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การพฒันาและออกแบบเคร่ืองประดบัสภุาพบรุุษจากเศษวสัดเุหลือใช้จากศิลปะการ

ท ามีดจังหวัดอุทัยธานีเป็นงานวิจัยเชิงศึกษาและพัฒนา  มีวัตถุประสงค์เพื่อท าการศึกษา
ผลิตภณัฑ์ศิลปะการท ามีด และเศษวสัดเุหลือใช้จากศิลปะการท ามีด วิธีการศกึษาผู้วิจยัได้ศกึษา
ข้อมลูภาคเอกสารในขัน้แรก ลงพืน้ท่ีเก็บข้อมลูในจงัหวดัอทุยัธานี และสอบถามผู้ เช่ียวชาญ
ทางด้านตา่งๆ จากนัน้น าข้อมลูท่ีได้มาท าการศกึษาและวิเคราะห์ โดยแบง่ข้อมลูเป็น 3 สว่น 1. 
ข้อมลูด้านเศษวสัดเุหลือใช้จากศลิปะการท ามีด 2. ข้อมลูด้านการออกแบบ 3. ข้อมลูด้านการผลิต 
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โลหะ 2. เศษวสัดปุระเภทธรรมชาติ โดยวสัดท่ีุเหมาะสมมากท่ีสดุในการผลิตส่วนตวัเรือน
เคร่ืองประดบัจะเป็นประเภทโลหะ ซึ่งวสัดุธรรมชาติน ามาเป็นส่วนตกแต่งตวัเรือนให้เกิดความ
สวยงาม และน่าสนใจของชิน้งาน โดยข้อมลูท่ีใช้ในการออกแบบจะอ้างอิงจากเทรนด์การออกแบบ 
SACICT ARAFT TREND 2020 ใช้เทรนด์ท่ีมีช่ือว่า Heritage Fusion ซึง่มีลกัษณะของสไตล์ท่ี
เรียบ หรูหรา รูปทรงอย่างง่ายเรขาคณิต ซึง่มีความสอดคล้องกบัข้อจ ากดัในการใช้เศษวสัดเุหลือ
ใช้จากศิลปะการท ามีดมากท่ีสดุ และการผลิตชิน้งานเคร่ืองประดบันัน้จะใช้กระบวนการผลิตมีด
ของชาวอทุยัธานี เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ และรวมองค์ความรู้ทางด้านการออกแบบให้เข้า
กบัเทคนิคช่างชมุชน ให้เกิดเป็นทกัษะใหม่ในการตอ่ยอดการผลิตผลิตภณัฑ์โดยใช้วสัดหุลกัเป็น
เศษวสัดท่ีุเหลือใช้ในพืน้ท่ีชมุชนของตนเองให้เกิดกระบวนการใช้วสัดใุห้เกิดประโยชน์สงูสดุกบัคน
ในชมุชน 
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The design and development of jewelry for men made from waste materials 

from knife-making arts in Uthai Thani Province for research and development purposes. 
The product is intended to study the art of making knives and residues from the art of 
knife-making. In the study, the researchers initially studied the documents in a repository 
in Uthai Thani. Then, the experts were studied and analyzed. The information was 
divided into three parts: (1) information on residues from the art of making knives; (2) 
design; and (3) production. The results indicated that the material can be divided into 
two main categories: (1) metal materials; and (2) natural materials. The most suitable 
material in the production of jewelry housing was metal. The natural materials bring out 
the decorative and attractive design of the work piece. The information used in the 
design was based on design trends from 2020. They used a trend known as heritage 
fusion, which features a smooth, elegant style for simple geometric shapes. This is 
consistent with restrictions on the use of residue from the art of knife-making and the 
production of jewelry using the knife-making process of Uthai Thani. In order to gain 
experience and the total knowledge of design techniques to the artisan community. A 
new skill is to continue manufacturing products using waste product materials in their 
own community for the processes used for the greatest benefit to the community. 

 
Keyword : Waste Materials, Uthai Thani Province, Men's Jewelry, Knife Making Art 
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ขอขอบพระคณุคณุเกียรติศกัดิ์ แจงทนง กลุม่ผู้ผลิตผลิตภณัฑ์ศิลปะเหล็กกล้า จงัหวดั
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บทที่ 1 
บทน า 

ภมิูหลัง 
ในอดีตบริเวณพืน้ท่ีเขตจงัหวดัอุทยัธานีได้มีการลกัลอบค้า และผลิตปืนเถ่ือนอนัเป็นท่ี

รู้จกัในช่ือปืนอีเติง่ จนมีช่ือเสียงกลายเป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลายในวงการการค้าขายปืนไทยในอดีต 
โดยคุณสมบตัิพิเศษของปืนเถ่ือนท่ีถูกผลิตในจังหวดัอุทัยธานีนัน้มีความแข็งแรง ทนทาน และ
ราคาถูก โดยชาวบ้านในอดีตยึดอาชีพการผลิตปืนเถ่ือนเป็นอาชีพหลักเพื่อหาเลีย้งครอบครัว 
ภายหลงัรัฐบาลได้มีการประกาศปราบปรามธุรกิจการผลิต และขายปืนเถ่ือน จึงท าให้อดีตช่างท่ี
เคยผลิตปืนเถ่ือนซึง่มีความรู้ ความเข้าใจ ความช านาญในการใช้เหล็กเป็นอย่างดีหนัมาใช้ทกัษะ
ฝีมือของตวัเองมาประยุกต์ผลิตผลิตภณัฑ์กรรไกรตดัแต่งก่ิงไม้ท่ีท าจากเหล็ก โดยมีคุณสมบตัิ
แข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานท่ียาวนานกว่าปกติ จนได้รับการยอมรับจากกลุ่มลูกค้า และ
หน่วยงานจากภาครัฐจนกลายเป็นสินค้า OTOP ประจ าจงัหวดัอุทยัธานี และได้มีการพฒันา
ผลิตภณัฑ์ต่อเน่ืองมาจนถึงการผลิตผลิตภัณฑ์ศิลปะมีดเหล็กกล้า (ไมตรี ลิมปิชาติ, 2560)
ผลิตภณัฑ์ศิลปะมีดเหล็กกล้าเป็นสินค้าโดดเด่นท่ีสร้างช่ือเสียง และรายได้ให้คนในชุมชนของ
จงัหวดัอทุยัธานี เป็นอยา่งมาก โดยเป็นงานหตัถกรรมท่ีมีจดุเดน่ คือ กระบวนการผลิตด้วยมือ การ
ประกอบตกแต่งใบมีดด้วยเหล็กท่ีมีคณุภาพ การประดบัด้ามมีดโดยใช้วสัดธุรรมชาติ เช่น เปลือก
หอยมกุ เขาสตัว์ หินสีจากธรรมชาต ิกระดกูสตัว์ สร้างสรรค์ด้วยเทคนิคการประกอบท่ีประณีต เป็น
ผลิตภณัฑ์หตัถกรรมท่ีมีคณุคา่ และมลูคา่สงูเป็นอยา่งมาก โดยลกัษณะการออกแบบตวัมีดช่างแต่
ละบุคคลก็จะมีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นของแต่ละบุคคลแตกต่างกันออกไปในแต่ละกลุ่มช่าง 
(ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา, 2548) 

ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ศิลปะมีดเหล็กกล้า จังหวัดอุทัยธานีในปัจจุบันมีการ
พฒันากระบวนการการผลิตมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึน้ มีการใช้วสัดุส าเร็จรูปไม่ว่าจะเป็น 
เหล็กชนิดตา่งๆ รวมไปถึงวสัดธุรรมชาติแท้ และวสัดธุรรมชาติสงัเคราะห์เทียม โดยการผลิตในแต่
ละครัง้จะมีการเหลือทิง้ของเศษของวสัดเุหลือใช้จากการผลิต เกิดขึน้ทกุวนัและมีปริมาณเพิ่มขึน้
เป็นจ านวนมาก เกิดเป็นขยะท่ีมีปริมาณเพิ่มขึน้ จึงท าให้ช่างผู้ ผลิตนัน้น าเศษวัสดุท่ีเหลือใช้
ทัง้หมดน าไปทิง้ ก่อให้เกิดเป็นวัสดุเหลือใช้ในการผลิตผลิตภณัฑ์ศิลปะมีดเหล็กกล้า ผู้ วิจัยได้
เล็งเห็นถึงปัญหาของปริมาณเศษวัสดุเหลือใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ศิลปะมีดเหล็กกล้า ของ
จงัหวดัอทุยัธานี โดยผู้วิจยัมีแนวทางการแก้ไขปัญหา และพฒันาเศษวสัดเุหลือใช้ด้วยแนวคิดการ
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ออกแบบ เพื่อลดปริมาณของเศษวัสดุเหลือใช้การผลิตผลิตภัณฑ์ศิลปะมีดเหล็กกล้า จังหวัด
อทุยัธานี 

จากสภาวการณ์ในปัจจุบนัแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจแบบหมนุเวียนได้ก้าวเข้ามามี
บทบาทส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศโดยข้อดีของการ
ท าเศรษฐกิจหมนุเวียน เพื่อเกิดความมัน่คงในการใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพ
สงูสดุ โดยการเพิ่มสดัส่วนการรีไซเคิลและลดปริมาณของเสีย อีกทัง้มีการพฒันานวตักรรมใหม่ๆ 
เกิดการสร้างโอกาสให้กบัธุรกิจใหม ่สง่เสริมให้เกิดการจ้างงานและลดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมได้
อีกทางหนึ่ง (สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2558) โดยผู้วิจยัได้เห็นความส าคญั และกระบวนการคิดแบบเศรษฐกิจหมนุเวียนโดย
มีความเช่ือโยงกับแนวทางการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ศิลปะมีดเหล็กกล้า 
จงัหวดัอทุยัธานี 

จากข้อมลูท่ีกล่าวถึงไปเบือ้งต้น ส่งผลให้ผู้ วิจยัต้องการท่ีจะศึกษาประวตัิความเป็นมา
เร่ืองราว เทคนิค ผลิตภณัฑ์ และเศษวสัดเุหลือใช้การผลิตผลิตภณัฑ์ศิลปะมีดเหล็กกล้า จงัหวดั
อุทัยธานี น ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับองค์ความรู้ทางด้านการออกแบบภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ
หมนุเวียน (Circular Economy) เพื่อแก้ไขปัญหาเร่ืองเศษวสัดเุหลือใช้จากการผลิตผลิตภณัฑ์
ศิลปะมีดเหล็กกล้า จงัหวดัอทุยัธานี พฒันาและต่อยอดเป็นผลิตภณัฑ์เคร่ืองประดบัส าหรับบุรุษ
จากเศษวสัดเุหลือใช้จากผลิตภณัฑ์ศิลปะมีดจากเหล็กกล้า เพื่อลดปริมาณเศษวสัดุเหลือใช้ เพิ่ม
มลูค่า สร้างกระบวนการการใช้วสัดท่ีุมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ และต่อยอดรูปแบบสินค้าใหม่
ให้กบัชมุชนเพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงผู้บริโภคในปัจจบุนัให้ครอบคลมุมากยิ่งขึน้ โดยน าเสนอ
เร่ืองราวทางทุนวฒันธรรมงานหตัถศิลป์ การผลิต เทคนิค ของช่างท าศิลปะมีดเหล็กกล้า จงัหวดั
อทุยัธานี น าเสนอเป็นผลงานเคร่ืองประดบัส าหรับบรุุษ สร้างคณุคา่ เป็นมลูคา่ ก่อให้เกิดรายได้แก่
ชมุชน 
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ความมุ่งหมายของงานวิจัย 
1. ศกึษาอตัลกัษณ์ของกลุม่ผลิตภณัฑ์ศิลปะมีดเหลก็กล้า เศษวสัดเุหลือใช้ประเภทโลหะ 

และวสัดธุรรมชาติจากกลุ่มผลิตภณัฑ์ศิลปะมีดเหล็กกล้า จงัหวดัอทุยัธานี และข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง
กบัออกแบบ 

2. เพื่อน าข้อมลูท่ีได้จากการศกึษามาวิเคราะห์ข้อมลู ออกแบบ และผลิตเป็นผลิตภณัฑ์
เคร่ืองประดับสุภาพบุรุษจากเศษวัสดุเหลือใช้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ศิลปะมีดเหล็กกล้า จังหวัด
อทุยัธานี 

ความส าคัญของการวิจัย 
ผลจากการศึกษาของงานวิจัยในครัง้นีจ้ะผลิตภณัฑ์เคร่ืองประดบัสุภาพบุรุษท่ีใช้วสัดุ

หลกัเป็นวสัดเุหลือใช้จากกลุม่ผลิตภณัฑ์ศิลปะมีดเหล็กกล้า จงัหวดัอทุยัธานี เพื่อลดปริมาณเศษ
วสัดเุหลือใช้ท่ีมีอยู่ในชุมชน และเป็นแนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑ์สร้างรายได้ จากเศษวสัดุ
เหลือใช้ท่ีมีอยู่เพื่อก่อให้เกิดกระบวนการใช้วัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับคนในชุมชนกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ศิลปะมีดเหล็กกล้า จังหวัดอุทัยธานี โดยอาศัยทุนทางวัฒนธรรม  ทักษะฝีมือท่ี
เช่ียวชาญของชมุชนท่ีมีอยู่ดัง่เดิม มาต่อยอดเข้ากบัความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดผลลพัธ์ท่ีสร้าง
ประโยชน์แก่ชมุชน 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีแ้บง่ออกเป็น 3 กลุม่ ได้แก่ 
กลุ่มตัวอย่างด้านเศษวัสดุเหลือใช้จากการผลิตผลิตภัณฑ์ศิลปะมีดเหล็กกล้า

จังหวัดอุทยัธานี 
กลุม่ตวัอยา่งด้านเศษวสัดเุหลือใช้จากการผลติผลิตภณัฑ์ศิลปะมีดเหลก็กล้า จงัหวดั

อทุยัธานี โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากปริมาณเศษวสัดเุหลือใช้ท่ี
เหลือเป็นจ านวนมากท่ีสดุ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวสัดปุระเภทโลหะจ านวน 7 ชิน้ และ
กลุม่วสัดปุระเภทวสัดจุากธรรมชาติจ านวน 8 ชิน้ รวม 15 ชิน้ 

กลุ่มตัวอย่างผู้เช่ียวชาญ 
กลุ่มตวัอย่างผู้ เช่ียวชาญประกอบด้วยผู้ เช่ียวชาญในสาขาต่างๆ โดยใช้วิธีการเลือก

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 3 ท่าน โดยคดัเลือกจากความเช่ียวชาญในสาขาท่ี
เก่ียวข้อง และมีประกบการณ์ไม่ต ่ากวา่ 5 ปี ประกอบด้วย 
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1. คณุประหยดั วรเวท ตวัแทนกลุ่มผู้ผลิตผลิตภณัฑ์ศิลปะมีดเหล็กกล้า จงัหวดั
อทุยัธานี 

2. คณุปานลขิิต บญุยะชยั ประธานบริษัทเคร่ืองประดบั พราววี่ จ ากดั 
3. คณุอทุยั สงิห์ทอง พฒันาชมุชน จงัหวดัอทุยัธานี 

กลุ่มตัวอย่างประชาชนทั่วไป 
กลุ่มตวัอย่างประชาชนทัว่ไปและประชาชนท่ีมีส่วนร่วมในการจดัแสดงผลงานการ

ออกแบบผลิตภณัฑ์ในงานเทศกาลการออกแบบกรุงเทพ 2020 ณ อาคารไปรษณีย์กลางบางรัก 
และงานแสดงสินค้าอญัมณีและเคร่ืองประดบั ครัง้ท่ี 65 จ านวน 100 คน เพื่อท าแบบประเมิน
ความพงึพอใจท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑ์ต้นแบบ 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้เพื่อให้เกิดความเข้าใจด้านความหมายท่ีตรงกนั ผู้วิจัยขอก าหนด

ความหมายและขอบเขตของค าศพัท์เฉพาะตา่งๆ ไว้ดงันี ้
กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าจังหวัดอุทัยธานี หมายถึง กลุม่งานหตัถกรรมชมุชนท่ีมี

ความช านาญทางด้านการผลิตผลิตภณัฑ์ศิลปะมีดเหล็กกล้า โดยในอดีตมีพืน้ฐานจากการผลิต
อาวุธปืนขึน้จากเหล็กกล้า ในบริเวณพืน้ท่ีจงัหวดัอุทยัธานี จนถกูปราบปราม และผนัตวัมาผลิต
ผลิตภณัฑ์ศิลปะมีดเหลก็กล้าจนเป็นท่ียอมรับ จนสร้างช่ือเสียง และรายได้ให้กบัจงัหวดัอทุยัธานี 

อัตลักษณ์ภมิูปัญญา หมายถึง ทกัษะความช านาญการในด้านการผลิต ผลิตภณัฑ์
ศิลปะเหล็กกล้า ชาวอทุยัธานีท่ีถกูสืบทอดมาจากรุ่นสูรุ่่น ก่อให้เกิดทกัษะ องค์ความรู้ในด้านการ
ใช้เหล็กกล้าในการผลิตผลิตภณัฑ์ จนเกิดเป็นลกัษณะเฉพาะของทักษะฝีมือในการสร้างสรรค์
ผลิตภณัฑ์ศิลปะมีดเหล็กกล้า ทัง้ด้านการผลิต และตกแตง่ด้วยความสวยงาม ท่ีสามารถพบได้ใน
เฉพาะกลุม่ชมุชนช่างผลติศิลปะมีดเหลก็กล้า ในพืน้ท่ีจงัหวดัอทุยัธานี 

ศิลปะการท ามีดเหล็กกล้า จังหวัดอุทัยธานี หมายถึง การผลิต ผลิตภณัฑ์มีดขึน้
จากเหล็กกล้าท่ีต้องอาศยัทกัษะ ความช านาญการในด้านการใช้เหล็ก และวสัดตุกแต่งเพื่อให้เกิด
ความสวยงามเกิดเป็นชิน้งานศิลปะ 

วัสดุเหลือใช้จากการผลิตผลิตภัณฑ์ศิลปะมีดเหล็กกล้า จังหวัดอุทัยธานี 
หมายถึง เศษวสัดท่ีุเหลือใช้จากการผลิตผลิตภณัฑ์ศิลปะมีดเหล็กกล้า ในพืน้ท่ีจงัหวดัอุทยัธานี 
โดยประกอบไปด้วยวสัด ุ2 ประเภท คือ วสัดปุระเภทโลหะ และวสัดปุระเภทวสัดธุรรมชาติ 

เคร่ืองประดับสุภาพบุรุษ หมายถึง เคร่ืองประดบัส าหรับผู้ชายท่ีมีรูปแบบร่วมสมยั
สามารถสวมใสไ่ด้ในชีวิตประจ าวนั 
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สมมุตฐิานในการวิจัย 
การศกึษาและพฒันาเศษวสัดเุหลือใช้จากการผลติผลิตภณัฑ์ศิลปะมีดเหลก็กล้า จงัหวดั

อุทัยธานี สามารถลดปริมาณเศษวัสดุเหลือใช้ และสร้างกระบวนการในการใช้วัสดุให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ โดยอาศัยทกัษะฝีมือดัง่เดิมของชุมชนท่ีมีอยู่ประยุกต์กับความคิดสร้างสรรค์ใน
ด้านการออกแบบ สามารถยกระดบัเพิ่มมลูคา่ สร้างรายได้ให้กบัผู้ผลิตในชมุชนได้ 

กรอบแนวคดิในการวิจัย 
การพฒันาและออกแบบเคร่ืองประดบัสภุาพบรุุษจากเศษวสัดเุหลือใช้จากศิลปะการท า

มีด จงัหวดัอทุยัธานี เป็นกระบวนการวิจยัเชิงวิจยัและพฒันา (Research & Development) โดย
กระบวนการประกอบด้วยการพฒันาใน 3 กรอบของการวิจยั ได้แก่ กรอบท่ี 1 การศึกษาข้อมูล
พืน้ฐาน เพื่อหาข้อก าหนดเพื่อนท ามาใช้ในการออกแบบ ทดลอง เพื่อเข้าสูก่ระบวนการใน กรอบท่ี 
2 การพฒันาและทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ โดยการน าข้อมลูท่ีศกึษามาวิเคราะห์และพฒันาทดลอง
ออกแบบ ผลิตผลิตภณัฑ์ตวัอย่างและท าการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญเพื่อหาแนวทางในการพฒันา
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และกรอบท่ี 3 การออกแบบและพฒันาต้นแบบสู่การเผยแพร่น าเสนอ
ผลงาน โดยการน าข้อมลูชดุสดุท้ายท่ีได้จากการเรียบเรียงทัง้หมดมาออกแบบผลิตภณัฑ์ และผลิต
ผลิตภณัฑ์ 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวิจยั 

ท่ีมา : ผู้วิจยั 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในการวิจยัเร่ือง การพฒันาและออกแบบเคร่ืองประดบัสขุภาพบรุุษจากเศษวสัดเุหลือใช้
จากศิลปะการท ามีด จงัหวดัอุทยัธานี ผู้วิจยัได้ท าการศึกษา รวบรวม ข้อมลูด้านต่างๆ ท่ีมีความ
เก่ียวข้อง ผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และได้จ าแนกหวัข้อในการวิจยัดงันี ้

1. ข้อมลูเก่ียวกบักลุม่ผลติภณัฑ์ศิลปะมีดเหลก็กล้าจงัหวดัอทุยัธานี 
1.1 ประวตัิความเป็นมาของกลุม่ผลติภณัฑ์ศิลปะมีดเหลก็กล้าจงัหวดัอทุยัธานี 
1.2 ประเภทของผลติภณัฑ์ศิลปะมีดเหลก็กล้าจงัหวดัอทุยัธานี 
1.3 ขัน้ตอนการผลิตผลิตภณัฑ์ศิลปะมีดเหลก็กล้าจงัหวดัอทุยัธานี 
1.4 วสัดท่ีุใช้ในการผลติผลิตภณัฑ์ศิลปะมีดเหลก็กล้าจงัหวดัอทุยัธานี 
1.5 เทคนิคตกแตง่ผลติภณัฑ์ศิลปะมีดเหลก็กล้าจงัหวดัอทุยัธานี 

2. ข้อมูลเก่ียวกับวัสดุเหลือใช้จากการผลิตผลิตภัณฑ์ศิลปะมีดเหล็กกล้าจังหวัด
อทุยัธานี 

2.1 วสัดเุหลือใช้ประเภทโลหะ 
2.2 วสัดเุหลือใช้ประเภทวสัดจุากธรรมชาติ 

3. ข้อมลูเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาออกแบบเคร่ืองประดบั 
3.1 ความหมายของเคร่ืองประดบั 
3.2 เคร่ืองประดบัสภุาพบรุุษ 
3.3 การออกแบบเคร่ืองประดบั 
3.4 ข้อมลูแนวโน้มการออกแบบประจ าปี 2020 
3.5 ข้อมลูแนวคดิเศรษฐกิจหมนุเวียน (Circular Economy)  

4. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
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1. ข้อมูลเก่ียวกับกลุ่มผลิตภณัฑ์ศิลปะมีดเหล็กกล้า จังหวัดอุทยัธานี 
1.1 ประวัตคิวามเป็นมาของกลุ่มผลิตภณัฑ์ศิลปะมีดเหล็กกล้า จังหวัดอุทยัธานี 

ความเป็นมาของกลุ่มผลิตภณัฑ์ศิลปะมีดเหล็กกล้า จงัหวดัอทุยัธานี ก่อนท่ีจะเป็น
ผลิตภณัฑ์หตัถกรรมท่ีสร้างช่ือเสียงและรายได้ให้กบัคนในชมุชน ย้อนกลบัเม่ือ 50 ปีท่ีแล้วในเขต
พืน้ท่ีจงัหวดัอทุยัธานีมีช่ือเสียงในการผลิตอาวธุปืนเถ่ือน โดยเฉพาะในเขตบ้านอีเติ่ง บางกุ้ ง หาด
ทะนง เกาะเทโพ และจกัษาชาวบ้านในบริเวณดงักล่าวนัน้ล้วนแต่เติบโตและผกูพนักับการผลิต
อาวธุปืนเถ่ือนสืบทอดกนัมาจากรุ่นสูรุ่่นสง่ตอ่วิชาการท าปืนให้แก่รุ่นลกูรุ่นหลานเร่ือยมา (ผู้จดัการ
รายวนั, 2550) ทกัษะท่ีส าคญัในการผลิตอาวธุปืนขึน้มา ต้องอาศยัความเช่ียวชาญ และฝีมือใน
การใช้เหล็กเป็นหลกั เช่นการขดั การเจาะ การตะไบ จนช่างผู้ผลิตปืนหลายคนในจงัหวดัอทุยัธานี
มีความเช่ียวชาญในด้านการใช้เหล็กในการผลิตอาวุธปืน จนธุรกิจการผลิตอาวุธปืนในจังหวัด
อุทัยธานีมีช่ือเสียงกลายเป็นสินค้าชัน้ยอด และกลายเป็นท่ีรู้จักในวงการการค้าอาวุธปืน โดย
พฒันาการของช่างผู้ผลิตอาวธุปืนในเขตจงัหวดัอทุยัธานีเร่ิมต้นจากการผลิตปืนแก๊ป และพฒันา
จนกลายมาเป็นปืนนดัเดียวส าหรับใช้ในการพกพา ต่อมาได้ดดัแปลงจนเป็นปืนแม็กกาซีนเป็นท่ี
นิยมส าหรับกลุ่มลูกค้าท่ีต้องการซือ้อาวุธปืน เน่ืองจากอาวุธปืนท่ีถูกผลิตขึน้ในบริเวณจังหวัด
อทุยัธานีเป็นการลกัลอบผลิตแบบผิดกฎหมาย จึงท าให้อาวธุปืนท่ีซือ้ขายโดยช่างจงัหวดัอทุยัธานี
มีราคาถกู และสามารถผลิตได้อย่างรวดเร็ว ในปี พ.ศ. 2510 ได้มีการออกกฎหมายให้ประชาชนท่ี
มีอาวธุปืนพกพาสามารถน าอาวธุปืนมาขึน้ทะเบยีนให้เป็นสิ่งท่ีถกูต้องตามกฎหมาย เหตนีุจ้งึท าให้
ประชาชนทัว่ไปท่ีต้องการมีอาวธุปืนไว้ในครอบครองต่างมุ่งหน้ามาท่ี จงัหวดัอทุยัธานี เพื่อท าการ
ซือ้อาวธุปืน ท าให้อาชีพการผลิตอาวธุปืนในเขตจงัหวดัอทุยัธานีมีความรุ่งเรือง และสร้างรายได้
ให้แก่ผู้ผลิตอาวธุปืนได้อยา่งมหาศาล (ประหยดั วรเวท, 2560) 

ในปี พ.ศ. 2519 – 2520 ได้มีการปราบปรามการค้าอาวธุปืนในเขตจงัหวดัอทุยัธานี
อย่างจริงจงั ท าการผลิตอาวธุปืนหายไปจากเมืองอทุยัธานี และเป็นท่ีสิน้สดุของอาชีพการค้าผลิต
อาวุธปืนในเขตพืน้ท่ีจังหวัดอุทัยธานี ท าให้ช่างผู้ เคยผลิตอาวุธปืนในจังหวดัอุทัยธานีท่ียงัคงมี
ความรู้ ความช านาญในการใช้เหล็กเป็นอย่างดีหนัมาใช้ทกัษะท่ีมีประยุกต์ใช้ทกัษะในการผลิต
อาวุธปืน กลายมาเป็นผลิตภณัฑ์เคร่ืองมือทางการเกษตร เช่น กรรไกรตดัแต่งก่ิงไม้ จนเกิดเป็น
กลุ่มอาชีพการท าเคร่ืองมือทางการเกษตรเกิดขึน้ในจงัหวดัอทุยัธานี โดยคณุสมบตัิของเคร่ืองมือ
ทางการเกษตรกรรไกรตดัแต่งก่ิงไม้ท่ีท าจากเหล็กโดยฝีมือช่างจากจังหวดัอุทัยธานี จะมีความ
แข็งแรง ทนทาน อายกุารใช้งานยาวนาน จนได้รับการยอมรับจากกลุ่มลกูค้า และหน่วยงานจาก
ภาครัฐจนกลายเป็นสนิค้า OTOP ประจ าจงัหวดัอทุยัธานี (เวลา ทศอทุยั, 2546a) 
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ภาพประกอบ 2 เคร่ืองมือทางการเกษตร จงัหวดัอทุยัธานี 

ท่ีมา facebook.com/khaekknives/ 

นอกจากการผลิตผลิตภัณฑ์ เคร่ืองมือทางการเกษตรแล้วช่างท่ี มีทักษะการ
ประยกุต์ใช้วสัดจุากเหลก็ยงัสามารถแตกแขนงออกมาเป็นการผลิตผลิตภณัฑ์มีดจากเหลก็กล้า ซึง่
กลายเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นท่ีนิยมเป็นอย่างมากจากกลุม่ลกูค้าทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศ โดย
จดุเดน่ของมีดเหล็กกล้า จงัหวดัอทุยัธานี อยู่ท่ีการผลิต รูปแบบการออกแบบ การตกแตง่ด้วยวสัดุ
ท่ีคณุภาพดี ไม่ว่าจะเป็นเหล็ก โลหะ วสัดธุรรมชาติ มาสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคการผลิตมีด เกิดเป็น
งานหตัถกรรมอนัทรงคุณค่าเชิงหตัถศิลป์ (MGR Online, 2550) ผลิตภณัฑ์มีดเหล็กกล้าบาง
รูปแบบได้กลายเป็นงานศิลปะท่ีสวยงามโดยอาจารย์ถวลัย์ ดชันีศิลปินแห่งชาติสาขาทศันศิลป์ 
(จิตรกรรม) ได้เคยใช้ฝีมือช่างมีดใน จงัหวดัอทุยัธานี ช่างทิน นายเศรษฐา แตงไทย ซึง่ช่างทินมี
เอกลกัษณ์เป็นช่างมีดท่ีมีความแปลกพิสดาร สร้างสรรค์ผลงานมีดท่ีมีเพียงหนึ่งเลม่ในโลก ได้เป็น
ผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะรูปแบบมีดท่ีมีลกัษณะ ลวดลายเฉพาะตวัอนัเป็นอตัลกัษณ์ของอาจารย์
ถวลัย์ ดชันี (วงศ์เกษม แตงไทย, 2560) 
 

 

ภาพประกอบ 3 อาจารย์ถวลัย์ ดชันี 

ท่ีมา facebook.com/khaekknives/ 

https://www.facebook.com/khaekknives/
https://www.facebook.com/khaekknives/
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ปัจจุบนักลุ่มช่างผู้ผลิตผลิตภณัฑ์ศิลปะมีดเหล็กกล้า ในจังหวดัอุทัยธานีมีเพิ่มขึน้

