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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

ช
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
บทนา
ภูมิหลัง
จากวิวฒ
ั นาการในการพัฒนาการออกแบบศิลปะเครื่ องประดับโดยรวมเมื่อสังคมดังเดิ
้ ม
มีลกั ษณะความเป็ นเอกลักษณ์ จึงทาให้ สงั คมมนุษย์มีความแตกต่างกัน ตังแต่
้ ทางกายภาพ ทาง
ภูมิอากาศจนสภาพทางสังคมและวัฒนธรรม โลกได้ แบ่งเป็ นลักษณะตะวันตกและตะวันออก มี
ลักษณะดังกล่าวที่แตกต่างสูง โดยเฉพาะสังคมประเทศไทยและสังคมตะวันตกที่มีความแตกต่าง
กัน เริ่ มจากที่มีความแตกต่างกันมากจนมาถึงปั จจุบันที่มีความแตกต่างบางเบาลง เริ่ ม มีความ
เหมื อนบางประการที่ สังคมเข้ าใจร่ วมกัน มีวิถีชีวิตบางประการใกล้ เคียงกัน หรื อเรี ยกได้ ว่ามี มี
ความเป็ นสากลที่สามารถเข้ า ใจซึ่งกันและกันมากขึ ้น รวมทังความงามของเครื
้
่ องประดับ ที่เข้ าใจ
ร่ วมกัน ได้ ม ากขึน้ มี ความแตกต่างกันบ้ างทางด้ านรสนิ ยมและวัฒ นธรรมด้ านสัง คม จึงทาให้
รู ปแบบเครื่ องประดับที่ปรากฏอยู่นนั ้ มีทงั ้ รู ปแบบไทยและรู ปแบบตะวันตก นอกจากนีย้ ังมีการ
กาหนดคุณลักษณะ หรื อการกาหนด trend เพื่อเป็ นการกาหนดทิศทางการออกแบบเครื่ องประดับ
มีลกั ษณะในทิศทางเดียวกันทังโลกอี
้
กด้ วยเช่นกัน (ตังเจริ
้ ญ, 2539)
ดังนันการออกแบบเครื
้
่ องประดับจึงมีลกั ษณะของรูปแบบหลายรูปแบบ สามารถเกิดขึ ้น
ได้ ตามความต้ องการในสังคมของแต่ละยุคสมัย หนึ่งในรูปแบบที่นิยมนามาออกแบบคือ รู ปแบบ
ที่มาจากที่มีแรงบันดาลใจและแนวทางจากศิลปหัตถกรรมและวัฒนธรรม
สิ่ ง ที่ ถื อ เป็ น มรดกทางวัฒ นธรรม ประเพณี และศิลปะประจ าท้ องถิ่ น นัน้ ถื อ เป็ น ภู มิ
ปั ญ ญาที่ ทรงคุณ ค่ามหาศาล มี ป ระวัติค วามเป็ น มา มี ที่ม าที่ ไปอัน ลึกซึง้ เป็ นส่วนส าคัญ ของ
ประวัตศิ าสตร์ ของแต่ละชุมชน และก่อเกิดเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของสังคมและประเทศชาติ (เพชร
ศรี สกุ , 2545)
แพร่ เป็ นจังหวัดในภาคเหนื อตอนบนของประเทศไทย อดีตนครรัฐอิสระขนาดเล็ก มี
ลักษณะภูมิประเทศเป็ นที่ราบระหว่างภูเขา โดยมีทิวเขาล้ อมรอบ และมีแม่น ้าสายสาคัญไหลผ่าน
คือแม่น ้ายม เมืองแพร่ เป็ นเมืองเก่าเมืองหนึ่งในภาคเหนือของประเทศไทย ประวัติการสร้ างเมือง
ไม่มีจารึกในที่ใดที่หนึ่งโดยเฉพาะ การศึกษาเรื่ องราวของเมืองแพร่จึงต้ องอาศัยหลักฐานของเมือง
อื่น เช่น พงศาวดารโยนก ตานานเมืองเหนือ ตานานพระธาตุลาปางหลวง และศิลาจารึ กพ่อขุน
รามคาแหงมหาราช เป็ นต้ น
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จากการศึกษาทางโบราณคดีในพื ้นที่จงั หวัดแพร่ พบร่องรอยการอยู่อาศัยของมนุษย์ยุค
ก่อนประวัติศาสตร์ เช่น ขวานหินกะเทาะ ขวานหินขัด หอกสาริ ด ที่อาเภอลองและอาเภอวังชิน้
ต่อมา มีการค้ นพบแหล่งโบราณคดีแห่งใหม่ในถ ้าที่บ้านนาตอง ตาบลช่อแฮ อาเภอเมืองแพร่ พบ
โครงกระดูกมนุษ ย์โบราณ ขวานหิน และเครื่ องมื อหิน จากการตรวจสอบอายุพ บว่ามี อายุราว
4,000 ปี และในจังหวัดแพร่มีชมุ ชนโบราณหลายชุ มชนที่มีเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณีที่โดด
เด่นแตกต่างกันไป แต่ในเรื่ องของผ้ าพื ้นเมืองของจังหวัดแพร่ ที่มีชื่อเสียงก็คือ ผ้ าหม้ อห้ อม
หม้ อห้ อม หรื อ ม่อฮ่อม เป็ นผ้ าพื ้นเมือง ที่ทาจากผ้ าฝ้าย มีสีน ้าเงินเข้ ม ได้ จากการย้ อม
ด้ วย ต้ นห้ อมที่ให้ สีธรรมชาติสวยงาม คาว่า “หม้ อห้ อม” เป็ นภาษาพื ้นเมืองภาคเหนือ เกิดจากรวม
คาว่า “หม้ อ กับ ห้ อม” ซึ่งคาว่าหม้ อ หมายถึงภาชนะอย่างหนึ่งที่ให้ บรรจุน ้าหรื อของเหลวต่างๆ
ส่วนคาว่า ห้ อม หมายถึงพื ช ล้ ม ลุกชนิดหนึ่งในตระกูลคราม เรี ยกว่า ต้ นห้ อม คาว่า หม้ อห้ อม
สามารถเขียนได้ หลายแบบ เช่น ม่อฮ่อม ม่ อห้ อม หม้ อฮ่อม หม้ อห้ อม ทุกคาล้ วนมีความหมายที่
เหมือนกัน
จังหวัดแพร่เป็ นแหล่งกาเนิดของผ้ าหม้ อห้ อม ความเป็ นมาของผ้ าหม้ อห้ อมเกี่ยวข้ องกับ
ประวัติของบ้ านทุ่งโฮ้ ง ซึ่งเป็ นแหล่งผลิตผ้ าหม้ อห้ อมแหล่งใหญ่ที่สดุ และมีชื่อเสียงที่สดุ ของจังหวัด
แพร่ ชาวบ้ านทุ่งโฮ้ งเป็ นกลุ่มชนที่มีเชื ้อสายลาวพวน ซึ่งได้ อพยพเข้ ามาอยู่ที่บ้านทุ่งโฮ้ งนานแล้ ว
และได้ นาเอาวัฒนธรรมการทอผ้ าและการย้ อมผ้ า โดยใช้ ต้นและใบห้ อมมาย้ อม ทาให้ ผ้าฝ้ายเกิด
เป็ นสีครามหรื อสีกรมท่า ซึ่งเป็ นการย้ อมแบบดังเดิ
้ ม แต่ไม่มีหลักฐานการบันทึกว่า เริ่ มทากันมา
ตังแต่
้ เมื่อไหร่ แต่คาดว่าน่าจะมีการทามาหลายชัว่ อายุคน โดยการทาสืบทอดกันมาตังแต่
้ รุ่นพ่อ แม่ ผ้ าหม้ อห้ อมในอดีตทาจากผ้ าฝ้ายทอมือมีสีขาวที่ผ่านการทอด้ วยกี่ หลังจากนัน้ จึงนามาตัด
เย็บเป็ นเสื ้อผ้ า แล้ วนามาย้ อมด้ วยสีที่ได้ มาจากการหมักห้ อม ในปั จจุบนั มีการทอผ้ าฝ้ายด้ วยกี่
แบบพื ้นเมืองน้ อยลงจึงทาให้ ผ้าทอมีราคาแพง การตัดเย็บเสื ้อผ้ าหม้ อห้ อมจึงมีการใช้ ผ้าดิบตัดเย็บ
แล้ วย้ อมด้ วยน ้าหอมธรรมชาติหรื อสีหม้ อห้ อมวิทยาศาสตร์ เอกลักษณ์ของผ้ าหม้ อเมืองแพร่ ชาว
เหนือโดยทัว่ ไปรู้จกั ผ้ าหม้ อห้ อมเมืองแพร่กนั เป็ นอย่างดีและนิยมใช้ อย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็ น
ผ้ าฝ้ายที่มีความทนทาน เนื ้อผ้ ามีน ้าหนักเบา ทาให้ สวมใส่สบายไม่ร้อนเกินไป และสีย้อมเข้ มทาให้
ไม่เปื อ้ นง่าย เมื่อสวมใส่ทางานในไร่นาแล้ วนามาซักยังคงดูสะอาด ประกอบกับรูปแบบของการตัด
เย็บเป็ นแบบเรี ยบง่าย คนทุกวัยจึงสามารถใช้ ได้ นอกจากนี ้เสื ้อผ้ าหม้ อห้ อมยังเป็ นผ้ าที่ดแู ลรักษา
ง่ า ย อี ก ครั ง้ ราคาไม่ แ พงเกิ น ไป สามารถใส่ ไ ด้ ในหลายโอกาส (วัฒ นธรรม พัฒ นาการทาง
ประวัตศิ าสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดแพร่ , 2542 :141)
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ในปั จจุบนั นักท่องเที่ยวให้ ความสนใจกับการจับจัายซื ้อสินค้ าที่ระลึกกันเป็ นจานวนมาก
ทาให้ สินค้ าที่ระลึกกลายเป็ นสินค้ าและธุรกิจสาคัญที่นารายได้ เข้ าสู่ประเทศ ประกอบกับภาครัฐมี
นโยบายส่งเสริ มให้ แต่ละ ท้ องถิ่นมีรายได้ และอาชีพจากการผลิตและจาหน่ายสินค้ าที่ระลึกใน
รู ปแบบของสินค้ าพืน้ เมือง จึงทาให้ ธุรกิจ สินค้ าที่ ระลึกได้ รับความนิยม และแพร่ หลายมากขึน้
ผู้วิจยั มีความสนใจที่จะศึกษาอัตลักษณ์ของ จ.แพร่ เพื่อออกแบบสินค้ าที่ระลึก ในรูปแบบของงาน
เครื่ อ งประดับ เป็ น การส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว ยัง ช่ว ยเป็ น ตัว กลางในการสื่ อ สารรายละเอี ย ด
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สู่ ผ้ ู บริ โ ภค และถ่ า ยทอดอั ต ลั ก ษณ์ ของ จ.แพร่ ออกมาในรู ป แบบของชิ น้ งาน
เครื่ องประดับที่ระลึก ซึง่ จะเป็ นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยสร้ างองค์ความรู้ใหม่ในการออกแบบและช่วย
เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของท้ องถิ่นสืบต่อไป
ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ตงความมุ
ั้
ง่ หมายไว้ ดงั นี ้
1. เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของ จ.แพร่
2. เพื่อออกแบบและพัฒ นาเครื่ องประดับที่ระลึก ส่งเสริ มการท่องเที่ ยว โดยใช้ อัต
ลักษณ์ ของ จ.แพร่
3. เพื่ อ ศึก ษาความพึ ง พอใจของเครื่ อ งประดับ ที่ ร ะลึ ก ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว ที่
ออกแบบใหม่ โดยใช้ อตั ลักษณ์ของ จ. แพร่
ความสาคัญของการวิจัย
ผลจากการศึกษาและออกแบบเครื่ องประดับกลาสเซรามิคที่ระลึก ส่งเสริ มการท่องเที่ยว
จากอัตลักษณ์ จ.แพร่ ทาให้ ได้ องค์ความรู้ ใหม่สาหรับการออกแบบเครื่ องประดับที่ระลึก จากอัต
ลักษณ์ของจังหวัด เป็ นแนวทางใหม่ในการสร้ างสรรค์ผลงานออกแบบ เพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยว
อีกทังยั
้ งเป็ นการเพิ่มมูลค่าและคงไว้ ซงึ่ การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจยั เรื่ อง การศึกษาและออกแบบเครื่ องประดับกลาสเซรามิคที่ระลึก ส่งเสริ มการ
ท่อ งเที่ ย ว จากอัต ลัก ษณ์ จ.แพร่ เป็ น วิจัย แบบผสม (Mixed Method) โดยผู้วิ จัย มุ่ง ศึก ษาอัต
ลักษณ์ ของ จ.แพร่ เพื่อทาการออกแบบและพัฒ นาเครื่ องประดับที่ระลึก ส่งเสริ มการท่องเที่ยว
เท่านัน้

4
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ส่วนที่ 1 : คนที่อาศัยอยูใ่ นจังหวัดแพร่โดยกาเนิด
ส่วนที่ 2 : คนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดแพร่ โดยกาเนิดและกลุ่มนักท่องเที่ยวทังชาวไทยและ
้
ชาวต่างชาติ
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
ส่วนที่ 1 : คนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดแพร่โดยกาเนิด ไม่ต่ากว่า 10 ปี ในกลุ่มอายุ 25 ปี ขึ ้น
ไป โดยเลือกแบบกาหนดโควตา (Quota Sampling) เพื่อหาข้ อกาหนดในอัตลักษณ์ของ จ.แพร่
ส่วนที่ 2 : 1. คนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดแพร่ โดยกาเนิด ไม่ต่ากว่า 10 ปี ในกลุ่มอายุ 25 ปี
ขึ ้นไป จานวน 50 คน
2. นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดแพร่ ในกลุ่ม
อายุ 25 ปี ขึ ้นไป จานวน 50 คน
โดยในส่วนที่ 2 นี ้มีไว้ เพื่อวัดความพึงพอใจในแบบร่างก่อนการผลิตต้ นแบบเครื่ องประดับ
ที่ระลึก ส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.แพร่
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. อัตลักษณ์ หมายถึง ลักษณะเฉพาะที่เป็ นตัวตน เป็ นผลรวมของลักษณะเฉพาะของสิ่ง
ใดสิ่งหนึง่ ซึง่ ทาให้ สิ่งนันเป็
้ นที่ร้ ูจกั หรื อจาได้
2. การออกแบบ หมายถึง ศาสตร์ แห่งการแก้ ปัญหาที่มนุษย์สร้ างขึ ้น โดยอาศัยความรู้
ประสบการณ์ และหลักการของศิลปะ นามาใช้ ให้ เกิดความสวยงามและมีประโยชน์ใช้ สอย
3. เครื่ องประดับ กลาสเซรามิ คที่ ระลึก หมายถึง การใช้ เครื่ องประดับ มาเป็ น สื่ อแทน
บุคคล เหตุการณ์ เรื่ องราว สถานที่ ฯลฯ ที่ ได้ รับการออกแบบสร้ างสรรค์ขึ ้นจากวัสดุกลาสเซรามิค
เพื่อกระตุ้นหรื อเน้ นยา้ ความทรงจาให้ คิดถึงหรื อนึกถึงอยู่เสมอ หรื อเครื่ องประดับที่ ทาให้ คิดถึง
สถานที่ ที่ เ คยไป สะท้ อนให้ เห็ น ถึ ง เอกลั ก ษณ์ และประเพณี บางอย่ า ง โดยมี รู ป แบบที่ ใ ช้
ศิ ล ปวัฒ นธรรม อัต ลัก ษณ์ และแนวคิ ด ทัง้ ในสมัย ก่ อ นและปั จ จุบัน มาปรั บ และพัฒ นาเพื่ อ
สร้ างสรรค์เป็ นเครื่ องประดับที่ระลึกที่เข้ ากับยุคสมัยปั จจุบนั แต่ยงั คงความเป็ นเอกลักษณ์ ของ
ลักษณะแนวความคิด รูปร่าง รูปทรง ขันตอน
้
ตามเดิมไว้
4. ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว หมายถึ ง การเกื อ้ หนุ น ช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น เกี่ ย วกั บ การ
ท่องเที่ยวให้ ดีขึ ้น โดยการสร้ างผลิตภัณฑ์เพื่อติดต่อสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้ านักท่องเที่ยว และเชิญ
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ชวนให้ พวกเขายอมรับว่าผลิตภัณฑ์นนั ้ สามารถตอบสนองความต้ องการ เพื่อให้ ได้ รับความพึง
พอใจได้
กรอบแนวคิดในการวิจัย
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการวิจยั เรื่ อง การศึกษาและออกแบบเครื่ องประดับกลาสเซรามิคที่ระลึก ส่งเสริ มการ
ท่องเที่ยว จากอัตลักษณ์ จ.แพร่ ได้ มีการรวบรวมเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ดังต่อไปนี ้ ผู้วิจยั
ได้ ศกึ ษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง และได้ นาเสนอตามหัวข้ อต่อไปนี ้
1. แนวคิดเรื่ องอัตลักษณ์
2. อัตลักษณ์ จ.แพร่
3. การค้ นพบนิล จ.แพร่
4. การเพิ่มมูลค่าอัญมณีด้วยเทคโนโลยี
5. การออกแบบสินค้ าที่ระลึก
6. การออกแบบเครื่ องประดับ
7. ทฤษฎีความพึงพอใจ
8. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
1. แนวคิดเรื่องอัตลักษณ์
1.1 นิยามของคาว่า “อัตลักษณ์”
อัตลักษณ์ (Identity) เป็ นคาที่ถูกพูดถึงโดยทั่วไปในปั จจุบนั ทัง้ ในระดับโลก ระดับ
สากล ระดับท้ องถิ่น และระดับบุคคล โดยอัตลักษณ์ไม่เพียงแต่จะเป็ นประเด็นทางวิชาการที่กาลัง
ได้ รับความสนใจมากขึ ้น ในฐานะที่เป็ นเครื่ องมือทางความคิดเพื่อที่จะเข้ าใจการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมืองให้ ชดั แจ้ งเท่านัน้ หากแต่ยงั เป็ นเรื่ องราวในชีวิตประจาวัน
ไม่วา่ จะเป็ นมิตขิ องชาติพนั ธุ์ ชนชัน้ ศาสนา และสถานภาพทางครอบครัว(เฟื่ องฟูสกุล, 2543a)
ทฤษฎีอตั ลักษณ์ กาเนิดขึ ้นในช่วงปี ค.ศ. 1950-1960 โดยนักปรัชญา 3 ท่าน คือ เจ.
เจ.ซี สมาร์ ท ยู.ที . เพลส และเฮอร์ เบิ ร์ต ฟิ ลก์ (J.J.C. Smart, U.T. Place and Herbert Feigl)
ทฤษฎีนี ้อาศัยกรอบแนวคิดในช่วงศตวรรษที่ 17 เป็ นต้ นมา เน้ นการวิจยั สมัยใหม่ที่มองระบบการ
ทางานของสมอง (Brain function) ซึ่งแบ่งหน้ าที่ออกเป็ นสองส่วน อีกทังเป็
้ นการมองว่าสมองแต่
ละส่วนจะทาหน้ าที่แตกต่างกันออกไป เช่น สมองส่วนที่ทาให้ เกิดความรู้สกึ เจ็บปวด เกิดจากสมอง
ส่วนกลาง และจะเกิดปฏิ กริ ยาโต้ ตอบ จากแนวความคิดดังกล่าว จึงเกิดประโยคที่ว่า สมองคือ
จิตใจ (Your mind is your brain) นัน่ คือที่มาของแนวคิดเรื่ องอัตลักษณ์
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สไตรเกอร์ แ ละเบอร์ ก (Stryker, 1968; Stryker & Burke, 2000) นิ ย ามค าว่ า อั ต
ลักษณ์ หรื อ Identity ว่าเป็ นหน่วยเล็กๆ ในการศึกษาทางสังคมวิทยา ซึ่งเชื่อมโยงเรื่ องของทัศนคติ
ที่มี ต่อตัวตนหรื อเอกลักษณ์ เป็ นความสัมพันธ์ ในเชิงบทบาทหน้ าที่ และพฤติกรรมอันเกิดจาก
บทบาทของบุคคล นักทฤษฎี อัตลักษณ์ ได้ ตงั ้ ข้ อโต้ แย้ งกันว่า ตัวตน คื อ การรวมตัวกันของอัต
ลักษณ์ ซึง่ อยูบ่ นพื ้นฐานของลักษณะเฉพาะ เช่นเดียวกับการที่เราตอบคาถามตัวเองว่า “ ตัวฉันคือ
ใคร” แล้ วก็จะได้ คาตอบว่า “ฉันเป็ นหมอ” “ฉันเป็ นตารวจ” เป็ นต้ น ซึ่งคาตอบเหล่านี ้ จะเชื่อมโยง
กับบทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล
Kathryn Woodward (1997) กล่าวว่า “อัตลักษณ์ ” เป็ นคาที่ต้องเชื่อมโยงกับคาว่า
“ความแตกต่าง” (Difference) การที่คนให้ นิยามตัวเองว่า “ฉันคือใคร” มักจะวางอยู่บนรากฐาน
ของความเข้ าใจ “ฉันแตกต่างจากใคร” เช่น แตกต่างกันที่ศาสนา เชื ้อชาติ ภาษา เช่น คนไทยบอก
ว่าตัวเองแตกต่างจากคนลาวที่เจริ ญกว่า มีวิถีชีวิตทางวัตถุมากกว่าชาวลาว การสร้ างอัตลักษณ์ที่
แตกต่างมักนามาซึง่ การถือว่าคนอื่นเป็ นคนนอก เป็ นคนแปลกหน้ า และมักจะนามาซึ่งการทะเลาะ
เบาะแว้ ง หรื อ การรบราฆ่าฟั น ถ้ าจ าเป็ นเพื่ อรั กษาอัตลักษณ์ ของตนเองให้ ค งอยู่ เพราะเราไม่
สามารถไปใช้ ชีวิตในกรอบของคนอื่นได้
แคทรี น วูดเวอร์ ด (1997) อ้ างถึงใน อภิญญา เฟื่ องฟูสกุล (2546) ว่า ประเภทของอัต
ลักษณ์ มี 2 ระดับ คือ อัตลักษณ์ บุคคล (Personnel Identity) และอัตลักษณ์ ทางสังคม (Social
Identity) เพื่อศึกษาความคาบเกี่ยวและปฏิสมั พันธ์ของทังสองระดั
้
บนี ้ เมื่อตังค
้ าถามว่าอัตลักษณ์
ของคนๆหนึง่ คืออะไรนัน้ จะได้ คาตอบจาก 2 มุมมอง คือ คาตอบของบุคคลผู้นนนิ
ั ้ ยามตนเอง และ
คาตอบจากผู้อื่นที่นิยามบุคคลผู้นนั ้ โดยอาศัยเกณฑ์ความเหมือน และความต่าง การสื่อสาร ผ่าน
สัญลักษณ์ ซึ่งคาตอบที่ได้ อาจมีมากกว่าหนึ่งรูปแบบเพราะในตัวบุคคลคนหนึ่งนันมี
้ การประกอบ
สร้ างอัตลักษณ์ อย่างเป็ น “กระบวนการ” (Process) และเต็ม ไปด้ วยความหลากหลายภายใต้
บริบทที่แตกต่างกันไป
อี ริ ค อี ริ ค สัน (Erick Erickson) นัก จิ ต วิ ท ยามองว่า การก่ อ ตัว ของอัต ลัก ษณ์ เป็ น
กระบวนการตลอดทัง้ ชี วิต (A life – Long Process) และคนเราสามารถเปลี่ ยนแปลงลักษณะ
สาคัญของตนเองได้ อีริคสัน เลือกใช้ คาว่า อัตลักษณ์ (Identity) แทนคาว่า บุคลิกภาพ และแม้ จะ
ได้ รับอิทธิพลจากฟรอยด์ แต่อีริคสัน เลือกที่จะเน้ นบทบาทของ Ego มากกว่าบทบาทของจิตสานึก
และมีนยั ของการเน้ นเสรี ภาพในการเลือกของแต่ละคน ที่ต้องรับผิดชอบต่อทางเลือกในชีวิตและ
รูปแบบอัตลักษณ์ ที่ตนเลือกจะเป็ น ปั จเจกสามารถจะบูรณาการ ความหลากหลายให้ เข้ ามาอยู่
ภายใต้ อัตลัก ษณ์ เพี ยงหนึ่งเดี ยวได้ หากล้ ม เหลวจะเกิ ดภาวะ “วิกฤตของอัตลักษณ์ (Identity
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Crisis)” คืออาการที่ค้นหาตนเองไม่พบ ไม่มนั่ ใจในความสามารถของตนเอง และไม่ร้ ู จกั การวาง
ตนในการปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่น
อย่างไรก็ตาม การที่เรามองว่าตัวเองเป็ นอย่างไรกับการที่คนอื่นมองเราอย่างไรนันไม่
้
สอดคล้ องกันเสมอไป เพราะมีการวางลาดับขัน้ (Hierarchy) ของอัตลักษณ์ที่สงู กว่าหรื อต่ากว่า ที่
ส่งผลถึงแบบแผนการประพฤติและปฏิบตั ิตอ่ กันของผู้คนในสังคม นอกจากนี ้ ความหมายของอัต
ลักษณ์ ที่ขดั แย้ งอาจมีผลมาจากความตึงเครี ยด ของการมีตวั ตัวในหลายบทบาทพร้ อมๆกัน เช่น
การเป็ นนักศึกษาปริ ญ ญาโท เป็ นผู้ปกครอง และเป็ นพนักงานบริ ษัท ในเวลาเดียวกัน ซึ่งนี่ คือ
ลักษณะของอัตลักษณ์ที่หลากหลายและซับซ้ อนที่คนๆหนึง่ มี(เฟื่ องฟูสกุล, 2543b)
1.2 อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ฮอลล์ (Hall, S., 1997, 1) อ้ างถึ ง ใน ฉลาดชาย รมิ ต านนท์ ว่ า อัต ลัก ษณ์ หรื อ
Identity ไม่ ใช่สิ่ ง ที่ มี อ ยู่ต ามธรรมชาติ ห รื อ เกิ ด ขึน้ ลอยๆ แต่ก่ อ ตัว ขึน้ มาภายในวัฒ นธรรม ณ
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่ง วัฒ นธรรมนัน้ ก็ เป็ น โครงสร้ างทางสัง คม (Social Culture) ดัง นัน้ อัต
ลัก ษณ์ จึ ง ถูก ผลิ ต (Produced) ถูก บริ โภค (Consumed) และถูก ควบคุม จัด การ (Regulated)
ภายใต้ วฒ
ั นธรรม พร้ อมกับการสร้ างความหมายต่างๆ (Creating Meanings) ผ่านระบบของการ
สร้ างภาพตัว แทน (Symbolic Systems of Representation) ที่ เกี่ ย วกับ ต าแหน่ ง ต่า งๆ ทางอัต
ลักษณ์อนั หลากหลาย ที่สามารถนาไปสร้ างเป็ นอัตลักษณ์ได้
1.3 อัตลักษณ์กบั การดารงชีวิต
นอกจากแนวคิ ด เรื่ อ งอัต ลัก ษณ์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ วงจรทางวัฒ นธรรมแล้ ว ยัง มี นัก
มนุษยวิทยา ที่อธิบายเรื่ องของอัตลักษณ์ ในทางวัฒนธรรม การดารงชีวิต และการเปลี่ยนแปลง
(Identity, Survival and Change) เช่น การบ่งบอกอัตลักษณ์ทางเชื ้อชาติของกลุม่ ชน ซึ่ง โจเซฟ บี
(Joseph B. Aceves, 1974, 185-188) ได้ อธิบายว่า ฮีโร่ทางวัฒนธรรม (Culture Heroes) ว่าเป็ น
เรื่ อ งที่ แ สดงถึ ง ความส าคัญ ของสัญ ลั ก ษณ์ ป ระจ ากลุ่ ม และความภาคภู มิ ใ จประจ ากลุ่ ม
ความส าคัญ ของการสร้ างอัต ลัก ษณ์ ท างวั ฒ นธรรม จ าท าให้ เห็ น ถึง ความแตกต่างและความ
หลากหลายทางชาติพนั ธุ์ ซึ่งความแตกต่างนี ้ควรได้ รับการไม่ยอมรับในวัฒนธรรมเฉพาะของกลุ่ม
นันๆ
้ การยอมรับในอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มจะทาให้ บคุ คลได้ รับการยอมรับเข้ าร่วมเป็ น
สมาชิกของกลุม่ ได้ ง่ายขึ ้น
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นอกจากนี ้ อัตลักษณ์ยงั เกี่ยวข้ องกับการบริโภค (Consumption) อีกด้ วย โดย Pierre
Bourdieu มองว่า ทุกวันนี ้เรื่ องของอัตลักษณ์ ได้ เปลี่ยนจากการประกอบสร้ างในมิติของการผลิต
มาสู่มิติของการบริ โภคแทน นันคื
้ อ อัตลักษณ์ ที่เกิดมากจากเครื่ องอุปโภคบริ โภค เช่น เพลงที่ฟัง
หนังที่ดู เสื ้อผ้ าที่สวมใส่ หนังสือที่อา่ น ไปจนถึงรสนิยมและรูปแบบการใช้ ชีวิตที่แตกต่าง
ผู้วิจัย นาแนวคิดเรื่ องอัตลักษณ์ ม าใช้ เป็ นแนวทางในการศึกษาถึงมุม มองในการ
กาหนดอัตลักษณ์ของจ.แพร่ ว่ามีจดุ เด่นหรื อลักษณะเฉพาะตัวอย่างไร โดยศึกษาจากมุมมองของ
กลุ่มประชากรที่อาศัยในจังหวัด ทังภาครั
้
ฐและเอกชน ตลอดจนมุมมองของกลุ่มนักท่องเที่ยวทัง้
ชาวไทยและชาวต่ า งชาติ เพื่ อ น าอัต ลั ก ษณ์ โดดเด่ น ที่ ไ ด้ มาเป็ นแนวทางในการออกแบบ
เครื่ องประดับที่ระลึก ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ.แพร่
2. อัตลักษณ์ จ.แพร่
2.1 ประวัติ จ.แพร่
จังหวัดแพร่เป็ นจังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย ตังอยู
้ ่ระหว่างเส้ นรุ้งเหนือที่ 17.70
ถึง 18.84 องศา กับ เส้ น แวงที่ 99.58 ถึ ง 100.32 องศา อยู่สูง กว่าระดับ น า้ ทะเลประมาณ 155
เมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามทางหลวงหมายเลข 11 และ 101 ประมาณ 555 กิโลเมตร
และทางรถไฟ 550 กิโลเมตร (ถึงสถานีรถไฟเด่นชัย) มีเนื ้อที่ประมาณ 6,538.59 ตารางกิโลเมตร
หรื อประมาณ 4,086,625 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 1.27 ของพื ้นที่ประเทศ จัดเป็ นพื ้นที่จงั หวัดขนาดกลาง
มีความกว้ างประมาณ 59 กิโลเมตร (วัดจากตะวันออกสุดของอาเภอเมืองตะวันตกสุดของอาเภอ
ลอง) มีความยาวประมาณ 118 กิโลเมตร (วัดจากเหนือสุดของอาเภอสอง ใต้ สดุ ของอาเภอวังชิ ้น )
ปั จจุบนั ที่ตงของจั
ั้
งหวัดแพร่ นบั เป็ นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางรถยนต์ ที่สาคัญแห่งหนึ่ง
ของภาคเหนือที่ติดต่อไปยังจังหวัดน่าน พะเยา เชียงราย ลาปาง ลาพูน เชียงใหม่ จึงเรี ยกได้ ว่า
จังหวัดแพร่ เป็ น ประตูสู่ล้านนา แพร่ เป็ นจังหวัดที่มีภูเขาล้ อมรอบทัง้ สี่ทิศ มีภูเขาที่ สูงที่สุดอยู่ที่
ดอยขุนสถาน (บางชื่ อเรี ยกว่าดอยธง) สูง 1,630 เมตร จากระดับนา้ ทะเลปานกลาง โดยทั่วไป
พื ้นที่ราบจะมีความสูงจากระดับน ้าทะเลปานกลางประมาณ 120-200 เมตร สาหรับตัวเมืองแพร่มี
ความสูง 161 เมตร จากระดับน ้าทะเลปานกลาง แม่น ้ายมเป็ นลาน ้าที่สาคัญที่สุดของจังหวัดแพร่
ต้ นกาเนิดจากเทือกเขาผีปันน ้า อาเภอปง จังหวัดพะเยาดอกไม้ ประจาจังหวัด คือ ดอกยมหิน คา
ขวัญจังหวัดแพร่ คือ “หม้ อห้ อมไม้ สกั ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรี เมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่ นี ้ใจ
งาม”

10
2.2 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์
จากการศึกษาทางโบราณคดีในพื ้นที่จงั หวัดแพร่ พบร่องรอยการอยู่อาศัยของมนุษย์
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เช่น ขวานหินกะเทาะ ขวานหินขัด หอกสาริด ที่อาเภอลองและอาเภอวังชิ ้น
ต่อมา มีการค้ นพบแหล่งโบราณคดีแห่งใหม่ในถ ้าที่บ้านนาตอง ตาบลช่อแฮ อาเภอเมืองแพร่ พบ
โครงกระดูกมนุษ ย์โบราณ ขวานหิน และเครื่ องมื อหิน จากการตรวจสอบอายุพ บว่ามี อายุราว
4,000 ปี
เมืองแพร่ เป็ นเมืองเก่าเมืองหนึ่งในภาคเหนือของประเทศไทย ประวัติการสร้ างเมือง
ไม่มีจารึกในที่ใดที่หนึ่งโดยเฉพาะ การศึกษาเรื่ องราวของเมืองแพร่จึ งต้ องอาศัยหลักฐานของเมือง
อื่น เช่น พงศาวดารโยนก ตานานเมืองเหนือ ตานานพระธาตุลาปางหลวง และศิลาจารึ กพ่อขุน
รามคาแหงมหาราช เป็ นต้ น มีตานานกล่าวถึงเมืองแพร่ ไว้ หลายตานาน ได้ แก่ ตานานวัดหลวง
กล่าวไว้ ว่าประมาณ พ.ศ. 1371 พญาพล ราชนัดดาแห่งกษัตริ ย์น่านเจ้ าได้ อพยพคนไทย(ไทยลื ้อ
ไทยเขิน)ส่วนหนึ่งจากเมืองเชียงแสน ไชยบุรี และเวียงพางคา ลงมาสร้ างเมืองบนที่ราบริมฝังแม่น ้า
ยมขนานนามว่า “เมืองพลนคร” ตานานสิงหนวัติกล่าวว่าเมืองแพร่เป็ นเมือง ที่ปกครองโดยพญายี่
บาแห่งแคว้ นหริภุญไชย สันนิษฐานว่าเมืองแพร่และมืองลาพูนเป็ นเมืองที่สร้ างขึ ้นมาในระยะเวลา
ใกล้ เคียงกัน หลักฐานหนึ่งในประเด็นนี ้ที่เห็นได้ อย่างชัดเจนคือสัณฐานเค้ าโครงของเมืองโบราณ
ทังสองที
้
่มีรูปร่างคล้ ายหอยสังข์เหมือนกัน หลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคาแหงมหาราช หลักที่ 1 ด้ าน
ที่ 4 บรรทัดที่ 24 - 25 ซึ่งจารึกไว้ ว่า . “..เบื ้องตีนนอน รอดเมืองแพล เมืองน่าน เมือง…เมืองพลัว
พ้ นฝั่ งของ เมืองชวา เป็ นที่แล้ ว…” ในข้ อความนี ้ เมืองแพล คือ เมืองแพร่ ศิลาจารึกนี ้สร้ างขึ ้นใน
พ.ศ. 1826 จึงเป็ นสิ่งที่ยืนยันถึงความเก่าแก่ของเมืองแพร่ ว่าตังขึ
้ ้นมาก่อนเมืองเชียงใหม่ และเชื่อ
ว่าเมื องแพร่ ได้ ก่อตัง้ ขึน้ แล้ วก่อนการตัง้ กรุ งสุโขทัยเป็ นราชธานี ตานานพระธาตุล าปางหลวง
กล่าวไว้ ตอนหนึ่งว่า เจ้ าเมื องลาปางได้ ส่งคนมาติดต่อเจ้ านครพล ให้ ไปร่ วมงานนมัสการ และ
ฉลองวัดพระธาตุลาปางหลวง และเจ้ าเมืองพลยกกาลังผู้คนไปขุดหาพระบรมสารี ริกธาตุที่บรรจุไว้
ในพระธาตุ แต่ไม่พบ เมื่อศึกษาตาแหน่งที่ตงของนครพลตามต
ั้
านานดังกล่าวสัณนิษฐานว่าคือ
เมืองแพร่ นอกจากนี ้ยังปรากฏเป็ นชื่อวิหารในวัดหลวง ตาบลในเวียง อาเภอเมืองแพร่ โดยเชื่อว่า
วัดนีเ้ ป็ นวัดที่สร้ างมาพร้ อมกับการสร้ างเมืองแพร่และเจ้ าเมืองแพร่ให้ ความอุปถัมภ์มาตลอดจน
หมดยุคการปกครองโดยเจ้ าเมือง พงศาวดารเมืองเงินยางเชียงแสนและวรรณกรรมทางศาสนา
เรี ยกเมืองแพร่วา่ เวียงโกศัย ชื่อเวียงโกศัยน่าจะมาจากชื่อดอยที่เป็ นที่ตงขององค์
ั้
พระธาตุชอ่ แฮ ซึ่ง
เป็ นพระธาตุศกั ดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองแพร่ คือ ดอยโกสิยธชัคบรรพต หมายถึง ดอยแห่งผ้ าแพร ซึ่ง
สอดคล้ องกับชื่อเมืองแพลในศิลาจารึกพ่อขุนรามคาแหงมหาราชหลักที่ 1 ด้ านที่ 4 โดยคาว่า แพล

11
น่าจะมาจากศรัทธาของ ชาวเมืองที่มีตอ่ พระธาตุช่อแพร หรื อช่อแฮที่สร้ างขึ ้น ภายหลังการสร้ าง
เมืองต่อมาจึงได้ เรี ยกชื่อ เมืองของตนว่า เมืองแพล จนถึงปี พ.ศ. 2440 ในสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ ได้ เปลี่ยนการปกครองจากเจ้ าผู้ครองนครเป็ นมณฑลเทศาภิบาล และโปรดเกล้ าให้
พระยาไชยบูรณ์มาเป็ นข้ าหลวงเมืองแพร่คนแรก โดยมีเจ้ าผู้ครองนครแพร่ คือ เจ้ าหลวงพิริยเทพ
วงศ์ ต่อมาเกิดเหตุการณ์กบฏเงี ้ยวในปี พ.ศ. 2445 จึงโปรดเกล้ าให้ เจ้ าพระยาสุรศักดิ์มนตรี นาทัพ
พร้ อมหัวเมืองใกล้ เคียงเข้ าปราบกบฏเงีย้ วที่เมืองแพร่ พระยาไชยบูรณ์ ถูกพวกเงีย้ วสังหาร ส่วน
เจ้ าพิ ริย เทพวงษ์ เกรงพระราชอาญา จึง เสด็ จ หลี ภ้ ัย การเมื อ งไปพ านัก ที่ เมื อ งหลวงพระบาง
หลังจากนันรั
้ ฐบาลสยามจึงยกเลิกตาแหน่งเจ้ าผู้ครองนครแพร่
คนแพร่มกั ถูกทักทายเชิงล้ อเลียนอยู่เสมอว่า เมืองแพร่แห่ระเบิด จึงมีผ้ ศู กึ ษาค้ นคว้ า
เกี่ยวกับเรื่ องนี ้ว่ามีความเป็ นมาอย่างไร หมายความว่าอย่างใด โดยศึกษาอ้ างอิงกับเรื่ องราวสมัย
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 จากคุณสุรินทร์ โสภารัตนานันท์ อดีตเสรี ไทย รวมทังผู
้ ้ ที่มีส่วนเกี่ ยวข้ องกับ
เรื่ องนี ้อีกหลายคน ได้ ความว่านายหลง มโนมูล ซึ่งเป็ นคนงานรถไฟสถานีแก่งหลวง ได้ ไปพบซาก
ระเบิด ที่ทิ ้งมาจากเครื่ องบินของฝ่ ายสัมพันธมิตรซึ่งนาระเบิดมาทิ ้งเพื่อทาลายสะพานรถไฟข้ าม
ห้ วยแม่ต้า เพื่อสกัดการเดินทางของทหารญี่ ปนุ่ เมื่อคราวสงครามโลกครัง้ ที่ 2 (ประมาณปี พ.ศ.
2485 – 2488) จึงได้ มาบอกนายสมาน หมื่นขัน ทราบ นายสมานฯ จึงไปดูและขอความช่วยเหลือ
จากคนงานรถไฟ ที่สถานีรถไฟแก่งหลวงที่อยูใ่ กล้ เคียง ได้ แก่ นายชุม่ ขันแก้ ว นายชัยวัฒน์ พึ่งพอง
นายพินิจ สุทธิสุข นายย้ าย ปั ญ ญาทอง ให้ มาช่วยกันขุด และทาการถอดชนวนแล้ วใช้ เลื่อยตัด
เหล็ กตัดส่วนหางของลูกระเบิดควักเอาดินระเบิดที่ บรรจุอยู่ภายในออก และช่วยกันหามขึน้ ล้ อ
(เกวียน) นาไปพักไว้ ที่บ้านแม่ล่ตู าบลบ้ านปิ น ต่อมานายหลงฯ ได้ ไปลากต่อมาจากบ้ านแม่ล่โู ดย
ล้ อ (เกวียน) ชาวบ้ านทราบข่าว จึงแตกตื่นพากันออกมาดูทงหมู
ั ้ ่บ้าน เดินตามกันเป็ นขบวนยาว
ติดตามมาตลอดทางจนถึงวัดแม่ลานเหนือ ตาบลห้ วยอ้ อ ชาวบ้ านที่อยู่ใกล้ เคียงรอบ ๆ วัด พอ
ทราบข่าวก็ออกมาต้ อนรับพร้ อมวงฆ้ อง – กลองยาว ขบวนที่แห่กนั มาจึงเคลื่อนขบวนเข้ าวัดทาพิธี
ถวายให้ เป็ นสมบัติของวัด เพื่อใช้ เป็ นระฆังของวัดจนถึงปัจจุบนั นี ้ ระเบิดลูกที่ 2 นาไปถวายที่วดั ศรี
ดอนคา ตาบลห้ วยอ้ อ ส่วนลูกระเบิดลูกที่ 3 นายบุญมา อินปั นดีใช้ ช้างลากขึ ้นมาจากห้ วยแม่ต้า
แล้ วนามาบรรทุกล้ อ (เกวียน) ลากไปถวายที่วดั นาตุ้ม ตาบลบ่อเหล็กลอง ซึ่งเป็ นบ้ านเดิมของนาง
จันทร์ ผู้เป็ นภรรยา ปั จจุบนั ลูกระเบิดที่ 1 เก็บไว้ ที่วดั แม่ลานเหนือ ตาบลห้ วยอ้ อ ลูกที่ 2 เก็บไว้ ที่
วัด ศรี ด อนค า ต าบลห้ วยอ้ อ ลูก ที่ 3 เก็ บ ไว้ ที่ วัด นาตุ้ม ต าบลบ่อ เหล็ ก ลอง จัง หวัด แพร่ (แซม
ลาเจียก, 2537)

