบบสอบถามแบง่ออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 ข้อมลูลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อเคร่ืองประดบัท่ีระลึกส่งเสริมการ

ทอ่งเท่ียว จ.แพร่ โดยมีเกณฑ์การประเมิณแบง่เป็น 5 ระดบั ดงันี ้
5 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจมากท่ีสดุ 
4 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจมาก 
3 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจปานกลาง 
2 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจน้อย 
1 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจน้อยท่ีสดุ 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปิด ส าหรับผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นพิ่มเติม
และข้อเสนอแนะ 

 
ตอนท่ี 1 ลักษณะข้อมูลประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งในการวิจยัครัง้นี ้

ผู้วิจยัได้ท าการเก็บข้อมูลในกลุ่มประชากรทัว่ไป จ านวน 100 คน โดยแบ่งช่วงอายุของประชากร
เป็น 3 กลุม่ดงันี ้

กลุม่ท่ี 1 กลุม่ประชากรท่ีมีอายรุะหวา่ง 20-29 ปี 
กลุม่ท่ี 2 กลุม่ประชากรท่ีมีอายรุะหวา่ง 30-39 ปี 
กลุม่ท่ี 3 กลุม่ประชากรท่ีมีอายรุะหวา่ง 40 ปีขึน้ไป 
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จากการตอบแบบสอบถามพบว่า กลุ่มประชากรท่ีมีอายุระหว่าง 30 -39 ปี มีจ านวน
ผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสดุ จ านวน 65 คน คดิเป็นร้อยละ 65 รองลงมาคืออายรุะหวา่ง 20-29 ปี 
จ านวน 25 คน คดิเป็นร้อยละ 25 ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามน้อยท่ีสดุคืออาย ุ40 ปีขึน้ไป จ านวน 10 
คน คิดเป็นร้อยละ 10 และพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนกังานบริษัทเอกชน
จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 75 รองลงมาคืออาชีพนิสิต/นกัศกึษา จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
15 และข้าราชการจ านวนน้อยท่ีสดุคือ จ านวน 10 คน คดิเป็นร้อยละ 10 

โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด จ านวน 94 คน คิดเป็น
ร้อยละ 94 และระดบัปริญญาโท จ านวน 6 คน คดิเป็นร้อยละ 6 ตามล าดบั 
ตาราง 1 แสดงจ านวนและร้อยละข้อมูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม 
ข้อมูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

1. อาย ุ

20 – 29 ปี 

30 – 39 ปี 

40 ปีขึน้ไป 

รวม 

 

2. อาชีพ 

นิสติ/นกัศกึษา 

ข้าราชการ 
พนกังานบริษัทเอกชน 

อื่นๆ 

รวม 

 

3. ระดบัการศกึษา 

ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

อื่นๆ 

รวม 

 

25 

65 

10 

100 

 
 

15 

10 

75 

- 
100 

 
 

94 

6 

- 
100 

 

25.0 

65.0 

10.0 

100.0 

 
 

15.0 

10.0 

75.0 

- 
100.0 

 
 

94.0 

6.0 

- 
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นของผู้บริโภคตอ่เคร่ืองประดบัท่ีผ่านการศกึษา
และพฒันาตามประเดน็วตัถปุระสงค์ของงานวิจยั 

ตารางท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อเคร่ืองประดบัท่ีผ่าน
การศึกษาและพัฒนาตามประเด็นวตัถุประสงค์ของงานวิจัย โดยการค านวณคะแนนเฉล่ีย และ
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานมีระดบัความเหมาะสม และการแปล 

ความหมายของคะแนนแบง่เป็น 5 ระดบั ดงันี ้
5 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจมากท่ีสดุ 
4 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจมาก 
3 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจปานกลาง 
2 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจน้อย 
1 หมายถึง ระดบัความพงึพอใจน้อยท่ีสดุ 