มากกว่าในอดีต จึงท าให้ รูปแบบของผลิตภัณฑ์ศิลปะมีดเหล็กกล้านัน้มีความหลากหลาย 
มากกว่าในอดีต มีการประยุกต์รูปแบบในการผลิตให้ตอบสนองกับกลุ่มผู้บริโภคในยุคใหม่มาก
ยิ่งขึน้ มีรูปแบบ รูปทรง สีสนั รวมไปจนถึงการใช้วสัดท่ีุแปลกใหม่มากยิ่งขึน้เพื่อเพิ่มมลูค่าให้กับ
ผลิตภณัฑ์ ในปัจจบุนัประเภทของผลิตภณัฑ์ศิลปะมีดเหล็กกล้าท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสดุในการผลิต
เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคในปัจจุบนั คือ มีดประเภทมีดพบัท่ีมีขนาดเล็ก ซึ่ง
เป็นท่ีแตกต่างกับในอดีตท่ีกลุ่มผู้บริโภคจะนิยมมีดท่ีมีลกัษณะขนาดใหญ่ มุ่งเน้นไปในด้านของ
ประโยชน์ใช้สอย การใช้งาน เช่น มีดโบวี่ มีดแล ่และมีดซามไูร เป็นต้น แตก่ลบักนักลุม่ผู้บริโภคใน
ปัจจบุนัมีความนิยมใช้มีดท่ีมีขนาดเล็ก มุ้งเน้นความสวยงามเป็นหลกั ใช้เป็นของสะสม ของฝาก 
เช่น มีดพบั มีดพบัพวงกญุแจ เน่ืองมีดประเภทดงักลา่วมีขนาดท่ีกะทดัรัด จะสามารถพกพาได้ง่าย 
สะดวก และมีความสวยงาม สามารถใช้เป็นเคร่ืองประดบัดีอีกด้วย (เกียรติศกัดิ์ แจงทนงม, การ
สื่อสารสว่นบคุคล, 4 มกราคม 2563) 
 

 

ภาพประกอบ 4 มีดพบัขนาดเลก็ 

ท่ีมา ผู้วิจยั 
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สรุปข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาประวัติความเป็นมาของกลุ่มผลิตภัณฑ์ศิลปะมีด
เหล็กกล้า จงัหวดัอทุยัธานี เป็นกลุ่มผลิตภณัฑ์ท่ีมีความเป็นมาเร่ิมต้นจากกลุ่มผู้ลกัลอบค้าผลิต
อาวธุปืนในเขตพืน้ท่ี จงัหวดัอทุยัธานี ช่ือกลุม่ว่า “อีเติ่ง” โดยอาวธุปืนท่ีถกูผลิตโดยกลุม่อีเติ่งเป็น
สนิค้าได้รับความนิยมเป็นอยา่งมาก เน่ืองด้วยมีความแข็งแรง ทนทาน วสัดท่ีุมีคณุภาพ และราคา
ถูกกว่าอาวุธปืนตามท้องตลาดทั่วไป ภายหลงัรัฐบาลได้เข้ามาปราบปรามจึงเป็นอันสินสุดยุค
การค้าผลิตปืนเถ่ือนในเขตพืน้ท่ีจังหวดัอุทัยธานี กลุ่มช่างท่ีเคยค้าผลิตอาวุธปืนจึงได้ประยุกต์
ทักษะท่ีตนเองมีมา คือ ทักษะการใช้เหล็กสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นอุปกรณ์เคร่ืองมือทาง
การเกษตรรูปแบบต่างๆ โดยเคร่ืองมือทางการเกษตรท่ีสร้างช่ือเสียงให้กับ จงัหวดัอุทยัธานี คือ 
กรรไกรตดัแตง่ก่ิงไม้เป็นสนิค้าท่ีได้รับความนิยมจนกลายเป็นสนิค้า OTOP ประจ าจงัหวดัอทุยัธานี 
ต่อมาได้มีการประยุกต์ผลิตภณัฑ์กันอย่างต่อเน่ืองเกิดเป็นผลิตภณัฑ์ศิลปะมีดเหล็กกล้า โดยมี
จดุเดน่ท่ีสร้างความรู้จกั และกลายเป็นอตัลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ คือ การตกแตง่มีดเหล็กกล้า ด้วย
เหล็กน าเข้าชนิดพิเศษต่างๆ รวมไปถึงวสัดุทางธรรมชาติท่ีมีมูลค่าสูงหลากหลายประเภท เช่น 
งาช้าง เขาสตัว์ เปลือกหอย เป็นต้น จนปัจจบุนัลกัษณะพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป การผลิต
ผลิตภณัฑ์ศิลปะมีดเหล็กกล้า จงัหวดัอทุยัธานี ได้มีผลิตภณัฑ์รูปแบบใหม่เกิดขึน้มากมาย แต่ท่ี
เป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดจะกลายเป็นมีดพับขนาดเล็กท่ีมีการตกแต่งด้วยวัสดุชนิดต่างๆ ท่ีมีความ
สวยงามแตกต่างกันเป็นชิน้เดียวในโลก โดยมีฟังก์ชัน่สามารถประดบัตกแต่ง  และพกพาติดตวั
ง่ายสะดวกกวา่ลกัษณะของผลิตภณัฑ์มีดเหลก็กล้าในครัง้อดีต 

จากข้อมูลการสรุปประวัติความเป็นมาของกลุ่มผลิตภัณฑ์ศิลปะมีดเหล็กกล้า 
จงัหวดัอทุยัธานี ผู้วิจยัได้ท าการจดัท าภาพวิวฒันาการของการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์ศิลปะมีด
เหลก็กล้า จงัหวดัอทุยัธานี ดงัภาพประกอบท่ี 4 ดงันี ้
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ภาพประกอบ 4 วิวฒันาการการพฒันาผลติภณัฑ์ศิลปะมีดเหลก็กล้า จงัหวดัอทุยัธานี 

ท่ีมา ผู้วิจยั 
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1.2 ประเภทของผลิตภณัฑ์ศิลปะมีดเหล็กกล้า จังหวัดอุทยัธานี 
(ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา, 2548) ได้ท าการแบ่งประเภทของลกัษณะรูปแบบ

ผลิตภัณฑ์ศิลปะมีดเหล็กกล้า จังหวัดอุทัยธานี ตามลักษณะรูปแบบและประโยชน์การใช้งาน
เอาไว้ ดงันี ้

1.2.1 มีดพบั มีลกัษณะเป็นมีดท่ีมีขนาดเลก็สามารถพกพาติดตวัได้ มีใบมีดซอ่น
อยู่ภายในด้าม โดยลกัษณะของมีดพบัสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ชนิด ตามลกัษณะการพบัของ
กลไกในตวัมีดได้ ดงันี ้ 

1.2.1.1 มีดพบัแบบไมใ่ช้กลไก มีลกัษณะเป็นมีดขนาดเลก็ ใบมีดพบักลบัเข้า
ไปซ่อนอยู่ในด้าม การเปิดใบมีดนัน้ต้องใช้มือดงึตวัใบมีดมีดออกจากด้าม การปิดใบมีดใช้มือกด
ใบลงด้าม ความยาวของใบมีดมีขนาดประมาณ 2.0 – 5.0 นิว้ 

1.2.1.2 มีดพบัแบบใช้กลไก มีลกัษณะเป็นมีดขนาดเล็กใบมีดพบักลบัเข้าไป
ซ่อนอยู่ในด้าม เม่ือจะใช้งานต้องกดปุ่ ม หรือคานสปริงเพื่อง้างใบมีดออก และสามารถพบัเก็บ
ใบมีดได้ ความยาวของใบมีดประมาณ 2.5 – 5.0 นิว้ 

 

 

ภาพประกอบ 5 มีดพบั 

ท่ีมา facebook.com/khaekknives/ 

 
 

https://www.facebook.com/khaekknives/
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1.2.2 มีดแล่ มีลกัษณะเป็นมีดขนาดกลาง ใบมีดแบนยาว มีทัง้ปลายมนและ
เรียว มีคมด้านหนึ่ง หรือทัง้สองด้าน ลกัษณะรูปแบบการใช้งานนิยมใช้งานงานครัวส าหรับหัน่ สบั 
ตดั หรือแล ่ความยาวของใบมีดประมาณ 4.0 – 7.0 นิว้ 

 

 

ภาพประกอบ 6 มีดแล ่

ท่ีมา facebook.com/khaekknives/ 

1.2.3 มีดสวยงาม หรือมีดท่ีระลึก มีดประเภทนีเ้ป็นมีดท่ีไม่มีลักษณะตาย มี
รูปแบบท่ีอิสระแล้วแตจิ่นตนาการของช่างผู้ประดิษฐ์ โดยจดุประสงค์หลกัของมีดประเภทนีมุ้่งเน้น
ไปทางด้านความสวยงามเป็นหลัก ลักษณะการใช้งานเป็นรอง อย่างเช่น มีดพวงกุญแจท่ีมี
ลกัษณะรูปแบบ กลไกคล้ายมีดพบัแต่ว่ามีขนาดเล็กกว่า โดยลกัษณะการใช้งานนิยมน าไปเป็น
ของท่ีระลกึหรือเพื่อใช้เป็นเคร่ืองประดบั เน่ืองจากมีขนาดเล็กไม่เหมาะสมแก่การใช้งานจริง  รวม
ไปถึงมีดโชว์ท่ีมีขนาดใหญ่นิยมใช้ในการตกแตง่หรือสะสม (ธวชั พะยิม้, 2553) 

 
 

https://www.facebook.com/khaekknives/
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ภาพประกอบ 7 มีดสวยงาม 

ท่ีมา facebook.com/khaekknives/ 

1.2.4 มีดหวัเข็มขดั มีลกัษณะเป็นหวัเข็มขดัท่ีมีการตกแต่งด้วยเหล็ก โลหะ วสัดุ
ธรรมชาติ แต่ความพิเศษของมีดหวัเข็มขดัจะมีรูปแบบการใช้งานของการซ่อนใบมีดไว้ในด้านใน
ของหัวเข็มขดั ความยาวของใบมีดประมาณ 2.0 – 4.0 นิว้ ขึน้อยู่กับลกัษณะ โดยมีดหวัเข็มขดั
สามารถแบง่ตามลกัษณะการเก็บใบมีดได้ 2 แบบ คือ  

1.2.4.1 มีดหวัเข็มขดัแบบพบั ลกัษณะกลไกคล้ายมีดพบัเก็บไว้ในหวัเข็มขดั
สามารถเปิดหรือปิดใบมีดออกแบบได้เหมือนมีดพบั ความยาวของใบมีดประมาณ 2.0 – 2.5 นิว้ 

 

 

ภาพประกอบ 8 มีดหวัเข็มขดัแบบพบั 

ท่ีมา facebook.com/khaekknives/ 

https://www.facebook.com/khaekknives/
https://www.facebook.com/khaekknives/
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1.2.4.2 มีดหัวเข็มขัดแบบเสียบ ลักษณะคล้ายมีดแล่ใบมีดโค้งและสอด
ใบมีดในสายเข็มขดั วิธีการเก็บใบมีดนัน้จะเสียบกลบัเข้าไปในสายหนงัของเข็มขดั ความยาวของ
ใบมีดประมาณ 3.0 – 4.0 นิว้ 

 

 

ภาพประกอบ 9 มีดหวัเข็มขดัแบบเสียบ 

ท่ีมา facebook.com/khaekknives/ 

1.2.5 มีดเดินป่า หรือมีดโบวี่ มีลกัษณะเป็นมีดขนาดกลาง ใบมีดรูปร่างปลาย
แหลม กลางป่อง โคนแคบ สันค่อนข้างหนา การเข้าด้ามมีทัง้แบบกั่น และแบบประกบ มีฝัก
ส าหรับเก็บใบมีด เป็นมีดท่ีมีรูปแบบ ความนิยมใช้ในการเดนิป่า และเหมาะส าหรับงานในลกัษณะ
บกุเบกิ ความยาวของใบมีดประมาณ 9.0 – 15.0 นิว้ 
  

https://www.facebook.com/khaekknives/
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ภาพประกอบ 10 มีดโบวี ่

ท่ีมา facebook.com/khaekknives/ 

1.2.6 มีดซามูไร มีลกัษณะใบมีดยาว ปลายแหลมเรียว ความยาวของใบมีดท่ี
นิยมมี 3 ขนาด คือ 15 นิว้ 24 นิว้ และ 30 นิว้ นิยมใช้ในการเก็บสะสมโดยมีดซามไูรท่ีผลิตโดยช่าง
จากจงัหวดัอทุยัธานีมกันิยมตกแต่งอย่างสวยงามด้วยวสัดจุากธรรมชาติ เช่น ไม้เนือ้แข็ง เปลือก
หอยมกุ เป็นต้น 

 

 

ภาพประกอบ 11 มีดซามไูร 

ท่ีมา facebook.com/khaekknives/ 

https://www.facebook.com/khaekknives/
https://www.facebook.com/khaekknives/
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สรุปข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาประเภทของผลิตภัณฑ์ศิลปะมีดเหล็กกล้า จังหวัด
อุทยัธานี การแบ่งประเภทของผลิตภณัฑ์ศิลปะมีดเหล็กกล้า จงัหวดัอุทัยธานีกล่าวโดยสรุป ได้
แบ่งประเภทไว้ตามลักษณะรูปแบบการใช้งาน โดยแต่ละประเภทก็จะมีลักษณะการใช้งานท่ี
แตกต่างกนัไปตามลกัษณะความเหมาะสมของรูปแบบผลิตภณัฑ์มีด บางประเภทมุ่งเน้นรูปแบบ
การใช้งานเป็นหลกั เช่น มีดโบวี่ มีดแล ่บางประเภทมุ่งเน้นความสวยงามเป็นหลกั เช่น มีดพบั มีด
สวยงาม มีดหัวเข็มขัด มีดซามูไร แต่ลักษณะโดยรวมของผลิตภัณฑ์ศิลปะมีดเหล็กกล้า ของ
จังหวัดอุทัยธานี โดยพิจารณาจากลักษณะรูปแบบภายนอก มีดทุกประเภทจะมีการตกแต่ง 
ประดบัด้วยวัสดุต่างๆ เพื่อความสวยงาม อันเป็นอัตลกัษณ์ของผลิตภัณฑ์ศิลปะมีดเหล็กกล้า 
ประจ าจงัหวดัอทุยัธานี  แตล่กัษณะ รูปแบบการตกแตง่จะสามารถท าได้มากหรือน้อยนัน้จะขึน้อยู่
กบัลกัษณะของมีดแตล่ะประเภทด้วย วา่มีลกัษณะการใช้งานแบบใด 

1.3 ขัน้ตอนการผลิตผลิตภณัฑ์ศิลปะมีดเหล็กกล้า จังหวัดอุทยัธานี 
(ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา, 2548) ให้ข้อมลูเก่ียวกบัขัน้ตอนการผลิตผลิตภณัฑ์

จากเหลก็กล้าเอาไว้ ดงันี ้
1.3.1 การออกแบบมีด การออกแบบใบมีดนัน้ช่างจะออกแบบใบมีดและด้ามมีด

ให้มีความสอดคลอ่งกนั ซึง่จะมีการออกแบบและเขียนแบบบนแผน่กระดาษ โดยข้อส าคญัของการ
ออกแบบมีดนัน้ จะต้องค านกึถึงขนาด น า้หนกั และความสมดลุของตวัมีด 

1.3.2 การเตรียมด้ามมีด วสัดใุนการท าด้ามมีดนัน้จะขึน้อยู่กบัตวัใบมีดจะต้องมี
ความสอดคล่องกันเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในรูปแบบของการใช้งาน ซึ่งวสัดขุองช่างมีดเมือง
อทุยัธานีท่ีนิยมน ามาท าด้ามมีด ได้แก่ งาช้าง เขากวาง เขาควาย เปลือกหอย หรือวสัดอ่ืุนๆ เป็น
ต้น 

1.3.3 การตดัเหล็กใบมีด เม่ือมีแบบใบมีดท่ีจะผลิตแล้วก็น าแบบใบมีดท่ีได้
ออกแบบไว้ก็น าต้นแบบใบมีดท่ีเป็นภาพร่างบนแผ่นกระดาษมาวางทาบไว้บนเหล็ก ซึ่ งชนิดของ
เหล็กท่ีจะน ามาใช้ในการผลิตใบมีดนัน้จะขึน้อยู่กบัชนิดของมีดท่ีจะผลิตขึน้มา เม่ือน าภาพร่างบน
แผ่นกระดาษมาวางทาบไว้บนเหลก็แล้วก็ใช้ใบเลื่อยตดัเหลก็ตดัตามแบบท่ีออกแบบไว้ 

1.3.4 การตกแต่งใบมีด เม่ือได้แผ่นใบมีดท่ีตดัออกมาแล้ว จะใช้ตะไบแต่งให้
เข้ารูปตามแบบท่ีก าหนด ท าคมมีดตามรอบท่ีวดัระยะไว้โดยใช้เคร่ืองเจียก าหนดพืน้ท่ีคมมีดไว้ 
และตกแต่งความเรียบร้อยด้วยการขดักระดาษทรายน า้ตัง้แต่เบอร์หยาบไปจนเบอร์ละเอียด เม่ือ
ได้ใบมีดท่ีต้องการแล้ว น าไปทดลองเข้าด้ามมีดท่ีเตรียมเอาไว้เพื่อตรวจสอบความสนิทของด้าม
มีดกบัใบมีดท่ีจะประกอบเข้าหากนั 
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1.3.5 การชบุใบมีด หลกัจากกระบวนการตกแต่งใบมีดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็น า
ใบมีดไปท าการชุบใบมีดเพื่อให้เกิดความแข็งแรง ทนทาน โดยการชุบใบมีดของกลุ่มผลิต
ผลิตภณัฑ์เหลก็กล้า จงัหวดัอทุยัธานี มีด้วยกนั 2 วิธีหลกั ดงันี ้

1.3.5.1 การชบุด้วยเตาถ่าย คือ การน าเอามีดไปเผาในเตาถ่ายจนร้อนเหล็ก
สกุแดงทัง้เล่ม แล้วน าไปชุบแข็งด้วย น า้มดัชุบแข็ง น า้เปล่า หรือสามารถปล่อยให้เย็นตวัลงด้วย
อากาศ 

1.3.5.2 การชุบด้วยเตาไฟฟ้า คือ การน าใบมีดไปท าความสะอาดด้วยทิน
เนอร์แล้วห่อด้วยฟรอยด์สแตนเลส น าเข้าเตาอบไฟฟ้าโดยอุณหภูมิท่ีจะใช้จะขึน้อยู่กับชนิดของ
เหล็ก แล้วน าไปชบุน า้มนัชบุแข็ง เพื่อคืนสภาพให้เหล็กเย็นตวัลง โดยข้อดีของการชบุแข็งด้วยเตา
ไฟฟ้ามีคือสามารถควบคมุอณุหภมูิของความร้อนได้ และสามารถชบุได้ครัง้ละจ านวนมาก (เวลา 
ทศอทุยั, 2546b) 

1.3.6 การขัดเงาใบมีด น ามีดท่ีผ่านกระบวนการชุบแข็งแล้วมาขัดเงาด้วย
กระดาษทรายน า้จากเบอร์หยาบไปเบอร์ละเอียด (เบอร์ 220 400 800 และ1000) จนใบมีดขาวขึน้
วาว แล้วน าไปปัดเงาด้วยลกูผ้า หรือลกูหนงั 

1.3.7 การเข้าด้ามมีด น าใบมีดและด้ามมีดท่ีเตรียมไว้มาประกอบเข้าด้วยกนั 
โดยการเข้าด้ามมีดสามารถน าได้ 3 วิธีการ คือ  

1.3.7.1 การเข้าด้ามมีดแบบประกอบ คือ การน าวัสดุท่ีใช้ท าด้ามมีดมา
ประกบเข้ากบัตวัมีดยดึด้วยหมดุ หรือนอต โดยลกัษณะการเข้าด้ามมีดแบบประกอบนิยมใช้กบัมีด
ประเภท มีดพบั มีดแล ่มีดโบวี่ 

1.3.7.2 การเข้าด้ามมีดแบบกัน่ คือ การเซาะด้ามมีดให้เป็นร่อง หรือเจาะรู
เพื่อใสก่ัน่มีดเข้าไปในด้ามยดึด้วยนอตหรือสลกั และดาวซีเมนต์เหล็ก โดยลกัษณะการเข้าด้ามมีด
แบบกัน่นิยมใช้กบัมีดประเภท มีดโบว่ี มีดซามไูร 

1.3.7.3 การเข้าด้ามมีดแบบแปะ เป็นการเข้าด้ามมีดท่ีใช้กบัมีดประเภทมีด
หวัเข็มขดัเพียงชนิดเดียวโดยการน าวสัดท่ีุใช้ในการท าด้ามมาแปะเข้ากบัหวัเข็มขดัโดยยึดติดด้วย
สกรู และดาวซีเมนต์เหลก็ 

1.3.7 การตรวจสอบความเรียบร้อย เป็นขัน้ตอนสดุท้ายของการผลิตผลิตภณัฑ์
เหลก็กล้าจงัหวดัอทุยัธานี โดยตรวจสอบความเรียบร้อยของใบมีด การเข้าด้าม การทบสอบความ
คม ประสิทธิภาพในการใช้งาน และองค์ประกอบอ่ืนๆ ก่อนจ าหน่าย 

 



  19 

สรุปข้อมลูท่ีได้จากการศกึษาขัน้ตอนการผลิต ผลิตภณัฑ์ศิลปะมีดเหล็กกล้า จงัหวดั
อทุยัธานี ขัน้ตอนการผลิต ผลิตภณัฑ์ศิลปะมีดเหล็กกล้าจะมีขัน้ตอนพืน้ฐานท่ีเหมือนกนัในทุก
ประเภทของมีด โดยแต่ละประเภทจะแตกต่างกนัด้วยลกัษณะของเทคนิคการประกอบท่ีแตกต่าง
กนั โดยขึน้อยู่กบัประเภทของมีดนัน้ๆ ท่ีจะส่งผลต่อปัจจยัในการผลิตท่ีแตกต่างกนัไป เช่น ขนาด
ของมีดท่ีแตกต่างกนัขัน้ตอนการผลิตโดยพืน้ฐานจะใช้ขัน้ตอนการผลิตเหมือนกนั แต่เทคนิคท่ีใช้
ในการประกอบนัน้อาจแตกต่างกันไป โดยขัน้ตอนการผลิต ผลิตภณัฑ์ศิลปะมีดเหล็กกล้า ของ
จงัหวดัอุทยัธานี ได้มีขัน้ตอนการผลิตพืน้ฐานอยู่ด้วยกนัทัง้หมด 7 ขัน้ตอน ดงันี ้การออกแบบ
ใบมีด การเตรียมด้ามมีด การตดัเหล็กใบมีด การตกแตง่ใบมีด การชบุใบมีด การขดัเงาใบมีด การ
เข้าด้ามมีด และการตรวจสอบความเรียบร้อย  

1.4 วัสดุที่ใช้ในการผลิตผลิตภณัฑ์เหล็กกล้า จังหวัดอุทยัธานี 
(ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา, 2548) ได้ท าการแบ่งประชนิดของวสัดท่ีุนิยมใช้ใน

การผลติผลิตภณัฑ์เหลก็กล้า จงัหวดัอทุยัธานีตามสว่นประกอบหลกั ดงัตอ่ไปนี ้
1.4.1 ใบมีด วสัดท่ีุนิยมใช้ในการผลิตสว่นของใบมีดนิยมใช้เป็น เหล็กชนิดตา่งๆ 

แล้วแต่ประเภทของมีด โดยวสัดุท่ีนิยมใช้ในการท าใบมีดนัน้โดยหลกัสามารถ แบ่งได้เป็น 3 
ประเภทตามลกัษณะคณุภาพ และการใช้งาน ได้แก่ 

1.4.1.1 เหล็กท่ีมีคุณสมบัติกันสนิมได้เป็นอย่างดี การลับคมง่าย โดย
คณุสมบตัิของเหล็กกลุ่มนีจ้ะมีคณุภาพอยู่ในระดบัพอใช้มีราคาไม่สงู เสียคมง่ายกว่าเหล็กกลุ่ม
อ่ืนๆ แตค่ณุสมบตัิสามารถลบัคมได้ง่าย เหล็กกลุม่นี ้ได้แก่ เหล็ก 420J2 420HC 440A AUS6 
Sandvik 13C26 เป็นต้น 

1.4.1.2 เหล็กท่ีมีคณุสมบตัิกนัสนิมได้เป็นอย่างดี การลบัคมปานกลาง โดย
คณุสมบตัิของเหล็กกลุ่มนีจ้ะมีคณุภาพอยู่ในระดบัปานกลางมีราคาสงูขึน้มาจากกลุ่มแรก โดย
กลุ่มนีเ้ป็นกลุ่มท่ีถูกยึดเป็นมาตรฐานในการผลิตมีดได้ และเป็นกลุ่มท่ีได้รับความนิยมเป็นท่ีสุด 
จากคณุสมบตัิท่ีไม่เกิดปฏิกิริยาสนิมกบัตวัเหล็ก แต่การลบัคมจะยากขึน้กว่ากลุ่มแรก โดยเหล็ก
กลุม่นี ้ได้แก่ เหลก็ AUS8 440C GIN-1 (G2) VG10 เป็นต้น 

1.4.1.3 เหล็กท่ีมีคุณสมบัติกันสนิมได้เป็นอย่างดีเยี่ยม การลับยาก การ
รักษาคมสงู เหล็กกลุ่มนีเ้ป็นกลุ่มท่ีมีราคาสงูท่ีสดุจากทัง้ 2 กลุ่ม โดยคณุสมบตัิการรักษาคมได้ดี
ท่ีสดุ เหลก็กลุม่นี ้ได้แก่ เหลก็ ATS34 154CM 440V S30V BG42 เป็นต้น  (สืบศรี ค าอไุร, 2555) 

1.4.2 ด้ามมีด วสัดท่ีุนิยมใช้ในการผลิตส่วนของด้ามมีดส าหรับเวลาจบัใช้งาน
นิยมท าจากวสัดโุลหะ และวสัดจุากธรรมชาต ิได้แก่ 
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1.4.2.1 วสัดปุระเภทโลหะ ได้แก่ เหล็ก440C เหล็ก4034 เหล็กD2 เหล็ก
420J เหลก็ATS34 เหลก็ดามสักสั (Damascus Steel) โมกเุม ่กาเน่ เป็นต้น 

1.4.2.3 วสัดุธรรมชาติ ได้แก่ งาช้าง เขาควาย เขากวาง กระดูก และเขีย้ว
สตัว์ ไม้เนือ้แข็ง หินสี เปลือกหอย เป็นเต้น 

สรุปข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาวัสดุท่ีใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์ศิลปะมีดเหล็กกล้า 
จงัหวดัอทุยัธานี การใช้วสัดแุบง่ได้เป็น 2 องค์ประกอบหลกั 1 การใช้วสัดใุนสว่นใบมีด วสัดท่ีุนิยม
ใช้ในการท าส่วนใบมีดนัน้จะเป็นหลกัทัง้หมด โดยจะมีชนิดและประเภทของเหล็กแตกต่างกัน
ออกไปตามความเหมาะสมในรูปแบบการผลิต และมลูคา่ราคาของชิน้งาน 2. การใช้วสัดใุนส่วน
ด้ามมีด จุดประสงค์ของการใช้วสัดใุนส่วนด้ามมีดจะใช้เพื่อการตกแต่งให้สวยงามเป็นหลกั โดย
การใช้วสัดุในส่วนด้ามมีดจะสามารถใช้ได้ทัง้วสัดุประเภทโลหะ เป็นเหล็กชนิดต่างๆ รวมไปถึง
โลหะ เช่น ทองเหลือง โลหะผสมอ่ืนๆ และวสัดท่ีุใช้ตกแตง่สว่นด้ามมีดท่ีนิยมมากและสามารถพบ
เห็นการใช้ได้โดยทัว่ไปจากกลุ่มผลิตภณัฑ์ศิลปะมีดเหล็กกล้า จงัหวดัอทุยัธานี คือ วสัดธุรรมชาติ 
โดยในอดีตในการใช้วสัดธุรรมชาตินิยมใช้เป็น งาช้าง ภายหลงัด้วยปัจจยัทางด้านกฎหมายการใช้
งาช้างจึงลดลงและหนัมาใช้วสัดธุรรมชาติชนิดอ่ืนทดแทน เช่น เขาควาย กระดกูววั เขีย้วสตัว์ ไม้ 
หิน เป็นต้น 
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1.5 เทคนิคการตกแต่งผลิตภณัฑ์ศิลปะมีดเหล็กกล้าจังหวัดอุทยัธานี 
จากการศกึษาข้อมลูของ (สืบศรี ค าอไุร, 2559) ได้ท าการรูปแบบผลิตภณัฑ์ศิลปะ

มีดเหล็กกล้าจงัหวดัอทุยัธานีนอกจากกระบวนการผลิต คณุภาพของผลิตภณัฑ์แล้ว การตกแต่ง
ผลิตภัณฑ์ศิลปะมีดเหล็กกล้ายังเป็นอีกหนึ่งทักษะงานช่างชัน้ครู ท่ีท าให้ผลิตภัณฑ์เหล็กกล้า
จังหวดัอุทัยธานีเป็นท่ีรู้จัก ขึน้ช่ือเป็นงานหัตถศิลป์ประจ าจังหวัดอุทัยธานี โดยเทคนิคของการ
ตกแตง่ผลติภณัฑ์ศิลปะมีดเหลก็กล้า จงัหวดัอทุยัธานีมีเทคนิคการตกแตง่ทัง้ในสว่นของใบมีดและ
ด้ามมีด ด้วยวิธีการตา่งๆ โดยจ าแนกเป็นวิธีการ เทคนิคการตกแต่งผลิตภณัฑ์ศิลปะมีดเหล็กกล้า 
ไว้ดงันี ้ 

1.5.1 การตีลายใบมีด เป็นการตีลายโดยใช้ค้อนทบุเพื่อท าให้เกิดพืน้ผิวบนใบมีด
ให้เป็นลาย 

 

 

ภาพประกอบ 12 เทคนิคการตีลายใบมีด  

ท่ีมา facebook.com/khaekknives/ 

 

 

 

https://www.facebook.com/khaekknives/
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1.5.2 การเดินลายหลงัมีด เป็นการใช้ตะไบ ตะไบท่ีหลังใบมีดให้เป็นร่องลกึเกิด
เป็นลาย โดยลกัษณะของลายจะเป็นการซ า้ไปมาและนิยมใช้เส้นพืน้ฐาน เช่น เส้นตรง เส้นโค้ง 
เส้นทแยง มาประกอบกนัเป็นลวดลายบริเวณหลงัมีด 

 

 

ภาพประกอบ 13 เทคนิคการเดินลายหลงัมีด 

ท่ีมา facebook.com/khaekknives/ 

1.5.3 การเลี่ยมด้ามมีด เป็นการตกแต่งด้ามมีด โดยการน าวสัดอ่ืุนมาประกอบ
เข้ากบัด้ามมีด เช่น ทองเหลือง สแตนเลส งาช้าง หอยมกุ หินสี ไม้ ฯลฯ เป็นต้น 