12
แพร่ นัน้ เป็ นเมืองหนึ่งที่อยู่ในอาณาจักรล้ านนา ซึ่งในอดีตนัน้ ก็มีความสัมพันธ์ ทัง้
อาณาจักรสยาม และอาณาจักรล้ านนา ตานานการสร้ างเมืองแพร่นนมี
ั ้ หลักฐานบันทึกไว้ เพียงแค่
ใบลานสองฉบัน คือ ประวัติวัดหลวงสมเด็จ และ ตานานพระธาตุช่อแฮ ซึ่งก็ พ อที่ จ ะสามารถ
นามาใช้ เป็ นข้ อมูลได้ เป็ นอย่างดีเมื่อนาไปสอบทานกับตานานของเมืองอื่น ๆ
บทความของชัยวุฒิ ไชยชนะ เรื่ อง กาเนิดเมืองแพร่ จากหนังสือศิลปวัฒนธรรม ฉบับ
เดือนกันยายน เมื่อปี พ.ศ.2545 ได้ มีการแบ่งเรื่ องราวของการกาเนิดเมืองแพร่ออกเป็ น 2 ประเด็น
ใหญ่ ๆ คือ หนึ่ง นามเมืองพล – โกศัย – แพล – แพร่ โดยจากประวัติวดั หลวงสมเด็จกล่าวถึงการ
สร้ างเมืองแพร่ว่า “ศักราชได้ 1373 ปี พ่อขุนหลวงพลได้ อพยพผู้คนออกจากเวียงไชยบุรี เวียงพาง
คา ลงมาสร้ างเมือง ณ ที่ราบลุ่มแม่น ้ายม เรี ยกนามเมืองที่สร้ างตามชื่อของ พ่อ ขุนหลวงพลว่า พล
นคร” ในตานานสิงหนวัติกมุ ารได้ มีเหตุการณ์การอพยพผู้คนหนีศกึ จากเวียงไชยปราการ ความว่า
“พระยาพรหม ไชยสิริ เจ้ าเมืองไชยปราการซึ่งอยู่ในอาณาจักรโยนก นครหลวง ได้ อพยพผู้คนหนี
จากศึกพระยาสุธรรมวดีเมืองสเทิมในปี พ.ศ.1547 เพื่อจะไปยังเมืองโยนกนครหลวงแต่ ปีนนั ้ นา้
มากไม่สามารถข้ ามแม่น ้ากกไปได้ จึงลมาทางตะวันนออกเฉี ยงใต้ ผ่านดอยด้ วน (เทือกเขา ใน อ.
พาน จ.เชียงราย) แต่ก็อยู่ไม่ได้ กลัวข้ าศึกจะตามทันจึงได้ ล่องใต้ ลงมา ผ่านทางเมืองผาหมื่นผา
แสน (ดอนผาหลัก หมื่ น ใน อ.เด่น ชัย จ.แพร่ ) นานได้ เดื อนหนึ่ง ก็ ไปสร้ างเมื องใหม่ชื่ อว่า เมื อ ง
กาแพงเพชร ” อาจสันนิษฐานได้ วา่ ผู้คนที่อพยพมากับพระยาพรหมไชยสิริบางส่วนคงจะหยุดสร้ าง
เมืองอยู่ ณ ลุ่มน ้ายมด้ วย เพราะไม่ปรากฎว่ากลัวข้ าศึกจะติดตามมาแต่อย่างใด ทังจุ
้ ดหมายของ
พระยาพรหมไชยสิริก็อยู่ที่เมืองกาแพงเพชร ซึ่งอยู่ไกลและเป็ นเมืองที่พระยาพรหมราชพระราช
บิดาเคยเสด็จมาเมื่อครัง้ ไล่ขอมออกจากโยนกนครหลวง ซึง่ ปรากฎในพงศาวดารโยนกด้ วย
จากเหตุการณ์ทงสองนี
ั้
้พบว่าศักราชที่ปรากฎในประวัติวดั หลวงสมเด็จคงเป็ นปี จ.ศ.
373 มากกว่าซึ่งตรงกับปี พ.ศ.1554 จึงอาจได้ ข้อมูลอีกว่าวัดหลวงสมเด็จนี ้สร้ างขึ ้นหลังจากสร้ าง
เมืองมาแล้ ว 7 ปี ซึ่งในประวัติวดั หลวงสมเด็จกล่าวว่าศักราช 1373 เป็ นปี ที่สร้ างวัด ดังนัน้ หาก
ศักราชที่ถูกต้ องเป็ นปี จุลศักราชก็น่าจะบอกได้ ว่าวัดหลวงสมเด็จสร้ างขึน้ ในปี ไหน ” ในปี พ.ศ.
1631 พระยาผาวงศ์อิน ทร์ ครองเมื องพล ขอม (อาจเป็ น มอญเพราะ ในจามเทวี วงศ์ กล่าวว่า
ราชวงศ์รามัญที่ปกครองเมืองหริ ภุญไชย ได้ ขบั ไล่พวกขอมออกไปก่อนหน้ านัน้ 27 ปี ) ยกกองทัพ
เข้ ามารุกรานเมืองพล เจ้ าเมืองต่อสู้ปอ้ งกันไม่ได้ จงึ เสียเมือง ขอมทาลายเมืองเผาวัดหลวงแล้ วเผา
ทองที่ห้ มุ พระเจ้ าแสนหลวงไป ผู้คนอพยพจากเมืองไปอยูใ่ นป่ า”
จากข้ อมูลตอนนี ้ได้ ข้อสันนิษ ฐานว่า ชาวเมืองที่อพยพออกจากเมืองนันต้
้ องออกไป
สร้ างเวียงชัว่ คราวซึ่งอยู่เชิงดอยช่อแพร หรื อ โกสิยธชัดบรรพต อันมีน ้าแม่กอนและน ้าแม่สายไหล
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มาบรรจบกัน (บริ เวณบ้ านใน ต.ช่อแฮ) เหมือนกับตานานเมืองอื่น ๆ เช่นเมืองเชียงใหม่ก็มีเมือง
เชียงแสนเป็ นอีกเมืองหนึ่งและยังมีทัง้ เวียงเจ็ดลิน และเวียงสวนดอก นอกจากนันแล้
้ วโยนกนคร
หลวงยังมีเวียงไชยปราการ เวียงสีทอง เวียงไชยนารายณ์ เป็ นต้ น ส่วนในเมืองพลัว ก็สร้ างเวียงกุม
ขึ ้นมาเพราะหนีน ้าท่วม จึงเป็ นไปได้ ว่าชาวเมืองพลจะอพยพมาสร้ างเวียงโกศัยขึ ้น (บริ เวณ ต.ป่ า
แดงและต.ช่อแฮในปั จจุบนั ) ซึ่งตรงกับหลักฐานจาการขุดค้ นทางโบราณคดีที่ระบุว่าเมืองโบราณ
บริ เวณวัดพระธาตุช่อแฮมี อายุอยู่ในพุทธศตวรรษที่ 17 เมื่อพิจารณาจากสภาพทางภูมิศาสตร์
พบว่ามีเมืองโบราณอื่น ๆ อยูร่ อบเมืองพลยกเว้ นทางทิศตะวันออกเท่านันที
้ ่เป็ นป่ า ดังนันจึ
้ งน่าเชื่อ
ว่าเวียงที่อพยพไปอยู่ชวั่ คราวคงจะเป็ นสถานที่นี ้เป็ นแน่ เมืองนี ้ได้ ชื่อว่าเวียงโกศัย เหตุเพราะอยู่ที่
ราบเชิงโกสิยธชัดบรรพต (ไม่ได้ หมายถึงเมืองอันมีผ้าแพรมากตามที่เข้ าใจกันในปัจจุบนั )
นอกจากนี ้ในประวัติวดั หลวงสมเด็จยังได้ กล่าวต่ออีกว่า “ขอมได้ เปลี่ยนชื่อเมืองเป็ น
เวียงโกศัย” ในตานานวัดพระธาติช่อแฮกล่าวตอนท้ ายว่า “.. ต่อมามีขนุ กินเมืองคนหนึ่งมีลกู แฝด
จึงรับสัง่ ว่าเมืองเรานี ้แพร่กระจายออกมาเชนนี ้จักมีกาลังมากในอนาคตกาลจึงให้ ชื่อเมืองอีกชื่อ
หนึง่ ว่า พลนคร” จึงทราบว่าเมืองพล กับเวียงโกศัยนี ้เป็ นสองเมือง และผู้คนคงอพยพมาอยูพ่ ลนคร
ดังเดิมหลังจากที่มอญได้ หมดอานาจจากพลนครนี ้แล้ ว แต่เวียงโกศัยก็ยงั มีความสาคัญอยู่
ในตานานเมืองพะเยากล่าวว่า “ขุนเจืองได้ มาคล้ องช้ างที่เมื องพลในปี พ.ศ.1658
พระยาพลชื่อพรหมวงศ์ยกธิดาชื่อนางแก้ วกษัตรี ย์ให้ ” ก็เป็ นข้ อยืนยันได้ วา่ เมืองพลนครยังมีอีกชื่อ
อยูม่ ิได้ เปลี่ยนเป็ นเมืองโกศัยซึง่ หากเมืองพลกับเวียงโกศัยเป็ นเมืองเดียวกันแล้ วชื่อของเมืองพลคง
จะไม่ปรากฎอีก เหมือนกับเมืองแพร่ที่ตอนนี ้ไม่มีใครเรี ยกเมืองพลแล้ ว
สาหรับในเรื่ องของนามเมืองแพล่ หรื อแป้ ในภาษาล้ านนานันพอจะสื
้
บหาข้ อมูลได้
ดังนี ้ คือ ในภาษาพม่า คาว่า โปล์ หมายถึงชัยชนะ เมื่อเทียบกับคาว่าพล เสียงจะใกล้ กันมาก ทัง้
คาว่าแป้นีก้ ็ หมายถึงชัยชนะในภาษาล้ านนาด้ วย แม้ ว่าส าเนี ยงของการออกเสี ยงคาว่าแป้ ใน
ล้ านนาแถบตะวันตกกับตะวันออกจะออกเสียงต่างกัน แต่ความหมาย เหมือนกัน จึงมีความเป็ นไป
ได้ ว่า คาว่า แพล หรื อแป้ นี จ้ ะมาจากความหมายของ โปล์ ในภาษาพม่า ที่ เรี ยกชื่อเมื องพลใน
ขณะที่ ปกครองอยู่ ก่อนหน้ าที่ เมื องพลจะเสี ยเอกราชแก่กรุ งสุโขทัย ดังนัน้ คาว่าเมื องแป้คงจะ
เกิดขึ ้นในสมัยราชวงศ์พุกามปกครองเมื องพลนั่นเอง ในภาษามอญ คาว่า เปร้ หมายถึงผ้ าแพร
หากพิจารณาตามสัทศาสตร์ สระเอกับสระแอออกเสียงได้ ทงสองเสี
ั้
ยง ซึ่งตรงกับคาว่า แปร้ แต่มี
ข้ อสังเกตว่าชาวล้ านนาไม่มีเสียงควบกล ้า ร แม้ ว่า เขียน ร ควบ แต่จะอ่านเป็ นเสียงพยัญชนะตัว
ถัดจากนัน้ เช่น ปราบ = ผาบ กราบ = ขาบ ดังนันความน่
้
าเชื่อถือของหลักฐานชิ ้นนี ้จึงมี ้นาหนักที่
เบากว่าข้ อแรก ซึง่ ถ้ าเป็ นผ้ าแพรจะต้ องอ่านว่าผ้ าแผ จากข้ อมูลที่ปรากฎในศิลาจาริกหลักที่ 46 วัด
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ตาเถรขึงหนัง (พ.ศ.1947) จารึกว่า แผร แสดงว่าช่วงเวลานันมี
้ การผูกเรื่ องของตานานเมืองแพร่ว่า
มีความหมายว่าเมืองแห่งผ้ าแพรแล้ ว
ประเด็นที่สอง ยุคสมัยของการสร้ างเมืองแพร่ ในเรื่ องของความสัมพันธ์กบั นครน่าน
จากข้ อมูลพื ้นฐานต่าง ๆ ที่ระบุมาแล้ วนัน้ ความสัมพันธ์ ของเมืองแพร่ กับเมืองน่านคงเกิดขึ่นใน
สมัยหลังพระมหาธรรมราชาลิไท สวรรคต (พ.ศ.1911) ซึ่งขณะนันเมื
้ องแพร่เมืองน่านแยกตัวออก
จากอาณาจักรสุโขทัยอีกครัง้ หนึ่ง เหตุเพราะอานาจของกรุงสุโขทัยเริ่มอ่อนแอลง จนพระมหาธรรม
ราชาที่ 2 ต้ องออกถวายบังคมกษัตริ ย์อโยธยา ข้ อมูลที่สนับสนุนเรื่ องนี ้ปรากฎในตานานพื ้นเมือง
เชี ยงใหม่ และพระราชพงศาวดารฉบับ หลวงประเสริ ฐ อักษรนิ ติ์ ว่า พระเป็ นเจ้ าติโลกราชแห่ง
อาณาจักรล้ านนาตีเมืองแพร่ และเมืองน่านได้ ในปี พ.ศ.1986 และปี พ.ศ.1991 ไม่ปรากฎว่าพระ
บรมไตรโลกนาถจะยกทัพ มาชิงเมื องคืน แสดงว่าเมืองแพร่ และเมืองน่านมิได้ เป็ นเมื องขึน้ ของ
อาณาจักรอโยธยาด้ วย แต่ภายหลังพระบรมไตรโลกนาถยกทัพมาปล้ นเมืองแพร่ ในปี พ.ศ.1994
นัน้ สาเหตุเกิดจากอุบายของพระเป็ นเจ้ าติโลกราชที่ให้ พรหมสะท้ านซึ่งเป็ นไส้ ศกึ จากกรุงอโยธยา
ไปทูลพระบรมไตรโลกนาถว่าพระองค์จะยกทัพไปทางเหนือและช่วงนันพระยายุ
้
ทธิษเฐี ยรเจ้ าเมือง
สองแควมาเข้ ากับนครเชียงใหม่ด้วยจากข้ อเท็จจริ งนี ้ทาให้ ทราบว่าความสัมพันธ์ ของเมืองพร่กับ
เมืองน่านได้ เริ่ มต้ นขึ ้นก่อนหน้ าที่จะถูกยึดครองโดยอาณาจักรล้ านนาเพียงไม่กี่สิบปี (วัลลิโภดม,
2559)
ข้ อเท็จจริ งอีกประการหนึ่งปรากฎในราชวงศ์ปกรณ์น่านว่า พระยาเถร เจ้ าเมืองแพร่
ไปชิงราชสมบัติ เจ้ าศรี จนั ทะ เจ้ าเมืองน่าน ในปี พ.ศ.1940 ในความนันเขี
้ ยนว่าราชวงศ์เมืองน่าน
จึงเป็ นราชวงศ์อื่นไป แสดงว่าก่อนหน้ านันคื
้ อยุคที่สร้ างเมืองแพร่และเมืองนานเมืองทังสองนี
้
้ยังไม่
มีความสัมพันธ์กันมาก่อน ซึ่งเรื่ องนี ้อาจย้ อนไปพิจารณาเรื่ องของชนชาติต่าง ๆ ที่ปรากฎในศิลา
จารึกหลักที่ หนึ่งวซึ่งมักเรี ยงลาดับได้ อย่างเป็ นระบบ ดังนี ้ “..รอดเมืองแพล เมืองนาน เมืองพลัว
ชะวา.. ” กับความที่ว่า ” ..ทังมากาวลาวแลไทย..”
้
อย่างไรก็ตามแม้ ว่าเมืองแพร่นนสร้
ั ้ างมาในยุค
สมัย ใกล้ เคียงกับ เมื องพลัว (ประมาณ พ.ศ.1593 – 1620) แต่เมื่ อพิ จ าณณาจากลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ พบว่า ทิศตะวันออกของเมืองแพร่นนมี
ั ้ ทิวเขาสูงกันอยู
้ ่ชื่อว่า ช้ างผาด่าน ฉะนันเส้
้ นทาง
การติดต่อระหว่างเมืองน่านกับเมืองในอาณาจักรสุโขทัยจึงอาศัยทางแม่นา้ น่าน เมื่อล่องใต้ ลง
มาถึ ง อุต รดิ ต ถ์ ก็ จ ะเป็ น พื น้ ราบผื น เดี ย วกัน จนถึ ง เมื อ งสุโขทัย แม้ ในสมัย ต่อ ๆ มาจนถึ ง สมัย
รัตนโกสินทร์ ก็ไม่พบว่าเจ้ านายเมืองน่านเดินทางผ่านเมืองแพร่เพื่อจะไปกรุงเทพฯ หากแต่ล่องไป
ตามแม่น ้าน่านลงไป
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ส่วนเรื่ องของตานานการแบ่งเมืองแพร่เมืองน่านที่ภเู ขาลูกหนึ่งชื่อว่าเขาครึ่ง และเป็ น
ที่ ม าของสัญ ลัก ษณ์ ป ระจ าเมื อ งทัส้ อง (เมื อ งแพร่ รูป ม้ า เมื อ งน่า นรู ป วัว) คงเกิ ด ขึน้ หลัง จาก
ความสัมพันธ์ ของทัง้ สองเมืองนัน้ กลมเกลียวกันมากขึ ้นคือในยุคสมัยที่มารวมอยู่ในอาณาจักร
ล้ านนาแล้ ว เนื่องจากในยุคนันพระเป็
้
นเจ้ านครเชียงใหม่มีอานาจตังย้
้ ายเจ้ าเมื องแพร่ไปครองเมือง
น่านหลายคราวเมืองทังสองจึ
้
งเสมือนเป็ นพี่น้องกัน
ในด้ านหลักฐานทางโบราณคดี เมื่อพิจารณาตัวเมืองแพร่โบราณกับตัวเมืองหริ ภุญ
ไชย (ลาพูน) แล้ วพบว่ามีรูปแบบของการวางผังเมืองที่คล้ ายกันมากทังยั
้ งมีตานานพระนางจาม
เทวีเสด็จมาสักการะพระธาตุชอ่ แฮและมีวดั นางเหลียวปรากฎด้ วย หากเมืองแพร่สร้ างขึ ้นในเวลาที่
ใกล้ เคียงกับเมืองหริ ภญ
ุ ไชยแล้ ว อายุของเมืองแพร่ คงมากกว่า 1,000 ปี ซึ่งขัดแย้ งกับการกาหนด
อายุทางโบราณคดีที่ระบุวา่ เมืองแพร่อาจสร้ างในราวพุทธศัตวรรษที่ 17(กรมศิลปากร, 2542)
จากประวัติของหมู่บ้านต่าง ๆ ใน อ.เมื องแพร่ มักจะกล่าวถึงการอพยพของบรรพ
บุรุษของตนว่ามาจากเมื องเทิงบ้ าง เมื อง ลอบ้ าง มากกว่าที่จ ะมาจากเมื องน่านหรื อเมื องนคร
(ลาปาง) ทังในด้
้ านการดารงชีวิต ประเพณี ตา่ ง ๆ รวมถึงสาเนียงการพูดแล้ วชาวเชียงราย และชาว
พะเยาหนึ่งในสามส่วนก็พูดส าเนี ยงภาษาตระกูลแพร่ – น่าน เหมื อนกัน ความในประเด็นนีจ้ ึง
สนับสนุนเรื่ องของการอพยพของชาวโยนกนครหลวงที่ผา่ นมาทางเมืองแพร่เมื่อปี พ.ศ.1547
ดังความที่กล่าวถึงข้ างต้ นมาแล้ วจึงคอนข้ างมัน่ ใจได้ ว่า บรรพบุรุษของชาวแพร่ คง
จะอพยพมาจากอาณาจักรโยนกเชียงแสนจริ ง ซึ่งภายหลังอาณาจักรถูกน ้าท่วมเมือง ทังเมื
้ องจม
หายไป ชาวเมืองที่รอดมาได้ จงึ สร้ างเวียงขึ ้นมาใหม่ชื่อว่าเวียงปรึกษา จนกระทัง่ ถูกทาลายในราวปี
พ.ศ.1702 ด้ วยวงศ์ ล าวจก ท าให้ ว งศ์ สิ ง หนวัติ ต้ อ งกระจัด กระจายไปคนละทิ ศ ละทาง (กรม
ศิลปากร, 2542)
2.3 อัตลักษณ์ด้านต่างๆ ของ จ.แพร่
จากการศึกษาประวัตแิ ละการพัฒนาทางประวัติศาสตร์ ของจังหวัดแพร่ ทาให้ เห็นถึง
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องทังด้
้ านชาติพนั ธุ์ ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนภูมิปัญญาต่างๆที่
ได้ รับการสืบทอดมาจากคนรุ่นหลัง ผู้วิจยั จึงเลือกแบ่งการศึกษาอัตลักษณ์ของจังหวัดเป็ น 3 ด้ าน
หลักๆ ได้ แก่ อัตลักษณ์ ด้านสถาปั ตยกรรม อัตลั กษณ์ ด้านเครื่ องแต่งกาย และอัตลักษณ์ ด้าน
วัฒนธรรมประเพณี
2.3.1 อัตลักษณ์ด้านสถาปัตยกรรม
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2.3.1.1 คุ้มวงศ์บรุ ี หรื อบ้ านวงศ์บรุ ี อาคารสีชมพูโดดเด่น อายุกว่า 100 ปี ตังอยู
้ ่
ที่ ถนนคาลือ อาเภอเมือง จังหวัดแพร่ คุ้มวงศ์บุรี สร้ างขึ ้น ตามดาริ ของแม่เจ้ าบัวถา ชายาองค์
แรกในเจ้ าหลวงพิริยเทพวงศ์ เจ้ าผู้ครองนครแพร่องค์สุดท้ าย เพื่อเป็ นของกานัลในการเสกสมรส
ระว่างเจ้ าสุนนั ตา ผู้เป็ นบุตรี เจ้ าบุรีรัตน์ และหลวงพงษ์ พิบลู ย์ คุ้มหลังนี ้อาคารแบบไทยผสมยุโรป
สีชมพูอ่อน ซึ่งเป็ นสีโปรดของแม่เจ้ า บัวถา เป็ นเรื อนไม้ สกั ทองขนาดใหญ่ 2 ชันทรงไทยล้
้
านนา
ผสมยุโรป ประดับตกตกแต่งลวดลายด้ วยไม้ ฉลุที่เรี ยกว่าลาย“ขนมปั งขิง” ตามความนิยมกันใน
รัช กาลที่ 5 ที่ ถูกสร้ างไว้ อย่างสวยงามอยู่ทั่วตัวอาคาร เช่น หน้ าจั่ว สันหลังคา ชายนา้ ช่องลม
กรอบเช็ด หน้ าต่าง เหนือประตูและหน้ าต่าง ระเบียง ภายในอาคารปรากฎลายพรรณพฤกษาและ
เครื อเถาว์ เป็ นต้ น ฐานรากของอาคารเป็ น ท่อนไม้ ซุง เนื ้อแข็งขนาดใหญ่วางเรี ยงกันก่อนจะก่ออิฐ
เทปูนทับลงไป เพื่อเสริ มสร้ างความมัน่ คงของอาคาร คุ้มวงศ์บรุ ี ประกอบด้ วย ห้ องที่น่าสนใจ คือ
ห้ องของเจ้ าบัวถา ห้ องรับแขก ห้ องนอน ซึ่งแต่ละห้ องมีข้าวของเครื่ องใช้ ต่างๆ อาทิ ตู้ เตียงนอน
โต๊ ะ เก้ าอี ้ โต๊ ะเครื่ องแป้ง ถ้ วย ชาม เครื่ องเงิน กาปั่ นเหล็ก อาวุธโบราณ พระพุทธรูปโบราณสมัย
เชียงแสน อูท่ อง รวมถึงรูปภาพเก่าแก่ตา่ งๆ ที่ประดับบอกเรื่ องราวของบ้ านหลังนี ้
วัสดุหลักในการก่อสร้ างอาคารคือไม้ สกั ทองคุณภาพดีที่สุดจากป่ าห้ วยขมิน้ ซึ่ง
เป็ นป่ าของเจ้ าบุรีรัตน์ บิดาเจ้ าสุนนั ตา แต่เดิม ตัวอาคาร ใช้ เทคนิคการเข้ าลิ ้นสลักไม้ ไม่ตอกตะปู
แต่เป็ นการตอกลิ่มไม้ แทน ซึ่งเป็ นเอกลักษณ์ ของเรื อนเครื่ องสับตามแบบงานช่างไทยโบราณ แต่
เดิ ม หลัง คาจะมุง ด้ ว ยแป้ น ไม้ เกร็ ด ซึ่ ง มี ลัก ษณะเป็ น ไม้ แผ่ น เล็ ก ๆวางเรี ย งซ้ อ นกัน ต่ อ มาจึ ง
เปลี่ยนเป็ นสังกะสีตามสมัยนิยมและกระเบื ้อง ว่าว ตามลาดับ อาคารด้ านหลังเป็ นเรื อนไม้ ใต้ ถุน
สูงโล่งอันเป็ นคุ้มหลังเดิมของแม่เจ้ าบัวถา มหายศปั ญญา ระหว่างอาคารส่วนหน้ า และส่วนหลังมี
การเชื่อมต่อด้ วย“ชาน” และมีการยกระดับพื ้นขึ ้นเรี ยกว่า“เติน๋ ”ที่ใช้ เป็ นส่วนนัง่ เล่นพักผ่อนอิริยบท
และรับประทานอาหาร นอกจากนี ้ยังมีเอกสารทางประวัติศาสตร์ ที่หาดูได้ ยากก็คือ เอกสารการขอ
สัม ปทานป่ าไม้ ในอดีต ตั๋ว รู ปพรรณช้ าง โค สัญ ญาบัตร ที่ ได้ รับการโปรดเกล้ าจากรัช กาลที่ 5
รวมถึงเอกสารการซื ้อ-ขาย ทาส ) ที่พบในบ้ านวงศ์บรุ ี มีแม่เจ้ าบัวถา และเจ้ าน้ อยพรม (หลวงพงษ์
พิบูล) เป็ นนายเงิน(ผู้ซื ้อ) โดยมีการซื ้อตังแต่
้ ร.ศ.119 (พ.ศ. 2443) ถึง ร.ศ.124 (พ.ศ.2448) รวม
49 ฉบับ ซึง่ เอกสาร ดังกล่าวดูได้ เพียงแค่ตาไม่สามารถถ่ายภาพได้
ปัจจุบนั ภายในคุ้มวงศ์บรุ ี ได้ เปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์สว่ นบุคคล จัดแสดงประวัติความ
เป็ นมาของบ้ าน วิถีชีวิตของเจ้ านายในอดีต โดยข้ าว ของเครื่ องใช้ ต่างๆล้ วนตกทอดลงมากันใน
ตระกูล เปิ ดทุกวันตังแต่
้ เวลา 09.00 - 17.00 น. สาหรับการเข้ าชมคุ้มวงศ์บุรีภายใน บ้ านเสียค่า
เข้ าชม 30 บาท ซึ่งบางจุดภายในบ้ านสามารถถ่ายภาพได้ แต่บางจุดก็จะไม่อนุญาติให้ ถ่ายภาพ
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ด้ ว ยความสวยงามของ คุ้ม วงศ์ บุรี จึ ง ได้ รับ รางวัล อนุรัก ษ์ ดี เด่น ปี พ.ศ. 2536 ของสมาคม
สถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
2.3.1.2 วัดพระธาตุมิ่ งเมื องวรวิหาร ตังอยู
้ ่ริม ถนนเจริ ญ เมื อง ใกล้ ศาลากลาง
จังหวัดแพร่ สร้ างขึ ้นราว พ.ศ. 2498 โดยรวมวัดโบราณ 2 แห่งเข้ าด้ วยกัน คือ วัดพระบาท และวัด
มิ่งเมือง ปั จจุบนั วัดนีเ้ ป็ นที่ประดิษฐานของ พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนีพระคู่บ้านคู่เมือง
ของจังหวัด และมี พระเจดีย์มิ่งเมืองซึ่งเป็ นเจดีย์เก่าแก่มีรอยพระพุทธบาทจาลองอยู่ภายใน และ
เป็ นที่ตงของมู
ั้
ลนิธิยาขอบอนุสรณ์เพื่ อระลึกถึง ยาขอบหรื อนายโชติ แพร่พนั ธุ์ นักเขียนผู้ลว่ งลับไป
แล้ วซึ่งเป็ นทายาทเจ้ าเมืองแพร่คนสุดท้ าย เข้ ามาในวัดพระบาทมิ่งเมือง เราก็จะเห็นอาคารอยู่ 2
หลังที่เป็ นที่ น่าสนใจในวัด หลังแรกเป็ นอุโบสถมีขนาดใหญ่ ขับรถในเมืองแพร่ เราก็ จะมองเห็น
โบสถ์ หลังนีส้ ูงเด่นตระหง่าน งดงาม ส่วนอาคารอีกหลังหนึ่งที่เพิ่งสร้ างขึ ้นมาในยุคหลัง แต่เน้ น
เอกลักษณ์ล้านนา อาคารไม้ หลังใหญ่เป็ นที่สะดุดตานี ้เรี ยกว่าหอคาสูง ภายในเปิ ดให้ เข้ าชมได้ มี
พระพุทธรูปที่งดงามให้ เข้ าไปสักการะนามว่า สมเด็จองค์ปฐมบรมพุทธเจ้ า จักรพรรดิทนั ใจจินดา
มณี องค์เหนือ (แก้ วน ้าฟ้าเมืองนาค) เมื่อเข้ ามาในหอคาสูงชันแรกเป็
้
นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป
ทรงเครื่ อง เรี ยกกันว่าพระเจ้ าทันใจ เพราะสร้ างเสร็ จในราตรี เดียว แต่สร้ างได้ อย่างงดงามมาก บน
หอคาสูงเดินขึ ้นมาชันบน
้ จะเป็ นที่สกั การะพระบรมสารี ริกธาตุ ประดิษฐานในผอบแก้ ว ในวิหาร
ทรงจตุรมุขเป็ นไม้ สกั ทังหลั
้ ง อีกด้ านหนึ่งจะมีห้องกระจก ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่มากมาย
เป็ นพระพุทธรู ปไม้ แกะสลักหลายองค์ ปางต่างๆ กัน ลงมาจากหอคาสูงเดินไปที่อุโบสถ ภายใน
ประดิษฐานพระพุทธรู ปศักดิ์สิทธิ์ ค่วู ดั พระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร เป็ นพระพุทธรู ปที่หลายคนมักจะ
บอกว่าเหมือนกับพระพุทธชินราช
2.3.1.3 วนอุทยานแพะเมืองผี เมื่ อครัง้ ในอดีตกาลนานมาแล้ ว ชาวบ้ านขนาน
นามว่า เป็ น “แพะเมืองผี ” ไม่มีผ้ ใู ดทราบ ประวัติเป็ นที่ แน่นอน แต่ได้ เล่าสืบทอดกันมาว่า แต่ก่อน
บริ เวณป่ าแห่งนี ้ เป็ นพื ้นที่อุดมสมบูรณ์ มีพนั ธ์ ไม้ ใหญ่ขึ ้นอยู่หนาแน่นและสัตว์ป่า น้ อยใหญ่เป็ น
จานวนมาก ในสมัยนันมี
้ ครูบาปั ญโญ ฯ เป็ นเจ้ าอาวาสวัดน ้าชา ตาบลน ้าชา ซึ่งชาวบ้ านได้ พร้ อม
ใจกันนิมนต์มาเป็ น เจ้ า-อาวาสองค์แรก ของวัดนา้ ชาและได้ บอกเล่าประวัติแพะเมืองผีสืบทอด
ติดต่อกันมาว่า มีหญิงชราคนหนึ่งซึ่งชาวบ้ านเรี ยกว่า “ ย่าสุ่ม ” เข้ าไปหาผัก หน่อไม้ เป็ นอาหาร
แต่หลงป่ าแล้ วไปพบหลุมเงิน ทองคา จึงได้ นาเงิน และทองคา ใส่ถงุ แล้ วเตรี ยมหาบ จะกลับบ้ าน
เสร็ จแล้ วเกิดหลงป่ าอีก โดยไม่สามารถนาเอาหาบเงิน ทองคา ออกมาได้ ย่าสุม่ จึงวางหาบจะกลับ
บ้ านเสร็ จแล้ วเกิด หลงป่ าอีก โดยไม่สามารถนาเอาหาบเงิน ทองคาออกมาได้ ย่าสุ่มจึงวางหาบ
แล้ วหาไม้ มาคาดเป็ นราว (ราวไม้ ) ต่อมาออกจากป่ าจน ถึงบ้ านและ เดินกลับไปราวไม้ ที่คาดไว้
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เป็ นแนวทางไว้ ซึ่งปั จจุบนั เป็ นร่องทางน ้าพบเห็นได้ เป็ นแนวออกไปทางบ้ านน ้าชา ทิศตะวัน ออก
ของ แพะเมืองผี ย่าสุ่ม จึงได้ ชกั ชวนชาวบ้ านให้ เข้ าไปด้ วยปรากฏว่า ชาวบ้ านก็ได้ ติดตามย่าสุ่ม
เข้ าไปถึงจุดที่ ย่าสุ่มวางหาบไว้ แต่ ไม่พบเงินและทองคา ในหาบแต่อย่าใด ไม่ร้ ูว่าหายไปได้ อย่างไร
ชาวบ้ านจึงขนานนามสถานที่นัน้ ว่า “ แพะย่าสุ่มคาดราว ” และได้ ช่วยกันค้ นหา พบรอยเท้ าคน
เดินและชาวบ้ านได้ เดินตามรอยเท้ าเหล่านันไปจนกระทั
้
ง่ มาถึงพืน้ ที่ซึ่งชาวบ้ าน ขนานนามว่า “
แพะเมืองผี ” ภาษาพื ้นเมืองทางภาคเหนือคาว่า “แพะ ” ในที่นี ้หมายถึงป่ าแพะนัน่ เอง ส่วนคาว่า
เมืองผีก็เป็ นชื่อ ที่ช าวบ้ านเรี ยก กันสืบมาในสมัยดึกดาบรรพ์ โดยอาจจะเห็นว่าป่ าแพะตรงนี ม้ ี
ลักษณะพิศดาลของภูมิประเทศ และเพราะความเร้ นลับตามเรื่ องราว ที่เชื่อถือเล่าสืบทอดกันมา
จนถึงปัจจุบนั นี ้ก็อาจเป็ นได้
วนอุท ยานแพะเมื อ งผี มี ส ภาพเป็ น ป่ าบนที่ ราบลอนคลื่ น สภาพสูง ๆ ต่ าๆ ไม่
สม่าเสมอ มีลกั ษณะเป็ นเนินเตี ้ยๆ สูงจากระดับน ้าทะเลปานกลางประมาณ 180-210 เมตร จะมี
เสาดินรู ป ร่ างประหลาดเกิ ดจากกระบวนการกระท าของนา้ ไหลและชะชัน้ ดิน ที่ มี ความแข็งไม่
เท่ากัน นักธรณี วิทยาประมาณ ค่าอายุของดินแห่งนีว้ ่าอยู่ในยุค Quaternary ซึ่งเป็ นยุคค่อนข้ าง
ใหม่ มีอายุตงแต่
ั ้ 15 ล้ านปี จนถึงปั จจุบนั ลักษณะการเกิดของเสาดินเกิดจากหินเซมิคอนโซลิเด
เตด (Semiconsolidatged) คือ หินที่ยังแข็งตัวไม่เต็มที่ประกอบด้ วยชัน้ ดินทราย (Siltstone) ชัน้
หินทราย (Sandstone) สลับกันเป็ นชัน้ ๆ แต่ละชันมี
้ ความต้ านทานต่อการผุพงั ไม่เท่ากัน เมื่อถูก
น ้าฝนชะซึมสู่ชนหิ
ั ้ นที่มีความต้ านทานต่อการผุพังน้ อยกว่า (Less-resistant bed) ก็จะถูกกร่ อน
โดยง่ายเหลือชันที
้ ่มีความต้ านทานต่อการผุพังมากกว่า (More-resistant bed) ทาหน้ าที่เสมือน
แผ่นเกราะวางอยู่ข้างบน เรี ยกว่า แค๊ ป (Cap) ทาให้ นา้ ไม่สามารถชะกร่ อนต่อไปได้ ง่าย ส่วนที่
เหลือให้ เห็นอยู่โดยการเกิดลักษณะนี ้ จึงมีรูปร่างเป็ นหย่อมแตกต่างกัน เป็ นป่ าเต็งรัง พันธุ์ไม้ ที่พบ
ได้ แ ก่ ยางเหี ย ง พะยอม งิ ว้ เปล้ า สะแก ไผ่ ไ ร่ และป่ าที่ ป ลู ก เพิ่ ม เติ ม ได้ แ ก่ กระถิ น ณรงค์
กัลปพฤกษ์ หางนกยูง สัตว์ป่าที่พบได้ แก่ งู กิ ้งก่า แย้ กระต่ายป่ า และนกชนิดต่าง ๆ
2.3.1.4 พระธาตุช่อแฮ เป็ นวัดศักดิ์สิ ทธิ์ เก่าแก่ คู่บ้าน คู่เมื องจังหวัดแพร่ และ
เป็ น วัดพระธาตุป ระจ าปี เกิ ดของผู้ที่ เกิ ด ปี ขาล บุคคลใดที่ ม า เที่ ยวจัง หวัด แพร่ แล้ วจะต้ องมา
นมัสการพระธาตุช่อแฮ เพื่อเป็ นศิริมงคลกับตนเอง จนมีคากล่าวว่า ถ้ ามาเที่ยวจังหวัด แพร่ แต่
ไม่ได้ มา นมัสการพระธาตุชอ่ แฮเหมือนไม่ได้ มาจังหวัดแพร่ เป็ นวัดที่ตงอยู
ั ้ ่เนินเขาเตี ้ยสูงประมาณ
28 เมตร องค์พระธาตุช่อแฮเป็ นเจดีย์ ศิลปะเชียงแสน แบบแปดเหลี่ยมย่อมุมไม้ สิบสองบุด้วยทอง
ดอกบวบหรื อทองจังโก องค์พระธาตุสงู 33 เมตร ฐานสี่เหลี่ยมกว้ างด้ านละ 11 เมตร ลักษณะองค์
พระธาตุตงอยู
ั ้ ่บนฐานเขียงสี่เหลี่ยม 1 ชัน้ ถัดขึ ้นไปเป็ นฐานหน้ ากระดานแปดเหลี่ยม3 ชันรองรั
้
บ
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ถัดไปเป็ น ฐานบัวคว่า และชุดท้ องไม้ แปดเหลี่ยมซ้ อนลดชันกั
้ นขึ ้นไป 7 ชัน้ จากนันเป็
้ นบัวระฆัง 1
ชัน้ และหน้ ากระดานหนึ่งชัน้ จนถึงองค์ระฆัง แปดเหลี่ยม ถั ดขึน้ ไปเป็ นบัลลังค์ย่อมุมไม้ สิบสอง
และปล้ องไฉน ส่วนยอดฉัตรประดับตกแต่งด้ วยเครื่ องบนแบบล้ านนามี รัว้ เหล็ก รอบองค์พระธาตุ
4 ทิศ มีประตูเข้ าออก 4 ประตู แต่ละประตูได้ สร้ างซุ้มแบบปราสาทล้ านนาไว้ อย่างสวยงาม
ทุกปี จะมีประเพณี การไหว้ พระธาตุช่อแฮเป็ นประเพณี ที่ปฏิบตั ิ สืบต่อกันมาช้ า
นาน เดิมจะจัด 5 วัน 5 คืน ได้ เปลี่ยนแปลงเป็ น 7 วัน 7 คืน วันแรกของงาน จะเริ่ มขึ ้นในวันขึ ้น 9
ค่าเดือน 6เหนือ เดือน 4 ไต้ ของทุกปี ซึ่งถื อว่าการจัดงานไหว้ พ ระธาตุช่อแฮ ยึดถื อตามจันทรคติ
เป็ นหลัก ประเพณี ไหว้ พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่ แห่ตงุ หลวง ในการจัดงานมีขบวนแห่อนั ยิ่งใหญ่
ประกอบ ไปด้ วยริ ว้ ขบวนของ ทุกอาเภอ การฟ้อนรา ขบวนช้ างเจ้ าหลวง และเครื่ องบรรณาการ
ขบวนแห่กัง สดาลขบวนแห่ห มากเป็ ง ขบวนต้ น ผึง้ ขบวนแห่ ผ้ า ห่ม องค์ พ ระธาตุ 12 ราศี ซึ่ ง
ประกอบด้ วยขบวนตุง 12 ราศรี ขบวนข้ าวตอกดอกไม้ ต้ นหมาก ต้ นผึ ้ง ต้ นดอก ขบวนแห่ผ้าห่ม
องค์พระธาตุ 12 ราศรี ขบวนกังสดาล ขบวนตุงขบวนฟ้อนรามีการเทศน์และมีการเทศน์และฟั ง
เทศน์มหาชาติ มหาเวสสันดรชาดก ทัง้ กลางวันและ กลางคืน สาหรับกลางคืนมีมหรสพสมโภช
ตลอดงาน
พระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจาปี เกิดปี เสือ (ปี ขาล) พระธาตุช่อแฮ เป็ นพระธาตุ 1
ใน12 ราศี คือ เป็ นพระธาตุประจาปี เกิด สาหรับคน ที่เกิดปี เสือ (ปี ขาล) หากนาผ้ าแพรสามสีไป
ถวายจะทาให้ ชีวิตมีพลังคุ้มครองป้องกันศัตรูได้ การสวดและไหว้ ให้ เริ่ มต้ นนะโม 3 จบ แล้ วสวด
ตามด้ วยคาถาบูชาพระธาตุ 5 จบ พลังบารมีจะดลบันดาลให้ มีชีวิตที่ดีขึ ้น พระธาตุชอ่ แฮ หมายถึง
เจดีย์บรรจุพระบรม สารี ริกธาตุพระศอกซ้ ายและพระเกศาธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
และประดับบูชาด้ วยผ้ าแพรอย่างดี
หลวงพ่อช่อแฮ เป็ นพระประธานประดิษฐานในพระอุโบสถ ศิลปะล้ านนา เชียง
แสน สุโขทัย สันนิฐานว่าสร้ างขึ ้นหลังจากสร้ าง องค์พระธาตุช่อแฮ แล้ วมีอายุหลายร้ อยปี หน้ าตัก
กว้ าง 3.80 เมตร สูง 4.50 เมตร ก่อสร้ างด้ วยอิฐโบกปูน ลงรักปิ ดทองพระเจ้ าทันใจและ ไม้ เสี่ยง
ทาย พระเจ้ าทันใจหรื อหลวงพ่อทันใจ เป็ นพระพุทธรูปปางสมาธิปนู ปัน้ ลงรักปิ ดทอง หน้ าตักกว้ าง
30 นิว้ สูงประมาณ 2 ศอก (กว้ าง 80 ซม. สูง 1.20 ซม) เป็ นพระพุทธรูปองค์ใหม่ ที่สร้ างขี ้นเมื่อปี
พ.ศ. 2465ผู้สร้ างคือ ชาวไทยใหญ่ (เงี ้ยว) สร้ างพระพุทธรูป องค์นี ้ แทนพระพุทธรูปองค์เดิมที่หล่อ
ด้ วยจืน (ตะกัว่ ) ที่ถกู ลักไป พระเจ้ าทันใจหรื อหลวงพ่อทันใจ (ทางเหนืออ่านว่า พระเจ้ าตันใจ๋) เป็ น
พระพุทธรู ปศักดิ์สิทธิ์ ที่มีผ้ นู ิยมมากราบไหว้ บนบานศาลกล่าวอยู่เสมอ เชื่อว่าเป็ นพระพุทธรู ปที่
ใครมาขอพรแล้ ว จะได้ สิ่งนัน้ อย่างสมประสงค์ ด้ านหลังซุ้มพระเจ้ าทันใจประดิษฐานอยู่ มีไม้ เสี่ยง
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ทายทาด้ วยไม้ รวก หรื อไม้ สัก มี ความยาวเกิน 1 วา คาดว่าใช้ แทน ไม้ เซียมซี เมื่อผู้ใดต้ องการ
เสี่ยงทายสิ่งใด ก็จะนาไม้ ดงั กล่าวมาทาบกับช่วงแขนที่กางเหยียดตรงไปจนสุดแขนทัง้ สองข้ าง
ความยาวของวาอยูต่ รงจุดใดของไม้ ก็จะ ทาเครื่ องหมายไว้ แล้ วนาไม้ มาอธิษฐานเบื ้องหน้ าพระเจ้ า
ทันใจว่า สิ่ งที่ ตนประสงค์นัน้ จะส าเร็ จ หรื อไม่ หากส าเร็ จก็ ขอให้ ความยาวของตนเลยจุดที่ ท า
เครื่ องหมายไว้ ออกไป เมื่ออธิฐานเสร็จแล้ ว ก็นาไม้ เสี่ยงทายขึ ้น มาวาอีกครัง้ หนึง่
พระพุทธโลกนารถบพิตร และวิหารศิลปะล้ านนาประยุกต์ เป็ นพระพุทธรู ปปาง
พระนาคปรก ประดิษฐานอยู่ในวิหารศิลปะลานนาประยุกต์ ภายในมีภาพจิตกรรมฝาผนังอย่าง
สวยงาม สร้ างขึน้ ในปี 2534 โดยมีเจ้ าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื ้น ชุตินฺธโร ป.ธ.9)
เป็ นประธานเททองหล่อและเบิกพระเนตร องค์พ ระขนาด หน้ าตักกว้ าง 3.60 เมตร สูง 7 เมตร
สร้ างด้ วยโลหะทองเหลือง ลงรักปิ ดทอง นอกจากนี ้ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อื่นๆที่ชาวจังหวัดแพร่ เคารพ
นับถือ ได้ แก่ พระเจ้ าไม้ สกั สร้ างด้ วยไม้ สกั ทอง หน้ าตักกว้ าง 33 นิ ้ว สูง 87 นิ ้ว เป็ นศิลปสมัยลาน
นา พระเจ้ านอน เป็ นพระพุทธรูปที่ชาวจังหวัดแพร่เคารพนับถือ ก่อนจะขึ ้นไหว้ องค์พระธาตุช่อแฮ
ชาวบ้ านมักจะแวะไหว้ พระเจ้ านอนก่อนเสมอ สร้ าง เมื่อขึ ้น 15 ค่า เดือน 6 เหนือ พ.ศ. 2459 เป็ น
พระเจ้ านอนศิลปะพม่าขนาดยาว 3.70 เมตร สูง 1.35 เมตร ก่อสร้ างด้ วยอิฐโบกปูน ลงรักปิ ดทอง
ธรรมมาสน์โบราณ มีความสวยงามวิจิตรบรรจง ลวดลายไทยผสมศิลปะทางล้ านนา ซึ่งมีนางแก้ ว
ทองถิ่น สร้ างอุทิศให้ นายคลอง ทองถิ่น เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2492 ก่อสร้ างด้ วยไม้ สกั แกะสลัก ลง
รักปิ ดทอง กรุอฐั ิ ครูบาศรี วิชยั บรรจุอฐั ิ ธาตุส่วนที่ 5 จากจานวน 7 ส่วนของครู บาศรี วิชยั สร้ างขึ ้น
เพื่อเป็ นที่ระลึกบุญคุณที่ท่านได้ ทะนุบารุงพระพุทธศาสนา บันไดนาคโบราณ ภายในวัดพระธาตุ
ช่อแฮมีบนั ไดนาค อยู่ 4 ด้ าน และบันไดสิงห์ 1 ด้ าน รวม 5 บันได ซึ่งล้ วนมี ความยาวและจานวน
ขันไม่
้ เท่ากัน เจ้ ากุมภัณฑ์ มีความเชื่อว่า นาคที่เฝ้าบันไดกุมภัณฑ์ ด้ านทิศตะวันออกขององค์พระ
ธาตุช่อแฮ ชอบหนี ออกไปเล่น นา้ ที่ ล าน า้ แม่สาย หมู่บ้ านใน เป็ น ประจ า ชาวบ้ านจึงสร้ างเจ้ า
กุมภัณฑ์นงั่ ทับขดหางนาคไว้ เพื่อมิให้ หนีไปเล่นน ้าอีก แผ่นศิลาจารึ ก ตังอยู
้ ่บริ เวณด้ านหน้ าพระ
เจ้ าทันใจ จารึ กเรื่ องราวการสร้ างบันไดด้ านทิศตะวันตก และยังมีสวนรุ กขชาติช่อแฮ ตังอยู
้ ่ที่ดิน
ของวัด มีพื ้นที่ 52 ไร่ เหมาะสาหรับการพักผ่อนหย่อนใจและศึกษาพันธุ์ไม้ มีต้นไม้ นานาพันธุ์กว่า
1,000 ชนิด
2.3.1.5 คุ้มเจ้ าหลวงเมืองแพร่ ตังอยู
้ ่ที่ในเขตกาแพงเมืองเก่าแพร่ ตาบลในเวียง
อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ คุ้มแห่งนี ้เป็ นอาคารโอ่โถง มีประตู หน้ าต่างทังหมด
้
72 บาน งดงาม
ด้ วยลวดลายฉลุไม้ อยูด่ ้ านบนปัน้ ลม และชายคาน ้า เป็ นสถาปั ตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 5 ยุคต้ น ซึง่ มี
รูปทรงเป็ นแบบสถาปั ตยกรรมไทยผสมยุโรป หรื อทรงขนมปั งขิง ซึ่งเป็ นที่นิยมในสมัยนัน้ หลังคา
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มุงด้ วยไม้ เรี ยกว่า “ไม้ แป้นเกล็ด” ไม่มีหน้ าจัว่ เป็ นแบบหลังคาเรื อนปัน้ หยามีมขุ สี่เหลี่ยมยื่นออกมา
ด้ านหน้ าของตัวอาคารหลังคามุขมี รูป ทรงสามเหลี่ ยมทัง้ ปั น้ ลมและ ชายคานา้ รอบตัวอาคาร
ประดับด้ วยไม้ แกะ ฉลุสลักลวดลายอย่าง สวยงามซึ่งเป็ นฝี ช่างชาวจีนที่มีชื่อเสียงในสมัยนันมุ
้ ข
ด้ านหน้ าตัว อาคารแต่เดิมมีบนั ไดขึ ้นลงทัง้ 2 ด้ าน คือด้ านทิศเหนือและด้ านทิศใต้ (ปัจจุบนั รื อ้ ออก
แล้ ว)คงเหลือบันไดขึ ้นลงเฉพาะด้ านหน้ าและด้ านหลัง เท่านัน้ ตัวอาคารสร้ างด้ วยอิฐถือปูน มี 2
ชัน้ ไม่มีการฝังเสาเข็มแต่ใช้ ไม้ ซุงท่อน ส่วนใหญ่เป็ นไม้ แก่น ไม้ แดง และไม้ เนื ้อแข็ง รองรับฐานเสา
ทังหลั
้ ง ภายใต้ ตวั อาคารซึ่งสูงจากพื ้นดินประมาณ 2 เมตร คุ้มเจ้ าหลวงแห่งนี ้เคยใช้ เป็ นที่ประทับ
แรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั และ สมเด็จพระนางเจ้ าพระบรมราชินีนาถ เมื่อคราวที่ เสด็จ
มาเยี่ ย มเยี ย นราษฎรจั ง หวั ด แพร่ ในระหว่ า งวั น ที่ 15 - 17 มี น าคม พ.ศ. 2501และได้ รั บ
พระราชทาน รางวัล จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ให้ เป็ นสถาปั ตยกรรม
ดีเด่นประเภท อาคารสถาบันและสาธารณะ ซึ่งภายในก็จะมีแท่นบรรทมของพระองค์รวมอยู่ด้าน
ใน ภายใต้ ตัวอาคารซึ่งสูงจากพื น้ ดินประมาณ 2 เมตร มี ห้ องส าหรับคุม ขัง ข้ าทาส บริ วาร ซึ่ง
กระทาความผิด จานวน 3 ห้ อง ห้ องกลาง เป็ นห้ องทึบ แสงสว่างสาดส่องเข้ าไปไม่ได้ เลย ใช้ เป็ นที่
คุมขังข้ าทาสบริวารที่กระทาความผิดร้ ายแรง ส่วนอีก 2 ห้ อง ปี กซ้ ายและปี กขวา มีชอ่ งแสง ให้ แสง
สว่างเข้ าไปได้ บ้าง ใช้ เป็ นที่คุมขังผู้มีความผิดชันลหุ
้ โทษ เป็ นเวลายาวนานกว่า 50 ปี จนกระทั่ง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 5 ประกาศเลิกทาส คุกทาสจึงกลายมาเป็ นที่
คุมขังนักโทษทัว่ ๆ ไปของเจ้ าหลวงหรื อข้ าหลวง ในสมัยต่อ ๆ มา ต่อมามีการสร้ างเรื อนจาเมือง
แพร่ขึ ้นใหม่ คุกแห่งนี ้จึงว่างลง หลงเหลือไว้ เพียงตานาน สาหรับการเข้ าชมในคุกใต้ ดิน นัน้ เขามี
เคล็ ดอยู่ว่า อย่าเดินหน้ าหันหน้ าเข้ าคุกแต่ให้ เดินถอยหลังเข้ าคุกแทน ส่วนตอนออกก็เดินหน้ า
ออกมาอย่าหันหลังไปมองคุก เพราะอาจจะทาให้ ต้องโทษเข้ าคุกในอนาคตได้ คุ้มเจ้ าหลวงถือเป็ น
อีกหนึ่งมนต์เสน่ห์แห่งเรื อนเก่าในเมืองแพร่ ปั จจุบนั คุ้มเจ้ าหลวง เปิ ดให้ เป็ นพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้
ของนักเรี ยน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทัว่ ไป เข้ าชมเพื่อศึกษาประวัติความ เป็ นมา โดยไม่เสีย
ค่าเข้ าชม เปิ ดทุกวันตังแต่
้ เวลา 08.30 - 17.00 น.
2.3.1.6 บ้ านประทับใจ (บ้ านเสาร้ อยต้ น) เรื อนไม้ สกั ทังหลั
้ งแห่งนี ้ปลูกขึ ้นมาเพื่อ
ตามใจผู้อยู่โดยแท้ แม้ เริ่ มแรกไม่ได้ มีความตังใจเปิ
้
ดให้ นกั ท่องเที่ยวทัว่ ไปได้ เข้ าชมแต่อย่างใด แต่
ในปั จจุบนั บ้ านประทับใจ หรื อบ้ านเสาร้ อยต้ น ได้ กลายเป็ นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ของ
จังหวัดแพร่ที่ทกุ คนต้ องมาเยี่ยมเยือนชมความงดงามในส่วนต่างๆ ของบ้ านที่ปลูกสร้ างขึ ้นมาด้ วย
ความตังใจ
้ บ้ านประทับใจนันก่
้ อสร้ างในปี พ.ศ.2515 และเสร็ จสมบูรณ์ ในปี พ.ศ.2519 โดยคุณ
พ่ อ กิ จ จา ชัย วัณ ณคุป ต์ เจ้ าของบ้ า นที่ อ อกแบบแปลนและตกแต่ง บ้ า นด้ วยตัว เองโดยไม่ ใช้
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สถาปนิกเลย โดยใช้ ไม้ สักท่อนขนาดใหญ่ ตงเป็
ั ้ นเสาบ้ านจานวน 130 ต้ น ประกอบด้ วยตัวบ้ าน
สามหลังสร้ างแบบทรงไทยประยุกต์ ที่มีหลังคาสูงติดต่อกัน และหลังคายังประดับหน้ าจัว่ ด้ วยกา
แลอันเป็ นสัญลักษณ์บ้านทรงไทยทางภาคเหนือ ภายในบ้ านนันประกอบด้
้
วย ห้ องพักส่วนตัว ชาน
มะปรางอันเป็ นชานนัง่ เล่นใต้ ร่มต้ นมะปราง ห้ องพักรับรองแขกที่มีถึง 5 ห้ อง ด้ านหลังมีชานตะวัน
สาหรับนัง่ รับแสงแดดในตอนเช้ า มีชดุ รับแขกที่แกะสลักจากไม้ แผ่นเดียวซึ่งเป็ นไม้ ที่เหลือจากการ
ทาสัมปทานไม้ ของบริษัท อีสต์ เอเชียติก๊ ซึง่ เคยเข้ ามารับทาสัมปทานไม้ สกั ในเมืองแพร่ในอดีต ซึ่ง
สะท้ อนให้ เห็นว่าเมืองแพร่นนเคยร
ั้
่ ารวยด้ วยไม้ สกั มากมายเพียงใด
2.3.1.7 ม่อนเสาหินพิศวง ม่อน"ภาษาล้ านนาแปลว่า เนินเขา ส่วนม่อนเสาหิน
หรื อ ม่อนหินกอง เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟเมื่อ 5-6 ล้ านปี ที่แล้ ว พาเอาหินหนืดจากใต้ เปลือก
โลก ไหลมาเป็ นลาวาของหินบะซอลล์ปกคลุมบริ เวณนี ้ การเย็นตัวอย่างรวดเร็ วทาให้ เกิดแรงดึง
จากการหดตัวขณะที่เย็นลง จึงเกิดรอยแตกแยกตังฉากกั
้
บพื ้นผิว กลายเป็ นเสาสูง และ กองหิน 4 8 เหลี่ยม ขึ ้นมา เสาหินเหล่านี ้ ค้ นพบอีกหลายที่ ในประเทศไทย เช่นที่วดั แสนตุม่ เขาสมิง จ.ตราด
ภูองั คาร อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เขาหินเหล็กไฟ เขาปราสาท อ.วิเชียร์ บรุ ี จ.เพชรบูรณ์ รวมทังที
้ ่ ต.นา
พูน อ.วังชิ ้น จ.แพร่ ที่เพิ่งจะมีการค้ นพบและพัฒนาในช่วง 5 ปี กว่าที่ผ่านมา ตามความเชื่อของ
ชาวบ้ าน เชื่อว่าที่ม่อนเสาหินนี ้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดแู ลอยู่ มีเรื่ องเล่าว่าทุกวันพระ จะมีเสียงฆ้ อง เสียง
กลอง แว่วมาจากที่แห่งนี ้ หรื ออีกคาร่ าลือว่า หากใครเอาหินจากที่นี่ไปจะต้ องมีอนั เป็ นไป
ม่อ นเสาหิ น มี เนื อ้ ที่ 19 ไร่ ยาว 500 ม. กว้ าง 200 ม. เส้ น ทางเดิน แบ่ง เป็ น 8
ม่อน เริ่มต้ นที่ม่อนเจ้ าอาจญา ม่อนเจ้ าคาคือ ม่อนปู่ หมอเฒ่า ม่อนเจ้ าแสนจู้ ม่อนปู่ หมื่นลอง ม่อน
ไพลิน ม่อนสะเดาะเคราะห์ และม่อนเสาหินพิศวงเป็ นจุดที่นกั ท่องเที่ยวชอบเข้ ามาถ่ายภาพมาก
ที่สดุ เพราะมีแท่งหินเรี ยงตัวกันสวยงามเป็ นระเบียบมากที่สดุ
2.3.1.8 ก าแพงเมื อ งแพร่ ไม่ ป รากฎชัด ว่าสร้ างในสมัย ใด แต่มี อ ายุม ากกว่า
1100 ปี คือมีหลักฐานจากประวัติวัดหลวง ที่กล่าวว่า " ....พ.ศ. 1374 ท้ าวพหุสิงห์ราชโอรสของ
พ่อขุนหลวงพล ขึ ้นครองเมืองพลทรงรับสัง่ ให้ ขุนพระวิษณุวงั ไชย เป็ นแม่งานทาการบูรณะอาราม
วัดหลวง มีการหุ้มทองพระเจ้ าแสนหลวงทังองค์
้
ขยายกาแพงวัดออกไปถมกาแพงเมือง ก่ออิฐ ให้
สูงขึ ้นเพื่อป้องกันน ้าขุนยมไหลเอ่อท่วมเวียง แล้ วฉลองสมโภช 5 วัน 5 คืน..." แสดงว่า กาแพงเมือง
มี การสร้ างมาก่อนแล้ ว กาแพงเมื องแพร่ เป็ น กาแพงชัน้ เดียว ขนาดความสูงประมาณ 7 เมตร
ความกว้ างของฐานกาแพงประมาณ 15 เมตร ยาวรอบตัวเมือง ซึ่งมีรูปร่ างรี คล้ ายหอยสังข์ เป็ น
ระยะทางประมาณ 4,000 เมตร ตัวกาแพง ภายในเป็ นอิฐโบราณก้ อนขนาดใหญ่และ หินเรี ยงกัน
อยู่ แต่ดจู ากภายนอกจะ เป็ นดินลักษณะเป็ นเนินดิน มีประตูเมือง 4 ประตู ได้ แก่ ประตูใหม่อยู่ทาง
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ทิศเหนือ ประตูชยั อยู่ทางทิศตะวันออก ประตูมารอยู่ทางทิศใต้ และประตูศรี ชมุ อยู่ทางทิศตะวันตก
ระยะจากประตูศรี ชมุ ก่อนถึงประตูใหม่ประมาณ 200 เมตร จะมีประตูเล็กๆ สาหรับนาสัตว์ออกไป
เลี ้ยงนอกเมือง เรี ยกว่า ประตูเลี ้ยงม้ า ทุกประตูจะมีป้อมปราการ ถัดจากกาแพงออกไปด้ านนอก
จะมีคนู ้ากว้ างประมาณ 20 เมตร ส่วนด้ านในกาแพงมีถนน สายรอบเวียง ซึ่งบางช่วงเป็ นถนนอยู่
บนสันกาแพง ได้ แก่ถนนทางด้ านทิศตะวันตกตังแต่
้ ถนนศรี ชมุ ไปจนถึงประตูใหม่ ในปั จจุบนั ยังมี
แนวกาแพงเมืองยังปรากฎหลักฐานให้ เห็นอย่างเด่นชัดและยังมีความสมบูรณ์อยูม่ าก ช่วยป้องกัน
น ้าแม่ยมท่วม ในเมืองไว้ ได้ จนตราบเท่าทุกวันนี ้ แม้ ว่าบางส่วนจะถูกบุกรุกตัดเป็ นถนน และมีการ
สร้ างบ้ านเรื อ นอาศัย อยู่บ้ าง ปั จ จุบัน ชาวบ้ า นเรี ย กคูน า้ ว่า "คื อ เมื อ ง" หรื อ "น า้ คื อ " และเรี ย ก
กาแพงเมืองว่า"เมฆ"
2.3.2 อัตลักษณ์ด้านเครื่ องแต่งกาย
2.3.2.1 หม้ อฮ่อม เป็ นคาในภาษาพื ้นเมืองเหนือมาจากการรวมคา 2 คาคือคาว่า
“หม้ อ” และคาว่า “ฮ่อม” เข้ าไว้ ด้วยกัน โดยหม้ อเป็ นภาชนะอย่างหนึ่งที่ใช้ ในการบรรจุนา้ หรื อ
ของเหลวต่างๆ มีทงขนาดเล็
ั้
กและขนาดใหญ่ ส่วนฮ่อมนันเป็
้ นพืชล้ มลุกชนิดหนึง่ ที่ชาวบ้ านนาเอา
ลาต้ นและใบมาหมักในน ้าตามกรรมวิธีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ จะให้ น ้าเป็ นสีกรมท่า และได้ สีที่
จะนามาใช้ ในการย้ อมผ้ าขาว ให้ เป็ นสีกรมท่าที่เรี ยกกันว่า “ผ้ าหม้ อฮ่อม”
ผ้ าหม้ อฮ่อม เป็ นชื่อผ้ าย้ อมพืน้ เมืองสีกรมท่าที่สร้ างชื่อเสียงให้ กับเมืองแพร่ มา
นานแล้ ว ในอดีตผ้ าหม้ อฮ่อมเป็ นผ้ าฝ้ายทอมือ ที่นาดอกฝ้ายขาวมาทาเป็ นเส้ นใยแล้ วทอด้ วยกี่
พืน้ เมื องเป็ นผ้ าพื น้ สีขาว หลังจากนัน้ จึงนาไปตัดเย็บให้ เป็ นเสือ้ แบบต่าง ๆ กางเกงเตี่ยวสะตอ
จากนันน
้ ามาย้ อมในน ้าฮ่อม ที่ได้ จากการหมักต้ นฮ่อมเอาไว้ ในหม้ อในปั จจุบนั มีการทอผ้ าด้ วยกี่
แบบพื ้นเมืองน้ อยลงทาให้ ผ้าทอมีราคาแพง ในการตัดเย็บเสื ้อผ้ าหม้ อฮ่อมจึงมีการใช้ ผ้าดิบจาก
โรงงานตัดเย็บ ย้ อมด้ วยน ้าฮ่อมธรรมชาติหรื อสีหม้ อฮ่อมวิทยาศาสตร์ ผ้ าหม้ อฮ่อมเป็ นสิ่งหนึ่งที่
แสดงถึงความเป็ นเอกลักษณ์ ของชาวเมืองแพร่ซึ่งจะเห็นได้ จากชุดการแต่งกายพื ้นเมืองของชาว
แพร่ จะนิยมสวมใส่เสือ้ ผ้ าหม้ อฮ่อมโดยการแต่งกายของชายนัน้ นิยมสวมเสือ้ หม้ อฮ่อมคอกลม
แขนสัน้ ผ่าอกติดกระดุมหรื อใช้ สายมัด ลักษณะคล้ ายเสื ้อกุยเฮงของชาวจีน และกางเกงหม้ อฮ่อม
ขาก้ วย ใช้ ผ้าขาวม้ ามัดเอว ส่วนการแต่งกายพื ้นเมืองของผู้หญิงเป็ นเสื ้อผ้ าหม้ อฮ่อมคอกลมแขน
ยาวทรงกระบอก ผ่าอกติดกระดุม และสวมผ้ าถุงที่มีชื่อเรี ยกว่า “ซิ่นแหล้ ” ซึ่งเป็ นพื ้นสีดามีแถบสี
แดงคาดบริ เวณใกล้ เชิงผ้ า ชาวพืน้ เมืองต่าง ๆ ในภาคเหนือตังแต่
้ อดีตจนปั จจุบนั นิยมใช้ เสือ้ ผ้ า
หม้ อฮ่อมที่มาจากแพร่ และถ้ าพูดถึงหม้ อฮ่อมแท้ ต้องเป็ นหม้ อฮ่อมแพร่เท่านัน้ ซื่อเสียงของผ้ าหม้ อ