การแปลความหมาย คา่เฉล่ีย น า้หนกัคะแนนออกเป็น 5 ระดบั ดงันี ้
คา่เฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง เหมาะสมท่ีสดุ 
คา่เฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง เหมาะสมมาก 
คา่เฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
คา่เฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง เหมาะสมน้อย 
คา่เฉล่ีย 1.10-1.49 หมายถึง เหมาะสมน้อยท่ีสดุ 
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ตาราง 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามต่อเคร่ืองประดบัทีผ่่านการศึกษาและ
พฒันาตามประเด็นวตัถปุระสงค์ของงานวิจยั โดยการค านวณคะแนนเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐานมีระดบัความเหมาะสม และการแปล 
 

 

พฤติกรรมการซือ้ และปัจจัยที่มีอทิธิพล 
ผู้บริโภค 100 คน 

N=100 ระดับความ
เหมาะสม 

�̅� S.D. 

1. มีรูปแบบ (ดีไซน์) ของเคร่ืองประดบัสวยงาม ตรงตามความ
ต้องการของผู้บริโภค 

2. มีการเลอืกใช้วสัดทุี่หมาะสม 

3. มีการใช้งานท่ีเหมาะสม 

4. มีความแปลกใหมข่องวสัดอุญัมณี 

5. คณุภาพโดยรวมของเคร่ืองประดบั 

6. รูปแบบ และวสัดทุี่ผลติขึน้นีส้ามารถเป็นเคร่ืองประดบัท่ีระลกึที่
แสดงอตัลกัษณ์ประจ าจงัหวดัได้ 

รวม 

4.81 

 

4.71 

4.24 

4.7 

4.44 

4.82 

 

4.62 

0.88 

 

0.54 

0.66 

0.61 

0.55 

0.38 

 

0.60 

มากที่สดุ 

 

มากที่สดุ 

มาก 

มากที่สดุ 

มาก 

มากที่สดุ 

 

มากที่สดุ 

 
ตอนท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปิด ส าหรับความคดิเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
พบว่าผู้บริโภคเสนอให้มีการออกแบบและผลิตชิน้งานเคร่ืองประดบัให้มีฟังก์ชัน่มากขึน้ 

เชน่ ถอดประกอบได้ หรือสวมใสไ่ด้หลายรูปแบบ  
ซึ่งจากการตอบแบบสอบถามของผู้ บริโภค จ านวน 100 คน จากการประเมินพบว่า 

ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อเคร่ืองประดบัท่ีผ่านการศึกษาและพฒันาตามประเด็นวตักุประสงค์
ของงานวิจัยอยู่ในระดับมาก และมากท่ีสุด โดยได้รูปแบบเคร่ืองประดับท่ีระลึก ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว จ.แพร่ ท่ีเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานและพฒันารูปแบบเคร่ืองประดบั ท่ีเป็น
องค์ความรู้ใหม่ ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคสามารถถ่ายทอดอตัลกัษณ์ของจงัหวดัลงบน
ชิน้งานเคร่ืองประดบั และสามารถจ าหนา่ยเป็นเคร่ืองประดบัท่ีระลึกได้ 
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บทที่ 5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศกึษาและออกแบบเคร่ืองประดบักลาสเซรามิกท่ีระลกึ ส่งเสริมการท่องเท่ียว จากอตั

ลกัษณ์ จ.แพร่ จดัท าขึน้เพ่ือออกแบบเคร่ืองประดบัท่ีระลึกประจ าจงัหวดั โดยการศกึษาอตัลกัษณ์
ด้านตา่งๆ ของ จ.แพร่ ทัง้ในด้านสถาปัตยกรรม ด้านเคร่ืองแต่งกาย และด้านวฒันธรรมประเพณี 
มาวิเคราะห์สงัเคราะห์และออกแบบให้มีความสอดคล้องกบัอตัลกัษณ์ทัง้ในด้านรูปแบบลวดลาย 
และการเลือกใช้วสัดอุัญมณีประจ าจังหวดันั่นคือนิล โดยน ามาแปรรูปเป็นโอปอลสีด า ถ่ายถอด
ออกมาในรูปแบบของชิน้งานเคร่ืองประดบัท่ีระลึกท่ีสามารถจ าหน่ายเป็นของขวญั ของฝากและ
สวมใสไ่ด้จริงในชีวิตประจ าวนั 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาอตัลกัษณ์ของ จ.แพร่  
2. เพ่ือออกแบบและพฒันาเคร่ืองประดบัท่ีระลึก ส่งเสริมการท่องเท่ียว โดยใช้อตัลกัษณ์ 