 

 

ภาพประกอบ 14 การเลี่ยมด้ามมีด 

ท่ีมา facebook.com/khaekknives/ 

https://www.facebook.com/khaekknives/
https://www.facebook.com/khaekknives/
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1.5.4 การเดินลายเส้น เป็นการน าเส้นเงิน หรือเส้นทองมาวัดขนาดเส้น และ
ประกอบกบัตวัด้ามมีด แล้วขดัให้กลายเป็นเนือ้เดียวกนักบัด้ามนิยมใช้กบัวสัดปุระเภทไม้ และเขา
สตัว์ 

 

 

ภาพประกอบ 15 การเดนิลายเส้น 

ท่ีมา facebook.com/khaekknives/ 

1.5.5 การขดัด้าน – คมมีด เป็นการใช้กระดาษทรายขดัคมมีดให้เป็นลายไปไหน
ทางเดียวกนั เรียกวา่การขดัด้าน สว่นตวัใบมีดจะปัดเงาท าให้มีมิติระหวา่งใบมีดและคมมีด 

 

 

ภาพประกอบ 16 เทคนิคการขดัด้าน – คมมีด 

ท่ีมา facebook.com/khaekknives/ 

https://www.facebook.com/khaekknives/
https://www.facebook.com/khaekknives/
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1.5.6 การแกะสลกั เป็นการแกะสลกัลงบนด้ามมีด หรือหวัเข็มขดั โดยนิยม
แกะสลกับนงาช้าง เขากวาง เขาควาย และกระดกูสตัว์ นิยมแกะสลกัเป็นลายนนูต ่า นูนสงู และ
ลอยตวั โดยใช้เคร่ืองกรอ 

 

 

ภาพประกอบ 17 เทคนิคการแกะสลกั 

ท่ีมา facebook.com/khaekknives/ 

1.5.7 การสักลาย เป็นการสร้างลวดลายบนวัสดุโดยวัสดุท่ีนิยมท ามาสร้าง
ลวดลายด้วยวิธีการสกัลาย ได้แก่ งาช้าง กระดกูสตัว์ เขาสตัว์ เขีย้วสตัว์ และหอยมกุ โดยการสร้าง
ภาพร่างลงบนวสัดท่ีุต้องการสกัลาย ใช้เข็มจุ่มสีสกัลายตามภาพร่าง ลงสีแต่ละจดุด้วยการปาดสี 
และเก็บรายละเอียด ส่วนสีท่ีใช้ถ้าเป็นภาพลายเส้นสีด าจะใช้สีอินเดียอิงค์ ถ้าเป็นภาพสีจะใช้สี
อะคริลิก โดยภาพท่ีนิยมเขียนด้วยเทคนิคสกัลายจะเป็นภาพของสตัว์ต่างๆ เช่น ช้าง ม้า เสือ นก 
ฯลฯ เป็นต้น 

 

 

ภาพประกอบ 18 เทคนิคการสกัลายแบบมีสี 

ท่ีมา facebook.com/khaekknives/ 

https://www.facebook.com/khaekknives/
https://www.facebook.com/khaekknives/
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ภาพประกอบ 19 เทคนิคการสกัลายแบบขาวด า 

ท่ีมา facebook.com/khaekknives/ 

สรุปข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาเทคนิคการตกแต่งผลิตภัณฑ์ศิลปะมีดเหล็กกล้า 
จงัหวดัอทุยัธานี พบว่าเทคนิคการตกแต่งท่ีได้รับความนิยมมีด้วยกนัทัง้หมด 7 เทคนิคหลกั โดย
การใช้เทคนิคตกแตง่ในแตล่ะวิธีการนัน้จะขึน้อยู่กบัรูปแบบของการออกแบบเฉพาะในกลุม่ช่างแต่
ละบุคคล ท่ีต้องการน าเสนอผลงานออกมาในรูปแบบไหน แต่โดยเทคนิคการตกแต่งโดยรวมนัน้
ทัง้หมดเกิดขึน้จากกระบวนการตกแต่งโดยใช้มือเป็นหลกั ท าให้กระบวนการผลิตในขัน้ตอนการ
ตกแตง่เป็นกระบวนการท่ีต้องอาศยัความละเอียด ความช านาญการขัน้สงู เพื่อให้ได้องค์ประกอบ
ของผลิตภณัฑ์ท่ีสมบรูณ์มากท่ีสดุ 

 

 

 

 
 

  

https://www.facebook.com/khaekknives/
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2. ข้อมูลเก่ียวกับวัสดุเหลือใช้จากการผลิตผลิตภณัฑ์ศิลปะมีดเหล็กกล้าจังหวัดอุทยัธานี 
ในการศึกษาข้อมูลวัสดุเหลือใช้จากการผลิตผลิตภัณฑ์ศิลปะมีดเหล็กกล้าจังหวัด

อทุยัธานี ผู้วิจยัมุง่เน้นศกึษาข้อมลูเศษวสัดจุากข้อมลูปฐมภมูิโดยการลงพืน้ท่ีเข้าไปส ารวจในกลุม่
ชมุชนท่ีมีการผลิตผลิตภณัฑ์ศิลปะมีดเหล็กกล้า จงัหวดัอทุยัธานี โดยในการผลิตผลิตภณัฑ์ศิลปะ
มีดเหล็กกล้า จากกระบวนการเร่ิมต้นจนถึงเสร็จสมบรูณ์มีการใช้วสัดใุนการผลิตทัง้วสัดปุระเภท
โลหะ และวสัดธุรรมชาติ โดยวสัดปุระเภทโลหะจะอยู่ในส่วนประกอบของโครงสร้างด้านในและ
ใบมีดสว่นนีจ้ะใช้วสัดปุระเภทโลหะเป็นวสัดหุลกัในการผลิตเท่านัน้ ในสว่นของด้ามมีดจะสามารถ
ใช้ได้ทัง้วสัดปุระเภทโลหะ และวสัดธุรรมชาติขึน้อยู่กบัรูปแบบของผลิตภณัฑ์ท่ีจะถกูสร้างขึน้  โดย
ในหนึ่งครัง้ของการผลิตจะมีเศษวสัดทุัง้วสัดปุระเภทโลหะ และวสัดธุรรมชาติเหลือ ช่างผู้ผลิตมีด
เหล็กกล้าส่วนมากจะนิยมน าเศษวสัดท่ีุเหลือใช้จากการผลิตมีดเล่มใหญ่น ากลบัมาผลิตเป็นมีด
ประเภทมีดพวงกญุแจ หรือมีดท่ีระลกึขนาดเล็ก เม่ือวสัดท่ีุเหลือได้ถกูน าไปใช้งานในการผลิตมีดท่ี
ระลึกขนาดเล็ก หรือมีดพวงกุญแจแล้วจะเหลือเศษวสัดเุหลือใช้ ทัง้วสัดปุระเภทโลหะ และวสัดุ
ธรรมชาติท่ีไม่สามารถน าไปใช้ในกระบวนการผลติตอ่ได้ ผู้ผลิตจะรวบรวมเศษวสัดท่ีุเหลือจากการ
ใช้งานทัง้หมดนีน้ าไปทิง้กลายเป็นเศษขยะ (เกียรติศกัดิ์ แจงทนง, การสื่อสารส่วนบคุคล, 4 
กมุภาพนัธ์ 2563) 

 

 

ภาพประกอบ 20 เศษวสัดเุหลือใช้จากการผลิต 

ท่ีมา ผู้วิจยั 
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จากการลงพืน้ท่ีส ารวจเพื่อเก็บข้อมูลเก่ียวกับเศษวสัดเุหลือใช้จากการผลิตผลิตภณัฑ์
ศิลปะมีดเหล็กกล้าจังหวัดอุทัยธานี ผู้ วิจัยได้ท าการประเภทของเศษวัสดุเหลือใช้ออกเป็น 2 
ประเภทหลกั ได้แก่ 

2.1 วัสดุประเภทโลหะ 
วัสดุประเภทโลหะถือว่าเป็นวัสดุหลักท่ีน ามาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ศิลปะมีด

เหลก็กล้า จงัหวดัอทุยัธานี เน่ืองจากใช้ในการผลติองค์ประกอบส าคญัของตวัมีดนัน้คือในสว่นของ
โครงสร้าง และใบมีด โดยในปัจจบุนัวสัดปุระเภทโลหะได้มีการพฒันาในด้านคณุภาพท่ีสงูขึน้ และ
มีชนิดของวสัดปุระเภทโลหะท่ีหลากหลายมากยิ่งขึน้เม่ือเปรียบเทียบกบัในอดีต กระบวนการการ
ผลิตผลติภณัฑ์ศิลปะมีดเหลก็กล้า จงัหวดัอทุยัธานี จึงมีปริมาณของเศษวสัดปุระเภทโลหะท่ีเหลือ
ใช้ในปริมาณท่ีสงู และมีความหลากหลายมากของประเภทโลหะโดยวสัดปุระเภทโลหะท่ีพบมาก
ท่ีสดุ ได้แก่ เหล็ก440c เหล็กดามสักสัสวีเดน เหล็กดามสักสัปากีสถาน โมกเุม่ กาเน่ (เกียรติศกัดิ ์
แจงทนง, การสื่อสารสว่นบคุคล, 4 กมุภาพนัธ์ 2563) 

 
 

 

ภาพประกอบ 21 เศษวสัดปุระเภทโลหะ 

ท่ีมา ผู้วิจยั 
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2.2 วัสดุประเภทวัสดุธรรมชาต ิ
วสัดุธรรมชาติถือว่าอีกหนึ่งองค์ประกอบหลกัท่ีส าคญัในการใช้ตกแต่งผลิตภัณฑ์

ศิลปะมีดเหล็กกล้า โดยนิยมใช้ตกแตง่ในองค์ประกอบของด้ามมีดเพื่อความสวยงามโดยมีการใช้
ทัง้วสัดจุากธรรมชาติแท้ และวสัดจุากธรรมชาติแบบสงัเคราะห์ โดยวสัดธุรรมชาติท่ีพบมากและ
เป็นท่ีนิยมในการใช้งาน ได้แก่ เขาควาย กระดูก เปลือกหอย ไม้เนือ้แข็ง ไม้เนือ้อ่อน หินสีชนิด
ตา่งๆ (เกียรตศิกัดิ ์แจงทนง, การสื่อสารสว่นบคุคล, 4 กมุภาพนัธ์ 2563) 

 

 

ภาพประกอบ 22 เศษวสัดปุระเภทวสัดธุรรมชาติ 

ท่ีมา ผู้วิจยั 

สรุปข้อมลูท่ีได้จากการศกึษาวสัดเุหลือใช้จากการผลิตผลิตภณัฑ์ศิลปะมีดเหล็กกล้า 
จงัหวดัอทุยัธานีในการผลิตทกุครัง้จะมีการเหลือทิง้ของเศษวสัดใุนปริมาณมาก โดยการเหลือของ
เศษวสัดถุ้าหากเศษวสัดมีุขนาดท่ีไม่เล็กมากทางช่างในชมุชนจะน าไปผลิตตอ่เป็นมีดท่ีระลกึ หรือ
มีดพวงกุญแจท่ีมีขนาดเล็ก แต่ในกรณีท่ีไม่สามารถใช้ผลิตมีดขนาดเล็กต่อได้เศษวสัดท่ีุเหลือจะ
กลายเป็นขยะในทนัที ผู้วิจยัได้ท าการสรุปภาพวงจรการเหลือทิง้ของเศษวสัดไุว้ดงัภาพประกอบท่ี 
24 ดงันี ้
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ภาพประกอบ 23 วงจรการผลิตผลิตภณัฑ์ศิลปะมีดเหลก็กล้า 

ท่ีมา ผู้วิจยั 

3. ข้อมูลเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาออกแบบเคร่ืองประดับ 
2.1 ความหมายของเคร่ืองประดับ 

(ทวีศกัดิ์ มลูสวสัดิ์, 2556) ได้ให้ความหมายของและแบง่ประเภทของเคร่ืองประดบั
ไว้ดงันี ้การสวมใส่เคร่ืองประดบัของมนุษย์มีมาตัง้แต่ยุคอดีต โดยวิ ธีการพัฒนาการออกแบบ
เคร่ืองประดบัมีเอกลกัษณ์ของตนเองแตกต่างกนัไป ขึน้อยู่กบัเวลา สภาพแวดล้อม ประเพณีและ
สังคม ก่อนท่ีมนุษย์จะรู้จักการน าหินสีมาเจียระไนและสลัดโลหะมีค่าเพื่อใช้ในการผลิต
เคร่ืองประดบัภายใต้ค าจ ากัดความของเคร่ืองประดบัท่ีอิงอยู่กับมูลค่าทางเศรษฐกิจในปัจจุบนั 
มนษุย์ในอดีตเลือกใช้วสัดแุละเทคนิคท่ีเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมและบริบทของความงาม ท่ีมี
พืน้ฐานอยู่กบัวิถีชีวิต วฒันธรรมและความเช่ือ ณ ขณะนัน้โดยเป็นการประดบัร่างกายเพื่อผลทาง
จิตใจด้วยดินสีร่วมกับเคร่ืองประดบัท่ีเกิดจากการน าเมล็ดพนัธุ์พืช ดอกไม้ ใบไม้ เขีย้วสตัว์ หรือ
เปลือกหอย ฯลฯ มาร้อยประกอบกันเป็นเคร่ืองประดบั บทบาทและประโยชน์ของเคร่ืองประดบั
ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนัมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม สงัคมและประเพณี ปัจจยัเหล่านี ้
เป็นเง่ือนไขท่ีส าคญัในการก าหนดบทบาท ประโยชน์และรูปแบบ รวมทัง้การใช้วสัดแุละเทคนิค
การสร้างผลงาน กล่าวคือ เคร่ืองประดบัมีความเก่ียวพนัและเช่ือมโยงต่ออตัลกัษณ์ ความเป็น
ตวัตน สงัคมและชาติพนัธุ์  รวมทัง้มมุมองของผู้สร้าง นกัออกแบบ ศิลปินและผู้สวมใส่ต่อสภาพ
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สังคมเศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม เคร่ืองประดับท าหน้าท่ีเป็น ทัศนภาษา (Visual 
language) ส าหรับการสื่อสารทัง้เชิงศิลปะ เศรษฐกิจ วฒันธรรมและสงัคม โดยสรุปบทบาทและ
หน้าท่ีของเคร่ืองประดบัตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนัได้ดงันี ้

2.1.1 เคร่ืองประดับในฐานะวัตถุความเชื่อทางวัฒนธรรมและพธีิกรรม 
เคร่ืองประดบัในฐานะวตัถคุวามเช่ือทางวฒันธรรมและพิธีกรรม (Jewelry as 

cultural belief and ritual object) เคร่ืองประดบัในหลายวฒันธรรมไม่ว่าจะเป็นตะวนัออกหรือ
ตะวันตกตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีความเก่ียวข้องกับความเช่ือทางวัฒนธรรมและพิธีกรรมท่ี
เช่ือมโยงกับศาสนาอย่างเหนียวแน่น หรือพิธีกรรมร่วมสมัยในสงัคมท่ีซับซ้อนในปัจจุบัน โดย
เคร่ืองประดบัในบริบทนีใ้ห้ความส าคญัตอ่ 

2.1.1.1 เคร่ืองประดบัในฐานะเคร่ืองมือส าหรับพิธีกรรมทางศาสนา 
2.1.1.2 เคร่ืองประดบัในฐานะวตัถคุวามเช่ือทางวฒันธรรม 
2.1.1.3 เคร่ืองประดบัในฐานะเคร่ืองมือส าหรับพิธีกรรมร่วมสมยั 
2.1.1.4 เคร่ืองประดบัในฐานะสญัลกัษณ์ทางศาสนา 
2.1.1.5 เคร่ืองประดบัในฐานะเคร่ืองรางของขลงั 
2.1.1.6 เคร่ืองประดบัในฐานะสญัลกัษณ์ของการไว้ทุกข์ การเกิดและ

ความตาย 
2.1.2 เคร่ืองประดับในฐานะอุปกรณ์ส าหรับประโยชน์ใช้สอย 

เคร่ืองประดับในฐานะอุปกรณ์ส าหรับประโยชน์ใช้สอย (Jewelry as 
practical Functional use) ในอดีตมีเคร่ืองประดบั ซึง่อาจจะไม่ถือว่าเป็นเคร่ืองประดบัส าหรับคน
ทัว่ไปในสงัคม เน่ืองจากการให้ความส าคญัต่อประโยชน์ใช้สอยมากกว่าความงามทัง้ท่ีในหลาย
ชิน้งานมีทัง้ความงามและประโยชน์ใช้สอย ได้แก่ เข็มกลดัแฟบบลูา่ (Fabula) ส าหรับกลดัผ้าพนั
หลายชิน้ให้อยู่ในต าแหน่งท่ีต้องการขณะสวมใส่บนร่างกาย และกระดมุในหลายวฒันธรรมจะมี
ความงามด้านการออกแบบและการใช้วสัดมีุคา่เช่นกนั 

2.1.3 เคร่ืองประดับในฐานะวัตถุส าหรับการลงทุน 
เคร่ืองประดบัในฐานะวตัถสุ าหรับการลงทนุ (Jewelry as Investment) 

เคร่ืองประดบันอกจากในเร่ืองของความงามแล้ว เคร่ืองประดบัยงัมีบทบาทเป็นวตัถุส าหรับการ
ลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคท่ีให้ความส าคญัต่อมลูค่าทางเศรษฐกิจ เคร่ืองประดบัท่ีท าจาก
วัสดุมีค่า เช่น ทองค า ทองค าขาว แพลทินัม หรือเพชร พลอย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับระบบ
เศรษฐกิจในปัจจบุนัท่ีให้ความส าคญัตอ่ทองค าในฐานะตวัชีว้ดัสถานะทางเศรษฐกิจ 
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2.1.4 เคร่ืองประดับในฐานะสัญญะทางสังคม 
เคร่ืองประดบัในฐานะสญัญะทางสงัคม (Jewelry as a signifier of social 

status) มนษุย์ไม่สามารถสื่อสารทางโทรจิตได้ ดงันัน้การสื่อสารของมนษุย์สามารถท าได้โดยการ
ประดิษฐ์ภาษาเป็นสญัลกัษณ์ (Sign) ส าหรับการสื่อสาร โดยการตกลงและท าความเข้าใจร่วมกนั
ในแต่ละสงัคมถึงความหมายของแต่ละภาษาท่ีใช้ในการสื่อสาร ทัง้ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษา
กาย เป็นต้น 

ส าหรับศิลปะและการออกแบบเป็นการสื่อสารในรูปแบบของทัศนภาษา 
(Visual language) เคร่ืองประดบัตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนัมีความเช่ือมโยงอยูก่บับริบทของสญัญะ
ทางสงัคม ในการแสดงออกถึงความเป็นตวัตนและสถานะทางสงัคมในทกุวฒันธรรม ในปัจจุบนั
เคร่ืองประดบัมีฐานะเป็นตวัหมาย (Signifier) ท่ีแตกตา่งกนัไปดงันี ้

2.1.4.1 เคร่ืองประดบัในฐานะการประดบัตกแตง่ร่างกาย 
2.1.4.2 เคร่ืองประดบัในฐานะสญัญะของความร ่ารวย 
2.1.4.3 เคร่ืองประดบัในฐานะสญัญะชนชัน้ทางสงัคม 
2.1.4.4 เคร่ืองประดบัในฐานะสญัญะทางสงัคม 
2.1.4.5 เคร่ืองประดบัในฐานะการสญัญะการสร้างวฒันธรรมตราสินค้า 
2.1.4.6 เคร่ืองประดบัในฐานะสญัญะความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
2.1.4.7 เคร่ืองประดบัในการแสดงออกถึงการวิพากษ์ วิจารณ์สงัคม และ

การเมือง 
2.1.4.8 เคร่ืองประดบัในฐานะเคร่ืองมือส าหรับการเรียนรู้ทางสงัคม 
2.1.4.9 เคร่ืองประดบักบัความรับผิดชอบตอ่วฒันธรรม 

2.1.5 เคร่ืองประดับในฐานะสัญญะการแสดงออกความเป็นต้นตน 
เคร่ืองประดบัในฐานะสญัญะการแสดงออกความเป็นต้นตน (Jewelry as a 

self expression) ตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั การแสดงออกซึง่ความเป็นตวัตนของมนษุย์นัน้มีในทกุ
ยคุสมยั หากแตใ่นสงัคมปัจจบุนัการแสดงออกถึงความเป็นตวัตนนัน้มีความส าคญัเป็นอย่างมาก 
เพื่อท าให้ตนเองแตกต่างจากคนอ่ืน ทัง้นีค้วามเป็นตัวตนนัน้เป็นสิ่งท่ีอยู่ติดกบัตวั (มมุมอง ความ
เช่ือ ทัศนคติ ฯลฯ) ซึ่งไม่สามารถมีใครแยกออกจากเราไปได้ แต่อย่างไรก็ตาม อิทธิพลของ
สภาพแวดล้อม สงัคมและวัฒนธรรม เป็นปัจจัยส าคญัในการหล่อหลอมความเป็นตวัจนอย่าง
ปฏิเสธไม่ได้ ถึงแม้ว่าสภาพสงัคม โดยเฉพาะในปัจจบุนัท่ีระบบเศรษฐกิจและการตลาดมีอิทธิพล
อยา่งมากในการแสดงออกความเป็นตวัตนผา่นสญัญะตา่งๆ 
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ในบริบททางเคร่ืองประดบั เพื่อแสดงความเป็นตวัตนโดยเคร่ืองประดบันัน้ 
เคร่ืองประดบัท าหน้าท่ีในฐานะบ่งชี ้(Signifier) เพื่อสื่อสารความหมายของตวับ่งชี ้(Signified) 
โดยตวับ่งชีท้ าหน้าท่ีเป็นสญัญะ (Sign) กล่าวคือสญัญะหมายถึง สิ่งท่ีถูกสร้างขึน้มาเพื่อให้มี
ความหมาย (Meaning) แทนของจริง ตวัจริง (Object) ในตวับท (Text) และในบริบท (Context) 
หนึ่งๆ ดงันัน้ เคร่ืองประดบัจึงเป็นสญัญะในการแสดงออกถึงความเป็นตวัตนท่ีสามารถเดินทาง
และท างานร่วมกบัร่างกายและทศันคติของผู้สวมใส่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ เช่น เคร่ือง
ประดบัฮิปฮอบ เคร่ืองประดบับลิงค์ บลิงค์ และเคร่ืองประดบั กริลล์ ของวยัรุ่นชาวแอฟริกนั เป็น
ต้น 

2.1.6 เคร่ืองประดับในฐานะสัญญะการตัง้ค าถามเกี่ยวกับเนือ้หาและ
บริบทของเคร่ืองประดับ 

เคร่ืองประดับในฐานะสญัญะการตัง้ค าถามเก่ียวกับเนือ้หาและบริบทของ
เคร่ืองประดบั (jewelry an a search for a new content and context of jewelry) ในปัจจบุนัมี
นักออกแบบและศิลปินจ านวนมากท่ีสร้างงานเคร่ืองประดบัร่วมสมัยต้องการท้าทายค าจ ากัด
ความของเคร่ืองประดับท่ีมีกรอบท่ีจ ากัดและถูกสร้างขึน้เพื่อรับใช้ระบบเศรษฐกิจการค้า 
อุตสาหกรรมเคร่ืองประดับสร้างกรอบ ค าจ ากัดความและเง่ือนไขของเคร่ืองประดับท่ีจ ากัด 
กล่าวคือเคร่ืองประดบัต้องให้ความส าคญัต่อมูลค่าของตวัวสัดุเท่านัน้ เช่น ทอง เงิน แพลทินัม 
และอัญมณีต่างๆ เป็นต้น รวมทัง้มีการสร้างกฎและมาตรฐานการผลิตในระบบอุตสาหกรรม
เพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกนั ท าให้ความหลากหลายทัง้บทบาทและประโยชน์ของเคร่ืองประดบัท่ีมี
ผลตอ่รูปแบบของเคร่ืองประดบัมีความจ ากดั ทัง้ท่ีในความจริงแล้วตัง้แตอ่ดีตจนถึงก่อนการปฏิวตัิ
อตุสาหกรรม เคร่ืองประดบัมีความหลากหลายทัง้ความคิดของผู้สร้าง ท่ีตอบสนองต่อปัจจยัและ
เง่ือนไขทางสงัคมและวฒันธรรมท่ีแตกตา่ง จงึเป็นการเสาะหาค าจ ากดัความใหม่และความเป็นไป
ได้ใหมใ่ห้กบังานออกแบบเคร่ืองประดบั 

สรุปข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาความหมายของเคร่ืองประดับ จากการศึกษา
ความหมายของเคร่ืองประดบัสามารถแบง่ความหมายตามนิยามของแตล่ะบคุคลได้ ด้วยปัจจยัใน
บริบทท่ีแตกต่างกนัไป แต่โดยสรุปเคร่ืองประดบัถกูใช้เป็นสญัลกัษณ์ในการบอกต าแหน่ง บริบท 
ตา่งๆ ในแตล่ะบคุคล ท่ีแตกตา่งกนัออกไป  
  



  33 

2.2 เคร่ืองประดับสุภาพบุรุษ  
ตัง้แต่อดีตเคร่ืองประดบัส าหรับผู้ชายนัน้มีความส าคญัเป็นอย่างย้อนกลบัไปในยุค

ก่อนประวตัิศาสตร์เคร่ืองประดบัส าหรับผู้ชายถูกสวมใส่เพื่อแสดงถึงสถานภาพทางสงัคม เช่น 
ผู้ชายท่ีเป็นหวัหน้าเผ่ามีการแต่งกายสวมใส่ลกูปัดหินร้อย รวมไปถึงการสวมใส่กระดกูสตัว์ หรือ
หนงัสตัว์ ท่ีเป็นสญัลกัษณ์แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ พลงัอ านาจ ท่ีสามารถระบสุถานภาพทาง
สงัคมอย่างชัดเจน เคร่ืองประดับส าหรับผู้ ชายในอดีตยังใช้เป็นสัญลกัษณ์ท่ีระบุต าแหน่งทาง
การทหารอย่าง เช่น ดาบท่ีถูกประดับตกแต่งด้วยอัญมณีและวัสดุมีค่าซึ่งจะถูกใช้เพียง
พระมหากษัตริย์ หรือผู้น าทางการทหาร เคร่ืองประดบัส าหรับผู้ชายได้รับความนิยมจากเหล่าขนุ
นาง ราชวงศ์ชัน้สูงในช่วงศตวรรษท่ี 15 และ 16 (Menoption, 2562) ต่อมาในยุคหลัง
เคร่ืองประดบัส าหรับผู้ชายมีบทบาทน้อยลง การสวมใส่เคร่ืองประดบัของผู้ชายส่วนใหญ่จะเป็น
การใช้เพื่อประโยชน์อย่างจริงจงัมากกว่าตกแต่งเพื่อความสวยงาม แม้ในผู้ชายสงูอาย ุเพราะเป็น
สิ่งหนึ่งท่ีสร้างความภมูิฐานเป็นอย่างดี เหตท่ีุผู้ชายหนัมานิยมใช้เคร่ืองประดบัอาจเป็นเพราะการ
เปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยม โดยปัจจุบันได้เกิดกระแสเปลี่ยนแปลงขยายกลุ่มผู้ บริโภค
เคร่ืองประดบัไปยังกลุ่มผู้ ชายมากยิ่งขึน้ โดยอาจเกิดขึน้จากผู้ มีช่ือเสียงในวงการ นักร้อง และ
นกัแสดงชายท่ีมีช่ือเสียงท าให้เกิดกระแสความนิยมท าให้ผู้ชายกลบัมาสวมใส่เคร่ืองประดบัมาก
ยิ่งขึน้ และมีแนวโน้มในการเจริญเติบโตอย่างมาก (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, 2563) 
และเคร่ืองแต่งกายของผู้ชายท่ีมีแนวโน้มกลมกลืนกับผู้หญิงมากขึน้ จึงท าให้การแต่งกายของ
ผู้ชายใช้เคร่ืองประดบั มากขึน้ด้วย ผู้ชายตะวนัตกบางคนนิยมใส่ต่างหขู้างเดียว และใส่สร้อยคอ
เช่นเดียวกบัผู้หญิง คือใส่หลายๆ เส้น เคร่ืองประดบัของผู้ชายสามารถแบ่งประเภท ตามรูปแบบ
การใช้งานหลกัๆ ได้ 3 กลุม่ใหญ่ ได้แก่ 

1. เคร่ืองประดบัผู้ชายส าหรับการใช้งานเป็นหลกั ได้แก่ รองเท้า นาฬิกา หมวก 
สายเอี๊ยม ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพนัคอ มนัน่ีคลิป กลอ่งใสเ่คร่ืองประดบั เป็นต้น 

2. เคร่ืองประดบัผู้ชายกึ่งการใช้งาน เช่น เข็ดกลดั นาฬิกาพก สร้อยคอท่ีสามารถ
ใช้งานได้ กระดมุ เทคไท โบว์ไท คฟัลงิค์ เข็มหนีบไท เข็มไท เข็มกลดัสทู เข็ดกลดัปกเสือ้ เป็นต้น 

3. เคร่ืองประดับผู้ ชายเพื่อความสวยงาม เป็นรูปแบบเคร่ืองประดับท่ีมี
จดุมุง่หมายใสเ่พื่อความสวยงาม แสดงตวัตน รวมไปถึงการสวมใสเ่คร่ืองประดบัเพื่อตอบสนองกบั
แฟชัน่ในยคุปัจจบุนั เช่น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ จี ้แหวน ตา่งห ูเป็นต้น (Store Owner, 2562) 

 



  34 

 

ภาพประกอบ 24 เคร่ืองประดบัสภุาพบรุุษ 

ท่ีมา https://bit.ly/2kBBFFg 

เคร่ืองประดบัส าหรับผู้ชายในปัจจบุนัถือว่าเป็นท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชดัเม่ือ
เปรียบเทียบกับในอดีตผู้ชายหันมาสนใจสวมใส่เคร่ืองประดบัมากยิ่งขึน้อาจเพราะอิทธิพลจาก
กลุม่คนดงัในวงการท่ีมีอิทธิผลด้านแฟชัน่ คา่นิยมท่ีเปลี่ยนแปลงไป วิธีการด าเนินชีวิต ท าให้ผู้ชาย
ในปัจจุบันหันมาแต่งตัวตามสมัยและกล้าสวมใส่เคร่ืองประดับมากยิ่ง ขึน้ โดยเคร่ืองประดับ
ส าหรับผู้ ชายพืน้ฐานควรมีลักษณะท่ีเรียบง่าย งานออกแบบไม่ควรมีความซับซ้อน ไม่ต้องใช้
ลวดลายมาก หรืออาจมีรูปแบบการใช้งานท่ีสามารถเป็นได้มากกว่าเคร่ืองประดบั เช่น มีฟังก์ชัน่
ซ้อนอยูภ่ายในตวัเรือนเพื่อนประโยชน์ใช้สอย เป็นต้น (ปานลขิิต บญุยะชยั, การสื่อสารสว่นบคุคล, 
15 มกราคม 2563) 