ฮ่อมเมืองแพร่ เป็ นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ทั ง้ นีเ้ นื่องจากมีคณ
ุ ภาพ ความคงทนของเนือ้ ผ้ าและสี
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หม้ อฮ่อมที่ใช้ ย้อมผ้ า ตลอดจนรูปแบบเรี ยบง่ายสะดวกต่อการสวมใส่ได้ ในหลายโอกาส(และคณะ,
2553)
ในปั จจุบนั แหล่งผลิตเสื ้อผ้ าหม้ อฮ่อมที่บ้านทุ่งโฮ้ ง ตาบลทุ่งโฮ้ ง อาเภอเมืองแพร่
เป็ นแหล่งผลิตที่ใหญ่ที่สดุ และมีชื่อเสียงที่สุดประวัติของบ้ านทุ่งโฮ้ ง ตามคาบอกเล่าของคนแก่ใน
หมู่บ้าน เล่าว่าบ้ านทุ่งโฮ้ งเป็ นหมู่บ้านของชาวไทพวนที่ถกู กวาดต้ อน และอพยพมาจากแขวงเชียง
ขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อประมาณ พ.ศ. 2340 – 2350 โดยคนกลุ่มแรก
ได้ เดินทางมาถึงเมืองแพร่และได้ ตงบ้
ั ้ านเรื อนอยูน่ อกกาแพงเมืองแพร่ ทางทิศเหนือด้ านประตูเลี ้ยง
มา ต่อมาจึงได้ ย้ายจากที่เดิม มาตังหมู
้ ่บ้านขึ ้นใหม่บริ เวณที่เป็ นตังบ้
้ านทุ่งโฮ้ งใต้ ในปั จจุบนั และ
อยู่กันเรื่ อยมา จนประมาณ พ.ศ. 2360 – 2380 จึงมีกลุ่มไทยพวนกลุ่มใหม่อพยพเข้ ามาและตัง้
หมูบ่ ้ านห่างจากเดิมประมาณ 200 เมตร เป็ นหมูบ่ ้ านทุง่ โฮ้ งเหนือในปัจจุบนั (จันทวิช, 2547)
ผู้ที่เข้ ามาอาศัยอยูเ่ หล่านี ้มีอาชีพทางด้ านการตีเหล็ก โดยมีเตาตีเหล็กกันแทบทุก
หลังคาเรื อน ชาวบ้ านที่ตีเหล็กมาเป็ นเวลานานได้ ตีเหล็กจน “ทัง่ ” ซึ่งเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ รองรับการตี
เหล็กลึกกร่ อนลึกเป็ นแอ่งซึ่งภาษาไทพวนเรี ยกว่า “โห้ ง” จึงเป็ นที่มาของชื่อหมู่บ้านทั่งโฮ้ ง และ
ต่อมาได้ เรี ยกเสียงเพีย้ นไปเป็ นทุ่งโห้ ง และทางการได้ เขียนเป็ นทุ่งโฮ้ ง ซึ่งเป็ นชื่อของหมู่บ้านใน
ปัจจุบนั ส่วนอาชีพการตีเหล็กได้ เลิกไปประมาณปี พ.ศ. 2450 – 2460 ซึง่ เป็ นช่วงเวลาที่มีบริษัทอิส
เชี ยติคเข้ ามาทาไม้ ในภาคเหนือ ชาวบ้ านทุ่งโฮ้ งจึงได้ ไปรับจ้ างในการชักลากซุงโดยใช้ ล้ อเวิน้
เทียมด้ วยควายไปชักลาก ชาวไทพวนทุ่งโฮ้ งยังคงสืบทอดประเพณีวฒ
ั นธรรมดังเดิ
้ มของตนหลาย
อย่างมาจนถึงปัจจุบนั เช่น ประเพณีกาฟ้า(วัลลิโภดม, 2532)
แหล่งผลิตเสือ้ ผ้ าหม้ อฮ่อมในเมืองแพร่ ผ้ าหม้ อฮ่อมในเมืองแพร่ มีแหล่งผลิตที่
สาคัญ 3 แหล่งใหญ่ ๆดังนี ้ บ้ านพระหลวง ตาบลพระหลวง อาเภอสูงเม่น บ้ านเวียงทอง ตาบล
เวียงทอง อาเภอสูงเม่น บ้ านทุ่งโฮ้ ง ตาบลทุง่ โฮ้ ง อาเภอเมืองแพร่ การย้ อมผ้ าด้ วยหม้ อฮ่อม เพื่อใช้
ตัดเย็บเป็ นเครื่ องนุ่งห่มสาหรับสวมใส่จงึ เป็ นที่มาของผ้ าหม้ อฮ่อมในปั จจุบนั วัตถุดบิ ที่ใช้ ในการทา
ผ้ าหม้ อฮ่อมแบบโบราณ ใช้ วตั ถุดิบสาคัญ 2 อย่างดังนี ้ คือ ต้ นครามหรื อต้ นฮ่อม น ้าด่างจากขี ้เถ้ า
แหล่งผลิตเสื ้อผ้ าหม้ อฮ่อมในเมืองแพร่ ผ้ าหม้ อฮ่อมในเมืองแพร่มีแหล่งผลิตที่สาคัญ 3 แหล่งใหญ่
ๆดังนี ้ บ้ านพระหลวง ตาบลพระหลวง อาเภอสูงเม่น บ้ านเวียงทอง ตาบลเวียงทอง อาเภอสูงเม่น
บ้ านทุ่งโฮ้ ง ตาบลทุง่ โฮ้ ง อาเภอเมืองแพร่ การย้ อมผ้ าด้ วยหม้ อฮ่อม เพื่อใช้ ตดั เย็บเป็ นเครื่ องนุง่ ห่ม
สาหรับ สวมใส่จึงเป็ น ที่ ม าของผ้ าหม้ อฮ่อมในปั จ จุบัน วัต ถุดิบ ที่ ใช้ ในการท าผ้ าหม้ อฮ่อมแบบ
โบราณ ใช้ วตั ถุดิบสาคัญ 2 อย่างดังนี ้ คือ ต้ นครามหรื อต้ นฮ่อม น ้าด่างจากขี ้เถ้ า (พนาพฤกษ์ ไพร,
2536)
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ขันตอนการผลิ
้
ตคือ นาผ้ าฝ้ายทอมือ หรื อผ้ าดิบ สาหรับตัดเย็บเสื ้อ กางเกงแล้ ว
นามาย้ อมด้ วยน ้าฮ่อม ต้ นครามหรื อต้ นฮ่อม เพื่อสกัดให้ ได้ สีสาหรับการย้ อมผ้ า โดยใช้ วิธี การหมัก
ให้ เป็ นนา้ ฮ่อม นา้ ด่าง โดยใช้ ขี ้เถ้ าเป็ นส่วนผสมของสีฮ่อมที่ได้ จากต้ นฮ่อม หม้ อโอ่งขนาดใหญ่
สาหรับการหมักฮ่อมสาหรับย้ อมผ้ า ถังแช่ขี ้เถ้ าและหม้ อน ้าด่าง สาหรับแช่ขี ้เถ้ าทาเป็ นน ้าด่างเพื่อ
ใช้ ผสมสีฮ่อม หม้ อโอ่งขนาดใหญ่ สาหรับการย้ อมผ้ า ตระกร้ าตาห่างๆ ครอบปากหม้ อโอ่งสาหรับ
ใส่ผ้าที่จะย้ อม ถุงมือเป็ นเครื่ องมือสมัยใหม่ที่ใช้ ปอ้ งกันไม่ให้ สีดาติดมือ ในอดีตผู้ที่มีอาชีพย้ อมผ้ า
จะใช้ มือกลับผ้ าที่ย้อมฮ่อม การย้ อมที่ไม่สวมถุงมือทาให้ มือของผู้ที่มีอาชีพนี ้ติดสีย้อม ราวตากผ้ า
สาหรับตากผ้ าที่ได้ ทาการย้ อมแล้ วให้ แห้ ง(ลี ้สุวรรณ, 2532)
กรรมวิ ธี ก ารผลิ ต คื อ ตัด เย็ บ ผ้ าทอหรื อ ผ้ าดิบ ให้ เป็ น เสื อ้ กางเกงตามขนาดที่
ต้ องการให้ เรี ยบร้ อย จะได้ เสื ้อ กางเกง สีขาวที่จะนาไปย้ อมฮ่อม โดยนาผ้ าเหล่านี ้ไปแช่น ้าธรรมดา
เป็ นเวลา 1 – 2 คืน แล้ วนาขึ ้นจากน ้ามาผึ่งให้ หมาดๆ เตรี ยมผ้ าที่จะย้ อมโดยนาตระกร้ าตาห่าง ๆ
มาวางที่ปากหม้ อโอ่ง นาผ้ าลงย้ อม โดยใส่ลงในตระกร้ าตาห่างๆ สวมถุงมือแล้ วขยาผ้ าให้ สีย้อม
ติดให้ ทวั่ นาผ้ าที่ย้อมฮ่อมจนทัว่ แล้ วไปผึ่งแดดจนแห้ ง แล้ วย้ อมซ ้าอีก 5 ครัง้ เมื่อได้ สีที่ย้อมติดดี
ติดทัว่ ผืน ให้ มีความทนทาน ควรนาไปตากแดดจนแห้ ง หลังจากการย้ อมครัง้ สุดท้ าย เสื ้อ กางเกง
แห้ งดีแล้ ว ซักน ้าครัง้ สุดท้ ายแล้ วลงแป้งข้ าวเจ้ าในเสื ้อกางเกงผ้ าหม้ อฮ่อม เพื่อรี ดให้ เรี ยบได้ ง่าย ๆ
ก่อนนาไปพับและมัดเป็ นมัดๆ เตรี ยมบรรจุถงุ พลาสติก พร้ อมที่จะส่งให้ กบั พ่อค้ าที่รับไปจาหน่าย
ในปั จจุบันการตัดเย็บ เสื อ้ ผ้ าหม้ อฮ่อม นับได้ ว่าสร้ างงานและทารายได้ ให้ กับ
ชาวบ้ านทุ่ง โฮ้ งเป็ นอย่างมาก ทาให้ หมู่บ้านนี ้ประชาชนมีฐานะทางเศรษฐกิจดีบ้านทุ่งโฮ้ งได้ เป็ น
เขตสุขาภิบาลแห่งหนึ่งของจังหวัดแพร่ ซึ่งมีร้านตัดเย็บเสื ้อผ้ าหม้ อฮ่อมตังอยู
้ ่เป็ นจานวนมาก ซึ่ง
แต่ละร้ านต่างก็มีเครื่ องหมายและชื่อร้ านแตกต่างกันออกไป ส่วนในด้ านรูปแบบ ได้ มีการปรับปรุง
เสื ้อผ้ าหม้ อฮ่อมให้ มีแบบที่แตกต่างไปจากเดิมตามความต้ องการของตลาดผู้บริ โภค ตัดเย็บเป็ น
เสื ้อซาฟารี เสื ้อคอเชิร์ต มีทงที
ั ้ ่เป็ นแบบแขนสันและแขนยาว
้
เป็ นต้ น(ช้ างคา, 2545)
ตีนจกหม้ อฮ่อม การพัฒ นางานทอผ้ าพื ้นเมือง โดยเฉพาะตีนจกในจังหวัดแพร่
ในขณะนี ้มีการพัฒนาผ้ าตีนจกที่ใช้ เส้ นใยฝ้ายแท้ ๆ ย้ อมด้ วยฮ่อม และสีธรรมชาติที่ได้ จากเปลือก
ของต้ นไม้ หลายชนิด ถึงแม้ ลวดลายยังไม่เข้ าขัน้ แต่ก็เคยได้ รางวัลประเภทความคิดสร้ างสรรค์
มาแล้ ว หากการทอผ้ าตี น จกหม้ อ ฮ่อมน าโดย นางรั ตนา เรื อ นศักดิ์ จากกลุ่ม อาชี พ บ้ านน า้ รั ด
ตาบลน ้ารัด อาเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ได้ รับการพัฒนาลวดลายอย่างในอาเภอลอง ผ้ าจก
หม้ อฮ่อมก็จะสวยงามและมีเอกลักษณ์ของท้ องถิ่นอีกแห่งของจังหวัดแพร่ สีค ราม ได้ จากฮ่อม สี
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นา้ ตาลอ่อน ได้ จ ากเปลื อกต้ นลาใย เปลือกต้ นสะเดา เปลื อกต้ นประดู่ สี นา้ ตาลอมส้ ม ได้ จาก
เปลือกต้ นกระท้ อนและสีเสียด
2.3.2.2 ผ้ า ซิ่ น ตี น จก อ.ลอง เมื อ งลอง เป็ น ชุม ชนโบราณ เป็ น เมื อ งหน้ า ด่า น
สาคัญ เมืองหนึ่ง ทางทิศใต้ ของอาณาจักรล้ านนา ในยุคนัน้ มีชื่อเรี ย กว่า เมืองเชียงชื่น ภายหลัง
อาณาจักรล้ านนาตกเป็ น ประเทศราชของอยุธ ยา ในสมัยสมเด็จ พระบรมไตรโลกนาถกษัตริ ย์
อยุธ ยา ในสมัย พระบาทสมเด็ จ พระจุล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่หัว เมื อ งลอง ขึน้ อยู่กับ นครล าปาง
จนกระทัง่ ปี พุทธศักราช 2474 จึงได้ โอนเป็ นอาเภอหนึ่งในจังหวัดแพร่ เมืองลองในอดีตเป็ นเมือง
ของชาวไทยยวนหรื อชาวไทยโยนก ที่มีวฒ
ั นธรรมต่างๆ รวมทังด้
้ านการแต่งกายเป็ นแบบเดียวกับ
ชาวโยนกเมืองอื่นในอาณาจักรล้ านนาโดยทั่วไป ชาวล้ านนาเป็ นพวกไทยยวนซึ่งมี เทคนิคและ
ศิลปะในการทอผ้ าในรูปแบบของตนเอง ผู้หญิ งไทยวนนิยมแต่งกายด้ วยผ้ าซิ่นทอชนิดต่างๆ และ
ผ้ าซิ่นตีนจกเป็ นผ้ าซิ่นที่ทอขึ ้นเพื่อใช้ ในโอกาสพิเศษ โดยวัสดุที่ใช้ ในการทอมีทงที
ั ้ ่เป็ นฝ้ายไหม ดิ ้น
เงิน ดิ ้นทอง ทอเป็ นผ้ าลวดลายสวยงาม การทอผ้ าตีนจกของชาวเมืองลองเริ่ มขึ ้นมานานเพียงใด
ไม่ ป รากฏหลัก ฐานแต่สัน นิ ษ ฐานว่าความรุ่ ง เรื อ งของเมื อ งลองมี ม ามานานกว่า 200 ปี จาก
หลักฐานภาพถ่ายเจ้ านายฝ่ ายหญิงของเมืองแพร่ในสมัยก่อนพ.ศ. 2445 พบว่า ผ้ าซิ่นที่ใช้ สวมใส่
จะมี เชิ ง ซิ่ น เป็ น ตี น จก สัน นิ ษ ฐานว่าน่ า จะเป็ น ซิ่ น ตี น จกที่ ท อขึน้ โดยช่ างทอผ้ า ชาวเมื อ งลอง
นอกจากนีห้ ลักฐานการใช้ ผ้าทอตีนจกเมืองลอง ในการแต่งกายของชาวเมืองลองยังปรากฏมา
นานนับร้ อยปี หลักฐานนี ้คือภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ วัดเวียงต้ า ตาบลเวียงต้ า อาเภอลอง ฝี มือช่าง
พื น้ บ้ า นที่ มี ค วามงามไม่ ด้ อ ยไปกว่า ภาพจิ ต รกรรมฝาผนัง ในวิ ห ารที่ วัด ภู มิ น ทร์ จัง หวัด น่ า น
จิตรกรรมเวียงต้ า เป็ นภาพวิถึชีวิตความเชื่อการแต่งกายของชาวบ้ านเวียงต้ า ซึ่งเป็ นคนเมืองลอง
ในยุคนัน้ จากภาพจะเห็นผ้ าถุงที่ผ้ หู ญิงในภาพใช้ สวมใส่เป็ นซิ่นตีนจก(ศรี ทนั , 2556)
วัตถุประสงค์ในการทอผ้ าตีนจกเมืองลองสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2 ประการดังนี ้
1) ทอเพื่อใช้ เองในครอบครัว เป็ นเครื่ องแต่งกายใช้ ประกอบเชิงซิ่นเรี ยกว่า ซิ่นตีน
จกหรื อถ้ าครอบครัวใดมีฐานะดีมีเวลาว่างมาก ผู้หญิงในครอบครัวนันก็
้ จะทอผ้ าซิ่นเป็ นลวดลาย
จกทังผื
้ นก็ได้ สาหรับนุ่งในโอกาสพิเศษในเทศกาลต่างๆ ผู้หญิ งมักทอผ้ าจกเมื่อใช้ ในพิธีแต่งงาน
ของตน หรื อทอไว้ เป็ นผ้ าสไบสาหรับ ใช้ ในโอกาสสาคัญต่างๆ หรื อทอเป็ นของใช้ สาหรับหญิงและ
ชาย เช่น ทอจกเป็ นผ้ าเช็ดหน้ า ทอจกเป็ นย่ามใส่หมากสาหรับผู้หญิ ง ทอจกเป็ นผ้ าขาวม้ า เป็ น
กระเป๋ ามัดเอวสาหรับใส่ลกู กระสุนดินปื นเวลาออกป่ าสาหรับผู้ชาย หรื อว่าทาเป็ นผ้ าเช็ดหน้ าเป็ น
ผ้ าจกที่ภรรยาทอให้ สามี หรื อหญิ งสาวทอให้ หนุ่มคนรักไว้ พาดไหล่ใช้ ในโอกาสพิเศษหรื องานพิธี
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เช่นกัน นอกจากนันยั
้ งทอไว้ ใช้ ในงานศพของตน โดยทอเป็ นผ้ าเช็ดหน้ าเก็บไว้ สาหรับปิ ดหน้ าศพ
ตนเองเมื่อเสียชีวิต หรื อทอเป็ นผืนใหญ่ไว้ สาหรับคลุมศพของตน
2) ผ้ าที่ใช้ ในงานพิธีกรรมทางศาสนา และพิธีตา่ งๆ เช่นทาบุญ ฟ้อนรา แต่งงาน
หรื อเทศกาลต่างๆ โดยเฉพาะการทาบุญทางศาสนา มีการถวายจตุปัจจัยไทยธรรมเป็ นผ้ ารวมอยู่
ด้ วย เช่น ไตรจีวร รัดประคต อาสะนะปูนงั่ ผ้ าปูลาด เป็ นต้ น ทังผ้
้ าที่ทอขึ ้นเป็ นพิเศษเพื่อถวายพระ
และผ้ าที่ทอไว้ ใช้ ในงานเทศกาลสาคัญต่างๆ จึงเป็ นผ้ าที่ทอขึ ้นด้ วยความประณีต มีสีสนั ลวดลาย
งดงามเป็ นพิเศษ ผ้ าบางผืนจะทอกันเป็ นเวลาแรมปี ด้วยใจรักและศรัทธา เช่น การทอผ้ าจกเป็ นผ้ า
คลุมศีรษะนาค ทอจกเป็ นย่ามพระ ผ้ าห่อคัม ภี ร์ หรื อทอจกเป็ นผ้ าเพื่ อประดิษฐ์ เป็ นพวงมาลัย
สาหรับใช้ ประดับศาลา ประดับธรรมาสน์ในงานประเพณีเทศน์มหาชาติ
ผ้ าจกเมืองลอง เป็ นผ้ าทอที่มีลวดลายและสีที่งดงาม ผ้ าจกเมืองลองในอดีตส่วน
ใหญ่เป็ นการทอเพื่อนามาต่อกับผ้ าถุงหรื อที่ชาวบ้ านภาคเหนือ เรี ยกว่า “ซิ่น” ทาเป็ นเชิงผ้ าถุงหรื อ
ตีนซิ่น ผ้ าซิ่นที่ตอ่ เชิงด้ วยผ้ าทอตีนจก มีชื่อเรี ยกว่า “ซิ่นตีนจก” ทาให้ ผ้าซิ่น มีความสวยงามแสดง
ถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สวมใส่
ลักษณะของผ้ าซิ่นตีนจกเมืองลองมีลกั ษณะเด่นแบ่งเป็ น 3 ส่วน คือ หัวซิ่น ตัวซิ่น ตี
ซิ่น
- หัวซิ่น ใช้ ผ้าขาวและแดงต่อกัน
- ตัวซิ่น เป็ นการสร้ างลาย โดยเส้ นยืน ทาให้ เกิดลายทางขวาง
- ตีนซิ่นหรื อตีนจก ก็จะใช้ การทอโดยเทคนิคจก ถูกกาหนดโดยเส้ นยื นดาและ
แดง ส่วนลายดอกใช้ สีตดั กันในกลุม่ สีแบบโบราณ ตามเอกลักษณ์ดงเดิ
ั ้ มผ้ าตีนจกไทยวนเมืองลอง
นิยมใช้ เส้ นใยฝ้ายและไหมสีเหลืองเป็ นสีหลักในการจกตกแต่งลวดลาย นิยมเว้ นจังหวะลวดลาย
ไม่ให้ ถี่แน่นจนเกินไป และนิยมจกลวดลายเฉพาะส่วนครึ่งบนของตีนซิ่นโดยเว้ นพื ้นสีแดงส่วนล่าง
ไว้ ในการนาผ้ าตีนจกแบบนีไ้ ปเย็บต่อกับส่วนหัวซิ่นและส่วนตีนซิ่น จะสังเกตได้ ว่าเชิงพืน้ สีแดง
ของผ้ าตีนจก จะสัมพันธ์กบั สีแดงของส่วนประกอบของหัวซิ่นทาให้ ดสู วยงาม
ผ้ าจกเมืองลองส่วนใหญ่ออกแบบจัดวางลวดลายอย่างอิสระ เช่น ลายหลักที่อาจ
เป็ นได้ ทงั ้ ลายหลักและลายประกอบ ส่วนลายประกอบก็อาจเป็ นลายหลักได้ เช่นกัน ฉะนัน้ การ
เรี ยกชื่อลาย จึงมิได้ เรี ยกชื่อลายที่เป็ นหลักอยูต่ รงกลางผ้ าเสมอไป เมื่อทอได้ ขนาดความยาวตามที่
ต้ องการแล้ ว ช่างทอจะจบลงด้ วย ลวดลายพิเศษเพื่ อเป็ นเครื่ องหมายเฉพาะของผู้ทอ เรี ยกว่า
“หมายซิ่น” เพื่อแสดงความเป็ นเจ้ าของหรื อป้องกันการถูกลักขโมย
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การทอผ้ าตีนจกของช่างทอผ้ าชาวเมืองลองในอดีต เป็ นการทอผ้ าด้ วยกี่หรื อหูก
ทอผ้ าแบบพื ้นเมือง และทาลวดลายบนผืนผ้ า โดยการใช้ ขนเม่นหรื อไม้ ไผ่ ที่ทาปลายให้ แหลมจก
ล้ วงด้ ายเส้ นยืนจากด้ านหลังของผ้ า การทอด้ วยวิธีดงั กล่าวจะต้ องอาศัยฝี มื อ ความชานาญและ
ความอดทนของช่างทอผ้ าจึงจะได้ ผ้าที่สวยงาม (วิไลภรณ์ , 2542) เทคนิคการทอผ้ าตีนจกแบบ
โบราณได้ รับการสืบทอดมาจนถึงปั จจุบนั แต่มีช่างทอผ้ าเพียงบางคนเท่านัน้ ที่สามารถทอผ้ าด้ วย
วิธีนี ้ เนื่องจากความยากของการทอและต้ องใช้ เวลานานกว่าที่จะทอได้ แต่ละผืน ราคาของผ้ าจึง
แพงหาตลาดได้ ยาก ช่างทอผ้ าตีนจกเมืองลองโดยทั่วไปจึงไม่นิยมทอด้ วยเทคนิคแบบโบราณนี ้
(อรัณยะนาค, 2536)
ความนิยมและความต้ องการซิ่นตีนจกของบุคคลภายนอก ในช่ วงระยะเวลาที่
ผ่านมาไม่กี่ปีจนถึงปัจจุบนั เพิ่มสูงขึ ้นอย่างมาก แต่ด้วยลักษณะการผลิตแบบเดิมของตีนจกต้ องใช้
ระยะเวลานานมากในการทอแต่ละผื น (วิสมัย และเพยาว์ , 2538; ศูน ย์ วัฒ นธรรมจังหวัดแพร่
โรงเรี ยนนารี รัตน์ , 2538) นางประนอม ทาแปง ราษฎรบ้ านนามน อาเภอลอง จังหวัด แพร่ ซึ่งเป็ น
คนช่างคิดช่างทดลอง จึงคิดค้ นหาวิธีการย่นระยะเวลา ในการจกผ้ าโดยใช้ “เหา” หรื อ “เขา” ได้
สาเร็จเป็ นคนแรกของอาเภอลองและจังหวัดแพร่ นอกจากนี ้ยังคิดค้ นวิธีออกแบบลายผ้ าต่าง ๆ ทัง้
ลายโบราณและลายประยุกต์ เพื่อใช้ กบั เขาลาย ทาให้ ย่นเวลาในการทอผ้ าได้ เป็ นอย่างมาก ทังยั
้ ง
ง่ายต่อการทอของลูกทออีกด้ วย (ทบวงมหาวิทยาลัย, 2541; ลาเดือน และวิฑรู ย์, 2541)
การทอแบบอาเภอลอง โดยการใช้ เขานี ้ ชาวบ้ านจะเรี ยกผ้ าจกที่ได้ ว่า “จกยก
เขา” คือเป็ นการใช้ ลวดลายของตีนจก แต่ทอด้ วยการนาเขามายกลาย (วิสมัย และเพยาว์ , 2538)
แต่ขนตอนสุ
ั้
ดท้ ายก็ยงั ต้ องใช้ มือ คือการ หยอดสี ” หรื อเพิ่มเส้ นด้ ายสีเข้ าไปตามจุดที่ต้องการ โดย
ใช้ การจกด้ ายเส้ นยืนด้ วยขนเม่น หรื อไม้ แหลมเพียงบางส่วน เพื่ อให้ ได้ ลายที่สวยงาม (ทรงศักดิ์
และแพทรี เซีย, 2536; ไมตรี , 2540) เมื่อมีการนาเอาเทคนิคยกเขามาใช้ กบั การทอจก ซึ่งทาผ้ าซิ่ น
โดยยกเส้ นด้ ายยืนในส่วนที่เป็ นลายหลักและลายประกอบบางส่วนนัน้ ช่วยย่นระยะเวลาการผลิต
ให้ รวดเร็ วขึ ้น คือสามารถทอได้ รวดเร็ วกว่าการจกด้ วยมือถึง 4-5 เท่า (ลาเดือน และวิฑรู ย์ , 2541)
คุณสมบัติ ดังกล่าวนี ้เองที่ทาให้ การยกเขาตีนจกถูกใช้ อย่างกว้ างขวาง เนื่องจากสามารถพัฒนา
เทคนิคการทอผ้ าตีนจกให้ ง่ายขึ ้น โดยใช้ เขาฟื ม ช่วยในการทาลวดลาย และใช้ เวลาในการทอผ้ า
แต่ละผืนสันลงโดยคุ
้
ณค่าของผ้ าไม่ได้ ด้อยลง ต้ นทุนในด้ านแรงงานจึงต่ากว่าการใช้ เทคนิคการจก
แบบเดิม ตลาดของผ้ าทอตีนจกเมืองลอง จึงขยายออกไปกว้ างขวางเป็ นที่ร้ ูจกั ของคนทัว่ ไปมากขึ ้น
(กรมศิลปากร, 2542)
2.3.3 อัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมประเพณี
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2.3.3.1 อุทยานลิลิตพระลอ ตังอยู
้ ่ที่อาเภอสอง จังหวัดแพร่ เมื่อถึงตัวอาเภอแล้ ว
จะมีปา้ ยบอกทางให้ เห็นเด่นชัด ขับรถไปจนเจอเทศบาลอาเภอสอง และเลี ้ยวขวาไปตามป้ายบอก
ทางจากถนนใหญ่เข้ าสู่ถนนในหมู่บ้านคุ้มครองธรรม ประมาณ 1 กิโลเมตร เราจะเห็นอุทยานลิลิต
พระลอ
เรื่ องลิลิตพระลอนี ้ ถูกแต่งขึ ้นในสมัยอยุธยาตอนต้ น เล่ากันว่า มีเมืองสองเมือง
คือเมืองสรวงและเมืองสอง เมืองสรวงมีลูกชายชื่อพระลอ รูปโฉมงดงามมาก ส่วนอีกเมืองหนึ่งมี
ลูกสาวสองคนคือพระเพื่อนและพระแพง สองเมืองนี ม้ ีความแค้ นต่อกัน ต่อมาพระเพื่อนและพระ
แพงหลงรักพระลอจากคากล่าวขานจึงให้ ปเจ้
ู่ าสมิงพรายทาเสน่ห์หลายวิธี ในที่สดุ ทังสามก็
้
ได้ พบ
กันและอยู่ด้วยกันที่เมืองสองอย่างลับ ๆ ต่อมาพระเจ้ าย่าของพระเพื่อนและพระแพงทราบเรื่ อง จึง
โกรธและให้ ทหารล้ อมตาหนักของทังสามสั
้
งหารหลานสาวของตนและพระสวามี ทังสามยื
้
นอิงพิง
กันตายดูสง่างามยิ่งนัก
ในอุทยานสร้ างสถานที่หลายแห่งตามท้ องเรื่ อง ที่แรกคืออนุสาวรี ย์สามกษัตริ ย์
คือ พระลอ พระเพื่อน และพระแพง ในฉากที่ทงสามยื
ั้
นอิงพิงกันตาย มีไก่แก้ วที่ปเจ้
ู่ าสมิงพรายใช้
หลอกล่อพระลอให้ รีบมาหาพระเพื่อนและพระแพง นอกจากนีย้ งั มีการจาลองถา้ ของปู่ เจ้ าสมิ ง
พราย ภายในถ ้าได้ จดั แสดง ภาพประติมากรรมฝาผนัง เรื่ องราวเกี่ยวกับวรรณคดีลิลิตพระลอ ด้ าน
นอกมีอาคารมีการจัดแสดงประวัติ และวัตถุโบราณที่ขุดพบในบริ เวณอุ ทยาน ตลอดการเดินชม
อุทยานแห่งนี ้ นอกจากสถานที่ บุคคล และสัตว์จากในเรื่ องแล้ ว เรายังจะได้ อ่าน บทประพันธ์จาก
เรื่ องที่ให้ ข้อคิดต่าง ๆ นา ๆ ติดอยู่ทวั่ ไปในบริเวณอุทยาน ไม่ไกลจากอุทยานนักจะเป็ นวัดพระธาตุ
พระลอ ซึง่ เชื่อกันว่าซึง่ เป็ นที่เก็บอัฐิของพระลอ พระเพื่อนและพระแพงนัน่ เอง
2.3.3.2 ประเพณีกาฟ้าไทยพวน คาบอกเล่าที่เล่าต่อกันมาว่า เจ้ าชมภู กษัตริย์ผ้ ู
ครองเมืองพวน ได้ ยกทัพไปรบกับหลวงพระบางได้ ชยั ชนะ หลังจากยกทัพกลับเมืองพวนแล้ ว เจ้ า
ชมพูก็ไม่ยอมตกเป็ นเมืองขึ ้นของหลวงพระบางและเวียงจันทน์อีกต่อไป จึงประกาศเป็ นเอกราช
เจ้ านนท์แห่งนครเวียงจันทน์ จึงยกทัพไปปราบเมืองพวนและจับเจ้ าชมภูประหารชีวิต ในขณะที่ทา
พิ ธี การอยู่นัน้ เกิ ด ฟ้ าผ่าถูก ด้ ามหอกที่ จ ะใช้ ป ระหารชี วิต เจ้ าชมภูหักสะบัน้ ลงทหารแห่ง เมื อ ง
เวียงจันทน์เตลิดกระเจิงหนี เจ้ านนท์ทราบเหตุอัศจรรย์จึงรับสั่งให้ นาเจ้ าชมภูกลับไปครองเมือง
พวนตามเดิม ด้ วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นในครัง้ นี ้ จึงเกิดการนับถือฟ้าและประเพณีกาฟ้า มาจนถึงทุก
วันนี ้ พอถึงวันงานกาฟ้าทุกคนจะต้ องหยุดทางานและให้ มาร่ วมสนุกสนาน ทาบุญ ถ้ าไม่เชื่อฟั ง
ออกไปทางานอาจถูกฟ้าผ่าตายได้
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ประเพณี กาฟ้า นับว่ามีความสาคัญต่อชาวไทยพวน ตาบลทุ่งโฮ้ ง อาเภอเมือง
แพร่ จังหวัดแพร่ ได้ ยึดถือมาตลอดและได้ จดั ประจาทุกปี ด้วยความเชื่อถือว่าผู้เข้ าร่วมพิธีจะไม่ถกู
ฟ้าผ่าตายได้ ชาวหมู่บ้านใกล้ เคียงที่ยอมรับเชื่อถือเขาก็จะเข้ าร่วมพิธีนี ้ด้ วยเหมือนกัน ในประเพณี
กาฟ้าของแต่ละปี ก่อนงานวันหนึ่ง คือวันขึ ้น ๒ ค่า เรี ยกว่าวัน ก๋าต้ อน ซึ่งจะมีการละเล่นพื ้นบ้ าน
เช่น เตะหมากเบี ้ยขี่ม้าหลังโกง ก่อเล้ า เล่นนางด้ ง นางกวักและต่อไก่ อย่างสนุกสนาน ในวันกาฟ้า
คือ วันขึน้ ๓ ค่า เดือน ๓ ชาวไทยพวนจะคอยฟั งเสียงฟ้าร้ องว่ามาจากทางทิศใด เพราะมีความ
เชื่อว่าเสียงฟ้าร้ องคือเสียงฟ้าเปิ ดประตูน ้าเพื่อให้ ชาวนามีน ้าทานาในปี ต่อไป โดยมีการทานายว่า
ถ้ าฟ้าร้ องทางทิศเหนือ หรื อทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จะทานายว่าฝนจะดีทานาได้ ข้าวบริ บรู ณ์ จะ
ทาให้ มงั่ มีศรี สุข ถ้ าฟ้าร้ องทางทิศใต้ จะทานายว่าฝนแล้ ง น ้าท่าไม่บริ บูรณ์ การทานาจะเสียหาย
ถ้ าฟ้าร้ องทางทิศตะวันออก ฝนจะตกปานกลาง นาลุ่ม ดี นาดอนจะเสี ยหาย ถ้ าฟ้าร้ องทางทิศ
ตะวันตก จะทานายว่าจะมีความแห้ งแล้ ง ฝนตกไม่แน่นอน
3. การค้ นพบนิล จ.แพร่
จากกรณี นักธรณี วิทยาได้ ยืนยันว่าพบพลอยของจริ งที่ "ม่อนหินล้ านปี " ที่บ้านไทรย้ อย
หมู่ 6 ต.ไทรย้ อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ ซึ่งเป็ นตระกูล “บลูแซฟไฟร์ ” โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้ สงั่
ป้องกันพื ้นที่ไม่ให้ ชาวบ้ านขึ ้นไปขุด ชี ้เป็ นบ่อพลอยบ่อสุดท้ ายของประเทศ เตรี ยมพัฒนาเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาตินนั ้ ความคืบหน้ าเรื่ องนี ้เมื่อวาน ชาวบ้ าน ได้ ร่ าลือกันมาก และพากันแห่ขึ ้น
ไปหาพลอย บนม่อนหินล้ านปี ดงั กล่าว ชาวบ้ าน นักเรี ยน จากหลายโรงเรี ยนได้ ขึ ้นไปทัศนศึกษา
ในขณะที่ยงั มีคณะจากสถาบันต่างๆ ได้ นาคณะขึ ้นไปพิสจู น์ ตรวจสอบ ม่อนหินแห่งนี ้ ด้ วย
นายเน้ ย สมบูรณ์ เถกิ ง นายก อบต.ไทรย้ อย พร้ อมผู้ใหญ่ บ้ าน เฝ้าติดตาม และดูแล
นักวิจยั และนักท่องเที่ยว ดร.กฤษณ์ ว์นินทร์ นักวิจยั สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีฯ เปิ ดเผยว่า
หลังจากที่ได้ รับเรี ยนเชิญจากจังหวัดให้ มาตรวจสอบ ได้ รับแจ้ งจากนายก อบต.ว่า ในช่วงที่ฝนตก
เกิดมีชาวบ้ านขึ ้นไปหาพลอยกันจานวนมาก ซึ่งคณะได้ ลงพื ้นที่ ตรวจสอบในบริ เวณโดยรอบ ซึ่งมี
ถนนสองสาย เข้ ามาทางด้ านหน้ า แต่ด้านหลัง ยังไม่มีใครใช้ ถนนสายนัน้ แต่คาดว่าชาวบ้ านคงรู้
ว่ามีพลอย ได้ เดินสารวจถนนสายนี ้ที่ห่างจากม่อนหินล้ านปี ออกไปประมาณ 1 กม. พบว่า ถนน
สายนี ้มีอญ
ั มณีเต็มไปหมด เกือบทุกตารางนิ ้ว
ด ร.ส ม ฤ ดี ส าธิ ต คุ ณ ภ าค วิ ช าวิ ท ย าศ าส ต ร์ พื ้น พิ ภ พ ค ณ ะ วิ ท ย าศ าส ต ร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนักวิจัย จากสถาบันวิจัยและพัฒ นาอัญมณี และเครื่ องประดับ
แห่งชาติ ระบุพลอยที่พบของจังหวัดแพร่ เป็ นพลอยที่สวยงาม ในลักษณ์ โดยเฉพาะสีน ้าเงินเข้ ม
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คล้ ายผ้ าสีม่อฮ่อม มีทงขนาดเล็
ั้
กๆ ไปจนถึงขนาดใหญ่ ซึ่งก็ยงั ไม่เคยพบที่ใดมาก่อน นายก อบต.
ไทรย้ อย ระบุว่า หลังจากที่ฝนตกหนักมาหลายวัน ก็พบว่ามีประชาชนจานวนมากมาจากหลาย
พื ้นที่เข้ ามามาก และมาค้ นหาพลอย จนต้ องจัดเวรยาม และคอยแนะนาเพื่อไม่ให้ ชาวบ้ านและ
นักท่องเที่ยวทาลายธรรมชาติ และห้ ามไม่ให้ ขุด ส่วนสาเหตุที่พลอยผุดขึ ้นมามากในช่วงนี ้คาดว่า
จะมาจากการที่ฝนตกหนัก น ้าฝนได้ ชะล้ างเอาหินออก พลอยที่ฝังอยู่ในหิน ก็หลุดไหลไปตามน ้า
ลงไปสู่ถนน แต่ก็ยงั พบว่า หินบนถนนสายนี ้ เกือบทุกก้ อน จะพบนิลเต็มไปหมด ส่วนพลอยก็จะมี
เป็ นช่วงๆ ปะปนกันออกมา จึงอยากขอร้ องให้ ประชาชนอย่าได้ ทาลายหรื อขุด แต่หากพบตามถนน
โดยไม่ได้ ทาลายธรรมชาติ คงไปห้ ามไม่ได้
ในอดีตหลานล้ านปี ก่อน ประเทศไทยเคยมีภูเขาไฟอยูใ่ นทุกภูมิภาค ลักษณะของภูเขาไฟ
ในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะเป็ นภูเขาไฟแบบโล่ (Shield Volcano) คือ ลาวาจะไหลได้ ง่าย ดังนัน้
หากมีการระเบิดของภูเขาไฟขึ ้นก็จะไม่รุนแรง ซ ้าภูเขาไฟในทุกภูมิภาคของไทย เป็ นภูเขาไฟที่ดบั
แล้ ว
ภาคเหนือ พบในเขตจังหวัด ลาปาง เชียงราย แพร่ น่าน และอุตรดิตถ์
ภาคกลาง พบในเขตจังหวัดสุโขทัย กาแพงเพชร เพชรบูรณ์ สระบุรี และลพบุรี
ภาคตะวันออก พบในเขตจังหวัด ปราจีนบุรี จันทบุรี นครนายก และตราด
ภาคตะวันตก พบในเขตจังหวัด กาญจนบุรีและจังหวัดตาก
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ พบในเขตจังหวัด นครราชสีมา ศรี ษะเกษ อุบลราชธานี
บุรีรัมย์ เลย และสุรินทร์
แหล่งทับทิมที่สาคัญที่สดุ ของไทย คือ บริเวณ อาเภอเขาสมิง อาเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ,
บริเวณอาเภอเมือง อาเภอมะขาม อาเภอขลุง อาเภอโป่ งน ้าร้ อน อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ,ใน
เขตอาเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรี สะเกษ และอาเภอนา้ ยื น จังหวัดอุบลราชธานี ก็ พ บอยู่บ้าง
แหล่งไพลิ น (แซปไฟร์ อื่นๆ ด้ วย) ที่ ใหญ่ ที่สุด คุณ ภาพดีของประเทศไทย คือ แหล่งใน
บริ เวณ อาเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ส่วนแหล่งในจังหวัด อื่นๆ ก็มีแต่คณ
ุ ภาพไม่ดีนั ก เช่น
บริ เวณอาเภอเด่นชัย อาเภอวังชิ ้น จังหวัดแพร่ , อาเภอศรี สชั นาลัย จังหวัดสุโขทัย , อาเภอวิเชียร
บุรี จัง หวัด เพชรบูรณ์ , อ าเภอกัน ทรลัก ษณ์ อาเภอขุน หาญ จัง หวัด ศรี สะเกษ , อาเภอน า้ ยื น
จังหวัดอุบลราชธานี
ในอดีต ประเทศไทย เป็ นแหล่งผลิตพลอยคอรันดัม ที่ ส าคัญ แหล่ งหนึ่งของโลก มี ทัง้
ทับทิม ไพลิน บุษราคัม และ เขียวส่อง ปั จจุบนั ผลผลิตพลอยเหล่านี ้ลดลงไปมาก ประกอบกับใน
พื ้นที่ที่มีพลอยเริ่มเป็ นแหล่งชุมชน ทาให้ การทาแหมืองพลอย แทบจะหายไปจากประเทศไทย แต่
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ยังคงมีทาอยู่บ้างที่ จังหวัดจันทบุรี กาญจนบุรี และแพร่ เป็ นต้ น ดังนัน้ วัตถุดิบพลอยชนิดต่างๆ
ส่วนใหญ่ จึงน าเข้ ามาจากแหล่งอื่ นๆ ทัง้ จากแหล่งในประเทศเพื่ อนบ้ าน เช่น พม่า เวี ยดนาม
กัมพูชา และแหล่งไกลออกไป เช่น ศรี ลงั กา มาดากัสการ์ เคนยา แทนซาเนีย โมซัมบิก ออสเตรเลีย
เป็ นต้ น
แม้ ว่า ผลผลิตพลอยต่างๆ จากแหล่งภายในประเทศลดน้ อยลงไปมาก ผู้ประกอบการทัง้
รายย่อยรายใหญ่ จึงต้ องนาเข้ าพลอยชนิดต่างๆ และเพชร จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกเพื่อมาเพิ่ม
มูล ค่าด้ านการเจียระไน ออกแบบและเป็ นเครื่ องประดับต่างๆ เพื่ อส่งออกอย่างต่อเนื่ อง ทาให้
อุตสาหกรรมอัญมณี และ เครื่ องประดับของประเทศไทย สามารถสร้ างรายได้ จากการส่ งออกสูง
เป็ นลาดับต้ นๆ ในอุตสาหกรรมส่งออกทังหมดของไทย
้
ในปี พ.ศ.2554 มีมูลค่าการส่งออกอยู่ใน
ลาดับ 4 รองจาก รถยนต์ คอมพิวเตอร์ และน ้ามันสาเร็จรูป
อุตสาหกรรมอัญมณี และ เครื่ องประดับ และ อุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ ทาให้ เกิดการ
จ้ างงานในประเทศจานวนมาก และมีผ้ ปู ระกอบการเป็ นจานวนมากกระจายอยู่ทวั่ ประเทศไทย ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็ นผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม ในลักษณะรับจ้ างผลิต มีสว่ นน้ อยที่มีตรา
สินค้ าเป็ นของตนเอง และมักเป็ นผู้ประกอบการรายใหญ่ วัตถุดิบสาหรับการผลิตเป็ นอัญมณี และ
เครื่ องประดับต่างๆ เกือบทังหมด
้
จะนาเข้ าเป็ นส่ วนใหญ่เพื่อนามาสร้ างมูลค่าเพิ่ม จากช่างฝี มือ
แรงงานต่างๆ ทังนี
้ ้ปริมาณและมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่ องประดับไทยในปี ที่ผา่ นมา แหล่ง
พลอยแหล่งพลอยทับทิม-แซปไฟร์ ที่สาคัญของไทยในอดีต คือ
1. พลอยจากแหล่ง จันทบุรี-ตราด รู้จกั กันดี มาเป็ นเวลานานแล้ ว ในหมู่ชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ พลอยจากแหล่งนี ้ มีสีสรรลักษณะแตกต่างกันไป ตามสภาพพืน้ ที่ที่กาเนิด มีสี
และชนิดต่างๆ เช่น น ้าเงิน เขียว เหลือง แดง พลอยสาแหรก ฯลฯ นอกจากนี ้ ยังพบอัญมณี ชนิด
อื่นๆ เกิดร่วมในบางแหล่ง เช่น เพทาย โกเมน ควอตซ์ เป็ นต้ น โดยทัว่ ไป จะพบทับทิมมากในเขต
อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี และเขตอาเภอเขาสมิง บ่อไร่ จังหวัดตราด ส่วนพลอยแซปไฟร์ พบมาก
ในเขตอาเภอท่าใหม่ อาเภอเมือง อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ในปี พ.ศ.2555 ไม่มีแหล่งผลิตพลอย
ในจังหวัดตราดแล้ ว แต่ยงั คงมีแหล่งผลิตอยู่บ้างในอาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี แต่จนั ทบุ รียงั คง
เป็ นตลาดซื ้อขายพลอยที่สาคัญของประเทศ เนื่องจากมีการนาพลอยคอรันดัมและพลอยชนิดอื่นๆ
จากแหล่งอื่นๆเช่น พม่า เวียดนาม กัมพูชา อาฟริ กา เคนยา โมซัมบิก เป็ นต้ น มาเจียระไนและซื ้อ
ขายกันอยู่
2. พลอยจากแหล่งกาญจนบุรี มีชื่อเสียงมานานในอดีตจนถึงปั จจุบนั เช่นเดี ยวกัน
กับพลอยจากแหล่งจันทบุรี-ตราด แหล่งพลอยอยูใ่ นเขตอาเภอบ่อพลอย พลอยที่พบส่วนใหญ่เป็ น
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แซปไฟร์ สีน ้าเงินหรื อสีฟ้า ส่วนสีอื่นๆ เช่น สีเหลือง น ้าตาลอ่อน แดงอ่อน ก็พบบ้ างแต่ไม่มากนัก
ส่วนทับทิมหายากมาก ขนาดของพลอยที่พบส่วนใหญ่จะมีขนาดโต พลอยชนิดอื่นที่พบในแหล่ง นี ้
ได้ แก่ นิลตะโก (Black spinel) นิลเสีย้ น (Pyroxene) โกเมน แมกนีไทต์ ซานิดีน (Feldspar) เป็ น
ต้ น นอกจากจะมีการทาเหมืองขนาดเล็กโดยชาวบ้ านแล้ ว ในแหล่งนีเ้ คยมีการทาเหมืองขนาด
ใหญ่ โดยหลายๆ บริ ษัทซึ่งได้ เครื่ องมื อและเทคนิคที่ดดั แปลงมาจากการทาเหมืองดีบุก และใช้
ความรู้เชิงวิชาการในการดาเนินงานอย่างเป็ นระบบ เพื่อให้ ได้ ข้อมูลและผลผลิตอย่างสูงสุด เป็ น
การเปลี่ยนแปลงพริกรูปโฉมการทาเหมืองพลอยในประเทศไทยให้ ก้าวหน้ าไปอีกขันหนึ
้ ง่ ในปี พ.ศ.
2555 เหมืองพลอยดังกล่าว ได้ หยุดการผลิตแล้ ว และเปลี่ยนแปลงฟื น้ ฟูพื ้นที่ไปทากิจการอย่ างอื่น
(วีรยางกูร, 2532)
ในทางโหราศาสตร์ ความเชื่อของไทย ดาวเคราะห์ที่เป็ นดาวตัวแทน แห่งความร่ ารวย
ความรัก และโชคอันไม่คาดฝั น ถือว่าดาวศุกร์ เป็ นดาวศุภเคราะห์ที่ให้ คณ
ุ ได้ มาก ส่วนดาวให้ คณ
ุ
แก่ดวงชะตามากก็คือ ดาวเสาร์ เพราะยามใดที่ดาวเสาร์ ให้ คณ
ุ แล้ ว จะให้ คณ
ุ มากกว่าดาวพฤหัส
ถึง 4 เท่า
บลูแซฟไฟร์ หรื อไพลิน (BLUE SAPPHIRE) ถื อว่าเป็ นอัญ มณี ที่ผสมผสานกาลังแห่ง
ดวงดาวไว้ อย่างลงตัว คือ เป็ นการผสมผสานกาลัง กัน ของดาวศุกร์ และดาวเสาร์ เหมื อนเป็ น
อาจารย์กบั ศิษย์มาอยู่ร่วมกัน แล้ วก็จะมีอานุภาพ ทาให้ เกิดโชคใหญ่แบบไม่คาดฝั นขึ ้นได้ สีและ
ลักษณะของบลูแซฟไฟร์ จะมีสีน ้าเงินถึงม่วง เป็ นสีลกู ผสมของดาวศุกร์ และเสาร์ และแซฟไฟร์ นนั ้
ยังมีประกายที่คล้ ายเพชร อันเป็ นมณีประจาของดาวศุกร์ ด้วย เมื่อทังสี
้ และแสงมารวมกัน จึงเกิด
เป็ นพลังที่คล้ องจองลงตัวและให้ คณ
ุ ค่ามากขึ ้น
แซฟไฟร์ เป็ นพลอยตระกูล คอรั น ดัม แบบเดี ย วกั บ ทับ ทิ ม ต่า งกัน แค่ สี กับ ค่า ความ
ถ่วงจาเพาะเท่านัน้ บางคนเรี ยกแซฟไฟร์ ว่า ทับทิมสี ก็มี มีหลายสีมากทังสี
้ น ้าเงิน ม่วง เขียว ขาว
ใส เหลือง ชมพู ฯลฯ เช่น ถ้ ามีออกไซด์ของเหล็ก และไทเทเนียมปน ก็จะมีสีน ้าเงิ นถึงม่วง ถ้ ามีวา
นาเดียมปน เพียงชนิดเดียวก็จะมีสีมว่ งเรี ยกว่า “ไพลิน” ถ้ ามีวานาดิกออกไซด์กบั โคบอลต์ออกไซด์
ปนก็จะมีสีออกเขียว จะเรี ยกว่า “เขียวส่อง” และถ้ ามีสีเหลืองเราก็มกั เรี ยกว่า “บุษราคัม” นัน่ เอง
แซฟไฟร์ ที่มีสีน ้าเงิน กับ ม่วง หรื อไพลิน ถือว่าเป็ นพลอยมหาโชค เหมาะนามาสวมใส่เพิ่มโชคลาภ
และความสุขสมหวังในชีวิตคู่กัน โบราณท่านกล่าวไว้ ว่า ในพิธีแต่งงานนันจะนิ
้
ยมมอบไพลินให้
เป็ นของขวัญแก่ค่สู มรส เพราะเป็ นมณี แห่งโชคลางที่เป็ นพลังมากที่สุด อันนามาซึ่งความศรัทธา
ความหวัง โชคชะตาที่ดี ความร่ ารวย การมีบตุ รที่ประเสริ ฐ อีกทังทางมณี
้
บาบัดยังถือว่าไพลินจะ
ช่วยบรรเทาอาการที่เกี่ ยวกับกล้ ามเนือ้ ได้ ดี ป้องกันการชักกระตุกของกล้ ามเนือ้ ช่วยฟอกโลหิต
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ปรับสมดุลการไหลเวียนของโลหิต ป้องกันการตกเลื อด การติดโรคร้ าย บรรเทาอาการหอบหื ด
บรรเทาโรคไมเกรน ดังนัน้ บลูแซฟไฟร์ จึงเหมาะส าหรับท่า นที่ เกิ ดทัง้ ในวันศุกร์ วันเสาร์ วันพุธ
กลางคืน และคนที่เกิดในราศีกันย์เป็ นอย่างมาก เพื่อใส่เสริ มดวง เรี ยกได้ ว่า บลูแซฟไฟร์ เป็ นอัญ
มณีแห่งทรัพย์ศฤงคาร บันดาลโชคลาภ เลยก็วา่ ได้ (อินทร์ อ่า, 2545)
4. การเพิ่มมูลค่ าอัญมณีด้วยเทคโนโลยี
ดร.ดวงแข บุตรกูล และคณะนักวิจยั ของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (มศว) เจ้ าของ
งานวิจัยที่สร้ างความตื่นตัวแก่วงการอุตสาหกรรมการค้ าและการส่งออกของตลาดอัญมณี ไทย
รวมทังแวดวงวิ
้
ชาการ เรื่ อง การพัฒนาคุณภาพอัญมณีโดยเทคโนโลยีเครื่ องเร่ งลาอนุภาค โดยการ
สนับสนุนของสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) ซึ่งล่าสุดได้ รับการคัดเลือกให้ จดั แสดง
เผยแพร่ ภายในนิทรรศการงานแถลงผลงานครบรอบ 1 ปี ของคณะรัฐ บาล ซึ่งได้ รับความสนใจ
เยี่ยมชมและให้ กาลังใจจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี
ตลอดจนนัก วิ จัย นัก วิ ช าการ กลุ่ม ผู้ค้ า ผู้ป ระกอบการ ตลอดวัน ที่ 23-25 ธั น วาคม 2558 ณ
ทาเนี ยบรัฐ บาล ดร.ดวงแข อาจารย์ ประจาภาควิชาวิทยาศาสตร์ ทั่วไป สาขาวิช าอัญ มณี และ
เครื่ องประดับ คณะวิทยาศาสตร์ มศว นักวิจยั เจ้ าของผลงาน เปิ ดเผยว่า “งานวิจยั นี ้ศึกษาเกี่ยวกับ
การปรับปรุงคุณภาพพลอยตระกูลคอรันดัม โดยใช้ เครื่ องเร่งลาไอออน เป็ นการอาศัยพลังงานจาก
กลไกการพุ่งชนของไอออนที่กาหนดเข้ าไปกระตุ้นโดยปราศจากความร้ อนสูง ทาให้ เพิ่มความใส
สะอาดและสามารถเพิ่มหรื อลดสีของพลอยได้ ตามที่ตลาดต้ องการ โดยไม่มีการทาลายโครงสร้ าง
หรื อผิวพลอย
งานวิจยั นี ้นอกจากจะเป็ นการศึกษาในแง่วิชาการที่เกี่ยวกับอันตรกิริยาระหว่างไอออนที่
มีพลังงานจลน์กับระบบผลึกที่มีความซับซ้ อนสูงแล้ ว ยังมุ่งหวังเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ด้วย ซึ่ง
ถือว่าเป็ นแห่งแรกของโลก จนได้ รับการกล่าวถึงในรายงานของสถาบัน GIA ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ว่าเป็ นเทคนิคใหม่ที่นา่ สนใจ
ในกรณี ที่พลอยทับทิม ผลลัพ ธ์ ที่เกิดขึน้ คือพบว่าการเกิดไอออนเหนี่ยวนาของไอออน
ออกซิ เจนและไนโตรเจน เกิ ด ปฏิ กิ ริย า Oxidation-Reduction ของธาตุโลหะทรานซิ ซั่น ท าให้
พลอยทับ ทิ ม ใสขึ น้ ลดมลทิ น (inclusion) ที่ อ ยู่ ภ ายใน โดยไอออนออกซิ เจนและไนโตรเจน
เหนี่ยวนาทาให้ ได้ พลอยทับทิมที่มีสีออกม่วงสวยงาม และพลอยมีสีแดงเข้ มมากขึน้ ตามลาดับ
สาหรับพลอยสีนา้ เงิน (blue sapphire) สามารถยิงไอออนเพื่อเพิ่มหรื อลดสีน ้าเงินได้ ด้วยการยิง
ไอออนไนโตรเจนหรื อออกซิเจนไปที่พลอยสีน ้าเงินปนเขียวที่ตลาดไม่นิยม ให้ เปลี่ยนเป็ นน ้าเงินเข้ ม
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สดได้ โดยการใช้ ไอออนกระตุ้นให้ ค่ธู าตุเหล็กและไทเทเนียมที่ให้ สีเหลือง เปลี่ยนเป็ นให้ สีน ้าเงิน
และพลอยสีขาวขุ่น สามารถทาให้ ใสขึ ้นได้ โดยการสลายมลทินขนาดเล็กด้ วยลาไอออน ซึ่งเมื่ อ
นามาเจี ย ระไนแล้ วสามารถน าไปใช้ เป็ น เครื่ องประดับ ทดแทนเพชรได้ มูลค่าจึงสูงขึ น้ เราน า
ตัวอย่างงานมาจัดแสดงด้ วยคือชิ ้นงานที่เรี ยกว่า พลอยแกมเพชร เป็ นนวัตกรรมและเหมาะสาหรับ
คนที่ ไม่ช อบพลอยสังเคราะห์ก็ขอแนะนาให้ เลือกพลอยไทย พลอยสี ขาวที่ ผ่านกระบวนการยิง
ไอออนแล้ วก็มีรูปลักษณ์ และมีมูลค่าเทียบเคียงได้ กับเพชรเลยทีเดียว คือเราสามารถเปลี่ยนอัญ
มณีที่ดไู ม่มีคา่ คล้ ายก้ อนหินก้ อนกรวดขี ้เหร่ๆ ให้ กลายเป็ นเครื่ องประดับที่มีคณ
ุ ค่ามีราคา ก่อนทา
กับหลังทาจะเป็ นคนละอย่างกันเลย เราใช้ อัญ มณี พ วก sapphire ซึ่งเป็ นพวกตระกูลราคาแพง
เหมาะสมกับการเพิ่ ม มูลค่า เราได้ พ ลอยราคาถูกมาเราก็ไปลงทุนกับเครื่ องมื อ การที่เราไปห า
พลอยอยู่ เรื่ อ ยๆ ก็ ไ ม่ มี ม ากอยู่แ ล้ ว แต่ ว่า เราก็ จ ะไปลงทุ น ที่ เครื่ อ งมื อ มัน แพง ก็ ไ ด้ ผ ลลัพ ธ์
เหมือนกัน
จากการพัฒ นาคุณ ภาพอัญมณี ครัง้ นี ้ ทาให้ ดร.ดวงแข บุตรกูลร่ วมมือกับจังหวัดแพร่
พัฒนานิลที่พบบริ เวณม่อนหินล้ านปี โดยการนานิลมาบดให้ เป็ นผง แล้ วขึ ้นรูปใหม่โดยใช้ เทคนิค
กลาสเซรามิก และกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์ เปลี่ยนรู ปอัญมณี จากนิลให้ กลายเป็ นโอปอลสีดา
เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ กบั อัญมณีและสร้ างจุดขายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว จ.แพร่ อีกด้ วย
4.1 เทคนิคกลาสเซรามิก เพื่อผลิตโอปอลสีดาจากนิล จ.แพร่
ในโลกยุคปัจจุบนั การเสาะแสวงหาวัสดุใหม่ที่มี คุณสมบัตพิ ิเศษเพื่อให้ สอดคล้ องกับ
เทคโนโลยีและ สิ่งประดิษฐ์ ใหม่มีความจาเป็ นอย่างยิ่ง อีกทัง้ ขันตอนการ
้
ผลิตจะต้ องรวดเร็ วขึ ้น
ขึ ้นรูปง่าย และมีคณ
ุ ภาพที่ดี การพัฒนาวัสดุใหม่ๆนี ้สามารถทาให้ คณ
ุ ภาพชีวิตของมนุษย์มี การ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ ้น เช่น การพัฒนาวัสดุที่ใช้ ในทางการแพทย์และทันตกรรม และหนึ่งในวัสดุขนสู
ั้ ง
(advanced material) ที่ มี ความส าคัญ และยังไม่เป็ น ที่ ร้ ู จัก กันมากนักในสังคมไทยก็ คือวัสดุที่
เรี ยกว่ากลาสเซรามิก (glass-ceramics)
วัสดุกลาสเซรามิกสามารถเตรี ยมโดยกระบวนการ ควบคุมการตกผลึก (controlled
crystallization) ในแก้ วที่ มี องค์ ป ระกอบทางเคมี แ บบเฉพาะ โดยวัส ดุนี จ้ ะแสดง คุณ สมบัติ
หลากหลายที่ประกอบไปด้ วยลักษณะเฉพาะของ ส่วนที่เป็ นแก้ ว (glass) และส่วนที่เป็ นเซรามิก
พหุผลึก (polycrystalline ceramic) อยู่ในตัวของวัสดุชิน้ เดียวกัน โครงสร้ างจุลภาคมีความเป็ น
ผลึกบางส่วนและเป็ นแก้ ว บางส่วนซึง่ ทาให้ มีคณ
ุ สมบัตทิ ี่แตกต่างจากแก้ วโดยทัว่ ไป ที่เป็ นวัสดุที่มี
ความใส แข็งเปราะและเป็ นวัสดุอสัณฐานที่ ปราศจากความเป็ นผลึก และแตกต่างจากเซรามิกที่มี
ความแข็งเปราะและมีโครงสร้ างทางผลึก การผลิต กลาสเซรามิกนันโดยทั
้
ว่ ไปใช้ วิธีการหลอมและ
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ขึน้ รู ป เช่น เดียวกับการทาแก้ วทั่วๆไป แต่ต้ องเพิ่ ม กระบวนการ ทางความร้ อนแบบควบคุม ได้
(controlled heat treatment) เพื่อให้ เกิดผลึกเฉพาะที่มีขนาดเล็กละเอียด มีการกระจาย ตัวและมี
ขนาดสม่าเสมอ โดยทัว่ ไปต้ องมีปริ มาณผลึก มากกว่า 50% โดยปริ มาตร ซึ่งเฟสของผลึกเซรามิก
โครงสร้ างผลึก การจัด เรี ย งตัวของผลึก ขนาดของผลึก และ เฟสแก้ วที่ เหลื อ ค้ างอยู่ห ลัง ผ่า น
กระบวนการทางความ ร้ อนจะเป็ นตัวกาหนดคุณสมบัตขิ องกลาสเซรามิก จากสิ่งที่กล่าวมานี ้ทาให้
กลาสเซรามิ กมีสมบัติหลากหลาย ในการนาไปประยุกต์ใช้ งานเฉพาะทาง เช่น สมบัติทางไฟฟ้า
สมบัตเิ ชิงกล สมบัตทิ างความร้ อน สมบัตทิ างแสง และสมบัติ ทางชีวภาพ เป็ นต้ น
ประวัตคิ วามเป็ นมาของวัสดุกลาสเซรามิกเริ่มในปี ค.ศ. 1739 โดยมีการกล่าวอ้ างถึง
นักเคมีชาวฝรั่งเศสชื่อว่า Reamur ได้ ค้นพบการตกผลึกของเฟสเซรามิกโดย บังเอิญเมื่อมีการให้
ความร้ อนกับขวดแก้ วที่มีการเติมยิบซัมจนเต็มและให้ ความร้ อนที่อณ
ุ หภูมิสงู เป็ นเวลานาน หลาย
วัน ทาให้ วสั ดุเปลี่ยนจากใสเป็ นทึบแสงเหมือน เครื่ องเคลือบพอร์ ซเลน อีกประมาณ 200 ปี ถัด
จากนัน้ พื ้นฐานเกี่ยวกับวัสดุกลาสเซรามิกเริ่ มมีการศึกษาอย่าง ชัดเจนโดยผู้บกุ เบิกงานวิจยั ด้ านนี ้
คื อ Donald Stookey แห่ ง บริ ษั ท Corning Glass Works สหรั ฐ อเมริ ก า ซึ่ง ในปี 1957 Stookey
ทาการศึกษา photosensitive glass เมื่ อ ท าการฉายรังสี ยูวีในแก้ วเพื่ อให้ เกิ ดการตกผลึก ของ