ของ จ.แพร่ 
3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของเคร่ืองประดบัท่ีระลึก ส่งเสริมการท่องเท่ียว ท่ีออกแบบ

ใหม ่โดยใช้อตัลกัษณ์ของ จ. แพร่ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. กลุ่มตวัอย่าง คือ คนท่ีอาศยัอยู่ในจงัหวดัแพร่โดยก าเนิด ไม่ต ่ากว่า 10 ปี ในกลุ่มอาย ุ

25 ปีขึน้ไป จ านวน 50 คน และ นกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวตา่งชาตท่ีิมาทอ่งเท่ียวในจงัหวดัแพร่ 
ในกลุม่อาย ุ25 ปีขึน้ไป จ านวน 50 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบก าหนดโควต้า 

2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
ในการศกึษาครัง้นี ้ผู้วิจยัได้สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเพ่ือประกอบการ

วิจยั ดงันี ้
2.1 แบบสัมภาษณ์ ผู้ วิจัยด าเนินการสร้างแบบสัมภาษณ์ ผู้ เช่ียวชาญด้านการ

ออกแบบเคร่ืองประดบั เร่ืองการศึกษาและออกแบบเคร่ืองประดบักลาสเซรามิกท่ีระลึก ส่งเสริม
การท่องเท่ียว จากอตัลกัษณ์ จ.แพร่ และสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทางด้านวสุดอุญัมณี เพ่ือน าข้อมลู
มาออกแบบชิน้งานเคร่ืองประดบัในประเดน็ตามความมุง่หมายของการวิจยั 

2.2 แบบสอบถาม ผู้วิจยัด าเนินการสร้างแบบสอบถามจ านวน 2 ครัง้ คือ 
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2.2.1 แบบสอบถามครัง้ท่ี 1 เร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซือ้
เคร่ืองประดบัของผู้บริโภค โดยแบง่แบบสอบถามออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ 

ตอนท่ี 1 ข้อมลูลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามข้อมลูเก่ียวกบัรสนิยมสว่นตวั 
ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมลูด้านพฤตกิรรมการซือ้ และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การ

เลือกซือ้เคร่ืองประดบัท่ีระลกึ โดยมีเกณฑ์การประเมินแบง่ออกเป็น 5 ระดบัดงันี ้
5 หมายถึง ระดบัความคดิเห็นมากท่ีสดุ 
4 หมายถึง ระดบัความคดิเห็นมาก 
3 หมายถึง ระดบัความคดิเห็นปานกลาง 
2 หมายถึง ระดบัความคดิเห็นน้อย 
1 หมายถึง ระดบัความคดิเห็นน้อยท่ีสดุ 

ตอนท่ี 4 ค าถามปลายเปิดเพ่ือให้ผู้ ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ 

2.2.2 แบบสอบถามครัง้ท่ี 2 เร่ืองความพึงพอใจของผู้ บริโภคท่ีมีต่อแบบร่าง
เคร่ืองประดบัท่ีระลกึ โดยแบง่เป็น 3 ตอน ได้แก่ 

ตอนท่ี 1 ข้อมลูลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ความพงึพอใจท่ีมีตอ่รูปแบบเคร่ืองประดบัท่ีระลกึ 
ตอนท่ี 3 ค าถามปลายเปิดเพ่ือให้ผู้ ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะ 
2.3 แบบประเมิน ผู้วิจยัด าเนินการสร้างแบบประเมินจ านวน 2 ครัง้ คือ 