สรุปข้อมลูท่ีได้จากการศกึษาเคร่ืองประดบัสภุาพบรุุษ ปริบทในยคุอดีตเคร่ืองประดบั
สภุาพบรุุษเป็นสญัลกัษณ์ท่ีแสดงถึงความยิ่งใหญ่ อ านาจ การปกครอง ต่อมาภายหลงับริบทของ
เคร่ืองประดบัสภุาพบรุุษได้ลดบทบาทลงกลายเป็นเคร่ืองประดับท่ีสวมใส่เพื่อการใช้งานเป็นหลกั 
จนถึงปัจจุบนัเคร่ืองประดับสุภาพบุรุษได้แตกแยกรูปแบบ ลักษณะ การสวมใส่ออกไปเป็นอีก
หลายรูปแบบตามสมยันิยม หรือผู้ มีบทบาทในวงการแฟชัน่ แตโ่ดยรวมเคร่ืองประดบัสภุาพบรุุษจะ
มุง่เน้นรูปแบบท่ีมีความเรียบง่าย รูปทรงพืน้ฐาน สวมใสไ่ด้ในทุกยคุทกุสมยั (Timeless) 
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2.3 การออกแบบเคร่ืองประดับ 
(ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเคร่ืองประดับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ

เคร่ืองประดบัแห่งชาต,ิ 2561) ได้ให้ข้อมลูหลกัการออกแบบเคร่ืองประดบัเอาไว้ ดงันี ้
การออกแบบเคร่ืองประดบัไม่ใช่ใช่เพียงการวาดภาพ นอกเหนือจากความสามารถ

ในการวาดภาพและความคิดสร้างสรรค์ในเชิงศิลปะแล้ว นกัออกแบบยงัต้องมีความรู้และความ
เข้าใจเก่ียวกับวัสดุและขัน้ตอนในการผลิตเคร่ืองประดับด้วย เพราะแบบของเคร่ืองประดับท่ี
สวยงามก็ไร้ประโยชน์หากไม่สามารถผลิตขึน้มาเป็นเคร่ืองประดบัได้ หรือแม้ว่าจะสามารถผลิต
ออกมาได้ แตไ่ม่สามารถใช้สวมใสไ่ด้จริงก็ไม่มีประโยชน์เช่นกนั ดงันัน้ นกัออกแบบจ าเป็นจะต้อง
ทราบว่าเม่ือผลิตออกมาแล้วเคร่ืองประดับจะมีสัดส่วนอย่างไร และจะต้องค านึงถึงวัสดุท่ีจะ
น ามาใช้ ตลอดจนความต้องการของผู้ซือ้อีกด้วย 

การออกแบบเคร่ืองประดับสามารถท าได้ทัง้โดยการวาดภาพด้วยมือและการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตา่งๆ มาช่วยในการออกแบบ ซึง่ปัจจบุนันีมี้ให้เลือกใช้ได้ตามความต้องการ
และความถนดัของผู้ออกแบบ การออกแบบรูปทรงส าหรับงานออกแบบเคร่ืองประดบัสามารถแบง่
ออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ดงันี ้

1. รูปทรงธรรมชาติ เป็นการออกแบบโดยใช้รูปทรงธรรมชาติเป็นจดุเร่ิมต้น มี 2 
ลกัษณะคือ 

1.1 การออกแบบให้เรียบง่าย เป็นการสร้างงานออกแบบจากรูปทรง
ธรรมชาติโดยมีการลดทอน (Distortion) สิ่งท่ีเห็นว่าเกินความจ าเป็นลงให้เหลือแต่ลกัษณะหรือ
โครงสร้างที่ส าคญั 

1.2 การประดิษฐ์ตกแตง่ เป็นการออกแบบรูปทรงธรรมชาตโิดยมีการแตง่เติม
ลวดลายบนรูปทรงธรรมชาต ิ

2.  รูปทรงอิสระ เป็นการออกแบบเคร่ืองประดับโดยใช้รูปทรงท่ีเกิดจาก
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของผู้ ออกแบบเอง อาจมีความคล้ายคลึงกับรูปทรงตาม
ธรรมชาติซึง่เป็นรูปทรงท่ีเปลี่ยนแปลงได้ (Elastic Form) ไม่ใช่รูปทรงท่ีมีโครงสร้างแน่นอน 

3. รูปทรงเรขาคณิต รูปทรงอีกประเภทหนึ่งซึง่สามารถน าไปประยกุต์ใช้กบังาน
ออกแบบต่อไปอย่างกว้างขวาง คือรูปทรงเรขาคณิต เช่น วงกลม สามเหลี่ยมหน้าจัว่ สามเหลี่ยม
ด้านเท่า สี่เหลี่ยมจตัรัุส รูปทรงกรวย รูปทรงกระบอก ฯลฯ ในปัจจุบนัลกัษณะการออกแบบร่วม
สมยันิยมเคร่ืองประดบัท่ีมีความเรียบง่าย สง่างาม นกัออกแบบจึงน ารูปทรงเรขาคณิตมาใช้ในงาน
ออกแบบมาก 
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2.3.1 หลักเกณฑ์ในการออกแบบ 
ในการน าเอาส่วนประกอบหรือโครงสร้างของการออกแบบ เช่น เส้น สี รูปทรง 

พืน้ผิว ฯลฯ มาจดัวางรวมกนัต้องค านึงถึงหลกัเกณฑ์ตา่งๆ ได้แก่ ความสมดลุ การตดักนั การเน้น 
ขนาดและสดัสว่น จงัหวะ และเอกภาพ 

2.3.1.1 ความสมดลุ คือ การจดัวางองค์ประกอบให้มีสดัส่วนท่ีสอดรับกนั 
การจดัความสมดลุมี 3 ลกัษณะ ได้แก่ การจดัวางบริเวณเส้นผ่านศนูย์กลาง การกระจายเป็นรัศมี 
และการจดัวางให้สองข้างไมเ่ท่ากนั 

2.3.1.2 การตดักนั การจดัวางองค์ประกอบต่างๆ ให้มีความขัดแย้งกนัใน
ด้านตา่งๆ เช่น สี พืน้ผิว แตเ่ป็นความขดัแย้งอยา่งกลมกลืน 

2.3.1.3 การเน้น ชิน้งานเคร่ืองประดบัแตล่ะชิน้จ าเป็นต้องมีจดุเดน่ ดงันัน้จึง
ต้องเน้นบางสว่นในเคร่ืองประดบัให้มีความโดดเดน่ โดยการเน้นอาจจะเป็นการเน้น สี การจดักลุม่ 
หรือขนาด 

2.3.1.4 ขนาดและสดัสว่น ในการออกแบบจ าเป็นจะต้องค านวณสดัสว่นและ
ช่องไฟในการจดัวาง เพื่อให้ชิน้งานมีความสมัพนัธ์กลมกลืนกนัอยา่งดี 

2.3.1.5 การจัดช่องไฟ คือ การจัดวางระยะห่างขององค์ประกอบใน
เคร่ืองประดบั รูปแบบการจดัลีลาช่องไฟ ได้แก่ การจดัช่องจงัหวะซ า้ๆ การจดัช่องจงัหวะก้าวหน้า 
การจดัช่วงจงัหวะตอ่เน่ือง และการจดัช่องจงัหวะสลบัไปมา 

2.3.1.6 เอกภาพ ต้องให้ชิน้งานมีความสอดคล้อง สมัพนัธ์ตอ่เน่ืองกนั ไม่ว่า
จะเป็น จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง มวล ปริมาตร พืน้ผิว ช่องไฟ สีและน า้หนัก นอกจากนีย้ังต้อง
ก าหนดความส าคญัขององค์ประกอบว่าจะให้ส่วนใดเป็นจุดเด่น และส่วนใดควรลดความส าคญั 
เน่ืองจากการเน้นองค์ประกอบทกุอยา่งทัง้หมดจะเป็นการท าลายเอกภาพ 

2.3.2 การเขียนภาพร่าง 
การเขียนภาพร่างอาจเป็นการเขียนแบบหยาบๆ เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารท า

ความเข้าใจเก่ียวกบัรูปแบบของเคร่ืองประดบั ซึง่การอธิบายหรือชีแ้จงด้วยค าพูดอาจไม่เพียงพอ 
ผู้ออกแบบยงัสามารถน าแบบร่างหยาบๆ มาปรับปรุงให้มีรายละเอียดท่ีชดัเจนมากยิ่งขึน้ 

ภาพร่างแบง่เป็น 3 ระดบั ได้แก่ ระดบังานชัว่คราว ระดบังานถาวร และระดบัใช้
เสนอผลงาน 

2.3.2.1 ระดบังานชัว่คราว ใช้เพื่อท าความเข้าใจในเบือ้งต้น หรือเพื่อศึกษา
และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และเพื่อน าไปใช้เขียนรายละเอียดตา่งๆ เพื่อเขียนแบบจริง 

2.3.2.2 ระดบังานถาวร ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงเพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกนั 
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2.3.2.3 ระดบัใช้เสนอผลงาน เพื่อน าเสนอผลงานความคิดสร้างสรรค์ โดย
ภาพร่างในระดบันีจ้ะมีความเรียบร้อย มีลกัษณะเป็นรูป 3 มิติ คนทัว่ไปสามารถท าความเข้าใจได้
ง่าย 

2.3.3 การเขียนแบบ 
สิง่ส าคญัในการออกแบบ คือ การเขียนแบบ โดยการเขียนแบบ เป็นกระบวนการ

ท่ีตอ่เน่ืองมาจากการออกแบบงานสามมิติ เน่ืองจากเคร่ืองประดบัท่ีได้รับการออกแบบจะถกูน าไป
ผลิตเป็นเคร่ืองประดบัจริง ดงันัน้หลงัจากออกแบบแล้วจึงต้องน าแบบดงักลา่วนัน้ไปถ่ายทอดโดย
การเขียนแบบแสดงรายละเอียดและรูปแบบในมมุมองตา่งๆ ให้ชดัเจนเพื่อให้ช่างท าเคร่ืองประดบั
สามารถน าแบบเคร่ืองประดบัไปผลติได้โดยไม่เกิดความสบัสน 

เส้นตา่งๆ ที่ใช้ในการเขียนแบบ 
2.3.3.1 เส้นร่าง ร่างภาพหรือเส้นบรรทดั มีลกัษณะแคบและเบา 
2.3.3.2 เส้นแสดงรูปวตัถุ ใช้แสดงเส้นขอบหรือรูปวตัถุ เป็นเส้นหนกัและ

ใหญ่ 
2.3.3.3 เส้นแสดงสว่นท่ีถกูบดบงั เส้นประขนาดกลางแตเ่น้นหนกัแสดงขอบ

รูปวตัถหุรือสว่นท่ีถกูบดบงั 
2.3.3.4 เส้นโยงขนาดและเส้นบอกขนาด เป็นเส้นแคบท่ีเน้นหนกัซึง่โยงจาก

ขอบรูปวตัถ ุใช้แสดงรายละเอียดของขนาดและเส้นบอกขนาด 
2.3.3.5 เส้นกรอบภาพ เป็นเส้นขนาดใหญ่และเน้นหนกั ใช้ในการตีกรอบ

งานเขียนแบบ 
สรุปข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดับเป็นการอธิบาย

กระบวนการและวิธีพืน้ฐานของการออกแบบเคร่ืองประดบัท่ีโดยพืน้ฐานของรูปทรงการออกแบบ
เคร่ืองประดบัมีด้วยกนัทัง้หมด 3 รูปทรงพืน้ฐาน คือ รูปทรงธรรมชาติ รูปทรงอิสระ และรูปทรง
เรขาคณิต 
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2.3 แนวโน้มการออกแบบประจ าปี 2020 
การผลิตสิ่งของต่างๆ ของมนษุย์นัน้ท าด้วยมือมายาวนาน ตัง้แต่เคร่ืองมือท่ีท าจาก

หินยคุก่อนประวตัิศาสตร์กว่า 2.5 ล้านปีก่อน วิวฒันาการของมนุษย์นัน้เช่ือมโยงกบัการสร้างสิ่ง
ต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดวัฒนธรรมและอารยะธรรม จึงมักให้คุณค่ากับงานสร้างสรรค์ท่ีผลิตด้วยมือ 
มากกวา่สิง่ของท่ีผลิตด้วยเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรม การปฏิวตัิอตุสาหกรรมในศตวรรษท่ี 18 เป็นจดุ
เปลี่ยนส าคญัท่ีเร่ิมแยกมนุษย์ออกจากการผลิต “มือ” ถกูแทนท่ีด้วยเคร่ืองจกัรจากท่ีเคยผลิตใน
ระดบัสดัส่วนมนุษย์ หรือช่างคนหนึ่งหรือกลุ่มท าในเกือบทุกขัน้ตอน กลายมาเป็นการผลิตแบบ
แมส เช่ือมโยงด้วยห่วงโซ่อุปทาน ของการผลิตท่ีกระจายไปทั่วโลก ในช่างปลายศตวรรษท่ี 20 
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตได้เช่ือมต่อคนทัว่โลก การเคลื่อนย้ายของข่าวสาร ทุน แรงงาน และสินค้า
นัน้ไร้อปุสรรคมาขวางกัน้ “กระบวนการโลกาภิวนัต์” (globalization) เป็นตวัเร่งปฏิกิริยาท่ีท าให้ 
“งานฝีมือ” ถกูแทนท่ีด้วย “เทคโนโลยี” มากขึน้ ผลลพัธ์คือ ผู้บริโภคจ านวนมากหาวตัถท่ีุท าด้วย
มือ และสมัผสัของมนษุย์มากขึน้ 

ในช่วงทศวรรษท่ี 80 มีนกัธุรกิจท่ีมองเห็นโอกาสน าเร่ืองราวของการผลิตโดยมนษุย์ 
หรืองานหตัถกรรมน ากลบัมาสร้างมลูคา่ใหมใ่ห้กบัผลิตภณัฑ์แบรนด์ สินค้าลกัชวัร่ี Louis Vuitton, 
Gucci, Bottega Veneta หรือ Hermes, Poltrona Frau นัน้ได้ถกูน าเสนอมมุมองใหมข่องการผลิต
โดยมุง่เน้นการน าเสนอเร่ืองราวการผลิตผา่นงานฝีมือ “craftsmanship” 

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีอดุมไปด้วยมรดกทางวฒันธรรมท่ีหลากหลายมีงานฝีมือท่ี
ใช้ฝีมือ ความละเอียด และความแม่นย าอย่างสงูในการสร้างสรรค์ท่ีหลากหลาย โดยมีแนวทางใน
การต่อยอดและพัฒนาให้เกิดรูปแบบใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยได้อย่างหลากหลายสามารถ เป็น
แนวทางในการสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดี (ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ, 
2562) 

 

ภาพประกอบ 25 เทรนด์ประจ าปี 2020 

ท่ีมา www.sacict.or.th/th 
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(ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ, 2562) ได้ให้ข้อมูลเก่ียวกับเทรนด์การ
ออกแบบปี 2020 ไว้ว่าในยคุสมยัท่ีโลกาภิวฒัน์หลอมรวมโลกให้เป็นใบเดียว และคนทัง้โลกก าลงั
เฉลิมฉลองให้กับโลกสมัยใหม่ คนไทยเราบริโภควัฒนธรรมนานาชาติและค่านิยมร่วมสมัยไป
พร้อม ๆ กับคนทัง้โลก รู้ตวัอีกทีตวัตนของเราก็ถูกท าหล่นหาย จนเราต้องกลบัมาตัง้ค าถามว่า
แท้จริงเราเป็นใคร ตัวตนความเป็นไทยจึงถูกโหยหาและทบทวนขึน้มาอีกครัง้มีคนไทยทัง้
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมากมายท่ีเป็นผู้ มีอิทธิพลต่อคนรุ่นใหม่ต่างลุกขึน้มาถามหา     
อตัลกัษณ์ความเป็นไทย ทัง้การเปิดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเชิงสร้างสรรค์ ก าหนดเป็นหนึง่ในโจทย์การ
ประกวดออกแบบ และผู้ประกอบการเองก็ออกแบบและผลิตสินค้าท่ีมีอตัลกัษณ์ไทยเข้าสู่ตลาด
ภายใต้กระแสแห่งโลกาภิวฒัน์อันเช่ียวกราก จนตวัตนของเราถกูกลืนหาย บางทีทางออกอาจเป็น
การย้อนกลบัไปด ู“รากของเรา” รากเหง้าทางวฒันธรรมแบบดัง้เดิมรากภมูิปัญญาท่ีสืบทอดจาก
บรรพบรุุษและรากฐานวิถีชีวิตแบบไทยท่ีเรามองข้ามนัน่แหละ คือค าตอบท่ีทรงคณุคา่แห่งยคุสมยั 

แนวโน้มของผลกระทบระดบัมหาภาคมีผลต่อความเปลี่ยนแปลงของผู้คนยุคใหม่
อย่ามหาศาลไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากโลกาภิวัฒน์ ภาวะโลกร้อน การคุกคามจากโรคร้าย 
เศรษฐกิจแบบแบง่ปันการปฏิวตัิด้วยระบบดจิิทลั การพฒันาแบบทัว่ถึง การโหยหาสถานภาพและ
การยอมรับ การขยายตวัของสงัคมเมือง การเปลี่ยนฐานโครงสร้างประชากรศาสตร์ปัจจยัตา่ง ๆ ท่ี
ดไูม่เก่ียวข้องกนันีส้ง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ความคดิของผู้คน 

การให้ความหมายกบัคณุคา่ของบคุคล อาจจ าแนกได้เป็นสองด้านท่ีแตกตา่งกนั คือ
ด้านของการตระหนกัถึงคณุคา่จากตวัตนภายใน (Self Awareness) และด้านคณุคา่ท่ีเกิดจากการ
ยอมรับจากสงัคม (Social Recognition) การให้คณุคา่ท่ีมีความหมายกบัตวัเรานัน้ สง่อิทธิพลตอ่
การตดัสินใจบริโภคโดยตรง พวกเขายอมจ่ายเพิ่มก็เพราะพวกเขาให้คณุคา่กบัเร่ืองราวเหลา่นัน้จน
กลายเป็นนิยามใหมข่องความคุ้มคา่ 
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ด้วยปัจจัยกระทบและการให้คุณค่ากับเร่ืองราวท่ีแตกต่างกันข้างต้นจึงเกิดเป็น
แนวโน้มของ Sociostyle ท่ีสะท้อนทศันคติในการใช้ชีวิตท่ีแตกตา่งกนั 4 กลุม่สิ่งท่ีสง่ผลให้พวกเขา
มีความต้องการและรสนิยมในการเสพงานหตัถศิลป์ท่ีแตกต่างกัน ซึ่งสะท้อนผ่านแนวคิดในการ
ออกแบบ กระบวนการผลิต การเลือกใช้วสัด ุตลอดจนสีสนั ลวดลายและรูปทรงท่ีแตกต่างกนัไป  
สง่ผลให้เกิดทิศทางการออกแบบ 4 ทิศทาง ดงันี ้

3.1.1 True Value คือแนวโน้มการออกแบบท่ีกล่าวถึงการตระหนกัใน “คณุค่าแท้
ของชีวิต” ทัง้ความเรียบง่ายท่ีน าไปสู่ความสงบ มีสติ รู้ทนัปัจจบุนั การเคารพเนือ้แท้ของวสัดแุละ
การช่ืนชมความไมส่มบรูณ์แบบของผิวสมัผสัอนัน าไปสูก่ารเข้าถึง เข้าใจธรรมชาติ เพื่อสร้างสมดลุ
ให้กบัชีวิต และยงัรวมไปถึงคณุคา่ของความยัง่ยืนท่ีเป็นจิตส านกึร่วมสมยัวา่ด้วยการออกแบบท่ีไม่
ท าร้ายธรรมชาติ ทกุการออกแบบน าไปสูก่ารระลกึในคณุคา่แท้ของชีวิต 
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3.1.2 Technical Craft คือแนวโน้มการออกแบบท่ีผสานเอาความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งอนาคตเพื่อมาบุกเบิกสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์วิถีใหม่ ทัง้การ
ออกแบบลวดลายและรูปแบบด้วยการค านวณทางคณิตศาสตร์ท่ีซบัซ้อนอย่างแม่นย าด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยีช่วยรังสรรค์ประโยชน์ใช้สอยอนัชาญฉลาด รวมถึงการพยายามท่ีจะ
เลียนแบบหรือเอาชนะธรรมชาติ ทัง้นีเ้พื่อก้าวข้ามขีดจ ากัดความสามารถมนุษย์และก้าวข้าม
วิธีการแบบเดิมๆ สูก่ารสร้างงานหตัถศิลป์วิถีใหมด้่วยนวตักรรม 
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3.1.3 Happiness Play คือ แนวโน้มการออกแบบท่ีน าเสนอด้วยความอิสระ นอก
กรอบน าเสนอเทคนิคและวิธีการใหม ่ๆ ด้วยอารมณ์สนกุสนาน สดใส มองโลกในแง่ดี เป่ียมไปด้วย
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการทดลองสิ่งแปลกใหม่ ทัง้แนวคิดการสร้างภาพฝันเกิน
จินตนาการและเหนือจริง รวมถึงการผสานเอาอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมท่ีหลากหลายเพื่อหลอม
รวม ทัง้หมดถกูน าเสนอในวิธีการใหม ่ๆ ท่ีแตกตา่งล า้สมยั ไมน่่าเบื่อ 
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3.1.4 Heritage Fusion คือแนวโน้มการออกแบบท่ีหลอมรวมรากทางศลิปะอนัล า้คา่ 
ใช้ความเข้าใจท่ีลกึซึง้ในประวตัิศาสตร์ทางศลิปะอนัทรงคณุคา่ ผา่นการน าเสนอด้วยการออกแบบ
ท่ีร่วมสมยัแต่ให้ความส าคญัในเร่ืองราวและรากเหง้าของท่ีมา เพื่อน ามาสร้างสรรค์ความหรูหรา
นิยามใหม่ ท่ีอบอวลด้วยเสน่ห์อนัน่าค้นหา ชวนให้หลงใหล และสะท้อนอดุมการณ์ท่ีเช่ือมัน่ (ศนูย์
สง่เสริมศิลปาชีพระหวา่งประเทศ, 2562) 
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สรุปข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาแนวโน้มการออกแบบประจ าปี 2020 มีทัง้หมด 4 
แนวโน้มหลกัท่ีกลา่วถึงรูปแบบของกลุม่คนทัง้หมด 4 กลุม่ท่ีแตกตา่งกนัและมีจดุเดน่ในแตล่ะกลุม่
ท่ีต่างกันออกไป โดยแนวโน้มการออกแบบประจ าปี 2020 ของศนูย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าง
ประเทศมีจดุร่วมของจากทัง้ 4 กลุม่คือ รูปแบบการใช้ชีวิตผ่านผลิตภณัฑ์เร่ือง Lifestyle ท่ีมีเร่ือง
ของความงามจากงานหตัถกรรมเข้ามามีบทบาทในชีวิต การกลบัมาของงานฝีมือ การผลิตจาก
กลุ่มชุมชนในประเทศไทยท่ีผ่านการน าเสนอจาก 4 กลุ่มน าเสนอเร่ืองราวท่ีแตกต่างกนัออกไป
ภายใต้การน าเสนอผา่นงานหตัถกรรม 
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2.4 ข้อมูลแนวคดิเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(สถาบนัพฒันาอุตสากหรรมสิ่งทอ, 2562) ได้ให้ข้อมลูเก่ียวกับแนวคิดเศรษฐกิจ

หมนุเวียนไว้ดงันี ้ในปัจจบุนัโลกของเราเข้าสู่ยคุการพฒันาเศรษฐกิจท่ีรวดเร็ว นานาประเทศเพิ่ม
ก าลงัการของผลิตสินค้าเพื่อป้อนตลาดโลก โดยสวนทางกับปริมาณทรัพยากรท่ีลดลง ทัง้การถกู
ท าลาย การใช้อย่างสิน้เปลืองไร้คุณค่า ซึ่งก่อให้เ กิดความไม่สมดุลและส่งผลกระทบต่อโลก 
ประชากรโลกก าลังเผชิญหน้ากับภาวะวิกฤติ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และพลงังาน จึงท าให้
ประชากรโลกตกอยู่ในความเสี่ยงกับการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต จากระบบเศรษฐกิจ
แบบเดิมท่ีเป็นเส้นตรง (Linear Economy) พฒันาก่อให้เกิดแนวคิดระบบเศรษฐกิจแบบใหม่
แนวคดิเศรษฐกิจหมนุเวียน (Circular Economy)  
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แนวคิดเศรษฐกิจหมนุเวียน (Circular Economy) คือ การออกแบบเศรษฐกิจท่ีเน้น
การน าวัตถุดิบกลบัมาใช้ใหม่เป็นวงจรไม่รู้จบ แทนการผลิต-ใช้แล้วทิง้ แบบเป็นเส้นตรง ตาม
รูปแบบอุตสาหกรรมรูปแบบเดิมท่ีเน้นก าไรเป็นตวัตัง้ โดยหลกัว่ายิ่งผลิตออกมามากเท่าไหร่ยิ่ง
สร้างก าไรมากเท่านัน้ โดยไม่ต้องค านกึวา่เมื่อหมดอายกุารใช้งานแล้ว สนิค้าเหลา่นัน้จะถกูทิง้อยูท่ี่
ไหนหรือสร้างผลกระทบอะไรบ้างเศรษฐกิจหมนุเวียนเป็นแนวคิดแบบองค์รวมท่ีแทบจะเปลี่ยน
กระบวนการทัศน์ของการผลิต การบริโภค และการใช้ชีวิตเลยก็ว่าได้เร่ิมตัง้แต่การออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ นวตักรรมบริการ การประสานเช่ือมโยงระหว่างองค์ประกอบต่างๆ จนคล้ายกับการ
ท างานของระบบนิเวศ เพื่อให้เกิดกระบวนการ การรักษาต้นทุนธรรมชาติ และเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ของการใช้ทรัพยากรเพื่อเกิดประโยชน์สงูสดุ เพื่อเกิดของเสียน้อยท่ีสดุ และส่งผล
กระทบเชิงบวกตอ่สิ่งแวดล้อม 

แนวคิดเศรษฐกิจหมนุเวียนมีเสาหลกัท่ีประกอบด้วยกนัสรุปเป็นประเดน็ตา่งๆ ดงันี ้
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1. การใช้วตัถดุิบให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ สินค้าบางชนิดเม่ือไม่ใช้แล้วก าจดัได้
ยากมาก เช่น เคร่ืองซักผ้า ยางรถยนต์ ท่ีนอน เป็นต้น ธุรกิจท่ีต้องด าเนินการตามเศรษฐกิจ
หมนุเวียนอยา่งแท้จริงต้องคดิวา่ หลงัจากท่ีผู้บริโภคหยดุใช้สินค้านัน้แล้ว สินค้านัน้จะสร้างคณุคา่
อะไรอีกได้บ้างนอกจากทิง้เป็นเศษขยะ และถึงแม้จะรีไซเคิลได้ แต่วิธีไหนบ้างท่ีจะใช้พลงังานใน
การรีไซเคิลน้อยท่ีสดุ เช่น Apple มีระบบ IPhone Upgrade Program ท่ีให้ลกูค้ามาเปลี่ยนมือถือ
ทกุปี ซึง่มือถือท่ีใช้แล้วจะถกูน าไปแยกส่วน และน ามากลกบัมาใช้ใหม่ได้เกือบทัง้หมด หรือ IKEA 
ท่ีให้ลูกค้าไปประกอบเฟอร์นิเจอร์เองท่ีบ้าน เพื่อลดขัน้ตอนการขนส่ง และประหยัดพืน้ท่ี หรือ 
บริษัทน า้ทิพย์ท่ีเปลี่ยนขวดพลาสติกให้ย่อยง่ายขึน้ ประหยดัพืน้ท่ีลง การคิดเช่นนีผ้่านการคิด
มาแล้วว่า ขวดน า้ดื่นควรอยู่กบัเราให้น้อยท่ีสดุ เพื่อท่ีจะได้ถกูรีไซเคิลได้โดยเร็ว หลกัการดงักล่าว
จึงไม่ต่างจากการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ท่ีต้องคิดถึงเชิงลบให้น้อยท่ีสดุวิธีการใช้
สนิค้า พฤตกิรรมผู้บริโภคเป็นต้น 
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2. พลังงานท่ีน ามาใช้ ต้องมาจากทรัพยากรท่ีน ากลับมาใช้ใหม่  ได้อีกครัง้ 
พลงังานเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัในการผลิตสินค้า ดงันัน้ การคิดระบบจึงไม่ใช่คิดเพียงว่าจะน าของ
กลับมารีไซเคิล อย่างไรแต่ต้องคิดด้วยว่า สามารถคิดระบบท่ีน าพลังงานกลับมาใช้ หรือใช้
พลังงานน้อยท่ีสุดสิ่งท่ีควรหลีกเลี่ยงคือ การเคลื่อนย้ายพลังงานไปใช้ในการผลิต เพราะจะ
หมายถึงการสญูเสียพลงังานในการขนสง่เพิ่มขึน้ด้วยจึงต้องหาทางใช้พลงังานท่ีมีมากในท้องท่ีให้
เป็นประโยชน์ 

3. การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ เศรษฐกิจหมนุเวียนจะต้องท าให้เกิด
ความหลากหลายทางชีวภาพ ไม่ใช่คิดค้นระบบการผลิตท่ีดีมากผลิตสินค้าท่ีมีสีเขียว แต่ท าให้พืช
หรือสตัว์บางชนิดต้องสญูพนัธุ์ไป 
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4. การอนุรักษ์วัฒนธรรมและชุมชน ในการผลิต หากต้องมีการใช้แรงงานใน
ท้องถ่ิน ธุรกิจนัน้ก็ต้องรักษาอนุรักษ์วัฒนธรรมและความเช่ือของคนในพืน้ท่ีไม่ใช่เข้ ามาแล้ว
เปลี่ยนแปลงทุกอย่างตามความต้องการ เพราะถึงแม้อาจจะดีในสายตาคนทัว่ไปแต่มนัอาจไม่ดี
ส าหรับคนท้องถ่ิน 

5. การไม่ท าลายสิ่งท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ การปลอ่ยสารพิษ และของเสียท่ีท าร้าย
ธรรมชาติ และสิ่งมีชีวิต เป็นข้อห้ามเด็ดขาด หากมีต้องถูกเก็บและก าจัดด้วยวิธีการท่ีไม่สร้าง
ความเสียหายต่อห่วงโซ่อปุทาน เช่น หากการผลิตสินค้าชนิดหนึ่งท าให้เกิดสารพิษและวิธีก าจดั
เดียวคือการเผาท าลาย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดควนัพิษ ทางแก้ไม่ใช่ไปเผาในท่ีท่ีไม่มีคนอาศยัอยู่ แต่
เป็นการคิดค้นวิธีการผลติท่ีไม่ก่อให้เกิดสารพิษแทน 