อนุภาคเงิน (silver) เมื่อให้ ความร้ อนกับแก้ วที่มี องค์ประกอบหลักเป็ นลิเธี ยมซิลิเกตที่อุณหภูมิ
ประมาณ 450 องศาเซลเซี ยส แต่คืน หนึ่ง ได้ เกิ ดเหตุไม่คาดคิด ที่ เตาให้ ค วามร้ อนเกิ ดมี การให้
อุณหภูมิที่ผิดพลาดคือที่ 850 องศาเซลเซียส ซึ่ง Stookey พบอย่างน่าประหลาดใจว่า แทนที่แก้ ว
จะหลอมจนเละเป็ นของเหลวเสียรูปร่างเมื่อเย็น ตัวลงดังที่คาดการณ์ไว้ แต่กลับเป็ นว่าเกิดวัสดุที่มี
สีขาว และไม่เปลี่ยนรูปร่าง ไม่เกิดการบิดเบี ้ยวจากแก้ วตังต้
้ น และเมื่อทาวัสดุนี ้ตกพื ้นพบว่ามีเสียง
ไม่ดังกัง วาน เหมื อนกับการตกของแก้ วทั่วไป ต่อ มาได้ มี การตระหนักว่า เป็ นผลมาจ ากความ
แข็งแรง (strength) ของวัสดุที่เพิ่มขึ ้น จากการค้ นพบของ Stookey ได้ เปิ ดทางเกี่ยวกับการศึกษา
การตกผลึกของเฟสเซรามิกต่างจากแก้ วอย่างแท้ จริ ง ในปี ถัดมาเขาได้ เป็ นผู้คิดค้ นและพัฒ นา
กลาสเซรามิกทางการ ค้ าที่เป็ นที่ร้ ู จกั กันอย่างแพร่หลาย เช่น อุปกรณ์เครื่ องครัว CorningWare®
และVisionWare® ในปี 1966 เป็ น ธุ รกิ จ หลายล้ านดอลลาร์ ข องบริ ษั ท Corning Glass Works
นับตังแต่
้ นนเป็
ั ้ นต้ นมา
ลักษณะเด่นของวัสดุกลาสเซรามิกคือมีขนาดของ ผลึกเซรามิกที่เล็กละเอียดตังแต่
้
ช่วงระดับ นาโนเมตรไป จนถึ ง ไมโครเมตร กระจายตัว อยู่ในเมทริ ก หลัก ที่ เป็ น แก้ ว เป็ น วัสดุที่
ปราศจากรูพรุนซึ่งทาให้ มีสมบัติเชิงกลที่ดี เช่น ทนต่อแรงกระแทกและกดแรงอัด นอกจากนี ้ยังมี
สมบัติเด่น อื่นๆ อีก เช่น ทนต่อการกร่อนทางเคมี เป็ นฉนวนไฟฟ้าที่ ดีในสภาวะความต่างศักย์สูง
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มีการขยายตัวทางความร้ อน ที่ต่า มีความสามารถในการนาความร้ อนที่ดี หรื อในบาง ประเภทมี
การตอบสนองต่อกระบวนการทางชีวภาพ กระบวนการผลิตและขึ ้นรูปไม่ซบั ซ้ อน สามารถขึ ้นรูปได้
หลากหลายลักษณะโดยใช้ เทคโนโลยีแก้ ว เช่น การเป่ า การเทลงแม่พิมพ์ การรี ด การดึง การกดอัด
และการปั่ น เป็ นเส้ น เป็ น ต้ น ซึ่งเป็ นกระบวนการอุตสาหกรรมที่ รวดเร็ ว และต่อเนื่ องตามการ
พัฒนาเทคโนโลยีการขึ ้นรูปแก้ วที่ทนั สมัยในปั จจุบนั สาหรับในประเทศที่พฒ
ั นาแล้ วเช่น ประเทศ
ญี่ ปุ่น สหรัฐ อเมริ กา และกลุ่ม สหภาพยุโรป มี การ นาวัสดุกลาสเซรามิ กมาประยุกต์ใช้ ในงาน
หลากหลายด้ า น เช่ น ภาชนะทนความร้ อน, แผ่ น รองให้ ความร้ อนของเตาหุง ต้ ม, วัส ดุท าง
การแพทย์ เช่น ฟั นเทียม กระดูกเทียม การนามาใช้ ในวงจรไฟฟ้า เช่น ฉนวน ตัวเก็บประจุ เซนเซอร์
และแผ่นรองวงจรไฟฟ้าเป็ นต้ น(สุขแสน, 2554)
4.2 กระบวนการผลิตกลาสเซรามิก
ปั จจุบนั กระบวนการผลิตกลาสเซรามิกส์ในขันตอน
้
แรกวัตถุดิบที่เป็ นสารประกอบอ
นินทรี ย์จะถูกคานวณตาม สูตรเฉพาะและผสมกันทาให้ เกิดเป็ นสิ่งที่ เรี ยกว่า glass batch โดย
วัตถุดิบที่จะให้ โครงสร้ างเนื ้อแก้ วที่จาเป็ นต้ องมี ประกอบด้ วย ทรายแก้ ว (หรื อซิลิกา) หรื อโบรอน
ออกไซด์ จากนัน้ glass batch จะถูกหลอมที่อุณหภูมิสูง และแก้ ว หลอมเหลวจะถูกทาการขึ ้นรู ป
ตามรูปร่ างที่ต้องการซึ่งจะ ได้ วสั ดุที่มีลกั ษณะใสและเป็ นวัสดุอสัณฐานปราศจากความ เป็ นผลึก
เมื่อนาแก้ วที่ได้ ไปผ่านกระบวนการควบคุมทาง ความร้ อน (controlled heat treatment) ซึง่ แก้ วจะ
มีการตก ผลึกเฟสเซรามิกออกมาโดยผ่านกระบวนการเกิด นิวเคลียส (nucleation) ซึ่งมีลกั ษณะ
การเกิดได้ สอง ลักษณะ แบบแรกเรี ยกว่า homogeneous nucleation เป็ นการเกิดนิวเคลียสโดย
ไม่มีตาแหน่งที่ชอบ อย่างแน่นอน หรื อเกิดการแยกเฟสเนื ้อแก้ วให้ มี องค์ประกอบที่แตกต่างกัน
เรี ย กว่ า glass-in-glass phase separation ผ่ า นกระบวนการ spinodal decomposition โดย
ปราศจากตัวช่วยลดพลังงานพื ้นผิวและแบบที่สอง เรี ยกว่า heterogeneous nucleation เป็ นการ
เกิด นิวเคลียสโดยที่มีตวั ช่วยลดพลังงานพื ้นผิวเช่นฟองอากาศ ภายในเนื ้อแก้ ว หรื อตัวช่วยการเกิด
นิวเคลี ยส (nucleating agent) เช่น อนุภ าค TiO2, ZrO2, P2O5 และ CaF2 วัสดุ กลาสเซรามิ ก
โดยทัว่ ไปนันกระบวนการเกิ
้
ดนิวเคลียสจะ เกิดแบบ heterogeneous nucleation หลังจากการเกิด
นิวเคลียสแล้ วนัน้ ก็จะเป็ นการเติบโตของผลึกบนนิวเคลียส โดยที่ ขนาด ลักษณะสัณฐานวิทยา
และชนิดของผลึกจะถูก ควบคุม โดยกระบวนการควบคุม การให้ ความร้ อนซึ่ง ประกอบไปด้ วย
อุณหภูมิ ระยะเวลา อัตราการให้ ความร้ อน และการเย็นตัว
ในปั จ จุ บัน มี ก ารวิ จัย และพั ฒ นากลาสเซรามิ ก ใหม่ ๆ ออกมาโดยมี ก ารคิ ด ค้ น
องค์ประกอบทางเคมีของแก้ วที่ หลากหลายและทาการควบคุมการกระบวนการทางความ ร้ อนใน
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ลักษณะต่างๆ เพื่อให้ ไดวัสดุที่มีคณ
ุ สมบัติพิเศษ เฉพาะตามความต้ องการในการนาไปประยุกต์ใช้
งาน ทาให้ มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาสูท่ ้ องตลาดมากมาย ซึง่ ก็จะเป็ น การเพิ่มมูลค่าทางการตลาด
(เอี่ยมโชติชวลิต, 2554)
5. การออกแบบสินค้ าที่ระลึก
ในปั จจุบนั การออกแบบสร้ างสรรค์ของที่ระลึกเป็ นงานศิลปะที่เป็ นลักษณะประยุกต์หรื อ
ที่เรี ยกว่า “ประยุกต์ศิลป์ ” หรื อ “ศิลปะประยุกต์” มิใช่เป็ นการสร้ างงาน “วิจิตรศิลป์ ” ทังนี
้ ้เนื่องจาก
งานวิจิตรศิลป์ ถื อว่าเป็ นศิลปะบริ สุทธิ์ เป็ นงานสร้ างสรรค์ที่มนุษย์ แสดงออกมาเพื่ อความงาม
ความประณี ต ละเอี ย ดอ่ อ น อัน ก่ อ ให้ เกิ ด อารมณ์ ความซาบซึ ง้ สะเทื อ นใจ และเกิ ด ความ
ประทับใจ มีค่าสูงส่งต่อจิตใจมนุษย์ ซึ่งผุ้สร้ างสรรค์ผลงานศิลปะในลักษณะนีจ้ ะถ่ายทอดชีวิต
จิตใจลงในผลงาน ปรากฏออกมาในลักษณะพิเศษ มีลกั ษณะเฉพาะตัวต่อศิลปิ นแต่ละคน แต่
งานประยุกต์ศิลป์ หรื อศิลปะประยุกต์ เป็ นลักษณะที่มนุษย์นาเอาวัสดุและเรื่ องราวต่างๆ มาผสม
กลมกลื น ปรุ งแต่ง ดัด แปลงสร้ างสรรค์ ขึน้ ให้ มี คุณ ค่าทางความงาม ทางการใช้ ส อยให้ เป้น
ประโยชน์ แ ก่ ชี วิ ต ประจ าวัน การสร้ างงานด้ า นนี จ้ ะต้ อ งค านึ ง ถึ ง ความต้ อ งการของผู้บ ริ โภค
กาลเวลา สมัยนิยม และองค์ประกอบอื่นๆ อีกหลายประการ ดังนัน้ เรื่ องราวของการออกแบบ
ของที่ระลึกจึงเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับวิธีการ แนวทาง ความนึกคิด การจัดรวบรวม การลาดับ การ
เลือกและความริเริ่ม โดยมีวตั ถุประสงค์ของรูปแบบที่จะสร้ างอยู่ที่ประโยชน์ใช้ สอยหรื อประดยชน์
ในการตกแต่งเป้นสาคัญ และให้ มีรูปลักษณะของสิ่งที่จะสร้ างเป็ นสื่อหรื อสัญลักษณ์ ที่น่าสนใจ
เข้ าใจง่าย เร้ าใจ มี ความเหมาะสม กะทัดรัด มี ความเป็ นระเบียบ และมี ความสวยงามเป็ น
สาคัญ(แก้ วเนตร, 2545)
อย่างไรก็ตาม ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการออกแบบของที่ระลึก มักจะเปลี่ยนไปได้
ตามสมัย อาจเป็ นเพราะอิทธิ พลบางอย่างที่ เข้ ามาเกี่ ยวข้ องกับงานออกแบบ และวงการของที่
ระลึกมากขึ ้นก็ได้ เช่น ความก้ าวหน้ าทางวิชาการ ความก้ าวหน้ าทางความนึกคิด ความต้ องการ
ที่ไม่มีวนั สิ ้นสุดของมนุษย์ การแข่งขันกันในส่วนตัว บุคคลในตลาด สภาวะทางเศรษฐกิจ สภาพ
ของสังคมแบบใหม่ การค้ นพบวัสดุใหม่ทางการผลิต สภาพความจาเป้นของการดารงชีวิต ควา
ประหยัด วัฒนธรรม และอื่นๆ ตลอดรวมไปจนกระทัง่ เหตุผลทางการเมือง สิ่งเหล่านีเ้ ป็ นเรื่ อง
ของความซับซ้ อนของสังคมอันมีผลต่อความคิดรวบยอดของบุคคลผู้ออกแบบได้ ทงสิ
ั ้ ้น(จันทร์ แย้ ม,
2544)
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5.1 จุดมุง่ หมายและสาเหตุของการออกแบบสินค้ าที่ระลึก
การสร้ างสรรค์สิ่งใดๆ ก็ตามย่อมต้ องมีแนวคิดอันเป็ นเหตุแห่งการกระทานันๆการ
้
ออกแบบของที่ระลึกก็เช่นเดียวกัน ย่อมต้ องมีจดุ มุ่งหมายหรื อสาเหตุของการออกแบบนัน้ ซึง่ มี อยู่
มากมาย เช่น
1) เป็ นการออกแบบเพื่อพัฒนาอาชีพ และแข่งขันกันในด้ านการผลิต
2) เป็ นการออกแบบที่มีผลมาจากความรักในการงาน อันเป็ นการกระทาด้ วยใจ
รักในการที่จะสร้ างสรรค์งานของที่ระลึก
3) เป็ นการออกแบบเพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดให้ เป็ นไปตามยุคสมัยที่มีความ
นิยม
4) เป็ นการออกแบบเพื่อสร้ างผลงานตอบสนองความเชื่อทางลัทธิ ประเพณี
5) เป็ นการออกแบบเพื่ อตอบสนองความต้ องการทางร่ างกาย ทางจิ ตใจและ
ความต้ องการทางด้ านอื่นๆของบุคคลโดยส่วนรวมและโดยส่วนตัว
6) เป็ นการออกแบบเพื่อผลประโยชน์ที่พึงได้ รับ อามิสสินจ้ าง รางวัล หรื อเพื่อให้
เป็ นไปตามสัญญาข้ อตกลง ข้ อผูกมัด อันเป็ นความผูกพันระหว่างผู้ออกแบบกับผู้จ้าง
7) เป็ นการออกแบบเพื่อทดสอบความมุง่ หมาย กฎเกณฑ์ ข้ อกาหนด
8) การออกแบบอันเป็ นผลเนื่องมาจากความนิยมทางปรัชญาธรรมวัตถุ สิ่งที่เป็ น
อนุสรณ์
9) เป็ นการออกแบบอันมีผลเนื่องจากชาตินิยม เพื่ออนุรักษ์ สิ่งที่ดีเด่นและแบบ
แผนดังเดิ
้ มไว้ ให้ ปรากฏต่อไป
10) เป็ นการออกแบบตามลัทธินิยมทางศาสนา ความเชื่อ ความศรัทธา ที่มีตอ่ รูป
วัตถุ
11) เป็ นการออกแบบอัน เป็ น ผลเนื่ องมาจากความรัก ความเกลี ยดชัง ความ
สมหวัง ความผิดหวัง ความหวาดกลัว รวมทังผลกระทบทางจิ
้
ตใจ ทังสิ
้ ่งที่เป็ นจริ งและสิ่งที่เหนือ
ความเป็ นจริง
12) เป็ นการออกแบบเพื่อสร้ างทฤษฎีใหม่ การกาหนดแม่บทหลังของการทางาน
และกฎเกณฑ์
13) เป็ นการออกแบบอันมีผลมาจากความริเริ่ม จิตนาการ และแนวความคิดที่จะ
สร้ างสรรค์ผลงานนันๆให้
้ มีประสิทธิภาพที่สงู ขึ ้น
14) เป็ นการออกแบบเพื่อตอบสนองความรู้สกึ นึกคิดที่เป็ นอิสระ เสรี
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15) เป็ นการออกแบบเพื่อสร้ างรสนิยมใหม่ เปลี่ยนแนวคิดของบุคคลว่าสิ่งของ
รูปแบบเช่นนัน้ ไม่จาเป็ นต้ องใช้ เพื่อประโยชน์เช่นนันตลอดไป
้
อาจใช้ เพื่อประโยชน์อย่างอื่นอีกก็ได้
16) เป็ นการออกแบบเพื่ อ ความเหมาะสมกั บ วัส ดุ เหมาะสมกั บ เครื่ อ งมื อ
เครื่ องจักร เพื่อความประหยัดและมีประโยชน์ใช้ สอย มีความคงทนถาวร ฯลฯ(วงษ์มณฑา, 2540)
5.2 ลาดับขันตอนของการออกแบบสิ
้
นค้ าที่ระลึก
การออกแบบเพื่อกาหนดสร้ างของที่ระลึกในแต่ละครัง้ หากได้ มีการกาหนดแน่นอน
ลงไปทังรู้ ปแบบ ประเภท วัสดุ การนาไปใช้ ฯลฯ โดยมีการสารวจและวางแผนที่มีเป้าหมายชัดเจน
ย่อมทาให้ ของที่ระลึกที่จะผลิตสร้ างขึ ้นนัน้ มีความหมายมากกว่าการออกแบบสร้ างขึน้ อย่างไร้
เป้าหมาย ทังนี
้ ้เนื่องจากของที่ระลึกอาจเปรี ยบได้ ดงั สื่อสัญลักษณ์ สิ่งที่ใช้ แทนบุคคล เหตุการณ์
สถานที่ ฯลฯ อันมีความหมายต่อความรู้ สึกนึกคิดในทางการกระตุ้นร้ าจูงใจให้ คิดและระลึกถึง
ดังนันล
้ าดับขันของการออกแบบควรค
้
านึงถึงสิ่งต่อไปนี ้คือ
1) กาหนดประเภทของรูปแบบ
การกาหนดประเภทคือการกาหนดเป้าหมายเบื ้องต้ นในเรื่ องรู ปแบบว่าจะให้ มี
แนวโน้ ม ไปในลัก ษณะใด เช่น อาจก าหนดให้ มี รูป แบบในลัก ษณะตามประเพณี นิ ย มก็ อ าจ
ออกแบบจากัดให้ ชดั ลงไปว่าจะเป็ นประเพณีนิยมแบบสากลทัว่ ไป หรื อเป็ นรูปแบบประเพณีนิยม
เฉพาะของท้ องถิ่น ของภูมิภาค ของหมู่บ้าน ฯลฯ หรื ออาจกาหนดสร้ างให้ มีรูปแบบในลักษณะ
ตามสมัยนิยม ก็อาจออกแบบจากัดให้ ชัดลงไปได้ ว่าจะเป็ นรู ปแบบที่กาลังนิยมอยู่โดยทัว่ ไปใน
ปั จจุบนั หรื อรูปแบบที่กาลังจะเป็ นที่นิยม และรูปแบบที่พยายามจะสร้ างให้ กลายเป็ นความนิยม
ขึ ้นใหม่ในโอกาสต่อไป และถ้ าจะกาหนดเป้าหมายในเรื่ องรูปแบบให้ เป็ นลักษณะเฉพาะนันเป็
้ น
รูปแบบเฉพาะ ของอะไร ของบุคคล เหตุการณ์ งาน สถานที่ ฯลฯ(ศีลรัตนา, 2531)
2) เก็บรวบรวมข้ อมูล
การออกแบบสร้ างสื่อสัญ ลักษณ์ สิ่งของแทนบุคคล เหตุการณ์ สถานที่ ฯลฯ
หรื อแทนสิ่ งใดๆก็ตาม ผู้ออกแบบควรเก็บรวบรวมข้ อมูลรายละเอียดเกี่ ยวกับสิ่งนัน้ ๆ เพื่ อเป็ น
แนวทางในการออกแบบให้ มีลักษณะสอดคล้ องกับความเป็ นความเป็ นสิ่งนัน้ อย่างแท้ จริ ง ซึ่ง
ข้ อมูลดังกล่าวอาจจะเป็ นประวัตเิ รื่ องราวรายละเอียด รูปภาพ หลักฐานเอกสารสิ่งตีพิมพ์ ฯลฯ
3) สารวจค่านิยม
ในปั จจุบนั ของที่ระลึกมีส่วนผูกพันกับค่านิยม รสนิยมของบุคคลอยู่มากคาว่า
"ค่านิยม" อาจหมายถึงความสนใจ ความพึงพอใจ ความชอบ ความนิยม หน้ าที่ พันธกรณี
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ความปรารถนา ความอยาก ความต้ องการ ความแหนงหน่าย และความดึงดูด หรื อความรู้สึก
อื่นที่มนุษย์มีต่อผลผลิต มีต่อการกระทาสิ่งเหล่านีม้ นุษย์ยึดถือไว้ สาหรับเป็ นแนวทางในการใช้
เลื อกหรื อแนวทางในการจัด การรวบรวมองค์ป ระกอบของสิ่งต่างๆเข้ าด้ วยกัน ด้ วยวิธี การที่
เหมาะสมจากคาจากัดความของคาว่า "ค่านิยม" คาเดียว บางครัง้ ก็ให้ ความหมายต่อการทางาน
ของมนุษย์ เป็ นอย่างมากในการออกแบบ เพราะมีส่วนผูกพันกับค่านิยมทัง้ ตัวนักออกแบบเอง
และรวมไปถึงผู้ใช้ ผ้ บู ริ โภคด้ วย ค่านิยมจึงเป็ นสิ่งที่มีผลต่อการออกแบบสร้ างของที่ระลึกอย่าง
กว้ างขวางผู้ที่สร้ างสรรค์ต้องใช้ ความสังเกตและรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับค่านิยมของผู้ใช้ บริ โภคไว้
เป็ นพื ้นฐานประกอบการตัดสินใจในการออกแบบ(ต้ นตราสืบ, 2545)
4) การจับประเด็นสาคัญของข้ อมูลเพื่อกาหนดรูปแบบ
จากข้ อมูลที่เก็บรวบรวมผู้ออกแบบจะต้ องนามาคัดเลือกกลัน่ กรองเอาแต่เฉพาะ
ช่วงตอนที่เป็ นประเด็นสาคัญ เพื่อถ่ายทอดสร้ างสรรค์เป็ นรูปแบบ การจับประเด็นสาคัญในข้ อมูล
นันขึ
้ ้นอยู่กับผู้ออกแบบต้ องการเน้ นย ้าในด้ านใดทังนี
้ ้เนื่องจากข้ อมูลทังมวลอาจเป็
้
นเรื่ องราวของ
ความรัก ความพลัดพราก ความปิ ติยินดี ความตาย ความกล้ าหาญ ความเชื่อ ความศรัทธา
ความกล้ าหาญวีรกรรม ฯลฯ ซึ่งเรื่ องราวอันก่อให้ เกิด อารมณ์ สะเทือนใจจากข้ อมูลเหล่านี ้ ย่อม
สามารถกระต้ นเตือนหรื อเน้ นย ้าความทรงจาได้ ตา่ งกันหากเรื่ องราวเป็ นที่ประทับใจ ความทรงจา
ก็จ ะฝั งแน่นยาวนานกว่าเรื่ องราวที่ ปกติธ รรมดาดังนัน้ ผู้ออกแบบจึงควรมีความเข้ าใจในการ
แยกแยะข้ อมูล และจับประเด็นความรู้สกึ อันถูกกระตุ้นเร้ าจากข้ อมูลที่ได้ ผนวกกับ "ค่านิยม" แปล
ค่าออกมาเป็ นสื่อสัญลักษณ์สิ่งแทน(ทิณบุตร, 2531)
5) กาหนดคุณค่าและการนาไปใช้
การจั บ ประเด็ น ที่ เป็ นเนื อ้ หาเรื่ อ งราวเพื่ อ ก าหนดถ่ า ยทอดเป็ นรู ป แบบให้
สอดคล้ องกับค่านิยมนัน้ สามารถกระตุ้นเร้ าทางความรู้สึกให้ เกิดความประทับใจอันเป็ นค่าทาง
ความรู้สึกหรื อคุณค่าภายใน ส่วนคุณค่าอีกประการหนึ่งที่ผ้ อู อกแบบควรคานึงควบคูก่ นั ไปด้ วยคือ
คุณค่าภายนอกหรื อคุณค่าทางกายภาพของวัตถุ คุณค่านี ้อาจจะเกิดจากการนาวัสดุที่มีคณ
ุ ค่าใน
ตัวเองอยู่บ้างแล้ วมาสร้ างสรรค์เป็ นของที่ระลึกเช่น อัญมณี งา แก้ ว ทอง ฯลฯ หรื อค่าของงาน
อยู่ที่ความเก๋ กะทัดรัด แปลกตา น่าทึ่ง สวยงาม มีคณ
ุ ค่าต่อการมอง สามารถบันดาลให้ เกิด
ความภาคภูมิใจ มีเกียรติ มีสง่าราศี ดังนี ้เป็ นต้ น และคุณค่าอีกลักษณะหนึ่งก็คือคุณค่าที่เกิด
จากการนาไปใช้ ในปั จจุบันของที่ ระลึกมักออกมาในรู ปของสิ่งของเครื่ องใช้ เครื่ องประดับ ที่
ได้ รับ การออกแบบให้ มี ความหมายว่าเป็ นของที่ ระลึก นับ ว่าเป็ น ความคิดที่ ดีผ้ ูรับ สามารถใช้
ประโยชน์จากของที่ระลึกได้ ด้วยซึ่งดีกว่าตังไว้
้ เพื่อคุณค่าทางจิตใจหรื อคุณค่าทางความงามเฉยๆ
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ซึ่งรูปแบบที่ใช้ ในการออกแบบอาจดัดแปลงแปรรูปจากสิ่งของเครื่ องใช้ เครื่ องประดับที่มีปรากฏ
อยู่แล้ วให้ เป็ นของที่ ระลึก เช่น เอาถ้ วยชาม ช้ อนส้ อม จาน ฯลฯ ย่อขนาด และสัดส่วนลงให้
พอเหมาะแล้ วกาหนดสัญลักษณ์ ของที่ระลึกลงไป ก็เป็ นของที่ระลึกได้ โดยสมบูรณ์ (ชาวผ้ าขาว,
2548)
6) ข้ อควรคานึงในด้ านผลิตและการตลาด
หากของที่ระลึกจะออกแบบนันเกี
้ ่ยวข้ องกับการจาหน่ายโดยผลิตขึ ้นเป็ นจานว
มาก ผู้ออกแบบอาจต้ องคานึงถึงสิ่งต่างๆ อีกดังนี ้
- ของที่ระลึกนันจ
้ าเป็ นหรื อมีคนนิยมหรื อไม่ ใช้ ประโยชน์ได้ หรื อเปล่า
- ของที่ ร ะลึ ก นัน้ ผลิ ต ขึ น้ มาได้ ง่ า ยหรื อ ไม่ วัส ดุที่ จ ะน ามาประดิ ษ ฐ์ นัน้ มี อ ยู่
พอเพียงและหาได้ ง่ายประการใด
- จะใช้ วสั ดุอะไร สีอะไร การชักเงาเคลือบผิวอย่างไร
- การน าออกโชว์ การขนส่ง ท าได้ ง่ายหรื อเปล่า จะต้ องจัดใส่หี บห่อหรื อ ต้ อ ง
ระมัดระวังเป็ นพิเศษประการใด
- วัตถุดิบอะไร ชิ น้ ส่วนมากน้ อยเพี ยงไหน ต้ องใช้ เครื่ องไม้ เครื่ องมื ออะไรเรื่ อง
แรงงานเป็ นอย่างไร ออกแบบแล้ วผลิตขึน้ ได้ หรื อไม่ จะผลิตให้ ถู มีคุณ สมบัติและรวดเร็ วขึน้ ได้
อย่างไร
- จะซือ้ วัสดุได้ หรื อไม่ควบคุม คุณ ภาพได้ อย่างไรจะใช้ วัสดุอะไรแทนกันได้ บ้าง
และสามารถผลิตวันละเท่าไร่ เดือนหรื อปี ละเทาใด
- ตลาดสินค้ าของที่ระลึกนันๆ
้ สาหรับคนไทยหรื อชาวต่างประเทศ
- ตลาดมี ข อบเขตกว้ างแค่ ไ หน เป็ นตลาดท้ องถิ่ น ทั่ ว ประเทศ หรื อ ตลาด
ต่างประเทศ
- จะนาสินค้ าออกสูต่ ลาดโดยวิธีใด
- ลู ก ค้ า ชอบและไม่ ช อบอะไร เช่ น สี วัส ดุ รู ป ร่ า ง ฯลฯ ลู ก ค้ า ต้ อ งการอะไร
จาเป็ นต้ องใช้ อะไร มีความสามารถซื ้อได้ หรื อไม่
- ของที่ ระลึกประเภทเดียวกัน นี ม้ ี ผ้ ูผลิ ตแข่งขันรายอื่ นหรื อไม่ มี อยู่แพร่ หลาย
เพียงไร ราคาเป็ นอย่างไร คุณภาพเป็ นอย่างไร และรูปร่างเป็ นอย่างไร ฯลฯ (ทองใบ, 2553)
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6. การออกแบบเครื่องประดับ
รุ ธ นิ โวลา (Ruth Nivola) ได้ กล่าวถึง การออกแบบเครื่ องประดับ ไว้ ว่า “การออกแบบ
เครื่ องประดับ เป็ นการทาสิ่งที่สวยงามด้ วยตนเอง แม้ จะทาจากวัสดุที่ไม่มีราคา ยังดีกว่าเพชรที่
ออกแบบอย่างมีรสนิยมต่า” ก่อนอื่นนักออกแบบจะต้ องคานึงถึงความสัมพันธ์ โดยส่วนร่วม เมื่อ
มองส่ วนรวมทัง้ หมด งานจะมี ลัก ษณะเป็ น เอกภาพ แม้ จ ะใช้ วัส ดุต่า งชนิ ด กัน ก็ ต าม ไม่ร้ ู สึ ก
แบ่งแยก หรื อกระจัดกระจาย มีความกลมกลืนกันระหว่างความงามและประโยชน์ใช้ สอย เมื่อพบ
สิ่งใดที่มีความประทับใจ ให้ ถามตัวเองก่อนว่า ทาไมจึงชอบ อะไรคือจุดดลใจ ประทับใจ ให้ เกิด
ความชอบใจในสิ่งที่มองเห็นนัน้ เป็ นรูปทรง พื ้นผิว หรื อเส้ นรอบนอก หรื อความเรี ยบง่ายในรูปทรง
ความหรูหรา สีสนั หรื อความมีค่าของวัสดุที่ทา ให้ เวลาสาหรับตัวเองที่จะศึกษาสิ่งที่ชอบนัน้ และ
เริ่ มหัดที่จะขีดเขียนสเกตภาพเกี่ยวกับเครื่ องประดับ โดยยึดแนวทางที่เคยเห็น และชอบก่อน และ
ค่อยๆ ดัดแปลง แก้ ไข ไปเรื่ อยๆ โดยใช้ หลักเกณฑ์ความงามทางด้ านการออกแบบเป็ นแนวทาง
ประสบการณ์จากการได้ ดมู าก ค้ นคว้ ามาก จะช่วยให้ เข้ าใจง่ายขึ ้น อย่าฝื นความรู้สึก เมื่อรู้ตวั ว่า
เบื่อหน่ายงานที่ ทาโดยปราศจากใจรักไม่อาจถึงจุดมุ่งหมายที่ดีได้ นักออกแบบที่ดีต้องเป็ นผู้มี
ความคิดสร้ างสรรค์ มีความฉับไวทางความคิด และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม รู้จกั นาหลัก
พื ้นฐานความงามทางศิลปะมาช่วยสร้ างแบบ รู้จกั แก้ ไขดัดแปลงผลงาน รักการค้ นคว้ าทดลองอยู่
เสมอ ความแตกต่างของการออกแบบเครื่ องประดับในปั จจุบันและเครื่ องประดับในอดีต จะมี
ความแตกต่างที่เห็นได้ ชัดในเรื่ องรู ปทรง วัสดุที่นามาใช้ เครื่ องประดับในอดีตการออกแบบจะมี
ความหรู หรา โครงสร้ างซับซ้ อน วัสดุที่ใช้ ส่วนใหญ่ เป็ นวัสดุที่มี ราคาแพง มีความประณี ต และ
ละเอียดอ่อนอย่างชัดเจน เป็ นงานที่ต้องใช้ ความประณี ตอย่างจริ งจัง ส่วนงานเครื่ องประดับ ใน
ปั จจุบนั รูปทรงเรี ยบง่าย รู ปแบบสัมพันธ์ กับวัสดุและโครงสร้ าง มีความสาคัญมากกว่าลวดลาย
ปลีกย่อย(ธิตะจารี , 2543)
6.1 ส่วนประกอบสาหรับการออกแบบเครื่ องประดับ
1) เส้ น (Line)
เส้ นในการออกแบบเครื่ องประดับ หมายถึง เส้ นที่มีความยาว ความกว้ าง ความ
หนา ซึง่ มองเห็นด้ วยตาเปล่า และมีเนื ้อที่ เส้ นมีหลายลักษณะ เช่น เส้ นตรง ซึ่งมีความกว้ าง ความ
ยาว และความราบเรี ยบ ให้ ความเสมอต้ นเสมอปลาย ไม่มีสงู ต่า เส้ นคลื่น เป็ นเส้ นที่ให้ ความรู้สึก
เคลื่ อ นไหว เร้ าความสนใจ เส้ น โค้ ง ให้ ค วามรู้ สึก เคลื่ อนไหว อ่อ นโยน ไม่ร้ ู จบสิ น้ เส้ น ประ ให้
ความรู้สกึ ขาดเป็ นช่วง หยุดชะงัก ไม่คงที่ เส้ นมุมแหลม ให้ ความรู้สกึ แตกหัก เจ็บปวดรุนแรง เส้ นมี
หลายลักษณะ แต่ละลักษณะจะให้ อิทธิพลด้ านความรู้สึกที่แตกต่างกัน เส้ นที่ใช้ เครื่ องมือ เช่น ไม้
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บรรทัด จะให้ ความรู้ สึกตายตัว แข็งกระด้ าง มั่นคง ไม่มีความรู้ สึกอ่อนไหว จะต่างกับเส้ นตรงที่
เกิ ดขึน้ โดยใช้ มื อขี ด อย่างอิส ระ หรื อเส้ น ตรงที่ เกิ ดจากการใช้ พู่กันเขี ย น มี นา้ หนักเข้ ม เบา ไม่
เหมือนกัน จะให้ ความรู้สกึ อ่อนไหว มีความรู้สกึ มากกว่า
การนาเส้ นต่างๆ มาใช้ ในการออกแบบเครื่ องประดับ ต้ องพิจารณาถึงโครงสร้ าง
ของส่วนรวมทังหมด
้
และผู้ออกแบบจะต้ องระบุให้ ชดั เจนว่า จะใช้ วสั ดุอะไร เทคนิคของการผลิต
สามารถช่วยให้ เส้ นมีการเคลื่อนไหว ได้ แก่ เส้ นลวด เส้ นโลหะอื่นๆ ที่มีลกั ษณะเป็ นเส้ น หรื อจะใช้
วิธี การหล่อ เข้ าช่วยก็ ได้ ก่ อ นน าเส้ น มาใช้ จะต้ องมี ก ารออกแบบให้ ชัดเจน อาจมี การทดลอง
ออกแบบเส้ นชนิดต่างๆ ไว้ ก่อน และเลือกเส้ นที่มีความเหมาะสมกับแบบใส่ลงไป เส้ นเรขาคณิ ต
เป็ นเส้ นที่ได้ รับความนิยมนามาใช้ ในการออกแบบในปั จจุบนั มาก เพราะให้ ลกั ษณะรูปทรงที่เรี ยบ
ง่าย แข็งแรง เส้ นเรขาคณิต ได้ แก่ เส้ นโค้ ง เส้ นตรง ที่มาบรรจบกันเป็ นรูปร่างสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม
วงกลม เป็ นต้ น
2) รูปร่าง รูปทรง และบริเวณว่าง (Shape, Form, and Space)
รู ป ทรง และรู ป ร่ าง เมื่ อนามาใช้ ในการออกแบบเครื่ องประดับ มี ความหมาย
ใกล้ เคียงกันมาก ความหมายของรูปทรงคือ ส่วนรวมทังหมดของงานมี
้
ทงั ้ ความกว้ าง ยาว และสูง
ส่วนบริเวณว่าง หมายถึง พื ้นที่ว่างซึ่งสัมพันธ์อยู่กบั รูปร่าง และรูปทรง รูปทรงที่ใช้ ในงานออกแบบ
เครื่ อ งประดับ มี ทัง้ รู ป ทรงที่ เลี ย นแบบธรรมชาติ และรู ป ทรงเรขาคณิ ต รู ป ทรงที่ นัก ออกแบบ
สร้ างสรรค์ขึ ้นเอง รูปทรงเลียนแบบธรรมชาติ เช่น รูปทรงคน รูปทรงสัตว์ รูปทรงพืช รูปทรงที่ได้ จาก
การส่องกล้ องจุล ทรรศน์ รู ป ทรงเรขาคณิ ต เช่น รู ป ทรงกลม สี่ เหลี่ ยม สามเหลี่ ยม และรู ป ทรง
สร้ างสรรค์ ส่วนใหญ่จะเป็ นรูปทรงนามธรรม (Abstract Form)การออกแบบเครื่ องประดับรูปทรง
ธรรมชาติสิ่งแวดล้ อม เน้ นการเลียนแบบหรื อลดตัดทอนให้ ง่ายขึ ้น เพื่อนามาใช้ ในการออกแบบ
โดยคานึงถึงวัสดุที่จะนามาใช้ ให้ มีความสัมพันธ์กบั การออกแบบให้ มากที่สดุ ดังนัน้ การออกแบบ
จะต้ อ งเน้ น เรื่ อ ง สี วัส ดุ การผลิ ต อาจจะจ าลองแบบท าเป็ น หุ่ น จ า ลองก่ อ นก็ ไ ด้ ขนาดของ
หุน่ จาลองควรมีลกั ษณะเท่าของจริง(บุญวงศ์, 2542)
การออกแบบเครื่ องประดับที่เป็ นรูปทรงเรขาคณิตและรูปทรงเสรี จะเน้ นความคิด
สร้ างสรรค์เกี่ยวกับรูปทรงใหม่ๆ ขึ ้นมา ในวงการประดิษฐ์ เครื่ องประดับในปั จจุบนั ที่เป็ นงานศิลปะ
เครื่ องประดับ ไม่ใช่งานช่างหรื อมวลผลิตเพื่อการค้ า นิยมการออกแบบรู ปทรงเสรี และออกแบบ
เฉพาะผลงานแต่ล ะชิน้ เพราะทาให้ ได้ ผลงานแปลกใหม่ไม่ซา้ กับรู ปแบบเดิมที่มี อยู่ผ้ ูออกแบบ
เครื่ องประดับในแต่ละรูปทรง จะต้ องคานึงถึงความงดงามน่าสนใจในตัวของมันเอง รูปทรงจะต้ อง
มีความสัมพันธ์กบั ส่วนรวมทังหมด
้
และควรคานึงถึงความสัมพันธ์กบั บริเวณว่างอีกด้ วย
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3) สี (Color)
โดยทั่วไปแล้ วสีจ ะสร้ างความประทับใจต่อผู้พ บเห็นได้ ม ากพอๆ กับการสร้ าง
แบบการเลือกวัสดุ ตลอดจนความประณีต ในการทางาน แต่สีเป็ นสิ่ งที่เร้ าความรู้สึกได้ มาก สีที่ใช้
ในเครื่ องประดับ จะเป็ นสีจากหิน เพชร พลอย โลหะ และวัสดุประเภทต่างๆ อย่างไรก็ตามหินที่
เกิดขึ ้นเองจากธรรมชาติย่อมมีค่ากว่าหิน หรื อพลอยที่เกิดจากการสร้ างขึ ้น ทางวิทยาศาสตร์ การ
ใช้ สีในการทาเครื่ องประดับจึงต่างกับการใช้ สีทางการเขี ยนภาพ เพราะสีของงานเครื่ องประดับ
เป็ น สี จ ากวัส ดุซึ่ง ผสมผสานกัน เองตามธรรมชาติ เป็ น การตกผลึก ที่ ย าวนาน อย่ างไรก็ ต าม
ผู้ออกแบบควรจะรู้เกี่ยวกับเรื่ องของสีไว้ บ้าง เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการออกแบบ
ต่อไป(ตันบุญต่อ, 2540)
ค่าของสี
• สีแท้ (Hue) คือสีสดใสที่ยงั ไม่ได้ ผ่านการผสมให้ ความเข้ มของสีเปลี่ยนไป เช่น
สีเขียว สีแดง สีน ้าเงิน สีเหลือง สีส้ม
• สีคา่ อ่อน (Tint) คือสีที่ถกู ผสมด้ วยสีขาวหรื อมีตวั ละลายที่ทาให้ สีออ่ นลง
• ค่าสีแก่ (Shade) คือสีที่ถกู ผสมด้ วยสีดาและทาให้ เข้ มและแก่ขึ ้น
• สีคา่ คล ้า (Tone) คือสีที่ผสมด้ วยสีเทาให้ คา่ ของสีคล ้าลง
การใช้ สี ให้ ก ลมกลื น และตัด กัน สี ก ลมกลื น กัน (Harmony) ได้ แ ก่ การใช้ สี ที่
คล้ ายๆ กันมารวมกลุ่มๆไว้ ด้วยกันให้ เหมาะสมกลมกลืน แต่ก็ต้องไม่ให้ ร้ ู สึกจืดชืด ไม่น่าสนใจ สี
ตัด กัน (Contrast) ได้ แ ก่ ก ารใช้ สี ให้ ร้ ู สึก ตัด กัน สดใส การใช้ รวมกัน ควรค านึ ง ความเหมาะสม
กลมกลืนกันที่จะไปกันได้ ไม่ร้ ูสกึ ตัดกันรุนแรงจนดูนา่ เกลียด
สีแดง (Red) ให้ ความรู้สึกตื่นเต้ น แสดงจุดเด่นอันน่าสนใจ สะดุดตา มีลกั ษณะ
เร้ าความสนใจตลอดเวลาที่พบเห็น แต่ถ้าใช้ สีแดงมากเกินไป ความรู้ สึกจะเปลี่ยนเป็ นฉูดฉาด สี
แดงเข้ ากับสีม่วง สีน ้าตาล สีดา สีทอง สีเขียวเข้ ม แต่อย่างไรก็ตาม ย่อมขึ ้นอยู่กบั ปริ มาณการใช้ สี
ให้ เหมาะสมด้ วย สาหรับเครื่ องประดับแล้ ว สีแดงจะได้ แก่ ทับทิม พลอยสีแดง สีที่เข้ ากันได้ แก่ สี
เงิน สีทอง สีดา สีเขียว สีน ้าเงินเข้ ม แต่ทงนี
ั ้ ้ต้ องขึ ้นอยูก่ บั รูปแบบเป็ นสาคัญด้ วย
สีดา (Black) มีลกั ษณะสงบเงียบ อับทึบ น่ากลัว สง่า ถ้ าอยู่ในบริ เวณกว้ างๆ จะ
ให้ ความรู้สึกอ้ างว้ าง เงียบสงบ มากกว่า อยู่ในบริเวณแคบๆ สาหรับเครื่ องประดับที่เป็ นสีดา ได้ แก่
นิ ล หิ น ประเภทข้ า วตอกพระร่ ว ง หรื อ หิ น อุก กาบาต เป็ นต้ น สี ที่ จ ะใช้ ให้ เข้ า กับ สี ด าเมื่ อ เป็ น
เครื่ องประดับ ได้ แก่ สีเงิน สีทอง เป็ นต้ น
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สีเขียว (Green) มีลกั ษณะเป็ นสีให้ ความรู้สึกเย็น ให้ ความรู้ สึกเป็ นกลาง สบาย
ตา สดชื่น เป็ นสีที่เข้ ากับสีเทา สีนา้ ตาล เป็ นสีที่ตรงกันข้ ามกับสีแดง เครื่ องประดับที่เป็ นสีเขียว
ได้ แก่ หันสีเขียวที่เรี ยก เขียวส่อง พลอยสีเขี ยว มรกต สีที่เข้ ากับสีเขียวได้ ดีเมื่อเป็ นเครื่ องประดับ
ได้ แก่ สีขาว สีเงิน สีดา
สีน ้าเงิน (Blue) เป็ นสีเย็น เมื่อมีความเข้ มจัดจะให้ ความรู้สึกเยือกเย็น สีสงบ เข้ า
กับสีเขียว สีเหลือง สีน ้าตาล และกลมกลืนกับสีดา เป็ นสีที่อยู่ตรงข้ ามกับสีส้ม เครื่ องประดับที่เป็ น
สีน ้าเงิน ได้ แก่ หินสีน ้าเงิน พลอยหินสีน ้าเงินที่เรี ยกว่า ไพลิน นับว่าเป็ นหินที่มีราคาแพง ชาวยุโรป
ใช้ เป็ นแหวนหมันราคาแพงมาก
้
ถ้ าได้ รับการเจียระไนอย่างดี
4) การสร้ างความสมดุล
ความสมดุล (Balance) หมายถึง การจัดองค์ประกอบให้ สมั พันธ์ กัน มีนา้ หนัก
หรื อความสมดุลกลมกลืนไปด้ วยกัน ความสมดุลทาให้ เกิดความกลมกลืนสวยงาม ความสมดุล
พิจารณาได้ เป็ น 2 ลักษณะคือ สมดุลซ้ ายขวาเท่ากัน (Symmetry) และสมดุลซ้ ายขวาไม่เท่ากัน
(Asymmetry) ความสมดุลซ้ ายขวาเท่ากัน เป็ นการสมดุลด้ วยขนาด หรื อรู ปร่ างที่คล้ ายกัน หรื อ
การใช้ สีที่มีความกลมกลืนกัน ส่วนลักษณะสมดุลซ้ ายขวาไม่เท่ากัน เป็ นการสมดุลที่แตกต่างกัน
ด้ านรู ปทรง เนื อ้ ที่ สี แต่ดูแล้ วรู้ สึกกลมกลืนสมดุลกัน การออกแบบ 3 มิติเช่นเครื่ องประดับ ถ้ า
ออกแบบไม่สมดุลจะเห็นสีนาหนักเอียงไปข้ างใดข้ างหนึ่งได้ อย่างชัดเจน วิธีแก้ ปัญหาเรื่ องความ
สมดุลในเครื่ องประดับอาจจะแก้ ปัญหาได้ ดงั นี ้
• สมดุลด้ วยรูปทรง แก้ ปัญหาให้ ขนาดรูปทรงเท่ากัน
• สมดุลด้ วยสี แก้ ปัญหาด้ วยการใช้ สีให้ กลมกลืนกัน
• สมดุลด้ วยลักษณะผิว ทาให้ เกิดลักษณะผิวที่แตกต่างกันมากน้ อย
5) การเลือกลักษณะผิว
ผิว (Texture) คือส่วนที่มองเห็นได้ รอบๆ รู ปทรงหรื อรู ปร่ างนัน้ ๆ ซึ่งอาจจะเป็ น
ลักษณะขรุขระ มัน หยาบ ด้ าน โปร่งใส ฯลฯ ลักษณะผิวให้ ความรู้สึกต่อการพบเห็นอย่างยิ่ง ทาให้
เกิ ด ความรู้ สึ ก อยากจับ ต้ อ ง ลูบ คล า ลัก ษณะผิ ว จะให้ ค วามรู้ สึ ก ตอบสนองต่างกัน ตามแต่
ความรู้ สึกของแต่ละบุคคลว่าจะตอบสนองไปในด้ านใด อย่างไร ลักษณะผิวจึงมี ความสาคัญต่อ
รู ปทรงมาก ในด้ านการสัม ผัสลักษณะผิวมีส่วนช่วยในการออกแบบรู ปทรงเป็ นอย่างยิ่ง สิ่งของ
เครื่ องใช้ ตามบริ เวณที่เป็ นด้ าม หรื อที่จบั ถือ มักจะออกแบบให้ ผิวขรุขระ จับถือกระชับมือ และถ้ า
สิ่งของนันเป็
้ นเครื่ องประดับ ลักษณะผิวจะต้ องมีความกลมกลืนกับส่วนรวมทัง้ หมดของรูปทรง ผิว
จะเรี ยบ หรื อขรุขระมักจะขึ ้นกับแบบ และการไปกันได้ หรื อไม่กบั วัสดุโดยส่วนรวม ตลอดจนสี และ
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การนาไปใช้ เป็ นสาคัญ ด้ วย การออกแบบเครื่ องประดับให้ ลักษณะผิวสะดุดตานัน้ ใช่จะเน้ นที่
ลักษณะผิวอย่างเดียว แต่จะต้ องคานึงถึง แบบ และวัสดุที่จะนามาใช้ ด้วย ถ้ าผู้ ออกแบบต้ องการ
จะเน้ นผิวของโลหะ ที่จะนามาใช้ ทาเป็ นเครื่ องประดับอย่างเดียว จะต้ องให้ สมั พันธ์ กบั รู ปทรง ไม่
ควรมีหินสีหรื อสิ่งอื่นๆ มาร่ วมในแบบนัน้ อีก เพราะจะทาให้ เครื่ องประดับ มีจุดสนใจ หรื อจุดเร้ า
สับสน แต่ในขณะเดียวกัน หากจะให้ ผิวเรี ยบ และขรุ ขระต่างกัน ไม่ควรให้ ปริ มาณเนื ้อที่ที่จะใช้
เท่ากัน การทาเครื่ องประดับ อาจทาได้ โดยใช้ เศษโลหะต่างชนิดมาเชื่อมติดกัน และขัดให้ เกิ ด
ความสวยงาม หรื อจะใช้ วิธีขดู รี ดให้ เกิดเป็ นรอยขึ ้น หรื อจะใช้ วิธีฝังหินขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกัน
ให้ เกิดการขรุ ขระก็ ได้ อย่างไรก็ตาม ต้ องออกแบบเป็ นภาพร่ า งให้ ได้ ลักษณะตายตัวที่ต้องการ
เสียก่อน (ทิพยเมธี, 2551)
6.2 การเลือกวัสดุมาใช้ ทางานเครื่ องประดับ
ถ้ าคิดในด้ านประโยชน์ อย่างจริ งจังแล้ ว เครื่ องประดับดูจะให้ ประโยชน์ น้อย แต่มี
ประโยชน์โดยตรงด้ านความสวยงาม และความสุขทางใจให้ แก่ผ้ เู ป็ นเจ้ าของ ดังนัน้ วัสดุที่นามาใช้
ส่วนใหญ่มกั จะใช้ สิ่งของที่มีความสวยงาม หรื อมีราคาแพง แต่สิ่งของที่สวยงามบางครัง้ ราคาไม่
แพง หรื ออายุไม่คงทน สิ่งของที่มีราคาแพงเป็ นสิ่งของที่มีอายุการใช้ งานยืน นาน ดังนัน้ จะเห็นได้
ว่าการเลือกวัสดุ ช่างทาเครื่ องประดับจะเลือกหิน หรื อโลหะที่มีราคาแพง ไม่เปลี่ยนสภาพได้ ง่าย
เช่น หินที่มีอายุ การตกผลึกนาน ได้ แก่ เพชร บุษราคัม โกเมน ทับทิม มรกต พลอยสีตา่ งๆ เป็ นต้ น
ในบรรดาหินทังหลาย
้
เพชรจะมีราคาแพงที่สดุ ทังนี
้ ้ เมื่อทาการเจียระไนแล้ ว มีความ
สวยงาม เมื่อกระทบกับแสงไฟหรื อแสงสว่างจะเกิดเป็ นประกายแสงวูบวาบชวนมอง นอกจากหิน
ดังกล่าวแล้ ว ยัง ใช้ โลหะมาผสมทาเป็ นเครื่ องประดับได้ อีกด้ วย โลหะที่นิยมและราคาแพงมาก
ได้ แก่ ทองคา นาก เงิน โลหะที่เกิดจากการผสมทางวิทยาศาสตร์ และจัดว่าเป็ นโลหะที่มีราคาสูง
มากเช่นกัน ได้ แก่ ทองคาขาว ส่วนโลหะที่นามาใช้ เป็ นส่วนผสมทาเทียมโลหะอื่นๆ และมีราคาไม่
สูง ได้ แก่ ทองเหลือง อะลูมิเนียม นิเกิล เป็ นต้ น
การเลือกโลหะมาใช้ ทาเครื่ องประดับ นักออกแบบจะพิจารณาโลหะที่ เกิดขึน้ ตาม
ธรรมชาติก่อน และให้ ราคาสูงมากกว่าโลหะอื่น ๆ และถ้ าโลหะที่ทาเทียมชนิดใดมีส่วนผสมของ
ทองคา นาก หรื อเงินแล้ ว จะมีราคาสูงขึ ้นอีก
ในปั จจุบนั นี ้ ค่านิยมในการเลือกวัสดุมาใช้ ทาเครื่ องประดับเปลี่ยนไปมาก ประกอบ
กับนักวิทยาศาสตร์ เจริ ญก้ าวหน้ า มีการสังเคราะห์วสั ดุตา่ ง ๆ ขึ ้นใช้ บางครัง้ เลียนแบบของจริงจน
ใกล้ เคียง เกือบจะดูไม่ออก ต้ องใช้ เครื่ องมือกล้ องขยาย และความชานาญพิเศษในการพิจารณา
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จึงจะรู้ได้ เช่น เพชรรัสเซีย ทับทิมอัด มรกตอัด และหินอัด ชนิดอื่น ๆ อีกมาก แต่เครื่ องประดับที่ทา
ปลอมเหล่านี ้ จะมีราคาถูกกว่าของจริ งมาก และมีอายุการใช้ งานไม่นานเท่าของจริง ด้ วยเหตุนี ้ จึง
เป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ เครื่ องประดับแพร่ หลายไปสู่ชนชัน้ กลาง และสามัญ ชนมากขึน้ และใน
ขณะเดียวกัน นักออกแบบก็ม่งุ มาสู่วสั ดุที่ไม่มีราคามากขึ ้น เช่น การทาเครื่ องประดับจากกระดูก
สัตว์ จากผิ วไม้ เปลื อกไม้ จากขนสัตว์ จากพลาสติก จากเมล็ดพื ช ฯลฯ ทัง้ นี ้ เนื่องจากสภาวะ
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และค่านิยม หรื อรสนิยมที่เปลี่ยนไป การใช้ วสั ดุราคาถูก ทาให้
ต้ นทุนการผลิตถูก(ธิตะจารี , 2543)
วิธี เลื อกโลหะ ควรเลื อกโลหะชนิด ที่ มี ค วามแข็ง และทรงตัวได้ ดี ไม่เปลี่ ยนสี เมื่ อ
สัมผัสกับเหงื่อหรื อผิว เวลารี ดโลหะเป็ นแผ่นบาง ควรคานึงถึงการนาไปใช้ ประโยชน์ด้วย ไม่ควรให้
บางมากเกินไป เพราะถ้ ารี ดโลหะให้ บาง จะทาให้ แผ่นโลหะไม่อยู่ตวั โลหะที่เหมาะจะนามาใช้ ทา
เครื่ องประดับ ได้ แก่ ทองคา นาก เงิน ทองแดง ทองเหลือง ทองเค ทองขาว ทองคาขาว เป็ นต้ น
ราคาของโลหะจะขึน้ อยู่กับความนิยม และสภาวะทางเศรษฐกิจในยุคนัน้ ๆ วัสดุที่หายาก ที่ไม่
แพร่หลาย จะเป็ นวัสดุที่มีราคาแพง เช่นเดียวกับวัสดุที่นิยมแพร่หลาย
หินที่มีราคาเป็ นที่นิยมใช้ ในการทาเครื่ องประดับ ได้ แก่ เพชร พลอย หินสี ราคาของ
เพชรขึ ้นอยูก่ บั ขนาดและการเจียระไน ส่วนราคาของหินขึ ้นอยูก่ บั ความนิยม วัสดุอื่นๆ ก็นามาใช้ ใน
การทาเครื่ องประดับได้ เช่น เปลือกไม้ ผิวไม้ แผ่นไม้ กระดูกสัตว์ งาช้ าง เมล็ดพืช พลาสติก เป็ น
ต้ น
วัส ดุที่ใช้ ในการทาเครื่ องประดับ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคื อ ประเภทถาวร และ
ประเภทไม่ถาวร
วัส ดุป ระเภทถาวร ได้ แ ก่ โลหะทุ ก ชนิ ด เช่ น ทองค า ทองค าขาว เงิ น ทองแดง
ทองเหลือง อะลูมิเนียม หินต่างๆ เช่น เพชร มรกต ทับทิม โกเมน และพลอยต่างๆ ตลอดจนวัสดุที่
หายาก เช่น งาช้ าง
วัส ดุป ระเภทไม่ถ าวร ได้ แก่ วัส ดุป ระเภทไม้ เมล็ ด พื ช พลาสติก และวัสดุอื่น ๆ ที่
แตกหัก ชารุดเสียหายได้ ง่ายการเลือกวัสดุมาใช้ ทาเครื่ องประดับต้ องพิจารณา คือ
• การออกแบบ เหมาะสมกลมกลืนกันโดยสภาพส่วนรวมทังหมด
้
• ประโยชน์ใช้ สอย โดยเน้ นว่าเครื่ องประดับนัน้ จะใช้ ในเวลาใด เช่น เวลากลางคืน
ควรเลือกหิน หรื อโลหะที่มีแสงเป็ นประกาย รับแสงไฟ
• กระบวนการผลิตที่สมั พันธ์ กับการออกแบบและประโยชน์ใช้ สอย การบารุงรักษา
สะดวก ง่าย และรวดเร็ว ไม่ยงุ่ ยากเกินความจาเป็ น
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6.3 กระบวนการผลิตงานเครื่ องประดับ
ในส่วนของกระบวนการผลิตงานเครื่ องประดับ เป็ นกระบวนการที่มีความซับซ้ อน
และต้ องใช้ ความปราณีต ระมัดระวัง และความชานาญสูง ผู้วิจยั จะขอแบ่งหน้ าที่ของกระบวนการ
ผลิตออกเป็ นทังหมด
้
11 หน่วย ดังนี ้
หน่วยที่ 1 นักออกแบบ ในการเข้ าเยี่ยมส่วนงานออกแบบ คุณควรตระหนักอยูเ่ สมอ
ว่าฝ่ ายนี ้คือฝ่ ายงานออกแบบซึ่งเป็ นที่ที่ก่อกาเนิดความคิดทางด้ านการออกแบบทังหลาย
้
การวาด
แบบเพื่อการใช้ งานและ/หรื อการแสดงภาพจาลองอย่างถูกต้ องเที่ยงตรงของแบบจะเสร็จสมบูรณ์
ที่ ฝ่ ายงานนี ้ ให้ คุณ เรี ยนรู้ รู ปแบบต่างๆของการร่ างภาพ และให้ ท าการบันทึกข้ อความซึ่งเป็ น
คาแนะนาของนักออกแบบเหล่านัน้ เพื่อให้ เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สดุ
หน่วยที่ 2 ช่างทาต้ นแบบ ช่างทาต้ นแบบเป็ น ผู้ที่ สร้ างต้ นแบบขึน้ จากแบบ ช่าง
อาจจะเลือกโลหะหรื อ Wax ซึ่งเป็ นระดับปานกลางสาหรับการสร้ างต้ นแบบ ขึ ้นอยู่กับสไตล์หรื อ
รูปร่างของชิ ้นงานเครื่ องประดับ วิธีหนึ่งก็คือ การใช้ โลหะ เราสามารถเรี ยกได้ ว่าเป็ นงานช่างทอง
ต้ นแบบเหล่านี ้จะถูกประกอบขึ ้นมาจากแผ่นโลหะและลวด การขึ ้นเป็ นรู ปร่ างต่างๆจะแยกกันทา
แล้ วจึงนามาเชื่อมเข้ าด้ วยกัน การทาต้ นแบบอีกวิธีหนึง่ จะทามาจาก Wax ซึง่ จะเป็ นการเตรี ยมการ
สู่งานหล่อ เนื่องจากมี Wax หลายชนิดที่แตกต่างกันและมีเทคนิคในการทา Wax ที่แตกต่างกัน
ด้ วย วิธีนี ้จึงเป็ นการเสนอขอบเขตกว้ างๆของความเป็ นไปได้ ในการออกแบบ รวมทังเปิ
้ ดโอกาสใน
การใช้ ความคิดและจินตนาการ วิธีการนี ้เป็ นที่นิยมเพิ่มขึ ้นในกระบวนการหล่อสาหรับงานผลิตจิว
เวลรี่ แ บบปริ ม าณมากๆ (Mass Production) ซึ่ง จะเป็ น วิ ธี ก ารที่ เป็ น ทางเลื อ กหนึ่ ง ส าหรั บ นัก
ออกแบบหลายๆคนในการทาต้ นแบบจาก Wax ส าหรับการสร้ างสรรค์แบบนัน้ ช่างทาต้ นแบบ
อาจจะใช้ วิธีใดวิธีหนึง่ หรื อจะใช้ ประกอบกันทังสองวิ
้
ธีก็ได้ ถ้ าต้ นแบบ Wax ถูกทาขึ ้นมาสาหรับการ
นาไปผลิตซ ้า หลังจากที่หล่อเป็ นโลหะแล้ ว ก็จะถูกนาไปทาความสะอาดและเตรี ยมสาหรับการทา
แม่พิมพ์ยาง (ถ้ าต้ นแบบประดิษฐ์ ขึ ้นในรูปของโลหะ ก็ไม่จาเป็ นต้ องนาไปหล่อ ต้ นแบบนันจะถู
้
ก
ส่งตรงไปทาแม่พิมพ์ยาง) เมื่อใดที่การออกแบบของคุณได้ สาเร็จลงอย่างสมบูรณ์แล้ ว แบบนันก็
้ จะ
ถูกส่งเข้ าสู่สายการผลิ ต ซึ่งสิ่ งที่ เกิ ดขึน้ กับแบบที่คุณ สร้ างสรรค์ไว้ ดูเหมื อนว่าจะนอกเหนือการ
ควบคุมของคุณ อย่างไรก็ตาม ความเข้ าใจของคุณ ในเรื่ องการผลิตชิ ้นงานเครื่ องประดับ จะถูก
แทรกเข้ าไปในแบบของคุณแล้ วเมื่อตอนออกแบบ คุณจึงสามารถสื่อสารได้ ดีขึ ้นมากถึงสิ่งที่คุณ
ต้ องการ เพื่ อให้ ได้ เห็นผลลัพ ธ์ ตามที่ คุณ คาดหวังไว้ แบบที่ ดีนัน้ เป็ นมากกว่าการร่ างภาพ แต่
เปรี ยบเสมือนพิมพ์เขียวสาหรับชิ ้นงานเครื่ องประดับ ในการเริ่ มต้ น จาไว้ ว่าการแสดงภาพจาลอง
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ของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ าเป็ นการแสดงภาพ Perspective จะเป็ นเรื่ องของ “การตีความ” คน
2 คนอาจตัด สิ น ขนาดและสัด ส่วนออกมาด้ วยวิธี ที่ แตกต่างกัน อย่างมาก การพิ จ ารณาในทุก
ขัน้ ตอนของกระบวนการผลิ ต จึง เป็ น สิ่งที่ จ าเป็ น ที่ จ ะทาให้ คุณ มี ค วามรู้ เพี ยงพอที่ จ ะร่ างภาพ
ชิ ้นงานให้ ออกมาเป็ นแบบที่นาไปใช้ ได้ จริ งๆอย่าทางานเพียงคนเดียว ให้ ออกไปพบปะพูดคุยกับ
ช่างขึน้ รู ป (Model Maker) เพื่ อเป็ นการแลกเปลี่ ยนความคิดกันและส ารวจหาสิ่งที่คุณ ต้ องการ
จริงๆ พูดคุยกับช่างหล่อ, ช่างแกะ Wax และช่างที่ประกอบชิ ้นงาน, ช่างฝั งเพชรพลอยและช่างขัด
เพื่ อ ค้ น หาค าตอบให้ ได้ ว่า สิ่ ง ใดที่ ท าได้ สิ่ ง ใดที่ ท าไม่ ไ ด้ กับ แบบที่ คุณ ได้ ส ร้ างไว้ แ ล้ ว และจง
สอบถามความเห็นเพื่อให้ ได้ แบบที่ดีที่สดุ สาหรับการผลิตที่จะไม่เกิดปัญหาใด ๆ
หน่วยที่ 3 การทาแม่พิมพ์ ยาง แม่พิม พ์ ยางจะถูกทาขึน้ ล้ อมรอบต้ นแบบ ในการ