2.3.1 แบบประเมินรูปแบบโดยผู้ เช่ียวชาญ และผู้บริโภค ผู้ วิจยัด าเนินการสร้าง
แบบประเมินรูปแบบ เพ่ือให้ผู้ เช่ียวชาญเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
รูปแบบท่ีออกแบบได้จากการวิเคราะห์รูปแบบ และการวิเคราะห์วสัด ุโดยผู้วิจยัเพ่ือหารูปแบบท่ีจะ
น าไปผลิตเป็นชิน้งานต้นแบบจริง 

2.3.2 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองประดบัท่ีได้จากการ
วิจยั โดยแบง่ออกเป็น 6 ข้อ ดงันี ้

2.3.2.1 มีรูปแบบ (ดีไซน์) ของเคร่ืองประดบัสวยงาม ตรงตามความต้องการ

ของผู้บริโภค 

2.3.2.2 มีการเลือกใช้วสัดท่ีุหมาะสม 
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2.3.2.3 มีการใช้งานท่ีเหมาะสม 

2.3.2.4 มีความแปลกใหมข่องวสัดอุญัมณี 

2.3.2.5 คณุภาพโดยรวมของเคร่ืองประดบั 

2.3.2.6 รูปแบบและวัสดุท่ีผลิตขึน้นีส้ามารถเป็นเคร่ืองประดับท่ีระลึกท่ี

แสดงอตัลกัษณ์ประจ าจงัหวดัได้ 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ท าการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมลูในการศกึษา ดงันี ้
1. เก็บข้อมูลภาคเอกสาร จากการสืบค้นและเก็บข้อมูลเอกสารจากหนังสือ บทความ

วิชาการ วารสาร และเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
2. เก็บข้อมลูภาคสนาม จากการลงพืน้ท่ีส ารวจ การสมัภาษณ์ การภ่ายภาพนิ่ง การถ่าย

วีดีโอ และการแจกแบบสอบถาม 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์เคร่ืองประดับในประเด็น

รูปแบบและลวยลาย การเลือกใช้วสัดแุละอญัมณี และเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงาน จ านวน 3 เซท 
โดยเลือกจากรูปแบบท่ีเป็นท่ีนิยมและเหมาะกับการเป็นเคร่ืองประดับท่ีระลึกมากท่ีสุดและ
รองลงมาตามล าดบั พบว่าข้อมูลท่ีได้มีความใกล้เคียงและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 3 ด้าน จึง
สามารถสรุปได้ดงันี ้

1.1 ด้านรูปแบบและลวดลาย พบว่าเคร่ืองประดับท่ีระลึกท่ีนิยมเกือบทัง้สิน้จะ
ประกอบไปด้วย สร้อยคอ ตา่งห ูแหวน และก าไลข้อมือ เป็นส่วนมาก ซึ่งตวัเรือนท าด้วยโลหะเงิน
ทัง้หมด ลวดลายสว่นใหญ่จะเน้นลวดลายท่ีมาจากธรรมชาต ิหรือการจดัวางของอญัมณี 

1.2 ด้านวสัดแุละอญัมณี พบว่า การท าตวัเรือนเคร่ืองประดบัวสัดท่ีุใช้จะเป็นโลหะ
เงินทัง้หมด และถ้าเป็นสีทอง หรือ Rose Gold ก็จะใช้วิธีการชบุเคลือบผิวตวัเรือนอีกครัง้หนึง่ 

1.3 ด้านการสร้างสรรค์ผลงาน พบว่า งานเคร่ืองประดบัส่วนใหญ่ใช้วิธีการหล่อขึน้
รูป 
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2.การวิเคราะห์วสัดท่ีุใช้ในการวิจยั 
2.1 การวิเคราะห์วสัด ุพบว่า วสัดกุลาสเซรามิก มีเอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างไปจากวสัดุ