6. การไม่สามารถวดัทกุอย่างได้ด้วยตวัเลข แตว่ดัด้วยคณุค่าทางจิตใจ ธุรกิจกบั
ตวัเลขเป็นของคู่กนั แต่ในการสร้างเศรษฐกิจหมนุเวียนนัน้ ไม่สามารถวดัทุกอย่างด้วยตวัเลขได้ 
คุณค่าบางอย่าง เช่น ความเช่ือ ศาสนา ความรู้สึก ของทัง้พนักงาน แรงงาน เป็นสิ่งท่ีต้องให้
ความส าคญัเช่นกนั 

7. ระบบทกุอย่างต้องปรับเปลี่ยนได้ จะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจหมนุเวียนมีขัน้ตอนท่ี
ซบัซ้อนมากและหากเกิดเหตกุารณ์ไม่คาดฝัน หรือขัน้ตอนใดขัน้ตอนหนึ่งล้มเหลว ก็ต้องมีวิธีการ
อ่ืนมารองรับ เพื่อให้ระบบยงัหมนุเวียนตอ่ไปได้ (รติมา คชนนัทน์, 2562) 

(สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2558) ได้ให้ข้อมลูเศรษฐกิจหมนุเวียนว่ามี 3 หลกัการในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ
หมนุเวียนเพื่อเป็นแนวทางไว้ดงันี ้หลกัการส าคญัของเศรษฐกิจหมนุเวียน คือ เศรษฐกิจท่ีท าให้
เกิดการใช้ทรัพยากร และผลิตภณัฑ์ได้นานท่ีสดุ ลดขยะหรือของเสียเหลือศนูย์ โดยยึดหลกัการ
ส าคญั 3 ประการ คือ  

หลักการท่ี 1 การรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
(Natural Capital) ควบคมุให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด และได้
ประโยชน์สงูสดุ ผ่านเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ ด้วยการจดัการทรัพยากรในระแบบและการฟืน้
คืนสภาพทรัพยากรธรรมชาติ 

หลกัการท่ี 2 การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สงูสดุด้วยการหมนุเวียน
วตัถุดิบและผลิตภณัฑ์โดยการออกแบบและแปรรูปทรัพยากร ภายหลงัการใช้งาน การซ่อมแซม 
และน ากลบัมาใช้ใหม ่(Recycle) เพื่อเกิดการหมนุเวียนของวตัถดุิบภายในระบบเศรษฐกิจ 
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หลกัการท่ี 3 การรักษาประสิทธิภาพของระบบและลดผลกระทบเชิงลบเน้นการ
จดัการและลดผลกระทบเชิงลบ ท่ีมาจากการใช้ทรัพยากร เช่น การใช้ท่ีดิน อากาศ น า้ และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 

 จากหลกัการเศรษฐกิจหมุนเวียน 3 ประการเม่ือขยายผลสู่โมเดลด้านธุรกิจ เพื่อ
ขบัเคลื่อนภาคธุรกิจสูเ่ศรษฐกิจหมนุเวียนมี 5 ข้อท่ีควรกระท า ได้แก่ 

ด้านการออกแบบ (Circular Design) เน้นด้านออกแบบให้มีอายกุารใช้งานนาน
ขึน้ รวมถึงสามารถน ากลบัมาใช้ใหม ่(รีไซเคิล) หรือใช้ซ า้ได้มากท่ีสดุ 

ด้านการเลือกใช้วสัดุ (Circular Supplies) เป็นการน าวสัดท่ีุสามารถรีไซเคิลได้ 
มาใช้เป็นวตัถดุิบหลกัในการผลิตเพื่อลดการใช้ทรัพยากรใหม่อีกทัง้ยงัเป็นการลดของเสียใจการ
ผลิตโดยใช้พลงังานหมนุเวียน 

ด้านการบริการ (Product as a Service) การน าผลิตภณัฑ์หรือสินค้ามา
ให้บริการในรูปแบบการเช่า หรือ จ่ายเม่ือใช้งาน (Pay-for-use) แทนการซือ้ขาด เพื่อลดการซือ้ท่ีไม่
จ าเป็น เกิดการใช้ผลิตภณัฑ์อยา่งมีประสิทธิภาพสงูสดุ 

ด้านการแบง่ปัน (Sharing Platform) มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัเพื่อให้เกิด
การใช้ผลิตภณัฑ์ให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ เช่น การแบ่งปันพืน้ท่ีหรือบริการสถานท่ีท างานร่วมกนั 
(Co-working Spaces) ด้วยการบริการให้เช่าพืน้ท่ีและการเช่าเคร่ืองมือและอปุกรณ์ในระยะเวลา
สัน้ 

ด้านการน ากลบัมาใช้ใหม่ (Resource Recovery) เป็นการออกแบบให้มีระบบ
การน าวตัถุดิบเหลือใช้ หรือผลิตภณัฑ์ท่ีต้องการก าจดั กลบัเข้าสู่กระบวนการใหม่เพื่อลดปริมาณ
การ เหลื อทิ ง้ ใ ห้ มาก ท่ีสุด  ( สถาบันวิ ทยาศาสต ร์ และ เทค โน โลยี แห่ งประ เทศ ไทย
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2558) 

 สรุปข้อมลูท่ีได้จากการศกึษาแนวคิดเศรษฐกิจหมนุเวียนเป็นแนวคิดท่ีเปลี่ยนวงจร
ของธุรกิจให้หมุนเวียนด้วยตวัเองให้ได้มากท่ีสุด โดยมีความใกล้เคียงกับกระบวนการคิดแบบ
สร้างสรรค์ โดยปัจจัยหลักเก่ียวกับการน าทรัพยากรมาผลิต และจบท่ีใช้แล้วทิง้ (Take-Make-
Dispose) ให้เกิดเป็นการรักษาคณุค่าของทรัพยากรให้มากท่ีสดุ ด้วยการสร้างระบบท่ีเอือ้ให้เกิด
การใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพสงูสดุ ด้วยการน าวตัถดุิบท่ีผา่นการผลิตและบริโภคแล้วเข้าสู่
กระบวนการผลิตใหม่ (re-material) หรือน ามาใช้ซ า้ (reuse) เพื่อการเติบโตอย่างสมดลุของธุรกิจ 
คณุภาพชีวิต และอนาคตโลกท่ียัง่ยืน 
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4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
บทความวิชาการเร่ืองเศรษฐกิจหมนุเวียนกบัอตุสาหกรรมสิ่งทอไทย (สถาบนัพฒันาอุ

ตสากหรรมสิ่งทอ, 2562) ได้ท าการน าเสนอข้อมลูเก่ียวกบัแนวคิดเศรษฐกิจหมนุเวียน หมายถึง 
แนวคดิท่ีเปลี่ยนวงจรของธุรกิจให้หมนุเวียนด้วยตวัเองให้ได้มากท่ีสดุ เก่ียวกบัการน าทรัพยากรมา
ผลิต และจบท่ีใช้แล้วทิง้ (Take-Make-Dispose) ให้เกิดเป็นการรักษาคณุคา่ของทรัพยากรให้มาก
ท่ีสุด ด้วยการสร้างระบบท่ีเอือ้ให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการน า
วตัถดุิบท่ีผ่านการผลิตและบริโภคแล้วเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ (re-material) หรือน ามาใช้ซ า้ 
(reuse) เพื่อการเตบิโตอย่างสมดลุของธุรกิจ คณุภาพชีวิต และอนาคตโลกท่ียัง่ยืน  

งานวิจยัเร่ืองเศษเหลก็เหลือใช้จากการจดัการจ าหน่ายสูแ่นวทางการออกแบบผลติภณัฑ์
กรณีศกึษาร้านจดัจ าหน่ายวสัดเุหล็กจงัหวดัก าแพงเพชร (พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์, ณฐัธิกานต์ ป่ิน
จไุร, อ าไพ แสงจนัทร์ไทย, นนัทิยา แหวเมือง, และ พชัรา ชาวสวน, 2559) ได้ท าการศกึษาข้อมลู
เก่ียวกบัการจดัการเศษเหลก็เหลือใช้สูแ่นวทางการออกแบบผลติภณัฑ์ มีความเห็นตอ่แนวทางการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์จากเศษเหล็กเหลือใช้ว่า สมควรท่ีรูปร่าง รูปทรงของผลิตภัณฑ์เป็นรูปทรง
เรขาคณิต เรียบง่าย ทันสมัย เน่ืองจากเป็นรูปทรงท่ีง่ายต่อการผลิต ประหยัดเวลา ไม่มีความ
ซบัซ้อน 

งานวิจยัเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซือ้เคร่ืองประดบัแท้
ส าหรับผู้ชายของผู้บริโภคท่ีเขตกรุงเทพมหานคร (กลัยา จงัจตุิกลุ, 2553) ได้ท าการศกึษาข้อมลู
และวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัเคร่ืองประดบัส าหรับผู้ชาย พบวา่ตลาดเคร่ืองประดบัส าหรับผู้ชายเป็น
ตลาดใหม่ท่ีมีความน่าสนใจ เน่ืองจากการเติบโตของตลาดสินค้าแฟชั่นส าหรับผู้ ชายส่งผลให้
ผู้ชายมีความนิยมสวมใส่เคร่ืองประดบัมากขึน้ โดยส่วนใหญ่กลุ่มผู้ชายมีแรงจูงในในการซือ้เพื่อ
เสริมบุคลิกภาพของตนเองให้ทันสมัย เม่ือแบ่งตามกลุ่มพฤติกรรมการซือ้ด้านประเภทสินค้า
สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มท่ีซือ้แหวน กลุ่มท่ีซือ้ต่างหู กลุ่มท่ีซือ้สร้อยและจี ้
กลุ่มท่ีซือ้สินค้าอ่ืนๆ ได้แก่ สร้อยข้อมือ ก าไล เข็มกลดั เนคไท และกระดมุเสือ้เชิต้ โดยให้ข้อมูล
ด้านหลกัส าคญัในการสร้างผลิตภัณฑ์เคร่ืองประดบัผู้ชายควรให้ความส าคญักับการออกแบบ
สินค้าให้สวยงาม และหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
นอกจากนีย้งัควรให้ความส าคญักับคณุภาพของสินค้า เน่ืองจากคณุภาพของสินค้าจะน ามาซึ่ง
ความภักดีในตรายี่ ห้อ  และการบอกต่อลูกค้าซึ่ง เป็นสิ่งส าคัญส าห รับธุรกิจอัญมณีและ
เคร่ืองประดบั 
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การศกึษางานวิจยัในระดบันานาชาตท่ีิเก่ียวข้องกบังานวิจยัด้านการใช้เศษวสัด ุและการ
ออกแบบ ท่ีเก่ียวข้องโดย (Wannarumon, Unnanon, และ Bohez, 2004) และ (Wannarumon, 
Bohez, และ Annanon, 2008) ได้ท าการศกึษาข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัแนวทางการ
ออกแบบเคร่ืองประดบัโดยใช้โปรแกรมอลักอริทึ่มในการสร้างรูปทรงทางเลือกในการออกแบบ
เคร่ืองประดบัจากรูปทรงเรขาคณิตท่ีแสดงถึงอตัลกัษณ์ของนกัออกแบบแต่ละบุคคล โดยต่อมา
(Wannarumon, 2010) ได้ท าการศกึษาระบบการออกแบบด้วยวิธี Iterated function system 
(IFS) เป็นระบบการออกแบบรูปทรงเรขาคณิตด้วยเทคนิคการซ า้ของรูปทรง ให้ได้รูปทรงใหม่จาก
รูปทรงเรขาคณิตพืน้ฐาน เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ ให้กบัรูปแบบของเคร่ืองประดบั 

การน าเศษวสัดเุหลือใช้มาแปรรูปเป็นวสัดใุนการออกแบบเคร่ืองประดบัโดย (Hashim, 
2013) ได้ท าการศกึษาข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัเศษวสัดเุหลือใช้ประเภทตา่งๆ เช่น โลหะ 
ผ้า ไม้ น ามาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์เคร่ืองประดบั โดยยดึหลกัการใช้วสัดแุบบการน าวตัถดุิบท่ีผ่าน
การผลิตและบริโภคแล้วเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ (re-material) หรือน ามาใช้ซ า้ (reuse) เพื่อ
เป็นแนวทางในการใช้เศษวัสดุเหลือใช้ในอนาคต อีกทัง้ในด้านของการน าเศษวัสดุเหลือใช้มา
ประยกุต์ใช้ในการออกแบบผลิตภณัฑ์โดย (Santulli และ Langella, 2013) ได้ท าการศกึษาข้อมลู
และวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับเศษวัสดุเหลือใช้จากธุรกิจสถาปัตยกรรม และ เคร่ืองอุปโภคมา
ประยุกต์ในการออกแบบผลิตภณัฑ์ โดยมีวัสดุท่ีหลากหลาย เช่น แผ่นเหล็ก เซรามิค แร่ดิน 
พลาสตกิ เศษไม้ และแก้ว น ากลบัมาผา่นกระบวนการออกแบบ ได้เป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีเพิ่มมลูคา่

ให้กบัตวัเศษวสัดเุหลือใช้ และงานวิจยัโดย (김동현 และ 최윤정, 2012) ได้ท าการศกึษา
ทดลองการใช้เศษวสัดปุระเภท อะลมูิเนียม และเส้นใยพลาสติก น ากลบัมาผลิตเป็นเคร่ืองประดบั 
เพื่อเป็นการลดปริมาณการเหลือทิง้ของเศษวสัดเุหลือใช้ เกิดการใช้งานวสัดท่ีุก่อให้เกิดประโยชน์
สงูสดุ และเพิ่มมลูคา่ให้กบัเศษวสัดเุหลือใช้ 

กล่าวโดยสรุป การค้นหาวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องในการท าวิจัยเร่ือง “การพัฒนาและ
ออกแบบเคร่ืองประดบัสภุาพบรุุษจากเศษวสัดเุหลือใช้จากศิลปะการท ามีดจงัหวดัอทุยัธานี” โดย
มีข้อมลู เอกสาร และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดจ านวน 3 หวัข้อหลกั ได้แก่ 

สว่นท่ี 1 ด้านข้อมลูเก่ียวกบักลุม่ผลิตภณัฑ์ศิลปะมีดเหล็กกล้า จงัหวดัอทุยัธานี จากการ
รวบรวมข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลู ได้ผลสรุปว่า อตัลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ศิลปะมีดเหล็กกล้า
จงัหวดัอุทยัธานี อยู่ท่ีรูปแบบของผลิตภณัฑ์ท่ีมีความหลากหลายของประเภทของผลิตภณัฑ์ท่ีมี
ความหลากหลาย เทคนิคการผลิตและเทคนิคการตกแตง่ท่ีมีความน่าสนใจในแง่ของความประณีต 
เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตขึน้จากงานมือทัง้หมดทัง้การประกอบ และการตกแต่งด้วยเทคนิคท่ี
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หลากหลายในมีดหนึ่งเล่ม วสัดท่ีุน ามาใช้ในการผลิตเป็นสิ่งท่ีสะท้อนความเป็นตวัตนและวิถีของ
ชาวจงัหวดัอทุยัธานีได้เป็นอย่างดี และสะท้อนวิวฒันาการของกลุ่มผลิตภณัฑ์ศิลปะมีดเหล็กกล้า
จงัหวดัอทุยัธานีท่ีมีมาอยา่งยาวนานผา่นวสัดท่ีุใช้ในการประกอบมีดขึน้มาหนึง่เลม่ 

ส่วนท่ี 2 ด้านข้อมูลเก่ียวกับวัสดุเหลือใช้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์มีดเหล็กกล้า จังหวัด
อทุยัธานี จากการรวบรวมข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลู ได้ผลสรุปว่า ข้อมลูด้านวสัดเุหลือใช้เป็น
ข้อมูลท่ีผู้ วิจัยได้ท าการเรียบเรียง และเก็บรวบรวมจากข้อมูลปฐมภูมิท่ีได้จากการสัมภาษณ์
ชาวบ้านท่ีเป็นผู้ ผลิตผลิตภัณฑ์ศิลปะมีดเหล็กกล้า จังหวัดอุทัยธานี ได้ทราบถึงข้อมูลวัสดุท่ี
หลากหลายและวสัดท่ีุปริมาณท่ีมากท่ีสดุไปจนถึงน้อยท่ีสดุ ความเหมาะสมท่ีจะน ากลบัมาใช้งาน
ในการผลิตต่อไป และเทคนิคท่ีเหมาะสมกับการประกอบเพื่อสร้างผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีได้จากวสัดุ
เหลือใช้จากกลุม่ศิลปะมีดเหลก็กล้า จงัหวดัอทุยัธานี 

ส่วนท่ี 3 ด้านข้อมลูเก่ียวกับการออกแบบ จากการเก็บรวบรวมข้อมลูและการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้ผลสรุปว่า เคร่ืองประดบัส าหรับสุภาพบุรุษเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะน ามา
ประยุกต์ใช้ในการต่อยอดร่วมกับข้อมูลในส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 เน่ืองจากเคร่ืองประดับเป็น
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีขนาดเลก็ โดยสอดคล้องกบัข้อจ ากดัของการใช้เศษวสัดจุากศลิปะมีดเหล็กกล้า เป็น
วัสดุหลักในการผลิตเน่ืองจากเศษวัสดุนัน้มีขนาด และพืน้ท่ีเล็ก และเคร่ืองประดับส าหรับ
สภุาพบรุุษยงัเช่ือมโยงกบัอตัลกัษณ์ของความเป็นผลิตภณัฑ์เหล็กกล้า และกลุม่ผู้บริโภคหลกัของ
ผลิตภณัฑ์ศิลปะเหล็กกล้าท่ีเป็นผู้ชาย โดยรวบรวมข้อมูลทัง้หมดจากส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 มา
ประยกุต์ใช้ร่วมกบัการออกแบบโดยใช้ข้อมลูจากแนวโน้มการออกแบบประจ าปี 2020 และแนวคิด
เศรษฐกิจหมนุเวียน จะถกูน าไปใช้ในการออกแบบตามกระบวนการของการวิจยัในขัน้ถดัไป 
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บทที่ 3 
วธีิการด าเนินการวิจัย 

ในการวิจยัเร่ือง การพฒันาและออกแบบเคร่ืองประดบัสภุาพบุรุษจากเศษวสัดเุหลือใช้
จากศิลปะการท ามีดจงัหวดัอทุยัธานี ในครัง้นีเ้ป็นรูปแบบการวิจยัและพฒันา (Research & 
Development) เพื่อนศกึษาข้อมลูกลุ่มผลิตภณัฑ์ศิลปะมีดเหล็กกล้า เศษวสัดท่ีุเหลือใช้จากการ
ผลิตศิลปะมีดเหล็กกล้า และข้อมลูเก่ียวกบัการออกแบบเคร่ืองประดบั เพื่อหาข้อก าหนดในการ
ออกแบบเพ่ือท าการผลิตต้นแบบผลิตภณัฑ์เคร่ืองประดบัสภุาพบรุุษ จากเศษวสัดเุหลือใช้จากการ
ผลิตศิลปะมีดเหล็กกล้า เพื่อหาองค์ความรู้ในการใช้วสัดเุหลือใช้จากการผลิตศิลปะมีดเหล็กกล้า 
จงัหวดัอทุยัธานีให้เกิดประโยชน์สงูสดุ แก่คนในชมุชน โดยผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้

ประเภทของตวัแปร 
ตวัแปรจัดการท า (Independent Variable) คือ รูปแบบผลิตภณัฑ์เคร่ืองประดบั

สภุาพบรุุษ จากเศษวสัดเุหลือใช้จากการผลิตศิลปะมีดเหลก็กล้า จงัหวดัอทุยัธานี 
ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือ ความพงึพอใจ ผลตอบรับ และข้อคิดเห็นท่ีมีตอ่

ผลิตภณัฑ์เคร่ืองประดบัสภุาพบรุุษ จากเศษวสัดเุหลือใช้จากการผลิตศิลปะมีดเหล็กกล้า จงัหวดั
อทุยัธานี 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีแ้บง่ออกเป็น 3 กลุม่ ได้แก่ 
กลุ่มตัวอย่างด้านเศษวัสดุเหลือใช้จากการผลิตผลิตภัณฑ์ศิลปะมีดเหล็กกล้า

จังหวัดอุทยัธานี 
กลุม่ตวัอยา่งด้านเศษวสัดเุหลือใช้จากการผลิตผลิตภณัฑ์ศิลปะมีดเหลก็กล้า จงัหวดั

อทุยัธานี โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากปริมาณเศษวสัดเุหลือใช้ท่ี
เหลือเป็นจ านวนมากท่ีสดุ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวสัดปุระเภทโลหะจ านวน 7 ชิน้ และ
กลุม่วสัดปุระเภทวสัดจุากธรรมชาตจิ านวน 8 ชิน้ รวม 15 ชิน้ 

กลุ่มตวัอย่างผู้เช่ียวชาญ 
กลุ่มตวัอย่างผู้ เช่ียวชาญประกอบด้วยผู้ เช่ียวชาญในสาขาต่างๆ โดยใช้วิธีการเลือก

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 3 ท่าน โดยคดัเลือกจากความเช่ียวชาญในสาขาท่ี
เก่ียวข้อง และมีประกบการณ์ไม่ต ่ากวา่ 5 ปี ประกอบด้วย 



  51 

1. คณุประหยดั วรเวท ตวัแทนกลุ่มผู้ผลิตผลิตภณัฑ์ศิลปะมีดเหล็กกล้า จงัหวดั
อทุยัธานี 

2. คณุปานลขิิต บญุยะชยั ประธานบริษัทเคร่ืองประดบั พราววี่ จ ากดั 
3. คณุอทุยั สงิห์ทอง พฒันาชมุชน จงัหวดัอทุยัธานี 

กลุ่มตัวอย่างประชาชนทั่วไป 
กลุ่มตวัอย่างประชาชนทัว่ไปและประชาชนท่ีมีส่วนร่วมในการจดัแสดงผลงานการ

ออกแบบผลิตภณัฑ์ในงานเทศกาลการออกแบบกรุงเทพ 2020 ณ อาคารไปรษณีย์กลางบางรัก 
และงานแสดงสินค้าอญัมณีและเคร่ืองประดบั ครัง้ท่ี 65 จ านวน 100 คน เพื่อท าแบบประเมิน
ความพงึพอใจท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑ์ต้นแบบ 

ขัน้ตอนการด าเนินการวจิัย 
เพื่อให้ขัน้ตอนการก าเนินการวิจยัเป็นไปได้อย่างเป็นระบบ ผู้วิจยัได้ก าหนดกระบวนการ 

ขัน้ตอนการปฏิบตัิงานไว้ 4 ขัน้ตอนหลกั ประกอบด้วย 
ขัน้ท่ี 1 Research ศึกษาวิเคราะห์ และส ารวจข้อมูลพืน้ฐานจากเอกสาร และ

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องทัง้ในส่วนของข้อมลูแบบทุติยภมูิ และปฐมภูมิ เพื่อสงัเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จาก
การศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง โดยศกึษาข้อมลูท่ีส าคญัท่ีใช้ในการประกอบการวิจยั 3 
หัวข้อหลกัได้แก่ ข้อมูลเร่ืองเศษวัสดุเหลือใช้ ข้อมูลเร่ืองอัตลักษณ์กลุ่มผลิตภัณฑ์ ข้อมูลเร่ือง
แนวคิดการออกแบบ โดยข้อมูลเร่ืองเศษวสัดุเหลือใช้ และข้อมูลเร่ืองอตัลกัษณ์กลุ่มผลิตภณัฑ์
ผู้วิจยัได้ท าการศกึษาข้อมลูเบือ้งต้นจากแหลง่ข้อมลูทตุิยภมูิ เม่ือได้ข้อมลูพืน้ฐานจากแหลง่ข้อมลู
ทตุิยภมูิ ผู้วิจยัได้ท าการลงพืน้ท่ีใน ชมุชนกลุม่ผลิตภณัฑ์ศิลปะมีดเหล็กกล้า จงัหวดัอทุยัธานี เพื่อ
ท าการศึกษาข้อมลูปฐมภูมิจากพืน้ท่ีในชุมชน เม่ือได้ข้อมลูในเร่ืองของเศษวสัดเุหลือใช้ และอตั
ลกัษณ์กลุ่มผลิตภณัฑ์ผู้ วิจยัได้ศึกษาข้อมลูเร่ืองแนวคิดการออกแบบเพื่อให้เป็นแนวทางในการ
สร้างข้อก าหนดในการออกแบบ เพื่อการออกแบบท่ีสมบรูณ์ 

ขัน้ท่ี 2 Development and Design น าข้อมลูท่ีได้จากการศกึษามาสร้างข้อก าหนด
ในการออกแบบโดยปรึกษากับผู้ เช่ียวชาญ โดยรวบรวมข้อมูลจากการด าเนินการวิใจในขัน้ท่ี  1 
สรุปข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาในหัวข้อหลกัทัง้ 3 หัวข้อแล้วน าเข้าปรึกษา ขอค าแนะน าจาก
ผู้ เช่ียวชาญเพื่อให้ได้ซึ่งข้อก าหนดในการออกแบบในด้านต่างๆ เพื่อให้เป็นข้อมูลหลักในการ
ออกแบบ เม่ือได้ข้อมลูในส่วนของข้อก าหนดในการออกแบบ น าข้อมลูท่ีได้จากการวิเคราะห์มา
สร้างเป็นแบบร่างภาพผลิตภณัฑ์เคร่ืองประดบัสภุาพบรุุษจ านวนทัง้หมด 3 รูปแบบ แล้วน าเข้าไป
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ปรึกษา ขอค าแนะน าในการคดัเลือกแบบ ปรับปรุงแบบร่างทัง้ 3 รูปแบบเพื่อให้ได้ซึ่งแบบร่างท่ี
สมบรูณ์และเข้าสูก่ระบวนการในขัน้ตอนการผลิตตอ่ไป 

ขัน้ท่ี 3 กระบวนการขัน้ตอนการผลิต เม่ือได้แบบร่างภาพผลิตภณัฑ์เคร่ืองประดบั
สภุาพบุรุษท่ีสมบูรณ์แล้ว น าแบบร่างท่ีสมบูรณ์ไปเข้าสู่กระบวนการผลิตต้นแบบโดยผู้ผลิตเป็น
ชาวบ้านในชมุชนกลุม่ผลติภณัฑ์ศิลปะมีดเหลก็กล้า ในพืน้ท่ีจงัหวดัอทุยัธานี  

ขัน้ท่ี 4 สรุปผลการด าเนินการวิจัย และน าเสนอเผยแพร่ผลงาน เม่ือได้ผลิตภณัฑ์
เคร่ืองประดบัสภุาพบุรุษท่ีสมบูรณ์แล้ว ผู้ วิจยัได้น าไปจดัแสดงงานเพื่อน าเสนอผลงานผ่านงาน
นิทรรศการ เทศกาลการออกแบบกรุงเทพ 2563 (Bangkok Design Week 2020) และนิทรรศการ 
มหกรรมสินค้าอญัมณีและเคร่ืองประดบั 2563 (Bangkok Gems and Jewelry Fair 2020) และ
ผู้ วิจัยได้สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้บริโภค
บุคคลทัว่ไปจ านวน 100 คน เพื่อสอบถามความพึงพอใจในผลิตภณัฑ์ หาข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงผลติภณัฑ์เพื่อการตอ่ยอดในอนาคต ให้เกิดความสมบรูณ์แบบมากท่ีสดุตอ่ไป  
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ภาพประกอบ 33 การด าเนินการวิจยั 

ท่ีมา ผู้วิจยั 
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บทที่ 4 
ผลการด าเนินงานวจิัย 

ในการศกึษาข้อมลูครัง้นีผู้้วิจยัได้ท าการศกึษาและวิเคราะห์ข้อมลู ตามขัน้ตอนดงันี ้
1. การวิเคราะห์ข้อมลูวสัดเุหลือใช้ 
2. การวิเคราะห์ข้อมลูอตัลกัษณ์กลุม่ผลติภณัฑ์ศิลปะมีดเหลก็กล้า จงัหวดัอทุยัธานี 
3. การวิเคราะห์ข้อมลูการพฒันาการออกแบบ 
4. การสร้างข้อก าหนดในการออกแบบ 
5. การออกแบบผลติภณัฑ์ 
6. การผลติชิน้งานเคร่ืองประดบั 
7. การจดัแสดงผลงานและประเมินความพงึพอใจของผู้บริโภค 

1 การวิเคราะห์ข้อมูลวัสดุเหลือใช้ 
จากการเก็บข้อมลูวสัดเุหลือใช้จากกลุม่ศิลปะมีดเหล็กกล้า จงัหวดัอทุยัธานีผู้วิจยัได้

ท าการคดัเลือกวสัดเุหลือใช้อย่างเจาะจงจากปริมาณของเศษวสัดเุหลือใช้ท่ีมากท่ีสดุจากทัง้หมด
จ านวน 15 ชิน้ โดยแบ่งเป็นวสัดปุระเภทโลหะจ านวน 7 ชิน้ และวสัดปุระเภทธรรมชาติจ านวน 8 
ชิน้ 
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4.1.1 วสัดปุระเภทโลหะ 
4.1.1.1 เหลก็ 440c 
 

 

ภาพประกอบ 34 เหลก็ 440c 

ท่ีมา ผู้วิจยั 

ตาราง 1 การวิเคราะห์วสัดปุระเภทโลหะ เหลก็ 440c 

เกณฑ์การวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์ 
ประเภทวสัด ุ เหลก็ 440c 
คณุสมบตัิของวสัด ุ

 
มีความแข็งแรง ทนตอ่การกดักร่อน 
ไม่เกิดสนิม มีความเงาสงู 

สีของวสัด ุ สีเงิน 
ขนาด ใหญ่ท่ีสดุ 3 cm. 
ความหนา บางสดุ 1 mm. 

หนาสดุ 5 mm. 
ปริมาณการชัง่กิโล/เดือน 20 กก. ขึน้ไป 
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4.1.1.2 เหลก็ดามสักสั สวีเดน 
 

 

ภาพประกอบ 35 เหลก็ดามสักสั สวีเดน 

ท่ีมา ผู้วิจยั 

ตาราง 2 การวิเคราะห์วสัดปุระเภทโลหะ เหลก็ดามสักสั สวีเดน 

เกณฑ์การวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์ 
ประเภทวสัด ุ เหลก็ดามสักสั สวีเดน 
คณุสมบตัิของวสัด ุ

 
มีความแข็งแรง ทนตอ่การกดั 
กร่อน 
ไม่เกิดสนิม มีความเงาสงู 
มีลายเป็นลกัษณะลายน า้ไหล 
 หรือลายไม้ 

สีของวสัด ุ สีเงิน 
ขนาด ใหญ่ท่ีสดุ 3 cm. 
ความหนา บางสดุ 2 mm. 