สร้ างแม่พิมพ์ยางนัน้ ต้ นแบบจะถูกวางอยู่ในกรอบและถูกรัดอย่างดีกับแผ่นยางพิเศษวางอยู่ใน
เครื่ องอัดแม่พิมพ์ยาง (Vulcanizer) ซึ่งเป็ นเครื่ องที่ใช้ ความร้ อนและความดันในการอัดยางให้ ไหล
ไปรอบๆแบบทัว่ ทังหมด
้
เมื่อแม่พิมพ์เย็นลง ก็จะใช้ มีดในการตัดเปิ ดแม่พิมพ์ การตัดแยกอย่างชานาญจะต้ อง
เป็ นการตัดแยกโดยที่ในขณะเดียวกันก็เป็ นการเตรี ยมการ “ล็อค” ไปด้ วยในตัว ซึ่งจะทาให้ ทงสอง
ั้
ส่วนพอดีกนั เมื่อต้ นแบบถูกแยกออกจากกัน ก็จะเปิ ดให้ เห็นช่องข้ างใน และแม่พิมพ์นนก็
ั ้ จะพร้ อม
สาหรับการสร้ างต้ นแบบ Wax ได้ อีกเป็ นร้ อยๆแบบ
หน่วยที่ 4 การฉี ดต้ นแบบ Wax ขัน้ ต่อไปจะเป็ นการผลิตแบบตัวอย่าง หรื อ Wax
Copy ของชิ ้นงาน ซึ่งเป็ นการถอดแบบมาจากต้ นแบบอย่างแท้ จริ ง Wax ที่ถกู ทาให้ ร้อนจะถูกฉี ด
เข้ าไปในแม่พิมพ์ ยาง ไหลผ่านรู แคบๆเข้ าไปเติมเต็ม เนื อ้ ที่ช่องว่างข้ างใน เพี ยงไม่ถึงนาที แบบ
ตัวอย่าง Wax ก็จะเย็นตัวลงและพร้ อมที่จะเอาออกจากแม่พิม พ์แบบตัวอย่างแต่ละแบบจะถูก
ตรวจสอบหาข้ อบกพร่องของตัวแบบอย่างระมัดระวัง เช่น โพรงอากาศใน WAX ซึ่งอาจจะเกิดขึ ้น
ระหว่างการทาให้ เป็ นสุญ ญากาศ ซึ่งจะส่งผลเสียหายต่องานหล่อได้ ส่วนที่ไม่สมบูรณ์ ใดๆหรื อ
ส่วนที่ผิดรูปผิดร่างไปของแบบตัวอย่างจะถูกไปทาให้ เกิดซ ้าในโลหะ ดังนันจึ
้ งต้ องทาการตรวจหา
ในขันตอนนี
้
้ ส่วนที่ไม่สมบูรณ์ใดๆหรื อจุดอ่อนที่มา จากโพรงซึ่งเป็ นทางเดินของ Wax นันก็
้ มีส่วน
ทาให้ เกิดความเสียหายในขันตอนการหล่
้
อเช่นกัน ดังนันจึ
้ งต้ องทาการตรวจสอบโพรงดังกล่าวด้ วย
ให้ สอบถามช่างที่ทา Wax เพื่อให้ ทราบถึงจุดที่จะเป็ นปั ญหาได้ เช่น แบบที่ทาให้ Wax สามารถ
ไหลไปได้ ดี หรื อ แบบที่จะทาให้ Wax ไม่สามารถเติมเต็มได้ และเป็ นสาเหตุให้ เกิดงาน Reject อยู่
บ่อยๆ ให้ หาทางเรี ยนรู้สิ่งที่จะทาให้ ดีขึ ้นได้ พร้ อมทังหาเหตุ
้
ผล
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แบบตัวอย่างมากกว่าหนึ่งแบบสามารถทาการหล่อได้ ในครัง้ เดียว แบบตัวอย่าง
หลายๆแบบอาจจะถูกจัดให้ เป็ นกลุ่มและนาไปติดกับฐานของต้ นเทียน หรื อ แบบตัวอย่างหลายๆ
อันอาจจะติดอยู่กบั ต้ นเทียนซึ่งเป็ นรูปลักษณะคล้ ายต้ นไม้ ก็ได้ ซึ่งขึ ้นอยู่กบั อุปกรณที่ทาการหล่อ
แต่วตั ถุประสงค์และหน้ าที่ยงั คงเป็ นเหมือนเดิม คือ เพื่อรองรับ Wax สาหรับเตรี ยมเข้ าสู่การหล่อ
แบบตัวอย่างจะถูกทาให้ ติดอยู่กบั โพรงซึ่งจะทามุมในลักษณะลู่ลง ซึ่งจะเป็ นการสร้ างให้ ทางเดิน
ของ Wax ที่ละลายสามารถไหลออกมาได้ โดยสะดวก และสาหรับโลหะที่ร้อนสามารถไหลเข้ าไปได้
ในระหว่างการหล่อ แบบตัวอย่างแต่ละแบบจะถูก ติดอย่างระมัดระวัง และต้ องเว้ นช่องไฟไม่ให้
ชิ ้นงานรบกวนกันในระหว่างที่ทาการหล่อ
หน่วยที่ 5 เบ้ าและการเทปูนลงเบ้ า ปูนหล่อทองเป็ นวัสดุที่สามารถต้ านทานความ
ร้ อนสูง เป็ นวัตถุดบิ ที่มีลกั ษณะคล้ ายปูนปลาสเตอร์ ซงึ่ จะถูกนามาผสมกับน ้า ผ่านสุญญากาศเพื่อ
ทาให้ ฟองอากาศหายไป แล้ วเทลงไปบนแบบตัวอย่าง Wax และเมื่อปูนหล่อทองแข็งตัว ก็จะขึ ้นรูป
เป็ นพิมพ์สดุ ท้ ายสาหรับการนาไปทาการหล่อโลหะ เบ้ ามีลกั ษณะเป็ นรูปทรงกระบอกที่ทามาจาก
เหล็ก หรื ออาจเป็ นวัสดุที่ดีกว่าคือสแตนเลส โดยจะถูกวางไว้ ในตาแหน่งที่ตงตรงและพอเหมาะกั
ั้
บ
ตัวฐาน ซึ่งถูกทาขึน้ มาสาหรับรองรับแบบตัวอย่าง Wax โดยรอบ ในขันตอนของการเทปู
้
นลงเบ้ านี ้
ตัวปูนจะถูกเทเข้ าไปในเบ้ าอย่างระมัดระวังและไม่ให้ กระทบกับแบบตัวอย่าง Wax แต่ละเบ้ าที่ได้
เทปูน ลงไปแล้ ว จะถูก วางใต้ ป ล่ อ งสุญ ญากาศที่ ซึ่ ง สุ ญ ญากาศจะถู ก ปล่ อ ยออกมาจากปั๊ ม
สุญ ญากาศ ในขัน้ ตอนนีจ้ ะเป็ นการเคลื่อนย้ ายหลุมหรื อฟองอากาศที่ติดอยู่ในเบ้ าอีกครัง้ หาก
ฟองอากาศยังไม่สามารถกาจัดออกไปได้ ฟองอากาศเหล่านี ้ จะทาให้ เกิดความเสียหายเมื่อทา
การหล่อ เนื่องจากในขณะที่โลหะร้ อนถูกเติมเข้ าไปในโพรง/ช่องว่างของแบบตัวอย่าง ช่องอากาศ
ส่วนเกินที่อยู่รอบๆแบบตัวอย่างจะถูกเติมเต็มด้ วยโลหะเช่นกัน ซึ่งจะทาให้ เกิดรอยนูนของโลหะที่
ไม่ต้องการติดอยูท่ ี่แบบตัวอย่างสาหรับงานหล่อด้ วย
หน่วยที่ 6 การเผา หลังจากขันตอนการท
้
าสุญญากาศ ซึ่งได้ เบ้ าปูนมาแล้ ว จะทา
การเอาฐานออกและนาตัวเบ้ าเข้ าสู่เตาเผาส าหรับเผา ขัน้ ตอนการเผานี ้ จะเป็ นการกาจัดแบบ
ตัว อย่า ง Wax ที่ อ ยู่ภ ายในเบ้ า ปูน ออกไปโดยการให้ ค วามร้ อนที่ ตัว เบ้ า ช่ อ งที่ ติ ด อยู่กับ แบบ
ตัวอย่างแต่ละอันจะเป็ นช่องทางสาหรับการไหลออกของ Wax ที่ละลายตัวออกมา และในเวลา
เดียวกัน ก็จะเป็ นช่องสาหรับโลหะที่หลอมเหลวจะเข้ าไปในโพรงของตัวแม่พิมพ์ในกระบวนการ
หล่อ เมื่อใดที่ Wax ละลาย เตาเผาจะยังคงให้ ความร้ อนกับตัวเบ้ าอยูต่ อ่ ไป จนกว่าจะได้ อณ
ุ หภูมิที่
เหมาะสมสาหรับการหล่อ
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หน่วยที่ 7 การหล่อ เครื่ องจักรสาหรับงานหล่อเครื่ องประดับ มี 2 ประเภท คือ เครื่ อง
หล่อเหวี่ยง และ เครื่ องหล่อสุญญากาศ เครื่ องหล่อเหวี่ยงจะใช้ การเคลื่อ นที่แบบหมุนเพื่อใช้ แรงใน
การผลักให้ โลหะที่หลอมเหลวไหลเข้ าสู่ตวั แม่พิมพ์ เครื่ องหล่อสุญญากาศจะใช้ สุญญากาศและ
แรงดึงดูดของโลกในการดึงดูดโลหะเข้ าสู่โพรงที่ ตัวแม่พิม พ์ เครื่ องแต่ละประเภทรวมถึงตัวเบ้ า
หลอม ซึ่งเป็ นภาชนะขนาดเล็กที่บรรจุโลหะที่หลอมเหลวแล้ ว และสามารถต้ านทานความร้ อนสูง
ได้ โดยจะมี ช่องหรื อ รู อยู่ที่ ป ลายด้ านหนึ่ง ทัง้ นี ้ เม็ ดโลหะซึ่งถูกบรรจุในเบ้ าหลอมจะถูกท าให้
ละลายก่อนด้ วยตะเกียงพ่น นอกจากนี ้ โลหะอาจถูกทาให้ ละลายได้ อีกวิธีหนึ่ง โดยเบ้ าหลอมกรา
ไฟต์ซึ่งได้ รับความร้ อนจากไฟฟ้า ทาให้ สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ ด้วยเครื่ องมือวัดหรื อเครื่ องวัด
อุณ หภู มิ สูง ส าหรั บ เครื่ อ งหล่อ ที่ มี ค วามซับ ซ้ อ นกว่านี จ้ ะใช้ เตาหลอมที่ มี ก ารเหนี่ ย วน าของ
กระแสไฟฟ้าสลับด้ วยความถี่สงู ในการทาให้ เกิดการละลายอย่างรวดเร็ว
ส าหรั บ เครื่ อ งหล่ อ แบบเหวี่ ย ง เบ้ า จะถู ก เคลื่ อ นย้ า ยจากเตาเผาและถู ก วางใน
แนวนอนภายในตัวเครื่ อง ตัวเบ้ าหลอมจะถูกวางในแนวเดียวกันกับเบ้ า ช่างหล่อจะหลอมโลหะที่
อยู่ในเบ้ าหลอม และเฝ้าดูจนกว่าโลหะจะหลอมจนได้ สภาพที่เหมาะสม จากนัน้ ช่างหล่อก็จะเริ่ ม
เดินเครื่ องโดยปล่อยให้ เบ้ าเริ่ มเคลื่อนไหวไปตามแรงเหวี่ยงของเครื่ อง แรงขับดันที่เกิดขึ ้นจากแรง
เหวี่ยงจะเป็ นตัวที่ ดันให้ โลหะไหลเข้ าสู่โพรงที่ ตัวแม่พิมพ์ ส าหรับวิธีการทางานของเครื่ องหล่อ
สุญ ญากาศ เบ้ าจะถูกเคลื่อนย้ ายจากเตาเผาและนามาวางไว้ ในตัวแม่พิมพ์ที่มีช่องเปิ ดด้ านบน
โลหะจะถูกทาให้ ล ะลายในเบ้ าหลอมแล้ วจึงไหลลงสู่แม่พิ ม พ์ ที่เปิ ดไว้ ในขณะเดี ยวกัน ระบบ
สุญญากาศก็เริ่ มทางาน ซึ่งจะทาการสูบอากาศออกจากแม่พิมพ์และดูดโลหะที่หลอมเหลวแล้ ว
กลับเข้ าไปในโพรงที่ตวั แม่พิมพ์
หน่วยที่ 8 การปฏิบตั ิการหลังกระบวนการหล่อ หลังจากกระบวนการหล่อได้ เสร็ จ
สิ ้นแล้ ว เบ้ าก็จะถูกย้ ายไปยังหน่วยงานถัดไป ปูนหล่อทองจะถูกทาให้ หลวมโดยการนาเบ้ าไปวาง
ไว้ ในถังน ้าเย็น ช่างหล่อก็จะเคลื่อนย้ ายปูนหล่อซึ่งยังติดแน่นอยู่ด้วยกันไปสู่งานหล่อพร้ อมทังน
้ ้า
และแปรงแข็งหรื อน ้าที่รักษาระดับความกดอากาศให้ ปกติ ชิ ้นงานหล่อจะถูกตัดโดยใช้ เครื่ องมือตัด
(Sprue Cutter) เพื่ อ แยกชิ น้ งานออกจากต้ น ไม้ ห รื อ ฐานของมัน (Sprue Base) จากนัน้ ให้ ท า
ความสะอาดด้ วยกรดเพื่อล้ างเอาอ็อกไซด์หรื อวัตถุใดๆที่เคลือบปูนหล่ออยู่ออกไป สุดท้ าย ชิ ้นงาน
จะถูกตรวจสอบอย่างระมัดระวัง เพื่อดูว่าชิ ้นงานแต่ละชิ ้นถูกเติมให้ เต็มหรื อไม่ (ให้ ดทู กุ เนื ้อที่ของ
แหวนรวมทังตามง่
้
ามหรื อซอกมุมต่างๆว่ามีความสมบูรณ์) นัน่ คือ โลหะจะแข็งตัวโดยไม่มีรูเล็กๆ
ซึ่งจะส่งผลให้ พื ้นผิวหน้ าเสียหายได้ (เรี ยกว่า เป็ นรูพรุน) เมื่อสอบถามช่างหล่อถึงปั ญหาเรื่ องการ
เกิดรูพรุน ซึ่งจะส่งผลต่อแบบของชิ ้นงานนัน้ และจะทาอย่างไรปั ญหานี ้จึงจะลดน้ อยลงได้ ทังนี
้ ้ รู
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พรุ น เป็ นตัวบ่งชี ้ถึงรูเล็กๆที่ผิวหน้ าของโลหะ ซึ่งเป็ นสัญญาณที่บ่งบอกถึงงานหล่อที่ถกู ทาลาย รู
พรุ นที่ ผิวหน้ าในบางครัง้ สามารถหายไปได้ จ ากการขัดตบแต่งถ้ าเป็ นรู เล็กๆ อย่างไรก็ ตาม มัก
พบว่ารูพรุ นเหล่านี ้ จะปรากฏไปทั่วโลหะ การเกิดรูพรุนเป็ นผลมาจากหลายๆสาเหตุ บางครัง้ ถูก
พบในขันตอนของกระบวนการผลิ
้
ต (ฟองอากาศ, รอยแตกของปูนหล่อทอง, การมีสิ่งปนเปื อ้ นที่
เม็ดโลหะ, หรื อ โลหะที่หลอมเหลวเย็นตัวลงช้ าเกินไปในขณะที่ หล่องาน) สาเหตุอื่นๆถูกพบใน
ขันตอนของการขึ
้
้นรู ปชิ ้นงาน (โพรงของต้ นเทียนที่ไม่เหมาะสม, แบบดีไซน์ที่ต้องการต้ นเทียนที่
ซับซ้ อนซึ่งไม่สามารถนามาใช้ ในทางปฏิบตั ิในกระบวนการผลิตได้ , หรื อ แบบดีไซน์ซึ่งส่วนที่เป็ น
เนื ้อที่กว้ างของตัวแหวนอยูต่ ิดต่อกับเนื ้อที่ส่วนแคบซึง่ เป็ นอุปสรรคต่อการไหลของเนื ้อโลหะ)
หน่วยที่ 9 การทาความสะอาดและการประกอบ งานในส่วนของการประกอบนัน้
ช่างเครื่ องประดับจะต้ องนาส่วนของก้ านที่เป็ นส่วนเกินจากการตัดต้ นแบบโลหะที่ยงั คงค้ างอยู่บน
ชิ น้ งานออกไปโดยใช้ ล้ อ ขัด หิ น เจี ย ระไน ต่อ จากนัน้ ช่า งฝี มื อ จะท าความสะอาดชิ น้ งานด้ ว ย
เครื่ องมื อ ชนิ ด เดี ย วกัน แต่เปลี่ ยนหัวไปใช้ ล้ อ ขัด แบบแปรงท าความสะอาด งานหล่อ ที่ ยังไม่
สมบูรณ์ อีกเล็กน้ อยอาจจะแก้ ไขด้ วยการตะไบตบแต่งและกระดาษขัดเงา ก่ อนทาการประกอบ
แหวน ส่วนประกอบต่างๆจะต้ องถูกขัดก่อน โดยเฉพาะเนื ้อที่สว่ นที่ติดต่อกับส่วนอื่นๆซึ่งจะมีความ
ยากลาบากในการขัดแต่งหลังจากที่ทาการประกอบแล้ ว ถังขัดแบบแนวนอนจะถูกนามาใช้ ในการ
ขัดเกลาพื ้นผิวที่ยงั ไม่สมบูรณ์ การหมุนของถังขัดจะทาให้ ชิ ้นส่วนต่างๆมีพื ้นผิ วที่ราบเรี ยบและมี
ความเป็ นมันเงาแววาว ซึ่งจะเป็ นการช่วยลดเวลาในการขัดแต่งโดยใช้ มือลงได้ ขณะนี ้ ชิน้ งาน
เครื่ อ งประดับ พร้ อมแล้ วที่ จ ะเข้ าสู่ก ระบวนการประกอบ ซึ่งช่างจะต้ อ งใช้ ล้ อ ขัด หิ น เจี ยระไน ,
อุป กรณ์ ในการเชื่ อ ม, และเครื่ อ งมื อ ชนิ ด ต่า งๆที่ อ อกแบบมาเพื่ อ การผลิ ต งานเครื่ อ งประดับ
ส่วนประกอบต่างๆของชิ ้นงานหรื อแหวนซึง่ ไม่ได้ ผา่ นกระบวนการหล่อ เช่น ส่วนประกอบสาเร็จรูป
ต่างๆ จะถูกนามาเชื่อมในขันตอนนี
้
้ การเรี ยนรู้ถึงปั ญหาทั่วๆไปที่เกิดขึ ้น และการเรี ยนรู้ เกี่ยวกับ
รู ป แบบต่ า งๆ ของดี ไ ซน์ รวมถึ ง วิ ธี ก ารต่ า งๆที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพกั บ งาน ของคุ ณ จะน ามาซึ่ ง
กระบวนการคิดที่ดีและง่ายต่อการนาชิ ้นงานมาประกอบเข้ าด้ วยกัน
หน่วยที่ 10 งานฝั ง ในขันนี
้ ้ ช่างฝั งจะประดับพลอยที่ตวั ชิ ้นงานหรื อที่แหวน ไม่ว่าจะ
เป็ นงานฝั งในรูปแบบใด โลหะที่อยู่ล้อมรอบเม็ดพลอยจะต้ องสามารถยึดตัวพลอยให้ แน่นหนาได้
แหวนที่มีการออกแบบที่ดีจะต้ องนึกถึงหน้ าที่ในเรื่ องของการยึดเม็ดพลอยให้ แน่นหนาเข้ าไว้ ด้วย
รวมถึงความสามารถในการแสดงถึงความงดงามของเม็ดพลอยที่นามาประดับด้ วย ช่างฝั งจะ
ทางานโดยใช้ เครื่ อ งมื อทัง้ ที่ มี ม อเตอร์ ป ระกอบหรื อไม่มี ก็ได้ ในการท างานฝั ง ซึ่งเครื่ องมื อ ที่ มี
มอเตอร์ ประกอบจะสามารถประกอบกับหัวสว่านในรูปแบบที่แตกต่างกันสาหรับใช้ ในการตะไบตบ
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แต่ง หากเป็ นงานฝั งที่มีซอกมุม แต่ละซอกมุมจะต้ องประกอบด้ วยเนือ้ โลหะที่เพียงพอในการให้
ช่างฝั งสามารถทาเป็ นที่นงั่ รองรับเม็ดพลอยได้ รวมถึงการตะไบและการปรับแต่งพืน้ ที่รอบๆเม็ด
พลอยได้ เมื่อสอบถามช่างฝั งถึงการฝั งพลอยและทาการสังเกตการณ์ ในแต่ละขันตอน
้
ให้ ช่างฝั ง
นาชิ ้นงานชิ ้นงานฝั งซึง่ ใช้ เทคนิคในการฝังที่แตกต่างกันมาให้ ดู เช่น การฝั งแบบ Pave’ หรื อ การฝั ง
แบบช่องสะพาน ให้ ลองค้ นหาว่าอะไรคือข้ อบกพร่องของแบบซึง่ จะทาให้ เกิดปัญหาในขันตอนการ
้
ฝังได้ ขณะที่คณ
ุ ได้ เรี ยนรู้เพิ่มขึ ้นเกี่ยวกับเทคนิคในการฝั งและการออกแบบงานฝั ง จะส่งผลให้ การ
ออกแบบของคุณสามารถนาไปใช้ งานจริงได้ มากขึ ้น
หน่วยที่ 11 งานขัด กระบวนการขัดจะสามารถสาเร็ จลงได้ ต้องอาศัยเครื่ องขัดแบบ
มอเตอร์ ซึ่งมีแกนหมุน 2 แบบอยู่ที่แต่ละข้ าง คือ แกนหมุนที่เป็ นวงล้ อขัดแบบแปรง และ วงล้ อขัด
แบบผ้ า ซึ่งที่วงล้ ออาจจะเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ เป็ นกระดาษทรายหรื อโลหะสาหรับขัดอื่นๆ ช่างขัดจะทา
ตามลาดับขันของการขั
้
ดแต่ง โดยเริ่ มจากงานที่มีความหยาบกระด้ างและขัดแต่งจนมีความเป็ น
มัน วาวสู ง โดยมี ก ารเลื อ กใช้ ว งล้ อที่ แ ตกต่ า งกั น พร้ อมด้ ว ยยาขัด โลหะ การขั ด แต่ ง ชิ น้ งาน
เครื่ องประดับในขัน้ ตอนสุดท้ ายต้ องอาศัยความสามารถพิเศษของช่างขัด ช่างขัดที่ ดีจะต้ องมี
ความคุ้นเคยกับเทคนิคในการขัดแต่งที่แตกต่างกัน เช่น Metal Coloring, Sand Blasting และ เงิน
, ทอง, Rhodium Platingอัญ มณี ซึ่ง มี มูล ค่าสูง และเปราะบาง เช่น มรกต, ไข่มุก อาจถูกท าให้
เสียหายได้ จากวิธีการขัดบางวิธี ตลอดกระบวนการของการขัด ซึ่งรวมถึงการทาความสะอาดในขัน้
สุดท้ ายด้ วยอุล ตร้ าโซนิ คและเครื่ องจักรที่ ใช้ ไอน า้ ช่างขัดจะต้ องระวัง รักษาอัญ มณี โดยต้ องมี
ความรู้ ในการบารุ งรักษาที่ เหมาะสม การซอกซอนเข้ าสู่พื น้ ผิวที่ยากต่อการเข้ าถึงนัน้ จาเป็ นที่
จะต้ องใช้ ขนั ้ ตอนการทางานแบบพิเศษ ดังนัน้ การเรี ยนรู้ เกี่ ยวกับการออกแบบนัน้ อาจยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอและครอบคลุมมาถึงกระบวนการขัดด้ วย ผลก็คือ จะทาให้ เกิดต้ นทุนการ
ผลิตที่เพิ่มขึ ้นได้ จึงควรมีการพูดคุยกันถึงเรื่ องของการออกแบบที่ชว่ ยป้องกันการเกิดปัญหาเหล่านี ้
ด้ วย(สุตสังข์, 2548)
6.4 เทรนด์เครื่ องประดับ 2018
ด้ วยปั จจุบนั การกาหนดเทรนด์การออกแบบเครื่ องประดับที่เผยแพร่ออกมาในแต่ละ
ปี ก่อนล่วงหน้ าของบรรดาเหล่ากูรูในแวดวงธุรกิจแฟชัน่ และเครื่ องประดับนันได้
้ เข้ ามามีบทบาท
สาคัญต่อการวางแนวทางในการดีไซน์สินค้ าของผู้ประกอบการในธุรกิจอัญมณีและเครื่ องประดับ
ค่อนข้ างมาก ทางกรมส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศเชิญผู้เชี่ยวชาญจากฝรั่งเศสมาให้ ความรู้
เกี่ ยวกับเทรนด์แฟชั่นเครื่ องประดับฤดูกาล Spring/Summer 2018 พร้ อมให้ คาแนะนาเกี่ ยวกับ
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ผลิ ตสิ นค้ าให้ โดนใจผู้บริ โภค โดยเฉพาะกลุ่ม ลูกค้ าผู้หญิ งที่มี ความหลากหลาย ส่วนการเจาะ
ตลาดยุโรป SMEs ต้ องเรี ยนรู้ตลาดใหม่หมด เหตุตลาดไม่เหมือนในไทยและอาเซียน ภายใต้ ธีม
แนวคิด 4 เทรนด์หลัก เพื่อเป็ นแนวทางแก่นกั ออกแบบและผู้ผลิตอัญมณีและเครื่ องประดับสาหรับ
เป็ นไอเดียในการสร้ างสรรค์สินค้ า คัดสรรวัตถุดิบในการผลิต เตรี ยมพร้ อมเข้ าสู่กระบวนการผลิต
เป็ นชิ ้นงานเครื่ องประดับเพื่อเปิ ดตัวเป็ นคอลเลคชัน่ ใหม่ๆ ตามฤดูกาล
นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวฒ
ั น์รัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริ มการค้ า
ระหว่างประเทศได้ เชิ ญ Mr.David Landart ผู้อ านวยการฝ่ ายการตลาดภาคพื น้ เอเชี ย Carlin
Group ประเทศฝรั่งเศส ซึง่ เป็ นผู้เชี่ยวชาญในด้ านแฟชัน่ เครื่ องประดับ มาให้ ความรู้เกี่ยวกับเทรนด์
แฟชัน่ เครื่ องประดับฤดูกาล Spring/Summer 2018 กลยุทธ์การสร้ างแบรนด์ และการเล่าเรื่ องราว
ของแบรนด์ อย่างไรให้ ป ระสบความส าเร็ จ ให้ กับ ผู้ป ระกอบการไทย ทัง้ ผู้ส่ง ออก ดี ไซเนอร์ ใน
ธุ ร กิ จ อั ญ มณี และเครื่ อ งประดับ ของไทย เพื่ อ ให้ ทราบถึ ง ทิ ศ ทางและแนวโน้ มของแฟชั่ น
เครื่ องประดับ และจะได้ ผลิตสินค้ าให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของตลาดได้ มีรายละเอียดดังนี ้
สาหรับเทรนด์แฟชัน่ เครื่ องประดับในฤดูกาลหน้ า สามารถแบ่งได้ เป็ น 4 กลุม่ ใหญ่ ได้ แก่
1) เทรนด์ “Rutilant” ซึ่งเป็ นการผสมผสานวัฒ นธรรมอเมริ กันและแคริ บเบี ยน
ตัวอย่าง คือ ศิลปะการออกแบบสไตล์ Memphis ที่โด่งดังในยุค 80 โทนสีจะเน้ นใช้ สีที่สดใส เร้ า
อารมณ์ มีความแปลก ไม่ซ ้าใคร
2) เทรนด์ “Sublime Flawless” ซึ่งจะเน้ นความละเอียด ประณีต ความงามของ
ผู้หญิง โดยอาจใช้ ลายของลูกไม้ งานปั ก มาออกแบบผสมผสานกับหินทาให้ ดอู ่ อนหวานขึ ้น หรื อ
ใช้ เทคโนโลยี 3D Printing มาช่วยในการออกแบบ โทนสีจะเน้ นสีออ่ น สีขาว สีทอง
3) เทรนด์ “Black Sunshine” เน้ นพลังของสีดาและหินแร่ ธาตุ โชว์พื น้ ผิวที่เป็ น
เอกลักษณ์ โดยได้ แรงบันดาลใจจากหินภูเขาไฟ ผสานกับการใช้ ความเงางามของสี เงิน เพื่อให้
ยังคงความเป็ นผู้หญิง
4) เทรนด์ “Carpe Diem” เน้ นการดูแลสุขภาพ โดยใช้ แรงบันดาลใจจากสีของ
ผลไม้ รูปทรงดอกไม้ กลีบดอกไม้ เกสรดอกไม้ มาเป็ นแรงบันดาลใจในการออกแบบ โทนสีสดใส
ส้ ม เหลือง
นอกจากนี ้ Mr.David ยังแลกเปลี่ยนประเด็นเกี่ยวกับ “กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย” เพื่อให้
สามารถ “เลือก” และ โฟกัสในการผลิต โดยแบ่งออกเป็ น 5 กลุม่ ใหญ่ ได้ แก่
กลุ่ม “Timeless Women” หรื อ “Classic Women” กลุ่มนี ้ จะสนใจเครื่ องประดับที่
เน้ นคุณภาพสูง และมองว่าการซื ้อเครื่ องประดับเป็ นการลงทุนในระยะยาว โดยกลุ่มนี ้จะชื่นชอบ
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เครื่ องประดับที่ สวย หรู เรี ยบ ไม่ต้ องโดดเด่น กลุ่ม “Glamour Women” กลุ่ม นี จ้ ะชอบสินค้ าที่
สะดุดสายตา เน้ นเครื่ องประดับที่มีความเงางาม ขนาดใหญ่ กลุ่ม “Fashionista Women” กลุ่มนี ้
เป็ นกลุม่ ที่เสพติดกับแฟชัน่ เครื่ องประดับที่สวมใส่ต้องนาแฟชัน่ กลุม่ “Romantic Woman” กลุ่ม
นี ้จะใช้ อารมณ์ ความรู้ สึกในการเลือกสินค้ า ชื่นชอบสินค้ าที่มีความเป็ นผู้ หญิงสูง โชว์ได้ แต่จะไม่
มาก กลุ่ม สุ ด ท้ าย คื อ “Modern & Contemporary Women” ผู้ห ญิ ง ทัน สมัย มี ค วามมั่น ใจใน
ตัวเองสูง เป็ น Working Woman แต่งตัวในสไตล์ Minimalism สินค้ าต้ องมีดีไซน์และลงตัว กลุ่มนี ้
มีความซับซ้ อนในการเลือกสินค้ ามากที่สดุ (สันติวงษ์ , 2537)
ผู้เชี่ยวชาญจาก Carlin Group ยังได้ ให้ ข้อคิดทิ ้งท้ ายว่า การออกแบบเครื่ องประดับ
ต้ องคานึงถึงผู้ใช้ งานต้ องใช้ ได้ จริ ง กุญแจสาคัญในการออกแบบ คือ ต้ องเข้ าใจและรู้ว่าลูกค้ า คื อ
ใคร และลูก ค้ า หลัก ของธุ ร กิ จ อัญ มณี คื อ ผู้ห ญิ ง ซึ่ ง มี ค วามซับ ซ้ อ นในการเลื อ กผลิ ต ภัณ ฑ์
การศึกษาเทรนด์จึงเป็ นเรื่ องสาคัญ ผู้ผลิตโดยเฉพาะรายกลางและเล็ก (SME) ต้ องทาความเข้ าใจ
ว่า ลูกค้ าตลาดใหม่ในยุโรป มี ความแตกต่างจากตลาดในประเทศไทย หรื อแม้ กระทั่งอาเซี ยน
ดังนัน้ การออกแบบจึงต้ องทาความเข้ าใจ Key Style และ Code และมีกลยุทธ์ ที่เหมาะสม(วงษ์
มณฑา, 2542)
7. ทฤษฎีความพึงพอใจ
7.1 ความหมายของความพึงพอใจ
ความพึ ง พอใจ (Satisfaction) ได้ มี ผ้ ู ให้ ความหมายของความพึ ง พอใจไว้ ห ลาย
ความหมาย ดังนี ้พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542) ได้ ให้ ความหมายของความพึงพอใจไว้
ว่า พึงพอใจ หมายถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ
ดิเรก (2528) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติทางบวกของบุคคลที่มีตอ่ สิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง เป็ นความรู้สึกหรื อทัศนคติที่ดีตอ่ งานที่ทาของบุคคลที่มีตอ่ งานในทางบวก ความสุขของ
บุคคลอันเกิดจากการปฏิบตั ิงานและได้ รับผลเป็ นที่พึงพอใจ ทาให้ บคุ คลเกิดความกระตือรื อร้ น มี
ความสุข ความมุ่ง มั่น ที่ จ ะท างาน มี ข วัญ และมี ก าลั ง ใจ มี ค วามผูก พัน กับ หน่วยงาน มี ค วาม
ภาคภูมิใจในความสาเร็ จของงานที่ทา และสิ่งเหล่านี ้จะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การทางานส่งผลต่อถึงความก้ าวหน้ าและความสาเร็จขององค์การอีกด้ วย
วิรุฬ (2542) กล่า วว่า ความพึ ง พอใจเป็ น ความรู้ สึก ภายในจิ ต ใจของมนุษ ย์ ที่ ไ ม่
เหมือนกัน ขึ ้นอยู่กบั แต่ละบุคคลว่าจะมีความคาดหมายกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างไร ถ้ าคาดหวังหรื อมี
ความตังใจมากและได้
้
รับการตอบสนองด้ วยดีจะมีความพึงพอใจมากแต่ในทางตรงกันข้ ามอาจ
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ผิดหวังหรื อไม่พึงพอใจเป็ นอย่างยิ่ง เมื่อไม่ได้ รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว้ ทงนี
ั ้ ้ขึ ้นอยู่กั บสิ่งที่
ตังใจไว้
้ วา่ จะมีมากหรื อน้ อย
สอดคล้ องกับ ฉัตรชัย (2535) กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึง
ความรู้ สึกหรื อทัศนคติของบุคคลที่ มี ต่อสิ่งหนึ่งหรื อปั จจัยต่างๆที่ เกี่ ยวข้ อง ความรู้ สึกพอใจจะ
เกิ ด ขึน้ เมื่ อ ความต้ อ งการของบุค คลได้ รับ การตอบสนองหรื อ บรรลุจุด มุ่ง หมายในระดั บ หนึ่ ง
ความรู้ สึกดัง กล่าวจะลดลงหรื อ ไม่เกิ ดขึน้ หากความต้ องการหรื อจุดมุ่งหมายนัน้ ไม่ได้ รับ การ
ตอบสนอง
กิตติมา (2529) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้ สึกชอบหรื อพอใจที่มีต่อ
องค์ประกอบและสิ่งจูงใจในด้ านต่างๆเมื่อได้ รับการตอบสนอง
กาญจนา (2546) กล่ า วว่ า ความพึ ง พอใจของมนุ ษ ย์ เป็ นการแสดงออกทาง
พฤติกรรมที่เป็ นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็ นรูปร่างได้ การที่เราจะทราบว่าบุคคลมีความพึง
พอใจหรื อไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่ค่อนข้ างสลับซับซ้ อนและต้ องมีสิ่งเร้ าที่ตรงต่อ
ความต้ องการของบุคคล จึงจะทาให้ บคุ คลเกิดความพึงพอใจ ดังนันการสิ
้
่งเร้ าจึงเป็ นแรงจูงใจของ
บุคคลนันให้
้ เกิดความพึงพอใจในงานนัน้
นภารัตน์ (2544) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็ นความรู้ สึกทางบวกความรู้ สึกทางลบ
และความสุขที่มีความสัมพันธ์กนั อย่างซับซ้ อน โดยความพึงพอใจจะเกิดขึ ้นเมื่อความรู้สึกทางบวก
มากกว่าทางลบ
เทพพนม และสวิ ง (2540) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็ นภาวะของความพึงใจหรื อ
ภาวะที่มีอารมณ์ ในทางบวกที่เกิดขึ ้น เนื่องจากการประเมินประสบการณ์ ของคนๆหนึ่ง สิ่งที่ขาด
หายไประหว่างการเสนอให้ กบั สิ่งที่ได้ รับจะเป็ นรากฐานของการพอใจและไม่พอใจได้
สง่า (2540) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกที่เกิดขึ ้นเมื่อได้ รับผลสาเร็ จ
ตามความมุง่ หมายหรื อเป็ นความรู้สกึ ขันสุ
้ ดท้ ายที่ได้ รับผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์
จากการตรวจเอกสารข้ างต้ นสรุ ปได้ ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้ สึกที่ดีหรื อ
ทัศนคติที่ดีของบุคคล ซึ่งมักเกิดจากการได้ รับการตอบสนองตามที่ตนต้ องการ ก็จะเกิดความรู้สึก
ที่ดีต่อสิ่งนัน้ ตรงกันข้ ามหากความต้ องการของตนไม่ได้ รับการตอบสนองความไม่พึงพอใจก็จะ
เกิดขึ ้น
7.2 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
Shelly อ้ างโดย ประกายดาว (2536) ได้ เสนอแนวคิด เกี่ ยวกับ ความพึง พอใจ ว่า
ความพึงพอใจเป็ นความรู้ สึกสองแบบของมนุษย์ คื อ ความรู้ สึกทางบวกและความรู้ สึกทางลบ
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ความรู้ สึกทางบวกเป็ นความรู้ สึกที่เกิดขึน้ แล้ วจะทาให้ เกิดความสุข ความสุขนีเ้ ป็ นความรู้ สึกที่
แตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอื่นๆ กล่าวคือ เป็ นความรู้สึกที่มีระบบย้ อนกลับความสุขสามารถ
ทาให้ เกิดความรู้สึกทางบวกเพิ่มขึ ้นได้ อีก ดังนันจะเห็
้
นได้ วา่ ความสุขเป็ นความรู้สึกที่สลับซับซ้ อน
และความสุขนี ้จะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้ สึกในทางบวกอื่นๆ ขณะที่วิชยั (2531) กล่าวว่า
แนวคิดความพึงพอใจ มีส่วนเกี่ ยวข้ องกับความต้ องการของมนุษย์ กล่าวคือ ความพึงพอใจจะ
เกิดขึน้ ได้ ก็ต่อเมื่อความต้ องการของมนุษย์ได้ รับการตอบสนอง ซึ่งมนุษย์ไม่ว่าอยู่ในที่ใดย่อมมี
ความต้ องการขันพื
้ ้นฐานไม่ตา่ งกัน
พิทกั ษ์ (2538) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็ นปฏิกิริยาด้ านความรู้สึกต่อสิ่งเร้ าหรื อสิ่ง
กระตุ้นที่แสดงผลออกมาในลักษณะของผลลัพธ์ สุดท้ ายของกระบวนการประเมิ น โดยบ่งบอก
ทิศทางของผลการประเมินว่าเป็ นไปในลักษณะทิศทางบวกหรื อทิศทางลบหรื อไม่มีปฏิกิริยาคือ
เฉยๆ ต่อสิ่งเร้ าหรื อสิ่งที่มากระตุ้น
สุเทพ (2541) ได้ สรุปว่า สิ่งจูงใจที่ใช้ เป็ นเครื่ องมือกระตุ้นให้ บคุ คลเกิดความพึงพอใจ
มีด้วยกัน 4 ประการ คือ
1) สิ่งจูงใจที่เป็ นวัตถุ (material inducement) ได้ แก่ เงิน สิ่งของ หรื อสภาวะทาง
กายที่ให้ แก่ผ้ ปู ระกอบกิจกรรมต่างๆ
2) ส ภ า พ ท า ง ก า ย ที่ พึ ง ป ร า ร ถ น า (desirable physical condition) คื อ
สิ่งแวดล้ อมในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ซึง่ เป็ นสิ่งสาคัญอย่างหนึง่ อันก่อให้ เกิดความสุขทางกาย
3) ผลประโยชน์ ท างอุ ด มคติ (ideal benefaction) หมายถึ ง สิ่ ง ต่า งๆที่ ส นอง
ความต้ องการของบุคคล
4) ผลประโยชน์ทางสังคม (association attractiveness) หมายถึง ความสัมพันธ์
ฉันท์มิตรกับผู้ร่วมกิจกรรม อันจะทาให้ เกิดความผูกพัน ความพึงพอใจและสภาพการร่วมกัน อัน
เป็ นความพึงพอใจของบุคคลในด้ านสังคมหรื อความมัน่ คงในสังคม ซึ่งจะทาให้ ร้ ูสึกมีหลักประกัน
และมีความมัน่ คงในการประกอบกิจกรรม
ขณะที่ ปรี ยากร (2535) ได้ มีการสรุ ปว่า ปั จจัยหรื อองค์ประกอบที่ใช้ เป็ นเครื่ องมื อ
บ่งชี ้ถึงปัญหาที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในการทางานนันมี
้ 3 ประการ คือ
1) ปัจจัยด้ านบุคคล (personal factors) หมายถึง คุณลักษณะส่วนตัวของบุคคล
ที่เกี่ยวข้ องกับงาน ได้ แก่ ประสบการณ์ในการทางาน เพศ จานวนสมาชิกในความรับผิดชอบ อายุ
เวลาในการทางาน การศึกษา เงินเดือน ความสนใจ เป็ นต้ น
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2) ปั จ จัย ด้ า นงาน (factor in the Job) ได้ แ ก่ ลัก ษณะของงาน ทัก ษะในการ
ทางาน ฐานะทางวิชาชีพ ขนาดของหน่วยงาน ความห่างไกลของบ้ านและที่ทางาน สภาพทาง
ภูมิศาสตร์ เป็ นต้ น
3) ปั จจัยด้ านการจัดการ (factors controllable by management) ได้ แก่ ความ
มัน่ คงในงานรายรับ ผลประโยชน์ โอกาสก้ าวหน้ า อานาจตามตาแหน่งหน้ าที่ สภาพการทางาน
เพื่อนร่วมงาน ความรับผิด การสื่อสารกับผู้บงั คับบัญชา ความศรัทธาในตัวผู้บริหาร การนิเทศงาน
เป็ นต้ น
7.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
Kotler and Armstrong (2002) รายงานว่ า พฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ เกิ ด ขึ น้ ต้ องมี
สิ่งจูงใจ (motive) หรื อแรงขับดัน (drive) เป็ นความต้ องการที่กดดันจนมากพอที่จะจูงใจให้ บุคคล
เกิดพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความต้ องการของตนเอง ซึง่ ความต้ องการของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
ความต้ องการบางอย่างเป็ นความต้ องการทางชีววิทยา(biological) เกิดขึ ้นจากสภาวะตึงเครี ยด
เช่ น ความหิ ว กระหายหรื อความล าบากบางอย่ า ง เป็ นความ ต้ องการทางจิ ต วิ ท ยา
(psychological) เกิดจากความต้ องการการยอมรับ (recognition) การยกย่อง (esteem) หรื อการ
เป็ น เจ้ าของทรั พ ย์ สิ น (belonging) ความต้ อ งการส่วนใหญ่ อ าจไม่ม ากพอที่ จ ะจูง ใจให้ บุค คล
กระทาในช่วงเวลานัน้ ความต้ องการกลายเป็ นสิ่งจูงใจ เมื่อได้ รับการกระตุ้นอย่างเพียงพอจนเกิด
ความตึงเครี ยด โดยทฤษฎีที่ได้ รับความนิยมมากที่สดุ มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของอับราฮัม มาสโลว์
และทฤษฎีของซิกมันด์ ฟรอยด์
1) ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s theory motivation)
อับราฮัม มาสโลว์ (A.H.Maslow) ค้ นหาวิธีที่จะอธิบายว่าทาไมคนจึงถูกผลักดัน
โดยความต้ องการบางอย่าง ณ เวลาหนึ่ง ทาไมคนหนึง่ จึงทุม่ เทเวลาและพลังงานอย่างมากเพื่อให้
ได้ มาซึ่งความปลอดภัยของตนเองแต่อีกคนหนึ่งกลับทาสิ่งเหล่านัน้ เพื่อให้ ได้ รับการยกย่องนับถือ
จากผู้อื่น คาตอบของมาสโลว์ คือ ความต้ องการของมนุษย์จะถูกเรี ยงตามลาดับจากสิ่งที่กดดัน
มากที่สดุ ไปถึง
1.1) ความต้ องการทางกาย (physiological needs) เป็ นความต้ องการพื น้ ฐาน
คือ อาหาร ที่พกั อากาศ ยารักษาโรค
1.2) ความต้ องการความปลอดภั ย (safety needs) เป็ นความต้ องการที่
เหนือกว่า ความต้ องการเพื่อความอยูร่ อด เป็ นความต้ องการในด้ านความปลอดภัยจากอันตราย
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1.3) ความต้ องการทางสังคม (social needs) เป็ นการต้ องการการยอมรับจาก
เพื่อน
1.4) ความต้ องการการยกย่อง (esteem needs) เป็ นความต้ องการการยกย่อง
ส่วนตัว ความนับถือและสถานะทางสังคม
1.5) ความต้ องการให้ ตนประสบความสาเร็ จ (self – actualization needs) เป็ น
ความต้ องการสูงสุดของแต่ละบุคคล ความต้ องการทาทุกสิ่งทุกอย่างได้ สาเร็จ
บุคคลพยายามที่สร้ างความพึงพอใจให้ กบั ความต้ องการที่สาคัญที่สดุ เป็ นอันดับ
แรกก่อนเมื่อความต้ องการนันได้
้ รับความพึงพอใจ ความต้ องการนันก็
้ จะหมดลงและเป็ นตัวกระตุ้น
ให้ บคุ คลพยายามสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ความต้ องการที่สาคัญที่สดุ ลาดับต่อไป ตัวอย่าง เช่น
คนที่อดอยาก (ความต้ องการทางกาย) จะไม่สนใจต่องานศิลปะชิ ้นล่าสุด (ความต้ องการสูงสุด)
หรื อไม่ต้องการยกย่องจากผู้อื่น หรื อไม่ต้องการแม้ แต่อากาศที่ บริ สุทธิ์ (ความปลอดภัย) แต่เมื่ อ
ความต้ องการแต่ละขันได้
้ รับความพึงพอใจแล้ วก็จะมีความต้ องการในขันล
้ าดับต่อไป
2) ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด์
ซิกมันด์ ฟรอยด์ ( S. M. Freud) ตังสมมุ
้
ติฐานว่าบุคคลมักไม่ร้ ูตัวมากนักว่าพลัง
ทางจิตวิทยามีส่วนช่วยสร้ างให้ เกิดพฤติกรรม ฟรอยด์พบว่าบุคคลเพิ่มและควบคุมสิ่งเร้ าหลาย
อย่าง สิ่งเร้ าเหล่านี ้อยู่นอกเหนือการควบคุมอย่างสิ ้นเชิง บุคคลจึงมีความฝั น พูดคาที่ไม่ตงใจพู
ั้ ด
มีอารมณ์อยูเ่ หนือเหตุผลและมีพฤติกรรมหลอกหลอนหรื อเกิดอาการวิตกจริตอย่างมาก
ขณะที่ ชาริ ณี (2535) ได้ เสนอทฤษฎี การแสวงหาความพึงพอใจไว้ ว่า บุคคล
พอใจจะกระทาสิ่งใดๆที่ให้ มีความสุขและจะหลีกเลี่ยงไม่กระทาในสิ่งที่เขาจะได้ รับความทุกข์หรื อ
ความยากลาบาก โดยอาจแบ่งประเภทความพอใจกรณีนี ้ได้ 3 ประเภท คือ
1) ความพอใจด้ านจิตวิทยา (psychological hedonism) เป็ นทรรศนะของความ
พึงพอใจว่ามนุษย์โดยธรรมชาติจะมีความแสวงหาความสุขส่วนตัวหรื อหลีกเลี่ยงจากความทุกข์
ใดๆ
2) ความพอใจเกี่ ย วกับ ตนเอง (egoistic hedonism) เป็ น ทรรศนะของความ
พอใจว่ามนุษย์จะพยายามแสวงหาความสุขส่วนตัว แต่ไม่จาเป็ นว่าการแสวงหาความสุ ขต้ องเป็ น
ธรรมชาติของมนุษย์เสมอไป
3) ความพอใจเกี่ ย วกับ จริ ยธรรม (ethical hedonism) ทรรศนะนี ถ้ ื อ ว่ามนุษ ย์
แสวงหาความสุขเพื่อผลประโยชน์ของมวลมนุษย์หรื อสังคมที่ตนเป็ นสมาชิกอยู่และเป็ นผู้ได้ รับ
ผลประโยชน์ผ้ หู นึง่ ด้ วย
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8. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
เบญ จวรรณ สุ พั น อ่ า งทอง (2555) ได้ ท าวิ จั ย หั ว ข้ อ “การใช้ อั ต ลั ก ษณ์ ในการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี ” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษานโยบายของการใช้ อตั
ลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี การใช้ สื่อในการประชาสัมพันธ์การ
ท่ อ งเที่ ย วของจัง หวัด อุด รธานี แ ละผลตอบรั บ ของกลุ่ม ตัว อย่ า งต่อ การใช้ อัต ลัก ษณ์ ใ นการ
ประชาสัม พันธ์ การท่องเที่ ยวของจังหวัดอุดรธานี โดยใช้ วิธีวิจัยแบบผสานวิธี คือ การวิจัยเชิ ง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสารวจเอกสารที่เกี่ยวข้ อง (Document Research) และ
การสัม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก บุ ค คลจากหน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน (In-Depth Interview) ที่ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้ องในการใช้ อตั ลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี จานวน 5 คน
และการวิจัยเชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดยการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire)
แก่นกั ท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเข้ ามาท่องเที่ยวที่จงั หวัดอุดรธานี จานวน 400 คน
ผลการวิ จัยพบว่า อัต ลักษณ์ หรื อ ลัก ษณะเฉพาะที่ ส าคัญ ในด้ านต่างๆ ของจัง หวัด
อุดรธานีมี ทงั ้ หมด 7 ด้ าน ได้ แก่ แหล่งมรดกโลกและอุทยานประวัติศาสตร์ วัดป่ าที่ ได้ รับความ
ศรัทธาจากคนไทย สินค้ าหัตถกรรมที่มาจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ อาหารขึ ้นชื่อที่ได้ รับความ
นิยมจากคนจานวนมาก การเป็ นศูนย์กลางการคมนาคมทังทางบกและทางอากาศ
้
การเป็ นเมืองที่
มีศกั ยภาพทางเศรษฐกิจและการลงทุนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และการเป็ นจังหวัด
ที่มีเขยฝรั่งหรื อเขยชาวต่างชาติมากที่สดุ ในประเทศไทย โดยอัตลักษณ์เหล่านี จ้ ะถูกนามาใช้ ในการ
ประชาสัมพันธ์ ตามนโยบายของการใช้ อตั ลักษณ์ ในการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวของจังหวัด
อุด รธานี ซึ่ ง แบ่ ง ออกเป็ นรายไตรมาส ทัง้ หมด 4 ไตรมาส ได้ แ ก่ ไตรมาสที่ ห นึ่ ง (ตุล าคม –
ธั น วาคม) จะมี ก ารประชาสัม พัน ธ์ อัต ลัก ษณ์ ข องจัง หวัด อุด รธานี โดย ใช้ ชื่ อ ธี ม ว่ า “อี ส าน
มหัศ จรรย์ ” ไตรมาสที่ ส อง (มกราคม-มี น าคม) จะมี การประชาสัม พัน ธ์ อัต ลักษณ์ ของจัง หวัด
อุดรธานี โดย ใช้ ชื่อธี มว่า “สัมผัสวัฒนธรรมโขง-ชี-มูล” ไตรมาสที่สาม (เมษายน-มิถุนายน) จะมี
การประชาสัมพันธ์ อตั ลักษณ์ ของจังหวัดอุดรธานี โดย ใช้ ชื่อธี มว่า “พาลูกไปเรี ยนรู้ อู่อารยธรรม
อีสาน” และไตรมาสที่ สี่ (กรกฏาคม - กันยายน) จะมี การประชาสัม พันธ์ อัตลักษณ์ ของจังหวัด
อุดรธานี โดยใช้ ชื่อธีมว่า “เที่ยวหน้ าฝน ยลธรรมะและธรรมชาติที่อีสาน”
การใช้ สื่อในการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี บุคคลจากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ที่มีส่ว นเกี่ยวข้ องในการใช้ อตั ลักษณ์ ในการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวของ
จัง หวัดอุดรธานี มี ความพยายามที่ จ ะใช้ สื่ อในทุกประเภทอย่างต่อเนื่ อง โดยมี ก ารเลื อกใช้ สื่ อ
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ประชาสัมพันธ์ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรื อโครงการนันๆ
้ ว่าต้ องการที่จะประชาสัมพันธ์ผา่ น
สื่อส่วนกลางหรื อสื่อท้ องถิ่น ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ ทงั ้ 5 ประเภท ได้ แก่ สื่อบุคคล สื่อเฉพาะกิจ
สื่อมวลชน สื่ออินเตอร์ เนต และสื่ออื่นๆ
ผลตอบรับของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการใช้ อตั ลักษณ์ ในการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว
ของจังหวัดอุด รธานี นักท่องเที่ ยวจ านวน 400 คน ที่ เคยเดินทางเข้ ามาท่องเที่ ยวที่ จ.อุดรธานี
แบ่งเป็ นเพศชาย จานวน 200 คน และเพศหญิง จานวน 200 คน ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26-35 ปี
มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี มากที่สดุ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน
โดยมีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนอยูท่ ี่ 10,001-15,000 บาท
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยเดินทางเข้ ามาท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี 1 ครัง้ โดยสาเหตุใน
การเดิ น ทางเข้ า มาท่ อ งเที่ ย วคื อ เดิ น ทางเข้ า มาเพื่ อท างานมากที่ สุด รองลงมาคื อ ตัง้ ใจมา
ท่องเที่ยวเอง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะเดินทางเข้ ามาท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานีกบั ผู้ร่วมงาน และ
หากกล่าวถึ งจัง หวัดอุดรธานี ส่วนใหญ่ จ ะนึก ถึงพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ บ้ านเชี ยงเป็ น อัน ดับ แรกมากที่ สุด
ในขณะที่ถ้าถามถึงแหล่งท่องเที่ยวที่ร้ ู จกั ก่ อนเดินทางมาเที่ยวจังหวัดอุดรธานี กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่จะรู้จกั วัดป่ าบ้ านตาดมากที่สดุ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มี ความคิดเห็นว่าสื่อบุคคล มี ศกั ยภาพในการนามาใช้ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์อตั ลักษณ์เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานีมากที่สุด รองลงมาคือสื่อมวลชน และ
ลาดับสุดท้ ายคือ สื่ออื่นๆ โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความประทับใจในอัตลักษณ์ และสถานที่
ท่องเที่ ยวของจังหวัดอุดรธานี และจะเดินทางกลับมาท่องเที่ ยวที่ จัง หวัดอุดรธานี ในครัง้ ต่อไป
แน่นอน
วรางคนางค์ วรรณตุง และคณะ (2553) ได้ ทาวิจยั เรื่ อง การพัฒนารูปแบบเครื่ องประดับ
เงิน จากอัตลักษณ์ ช าวเขาเผ่าลี ซ อ (ลี ซู ) หมู่บ้ านศรี ดงเย็น อาเภอแม่แตง จังหวัดเชี ยงใหม่ มี
จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความเป็ นมาและกระบวนการทาเครื่ องประดับเงินของชาวขาเผ่าลีซอ (ลีซู)
เพื่ อสร้ างองค์ความรู้ เกี่ ยวกับอาชีพ การทาเครื่ องประดับของชาวเขาเผ่าลี ซอ หมู่บ้านศรี ดงเย็น
อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของเครื่ องประดับเงินชาวเขาเผ่าลีซอและ
นามาพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่ องประดับเงินในรูปแบบใหม่ โดยใช้ การสัมภาษณ์และสังเกตในการเก็บ
รวบรวมข้ อมูล ซึ่งศึกษาจากกลุ่ม ชาวเขาเผ่าลี ซอผู้ผลิตเครื่ องประดับเงิน โดยนาข้ อมูลที่ ไ ด้ ม า
วิเคราะห์และเชื่อมโยงประเด็นต่างๆเพื่อสร้ างองค์ความรู้ เกี่ยวกับการประกอบอาชีพของชาวเขา
และนาข้ อมูลที่ได้ ไปออกแบบเป็ นผลิตภัณฑ์เครื่ องประดับเงินในรูปแบบใหม่ ผลการศึกษาทาให้
ทราบประวัติความเป็ นมาของหมู่บ้านชาวเขาเผ่าลีซอ หมู่บ้านศรี ดงเย็น อาเภอแม่แตง จังหวั ด