อ่ืนๆคือเป็นวสัดท่ีุชว่ยให้เกิดความเงาวาวคล้ายแก้ว มีสีสนัในตวัเอง และสามารถน าไปผสมให้เกิด
สีใหมไ่ด้ 

2.2 การทดลองวสัดกุลาสเซรามิก พบว่า อณุหภูมิท่ีเหมาะสมตอ่การเผาชิน้งานควร
ไม่เกิน 1,200 องศาเซลเซียส เพ่ือไม่ให้เกิดการพองตัวในแก้วโซดาไลม์และโลหะออกไซด์ท่ี
เหมาะสมต่อการทดลองคือโคบอลต์ออกไซด์ ในอตัราส่วนโดยน า้หนกัไม่เกิน 10  wt% เน่ืองจาก
โคบอลต์ออกไซด์เกิดสีได้ดีและมีการแพร่ของสีท่ีสม ่าเสมอทั่วทัง้ชิน้งานมากกว่าโลหะออกไซด์
ชนิดอ่ืน 

3. ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามผู้บริโภคครัง้ท่ี 1 เร่ืองพฤติกรรมการซือ้
และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อเคร่ืองประดบัท่ีระลึก พบปัญหาดงัต่อไปนีคื้อ เคร่ืองประดบัท่ีระลึกใน
ท้องตลาดมีรูปแบบธรรมดา รูปแบบซ า้ๆ วสัดท่ีุใช้เป็นวสัดหุรืออญัมณีท่ีมีราคาแพง และรูปแบบไม่
ทนัสมยั 

4. ผลจากการวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามผู้บริโภคครัง้ท่ี 2 เคร่ืองความพงึพอใจใน
แบบร่างเคร่ืองประดบัท่ีผ่านการศกึษาและพฒันาตามประเด็นวตัถปุระสงค์ของงานวิจยั โดยสรุป
ได้วา่ ผู้บริโภคมีความพงึพอใจในแบบท่ี 3 มากท่ีสดุ แบบท่ี 2 และแบบท่ี 1 ตามล าดบั 

5. แบบประเมิน ผู้วิจยัด าเนินการสร้างแบบประเมินจ านวน 2 ครัง้ คือ 
5.1 การประเมินรูปแบบโดยผู้ เช่ียวชาญ พบว่าผู้ เช่ียวชาญเลือกเคร่ืองประดบัรูปทรง

ธรรมชาติซึ่งสอดคล้องกบัอตัลกัษณ์ จ.แพร่ อยู่ในระดบัมากและมากท่ีสดุ และในการวิจยัครัง้นีมี้
ผลการประเมินวา่ รูปแบบเคร่ืองประดบัท่ีใช้รูปทรงธรรมชาตใินการออกแบบท่ีมีคา่ประเมินสงูท่ีสดุ
นัน่คือ รูปแบบท่ี 3  ซึ่งมีความสวยงาม ร่วมสมยั และสามารถสวมใส่ได้จริง เหมาะท่ีจะน าไปผลิต
เป็นเคร่ืองประดบักลาสเซรามิกท่ีระลกึ สง่เสริมการทอ่งเท่ียว จ.แพร่ 

5.2 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองประดบักลาสเซรามิกท่ีระ
ลกึ สง่เสริมการทอ่งเท่ียว จ.แพร่ ท่ีได้จากการวิจยั โดยแบง่ออกเป็น 6 ข้อ ดงันี ้ 

5.2.1 มีรูปแบบ (ดีไซน์) ของเคร่ืองประดบัสวยงาม ตรงตามความต้องการของ
ผู้บริโภค 

5.2.2 มีการเลือกใช้วสัดท่ีุหมาะสม 
5.2.3 มีการใช้งานท่ีเหมาะสม 
5.2.4 มีความแปลกใหมข่องวสัดอุญัมณี 
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5.2.5 คณุภาพโดยรวมของเคร่ืองประดบั 
5.2.6 รูปแบบ และวสัดท่ีุผลิตขึน้นีส้ามารถเป็นเคร่ืองประดบัท่ีระลึกท่ีแสดงอัต