หนาสดุ 6 mm. 
ปริมาณการชัง่กิโล/เดือน 7 กก. ขึน้ไป 
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4.1.1.3 เหลก็ดามสักสั ปากีสถาน 
 

 

ภาพประกอบ 36 เหลก็ 440c 

ท่ีมา ผู้วิจยั 

ตาราง 3 การวิเคราะห์วสัดปุระเภทโลหะ เหลก็ดามสักสั ปากีสถาน 

เกณฑ์การวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์ 
ประเภทวสัด ุ เหลก็ดามสักสั ปากีสถาน 
คณุสมบตัิของวสัด ุ

 
มีความแข็งแรง ทนทานตอ่การกดักร่อน 
สามารถเกิดสนิมได้ มีความเงาสงู 
มีลายเป็นลกัษณะลายน า้ไหลหรือลายไม้ 

สีของวสัด ุ สีเงิน 
ขนาด ใหญ่ท่ีสดุ 3 cm. 
ความหนา บางสดุ 2 mm. 

หนาสดุ 5 mm. 
ปริมาณการชัง่กิโล/เดือน 10 กก. ขึน้ไป 
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4.1.1.4 เหลก็ดามสักสั ไทเทเนียม 
 

 

ภาพประกอบ 37 เหลก็ดามสักสั ไทเทเนียม 

ท่ีมา ผู้วิจยั 

ตาราง 4 การวิเคราะห์วสัดปุระเภทโลหะ เหลก็ดามสักสั ไทเทเนียม 

เกณฑ์การวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์ 
ประเภทวสัด ุ เหลก็ดามสักสั ไทเทเนียม 
คณุสมบตัิของวสัด ุ
 

มีความแข็งแรง สามารถอบสีเพื่อนสร้างสีได้
ตามอณุหภมูิท่ีก าหนด ทนทานตอ่การกดักร่อน 
สามารถเกิดสนิมได้ มีความเงาสงู 
มีลกัษณะเป็นลายน า้ไหล หรือลายไม้ 

สีของวสัด ุ สีเงิน สีน า้เงิน สีชมพ ูสีมว่ง สีเขียว สีไทเทเนียม 
ขนาด ใหญ่ท่ีสดุ 3 cm. 
ความหนา บางสดุ 2 mm. 

หนาสดุ 5 mm. 
ปริมาณการชัง่กิโล/เดือน 10 กก. ขึน้ไป 
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4.1.1.5 โมกเุม ่กาเน่ 
 

 

ภาพประกอบ 38 โมกเุม ่กาเน่ 

ท่ีมา ผู้วิจยั 

ตาราง 5 การวิเคราะห์วสัดปุระเภทโลหะ โมกเุม ่กาเน ่

เกณฑ์การวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์ 
ประเภทวสัด ุ โมกเุม ่กาเน่ 
คณุสมบตัิของวสัด ุ

 
มีความออ่น ใช้งานในลกัษณะการท าโค้งงอได้ 
มีลวดลายเป็นลายไม้ ลายน า้  

สีของวสัด ุ สีทองเหลือง สีทองแดง 
ขนาด ใหญ่ท่ีสดุ 8 cm. 
ความหนา บางสดุ 2 mm. 

หนาสดุ 5 mm. 
ปริมาณการชัง่กิโล/เดือน 9 กก. ขึน้ไป 
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4.1.1.6 เหลก็4034 
 

 

ภาพประกอบ 39 เหลก็4034 

ท่ีมา ผู้วิจยั 

ตาราง 6 การวิเคราะห์วสัดปุระเภทโลหะ เหลก็4034 

เกณฑ์การวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์ 
ประเภทวสัด ุ เหลก็4034 
คณุสมบตัิของวสัด ุ

 
มีความแข็งแรง ทนตอ่การกดักร่อน 
ไม่เกิดสนิม มีความเงาสงู 

สีของวสัด ุ สีเงิน 
ขนาด ใหญ่ท่ีสดุ 3 cm. 
ความหนา บางสดุ 1 mm. 

หนาสดุ 5 mm. 
ปริมาณการชัง่กิโล/เดือน 6 กก. ขึน้ไป 
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4.1.1.7 เหลก็ D2 
 

 

ภาพประกอบ 40 เหลก็ D2 

ท่ีมา ผู้วิจยั 

ตาราง 7 การวิเคราะห์วสัดปุระเภทโลหะ เหลก็ D2 

เกณฑ์การวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์ 
ประเภทวสัด ุ เหลก็ D2 
คณุสมบตัิของวสัด ุ

 
มีความแข็งแรง ทนตอ่การกกัร่อน 
ไม่เกิดสนิม มีความเงาสงู 

สีของวสัด ุ สีเงิน 
ขนาด ใหญ่ท่ีสดุ 3 cm. 
ความหนา บางสดุ 1 mm. 

หนาสดุ 5 mm. 
ปริมาณการชัง่กิโล/เดือน 6 กก. ขึน้ไป 
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4.1.2 วสัดปุระเภทวสัดธุรรมชาติ 
4.1.2.1 เขาควาย 
 

 

ภาพประกอบ 41 เขาควาย 

ท่ีมา ผู้วิจยั 

ตาราง 8 การวิเคราะห์วสัดปุระเภทวสัดธุรรมชาติ เขาควาย 

เกณฑ์การวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์ 
ประเภทวสัด ุ เขาควาย 
คณุสมบตัิของวสัด ุ

 
มีความแข็งแรงทนทาน น า้หนกัเบา 
สีเงางาม ลกัษณะพืน้ผิวเรียบ 
สามารถหาได้ในพืน้ท่ี 

สีของวสัด ุ สีด า 
ขนาด ใหญ่ท่ีสดุ 8 cm. 
ความหนา บางสดุ 1 mm. 

หนาสดุ 7 mm. 
ปริมาณการชัง่กิโล/เดือน 15 กก. ขึน้ไป 
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4.1.2.2 เปลือกหอยเป๋าฮือ้ 
 

 

ภาพประกอบ 42 เปลือกหอยเป๋าฮือ้ 

ท่ีมา ผู้วิจยั 

ตาราง 9 การวิเคราะห์วสัดปุระเภทวสัดธุรรมชาติ เปลือกหอยเป๋าฮือ้ 

เกณฑ์การวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์ 
ประเภทวสัด ุ เปลือกหอยเป๋าฮือ้ 
คณุสมบตัิของวสัด ุ

 
มีความแข็งแรงทนทาน น า้หนกัเบา 
มีสีเหลือบเขียวมรกต มีความเงาสงู 
ลกัษณะพืน้ผิวเรียบ 

สีของวสัด ุ สีเขียว 
ขนาด ใหญ่ท่ีสดุ 4 cm. 
ความหนา บางสดุ 2 mm. 

หนาสดุ 4 mm. 
ปริมาณการชัง่กิโล/เดือน 10 กก. ขึน้ไป 
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4.1.2.3 เปลือกหอยมกุ 
 

 

ภาพประกอบ 43 เปลือกหอยมกุ 

ท่ีมา ผู้วิจยั 

ตาราง 10 การวิเคราะห์วสัดปุระเภทวสัดธุรรมชาติ เปลอืกหอยมกุขาว 

เกณฑ์การวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์ 
ประเภทวสัด ุ เปลือกหอยมกุ 

 
คณุสมบตัิของวสัด ุ

 
มีความแข็งแรงทนทาน น า้หนกัเบา 
มีสีขาวเงาเหลือบมกุ พืน้ผิวเรียบ 

สีของวสัด ุ สีขาว 
ขนาด ใหญ่ท่ีสดุ 4 cm. 
ความหนา บางสดุ 2 mm. 

หนาสดุ 4 mm. 
ปริมาณการชัง่กิโล/เดือน 5 กก. ขึน้ไป 
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4.1.2.4 กระดกูฟันกรามช้าง 
 

 

ภาพประกอบ 44 กระดกูฟันกรามช้าง 

ท่ีมา ผู้วิจยั 

ตาราง 11 การวิเคราะห์วสัดปุระเภทวสัดธุรรมชาติ กระดกูฟันกรามช้าง 

เกณฑ์การวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์ 
ประเภทวสัด ุ กระดกูฟันกรามช้าง 
คณุสมบตัิของวสัด ุ

 
มีความแข็งแรงสงู น า้หนกัเบา 
มีลวดลายเหมือนลายชัน้หิน 
พืน้ผิวมีความเรียบ  

สีของวสัด ุ สีเหลืองออ่น 
ขนาด ใหญ่ท่ีสดุ 4 cm.. 
ความหนา บางสดุ 3 mm. 

หนาสดุ 7 mm. 
ปริมาณการชัง่กิโล/เดือน 5 กก. ขึน้ไป 
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4.1.2.5 ไม้ประดูแ่ดง 
 

 

ภาพประกอบ 45 ไม้ประดูแ่ดง 

ท่ีมา ผู้วิจยั 

ตาราง 12 การวิเคราะห์วสัดปุระเภทวสัดธุรรมชาติ ไม้ประดูแ่ดง 

เกณฑ์การวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์ 
ประเภทวสัด ุ ไม้ประดูแ่ดง 
คณุสมบตัิของวสัด ุ

 
มีความแข็งแรงทนทาน น า้หนกัเบา 
มีลกัษณะพืน้ผิวเป็นเส้นลายไม้แบบธรรมชาติ 
มีสีแดงเข้มสวยงาม สามารถหาได้ในพืน้ท่ี 

สีของวสัด ุ สีแดงอมน า้ตาล 
ขนาด ใหญ่ท่ีสดุ 4 cm.. 
ความหนา บางสดุ 3 mm. 

หนาสดุ 10 mm. 
ปริมาณการชัง่กิโล/เดือน 5 กก. ขึน้ไป 

 
 
 
 
 



  67 

4.1.2.6 ไม้สกัทอง 
 

 

ภาพประกอบ 46 ไม้สกัทอง 

ท่ีมา ผู้วิจยั 

ตาราง 13 การวิเคราะห์วสัดปุระเภทวสัดธุรรมชาติ ไม้สกัทอง 

เกณฑ์การวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์ 
ประเภทวสัด ุ ไม้สกัทอง 
คณุสมบตัิของวสัด ุ

 
มีความแข็งแรงทนทาน น า้หนกัเบา 
มีลกัษณะพืน้ผิวเป็นเส้นลายไม้แบบธรรมชาติ 
มีสีเหลืองทอง เงางาม เข้มสวยงาม สามารถหา
ได้ในพืน้ท่ี 

สีของวสัด ุ สีเหลืองทอง น า้ตาลออ่น ไปจนถึงเข้ม 
ขนาด ใหญ่ท่ีสดุ 3 cm. 
ความหนา บางสดุ 5 mm. 

หนาสดุ 11 mm. 
ปริมาณการชัง่กิโล/เดือน 5 กก. ขึน้ไป 
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4.1.2.7 เขาควายเผือก 
 

 

ภาพประกอบ 47 เขาควายเผือก 

ท่ีมา ผู้วิจยั 

ตาราง 14 การวิเคราะห์วสัดปุระเภทวสัดธุรรมชาติ เขาควายเผือก 

เกณฑ์การวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์ 
ประเภทวสัด ุ เขาควายเผือก 
คณุสมบตัิของวสัด ุ

 
มีความแข็งแรงทนทาน น า้หนกัเบา 
สีเงางาม ลกัษณะพืน้ผิวเรียบ 
สามารถหาได้ในพืน้ท่ี 

สีของวสัด ุ สีน า้ตาลออ่น – เข้ม สีด า 
ขนาด ใหญ่ท่ีสดุ 6 cm.. 
ความหนา บางสดุ 3 mm. 

หนาสดุ 10 mm. 
ปริมาณการชัง่กิโล/เดือน 6 กก. ขึน้ไป 
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4.1.2.8 หินสีธรรมชาต ิ
 

 

ภาพประกอบ 48 หินสธีรรมชาติ 

ท่ีมา ผู้วิจยั 

ตาราง 15 การวิเคราะห์วสัดปุระเภทวสัดธุรรมชาติ หินสีธรรมชาต ิ

เกณฑ์การวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์ 
ประเภทวสัด ุ หินสีธรรมชาติ 
คณุสมบตัิของวสัด ุ

 
มีความแข็งแรง สีสันสวยงามขึน้อยู่ในแต่ละ
ชนิดของหิน มีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกันไป
ในแต่ละประเภท มีความเงางาม ผิวเรียบ มี
ลวดลายท่ีสวยงาม 

สีของวสัด ุ สีฟ้า 
ขนาด ใหญ่ท่ีสดุ 6 cm. 
ความหนา บางสดุ 3 mm. 

หนาสดุ 6 mm. 
ปริมาณการชัง่กิโล/เดือน 8 กก. ขึน้ไป 
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สรุปผลการวิเคราะห์ 
จากการเก็บข้อมูลวัสดุเหลือใช้จากกลุ่มศิลปะมีดเหล็กกล้า จังหวัดอุทัยธานี

ผู้วิจยัได้ท าการคดัเลือกวสัดเุหลือใช้อย่างเจาะจงจากปริมาณของเศษวสัดเุหลือใช้ท่ีมากท่ีสดุจาก
ทัง้หมดจ านวน 15 ชนิด โดยแบ่งเป็นวสัดปุระเภทโลหะจ านวน 7 ชิน้ และวสัดปุระเภทธรรมชาติ
จ านวน 8 ชิน้ โดยสามารถน าข้อมลูท่ีได้จากการวิเคราะห์มาสร้างข้อสรุปได้ ดงันี ้

1. เศษวัสดุประเภทโลหะเป็นวัสดุหลักในการใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ศิลปะมีด
เหล็กกล้า โดยปริมาณเศษวัสดุท่ีเหลือในแต่ละชนิดของวัสดุนัน้มีความแตกต่างกันขึน้อยู่กับ
ต้นแบบ รูปแบบของผลิตภณัฑ์ศิลปะมีดเหล็กกล้า ท่ีผู้ผลิตผลิตออกมาโดยเศษวสัดปุระเภทโลหะ
ท่ีมีเยอะมากท่ีสดุ ได้แก่ เหล็ก440c เหล็กดามสักสัสวีเดน เหล็กดามสักสัปากีสถาน ตามล าดบั 
โดยวสัดแุต่ละชนิดจะมีคณุสมบตัิ และความสวยงามท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละชนิด โดยลกัษณะ
การใช้วัสดุแต่ละชนิดก็จะแตกต่างกันออกไปตามรูปแบบของผลิตภัณฑ์ถ้าหากมุ่งเน้นความ
ทนทานแข็งแรงก็จะนิยมใช้วัสดุท่ีมีราคาสูงและคุณภาพท่ีสูงกว่า ตัวอย่าง เช่น การใช้เหล็ก
ดามสักสัท่ีน าเข้าจากสวีเดนจะมีความแข็งแรงและทนทานการศกึกร่อนและการเกิดสนิมมากกว่า
เหลก็ดามสักสัท่ีน าเข้าจากปากีสถาน แตเ่หล็กดามสักสัท่ีน าเข้าจากปากีสถานก็มีราคาท่ีประหยดั
กว่าและยงัเป็นท่ีนิยมในการใช้ผลิตผลิตภณัฑ์ศิลปะมีดเหล็กกล้า เน่ืองจากมีราคาถกูกว่า หรือถ้า
หากการมุ่งเน้นความสวยงามสีสนัอาจใช้เป็นวสัดุท่ีมีความหลากหลายทางด้านสีสนัอย่างเช่น 
เหล็กดามสักสั ไทเทเนียม ท่ีสามารถสร้างสีสนัได้อย่างมากมาย แต่มีข้อเสียด้านคณุภาพท่ีลดลง
กวา่เหลก็ชนิดอ่ืนท่ีมีความทนทานตอ่การศกึกร่อน และการเกิดสนิมได้ 

จากการศึกษาและวิเคราะห์เศษวสัดุประเภทโลหะ โดยผู้ วิจัยได้ท าการน า
ข้อมลูท่ีได้จากการศกึษาและวิเคราะห์น าไปปรึกษากบัผู้ เช่ียวชาญด้านการผลิตผลิตภณัฑ์ศิลปะ
มีดเหล็กกล้า คุณประหยดั วรเวท เพื่อให้ผู้ เช่ียวชาญได้ท าการให้ค าแนะน าเก่ียวกับการน าเศษ
วัสดุท่ีได้จากการศึกษาน าไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เคร่ืองประดับ จากการให้ค าแนะน าของ
ผู้ เช่ียวชาญผู้วิจยัได้ท าการสรุปข้อมลูเอาไว้ตามตารางการคดัเลือก ดงันี ้
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ตาราง 16 การวิเคราะห์ความเหมาะสมในการน าเศษวสัดปุระเภทโลหะไปใช้ผลิต 

ชนิดของเศษวสัด ุ ความเหมาะสม 
แก่การใช้งาน 

เหตผุล 
 
 

เหลก็ 440c เหมาะสม  
เหลก็ดามสักสัสวีเดน 

 
เหมาะสม  

 
เหลก็ดามสักสัปากีสถาน 

 
ไม่เหมาะสม สามารถเกิดสนิมได้ 

เหลก็ดามสักสัไทเทเนียม 
 

ไม่เหมาะสม สามารถเกิดสนิมได้ 
สามารถท าปฏิกิริยากับอากาศ
แล้วความเงาลดลง 

โมกเุม ่กาเน่ 
 

เหมาะสม  

เหลก็ 4034 
 

เหมาะสม  

เหลก็ D2 เหมาะสม  

 

จากตารางการวิเคราะห์ความเหมาะสมในการน าเศษวสัดปุระเภทโลหะไปใช้
ผลิต จากเศษวสัดท่ีุผู้วิจยัได้ท าการคดัเลือกมาแล้ว 7 ชนิด มีเศษวสัดท่ีุเหมาะสมแก่การท าไปผลิต
ตอ่ยอดเป็นผลิตภณัฑ์เคร่ืองประดบัต่อไป เป็นจ านวน 5 ชนิด ได้แก่ เหล็ก440c เหล็กดามสักสั
สวีเดน โมกเุม่ กาเน่ เหล็ก 4034 เหล็ก D2 และเป็นวสัดท่ีุไม่เหมาะสมแก่การน าไปต่อยอดเป็น
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองประดบั จ านวน 2 ชนิด ได้แก่ เหล็กดามสักัสปากีสถาน และเหล็กดามสักัส
ไทเทเนียม เนื่องจากมีคณุสมบตัิท่ีไม่เหมาะสมแก่การน าไปผลิตเป็นผลติภณัฑ์เคร่ืองประดบั 
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2. เศษวัสดุประเภทวัสดุธรรมชาติถือเป็นเศษวัสดุท่ีมีปริมาณการเหลือ
เทียบเท่ากบัปริมาณของเศษโลหะ เน่ืองจากเอกลกัษณ์การผลิตผลิตภณัฑ์ศิลปะมีดเหล็กกล้าโดย
สว่นใหญ่แล้วนัน้จะใช้วสัดธุรรมชาติผลิตควบคู ่ประดบัตกแตง่ไปกบัตวัโลหะเหลก็ 

จากการศึกษาและวิเคราะห์เศษวสัดปุระเภทวสัดธุรรมชาติ โดยผู้วิจยัได้ท า
การน าข้อมลูท่ีได้จากการศกึษาและวิเคราะห์ น าไปปรึกษากบัผู้ เช่ียวชาญด้านการผลิตผลิตภณัฑ์
ศิลปะมีดเหล็กกล้า คณุประหยดั วรเวท เพื่อให้ผู้ เช่ียวชาญได้ท าการให้ค าแนะน าเก่ียวกบัการน า
เศษวสัดท่ีุได้จากการศึกษาน าไปต่อยอดเป็นผลิตภณัฑ์เคร่ืองประดบั จากการให้ค าแนะน าของ
ผู้ เช่ียวชาญผู้วิจยัได้ท าการสรุปข้อมลูเอาไว้ตามตารางการคดัเลือก ดงันี ้

ตาราง 17 การวิเคราะห์ความเหมาะสมในการน าเศษวสัดปุระเภทวสัดธุรรมชาติไปใช้ผลิต 

ชนิดของเศษวสัด ุ ความเหมาะสม 
แก่การใช้งาน 

 

เหตผุล 
 

เขาควาย เหมาะสม 
 

 

เปลือกหอยเป่าฮือ้ เหมาะสม 
 

 

เปลือกหอยมกุขาว เหมาะสม 
 

 

กระดกูฟันกรามช้าง เหมาะสม 
 

 

ไม้ประดูแ่ดง เหมาะสม 
 

 

ไม้สกัทอง เหมาะสม 
 

 

เขาควายเผือก เหมาะสม 
 

 

หินสีธรรมชาติ เหมาะสม  
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จากตารางการวิเคราะห์ความเหมาะสมในการน าเศษวัสดุประเภทวัสดุ
ธรรมชาติไปใช้ผลิต จากเศษวสัดท่ีุผู้วิจยัได้ท าการคดัเลือกมาแล้ว 8 ชนิด โดยวสัดปุระเภทวสัดุ
ธรรมชาติมีความเหมาะสมท่ีจะน าไปใช้ในการต่อยอดผลิตเป็นผลิตภณัฑ์เคร่ืองประดบัทัง้หมด
จากทุกชนิดท่ีผู้ วิจัยได้ท าการศึกษา เน่ืองจากตวัวสัดุธรรมชาติแต่ละประเภทนัน้มีคณุสมบตัิใน
ด้านของความสวยงามท่ีโดดเด่นกนัไปในแต่ละประเภท คณุสมบตัิเร่ืองสี ความมนัวาว รวมไปถึง
พืน้ผิวท่ีสวยงามโดยเกิดขึน้ตามธรรมชาตนิัน้ จงึท าให้วสัดธุรรมชาติแตล่ะประเภทมีความสวยงาม
ท่ีแตกต่างกันออกไป และปัจจัยท่ีน่าสนใจท่ีสามารถสร้างเร่ืองราว และมูลค่าให้ตวัวสัดไุด้ก็คือ 
เร่ืองความแตกตา่งของวสัดธุรรมชาติทกุชิน้ เน่ืองจากเป็นวสัดท่ีุเกิดขึน้เองตามธรรมชาติ ลกัษณะ
การเกิด อายไุขของวสัด ุจึงท าให้วสัดธุรรมชาติทกุชิน้นัน้มีความแตกตา่งกนัทัง้หมด ไม่มีชิน้ไหนท่ี
เหมือนกนัโดยสิน้เชิง จึงท าให้เป็นจุดเด่นท่ีสามารถสร้างเร่ืองราวและมลูค่าให้แก่ตวัวสัดไุด้ โดย
การน าไปใช้ในการออกแบบและผลิตนัน้จะขึน้อยู่กบัรูปแบบ ความเหมาะสม ของตวัผลิตภณัฑ์ท่ี
จะน าไปออกแบบ เน่ืองจากวสัดธุรรมชาตินัน้มีความสวยงามแตกต่างกนัไปในแต่ละชนิด ขึน้อยู่
กับผู้ ออกแบบว่าจะน าวัสดุชนิดไหนไปออกแบบอย่างไร ให้เหมาะสมกับวัสดุเพื่อให้เกิดความ
สวยงาม และโดดเดน่ 
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2. การวิเคราะห์ข้อมูลอัตลักษณ์กลุ่มผลิตภัณฑ์ศิลปะมีดเหล็กกล้า จังหวัด
อุทยัธานี 

จากการเก็บข้อมลูอตัลกัษณ์กลุม่ผลติภณัฑ์ศิลปะมีดเหลก็กล้า จงัหวดัอทุยัธานี 
ผู้ วิจัยได้ท าการวิเคราะห์และสรุปข้อมูลอัตลักษณ์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ศิลปะมีด

เหลก็กล้า จงัหวดัอทุยัธานี ไว้ด้วยกนัทัง้หมด 3 ประเด็นหลกั ได้แก่ 
1. ด้านอตัลกัษณ์ประวตัิความเป็นมา ประวตัิความเป็นมาท่ีแสดงตวัตนของกลุม่

ผลิตภณัฑ์ศิลปะเหล็กกล้าจงัหวดัอทุยัธานี นัน้เร่ิมมาจากการค้าผลิตปืนเถ่ือนในอดีต ภายใต้ช่ือ    
”อีเติ่ง” และภายหลงัได้พฒันารูปแบบมาจนถึงปัจจบุนักลายเป็นผลิตภณัฑ์ศิลปะมีดเหล็กกล้าท่ี
สร้างช่ือเสียงให้แก่จงัหวดัอทุยัธานี 

 

 

ภาพประกอบ 49 อตัลกัษณ์ประวตัิความเป็นมาของกลุม่ผลติภณัฑ์ศิลปะเหลก็กล้า 

ท่ีมา ผู้วิจยั 

2. ด้านรูปแบบผลิตภณัฑ์ จากอดีตรูปแบบผลิตภณัฑ์ศิลปะมีดเหล็กกล้า มีการ
พฒันามาอย่างต่อเน่ือง พฒันาเทคนิค วสัด ุและรูปแบบให้สอดคล้องกบัความต้องการของกลุ่ม
ผู้บริโภคในปัจจุบนัมากขึน้ โดยยงัคงกลิ่นอายของความเป็นผลิตภณัฑ์ชุมชน และอตัลกัษณ์ของ
ผลิตภณัฑ์ ด้ายเทคนิคการขึน้ชิน้งานโดยใช้มือประกอบ และการใช้วสัดท่ีุมีคณุภาพ ทนทาน อายุ
การใช้งานท่ียาวนาน เน่ืองจากการผลิตผลิตภณัฑ์ศิลปะมีดเหล็กกล้ายงัคงต้องยึดรูปแบบการใช้
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งานเป็นหลกั ประกอบกบัความสวยงามเป็นรอง ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัรูปแบบของผลิตภณัฑ์ว่ามีลกัษณะ
การใช้งานมุ่งเน้นไปในทางใด โดยจุดเด่นท่ีสามารถมองเห็นได้อย่างชดัเจนของอตัลกัษณ์ความ
เป็นผลิตภณัฑ์ศิลปะมีดเหล็กกล้า จงัหวดัอทุยัธานี นัน้คือการตกแตง่ ประดบั ผลิตภณัฑ์มีด ด้วย
วัสดุจากธรรมชาติ โดยในอดีตสิ่งท่ีแสดงอัตลักษณ์ของความเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ศิลปะมีด
เหล็กกล้า จังหวัดอุทัยธานีได้ดีท่ีสุด คือ ผลิตภัณฑ์ศิลปะมีดท่ีประกอบเข้ากับงาช้างท่ีเป็น
ผลิตภณัฑ์ศิลปะมีดจากงาช้างท่ีสร้างช่ือเสียงให้กบัจงัหวดัอทุยัธานีได้อย่างกว้างขวางโดยปรากฏ
ในค าขวญัเก่าฉบบัก่อนปรับปรุงเป็นค าขวญัปัจจบุนัว่า “ส้มโอและงาช้าง” แสดงให้เห็นถึงงาช้าง
เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีบทบาทในด้านเศรษฐกิจประจ าจังหวดัอุทัยธานีเป็นอย่างมาก และภายหลงั
งาช้างได้ถกูจ ากดัการใช้งาน และเป็นสิ่งท่ีไม่สามารถใช้น ามาผลิตเป็นผลิตภณัฑ์เพื่อการตลาดได้
อย่างในอดีตการพฒันาในด้านวสัดท่ีุมีความนิยมรองจากงาช้างในการผลิตผลิตภณัฑ์ศิลปะมีด
เหล็กกล้านัน้คือ เขาควาย โดยงาช้างและเขาควายนัน้เป็นวสัดุท่ีสามารถหาได้ในพืน้ท่ีจังหวัด
อทุยัธานี โดยเขาควายเป็นวสัดปุระจ าท่ีช่างท าศิลปะมีดเหล็กกล้านิยมน ามาผลิตเป็นผลิตภณัฑ์
ศิลปะมีดเหล็กกล้าเน่ืองจากมีปริมาณนีเ้ยอะ และสามารถหาได้ในท้องถ่ิน และยงัเป็นอีกหนึ่งอตั
ลกัษณ์ประจ าจงัหวดั และประจ ากลุม่ผลติภณัฑ์มีดเหลก็กล้าอีกด้วย 

 

 

ภาพประกอบ 50 อตัลกัษณ์ด้านรูปแบบของกลุม่ผลติภณัฑ์ศิลปะเหลก็กล้า 

ท่ีมา ผู้วิจยั 
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3. ด้านเทคนิคการผลิตตกแต่ง การประดบัผลิตภณัฑ์ศิลปะเหล็กกล้า จังหวัด
อทุยัธานีมีรูปแบบเทคนิคการผลิตตกแต่ง ท่ีพฒันามาจากรูปแบบการผลิตปืนเถ่ือนในอดีต โดย
ปัจจุบนัมีรูปแบบเทคนิคมีเพิ่มขึน้มากกว่าครัง้ในอดีต แต่เทคนิคดัง่เดิมท่ีสะท้อนเร่ืองราวของ
หตัถกรรมประจ ากลุม่ผลติภณัฑ์ศิลปะมีดเหลก็กล้า คือ เทคนิคการประกอบด้ามมีดเข้ากบัวสัดอ่ืุน 
โดยการยดึนอต หรือยดึแบบกัน่โดยใช้สลกั เทคนิคการตะไบเหลี่ยมมมุ การท าลวดลายโดนการใช้
ตะไบ การขัดเงาให้เกิดความแวววาวและมิติของชิน้งาน โดยเทคนิคการตกแต่งเหล่านีล้้วนถูก
พฒันามาจากเทคนิคกระบวนการผลิตปืนเป็นพืน้ฐาน 

 

 

ภาพประกอบ 51 อตัลกัษณ์ด้านเทคนิคการผลิตตกแตง่ของกลุม่ผลติภณัฑ์ศิลปะเหลก็กล้า 

ท่ีมา ผู้วิจยั 

สรุปการวิเคราะห์ด้านอตัลกัษณ์โดยรวมของกลุ่มผลิตภณัฑ์ศิลปะมีดเหล็กกล้า 
นัน้กลา่วคือ ผลิตภณัฑ์จะมุ่งเน้นในการผลิตขึน้จากงานฝีมือ โดยมีพฒันาการมาจากการผลิตปืน
เถ่ือนในอดีต โดยรูปแบบจากอดีตจนถึงปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเพื่อตอบสนองกับ
ผู้บริโภคในปัจจุบนัการใช้วสัดธุรรมชาติประดบัตกแต่งเป็นสิ่งท่ีแสดงออกถึงอตัลกัษณ์ได้อย่าง
ชัดเจนมากท่ีสุด และประกอบเข้ากับเทคนิคต่างๆ ท่ีเหมาะสมกับรูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อความ
สวยงาม และสร้างมลูคา่ให้กบัชิน้งาน 
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3. การวิเคราะห์ข้อมูลแนวทางการพัฒนาการออกแบบ 
จากการเก็บข้อมลูอตัลกัษณ์กลุม่ผลติภณัฑ์ศิลปะมีดเหลก็กล้า จงัหวดัอทุยัธานี 
ผู้ วิจัยได้ท าการวิเคราะห์และสรุปข้อมูลจากการวิเคราะห์ข้อมูลแนวทางการ