63
เชียงใหม่ ว่าได้ ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อ พ.ศ. 2515 โดยมีผ้ บู กุ เบิกและเริ่ มสร้ างบ้ านเรื อน ประมาณ 8 หลังคา
เรื อ น หลั ง จากนั น้ อี ก ประมาณ 4-5 ปี ได้ มี ช าวเผ่ า ลี ซ อ จากจั ง หวัด เชี ย งราย และจั ง หวัด
แม่ฮ่องสอนอพยพย้ ายถิ่นฐานเข้ ามาอยูใ่ นหมู่บ้าน จนทาให้ เกิดการขยายตัวของจานวนประชากร
มากขึ ้นเรื่ อยๆ ด้ วยสภาพแต่เดิมของพื ้นที่ชมุ ชนเป็ นป่ าเสื่อมโทรม ชาวเขาเผ่าลีซอจึงได้ ถางป่ าเพื่อ
จับจองพื ้นที่และทาไร่ เลื่อนลอย บางส่วนยังคงทางานด้ านหัตถกรรมเครื่ องเงิน และงานผ้ า โดย
การสืบสาน สืบทอด ศิลปะหัตถกรรมแขนงนี ้มาจากบรรพบุรุษลีซอ
(ลีซู) มีความเชื่อว่าเป็ นชนเผ่าที่มีการแต่งกายที่มีสีสรรสดใส และหลากสีมาก ความกล้ า
ในการตัดสนใจ และความเป็ นอิสระชนสะท้ อนออกมาให้ เห็น จากการใช้ สีตดั กันอย่างรุ นแรงใน
การใช้ เครื่ อ งแต่งกาย ชาวลี ซู เป็ น กลุ่ม ชนที่ รัก อิสระ มี ระบบจัดการความสัม พันธ์ ท างสังคมที่
ยืดหยุ่น เป็ นนักจัดการที่มีประสิทธิภาพ จะไม่ยอมรับสิ่งใหม่โดยไม่ผ่านการเลือกสรร และจะไม่
ปฏิเสธวัฒนธรรมที่แตกต่างโดยไม่แยกแยะ ด้ วยเหตุนี ้จึงทาให้ ชาวลีซูมีศกั ยภาพในการปรับตัวเข้ า
กับความเปลี่ยนแปลงได้ เป็ นอย่างดี
เสื ้อผ้ าและเครื่ องประดับ ลักษณะการตกแต่งเสื ้อผ้ า ส่วนใหญ่เน้ นประดับด้ วยแถบริ ว้ ผ้ า
สลับสี ผ้ าตัดปะและประดับด้ วยเม็ดโลหะเงินมีการตกแต่งด้ วยลายปั กบ้ างเล็กน้ อย และด้ านข้ าง
ลายย่ามช่วงต่อกับพู่ที่จะทิ ้งชายลงมาทังสองด้
้
านเท่านัน้ นอกจากนันยั
้ งมีการตกแต่งเพิ่มเติมให้ ดู
โดดเด่นขึ ้นอีกหลายแบบ เช่น ใช้ พไู่ หมพรมหลากสีกระจุกด้ วยลูก ปัด และเครื่ องเงินศิลปหัตถกรรม
ของชาวเขาหมูบ่ ้ านศรี ดงเย็น ถือได้ ว่าเป็ นภูมิปัญญาชาวบ้ านที่ได้ กลัน่ กรองจากประสบการณ์ตรง
ในชีวิตของตนเอง โดยใช้ แนวคิดเกี่ยวกับวิถีการใช้ ชีวิตร่วมกับธรรมชาติ เนื ้อหาของภูมิปัญญาเป็ น
เรื่ องราวอธิ บายปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ ความสัมพันธ์ ระหว่างชีวิตและธรรมชาติออกมาใน
รูปแบบของเกณฑ์ที่พงึ ปฏิบตั แิ ละเป็ นข้ อห้ ามมิให้ ชาวบ้ านปฏิบตั ิ เช่น ความเชื่อต่อธรรมชาติตา่ งๆ
ในรูปแบบของ “ผี” ทาให้ เกิดภาวะสมดุลของการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับธรรมชาติ อีกทังได้
้ มีการ
ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ หรื อที่เรี ยกว่า “มรดกทางวัฒนธรรมของหมู่บ้าน” เป็ นประสบการณ์และ
ภูมิปัญญาที่คนรุ่นก่อนถ่ายทอดให้ กบั คนรุ่นหลัง
กระบวนการในการผลิตเครื่ องประดับเงินของชาวเขาเผ่าลีซอ คือมีการติดต่อสอบถาม
รายละเอียดของลูกค้ า มีการพูดคุยเกี่ยวกับความต้ องการของลูกค้ า จัดซื ้อวัตถุดิบ ผลิตตัวเรื อน
เครื่ องประดับ นาเม็ดเงินบริ สทุ ธิ์มาหลอมในเบ้ าหลอม แล้ วนามาเทที่รางเทเพื่อให้ โลหะแข็งตัวเป็ น
ก้ อน และได้ ขนาดตามที่ต้องการ
แนวคิดในการออกแบบเครื่ องประดับเงินชาวเขามาจากประสบการณ์ จากการใช้ ชีวิต
ร่ วมกับ ธรรมชาติ โดยมุ่งเน้ น ความสัม พัน ธ์ ระหว่างชี วิต และธรรมชาติ จึงท าให้ เครื่ อ งประดับ
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ชาวเขามีรูปแบบและรูปทรงที่เลียนแบบมาจากสิ่งต่างๆ รอบตัวที่มีอยู่ในธรรมชาติ โดยนารูปทรง
เหล่านี ้มาดัดแปลง ปรับปรุ งให้ เข้ ากันแล้ วนามาประกอบขึน้ เป็ นลวดลายตามความคิดที่เห็นว่า
สวยงามของช่างแต่ล ะคน อี ก ทัง้ ชาวเขาเผ่าลี ซ อยัง ได้ แ สดงความแยบยลในการสื่ อสารเรื่ อ ง
วัฒ นธรรมและขนบธรรมเนี ย มประเพณี ควบคู่กับ งานเครื่ องประดับ ได้ เป็ น อย่างดี ลวดลาย
เครื่ องประดับเงินชาวเขา หมู่บ้านศรี ดงเย็น ที่นิยมทาและสืบทอดกันมานานนันมี
้ ลวดลายพื ้นฐาน
อยู่ 3 ลาย ดังนี ้ 1.ลายปลา 2.ลายผีเสือ้ 3.ลายดอกไม้ โดยลวดลายเหล่านีจ้ ะมีการตัดทอนหรื อ
เพิ่มเติมรายละเอียดของรูปทรงและลวดลายในบางส่วน ซึง่ ล้ วนขึ ้นอยู่กบั จินตนาการและความคิด
สร้ างสรรค์ของช่างแต่ละคน
ปนัดดา มนูรัษฎา และคณะ (2555) ได้ ทาวิจยั เรื่ อง การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
เพื่ อจ าหน่ายในร้ านค้ าพิ พิธ ภัณ ฑ์ ก ารเรี ยนรู้ (มิ วเซี ยมสยาม) งานวิจัยนี ม้ ี วัต ถุป ระสงค์เพื่ อ 1)
ศึกษาข้ อมูลเกี่ ยวกับพิพิธภัณ ฑ์ การเรี ยนรู้ และส ารวจความต้ องการผู้บริ โภค 2) เพื่ อออกแบบ
สิ น ค้ าของที่ ร ะลึ ก จ าหน่ า ยในร้ านค้ าพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที่ ต อบสนองความพึ ง พอใจของผู้ บริ โภค
กลุ่มเป้าหมายและ 3) เพื่อ ประเมินความพึงพอใจของผู้บริ โภคกลุ่มเป้าหมาย ที่มีผลต่ อการเลือก
ซื ้อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่ผ้ วู ิจยั ได้ ทาการออกแบบ โดยมีลาดับขันตอนการด
้
าเนินการวิจยั ตาม
วัตถุประสงค์ ดังนี ้ 1) เก็บข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถามปลายเปิ ดสอบถาม เจ้ าหน้ าที่พิพิธภัณฑ์ และ
เก็บข้ อมูลความต้ องการผู้บริ โภคกลุ่มเป้าหมาย สมาชิกมิวเซียมสยามเฟสบุ๊ คแฟนเพจใช้ เวลา 2
สัป ดาห์ มี ผ้ ูต อบแบบสอบถามจ านวน 100 คน ตอบครบ 88 คน โดยใช้ วิธี ก ารสุ่ม อย่ า งง่ า ย
(Simple random sampling) เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในการวิ จัย ได้ แ ก่ แบบสอบถามแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) และแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 2) สอบถามความคิดเห็น
และข้ อเสนอแนะ จากผู้เชี่ ยวชาญด้ านการออกแบบผลิตภัณ ฑ์ จ านวน 5 คน และผู้เชี่ย วชาญ
ประจาพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ จานวน 2 คน ใช้ วิธีเลือกโดยจงใจ (Purposive Sampling) เครื่ องมือที่
ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ แบบสอบถาม มาตราส่วนประเมินค่า 3) สอบถามความพึงพอใจของผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมาย ที่มีต่อผลิตภัณ ฑ์ของที่ระลึกที่ผ้ วู ิจยั ออกแบบ ได้ แก่ สมาชิกมิวเซียมสยามเฟสบุ๊
คแฟนเพจ ใช้ เวลา 2 สัป ดาห์ มี ผ้ ูต อบแบบสอบถามจ านวน 100 คน ใช้ วิ ธี ก ารสุ่ม อย่า งง่ า ย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้
สถิ ติความถี่ และร้ อยละเพื่ อ วัดผลความพึงพอใจของผู้บ ริ โภค แล้ วจึง นามาแปรผลโดยการ
บรรยาย
ผลการวิจยั พบว่า ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ที่ผ้ บู ริ โภคกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจมาก
ที่สดุ มี 2 แบบ คิดเป็ นร้ อยละ 64.7 เท่ากัน คือ 1) ชิ ้นงาน “เกาะรัตนโกสินทร์ ”นาฬิกาแขวนผนังรูป
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จ าลองสถานที่ ส าคัญ ในเกาะรั ต นโกสิ น ทร์ เช่ น พระบรมมหาราชวัง เสาชิ ง ช้ า อนุ ส าวรี ย์
ประชาธิปไตย เป็ นต้ น วัสดุที่ใช้ ทาจากพลาสติกอะคิลิก ผลิตโดยการตัดเลเซอร์ ติดเครื่ อง นาฬิกา
และตัวแขวนด้ านหลัง 2) ชิ ้นงาน “สยามไอคอน”ชุดแม่เหล็กสาหรับตังรู้ ปหรื อติดตู้เย็น วัสดุที่ใช้ ทา
จากพลาสติกอะคิลิก ผลิตโดยการตัดเลเซอร์ ติดแม่เหล็กด้ านหลัง สัญลักษณ์ ตวั แทนกรุ งเทพฯ
เช่น เสาชิงช้ าเรื อสุพรรณหงส์ ยักษ์ และรถตุ๊กตุ๊ก(พิมลสมพงศ์, 2542)
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจยั เรื่ อง “การศึกษาและออกแบบเครื่ องประดับกลาสเซรามิคที่ระลึก ส่งเสริ มการ
ท่องเที่ ย ว จากอัต ลัก ษณ์ จ.แพร่ ” ผู้วิจัย ใช้ วิธี ก ารวิ จัย แบบผสม โดยเป็ น วิธี ก ารวิจัย คุณ ภาพ
(Qualitative Research) ร่ วมกับการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ซึ่งมีรายละเอียด
การดาเนินการวิจยั ดังนี ้
1. การเก็บรวบรวมข้ อมูลแนวคิดที่ใช้ ในการศึกษา
2. การกาหนดกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญและกลุม่ ตัวอย่าง
3. การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูลจากแบบสอบถาม
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
6. การดาเนินการออกแบบจากผลของการวิจยั
7. ประเมินความพึงพอใจของงานออกแบบ
1. การรวบรวมข้ อมูลแนวคิดที่ใช้ ในการศึกษา
แนวคิดและทฤษฎี ที่เกี ยวข้ องกับงานวิจัยครัง้ นี ้ ได้ มาจากการศึกษาเอกสาร บทความ
หนังสือ และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้ อง จากแหล่งข้ อมูลที่นา่ เชื่อถือ โดยนาข้ อมูลที่ได้ มาใช้ ในการกาหนด
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ตลอดจนนาไปสร้ างเครื่ องมือในการเก็บข้ อมูล โดยผลการรวบรวม
ข้ อมูลแนวคิดในด้ านต่างๆ ได้ แก่ แนวคิดเรื่ องอัตลักษณ์ อัตลักษณ์ จ.แพร่ การค้ นพบนิล จ.แพร่
การเพิ่ ม มูล ค่าอัญ มณี ด้ วยเทคโนโลยี การออกแบบสิน ค้ าที่ ระลึก การออกแบบเครื่ องประดับ
ทฤษฎีความพึงพอใจ และเอกสารงานวิจยั ต่างๆที่เกี่ยวข้ อง
2. การกาหนดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ และกลุ่มตัวอย่ าง
2.1 ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม
ในการทาแบบสอบถามการทาวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ นาแบบสอบถามไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ
ซึง่ มีความชานาญในการทาวิจยั ตรวจสอบ จากนันผู
้ ้ วิจยั ได้ ทาการปรับปรุงแก้ ไขจนผู้เชี่ยวชาญให้
การรับรองว่า แบบสอบถามนี ้มีความเหมาะสมในการใช้ เก็บข้ อมูล เพื่อหาคาตอบผลการวิจยั ตาม
ความมุ่งหมายที่ผ้ วู ิจัยกาหนดไว้ โดยผู้เชี่ยวชาญที่คดั เลือกสาหรับตรวจแบบสอบถามมีจานวน
ทังหมด
้
2 ท่าน
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2.2 ผู้เชี่ยวชาญในการตอบแบบสอบถาม
งานวิจยั ครัง้ นีผ้ ้ วู ิจยั ได้ กาหนดหัวข้ อ เพื่อใช้ สอบถามผู้เชี่ยวชาญในการหาคาตอบ
ตามความมุ่ง หมาย โดยการตอบแบบสัม ภาษณ์ ในลัก ษณะของการใช้ ผ้ ูเชี่ ย วชาญ เป็ น การ
สัม ภาษณ์ แ บบเปิ ด ให้ ผู้เ ชี่ ย วชาญสามารถแสดงความคิ ด เห็ น ได้ อ ย่ า งอิ ส ระ โดยไม่ มี ก าร
เผชิญหน้ ากันในระหว่างกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญในการตอบแบบสอบถาม ดังนี ้
แบบสอบถามเพื่อเก็บข้ อมูลก่อนดาเนินการออกแบบ จาแนกออกเป็ น 2 กลุม่ ดังนี ้
1) ผู้เชี่ยวชาญกลุม่ ที่ 1 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์อตั ลักษณ์ด้านต่างๆ ตลอดจนอัต
ลักษณ์ที่โดดเด่น และเป็ นที่ร้ ูจกั ของ จ.แพร่ โดยการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญเพื่อตอบแบบสอบถามใน
งานวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ทาการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความรู้ เรื่ องอัตลักษณ์ ของจังหวัดแพร่ เป็ น
อย่างดี และอาศัยอยูใ่ นจังหวัดแพร่ ไม่น้อยกว่า 10 ปี จานวน 1 ท่าน
2) ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 2 เพื่อหาระดับความคิดเห็นในการออกแบบเครื่ องประดับ
ที่ ระลึ ก ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว จ.แพร่ ผู้ วิ จัย ได้ ท าการเลื อ กผู้เชี่ ย วชาญใน 2 ส่ ว น ได้ แ ก่ (1)
ผู้เชี่ยวชาญที่เป็ นอาจารย์จากสถาบันต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ หรื อการสอน
ในด้ านการออกแบบเครื่ องประดับ หรื อมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้ านอัญมณีและวัสดุศาสตร์ เป็ น
เวลาไม่ต่ากว่า 7 ปี จานวน 1 ท่าน (2) ผู้เชี่ยวชาญที่เป็ นนักออกแบบที่สาเร็ จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ขึ ้นไป ทางด้ านศิลปกรรม การออกแบบ หรื อสาขาที่เกี่ยวข้ อง มีความเชี่ยวชาญ และมี
ประสบการณ์ด้านการทางานในการออกแบบทัศนศิลป์ เป็ นเวลาไม่ต่ากว่า 5 ปี จานวน 2 ท่าน
2.3กลุม่ ตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม
งานวิจัยในครัง้ นีผ้ ้ วู ิจยั ได้ กาหนดหัวข้ อเพื่อใช้ ในการสอบถามกลุ่มตัวอย่างเพื่อหา
คาตอบตามความมุง่ หมาย โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเพื่อเก็บข้ อมูลก่อนดาเนินการออกแบบ โดยหาข้ อมูลในหัวข้ อ
การรั บ รู้ อัต ลัก ษณ์ จ.แพร่ และข้ อ ก าหนดในการออกแบบเครื่ อ งประดับ ที่ ระลึ ก ส่ง เสริ ม การ
ท่องเที่ยว จ.แพร่ โดยผู้วิจยั ได้ กาหนดกลุ่มตัวอย่าง คือ คนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดแพร่โดยกาเนิด ไม่
ต่ากว่า 10 ปี ในกลุม่ อายุ 25 ปี ขึ ้นไป จานวน 50 คน เพื่อนามาใช้ ในการตอบแบบสอบถามครัง้ นี ้
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจในแบบร่ างก่อนการผลิตต้ นแบบ
เครื่ องประดับที่ ระลึก ส่งเสริ ม การท่องเที่ ยว จ.แพร่ โดยผู้วิจัยได้ กาหนดกลุ่มตัวอย่าง คือ คนที่
อาศัยอยู่ในจังหวัดแพร่ โดยกาเนิด ไม่ต่ากว่า 10 ปี ในกลุ่มอายุ 25 ปี ขึน้ ไป จานวน 50 คน และ
นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดแพร่ ในกลุม่ อายุ 25 ปี ขึ ้นไป จานวน
50 คน โดยใช้ วิธีการเลือกแบบกาหนดโควต้ า (Quota Sampling)