ลกัษณ์ 
สรุป การตอบแบบสอบถามค าพึงพอใจของผู้บริโภคต่อเคร่ืองประดบักลาสเซรามิกท่ีระ

ลกึ ส่งเสริมการทอ่งเท่ียว จ.แพร่ของการวิจยัครัง้นี ้ซึ่งจากการแจกแบบสอบถามเพื่อประเมินความ
พึงพอใจของผู้บริโภค จ านวน 100 คน ซึ่งจากการประเมิน พบว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อ
เคร่ืองประดบักลาสเซรามิกท่ีระลึกส่งเสริมการท่องเท่ียว จ.แพร่ อยู่ในระดบัมากและมากท่ีสุด ซึ่ง
เป็นไปตามสมมตุฐิานของการวิจยั 

 
การอภปิรายผล 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเคร่ืองประดบัท่ีระลึกจากอตัลกัษณ์ในประเด็นรูปแบบลวดลาย 
การเลือกใช้วสัดแุละเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงาน พบว่าเคร่ืองประดบัท่ีระลึกส่วนใหญ่มีรูปแบบ
เป็นรูปทรงท่ีได้มาจากธรรมชาติมากท่ีสุด และลวดลายจะมีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
จงัหวดัหรือสถานท่ีนัน้ๆ ส่วนลวดลายส่วนใหญ่จะเป็นลายท่ีเกิดจากการซ า้กันของลายหรือการ
เรียงตวัของอญัมณีมาท าให้เกิดลวดลาย ซึง่มีความสอดคล้องกบัข้อมลูท่ีได้ศกึษาค้นคว้า ด้านการ
เลือกใช้วสัดหุรือวตัถดุบิในการท าเคร่ืองประดบั วสัดท่ีุใช้ท าตวัเรือนส่วนใหญ่ใช้โลหะเงิน ซึ่งข้อมลู
มีความสอดคล้องกบั วรรณรัตน์ อินอ ่า (2536) ท่ีกล่าวไว้คือ ในการท าเคร่ืองประดบัโลหะเงินท่ีใช้
ต้องมีความบริสทุธ์ิของเนือ้งินไม่น้อยกว่า 92.5% มีโลหะอ่ืนผสมอยู่ได้ต้องไม่เกิน 7.5% ส่วนเงิน
บริสทุธ์ิ 100% เต็มนัน้ใช้ไม่ได้เพราะเนือ้เงินออ่นมาก สว่นด้านเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานพบว่า
การท าคร่ืองประดบัท่ีระลกึสว่นใหญ่ในปัจจบุนัใช้วิธีการหล่อขึน้รูป 

ในด้านกระบวนการในการออกแบบนัน้ได้มาจากการวิเคราะห์ข้อมลู 3 สว่นหลกัๆ คือ 
1. จากการวิเคราะห์ข้อมูลและการศึกษาแนวคิดทฤษฎีหลักการออกแบบพบว่า การ

ออกแบบเคร่ืองประดบัในปัจจบุนัตา่งจากการออกแบบเคร่ืองประดบัในอดีตทัง้ในด้านรูปทรงและ
วสัดุท่ีน ามาใช้ การออกแบบในปัจจุบนัเน้นความเรียบง่ายของรูปทรง มีรูปแบบสมัพันธ์กับวสัด ุ
เน้นท่ีโครงสร้างใช้วสัดท่ีุแปลกใหม่ เน้นประโยชน์ใช้สอยมากขึน้ การผลิตจะใช้ระบบอตุสาหกรรม
มากขึน้ มีการใช้เคร่ืองจกัรอตัโนมตัชิ่วยในการออกแบบและการผลิต (วรรณรัตน์ อินทร์อ ่า.(2536). 
ศลิปะเคร่ืองประดบั) 