พฒันาการออกแบบ โดยมีข้อมลูในการศึกษาวิเคราะห์ทัง้หมด 3 ประเด็นหลกั ได้แก่ ข้อมลูการ
ออกแบบเคร่ืองประดับสุภาพบุรุษ ข้อมูลแนวโน้มการออกแบบประจ าปี 2020 ข้อมูลแนวคิด
เศรษฐกิจหมนุเวียน จากการวิเคราะห์ของผู้วิจยัสามารถสรุปเนือ้หาได้ดงันี ้

3.1 ข้อมูลด้านการออกแบบเคร่ืองประดับสุภาพบุรุษ เคร่ืองประดับส าหรับ
สภุาพบรุุษในปัจจบุนันัน้โดยหลกัถกูออกแบบและผลิตออกมาเพื่อการใช้งานเป็นหลกั โดยรูปแบบ
จะขึน้อยูก่บั Style ของกลุม่ผู้บริโภคในแตล่ะกลุม่ แตโ่ดยหลกัเคร่ืองประดบัส าหรับสภุาพบรุุษควร
เป็นเคร่ืองประดบัท่ีมีความเรียบง่าย หรูหรา การสวมใสง่่ายสะดวก กลไกไม่ซบัซ้อน และสามารถมี
ฟังก์ชัน่เสริมในการใช้งานได้ เน่ืองจากรูปแบบของเคร่ืองประดบัส าหรับสภุาพบรุุษนัน้ไม่ได้มีความ
เปลี่ยนแปลงตามกระแสนิยมได้เท่าเคร่ืองประดบัส าหรับสภุาพสตรี รูปแบบจึงมุ่งเน้นไปในทาง
คลาสสิกเรียบง่าย สวมใสไ่ด้เสมอ และทกุช่วงเวลา 

 

 

ภาพประกอบ 52 เคร่ืองประดบัส าหรับสภุาพบรุุษ 

ท่ีมา ผู้วิจยั 
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จากการศึกษาข้อมลูพืน้ฐานโดนรวมของเคร่ืองประดบัส าหรับสภุาพบุรุษผู้วิจยั
ได้สร้างเคร่ืองมือเพื่อวิเคราะห์ข้อมลู โดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างประชากรเป็นผู้ชาย
ทัว่ไป จ านวน 50 คน เพื่อสอบถามข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบัเคร่ืองประดบัส าหรับสภุาพบรุุษ เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการพฒันาตอ่ไป โดยแบง่ข้อมลูออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบัผู้ตอบ
แบบสอบถาม และข้อมลูเก่ียวกบัเคร่ืองประดบัส าหรับสภุาพบรุุษ 

ตาราง 18 แบบสอบถามข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ (100) 
อายุ                                    ต ่ากวา่ 20 ปี 

                        20 – 30 ปี 
                        31 – 40 ปี 
                        51 – 50 ปี 
                        50 ปีขึน้ไป 

6 
39 
5 
1 
0 

6 
39 
5 
1 
0 

อาชีพ                                นกัเรียนนกัศกึษา 
                       ข้าราชการ 
                        พนกังานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
                       ลกูจ้างทัว่ไป 
                       ธุรกิจสว่นตวั 
                       อ่ืนๆ 

22 
5 
3 
5 
14 
2 

22 
5 
3 
5 
14 
2 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน          ต ่ากวา่ 15,000 บาท 
                       15,000 – 30,000 บาท 
                       30,0000 – 60,000 บาท 
                       60,000 – 100,000 บาท 
                       มากกวา่ 100,000 บาท 

8 
29 
10 
2 
1 

8 
29 
10 
2 
1 
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ตาราง 18 (ตอ่)  

ข้อมลูเก่ียวกบัเคร่ืองประดบัส าหรับสภุาพบรุุษ จ านวน (คน) ร้อยละ (100) 
คณุสวมใสเ่คร่ืองประดบั 
บอ่ยแคไ่หน                        ใสเ่ป็นประจ า 

                      ใสอ่าทิตย์ละ 2-3 วนั 
                      ใสเ่ดือนละ 2-3 ครัง้ 
                      ใสเ่ฉพาะโอกาสพิเศษ 
                      น้อยครัง้ 

 
23 
14 
3 
7 
3 

 
23 
14 
3 
7 
3 

รูปแบบเคร่ืองประดบั 
ท่ีคณุใสห่รือสนใจ                 แหวน 

                       ตา่งห ู
                       สร้อยคอ 
                       จีห้้อยคอ 
                       สร้อยข้อมือ 
                       ก าไล 
                       ท่ีหนีบเนคไท 
                       คฟัลงิค์ 
                       นาฬิกา 
                       อ่ืนๆ 

 
22 
16 
18 
17 
31 
12 
6 
8 
2 
3 

 
22 
16 
18 
17 
31 
12 
6 
8 
2 
3 
 

 
จากตารางวิเคราะห์เก่ียวกับเคร่ืองประดบัส าหรับสุภาพบุรุษโดยผู้ วิจัยมุ่งเน้น

ต้องการข้อมลูในสว่นของรูปแบบเคร่ืองประดบัท่ีกลุม่ผู้บริโภคเคร่ืองประดบัสภุาพบรุุษสวมใสม่าก
ท่ีสุดเพื่อท าไปใช้เป็นแนวคิด ข้อก าหนดในการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์เคร่ืองประดับ
สภุาพบรุุษจากข้อมลูพบว่ากลุม่ผู้ชายสว่นใหญ่นิยมสวมใสเ่คร่ืองประดบัประเภทสร้อยข้อมือมาก
ท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 รองลงมาเป็นแหวนเป็นอนัดบั 2 สร้อยคอเป็นอนัดบั 3 และจีห้้อยคอเป็นอนัดบั 
4 โดยผู้ วิจัยจะใช้ข้อมูลจากการส ารวจผลิตภัณฑ์ท่ีนิยมท่ีสุดในการบริโภคไปใช้เป็นแนวทาง 
ข้อก าหนดในการออกแบบตอ่ไป 
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3.2 ข้อมลูด้านแนวโน้มการออกแบบประจ าปี 2020 จากการศกึษาและวิเคราะห์
ข้อมูลเก่ียวกับแนวโน้มการออกแบบประจ าปี 2020 โดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ 
สรุปได้ว่า แนวความคิดมีด้วยกนัทัง้หมด 4 กลุ่มหลกั ได้แก่ กลุ่ม Happiness Play มีรูปแบบท่ี
สนกุสนาน ความคิดสร้างสรรค์ เป่ียมจินตนาการ กลุม่ Technical craft มีรูปแบบการพฒันาการ
เรียนรู้ ทดลอง เทคโนโลยี สร้างเส้นทางสูโ่ลกในอดุมคติ กลุม่ True Value มีรูปแบบเป็นธรรมชาติ 
สงบ ผ่อนคลาย เข้าถึงจิตใจมนษุย์ และกลุม่ Heritage Fusion มีรูปแบบน่าหลงใหล ลกึซึง้ เรียบ
นิ่ง สขุมุ แต่ทัง้ 4 กลุ่มท่ีกล่าวมานัน้มีแนวคิดท่ีเหมือนกนัในคือเร่ืองกระบวนการคิดท่ีมุ่งเน้นการ
พฒันางานหตัถศิลป์ น าเร่ืองราว อตัลกัษณ์ ความเป็นมา น ากลบัมาเรียบเรียงใหมใ่ห้เหมาะสมกบั
มนษุย์ในยคุปัจจบุนั โดยผา่นแนวความคิดทัง้ 4 กลุม่ท่ีแตกตา่งกนัไปในแตล่ะ Style  

 

 

ภาพประกอบ 53 ทิศทางการออกแบบ 4 ทิศทาง 

ท่ีมา https://www.sacict.or.th/th 

จากการวิเคราะห์เนือ้หาของแนวคิดทัง้ 4 กลุ่มข้างต้นผู้ วิจัยได้มีความสนใจ
แนวคิดจากกลุ่มท่ี 4 Heritage Fusion เป็นหลกัเน่ืองจากข้อมลูมีความสอดคล้องกับเนือ้หาใน
หลายด้านของการวิจัย ทัง้ในด้านของลกัษณะการใช้รูปทรงมาประกอบการออกแบบ รูปทรง
เรขาคณิต รูปทรงพืน้ฐาน ในด้านของการใช้วสัดธุรรมชาติท่ีมีความสวยงามด้วยพืน้ผิวแบบดัง่เดิม 
องค์ประกอบของสีท่ีมุ่งเน้นไปในโทนสีเข้ม มีความสอดคล้องกันกับแนวความคิดของทิศทาง 
Heritage Fusion มากท่ีสดุ จึงมีความเหมาะสมกบัการน าแนวคิดจากกลุม่ท่ี 4 Heritage Fusion 
มาใช้เป็นข้อก าหนด แนวทางในการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์เคร่ืองประดบั โดยใช้แนวคิด 3 
แนวคดิท่ีเป็นองค์ประกอบของ กลุม่ Heritage Fusion คือ Precious Nature ความงามอยา่งล า้คา่
ด้วยแรงบนัดาลใจจากธรรมชาติ Mystery Chic หรูหราลกึซึง้ แบบมีท่ีมา มีเสน่ห์ลกึลบัน่าดงึดดู 
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Geometric Glam น าเส้นสายและองค์ประกอบของเรขาคณิตมาออกแบบให้มีเอกลกัษณ์ท่ีหนกั
แน่นและน่าค้นหา 

จากการวิเคราะห์แนวคิดของกลุ่ม Heritage Fusion ใน 3 ด้าน Precious 
Nature Mystery Chic และ Geometric Glam ผู้ วิจยัได้ท าการตีความหมายจากแนวคิดให้
สอดคล้องกบัข้อมลูท่ีผู้วิจยัได้ท าการศกึษา ได้ดงันี ้Precious Nature ความงามอย่างล า้ค่าด้วย
แรงบนัดาลใจจากธรรมชาติ ผู้วิจยัได้น าการใช้วสัดจุากธรรมชาติ พืน้ผิว มุ่งเน้นความงามท่ีเกิดขึน้
จากธรรมชาติ มาเป็นแรงบนัดาลใจในการออกแบบผลิตภณัฑ์เคร่ืองประดบั Mystery Chic 
หรูหราลกึซึง้ แบบมีท่ีมา มีเสน่ห์ลกึลบัน่าดงึดดู ผู้วิจยัท าเร่ืองราวท่ีมาอนัก่อให้เกิดเป็นอตัลกัษณ์
ทางภูมิปัญญาน ากลับมาสร้างเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์เคร่ืองประดับ 
Geometric Glam น าเส้นสายและองค์ประกอบของเรขาคณิตมาออกแบบให้มีเอกลกัษณ์ท่ีหนกั
แน่นและน่าค้นหา ผู้วิจยัได้ใช้แนวความคิดในด้านการน ารูปทรงเรขาคณิตมาเป็นแรงบนัดาลใจใน
การออกแบบ และน าเสนอรูปทรงท่ีมีความร่วมสมัย อยู่ เหนือกาลเวลา ผ่านผลิตภัณฑ์
เคร่ืองประดบัสภุาพบรุุษท่ีมีความสขุมุ หนกัแน่นในตวัเอง 
 

 

ภาพประกอบ 54 แนวคดิของกลุม่ Heritage Fusion 

ท่ีมา https://www.sacict.or.th/th 
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3.3 ข้อมลูด้านแนวคดิเศรษฐกิจหมนุเวียน จากข้อมลูท่ีผู้วิจยัได้ศกึษามีแนวคิดท่ี
สามารถประยุกต์ใช้ได้กับหวัข้อวิจยัเพื่อตอบโจทย์แนวคิดของเศรษฐกิจหมนุเวียนอยู่ด้วยกันใน
ด้านของ การใช้วตัถุดิบให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ การไม่ท าลายสิ่งท่ีอยู่ตามธรรมชาติ การวดั
คณุค่าทางจิตใจ และระแบบทุกอย่างสามารถปรับเปลี่ยนได้ จากองค์ประกอบของเสาหลกัของ
เศรษฐกิจหมุนเวียนท่ีสอดคล้องกับการวิจัยในครัง้นี ้ได้เป็นแนวคิดท่ีผู้ วิจัยจะต้องค านึงถึงใน
ขัน้ตอนการคิด จนถึงกระบวนการผลิตขัน้สดุท้ายเพื่อท าให้องค์ประกอบโดยรวมของทัง้หมดนัน้มี
ความสมบูรณ์มากท่ีสดุ ทัง้นัน้แง่ของการพฒันาผลิตภณัฑ์ การพฒันาวสัดใุห้เกิดมลูค่า และคณุ
ค่าสงูสดุ การสืบสาน สะท้อน เผยแพร่วฒันธรรม ชุมชน ให้เป็นท่ีรู้จกัในวงกว้างมากยิ่งขึน้ โดย
ค านงึถึงข้อก าหนดในด้านของการพฒันาเชิงอนรัุกษ์ โดยไม่ท าลายกระบวนความคิดแบบเดิมของ
ชุมชน และสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์เพื่อก่อให้เกิดคุณค่าทางด้านจิตใจต่อผู้ บริโภค โดย
ประยุกต์กระบวนการคิดสร้างสรรค์ในเชิงออกแบบพฒันา ปรับให้เข้ากับกระบวนการคิด ความ
ถนดัดัง่เดิมของชมุชนเพื่อให้เกิดความสมดลุ ระหว่างความคิดเชิงสร้างสรรค์ กบัความคิดแบบดัง่
เดิม ถ่ายทอดออกมาเป็นกระบวนการคิดท่ีสมบรูณ์ และมีคณุภาพมากท่ีสดุ โดยการน าเศษวสัดท่ีุ
เหลือใช้ จากการผลิตผลิตภณัฑ์ศิลปะมีดเหล็กกล้า ในพืน้ท่ีชมุชนของจงัหวดัอทุยัธานี น ากลบัมา
สร้างมูลค่า ก่อให้เกิดประโยชน์ในแง่ของกระบวนการใช้วสัดุท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ
สามารถลดปริมาณการเหลือทิง้ของเศษวสัดใุนชมุชน อีกทัง้การอนรัุกษ์วฒันธรรมและชมุชน ด้วย
การรักษากระบวนการคือ การรักษากระบวนการการผลิตท่ีเป็นเทคนิคแบบดัง่เดมิท่ีถกูถ่ายทอดมา
ตัง้แต่รุ่นสู่รุ่นให้ยงัคงไว้ซึง่กระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์แบบดัง่เดิมแต่เสริมเร่ืองความคิดเชิง
ออกแบบสร้างสรรค์เข้าไปเพื่อปรับปรุงผลิตภณัฑ์ให้มีความร่วมสมยั ตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคใน
ปัจจบุนั 
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4. การสร้างข้อก าหนดในการออกแบบ 
การสร้างข้อก าหนดในการออกแบบ ผู้วิจยัได้น าข้อมลูท่ีได้จากการศึกษา วิเคราะห์ 

และผู้วิจยัได้ท าการใช้เคร่ืองมือแบบสมัภาษณ์ในการสร้างข้อก าหนดในการออกแบบโดยน าไป
สอบถามผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย ผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบเคร่ืองประดบัและ
การตลาด คณุปานลิขิต บุญยะชยั ประธานบริษัทเคร่ืองประดบั พราววี่ จ ากดั  ผู้ เช่ียวชาญด้าน
ผลิตภณัฑ์ชุมชนประจ าจงัหวดัอุทยัธานี คณุอุทยั สิงห์ทอง พฒันาชุมชน จังหวดัอุทัยธานี และ
ผู้ เช่ียวชาญด้านการผลิตผลิตภณัฑ์ชมุชน คณุประหยดั วรเวท กลุ่มผู้ผลิตผลิตภณัฑ์ศิลปะจาก
เหลก็กล้า จงัหวดัอทุยัธานี 

 

 

ภาพประกอบ 55 Mood Board กระบวนการคดิจากการสรุปองค์ประกอบทัง้ 3 ด้าน 

ท่ีมา ผู้วิจยั 
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จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญผู้วิจยัได้ท าการสรุปอธิบายผลเป็นตารางดงันี ้

ตาราง 19 ข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ 

ประเดน็ค าถาม      ค าตอบ 
1. ท่านมีความเห็นด้วยหรือไม่ในการท าเศษ
วสัดเุหลือใช้จากศิลปะการท ามีดมาพฒันาเป็น
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองประดบัส าหรับสภุาพบรุุษ 

เห็นด้วยกบักระบวนการคิดนีเ้พราะ ในปัจจุบนั
ปริมาณของเศษวสัดุมีเพิ่มขึน้มากกว่าในอดีต 
แนวคดินีจ้ะท าให้เกิดกระบวนการใช้วสัดใุห้เกิด
ความคุ้ มค่ามากท่ีสุดเพื่อเป็นประโยชน์แก่
ชมุชนตอ่ไป 

2. จากการวิเคราะห์วสัดทุ่านมีความคิดเห็นว่า 
วสัดใุนแตล่ะประเภททัง้วสัดจุากโลหะ และวสัดุ
จากธรรมชาติวสัดุไหนเหมาะสมกับการท ามา
พฒันาเป็นผลิตภณัฑ์เคร่ืองประดบัสภุาพบุรุษ
มากท่ีสดุ 

เร่ิมเลือกวสัดท่ีุมีปริมาณการเหลือทิง้เยอะมาก
ท่ีสุดก่อนเพื่อเป็นการทดลองไปในตัวและ
หลังจากนัน้ค่อยพัฒนาแตกยอดไปเป็นวัสดุ
ประเภทอ่ืนต่อไป แต่ต้องค านึกถึงเร่ืองของ
คณุภาพและความปลอดภยัของผู้สวมใสเ่ป็นสิ่ง
ส า คั ญ ด้ ว ย เ น่ื อ ง จ า ก เ ป็ น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
เคร่ืองประดบั 

3. จากการศึกษาข้อมูลแนวโน้มการออกแบบ 
และแนวทางในการพฒันาการออกแบบท่านคิด
ว่าแนวโน้มการออกแบบ Heritage Fusion มี
ความเหมาะสม ในการท ามาพฒันาผลิตภณัฑ์
เคร่ืองประดบัสภุาพบรุุษหรือไม่ 

จากการคดัเลือกแนวโน้มการออกแบบทัง้หมด 
4 แนวคิด แนวคิด Heritage Fusion มีความ
เหมาะสมท่ีสดุในการน ามาใช้เป็นแนวทางหลกั
ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้น ตาม
แนวคิด Heritage Fusion ในด้านของความ
เ รียบง่าย รูปทรงเรขาคณิต น า เสนองาน
หตัถกรรมเป็นหลกั พืน้ผิวจากธรรมชาติเพื่อท า
ให้รูปแบบเคร่ืองประดบัสภุาพบรุุษถกูถ่ายทอด
ออกมาให้ทนัสมยั ดเูรียบง่าย และสวมใสไ่ด้ทกุ
โอกาส 

4.ท่านมีความคิดเห็น ค าแนะน าเพิ่มเติม 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้นีห้รือไม่ 

ควรค่าแก่การต่อยอดและท าไปผลิต  จัด
จ าหน่ายในเชิงพาณิชย์ในอนาคต 
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จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญจากชดุค าถามสามารถสรุปได้เป็น 4 ด้านจากการสรุป
โดยผู้วิจยั ดงันี ้

1. ด้านของความน่าสนใจในการน าเศษวัสดุเหลือใช้จากศิลปะการท ามีด
เหล็กกล้ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เคร่ืองประดบัสุภาพบุรุษ ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 ท่านมีความเห็น
ตรงกันว่า เห็นด้วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองประดบัสุภาพบุรุษจากเศษวัสดุเหลือใช้จาก
ศิลปะการท ามีด เน่ืองจากปริมาณของเศษวสัดเุหลือใช้ในชมุชนมีปริมาณท่ีมาก และทางชมุชนก็
ไม่สามารถจดัการกบัเศษวสัดเุหลือใช้พวกนีใ้ห้เกิดประโยชน์ได้นอกจากน าไปทิง้หรือขายเป็นของ
เก่า การท่ีมีแนวทางในการจดักบัเศษวสัดเุหลือใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุไม่มากก็น้อยนัน้เหมาะสม
เป็นอย่างยิ่งในการน ามาใช้ในชุมชนนอกจากจะสามารถสร้างรายได้เสริมให้แก่ผู้ ผลิตแล้ว ยัง
สามารถท าให้ผู้ผลิตนัน้เห็นคณุคา่ของวสัด ุและใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุได้  

2. ในด้านใช้เศษวสัดหุลกัท่ีจะน ามาพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์เคร่ืองประดบัส าหรับ
สภุาพบุรุษ ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 ท่านมีความเห็นตรงกนัว่าในส่วนของเศษวสัดปุระเภทโลหะควรน า
โลหะชนิด 440c มาใช้ในการผลิต เน่ืองจากโลหะ 440c นัน้มีปริมาณท่ีเหลือเป็นจ านวนมากท่ีสดุ
จากปริมาณเศษวสัดุประเภทโลหะทัง้หมด และคุณสมบตัิท่ีเหมาะสมกับการน ามาใช้ผลิตเป็น
เคร่ืองประดบัในด้านของความทนทาน การศกึกร่อนท่ียาก ความเงางาม และการไม่เกิดสนิม นัน้มี
ความสอดคล้องกบัคณุสมบตัิของเคร่ืองประดบัในหลายด้าน เช่น ความทนทาน และความเงางาม
ด้านของวัสดุประเภทวัสดุธรรมชาติควรน าเขาควาย มาใช้ในการผลิต ประดับตกแต่งตวัเรือน 
เน่ืองจากเขาควายเป็นเศษวสัดปุระเภทวสัดจุากธรรมชาติท่ีมีปริมาณท่ีเหลือเป็นจ านวนมากท่ีสดุ
จากปริมาณเศษวสัดปุระเภทวสัดธุรรมชาติทัง้หมด และมีคณุสมบตัิน า้หนกัเบา มีพืน้ผิวท่ีเงางาม
สวย และลกัษณะพืน้ผิวเป็นลวดลายของเขาควาย ก็สามารถน ามาประกอบกบัตวัเรือนท่ีเป็นเหล็ก 
440c ท่ีมีความเงางามท าให้ตวัวสัดตุกแตง่เขาควายท่ีมีท่ีด านัน้โดดเดน่ขึน้มา และเขาควายยงัเป็น
อีกวสัดท่ีุสามารถสะท้อนเร่ืองราว อตัลกัษณ์ของจงัหวดัอทุยัธานี และกลุม่ผลติศิลปะมีดเหลก็กล้า
ได้ 

3. ด้านแนวคิดข้อมูลแนวทางการออกแบบ แนวโน้มการออกแบบ Heritage 
Fusion เป็นแนวโน้มท่ี ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 ท่านมีความคิดเห็นตรงกนัว่าเป็นแนวโน้มในการออกแบบ
ท่ีเหมาะสมท่ีสดุในการน ามาเป็นแนวทางในการพฒันาการออกแบบในครัง้นี ้โดยแนวคิดท่ีมุ่งเน้น
ไปท่ีความเรียบ หรู และน าเสนอเร่ืองราวในอดีตผ่านผลิตภณัฑ์เลา่เร่ืองราวของงานหตัถกรรมผ่าน
ผลิตภณัฑ์ และรูปทรงท่ีเรียบง่ายท่ีมาใช้ในการออกแบบจะท าให้รูปแบบของเคร่ืองประดับนัน้มี
ความร่วมสมยัและสามารถสวมใส่ได้ในทกุยคุทกุสมยั และสอดคล้องกบัพฤติกรรมในการบริโภค
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สินค้าเคร่ืองประดบัส าหรับสภุาพบรุุษท่ีมุ่งเน้นไปท่ีเคร่ืองประดบัท่ีมีความเรียบง่าย ทนัสมยั และ
สามารถสวมใสไ่ด้ในทกุวนั 

4. ด้านข้อเสนอแนะ ในการวิจัยครัง้นีผู้้ เช่ียวชาญทั ง้ 3 ท่านมีความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะในการของการน ามาประยกุต์เป็นผลิตภณัฑ์เชิงพาณิชย์เน่ืองจากในการวิจยัครัง้นีใ้น
เร่ืองการพฒันาและออกแบบเคร่ืองประดบัส าหรับสภุาพบรุุษจากเศษวสัดเุหลือใช้จากศิลปะการ
ท ามีด จังหวัดอุทัยธานี มีจุดแข็งในหลายด้านไม่ว่าจะเป็น ด้านอัตลักษณ์ท่ีสามารถน าเสนอ
เร่ืองราวของประวตัิความเป็นมาของกลุ่มผลิตภณัฑ์เหล็กกล้าจงัหวดัอทุยัธานีได้ ด้านคณุค่าของ
ผลิตภณัฑ์โดยผลิตภณัฑ์จากการผลิตในการวิจยัครัง้นีจ้ะใช้การผลิตโดยชาวบ้านจากชมุชน และ
การผลิตผ่านกระบวนการการผลิตขึน้จากมือนัน้ท าให้เกิดคณุคา่ในตวัผลิตภณัฑ์ ด้านการน าวสัดุ
เหลือใช้กลบัมาสร้างมลูคา่เป็นผลติภณัฑ์ได้อีกครัง้ นัน้ถือวา่เป็นหวัใจหลกัของการท าวิจยัในครัง้นี ้
โดยประโยชน์คือสามารถท าให้มลูคา่ของเศษวสัดเุหลือใช้โดยมีต้นทนุเพียงไม่ก่ีบาท กลายมาเป็น
ผลิตภณัฑ์ใหมท่ี่สามารถท ารายได้ให้แก่กลุม่ผู้ผลิตได้อีกครัง้ 
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4. การออกแบบเคร่ืองประดับ 
จากข้อมูลการสร้างข้อก าหนดในการออกแบบเคร่ืองประดบั โดยผ่านการปรึกษา

ผู้ เช่ียวชาญในการวิจัยโดยเคร่ืองมือแบบสมัภาษณ์ โดยผู้ เช่ียวชาญในงานวิจัย ได้แสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านการวิเคราะห์และสงัเคราะห์โดยผู้วิจยัได้ท าการออกแบบ Collection 
เคร่ืองประดบัส าหรับสภุาพบรุุษจากเศษวสัดเุหลือใช้จากศิลปะการท ามีด จงัหวดัอทุยัธานี โดยได้
ข้อมลูจากข้อจ ากัดในการออกแบบในด้านกระบวนการคิด วสัด ุและเทคนิค มาสร้างเป็น Mood 
Board เพื่อแสดงให้เห็นถึงเร่ืองราวของแรงบนัดาลใจใน Collection เพื่อการออกแบบท่ีมีขอบเขต 

 

 

ภาพประกอบ 56 Mood Board 

ท่ีมา ผู้วิจยั 

จากภาพ Mood Board ข้างต้นผู้ วิจัยได้ตีความข้อจ ากัดในการออกแบบ และ
ค าแนะน าจากผู้ เช่ียวชาญน าเสนอเร่ืองราวผ่านวสัดุหลกั คือ เขาควายโดยเขาควายเป็นวสัดุท่ี
สามารถหาได้ในพืน้ท่ีจังหวัดอุทัยธานี และเป็นวัสดุท่ีแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของจังหวัด
อุทัยธานี ดงัปรากฏในค าขวญัประจ าจงัหวดัท่ีว่า “ตลาดนัดดงัโคกระบือ” น าเสนอวสัดผุ่าน
กระบวนการคิดจาก Trend การออกแบบ Heritage Fusion ท่ีมีแนวความคิดในเร่ืองของการ
น าเสนอคุณค่าของงานผ่านวัสดุ พืน้ผิว คุณค่าของงานหัตถศิลป์  และรูปทรงท่ีเรียบง่ายท่ี
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แสดงออกถึงความหรูหรา น ามาออกแบบและผลิตออกมาเป็นเคร่ืองประดบัส าหรับสภุาพบรุุษ ท่ี
น าแนวคิดทัง้หมดออกมาน าเสนอเป็นความ เรียบ เท่ แข็งแรง โดยมีแบบร่างภาพเคร่ืองประดบั
ส าหรับสภุาพบุรุษจากเศษวสัดเุหลือใช้จากศิลปะการท ามีด จงัหวดัอุทยัธานี จ านวน 3 รูปแบบ 
ดงันี ้

 

 

ภาพประกอบ 57 แบบร่างเคร่ืองประดบัสภุาพบรุุษแบบท่ี 1 

ท่ีมา ผู้วิจยั 

แบบร่างเคร่ืองประดบัสภุาพบรุุษแบบท่ี 1 ใช้วสัดหุลกัเป็นเขาควายร่วมกบัวสัดเุหล็ก 
440c ตวัเรือนจีห้้อยคอใช้เทคนิคการประกอบแบบยดึนอตประกอบเขาควายเข้ากบัเหล็ก ตวัเรือน
แหวนใช้เทคนิคการประกอบแบบกั่นโดยยึดสลกั ร่วมกับเทคนิคการเดินลายหลงัมีดไว้ในแหวน
ด้านใน สร้อยข้อมือตวัลกูปัดเหล็กออกแบบเป็น 2 ขนาด ขนาดเล็ก 5mm. ขนาดใหญ่ 10mm. ใช้
เทคนิคการเจียใบมีดให้เกิดมิติความคม แล้วลบัคมหลอกเพื่อความสวยงามร้อยเข้ากบัลกูปัดกลงึ
จากเขาควาย 
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ภาพประกอบ 58 แบบร่างเคร่ืองประดบัสภุาพบรุุษแบบท่ี 2 

ท่ีมา ผู้วิจยั 

แบบร่างเคร่ืองประดบัสภุาพบรุุษแบบท่ี 2 ใช้วสัดหุลกัเป็นเขาควายร่วมกบัวสัดเุหล็ก 
440c ตวัเรือนจีห้้อยคอใช้เทคนิคการประกอบแบบยดึนอตประกอบเขาควายเข้ากบัเหล็ก ด้านข้าง
ใช้เทคนิคการเดินลายหลงัมีดทัง้รอบวง ตวัเรือนแหวนใช้เทคนิคการประกอบแบบกัน่โดยยึดสลกั 
โดยใช้เขาควายสลบักบัเหล็ก 2 ชัน้เพื่อสร้างมิติให้เกิดความสวยงาม สร้อยข้อมือตวัลกูปัดเหล็ก
ออกแบบเป็น 2 ขนาด ขนาดเล็ก 5mm. ขนาดใหญ่ 10mm. ใช้เทคนิคการเจียใบมีดเรียบทัง้เม็ด 
แล้วลบัคมหลอกเพื่อลบมมุความคม เพื่อความสวยงามร้อยเข้ากบัลกูปัดกลงึจากเขาควาย 
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ภาพประกอบ 59 แบบร่างเคร่ืองประดบัสภุาพบรุุษแบบท่ี 3 