68
3. การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การสร้ างแบบสอบถาม ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ สร้ างแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม
เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้ อมูลจานวนทังหมด
้
4 ชุด โดยทาการเก็บข้ อมูลจากผู้เชี่ยวชาญเป็ น
แบบสัม ภาษณ์ 1 ชุ ด และแบบประเมิ น แบบร่ า งโดยผู้เชี่ ย วชาญ 1 ชุ ด และเก็ บ ข้ อมู ล จาก
กลุม่ เป้าหมายเป็ นแบบสอบถาม 2 ชุด โดยแบบสอบถามชุดที่ 1 เป็ นการเก็บข้ อมูลก่อนดาเนินการ
ออกแบบ และแบบสอบถามชุด ที่ 2 เป็ น การประเมิ น ความพึง พอใจในแบบร่ างก่ อนการผลิ ต
ต้ นแบบเครื่ องประดับที่ระลึก ส่งเสริ มการท่องเที่ยว จ.แพร่ โดยรายละเอียดของแบบสอบถามแต่
ละชุด มีดงั นี ้
3.1 สาหรับผู้เชี่ยวชาญ
ชุดที่ 1 แบบสัมภาษณ์สาหรับผู้เชี่ยวชาญ
ผู้วิ จัย ด าเนิ น การสร้ างแบบสัม ภาษณ์ ผ้ ู เชี่ ย วชาญด้ า นอัต ลัก ษณ์ จ.แพร่ และ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้ านการออกแบบเครื่ องประดับ เพื่อใช้ ในการวิจยั เรื่ อง การศึกษาอัตลักษณ์ เพื่อ
ออกแบบเครื่ องประดับที่ระลึก ส่งเสริ มการท่องเที่ยว : กรณีศกึ ษา จ.แพร่ ในประเด็นตามความมุ่ง
หมายของการวิจยั แบ่งเป็ น 3 ประเด็น ดังนี ้
ประเด็นที่ 1 อัตลักษณ์ด้านต่างๆ และอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของ จ.แพร่
ประเด็นที่ 2 เครื่ องประดับที่ระลึก ส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.แพร่
ประเด็นที่ 3 ด้ านเทคนิคกระบวนการสร้ างสรรค์ผลงาน
ชุดที่ 2 แบบประเมินแบบร่างโดยผู้เชี่ยวชาญ
ผู้วิจัย ด าเนิ น การสร้ างแบบประเมิ น แบบร่ าง เพื่ อ ให้ ผ้ ูเชี่ ย วชาญเลื อ กแบบร่ า งที่
เหมาะสม ก่อนการผลิตต้ นแบบเครื่ องประดับที่ระลึก ส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.แพร่
3.2 สาหรับกลุม่ ตัวอย่าง
การสร้ างเครื่ องมื อแบบสอบถามสาหรับกลุ่ม ตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจัยใช้
แบบสอบถามจานวน 2 ชุดโดย ชุดที่ 1 เนื ้อหาที่ต้องการวัดเกี่ยวกับการรับรู้อตั ลักษณ์ ของ จ.แพร่
และ ชุดที่ 2 เนือ้ หาที่ต้องการวัดเกี่ ยวกับการวัดความพึงพอใจในแบบร่ างก่อนการผลิตต้ นแบบ
เครื่ องประดับที่ระลึก ส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.แพร่ ดังนี ้
แบบสอบถาม ชุดที่ 1 การรับรู้ถึงอัตลักษณ์ของ จ.แพร่ แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 สอบถามข้ อมูลทั่วไปของกลุ่ม ตัวอย่าง ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ และระยะเวลาในการอาศัยอยู่ในพืน้ ที่ โดยมีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (check
list) และแบบเติมคา
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ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ ย วกั บ ระดับ การรั บ รู้ ถึ ง อัต ลัก ษณ์ ข อง จ.แพร่ โดยเนื อ้ ห า
ประกอบด้ วย 3 ด้ านได้ แก่ อัตลักษณ์ด้านสถาปั ตยกรรม อัตลักษณ์ด้านเครื่ องแต่งกาย อัตลักษณ์
ด้ านวัฒนธรรมประเพณี มีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ โดยแต่ละระดับ
มีความหมายดังนี ้
1 หมายความว่า การรับรู้ถึงอัตลักษณ์ของ จ.แพร่ อยูใ่ นระดับน้ อยที่สดุ
2 หมายความว่า การรับรู้ถึงอัตลักษณ์ของ จ.แพร่ อยูใ่ นระดับน้ อย
3 หมายความว่า การรับรู้ถึงอัตลักษณ์ของ จ.แพร่ อยูใ่ นระดับปานกลาง
4 หมายความว่า การรับรู้ถึงอัตลักษณ์ของ จ.แพร่ อยูใ่ นระดับมาก
5 หมายความว่า การรับรู้ถึงอัตลักษณ์ของ จ.แพร่ อยูใ่ นระดับมากที่สดุ
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ ย วกับ แนวทางในการพัฒ นาและเผยแพร่ สิ น ค้ า อัต ลัก ษณ์
ส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.แพร่ เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด
แบบสอบถาม ชุดที่ 2 ต้ องการวัดเกี่ยวกับการวัดความพึงพอใจในแบบร่างก่อนการ
ผลิตต้ นแบบเครื่ องประดับที่ระลึก ส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.แพร่
ตอนที่ 1 ข้ อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของผู้บริ โภคต่อแบบร่างก่อนการผลิต
ต้ น แบบเครื่ อ งประดับ ที่ ระลึก ส่ง เสริ ม การท่อ งเที่ ยว จ.แพร่ มี ลักษณะเป็ น มาตรประมาณค่า
(rating scale) 5 ระดับ โดยแต่ละระดับมีความหมายดังนี ้
1 หมายความว่า ความพึงพอใจ อยูใ่ นระดับน้ อยที่สดุ
2 หมายความว่า ความพึงพอใจ อยูใ่ นระดับน้ อย
3 หมายความว่า ความพึงพอใจ อยูใ่ นระดับปานกลาง
4 หมายความว่า ความพึงพอใจ อยูใ่ นระดับมาก
5 หมายความว่า ความพึงพอใจ อยูใ่ นระดับมากที่สดุ
ตอนที่ 3 สอบถามความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ เกี่ยวกับการออกแบบเครื่ องประดับ
ที่ระลึก ส่งเสริ มการท่องเที่ยว จ.แพร่ เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูลจากแบบสอบถาม
งานวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ทาการสารวจและเก็บรวบรวมข้ อมูลในการศึกษา ดังนี ้
1. เก็บข้ อมูลภาคเอกสาร จากการสืบค้ นและเก็บรวบรวมข้ อมูลเอกสาร จากหนังสือ
ตารา วิชาการ วารสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
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2. เก็บข้ อมูลภาคสนาม จากการลงพื ้นที่สารวจ การสัมภาษณ์ และการถ่ายภาพนิ่ง
การถ่ายภาพเคลื่อนไหว และการแจกแบบสอบถาม
โดยการเก็บรวบรวมข้ อมูลจะแบ่งออกเป็ น 2 ช่วง ดังนี ้
ช่วงที่ 1 ใช้ แบบสัม ภาษณ์ ชุดที่ 1 สาหรับผู้เชี่ยวชาญ และ แบบสอบถาม ชุดที่ 1
สาหรับกลุม่ ตัวอย่าง
โดย ใช้ แบบสัม ภาษณ์ ชุดที่ 1 ส าหรับ ผู้เชี่ ยวชาญ ที่ มี ค วามรู้ เรื่ องอัต ลักษณ์ ของ
จังหวัดแพร่เป็ นอย่างดี และอาศัยอยูใ่ นจังหวัดแพร่ ไม่น้อยกว่า 10 ปี จานวน 1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญที่
เป็ นอาจารย์จากสถาบันต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ หรื อการสอนในด้ านการ
ออกแบบเครื่ องประดับ หรื อมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้ านอัญมณีและวัสดุศาสตร์ เป็ นเวลาไม่ต่า
กว่า 7 ปี จานวน 1 ท่าน และ ผู้เชี่ยวชาญที่เป็ นนักออกแบบที่สาเร็ จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ขึ น้ ไป ทางด้ านศิ ล ปกรรม การออกแบบ หรื อ สาขาที่ เกี่ ย วข้ อง มี ค วามเชี่ ย วชา ญ และมี
ประสบการณ์ด้านการทางานในการออกแบบทัศนศิลป์ เป็ นเวลาไม่ต่ากว่า 5 ปี จานวน 2 ท่าน
โดยแบบสอบถามชุดที่ 1 สาหรับกลุ่มตัวอย่างส่วนที่ 1 คือ คนที่อาศัยอยู่ในจังหวัด
แพร่ โดยก าเนิ ด ไม่ ต่ า กว่า 10 ปี ในกลุ่ ม อายุ 25 ปี ขึ น้ ไป จ านวน 50 คนเพื่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล ก่ อ น
ดาเนิ น การออกแบบ โดยหาข้ อ มูล ในหัวข้ อ การรั บ รู้ อัต ลักษณ์ จ.แพร่ และข้ อ กาหนดในการ
ออกแบบเครื่ องประดับที่ระลึก ส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.แพร่
ช่วงที่ 2 ใช้ ชุดที่ 2 แบบประเมินแบบร่างสาหรับผู้เชี่ยวชาญ และ แบบสอบถามชุดที่
2 สาหรับกลุม่ ตัวอย่าง
โดยแบบประเมิ นแบบร่ างสาหรับผู้ เชี่ยวชาญ ที่เป็ นอาจารย์จากสถาบันต่างๆ ที่ มี
ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ หรื อการสอนในด้ านการออกแบบเครื่ องประดับ หรื อมีความรู้
ความเชี่ ย วชาญด้ า นอัญ มณี แ ละวัส ดุศ าสตร์ เป็ นเวลาไม่ ต่ า กว่ า 7 ปี จ านวน 1 ท่ า น และ
ผู้เชี่ยวชาญที่เป็ นนักออกแบบที่สาเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ขึ ้นไป ทางด้ านศิลปกรรม การ
ออกแบบ หรื อสาขาที่ เกี่ ยวข้ อง มี ความเชี่ ย วชาญ และมี ป ระสบการณ์ ด้านการท างานในการ
ออกแบบทัศนศิลป์ เป็ นเวลาไม่ต่ากว่า 5 ปี จานวน 2 ท่าน
โดยแบบสอบถามชุดที่ 2 สาหรับ กลุ่มตัวอย่างส่วนที่ 1 คือ คนที่อาศัยอยู่ในจังหวัด
แพร่ โดยกาเนิด ไม่ต่ากว่า 10 ปี ในกลุ่ม อายุ 25 ปี ขึน้ ไป จ านวน 50 และกลุ่ม ตัวอย่างส่วนที่ 2
ตัวอย่าง คือ คนที่ อ าศัย อยู่ในจัง หวัด แพร่ โดยก าเนิ ด ไม่ต่ ากว่า 10 ปี ในกลุ่ม อายุ 25 ปี ขึน้ ไป
จานวน 50 คน และ นักท่องเที่ ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดแพร่ ในกลุ่ม
อายุ 25 ปี ขึ ้นไป จานวน 50 คน โดยใช้ วิธีการเลือกแบบกาหนดโควต้ า (Quota Sampling)
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5. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตขิ องงานวิจยั ในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ใช้ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพ ในการจาแนกและจัดระบบข้ อมูล (Typology and Taxonomy) และใช้ สถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) ใน ก ารส รุ ป ข้ อ มู ล ผ่ า น ค่ า ความ ถี่ (Frequency) แล ะค่ า ร้ อยล ะ
(Percentage) ในการวิเคราะห์ แยกไปตามประเภท กลุ่ม เป้าหมาย และจุดประสงค์ในการเก็ บ
ข้ อมูลดังนี ้
ช่วงที่ 1 จากแบบสัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญและแบบสอบถามกลุม่ ตัวอย่าง ชุดที่ 1
โดยแบบสัม ภาษณ์ และสอบถามชุดที่ 1 นัน้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะทาให้ ทราบ
ถึงอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของ จ.แพร่ และการรับรู้อตั ลักษณ์ที่เป็ นที่ร้ ูจกั จริ งๆของประชากร ในจ.แพร่
เพื่อเป็ นแนวทางในการออกแบบในลาดับต่อไป
ช่วงที่ 2 จากแบบประเมินแบบร่ างโดยผู้เชี่ยวชาญและแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง
ชุดที่ 2
โดยผลการวิเคราะห์จะทาให้ ทราบถึงผลประเมินความพึงพอใจในแบบร่างก่อนการ
ผลิตต้ นแบบเครื่ องประดับที่ระลึก ส่งเสริ มการท่องเที่ยว จ.แพร่ ทัง้ ในเรื่ องของ สี รูปร่ าง รู ปทรง
ความสมดุล รูปแบบและขนาด และการสื่อถึงอัตลักษณ์ ของ จ.แพร่ได้ อย่างชัดเจน
6. การดาเนินการออกแบบจากผลของการวิจัย
จากการเก็ บ ข้ อ มูล วิเคราะห์ ข้อ มูล จากผู้เชี่ ยวชาญและกลุ่ม เป้าหมาย ผู้วิจัยได้ น า
ผลการวิจยั มาทาการออกแบบ แบบร่างเครื่ องประดับที่ระลึก ส่งเสริ มการท่องเที่ยว จ.แพร่ จานวน
3 ชุด หลัง จากนัน้ จะเข้ าสู่ก ระบวนการประเมิ น แบบร่ างจากผู้เชี่ ย วชาญ เพื่ อ ให้ ได้ แบบร่ างที่
สมบูรณ์ ก่อนการผลิตต้ นแบบเครื่ องประดับที่ระลึก ส่งเสริ มการท่องเที่ยว ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ ที่
โดดเด่น ของ จ.แพร่
7. ประเมินความพึงพอใจของงานออกแบบ
ผู้วิจยั ได้ นาแบบร่างเครื่ องประดับที่ระลึก ส่งเสริ มการท่องเที่ยว จ.แพร่ จานวน 3 ชุด ไป
ให้ กลุ่มเป้าหมายที่ กล่าวไปในส่ว นที่ 2 ทาการประเมิ นความพึงพอใจในแบบร่ างก่อนการผลิต
ต้ นแบบเครื่ องประดับ ประกอบด้ วยด้ านต่างๆ ดังนี ้ 1) สีของวัสดุและอัญมณี 2) ความเหมาะสม
ของรูปแบบและขนาด 3) ความสมดุล 4) การสื่อถึงอัตลักษณ์ ของ จ.แพร่ ได้ อย่างชัดเจน โดยให้
กลุ่มเป้าหมายลงความเห็นด้ วยการใช้ วิธีก ารสอบถามแบบ Focus Group และทาการวิเคราะห์
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ข้ อมูลเชิงคุณ ภาพด้ วยการจาแนกและจัดระบบข้ อมูล (Typology and Taxonomy) เพื่ อสรุ ปผล
การประเมินในด้ านต่างๆต่อไป
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บทที่ 4
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ ดาเนินการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่ อการออกแบบเครื่ องประดับที่
ระลึก ส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.แพร่ ตามความมุง่ หมายที่วางไว้ ข้างต้ น
1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอัตลักษณ์ จ.แพร่ ในด้ านต่างๆ ทังในด้
้ านสถาปั ตยกรรม ด้ าน
เครื่ องแต่งกาย ข้ าวของเครื่ องใช้ อาชีพ และด้ านวัฒนธรรมประเพณี จากการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) จากผู้เชี่ยวชาญทางด้ านอัตลักษณ์ จ.
แพร่ ซึง่ มีประสบการณ์เป็ นเวลากว่า 20 ปี และผู้เชี่ยวชาญด้ านการออกแบบเครื่ องประดับ จานวน
3 ท่าน โดยวิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมายของการวิจยั แล้ วนาเสนอข้ อมูลเชิงบรรยาย และทา
การวิเคราะห์รูปแบบต่างๆ โดยแบ่งออกเป็ นประเภทของเครื่ องประดับที่มีจานวนการวิเคราะห์
ทังหมด
้
3 ชุด ในเชิงลึก 3 ประเด็นดังนี ้
1.1 ด้ านรูปแบบและลวดลาย
1.2 ด้ านการเลือกใช้ วสั ดุ
1.3 ด้ านเทคนิคการสร้ างสรรค์ผลงาน
2. วิเคราะห์วสั ดุที่ใช้ ในการทาอัญมณี คือ กลาสเซรามิก
3. ออกแบบเครื่ องประดับที่ได้ จากกระบวนการวิเคราะห์รูปแบบ กระบวนการวิเคราะห์
ด้ านวัสดุ และศึกษาแนวคิดทฤษฎีการออกแบบ
4. ผู้เชี่ยวชาญสุม่ เลือกแบบร่างรูปแบบเครื่ องประดับจากกระบวนการออกแบบ
5. การผลิตชิ ้นงานเครื่ องประดับ
6. ประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภค
1. วิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับอัตลักษณ์ จ.แพร่ ในด้ านต่ างๆ จากการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-Depth Interview)
ข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านอัตลักษณ์ จ.แพร่ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั
ได้ รับความอนุเคราะห์จาก ท่านวรวัจน์ เอื ้ออภิญญกุล เป็ นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่
สังกัดพรรคเพื่ อไทย ซึ่งมีความเชี่ ยวชาญเกี่ ยวกับ จ.แพร่ กว่า 20 ปี ซึ่งได้ ให้ ข้อมูลเกี่ ยวกับอัต
ลักษณ์ ด้านต่างๆของจังหวัด อ. ดร. กนกวรรณ ใจหาญ อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขา
ออกแบบเครื่ องประดับ ได้ ให้ ข้อมูลด้ านรูปแบบและลวดลาย และ ผศ.ดร. ดวงแข บุตรกูล อาจารย์
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คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวัสดุศาสตร์ ได้ ให้ ข้อมูลด้ านการเลือกใช้ วสั ดุ และเทคนิคการสร้ างสรรค์
ผลงาน สรุปได้ ดงั นี ้
ด้ านอัตลักษณ์
ท่านวรวัจน์ เอื ้ออภิญญกุล ได้ กล่าวไว้ วา่ เมืองแพร่ เป็ น เมืองที่มีประวัติศาสตร์ ของเมือง
มายาวนาน ร่ ว มกั บ เมื อ งต่ า งๆในภาคเหนื อ ซึ่ ง ท าให้ สถาปั ต ยกรรม โบราณสถาน ศิ ล ปะ
วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเชื่อต่างๆ ได้ รับอิทธิพล ความเป็ นล้ านนา ผสมวัฒ นธรรมพม่า และถ้ า
หากย้ อนประวัตศิ าสตร์ คงต้ องย้ อนกันอีกมาก เนื่องจากมีประวัติศาสตร์ ร่วมกับเมืองอื่นๆ มาอย่าง
ยาวนาน ซึ่งถ้ ามองปั จจุบนั ทาให้ เห็นได้ ว่า เมื องแพร่ ยังคงหลงเหลือความเป็ นล้ านนาไว้ ให้ คน
เมืองแพร่ได้ เคารพ ชื่นชม ไม่ว่าจะเป็ น คุ้มเจ้ าหลวงเมืองแพร่ , บ้ านวงศ์บุรี, คุ้มวิชยั ราชา วัดพระ
บาทมิ่งเมือง วัดจอมสวรรค์ วัดพระธาตุช่อแฮ และอีกมากมาย ซึ่งล้ วนแล้ วแต่เป็ นสิ่งก่อสร้ างที่ตก
ผลึ ก มาแต่ โบราณ แพร่ จึ ง เป็ นอี ก หนึ่ ง เมื อ ง ที่ ยัง คงมี ก ลิ่ น อายเมื อ งของ ความเป็ นล้ า นนา
ตะวันออก แต่สิ่งที่แสดงให้ เห็นถึงการผสมผสานวัฒนธรรมอย่างชัดเจน นัน่ คือบ้ านวงศ์บรุ ี
คุ้ม หลังนี อ้ าคารแบบไทยผสมยุโรป โดยเป็ นเรื อนไม้ สั กทองขนาดใหญ่ 2 ชัน้ ทรงไทย
ล้ านนาผสมยุโรป สีชมพูอ่อนซึ่งเป็ นสีแต่ดงเดิ
ั ้ ม ประดับตกตกแต่งลวดลายด้ วยไม้ ฉลุที่เรี ยกว่าลาย
“ขนมปั งขิง”อยู่ทวั่ ตัวอาคาร เช่น หน้ าจัว่ สันหลังคา ชายน ้า ช่องลม กรอบเช็ดหน้ าต่างเหนือประตู
และหน้ าต่าง ระเบียง และภายในอาคารซึ่งปรากฏลายพรรณพฤกษา และเครื อเถาว์ เป็ นต้ น ฐาน
รากของอาคารเป็ นท่อนไม้ ซุงเนื อ้ แข็งขนาดใหญ่ วางเรี ยงกันก่อนจะก่ออิฐ เทปูนทับ ลงไป เพื่ อ
เสริ มมร้ างความมัน่ คงของอาคาร วัสดุหลักในการก่อสร้ างอาคารคือไม้ สกั ทองคุณภาพดีที่สดุ จาก
ป่ าห้ วยขมิ ้นซึง่ เป็ นป่ าของเจ้ าบุรีรัตน์ (น้ อยหนู มหายศปั ญญา) บิดาเจ้ าสุนนั ตา แสดงให้ เห็นว่าใน
อดีตเมืองแพร่ เป็ นเมืองที่ขึน้ ชื่อเรื่ องไม้ สัก แต่เดิมตัวอาคารใช้ เทคนิคการเข้ าลิน้ สลักไม้ ไม่ตอก
ตะปูแต่เป็ นการตอกลิ่มไม้ แทน ซึ่งเป็ นเอกลักษณ์ของเรื อนเครื่ องสับตามแบบงานช่างไทยโบราณ
ปัจบุ นั ภายในคุ้มวงศ์บรุ ี ได้ เปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคล จัดแสดงประวัติความเป็ นมาของบ้ าน วิถี
ชีวิตของเจ้ านายในอดีต โดยข้ าวของเครื่ องใช้ ตา่ งๆล้ วนตกทอดลงมากันในตระกูล
ด้ านรูปแบบและลวดลาย
อ. กนกวรรณ ใจหาญ ได้ ก ล่าวว่า เครื่ อ งประดับ ที่ ระลึก สามารถออกแบบได้ ห ลาย
รูปแบบ โดยการจัดองค์ประกอบที่ลงตัว จะต้ องคานึงถึงวัสดุอญ
ั มณีและความเป็ นไปได้ ในขันตอน
้
การผลิต จากนันใช้
้ อตั ลักษณ์เข้ ามาช่วยในการออกแบบ งานออกแบบแต่ละชิ ้นจะต้ องมีจดุ เด่นที่
แสดงถึงอัตลักษณ์ของจังหวัด และสามารถจาหน่ายเป็ นของที่ระลึกได้ เครื่ องประดับจะต้ องชิ ้นไม่
ใหญ่เกินไป สวมใส่ได้ ง่ายหลายโอกาส และอัญมณีที่นามาใช้ จะต้ องโดดเด่นด้ วย ด้ านลวดลาย ไม่
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ควรมี ล วดลายที่ ซับ ซ้ อนจนเกิ น ไปทาให้ เครื่ องประดับดูไม่ส วยงาม ควรใช้ ล วดลายที่ สื่ อถึง อัต
ลักษณ์และสื่อความหมายได้ ดี เพื่อสร้ างเรื่ องราวแก่เครื่ องประดับให้ เป็ นที่จดจาแก่ผ้ บู ริโภค
ด้ านการเลือกใช้ วสั ดุ
จากการสัม ภาษณ์ ผศ.ดร. ดวงแข บุต รกูล ในการเลื อกใช้ วัส ดุนัน้ ควรใช้ วัสดุที่ มี ค่า
ประเภทเนื อ้ เงิ นบริ สุทธิ์ ในการทาเครื่ องประดับ โลหะเงินที่ ใช้ จะต้ องมี ความบริ สุทธิ์ ของเนื อ้ เงิ น
92.5% มีโลหะอื่นผสมอยู่ได้ ไม่เกิน 7.5% เพราะถ้ าใช้ เนื ้อเงินบริ สุทธิ์ 100% จะมีความอ่อนตัวสูง
มาก ไม่สามารถขึน้ รู ปทรงเป็ นเครื่ องประดับได้ อาจทาให้ รูปทรงเครื่ องประดับบุบ เบีย้ วได้ ง่าย
ส่วนอัญมณีที่ใช้ เป็ นโอปอลสีดาสังเคราะห์ ที่ผลิตโดยเทคนิคกลาสเซรามิก จากนิล จ.แพร่
ด้ านเทคนิคการสร้ างสรรค์ผลงาน
การทางานเครื่ องประดับสมัยใหม่ยังคงใช้ วิธีแบบเดิม คือขึน้ รู ปด้ วยมื อ ซึ่งต้ องอาศัย
ช่างฝี มือที่มีความชานาญ แต่ในปั จจุบนั มีการทรอดแทรดกระบวนการอื่นๆ เข้ ามาผสมผสานอยู่
บ้ าง เช่น การใช้ เครื่ องจักรกลเข้ ามาขึ ้นตัวเรื อน การตกแต่งผิลชิ ้นงาน การขัดเงาชิ ้นงาน เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ก็ยงั คงเป็ นการทาด้ วยมือเป็ นหลัก ผู้เชี่ยวชาญแนะนาว่าควรใช้ เทคนิคการทาเครื่ องประดับ
ไทยมาใช้ ในชิ ้นงานด้ วย เพื่อให้ สอดคล้ องกับงานอัตลักษณ์ไทย
2. วิเคราะห์ วัสดุท่ ีใช้ ในการทาอัญมณี
2.1 การวิเคราะห์วสั ดุกลาสเซรามิกที่ใช้ ในการวิจยั
จากการเก็บข้ อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยได้ ทาการวิเคราะห์วสั ดุและวัตถุดิบ คือ วัสดุกลาส
เซรามิก เพื่อนาไปผลิตอัญมณีโอปอลสีดา จากนิล จ.แพร่ ดังนี ้
ผลการศึกษาอัตราส่วนสารเคมีที่มีผลต่อลักษณะทางกายภาพในแก้ วโซดาไลม์
พบว่า เมื่ อ ปริ ม าณโลหะออกไซด์ เพิ่ ม ขึน้ ท าให้ สี ข องแก้ ว โซดาไลม์ เพิ่ ม ขึน้ โดยเมื่ อ
ปริ มาณโคบอลต์ออกไซด์เพิ่มขึ ้น ทาให้ เกิดสีน ้าเงินในแก้ วโซดาไลม์เพิ่มขึ ้นเมื่อปริ มาณแมงกานีส
ออกไซด์ เพิ่ ม ขึน้ ท าให้ เกิ ด สี ม่ว งอมแดงในแก้ ว โซดาไลม์ เพิ่ ม ขึน้ และเมื่ อ ปริ ม าณวานาเดี ย ม
ออกไซด์เพิ่มขึ ้น ทาให้ เกิดสีเหลืองในแก้ วโซดาไลม์เพิ่มขึ ้น โดยสีที่เกิดจากวานาเดียมออกไซด์ใน
แก้ วโซดาไลม์ มีสีอ่อนกว่าสีที่เกิดจากโคบอลต์ออกไซด์และแมงกานีสออกไซด์ในแก้ วโซดาไลม์
นอกจากนีพ้ บว่าสีที่เกิดจากโคบอลต์ออกไซด์ในแก้ วโซดาไลม์มีการแพร่ ของสีดีกว่าสีที่เกิดจาก
แมงกานีสออกไซด์ในแก้ วโซดาไลม์
นอกจากนี ้พบว่าโคบอลต์ออกไซด์และแมงกานีสออกไซด์ในแก้ วโซดาไลม์มีผลทาให้ เกิด
การพองตัวขึน้ ที่อุณ หภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส และเกิดการเดือดและล้ นจากเบ้ าเผาชิน้ งานที่
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อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เมื่อปริ มาณโคบอลต์ออกไซด์และแมงกานีสออกไซด์เพิ่มขึ ้นส่งผล
ทาให้ ชิ ้นงานเกิดการเดือดและล้ นออกจากเบ้ าเผาชิ ้นงานมากขึ ้น และยังส่งผลให้ ชิ ้นงานเกิดการ
หดตัวมากขึ ้นอีกด้ วย
ผลการศึกษาอุณหภูมิที่มีผลต่อลักษณะทางกายภาพในแก้ วโซดาไลม์ พบว่าที่อณ
ุ หภูมิ
1,000 องศาเซลเซียสชิ ้นงานมีลกั ษณะขุน่ ทึบแสง และมีความวาวแบบด้ าน ส่วนที่อณ
ุ หภูมิ 1,200
องศาเซลเซียส ชิ ้นงานมีลกั ษณะโปร่งใส และมีความวาวแบบ และชิ ้นงานเกิดการหดตัว
และเกิด
การรานตัวของชิ ้นงานเนื่องจากการหดตัวไม่เท่ากันของชิ ้นงานและเบ้ าเผาชิ ้นงาน
ดังนันอุ
้ ณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเผาชิ ้นงานควรไม่เกิน 1,200 องศาเซลเซียส เพื่อไม่ให้
เกิดการพองตัวในแก้ วโซดาไลม์และโลหะออกไซด์ที่เหมาะสมต่อการทดลองคือโคบอลต์ออกไซด์
ในอัตราส่วนโดยน ้าหนักไม่เกิน 10 wt% เนื่องจากโคบอลต์ออกไซด์เกิดสีได้ ดีและมีการแพร่ของสีที่
สม่าเสมอทัว่ ทังชิ
้ ้นงานมากกว่าโลหะออกไซด์ชนิดอื่น
ผลการศึกษาอัตราส่วนสารเคมีที่มีผลต่อสี
พบว่าเมื่อปริ มาณแบล็คสปิ เนลเพิ่มขึ ้นส่งผลให้ ชิ ้นงานมีสีน ้าตาลแดงเพิ่มขึ ้น เนื่องจาก
ธาตุที่ประกอบอยู่ในแบล็คสปิ เนล ในทางกลับกันเมื่อปริ มาณแบล็คสปิ เนลลดลง ส่งผลให้ ชิ ้นงาน
มีนา้ ตาลแดงลดลงและมีสีดาเพิ่มขึ ้น นอกจากนีป้ ริ มาณโคบอลต์ออกไซด์ไม่ปรากฏสีนา้ เงินขึน้
เนื่องจากปริมาณโคบอลต์ออกไซด์ไม่เพียงพอต่อการเกิดสีน ้าเงินในชิ ้นงานได้
ผลการศึกษาอุณหภูมิและอัตราส่วนสารเคมีที่มีผลต่อการหลอมตัว พบว่าที่อณ
ุ หภูมิเผา
ผนึกที่ 1,100 องศาเซลเซียส ชิ ้นงานเกิดการหลอมตัวอย่างไม่สมบูรณ์เนื่องจากไม่ถึงจุดหลอมตัว
ของชิ ้นงาน ส่วนที่อณ
ุ หภูมิเผาผนึกที่ 1,200 องศาเซลเซียส พบว่าชิ ้นงานที่มีอตั ราส่วนโดยน ้าหนัก
ของแบล็คสปิ เนล 50 wt% เกิดการหลอมอย่างไม่สมบูรณ์ ส่วนชิ ้นงานที่มีอตั ราส่วนโดยน ้าหนัก
ของแบล็คสปิ เนล 45 wt% ใกล้ ถึงจุดหลอมตัวของชิน้ งาน ทาให้ ชิน้ งานเกิดการหลอม แต่ไม่มี
ความวาวแบบแก้ ว และชิ ้นงานที่อตั ราส่วนโดยน ้าหนักของแบล็คสปิ เนล 40 wt% ถึงจุดหลอมตัว
ชิน้ งานเกิดการหลอมเป็ นเนือ้ เดียวกันเนื่ องจากมีสัดส่วนของแก้ วโซดาไลม์ มากขึน้ จะส่งผลให้
ชิ ้นงานมีอณ
ุ หภูมิจดุ หลอมตัวที่ต่ากว่า
ดังนันอุ
้ ณหภูมิที่เหมาะสมสาหรับการเผาผนึก คือการเผาผนึกที่ 1,200 องศาเซลเซียส
(รู ปแบบการเผาที่ 2) นอกจากนีอ้ ัตราส่วนโดยนา้ หนักที่ เหมาะสมต่อลักษณะทางกายภาพ คือ
อัตราส่วนโดยนา้ หนักระหว่างแก้ วโซดาไลม์ ต่อแบล็คสปิ เนลต่อโคบอลต์ออกไซด์ 59.88 : 40 :
0.12 (wt%)
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ผลการศึกษาการชุบแข็ง (Quenching) เพื่อเพิ่มความโปร่งใสของชิ ้นงาน
พบว่าลักษณะของชิ ้นงานมีรูพรุ นจานวนมาก เนื่องจากการลดอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็ ว
ในขณะที่ชิ ้นงานถึงจุดเดือด ส่งผลให้ ไม่สามารถกาจัดฟองอากาศภายในที่จบั ตัวกันและลอยตัว
ขึน้ มาบริ เวณผิ วหน้ าของชิ น้ งานได้ หมด จึงทาให้ ชิน้ งานเกิ ดรู พ รุ นของฟองอากาศจ านวนมาก
นอกจากนี ้พบว่าลักษณะของชิ ้นงาน ไม่โปร่งใส เนื่ องจากชิ ้นงานไม่ถึงจุดสุกตัว จึงทาให้ ชิ ้นงาน
ขาดความวาวแบบแก้ วและไม่โปร่งใส
นอกจากนี ้ผลการศึกษาการเพิ่มปริมาณโคบอลต์ออกไซด์ในสัดส่วนองค์ประกอบ พบว่า
เมื่อปริ มาณโคบอลต์ออกไซด์เพิ่มขึ ้น ทาให้ ชิ ้นงานมีสีดาขึ ้น และสีดาอมน ้าตาลจากแบล็คสปิ เนลล
ดลง นอกจากนี ป้ ริ ม าณโคบอลต์ อ อกไซด์ มี ผ ลต่อ การเดื อดของชิ น้ งาน เมื่ อ ปริ ม าณโคบอลต์
ออกไซด์เพิ่ ม ขึน้ ส่งผลให้ ชิ น้ งานเกิ ดการเดื อดเพิ่ ม มากขึน้ ดังเช่น ผลการศึกษาที่ 4.1.1 ท าให้
ปริมาณของฟองอากาศในชิ ้นงานมีขนาดใหญ่มากขึ ้น
ดังนัน้ การชุบแข็ง (Quenching) ทาให้ ชิน้ งานมีฟองอากาศเหลือค้ าง เกิดรู พรุ นจานวน
มาก และไม่โปร่งใส จึงไม่เหมาะสาหรับการปรับปรุงความโปร่งใสให้ กบั ชิ ้นงาน นอกจากนี ้ปริ มาณ
ของโคบอลต์ออกไซด์มีผลทาให้ ชิ ้นงานเกิดการเดือดและเกิดฟองอากาศ ดังนันปริ
้ มาณโคบอลต์
ออกไซด์ที่เหมาะสมในชิ ้นงานไม่ควรเกิน 3.6 wt%
3. ออกแบบเครื่องประดับที่ได้ จากกระบวนการวิเคราะห์ รูปแบบ กระบวนการวิเคราะห์
ด้ านวัสดุ และศึกษาแนวคิดทฤษฎีการออกแบบ
ในการศึกษาและพัฒนารูปแบบเครื่ องประดับในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ สรุปผลในด้ านวัสดุที่จะ
นามาใช้ ทาเครื่ องประดับ จากการสัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญ และจากการศึกษารูปแบบลวดลายของ
สถาปั ตยกรรมบ้ านขนมปั งขิง ซึ่งเป็ นอัตลักษณ์ จ.แพร่ นามาผสมผสานกับรูปแบบเครื่ องประดับที่
ระลึก และออกแบบให้ สามารถสวมใส่ได้ จริงในชีวิตประจาวัน
แรงบันดาลใจในการออกแบบ (Concept)
การออกแบบเครื่ องประดับกลาสเซรามิ กที่ ระลึก ส่งเสริ ม การท่องเที่ ยว จ.แพร่ มี การ
นาเอาลวดลายอัตลักษณ์ แต่ละส่วนในบ้ านวงศ์บรุ ี มาแกะลาย จากนันท
้ าการวิเคราะห์ลวดลายที่
มีลักษณะเด่นและประกอบอยู่ในหลายๆส่วนของบ้ าน ผู้วิจยั ได้ ทาการวิเคราะห์แล้ ว นั่นคือลาย
หัวใจ แสดงถึงความรัก ซึ่งสอดคล้ องกับบ้ านหลังนี ้นัน่ คือสร้ างขึ ้นเพื่อเป็ นเรื อนหอ ผู้วิจยั จึงนาลาย
หัวใจมาเป็ นลายเด่นประกอบกับลายฉลุอื่นๆ เพื่อให้ เครื่ องประดับมีความสื่อถึงบ้ านวงศ์บุรีมาก
ที่สดุ
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4. ผู้เชี่ยวชาญสุ่มเลือกแบบร่ างรู ปแบบเครื่ องประดับจากกระบวนการออกแบบ
ในการสุ่ม เลื อ กตัว อย่ างโดยผู้เชี่ ย วชาญ ผู้วิ จัย ได้ ท าแบบประเมิ น ความคิด เห็ น ของ
ผู้เชี่ ยวชาญจ านวน 3 คน เพื่ อ สุ่ม เลื อ กตัวอย่าง 1 ตัวอย่าง จากแบบร่ างจ านวน 3 แบบ และ
ข้ อเสนอแนะเพื่อนามาปรับแก้
โดยแบบประเมินจะแบ่งเป็ น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญ ส่วนที่
2 แบบสอบถามความเหมาะสมด้ านการออกแบบ ต่อแบบร่างเครื่ องประดับกลาสเซรามิกที่ระลึก
ส่งเสริ มการท่องเที่ยว จ.แพร่ และ ส่วนที่ 3 ตาถามปลายเปิ ดแสดงความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
โดยมีรูปแบบเครื่ องประดับ 3 แบบร่างดังนี ้
แบบร่างที่ 1