ดงันัน้การออกแบบเคร่ืองประดบักลาสเซรามิกท่ีระลึก ส่งเสริมการท่องเท่ียว จ.แพร่ใน
ครัง้นี ้รูปแบบและลวดลายของเคร่ืองประดับท่ีได้จากการออกแบบนัน้ มีการออกแบบโดยการ
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วิเคราะห์ลวดลายจากอตัลกัษณ์ด้านสถาปัตยกรรมของ จ.แพร่ น ามาลดทอนเพ่ือให้ได้ลวดลาย ท่ี
โดดเดน่ ชดัเจน มีรูปแบบท่ีสวยงาม สามารถจ าหน่ายเป็นเคร่ืองประดบัท่ีระลึกและสามารถสวม
ใสใ่นชีวิตประจ าวนัได้  

2. จากการสรุปข้อมูลจากแบบสอบถามผู้บริโภคครัง้ท่ี 1 พบว่า มีผู้บริโภคจ านวน 98 
จาก 100 คน มีพฤติกรรมการเลือกซือ้เคร่ืองประดบั โดยมีเหตผุลในการเลือกซือ้เคร่ืองประดบั คือ 
แบบ (ดีไซน์) ของเคร่ืองประดบั คณุภาพโดยรวมของเคร่ืองประดบั ความสวยของเคร่ืองประดบั 
สีสันของเคร่ืองประดับ ความสะดวกสบายในการสวมใส่ วัสดุท่ีใช้ท า ขนาดของเคร่ืองประดับ 
ราคา การจดัวางอญัมณีโดยรวม ตามล าดบั  

3. จากการประเมินรูปแบบ โดยผู้ เช่ียวชาญประเมินเลือกตวัอย่างรูปแบบ จ านวน 3 เซท 
เพ่ือคัดเลือกให้เหลือรูปแบบท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุด ผลการประเมินพบว่า การใช้รูปทรง
ธรรมชาติมาออกแบบมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ท่ีเลือกมามากท่ีสุด และมี
ความสอดคล้องกบัวสัดอุญัมณท่ีจะน ามาผลิต และสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริโภค
ต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบเคร่ืองประดับท่ีได้จากการวิจัยครัง้นี ้ซึ่งจากการแจกแบบสอบถามความ
คดิเห็นของผู้บริโภคจ านวน 100 คน 

ซึ่งจากการประเมินพบว่า ผู้บริโคมีความพึงพอใจเคร่ืองประดบักลาสเซรามิกท่ีระลึก 
ส่งเสริมการท่องเท่ียว จ.แพร่ อยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด ซึ่งเป็นสมมุติฐานของการวิจัย คือได้
รูปแบบเคร่ืองประดบักลาสซรามิคท่ีระลกึ ส่งเสริมการทอ่งเท่ียว จ.แพร่ โดยมีแรงบนัดาลใจมาจาก
จากอตัลกัษณ์ของจงัหวดั ท่ีเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์และพฒันาเคร่ืองประดบัท่ีระลึก ท่ีเป็น
องค์ความรู้ใหม ่สามารถจ าหนา่ยเป็นสินค้าท่ีระลกึและสามารถสวมใสไ่ด้จริงในชีวิตประจ าวนั 

 
ข้อเสนอแนะท่ัวไป  

1. การออกแบบเคร่ืองประดบัท่ีระลึก นกัออกแบบจะต้องค านึงถึงกระบวนการผลิตด้วย 
เพราะถ้านกัออกแบบใช้หลกัการออกแบบเพียงอย่างเดียวโดยไม่ค านึงถึงขัน้ตอนการผลิต ผลงาน
ท่ีออกแบบอาจจะผลิตไมไ่ด้หรือไมเ่ป็นไปตามรูปแบบท่ีออกแบบไว้ 

2. ในการน าผลของการวิจยัไปใช้ให้กิดประโยชน์ทางด้านอตุสาหกรรม ตลอดจนด้านการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว ผู้ ท่ีสนใจหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องสามารถน าผลการวิจยันีไ้ปใช้เป็นแนวทางในการ
ออกแบบ การเลือกใช้วัสดุและเทคนิคการผลิตอันจะน าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานท่ีทรงคุณค่า 
และสามารถสร้างรายได้ตอ่ไป 
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ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานวิจัยครัง้ต่อไป 
ในการด าเนินงาน การท าเคร่ืองประดบักลาสเซรามิก ควรระมดัระวงั ความรอบคอบเป็น

สิ่งส าคญัในการท างานเป็นอย่างยิ่ง จากการท างานวิจยัครัง้นีแ้ละประสบการณ์ท่ีผ่านมากได้พบ
กบัความผิดพลาดและข้อบกพร่อง ข้อเสนอแนะตอ่ไปนีอ้าจจะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ท่ีจะน าไปศกึษา
และผู้ ท่ีสนใจได้ไมม่ากก็น้อย 

- ในการท างานแตล่ะครัง้ควรศกึษาให้ละเอียดและท าด้วยความรอบคอบ 
- ในการท าต้นแบบวสัดอุัญมณีควรใช้ความรอบคอบในการท าแม่พิม เพ่ือให้ชิน้งานมี

ความสะดวกเวลาถอดวสัดอุญัมณีออกจากแมพ่ิมพ์ 
- การออกแบบควรค านงึถึงวสัดท่ีุจะน ามาใช้ 
- เวลาเผาชิน้งานไม่ควรแกะต้นแบบออกจากแม่พิมพ์เร็วเกินไป ควรปล่อยชิน้งานให้

หมาดหรือแห้งก่อน เพราะจะท าให้ชิน้งานเกิดการแตกหกัเสียหายได้ 
- ไมค่วรเผาในอณุหภมูิสงูเกินไป อาจท าให้ชิน้งานเกิดรูพรุนได้ 
 

ปัญหาที่พบในการท างาน 
-แกะวสัดกุลาสเซรามิกออกจากแมพ่ิมพ์เร็วเกินไป ท าให้จบัแล้วยบุตวั  
-เผาอณุหภมูิสงูเกินไป ท าให้วสัดกุลาสเซรามิกมีรูพรุน 
-ช่วงท่ีตกแต่งวัสดุกลาสเซรามิกควรเพิ่มความระมัดระวังเพราะอาจจะท าให้ชิน้งาน

แตกหกัได้ 
ในการท าวิจยัเคร่ืองประดบัท่ีระลึกชดุนีมี้การน าแก้วโซดาไลม์มาบดผสมกบันิลท่ีมีสีด า 

ซึ่งจะท าให้การเกิดสีเป็นไปได้ยาก หรือเห็นความเงาวาวได้ไม่ชดัเจน แตเ่ม่ือได้ท าการทดลองลด
ปริมาณนิลลงและเพิ่มปริมาณแก้วโซดาไลม์ขึน้ท าให้เกิดความเงาวาวมากขึน้และความเข้มของสี
ด าลดลง การชุบแข็ง (Quenching) ท าให้ชิน้งานมีฟองอากาศเหลือค้าง เกิดรูพรุนจ านวนมาก 
และไม่โปร่งใส จงึไม่เหมาะส าหรับการปรับปรุงความโปร่งใสให้กบัชิน้งาน นอกจากนีป้ริมาณของ
โคบอลต์ออกไซด์มีผลท าให้ชิน้งานเกิดการเดือดและเกิดฟองอากาศ ดังนัน้ปริมาณโคบอลต์
ออกไซด์ท่ีเหมาะสมในชิน้งานไมค่วรเกิน 3.6 wt% 
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แรงบลัดาลใจในการออกแบบ 
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รูปแบบเคร่ืองประดบั 3 มิต ิ(Sketch Design) 
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ต้นแบบเคร่ืองประดบั 
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บรรยากาศงาน Exhibition 
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