ภาพประกอบ 1 แบบร่ างที ่ 1
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แบบร่างที่ 2

ภาพประกอบ 2 แบบร่ างที ่ 2
แบบร่างที่ 3

ภาพประกอบ 3 แบบร่ างที ่ 3
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การประเมิ น รู ป แบบและลวดลายของเครื่ อ งประดับ ที่ ระลึก โดยผู้เชี่ ย วชาญ พบว่า
ผู้เชี่ยวชาญเลือกแบบร่างที่ 3 อยู่ในระดับมาก ถึงมากที่สดุ และรองลงมาคือแบบที่ 2 และแบบที่ 1
ตามลาดับ โดยผู้เชี่ยวชาญให้ คาแนะนาว่าควรปรับแก้ ในส่วนของกาไลข้ อมือในแบบที่ 3 ให้ แสดง
ถึงอัตลักษณ์ จ.แพร่ มากขึ ้น ควรใช้ เทคนิคเครื่ องประดับไทยมาใช้ ในส่วนข้ อต่อหรื อที่บริ เวณสวม
ใส่ของกาไล และสีของเครื่ องประดับควรใช้ สี Rose Gold เพื่อให้ สอดคล้ องกับสีชมพูของบ้ านวงศ์
บุรี จากนัน้ ผู้วิจัยได้ นาแบบร่ างที่ ได้ จ ากการประเมิ น โดยผู้เชี่ ยวชาญมาเขี ยนเป็ นแบบสามมิ ติ
เสมือนจริง เพื่อให้ เห็นความชัดเจนของชิ ้นงานมากขึ ้นก่อนนาไปสูก่ ระบวนการผลิต

ภาพประกอบ 4 ภาพเสมื อนจริ งรู ปแบบเครื ่ องประดับ
5. การผลิตชิน้ งานเครื่องประดับ
ในการผลิ ต ชิ น้ งานเครื่ อ งประดับ ครัง้ นี ้ ผู้วิ จัย ได้ น ารู ป แบบที่ ไ ด้ จ ากการสุ่ม ตัวอย่า ง
ผู้เชี่ยวชาญมาผลิตเป็ นต้ นแบบเครื่ องประดับที่สามารถสวมใส่ได้ จริง โดยมีขึ ้นตอนการผลิตดังนี ้
1. นารูปแบบที่ได้ จากการประเมินมาเขียนแบบเสมือนจริ ง โดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ช่วยในการเขียนแบบ
2. นารูปแบบที่เขียนแบบเสมือนจริ ง ส่งให้ ช่างฝี มือขึ ้นมือโดยการขึ ้นต้ นแบบ Wax เพื่อ
จะเป็ นการเตรี ยมงานสูก่ ารหล่อ
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ภาพประกอบ 5 ขึ้นต้นแบบ Wax
3. ทาแม่พิมพ์ยาง แม่พิมพ์ยางจะถูกทาขึ ้นล้ อมรอบต้ นแบบ ในการสร้ างแม่พิมพ์ยางนัน้
ต้ นแบบจะถูกวางอยู่ในกรอบและถูกรัดอย่างดีกับแผ่นยางพิเศษวางอยู่ในเครื่ องอัดแม่พิมพ์ยาง
(Vulcanizer) ซึ่ง เป็ น เครื่ อ งที่ ใช้ ค วามร้ อนและความดัน ในการอัด ยางให้ ไหลไปรอบๆแบบทั่ว
ทังหมด
้
เมื่อแม่พิมพ์เย็นลง ก็จะใช้ มีดในการตัดเปิ ดแม่พิมพ์ การตัดแยกอย่างชานาญจะต้ องเป็ น
การตัดแยกโดยที่ในขณะเดียวกันก็เป็ นการเตรี ยมการล็อค ไปด้ วยในตัว ซึ่งจะทาให้ ทงั ้ สองส่วน
พอดีกัน เมื่อต้ นแบบถูกแยกออกจากกัน ก็จะเปิ ดให้ เห็นช่องข้ างใน และแม่พิมพ์ นนั ้ ก็จะพร้ อม
สาหรับการสร้ างต้ นแบบ Wax
4. ฉี ดต้ นแบบ Wax ขันต่
้ อไปจะเป็ นการผลิตแบบตัวอย่าง หรื อ Wax Copy ของชิ ้นงาน
ซึ่งเป็ นการถอดแบบมาจากต้ นแบบอย่างแท้ จริ ง Wax ที่ถูกทาให้ ร้อนจะถูกฉี ดเข้ าไปในแม่พิมพ์
ยาง ไหลผ่านรูแคบๆเข้ าไปเติมเต็มเนือ้ ที่ช่องว่างข้ างใน เพียงไม่ถึงนาที แบบตัวอย่า ง Wax ก็จะ
เย็นตัวลงและพร้ อมที่จะเอาออกจากแม่พิมพ์แบบ
5. นาแม่พิมพ์เข้ าสูก่ ระบวนการหล่อ

ภาพประกอบ 6 ชิ้ นงานหลังจากหล่อเสร็ จ
6. หลังจากกระบวนการหล่อ นาชิ ้นงานมาทาความสะอาด ขัดแต่ง และประกอบ
7. นาชิ ้นงานมาฝังอัญมณีที่เตรี ยมไว้
8. นาชิ น้ งานไปชุบโรเดียมและ Rose Gold ตามเซทเครื่ องประดับที่ แบ่งไว้ ตรวจสอบ
ความเรี ยบร้ อย ก็จะได้ ชิ ้นงานที่สมบูรณ์
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ภาพประกอบ 7 ชิ้ นงานเครื ่องประดับแบบสมบูรณ์
6. ประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภค
ในการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของผู้บริ โภคที่ มีต่อผลงานต้ นแบบเครื่ องประดับกลาส
เซรามิกที่ระลึก ส่งเสริ มการท่องเที่ยว จ.แพร่ ในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ทาแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้บริโภคจานวน 100 คน โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริ โภคต่อเครื่ องประดับที่ระลึกส่งเสริ มการ
ท่องเที่ยว จ.แพร่ โดยมีเกณฑ์การประเมิณแบ่งเป็ น 5 ระดับ ดังนี ้
5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สดุ
4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้ อย
1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้ อยที่สดุ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิ ด สาหรับผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นพิ่มเติม
และข้ อเสนอแนะ
ตอนที่ 1 ลักษณะข้ อมูลประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งในการวิจยั ครัง้ นี ้
ผู้วิจยั ได้ ทาการเก็บข้ อมูลในกลุ่มประชากรทัว่ ไป จานวน 100 คน โดยแบ่งช่วงอายุของประชากร
เป็ น 3 กลุม่ ดังนี ้
กลุม่ ที่ 1 กลุม่ ประชากรที่มีอายุระหว่าง 20-29 ปี
กลุม่ ที่ 2 กลุม่ ประชากรที่มีอายุระหว่าง 30-39 ปี
กลุม่ ที่ 3 กลุม่ ประชากรที่มีอายุระหว่าง 40 ปี ขึ ้นไป
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จากการตอบแบบสอบถามพบว่า กลุ่ม ประชากรที่ มี อายุระหว่าง 30-39 ปี มี จ านวน
ผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สดุ จานวน 65 คน คิดเป็ นร้ อยละ 65 รองลงมาคืออายุระหว่าง 20-29 ปี
จานวน 25 คน คิดเป็ นร้ อยละ 25 ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามน้ อยที่สดุ คืออายุ 40 ปี ขึ ้นไป จานวน 10
คน คิดเป็ นร้ อยละ 10 และพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนักงานบริษัทเอกชน
จานวน 75 คน คิดเป็ นร้ อยละ 75 รองลงมาคืออาชีพนิสิต/นักศึกษา จานวน 15 คน คิดเป็ นร้ อยละ
15 และข้ าราชการจานวนน้ อยที่สดุ คือ จานวน 10 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10
โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มากที่ สุด จานวน 94 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 94 และระดับปริญญาโท จานวน 6 คน คิดเป็ นร้ อยละ 6 ตามลาดับ
ตาราง 1 แสดงจานวนและร้ อยละข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ข้ อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. อายุ
20 – 29 ปี
30 – 39 ปี
40 ปี ขึ ้นไป
รวม
2. อาชีพ
นิสติ /นักศึกษา
ข้ าราชการ
พนักงานบริษัทเอกชน
อื่นๆ
รวม
3. ระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
อื่นๆ
รวม

จานวน

ร้ อยละ

25
65
10
100

25.0
65.0
10.0
100.0

15
10
75
100

15.0
10.0
75.0
100.0

94
6
100

94.0
6.0
-
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อเครื่ องประดับที่ผ่านการศึกษา
และพัฒนาตามประเด็นวัตถุประสงค์ของงานวิจยั
ตารางที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อเครื่ องประดับที่ผ่าน
การศึกษาและพัฒ นาตามประเด็นวัตถุประสงค์ของงานวิจัย โดยการคานวณคะแนนเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีระดับความเหมาะสม และการแปล
ความหมายของคะแนนแบ่งเป็ น 5 ระดับ ดังนี ้
5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สดุ
4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้ อย
1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้ อยที่สดุ
การแปลความหมาย ค่าเฉลี่ย น ้าหนักคะแนนออกเป็ น 5 ระดับ ดังนี ้
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง เหมาะสมที่สดุ
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง เหมาะสมมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง เหมาะสมน้ อย
ค่าเฉลี่ย 1.10-1.49 หมายถึง เหมาะสมน้ อยที่สดุ
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ตาราง 2 แบบสอบถามความคิ ดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามต่อเครื ่ องประดับที ผ่ ่านการศึกษาและ
พัฒนาตามประเด็นวัตถุประสงค์ของงานวิ จยั โดยการคานวณคะแนนเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐานมี ระดับความเหมาะสม และการแปล

พฤติกรรมการซือ้ และปั จจัยที่มีอทิ ธิพล
̅
𝒙

1. มีรูปแบบ (ดีไซน์) ของเครื่ องประดับสวยงาม ตรงตามความ
ต้ องการของผู้บริ โภค
2. มีการเลือกใช้ วสั ดุที่หมาะสม
3. มีการใช้ งานที่เหมาะสม
4. มีความแปลกใหม่ของวัสดุอญ
ั มณี
5. คุณภาพโดยรวมของเครื่ องประดับ
6. รูปแบบ และวัสดุที่ผลิตขึ ้นนี ้สามารถเป็ นเครื่ องประดับที่ระลึกที่
แสดงอัตลักษณ์ประจาจังหวัดได้
รวม

ผู้บริโภค 100 คน
N=100
ระดับความ
เหมาะสม
S.D.

4.81

0.88

มากที่สดุ

4.71
4.24
4.7
4.44
4.82

0.54
0.66
0.61
0.55
0.38

มากที่สดุ
มาก
มากที่สดุ
มาก
มากที่สดุ

4.62

0.60

มากที่สดุ

ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิ ด สาหรับความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะอื่นๆ
พบว่าผู้บริ โภคเสนอให้ มีการออกแบบและผลิตชิ ้นงานเครื่ องประดับให้ มีฟังก์ชนั่ มากขึ ้น
เช่น ถอดประกอบได้ หรื อสวมใส่ได้ หลายรูปแบบ
ซึ่งจากการตอบแบบสอบถามของผู้บ ริ โภค จ านวน 100 คน จากการประเมิ นพบว่า
ผู้บริ โภคมีความพึงพอใจต่อเครื่ องประดับที่ผ่านการศึกษาและพัฒ นาตามประเด็นวัตกุประสงค์
ของงานวิจัยอยู่ในระดับ มาก และมากที่ สุด โดยได้ รูป แบบเครื่ อ งประดับ ที่ ระลึก ส่ง เสริ ม การ
ท่องเที่ยว จ.แพร่ ที่เป็ นแนวทางในการสร้ างสรรค์ผลงานและพัฒนารู ปแบบเครื่ องประดับ ที่เป็ น
องค์ความรู้ ใหม่ ตรงต่อความต้ องการของผู้บริ โภคสามารถถ่ายทอดอัตลักษณ์ ข องจังหวัดลงบน
ชิ ้นงานเครื่ องประดับ และสามารถจาหน่ายเป็ นเครื่ องประดับที่ระลึกได้
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บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาและออกแบบเครื่ องประดับกลาสเซรามิกที่ระลึก ส่งเสริมการท่องเที่ยว จากอัต
ลักษณ์ จ.แพร่ จัดทาขึ ้นเพื่อออกแบบเครื่ องประดับที่ระลึกประจาจังหวัด โดยการศึกษาอัตลักษณ์
ด้ านต่างๆ ของ จ.แพร่ ทังในด้
้ านสถาปั ตยกรรม ด้ านเครื่ องแต่งกาย และด้ านวัฒนธรรมประเพณี
มาวิเคราะห์สงั เคราะห์และออกแบบให้ มีความสอดคล้ องกับอัตลักษณ์ทงในด้
ั ้ านรูปแบบลวดลาย
และการเลือกใช้ วสั ดุอัญมณี ประจาจังหวัดนั่นคือนิล โดยนามาแปรรู ปเป็ นโอปอลสีดา ถ่ายถอด
ออกมาในรูปแบบของชิ ้นงานเครื่ องประดับที่ระลึกที่สามารถจาหน่ายเป็ นของขวัญ ของฝากและ
สวมใส่ได้ จริงในชีวิตประจาวัน
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของ จ.แพร่
2. เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่ องประดับที่ระลึก ส่งเสริ มการท่องเที่ย ว โดยใช้ อตั ลักษณ์
ของ จ.แพร่
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเครื่ องประดับที่ระลึก ส่งเสริ มการท่องเที่ยว ที่ออกแบบ
ใหม่ โดยใช้ อตั ลักษณ์ของ จ. แพร่
วิธีดาเนินการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่าง คือ คนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดแพร่โดยกาเนิด ไม่ต่ากว่า 10 ปี ในกลุ่มอายุ
25 ปี ขึ ้นไป จานวน 50 คน และ นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดแพร่
ในกลุม่ อายุ 25 ปี ขึ ้นไป จานวน 50 คน โดยใช้ วิธีการเลือกแบบกาหนดโควต้ า
2. การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
ในการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ สร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อประกอบการ
วิจยั ดังนี ้
2.1 แบบสัม ภาษณ์ ผู้วิจัย ด าเนิ น การสร้ างแบบสัม ภาษณ์ ผู้เชี่ ย วชาญด้ านการ
ออกแบบเครื่ องประดับ เรื่ องการศึกษาและออกแบบเครื่ องประดับกลาสเซรามิกที่ระลึก ส่งเสริ ม
การท่องเที่ยว จากอัตลักษณ์ จ.แพร่ และสัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญทางด้ านวุสดุอญ
ั มณี เพื่อนาข้ อมูล
มาออกแบบชิ ้นงานเครื่ องประดับในประเด็นตามความมุง่ หมายของการวิจยั
2.2 แบบสอบถาม ผู้วิจยั ดาเนินการสร้ างแบบสอบถามจานวน 2 ครัง้ คือ
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2.2.1 แบบสอบถามครัง้ ที่ 1 เรื่ อง ปั จจัยที่มี อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลื อกซื อ้
เครื่ องประดับของผู้บริโภค โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 4 ตอน ได้ แก่
ตอนที่ 1 ข้ อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามข้ อมูลเกี่ยวกับรสนิยมส่วนตัว
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลด้ านพฤติกรรมการซื ้อ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกซื ้อเครื่ องประดับที่ระลึก โดยมีเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็ น 5 ระดับดังนี ้
5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สดุ
4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก
3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้ อย
1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้ อยที่สดุ
ตอนที่ 4 ค าถามปลายเปิ ดเพื่ อ ให้ ผู้ ตอบแบบสอบถามแสดงความคิ ด เห็ น และ
ข้ อเสนอแนะ
2.2.2 แบบสอบถามครั ง้ ที่ 2 เรื่ อ งความพึง พอใจของผู้บ ริ โภคที่ มี ต่อแบบร่ าง
เครื่ องประดับที่ระลึก โดยแบ่งเป็ น 3 ตอน ได้ แก่
ตอนที่ 1 ข้ อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีตอ่ รูปแบบเครื่ องประดับที่ระลึก
ตอนที่ 3 ค าถามปลายเปิ ดเพื่ อ ให้ ผู้ต อบแบบสอบถามแสดงความคิ ด เห็ น และ
ข้ อเสนอแนะ
2.3 แบบประเมิน ผู้วิจยั ดาเนินการสร้ างแบบประเมินจานวน 2 ครัง้ คือ
2.3.1 แบบประเมินรู ปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ และผู้บริ โภค ผู้วิจยั ดาเนินการสร้ าง
แบบประเมิ น รู ป แบบ เพื่ อ ให้ ผู้ เชี่ ย วชาญเลื อ กตัว อย่ า งแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
รูปแบบที่ออกแบบได้ จากการวิเคราะห์รูปแบบ และการวิเคราะห์วสั ดุ โดยผู้วิจยั เพื่อหารูปแบบที่จะ
นาไปผลิตเป็ นชิ ้นงานต้ นแบบจริง
2.3.2 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้บริ โภคที่มีต่อเครื่ องประดับที่ ได้ จากการ
วิจยั โดยแบ่งออกเป็ น 6 ข้ อ ดังนี ้
2.3.2.1 มีรูปแบบ (ดีไซน์) ของเครื่ องประดับสวยงาม ตรงตามความต้ องการ
ของผู้บริโภค
2.3.2.2 มีการเลือกใช้ วสั ดุที่หมาะสม
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2.3.2.3 มีการใช้ งานที่เหมาะสม
2.3.2.4 มีความแปลกใหม่ของวัสดุอญ
ั มณี
2.3.2.5 คุณภาพโดยรวมของเครื่ องประดับ
2.3.2.6 รู ป แบบและวัส ดุที่ ผ ลิ ต ขึน้ นี ส้ ามารถเป็ น เครื่ อ งประดับ ที่ ระลึก ที่
แสดงอัตลักษณ์ประจาจังหวัดได้
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ทาการสารวจและเก็บรวบรวมข้ อมูลในการศึกษา ดังนี ้
1. เก็บข้ อมูลภาคเอกสาร จากการสืบค้ นและเก็บข้ อมูลเอกสารจากหนังสือ บทความ
วิชาการ วารสาร และเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
2. เก็บข้ อมูลภาคสนาม จากการลงพื ้นที่สารวจ การสัมภาษณ์ การภ่ายภาพนิ่ง การถ่าย
วีดีโอ และการแจกแบบสอบถาม
สรุปผลการวิจัย
1. การวิเคราะห์ ข้อมูล จากการสัม ภาษณ์ และการวิเคราะห์ เครื่ องประดับ ในประเด็น
รูปแบบและลวยลาย การเลือกใช้ วสั ดุและอัญมณี และเทคนิคการสร้ างสรรค์ผลงาน จานวน 3 เซท
โดยเลื อ กจากรู ป แบบที่ เป็ น ที่ นิ ย มและเหมาะกับ การเป็ น เครื่ อ งประดับ ที่ ระลึก มากที่ สุด และ
รองลงมาตามลาดับ พบว่าข้ อมูลที่ได้ มีความใกล้ เคียงและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน 3 ด้ าน จึง
สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
1.1 ด้ านรู ป แบบและลวดลาย พบว่าเครื่ อ งประดับ ที่ ระลึก ที่ นิ ย มเกื อ บทัง้ สิ น้ จะ
ประกอบไปด้ วย สร้ อยคอ ต่างหู แหวน และกาไลข้ อมือ เป็ นส่วนมาก ซึ่งตัวเรื อนทาด้ วยโลหะเงิน
ทังหมด
้
ลวดลายส่วนใหญ่จะเน้ นลวดลายที่มาจากธรรมชาติ หรื อการจัดวางของอัญมณี
1.2 ด้ านวัสดุและอัญมณี พบว่า การทาตัวเรื อนเครื่ องประดับวัสดุที่ใช้ จะเป็ นโลหะ
เงินทังหมด
้
และถ้ าเป็ นสีทอง หรื อ Rose Gold ก็จะใช้ วิธีการชุบเคลือบผิวตัวเรื อนอีกครัง้ หนึง่
1.3 ด้ านการสร้ างสรรค์ผลงาน พบว่า งานเครื่ องประดับส่วนใหญ่ ใช้ วิธีการหล่อขึ ้น
รูป
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2.การวิเคราะห์วสั ดุที่ใช้ ในการวิจยั
2.1 การวิเคราะห์วสั ดุ พบว่า วัสดุกลาสเซรามิก มีเอกลักษณ์ ที่แตกต่างไปจากวัสดุ
อื่นๆคือเป็ นวัสดุที่ชว่ ยให้ เกิดความเงาวาวคล้ ายแก้ ว มีสีสนั ในตัวเอง และสามารถนาไปผสมให้ เกิด
สีใหม่ได้
2.2 การทดลองวัสดุกลาสเซรามิก พบว่า อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเผาชิ ้นงานควร
ไม่เกิ น 1,200 องศาเซลเซี ย ส เพื่ อ ไม่ ให้ เกิ ด การพองตัวในแก้ ว โซดาไลม์ และโลหะออกไซด์ ที่
เหมาะสมต่อการทดลองคือโคบอลต์ออกไซด์ ในอัตราส่วนโดยน ้าหนักไม่เกิน 10 wt% เนื่องจาก
โคบอลต์ออกไซด์เกิดสีได้ ดีและมีการแพร่ ของสีที่สม่าเสมอทั่วทัง้ ชิน้ งานมากกว่าโลหะออกไซด์
ชนิดอื่น
3. ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามผู้บริ โภคครัง้ ที่ 1 เรื่ องพฤติกรรมการซื ้อ
และปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อเครื่ องประดับที่ระลึก พบปั ญ หาดังต่อไปนีค้ ือ เครื่ องประดับที่ระลึกใน
ท้ องตลาดมีรูปแบบธรรมดา รูปแบบซ ้าๆ วัสดุที่ใช้ เป็ นวัสดุหรื ออัญมณีที่มีราคาแพง และรูปแบบไม่
ทันสมัย
4. ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามผู้บริโภคครัง้ ที่ 2 เครื่ องความพึงพอใจใน
แบบร่างเครื่ องประดับที่ผ่านการศึกษาและพัฒนาตามประเด็นวัตถุประสงค์ของงานวิจยั โดยสรุป
ได้ วา่ ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในแบบที่ 3 มากที่สดุ แบบที่ 2 และแบบที่ 1 ตามลาดับ
5. แบบประเมิน ผู้วิจยั ดาเนินการสร้ างแบบประเมินจานวน 2 ครัง้ คือ
5.1 การประเมินรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่าผู้เชี่ยวชาญเลือกเครื่ องประดับรูปทรง
ธรรมชาติซึ่งสอดคล้ องกับอัตลักษณ์ จ.แพร่ อยู่ในระดับมากและมากที่สดุ และในการวิจยั ครัง้ นี ้มี
ผลการประเมินว่า รูปแบบเครื่ องประดับที่ใช้ รูปทรงธรรมชาติในการออกแบบที่มีคา่ ประเมินสูงที่สดุ
นัน่ คือ รูปแบบที่ 3 ซึ่งมีความสวยงาม ร่วมสมัย และสามารถสวมใส่ได้ จริ ง เหมาะที่จะนาไปผลิต
เป็ นเครื่ องประดับกลาสเซรามิกที่ระลึก ส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.แพร่
5.2 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้บริ โภคที่มีต่อเครื่ องประดับกลาสเซรามิกที่ระ
ลึก ส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.แพร่ ที่ได้ จากการวิจยั โดยแบ่งออกเป็ น 6 ข้ อ ดังนี ้
5.2.1 มีรูปแบบ (ดีไซน์) ของเครื่ องประดับสวยงาม ตรงตามความต้ องการของ
ผู้บริโภค
5.2.2 มีการเลือกใช้ วสั ดุที่หมาะสม
5.2.3 มีการใช้ งานที่เหมาะสม
5.2.4 มีความแปลกใหม่ของวัสดุอญ
ั มณี
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5.2.5 คุณภาพโดยรวมของเครื่ องประดับ
5.2.6 รู ปแบบ และวัสดุที่ผลิตขึ ้นนี ้สามารถเป็ นเครื่ องประดับที่ระลึกที่แสดงอัต
ลักษณ์
สรุป การตอบแบบสอบถามคาพึงพอใจของผู้บริ โภคต่อเครื่ องประดับกลาสเซรามิกที่ระ
ลึก ส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.แพร่ของการวิจยั ครัง้ นี ้ ซึ่งจากการแจกแบบสอบถามเพื่อประเมินความ
พึงพอใจของผู้บริ โภค จานวน 100 คน ซึ่งจากการประเมิ น พบว่า ผู้บริ โภคมี ความพึงพอใจต่อ
เครื่ องประดับกลาสเซรามิกที่ระลึกส่งเสริ มการท่องเที่ยว จ.แพร่ อยู่ในระดับมากและมากที่สุด ซึ่ง
เป็ นไปตามสมมุตฐิ านของการวิจยั
การอภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเครื่ องประดับที่ระลึกจากอัตลักษณ์ ในประเด็ นรูปแบบลวดลาย
การเลือกใช้ วสั ดุและเทคนิคการสร้ างสรรค์ผลงาน พบว่าเครื่ องประดับที่ระลึกส่วนใหญ่มีรูปแบบ
เป็ นรู ปทรงที่ ได้ ม าจากธรรมชาติมากที่ สุด และลวดลายจะมี ความสอดคล้ องกับอัตลักษณ์ ของ
จังหวัดหรื อสถานที่นนั ้ ๆ ส่วนลวดลายส่วนใหญ่ จะเป็ นลายที่เกิดจากการซ ้ากันของลายหรื อการ
เรี ยงตัวของอัญมณีมาทาให้ เกิดลวดลาย ซึง่ มีความสอดคล้ องกับข้ อมูลที่ได้ ศกึ ษาค้ นคว้ า ด้ านการ
เลือกใช้ วสั ดุหรื อวัตถุดบิ ในการทาเครื่ องประดับ วัสดุที่ใช้ ทาตัวเรื อนส่วนใหญ่ใช้ โลหะเงิน ซึ่งข้ อมูล
มีความสอดคล้ องกับ วรรณรัตน์ อินอ่า (2536) ที่กล่าวไว้ คือ ในการทาเครื่ องประดับโลหะเงินที่ใช้
ต้ องมีความบริ สทุ ธิ์ของเนื ้องินไม่น้อยกว่า 92.5% มีโลหะอื่นผสมอยู่ได้ ต้องไม่เกิน 7.5% ส่วนเงิน
บริ สทุ ธิ์ 100% เต็มนันใช้
้ ไม่ได้ เพราะเนื ้อเงินอ่อนมาก ส่วนด้ านเทคนิคการสร้ างสรรค์ผลงานพบว่า
การทาครื่ องประดับที่ระลึกส่วนใหญ่ในปัจจุบนั ใช้ วิธีการหล่อขึ ้นรูป
ในด้ านกระบวนการในการออกแบบนันได้
้ มาจากการวิเคราะห์ข้อมูล 3 ส่วนหลักๆ คือ
1. จากการวิเคราะห์ ข้อมูลและการศึกษาแนวคิดทฤษฎี หลักการออกแบบพบว่า การ
ออกแบบเครื่ องประดับในปั จจุบนั ต่างจากการออกแบบเครื่ องประดับในอดีตทังในด้
้ านรูปทรงและ
วัสดุที่นามาใช้ การออกแบบในปั จจุบนั เน้ นความเรี ยบง่ายของรู ปทรง มีรูปแบบสัมพันธ์ กับวัสดุ
เน้ นที่โครงสร้ างใช้ วสั ดุที่แปลกใหม่ เน้ นประโยชน์ใช้ สอยมากขึ ้น การผลิตจะใช้ ระบบอุตสาหกรรม
มากขึ ้น มีการใช้ เครื่ องจักรอัตโนมัตชิ ่วยในการออกแบบและการผลิต (วรรณรัตน์ อินทร์ อ่า.(2536).
ศิลปะเครื่ องประดับ)
ดังนัน้ การออกแบบเครื่ องประดับกลาสเซรามิกที่ระลึก ส่งเสริ มการท่องเที่ยว จ.แพร่ ใน
ครัง้ นี ้ รู ปแบบและลวดลายของเครื่ องประดับที่ ได้ จากการออกแบบนัน้ มีการออกแบบโดยการ
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วิเคราะห์ลวดลายจากอัตลักษณ์ด้านสถาปั ตยกรรมของ จ.แพร่ นามาลดทอนเพื่อให้ ได้ ลวดลายที่
โดดเด่น ชัดเจน มีรูปแบบที่สวยงาม สามารถจาหน่ายเป็ นเครื่ องประดับที่ระลึกและสามารถสวม
ใส่ในชีวิตประจาวันได้
2. จากการสรุ ปข้ อมูลจากแบบสอบถามผู้บริ โภคครัง้ ที่ 1 พบว่า มีผ้ ูบริ โภคจานวน 98
จาก 100 คน มีพฤติกรรมการเลือกซื ้อเครื่ องประดับ โดยมีเหตุผลในการเลือกซื อ้ เครื่ องประดับ คือ
แบบ (ดีไซน์) ของเครื่ องประดับ คุณภาพโดยรวมของเครื่ องประดับ ความสวยของเครื่ องประดับ
สีสันของเครื่ องประดับ ความสะดวกสบายในการสวมใส่ วัสดุที่ใช้ ทา ขนาดของเครื่ องประดับ
ราคา การจัดวางอัญมณีโดยรวม ตามลาดับ
3. จากการประเมินรูปแบบ โดยผู้เชี่ย วชาญประเมินเลือกตัวอย่างรูปแบบ จานวน 3 เซท
เพื่ อคัดเลือกให้ เหลื อรู ปแบบที่ มี ความเหมาะสมมากที่ สุด ผลการประเมิ นพบว่า การใช้ รูปทรง
ธรรมชาติมาออกแบบมีความเหมาะสมและสอดคล้ องกับอัตลักษณ์ ที่เลือกมามากที่สุด และมี
ความสอดคล้ องกับวัสดุอญ
ั มณที่จะนามาผลิต และสร้ างแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริ โภค
ต่อผลิตภัณ ฑ์ ต้นแบบเครื่ องประดับที่ ได้ จากการวิจัยครัง้ นี ้ ซึ่งจากการแจกแบบสอบถามความ
คิดเห็นของผู้บริโภคจานวน 100 คน
ซึ่งจากการประเมิ นพบว่า ผู้บริ โคมี ความพึงพอใจเครื่ องประดับกลาสเซรามิ กที่ ระลึก
ส่งเสริ มการท่องเที่ยว จ.แพร่ อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ซึ่งเป็ นสมมุติฐานของการวิจัย คือได้
รูปแบบเครื่ องประดับกลาสซรามิคที่ระลึก ส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.แพร่ โดยมีแรงบันดาลใจมาจาก
จากอัตลักษณ์ของจังหวัด ที่เป็ นแนวทางในการสร้ างสรรค์และพัฒนาเครื่ องประดับที่ระลึก ที่เป็ น
องค์ความรู้ใหม่ สามารถจาหน่ายเป็ นสินค้ าที่ระลึกและสามารถสวมใส่ได้ จริงในชีวิตประจาวัน
ข้ อเสนอแนะทั่วไป
1. การออกแบบเครื่ องประดับที่ระลึก นักออกแบบจะต้ องคานึงถึงกระบวนการผลิตด้ วย
เพราะถ้ านักออกแบบใช้ หลักการออกแบบเพียงอย่างเดียวโดยไม่คานึงถึงขันตอนการผลิ
้
ต ผลงาน
ที่ออกแบบอาจจะผลิตไม่ได้ หรื อไม่เป็ นไปตามรูปแบบที่ออกแบบไว้
2. ในการนาผลของการวิจยั ไปใช้ ให้ กิดประโยชน์ทางด้ านอุตสาหกรรม ตลอดจนด้ านการ
ส่งเสริ มการท่องเที่ยว ผู้ที่สนใจหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องสามารถนาผลการวิจยั นี ้ไปใช้ เป็ นแนวทางในการ
ออกแบบ การเลือกใช้ วัสดุและเทคนิคการผลิตอันจะนาไปสู่การสร้ างสรรค์ผลงานที่ ทรงคุณค่า
และสามารถสร้ างรายได้ ตอ่ ไป
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ข้ อเสนอแนะในการดาเนินงานวิจัยครั ง้ ต่ อไป
ในการดาเนินงาน การทาเครื่ องประดับกลาสเซรามิก ควรระมัดระวัง ความรอบคอบเป็ น
สิ่งสาคัญในการทางานเป็ นอย่างยิ่ง จากการทางานวิจยั ครัง้ นี ้และประสบการณ์ที่ผ่านมากได้ พบ
กับความผิดพลาดและข้ อบกพร่อง ข้ อเสนอแนะต่อไปนี ้อาจจะเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ที่จะนาไปศึกษา
และผู้ที่สนใจได้ ไม่มากก็น้อย
- ในการทางานแต่ละครัง้ ควรศึกษาให้ ละเอียดและทาด้ วยความรอบคอบ
- ในการทาต้ นแบบวัสดุอัญมณี ควรใช้ ความรอบคอบในการทาแม่พิม เพื่อให้ ชิน้ งานมี
ความสะดวกเวลาถอดวัสดุอญ
ั มณีออกจากแม่พิมพ์
- การออกแบบควรคานึงถึงวัสดุที่จะนามาใช้
- เวลาเผาชิน้ งานไม่ควรแกะต้ นแบบออกจากแม่พิม พ์เร็ วเกินไป ควรปล่อยชิน้ งานให้
หมาดหรื อแห้ งก่อน เพราะจะทาให้ ชิ ้นงานเกิดการแตกหักเสียหายได้
- ไม่ควรเผาในอุณหภูมิสงู เกินไป อาจทาให้ ชิ ้นงานเกิดรูพรุนได้
ปั ญหาที่พบในการทางาน
-แกะวัสดุกลาสเซรามิกออกจากแม่พิมพ์เร็วเกินไป ทาให้ จบั แล้ วยุบตัว
-เผาอุณหภูมิสงู เกินไป ทาให้ วสั ดุกลาสเซรามิกมีรูพรุน
-ช่วงที่ ตกแต่งวัส ดุกลาสเซรามิ กควรเพิ่ ม ความระมัดระวังเพราะอาจจะทาให้ ชิ น้ งาน
แตกหักได้
ในการทาวิจยั เครื่ องประดับที่ระลึกชุดนี ้มีการนาแก้ วโซดาไลม์มาบดผสมกับนิลที่มีสีดา
ซึ่งจะทาให้ การเกิดสีเป็ นไปได้ ยาก หรื อเห็นความเงาวาวได้ ไม่ชดั เจน แต่เมื่อได้ ทาการทดลองลด
ปริ มาณนิลลงและเพิ่มปริมาณแก้ วโซดาไลม์ขึ ้นทาให้ เกิดความเงาวาวมากขึ ้นและความเข้ มของสี
ดาลดลง การชุบแข็ง (Quenching) ทาให้ ชิน้ งานมี ฟ องอากาศเหลือค้ าง เกิดรู พ รุ นจ านวนมาก
และไม่โปร่งใส จึงไม่เหมาะสาหรับการปรับปรุงความโปร่งใสให้ กบั ชิ ้นงาน นอกจากนี ้ปริ มาณของ
โคบอลต์อ อกไซด์ มี ผ ลท าให้ ชิ น้ งานเกิ ด การเดื อดและเกิ ด ฟองอากาศ ดัง นัน้ ปริ ม าณโคบอลต์
ออกไซด์ที่เหมาะสมในชิ ้นงานไม่ควรเกิน 3.6 wt%
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แรงบัลดาลใจในการออกแบบ

108
รูปแบบเครื่ องประดับ 3 มิติ (Sketch Design)
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ต้ นแบบเครื่ องประดับ
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บรรยากาศงาน Exhibition
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