ท่ีมา ผู้วิจยั 

แบบร่างเคร่ืองประดบัสภุาพบรุุษแบบท่ี 3 ใช้วสัดหุลกัเป็นเขาควายร่วมกับวสัดเุหล็ก 
440c ตวัเรือนจีห้้อยคอใช้เทคนิคการประกอบแบบยดึนอตประกอบเขาควายเข้ากบัเหล็ก ด้านข้าง
ใช้เทคนิคการเดินลายหลงัมีดทัง้รอบ ตวัเรือนแหวนใช้เทคนิคการประกอบแบบกัน่โดยยดึสลกั โดย
ใช้เหล็กสลบักัน 2 เทคนิค ได้แก่ เทคนิคการลบัคมมีด ประกบกับ เทคนิคการเดินลายหลงัมีด 
สร้อยข้อมือตวัลกูปัดเหล็กออกแบบเป็น 2 ขนาด ขนาดเล็ก 5mm. ขนาดใหญ่ 10mm. ใช้เทคนิค
การเดนิลายหลงัมีด สลบักบัเทคนิคลบัคมหลอกเพื่อลบมมุความคม เพื่อความสวยงามร้อยเข้ากบั
ลกูปัดกลงึจากเขาควาย 

ผู้วิจยัได้น าแบบภาพร่างผลิตภณัฑ์เคร่ืองประดบัส าหรับสภุาพบรุุษน าไปปรึกษากบั
ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านเพื่อหารูปแบบท่ีเหมาะสมท่ีสดุในการผลติเป็นผลติภณัฑ์เคร่ืองประดบัท่ี
สมบรูณ์ท่ีสดุ โดยการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญโดยใช้แบบร่างจ านวน 3 แบบ โดยมีข้อเสนอแนะจาก
ผู้ เช่ียวชาญโดยผู้วิจยัได้น ามาสรุป ดงันี ้
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ตาราง 20 การวิเคราะห์แบบร่างเคร่ืองประดบัสภุาพบรุุษโดยผู้ เช่ียวชาญ 

แบบร่างเคร่ืองประดับ                                   ข้อเสนอแนะ 

 
 
 

แบบร่างเคร่ืองประดบัสภุาพบรุุษแบบท่ี 1 
 
 
 

ความสวยงามเคร่ืองประดบัรูปแบบท่ี 1 มีความเรียบ
โดยใช้เส้นเป็นเส้นตรงแสดงให้เห็นถึงความนิ่ง ความ
สงบ ของผลิตภณัฑ์ ถ้าหากเพิ่มเส้นโค้งให้ดไูม่เรียบ
จนเกินไปอาจท าให้โดยรวมของชิน้งานมีความ
น่าสนใจมากขึน้ การผลิตสามารถใช้เทคนิคของการ
ท ามีดเพิ่มเดมิขึน้อีกได้ อยา่งเช่น เทคนิคการเดินลาย
หลงัมีด  

 
 
 

แบบร่างเคร่ืองประดบัสภุาพบรุุษแบบท่ี 2 
 

ความสวยงามเคร่ืองประดบัรูปแบบท่ี 2 มีความอ่อน 
ดสูบายกวา่เมื่อเทียบกบัแบบร่างที่ 1 แตย่งัคงมีความ
ไม่น่าสนใจในด้านรูปทรงวงกลม อาจพฒันาร่วมกัน
กับเส้นตรงของสี่เหลี่ยมออกมาเป็นฟอร์ม วงรี ให้มี
ความน่าสนใจของรูปทรงมากกว่าเดิม โดยมุ่งเน้น
การน าเสนอเทคนิคการผลิตแบบการท ามีดให้
มากกวา่เดมิให้เกิดมิติและดไูม่แบน 

 
 
 

แบบร่างเคร่ืองประดบัสภุาพบรุุษแบบท่ี 3 
 

องค์ประกอบโดยรวมมีความน่าสนใจ แต่สิ่งท่ีท าให้
แบบร่างเคร่ืองประดบัท่ี 3 ไม่น่าสนใจเท่าท่ีควรก็คือ 
เร่ืองของจดุเด่นในงานแต่ละชิน้ สงัเกตได้จากการใช้
เทคนิคเดิม การเดินลายหลงัมีด ซ า้ในทุกๆ ชิน้ของ 
Collection ท าให้รูปแบบโดยรวมของผลิตภณัฑ์ขาด
จุด เด่น  และล าดับความ ส าคัญ โดยรวมของ
ผลิตภณัฑ์ ผู้ออกแบบควรมีจุดเด่นหลงั และจุดเด่น
รองตามล าดับ เพื่อภาพรวมของผลิตภัณฑ์ใน 
collection จะมีความน่าสนใจมากยิ่งขึน้ 
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ผู้ วิจัยได้น าข้อสรุปข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 ท่านน ามาวิเคราะห์และ
ออกแบบแบบร่างท่ีใช้ในการผลิตต้นแบบโดยการน าแบบร่างเคร่ืองประดบัสภุาพบรุุษแบบท่ี 1 2 
และแบบท่ี 3 มาพฒันาร่วมกนัจากค าแนะน า ข้อเสนอแนะโดยผู้ เช่ียวชาญ ได้เป็นแบบร่างรูปแบบ
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองประดบัสภุาพบรุุษท่ีใช้ในการผลติต้นแบบ ดงัภาพ 

 

 

ภาพประกอบ 60 รูปแบบผลติภณัฑ์เคร่ืองประดบัสภุาพบรุุษท่ีใช้ในการผลิตต้นแบบ 

ท่ีมา ผู้วิจยั 
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5. การผลิตชิน้งานเคร่ืองประดับ 
จากข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา วิเคราะห์ และสอบถามผู้ เช่ียวชาญโดยปรึกษาจาก

แบบร่างผลิตภัณฑ์เคร่ืองประดบัสุภาพบุรุษจากเศษวัสดุเหลือใช้จากศิลปะการท ามีด จังหวัด
อุทัยธานี โดยได้ท าการผลิตเป็นผลิตภณัฑ์เคร่ืองประดบัส าหรับสุภาพบุรุษ โดยผู้ผลิตเป็นกลุ่ม
ชมุชนการผลิตศิลปะมีดเหลก็กล้า จงัหวดัอทุยัธานี 

การผลิตผลิตภัณฑ์เคร่ืองประดบัจีห้้อยคอ โดยใช้วัสดุเป็นเศษวัสดุประเภทโลหะ
เหล็ก 440c และวสัดปุระเภทวสัดธุรรมชาติ เขาควาย มาประกอบกนัโดยใช้เทคนิคการประกอบ
แบบการเข้าด้ามมีดโดยใช้นอตยึด รูปแบบท่ีออกแบบน าเสนอเป็นฟอร์มท่ีมีการผสมกนัระหว่าง
วงกลม (เส้นโค้ง) สี่เหลี่ยม (เส้นตรง) ออกมาในรูปแบบฟอร์มสี่เหลี่ยมผืนผ้าท่ีมีลกัษณะเส้น
ด้านบนเป็นเส้นโค้งมีความสวยงาม ใช้วสัดปุระดบัเป็นเขาควายด าเพื่อเพิ่มความเท่ ความสขุุม 
ความแข็งแรง ด้วยอารมณ์ของสีโทนเข้ม มีรายละเอียดของวสัดดุ้วยพืน้ผิวของตวัเขาควายเป็น
รายละเอียดท่ีช่วยเสริมให้ตวัวสัดตุกแต่งดไูม่แข็งจนเกินไป ตวัเรือนเป็นเหล็ก 440c ท่ีมีความ
แข็งแรงทนทาน และคณุสมบตัิท่ีโดดเดน่คือ ความเงางามเพื่อช่วยเสริมให้วสัดตุกแต่งมีความโดด
เดน่ขึน้ 

 

 

ภาพประกอบ 61 กระบวนการผลิตจีห้้อยคอ 

ท่ีมา ผู้วิจยั 
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ภาพประกอบ 62 กระบวนการผลิตจีห้้อยคอ 

ท่ีมา ผู้วิจยั 

 

ภาพประกอบ 63 กระบวนการผลิตจีห้้อยคอ 

ท่ีมา ผู้วิจยั 
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การผลิตผลิตภณัฑ์เคร่ืองประดบัแหวน โดยใช้วสัดเุป็นเศษวสัดปุระเภทโลหะเหล็ก 
440c และวสัดปุระเภทวสัดธุรรมชาติ เขาควาย มาประกอบกนัโดยใช้เทคนิคการประกอบแบบการ
เข้าด้ามมีดโดยใช้การเข้าด้ามมีดแบบกัน่โดยการยดึสลกั โดยรูปแบบของแหวนได้ถกูออกแบบให้
รูปแบบภายนอกนัน้มีความเรียบเป็นการโชว์พืน้ผิวของทัง้วสัดตุกแต่งเขาควายด า และตวัเรือน
หลกัเหลก็ 440c แล้ว มีการออกแบบตวัเรือนในสว่นของใต้ท้องแหวนด้วยการใช้เทคนิคการตกแตง่
มีด คือ การเดนิลายหลงัมีดเข้ามาประกอบในสว่นของใต้ท้องแหวนเพื่อเพิ่มรายละเอียดให้มีความ
น่าสนใจของตวัผลติภณัฑ์ 

 

 

ภาพประกอบ 64 กระบวนการผลิตแหวน 

ท่ีมา ผู้วิจยั 
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ภาพประกอบ 65 กระบวนการผลิตแหวน 

ท่ีมา ผู้วิจยั 

 

ภาพประกอบ 66 กระบวนการผลิตแหวน 

ท่ีมา ผู้วิจยั 
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การผลิตผลิตภณัฑ์เคร่ืองประดบัสร้อยข้อมือ โดยใช้วสัดเุป็นเศษวสัดปุระเภทโลหะ
เหล็ก 440c น ามาท าเป็นเม็ดลกูปัด โดยมีลกูปัด 2 แบบ ได้แก่ ลกูปัดขนาดใหญ่ขนาด 10 mm 
และลกูปัดขนาดเล็กขนาด 5 mm โดยใช้เทคนิคการผลิตเป็นเทคนิคการเดินลายหลงัมีด โดยน ามา
ประกอบกนัโดยกระบวนการร้อย และถกัเชือกเพื่อความสวยงาม 

 

 

ภาพประกอบ 67 กระบวนการผลิตสร้อยข้อมือ 

ท่ีมา ผู้วิจยั 

 

ภาพประกอบ 68 กระบวนการผลิตสร้อยข้อมือ 

ท่ีมา ผู้วิจยั 
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ภาพประกอบ 69 กระบวนการผลิตสร้อยข้อมือ 

ท่ีมา ผู้วิจยั 

 

 

ภาพประกอบ 70 กระบวนการผลิตสร้อยข้อมือ 

ท่ีมา ผู้วิจยั 
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6. การจัดแสดงผลงานและประเมินความพงึพอใจของผู้บริโภค 
ผู้วิจยัได้ผลิตต้นแบบเคร่ืองประดบั สรุปผลการด าเนินงาน และน าเสนอผลงานเพื่อ

เผยแพร่ผ่านงานเทศกาลออกแบบกรุงเทพ 2020 (Bangkok Design Week 2020) ณ อาคาร
ไปรษณีย์กลางบางรัก ระหว่างวันท่ี 1-9 กุมพาพันธ์ 2563 และงานแสดงสินค้าอัญมณีและ
เคร่ืองประดบั ครัง้ท่ี 65 (65th Bangkok Gems & Jewelry Fair 2020) ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 
อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันท่ี 25-29 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อประเมินความพึงพอใจและ
ข้อเสนอแนะ การออกแบบเคร่ืองประดบัส าหรับสภุาพบรุุษจากเศษวสัดเุหลือใช้จากศิลปะการท า
มีด จงัหวดัอทุยัธานี 

กลุ่มตวัอย่างประชากรและผู้บริโภค จ านวน 100 คน ใช้วิธีการเลือกตวัอย่างโดยไม่
ใช้วิธี ทฤษฏีความน่าจะเป็น ใช้วิธีการเลือกสุม่บงัเอิญจนครบตามจ านวนโดยมีเคร่ืองมือ คือ แบบ
ประเมินความพึงพอใจเคร่ืองประดบัส าหรับสภุาพบุรุษจากเศษวสัดเุหลือใช้จากศิลปะการท ามีด 
จงัหวดัอุทยัธานี โดยค าถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ ส่วนท่ี 1 ข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบัผู้ตอบ
แบบสอบถาม และสว่นท่ี 2 ความพงึพอใจในการออกแบบผลติภณัฑ์ 

ใช้แบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) โดยใช้เกณฑ์มาตรวดัของลิเคอร์ 
(Likert Scale) ดงันี ้

ระดบัการใช้งาน 
ผู้วิจยัก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดบัดงันี ้

5  หมายถึง มากท่ีสดุ 
4  หมายถึง มาก 
3  หมายถึง ปานกลาง 
2  หมายถึง น้อย 
1  หมายถึง น้อยท่ีสดุ 

ระดบัความคดิเห็นเก่ียวกบัปัจจยัตา่งๆ 
5  หมายถึง เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 
4  หมายถึง เห็นด้วย 
3  หมายถึง ปานกลาง 
2  หมายถึง ไม่เห็นด้วย 
1  หมายถึง ไม่เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 
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ภาพประกอบ 71 บรรยากาศนิทรรศการ เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพ 2020 

ท่ีมา ผู้วิจยั 

 

ภาพประกอบ 72 บรรยากาศงานนิทรรศการ แสดงสินค้าอญัมณีและเคร่ืองประดบัครัง้ท่ี 65 

ท่ีมา ผู้วิจยั 
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ผลการประเมินต้นแบบเคร่ืองประดบัส าหรับสภุาพบรุุษจากเศษวสัดเุหลือใช้จาก
ศิลปะการท ามีด จงัหวดัอทุยัธานี 

ตาราง 21 ข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ (100) 
เพศ                           ชาย 

              หญิง 
77 
23 

18 
23 

อายุ                           น้อยกวา่ 21 ปี 
              22 – 39 ปี 
              40 – 54 ปี 
              55 ปีขึน้ไป 

8 
85 
6 
1 

8 
85 
6 
1 

ระดับการศึกษา          ประถมศกึษา 
               มธัยมศกึษา หรือเทียบเท่า 
               ปริญญาตรี 
               ปริญญาโท 
               ปริญญาเอก 
               อ่ืนๆ 

0 
3 
87 
7 
3 
0 

0 
3 
87 
7 
3 
0 

อาชีพ                        รับราชการ 
               พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
               พนกังานบริษัทเอกชน 
               อาชีพอิสระ 
               นิสติ / นกัศกึษา 
               อ่ืนๆ 

4 
1 
8 
34 
51 
2 

4 
1 
8 
34 
51 
2 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน   ต ่ากวา่ 15,000 บาท 
                15,001 – 30,000 บาท 
                30,0001 – 60,000 บาท 
                60,001 – 100,000 บาท 
                มากกวา่ 100,000 บาท 

18 
60 
18 
2 
2 

18 
60 
18 
2 
2 
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ตาราง 22 ส ารวจความพงึพอใจในการออกแบบผลิตภณัฑ์ 

เกณฑ์ในการประเมิน ระดับความพงึพอใจ 

คา่เฉลี่ย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ด้านแนวความคิด 
กระบวนการมีความน่าสนใจ 
การสะท้อนงานหตัถกรรมในผลิตภณัฑ์ 
เคร่ืองประดบัสามารถเพิ่มมลูคา่ให้กบัวสัด ุ
เหลือใช้ได้ 
ผลิตภณัฑ์ท าให้ชมุชนเป็นท่ีรู้จกั 
ประโยชน์จากการกระจายรายได้ให้กบัชมุชน 

 
4.71 
4.67 
 
4.76 
4.72 
4.75 

 
0.456 
0.472 
 
0.429 
0.473 
0.457 

ด้านความสวยงามและประโยชน์ใช้สอยของ
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองประดับ 
รูปแบบผลติภณัฑ์เคร่ืองประดบัมีความสวยงาม 
เคร่ืองประดบัสามารถสวมใสไ่ด้ในชีวิตประจ าวนั 
ความทนทานของผลิตภณัฑ์เคร่ืองประดบั 
วสัดมีุความเหมาะสมกบัรูปแบบของผลติภณัฑ์ 

 
 
4.76 
4.62 
4.58 
4.71 

 
 
0.452 
0.564 
0.516 
0.456 

คะแนนเฉล่ียรวม 4.69 0.630 

 
จากการวิเคราะห์ ตาราง 19 พบว่าแบบส ารวจความพึงพอใจในการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองประดับส าหรับสุภาพบุรุษจากเศษวัสดุเหลือใช้จากศิลปะการท ามีด จังหวัด
อทุยัธานี สามารถแบง่การประเมินออกเป็น 2 สว่น ได้แก่ การประเมินด้านแนวความคิด และการ
ประเมินด้านความสวยงามและประโยชน์ใช้สอยของผลิตภณัฑ์เคร่ืองประดบั 

การประเมินด้านแนวความคิด ผู้ตอบแบบสอบถามระดบัความพึงใจในด้าน
กระบวนการมีความน่าสนใจ มีความน่าสนใจอยู่ในระดบัมาก โดยคา่เฉลี่ยอยู่ท่ี 4.71, การสะท้อน
งานหัตถกรรมในผลิตภัณฑ์ มีความน่าสนใจอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยนอยู่ ท่ี  4.67 , 
เคร่ืองประดับสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้ได้ มีความน่าสนใจอยู่ในระดับมาก โดย
ค่าเฉลี่ยนอยู่ท่ี 4.76, ผลิตภณัฑ์ท าให้ชุมชนเป็นท่ีอยู่จกั มีความน่าสนใจอยู่ในระดบัมาก โดย
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ค่าเฉลี่ยนอยู่ท่ี 4.72, ประโยชน์จากการกระจายรายได้ให้กบัชมุชน มีความน่าสนใจอยู่ในระดบั
มาก โดยคา่เฉลี่ยนอยูท่ี่ 4.75  

การประเมินด้านความสวยงามและประโยชน์ใช้สอยของผลิตภณัฑ์เคร่ืองประดบั
ในด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์เคร่ืองประดบัมีความสวยงาม มีความน่าสนใจอยู่ในระดบัมาก โดย
คา่เฉลี่ยอยู่ท่ี 4.76, เคร่ืองประดบัสามารถสวมใสไ่ด้ในชีวิตประจ าวนั มีความน่าสนใจอยู่ในระดบั
มาก โดยค่าเฉลี่ยนอยู่ท่ี 4.62, ความทนทานของผลิตภณัฑ์เคร่ืองประดบั มีความน่าสนใจอยู่ใน
ระดบัมาก โดยค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.58, วสัดุมีความเหมาะสมกับรูปแบบของผลิตภัณฑ์ มีความ
น่าสนใจอยูใ่นระดบัมาก โดยคา่เฉลี่ยนอยูท่ี่ 4.71 

ตาราง 23 ค าถามเพิ่มเตมิ 

ค าถามเพิ่มเตมิ จ านวน (คน) ร้อยละ (100) 
ความน่าสนใจเชิงพาณิชย์              น่าสนใจ 

                                  ไม่น่าสนใจ 
100 
0 

100 
0 

ราคาที่เหมาะสม                            500 – 1,000 
                                  1,000 – 3,000 
                                  3,000 – 5,000 
                                  5,000 – 10,000 
                                  10,000 ขึน้ไป 

1 
63 
33 
3 
0 

1 
63 
33 
3 
0 

 
จากการวิเคราะห์ ตาราง 22 พบวา่ในสว่นของความน่าสนใจในการน าไปตอ่ยอด

ในเชิงพาณิชย์ ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ (ร้อยละ 100) มีความเห็นตรงกนัวา่ควรน าไปตอ่ยอด
ในเชิงพาณิชย์ และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 63) มีความเห็นตรงกนัว่า ราคาท่ี
เหมาะสมท่ีสดุ คือ ราคา 1,000 – 3,000 บาท รองลงมา คือ 3,000 – 5,000 บาท (ร้อยละ 33) และ
ราคา 5,000 – 10,000 เป็นล าดบัสดุท้าย (ร้อยละ 3)  
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ตาราง 24 ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะ 
1. อยากให้มีดีไซน์ส าหรับผู้หญิง 
2. อยากมีรูปแบบของผลติภณัฑ์ท่ีหลากหลายมากยิ่งขึน้ 
3. อยากให้มีการน ากระบวนการคดินีน้ าไปประยกุต์ตอ่ยอดกบัชมุชนอื่น 
4. อยากให้ผลิตภณัฑ์เคร่ืองประดบัมีฟังก์ชัน่การใช้งานเพิ่มเตมิ เช่น จีมี้มีดอยูภ่ายใน 
5. อยากให้มีการศกึษาการดีๆ เพื่อท าให้ผลิตภณัฑ์ไปได้ไกลยิ่งขึน้ 

 
จากการวิเคราะห์ ตาราง 23 ข้อเสนอแนะผู้วิจยัได้ท าการสรุปเป็นแนวทางในการ

พฒันาตอ่ยอดในอนาคตเร่ืองการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึน้ เช่นมีรูปแบบ
ท่ีสามารถสวมใส่ได้ทัง้ผู้หญิง และผู้ชายเพื่อเป็นการขยายกลุ่มผู้บริโภคให้เข้าถึงบคุคลทัว่ไปมาก
ยิ่งขึน้ มีการเพิ่มลกัษณะการใช้งานในเชิงฟังก์ชัน่ตามความเหมาะสม เช่น การใสก่ลไกของมีดพบั
ขนาดเล็กแทรกลงไปในส่วนของจีห้้อยคอ หรือต่อยอดไปในผลิตภณัฑ์เคร่ืองประดบัรูปแบบอ่ืน 
เช่น พวงกุญแจ ท่ีหนีบแบงก์ หวัเข็มขดั เพื่อตอบสนองผู้บริโภคในด้านฟังก์ชัน่การใช้งาน เพื่อให้
เกิดความครอบคลุมในกลุ่มผู้บริโภคท่ีกว้างมากกว่าเดิม การพัฒนาจุดแข็งในด้านต่างๆ เพื่อ
สง่เสริมให้ผลิตภณัฑ์พฒันาได้อยา่งมาตรฐานในอนาคตตอ่ไป  
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บทที่ 5 
สรุป อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

การพฒันาและออกแบบเคร่ืองประดบัสภุาพบรุุษจากเศษวสัดเุหลือใช้จากศิลปะการท า
มีด จงัหวดัอทุยัธานี เป็นวิจยัเชิงศกึษาและพฒันา (Research & Development) จดัท าเพื่อศกึษา
ข้อมลูกลุ่มผลิตภณัฑ์ศิลปะมีดเหล็กกล้า จงัหวดัอทุยัธานี ศึกษาข้อมลูเศษวสัดเุหลือใช้จากกลุ่ม
ผลิตภณัฑ์ศิลปะมีดเหล็กกล้า จงัหวดัอทุยัธานี และศึกษาข้อมลูเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาการ
ออกแบบเคร่ืองประดบั เพื่อน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาทัง้หมดมาบูรณาการองค์ความรู้สู่การ
ออกแบบผลิตภณัฑ์เคร่ืองประดบัสุภาพบุรุษจากเศษวัสดุเหลือใช้จากศิลปะการท ามีด จังหวัด
อุทัยธานี โดยประกอบด้วย กระบวนการ 4 ขัน้ตอน โดยเร่ิมต้นจากกระบวนการวิเคราะห์และ
ส ารวจข้อมลูศึกษาข้อมลูปฐมภมูิ และทตุิยภมูิรวมไปถึงเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวกบั
ข้อมลูทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกบัการน ามาพฒันาผลิตภณัฑ์เคร่ืองประดบัสภุาพบรุุษจากเศษวสัดเุหลือ
ใช้จากศิลปะการท ามีด ท าการออกแบบและพฒันาต้นแบบเคร่ืองประดบั แล้วน าไปประเมินผล
เพื่อหาข้อเสนอแนะโดยผู้ เช่ียวชาญ และน าเสนอผลงานเผยแพร่ผา่นนิทรรศการ 

กลุ่มตวัอย่างคือ แบบร่าง (Sketch Design) ท่ีได้จากการออกแบบและพฒันาตาม
ข้อก าหนดของการออกแบบท่ีได้จากการศึกษา วิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้น และน าไปให้ผู้ เช่ียวชาญ
คดัเลือกโดยวิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากภาพร่างสามมิตเิพื่อน าไป
สร้างต้นแบบผลิตภณัฑ์เคร่ืองประดบัสภุาพบรุุษจากเศษวสัดเุหลือใช้จากศิลปะการท ามีด และท า
การประเมินความพึงพอใจโดยผู้บริโภค ท าการสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงตอ่ไป 

สรุปผลการวิจัย 
1. จากการเก็บรวบรวมข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลูจากการศกึษาเศษวสัดเุหลือใช้

จากศลิปะมีดเหลก็กล้า จงัหวดัอทุยัธานี ได้ผลออกมาเป็นการแบง่ประเภทของเศษวสัดอุอกเป็น 2 
ประเภท ได้แก่ 

1.1 เศษวสัดปุระเภทโลหะ เป็นเศษวสัดท่ีุมีปริมาณการเหลือทิง้มากท่ีสดุ เศษ
วสัดปุระเภทโลหะเป็นวสัดหุลกัในการใช้ผลิตผลติภณัฑ์ศิลปะมีดเหล็กกล้า โดยปริมาณเศษวสัดท่ีุ
เหลือในแต่ละชนิดของวสัดนุัน้มีความแตกต่างกันขึน้อยู่กบัต้นแบบ รูปแบบของผลิตภณัฑ์ศิลปะ
มีดเหล็กกล้า ท่ีผู้ผลิตผลิตออกมาโดยเศษวสัดปุระเภทโลหะท่ีมีเยอะมากท่ีสดุ ได้แก่ เหล็ก 440c 
เหลก็ดามสักสัสวีเดน เหลก็ดามสักสัปากีสถาน ตามล าดบั โดยวสัดแุตล่ะชนิดจะมีคณุสมบตัิ และ
ความสวยงามท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละชนิด โดยลกัษณะการใช้วสัดแุต่ละชนิดก็จะแตกต่างกัน
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ออกไปตามรูปแบบของผลิตภณัฑ์ถ้าหากมุ่งเน้นความทนทานแข็งแรงก็จะนิยมใช้วสัดท่ีุมีราคาสงู
และคณุภาพท่ีสงูกวา่ ตวัอยา่ง เช่น การใช้เหลก็ดามสักสัท่ีน าเข้าจากสวีเดนจะมีความแข็งแรงและ
ทนทานการศึกกร่อนและการเกิดสนิมมากกว่าเหล็กดามัสกัสท่ีน าเข้าจากปากีสถาน แต่เหล็ก
ดามสักสัท่ีน าเข้าจากปากีสถานก็มีราคาท่ีประหยดักว่าและยงัเป็นท่ีนิยมในการใช้ผลิตผลิตภณัฑ์
ศิลปะมีดเหล็กกล้า เน่ืองจากมีราคาถกูกว่า หรือถ้าหากการมุ่งเน้นความสวยงามสีสนัอาจใช้เป็น
วสัดท่ีุมีความหลากหลายทางด้านสีสนัอยา่งเช่น เหลก็ดามสักสั ไทเทเนียม ท่ีสามารถสร้างสีสนัได้
อยา่งมากมาย แตมี่ข้อเสียด้านคณุภาพท่ีลดลงกว่าเหล็กชนิดอื่นท่ีมีความทนทานตอ่การศกึกร่อน 
และการเกิดสนิมได้ 

โดยจากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญด้านการผลิตผลิตภณัฑ์ศิลปะมีดเหล็กกล้า 
คุณประหยัด วรเวท ได้ให้ค าแนะน าเก่ียวกับวัสดุท่ีเหมาะสมจะน ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
เคร่ืองประดบัตามลกัษณะของรูปแบบการใช้งาน ประโยชน์ใช้สอย ความคงทน ความสวยงาม 
และคณุภาพของเคร่ืองประดบั โดยวสัดท่ีุเหมาะสมท่ีจะน ามาใช้ในการผลิตมากท่ีสุดคือ เหล็ก
440c เน่ืองจากเป็นวสัดท่ีุมีปริมาณการเหลือเยอะมากท่ีสดุ และยงัมีคณุสมบตัิทนตอ่การกดักร่อน 
และไม่มีการเกิดสนิมจึงเหมาะสมท่ีจะน ามาพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์เคร่ืองประดบั ดงันัน้ เศษวสัดุ
เหลือใช้ประเภทโลหะท่ีเหมาะสมแก่การท ามาพฒันาตอ่ยอดมากท่ีสดุในขัน้ต้น คือ เหลก็ 440c 

1.2 เศษวสัดปุระเภทวสัดจุากธรรมชาติ เป็นเศษวสัดท่ีุเหลือจากการผลิตศิลปะ
มีดเหล็กกล้าในสว่นของการท าด้ามมีด หรือฝักเก็บมีดโดยเศษวสัดท่ีุมีปริมาณการเหลือเยอะมาก
ท่ีสดุ ได้แก่ เขาควาย เปลือกหอยเป๋าฮือ้ เปลือกหอยมกุขาว กระดกูฟันกรามช้าง ตามล าดบั โดย
เศษวสัดเุหลือใช้บางชนิดเป็นวสัดท่ีุสามารถหาได้ในพืน้ท่ีจงัหวดัอทุยัธานี เช่น เขาควาย กระดกูววั 
ไม้สัก ไม้ประดู่แดง โดยเศษวัสดุจากธรรมชาตินัน้มีความเหมาะสมท่ีจะน ามาพัฒนาเป็น
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองประดบั ได้ทกุชนิด 

2. จากการเก็บรวบรวมข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลูจากการศึกษากลุ่มผลิตภณัฑ์
ศิลปะมีดเหลก็กล้า จงัหวดัอทุยัธานี 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ศิลปะมีดเหล็กกล้าจังหวดัอุทัยธานีเป็นกลุ่มหัตถกรรมท้องถ่ิน
ของชาวจงัหวดัอทุยัธานี โดยมีภมูิหลงัเร่ิมต้นจากการผลิตปืนเถ่ือนในอดีตช่ือว่ากลุม่อีเติ่งและโดน
ปราบปรามไป จนได้ประยกุต์ทกัษะในการใช้เหล็กจากทกัษะการผลิตปืนมาใช้ในการผลิตอปุกรณ์
เคร่ืองมือทางการเกษตรและสามารถสร้างรายได้ สร้างอาชีพใหม่ให้แก่ชาวบ้านจงัหวดัอทุยัธานี 
จนผลิตภณัฑ์ได้รับการยอมรับเป็นสินค้า OTOP ประจ าจงัหวดั และได้มีการพฒันาตอ่ยอดมาจน
กลายเป็นผลิตภณัฑ์ศิลปะมีดเหล็กกล้า ท่ีมีจุดเด่นทัง้ด้านของ การท ามือ เทคนิคการผลิต การ
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ตกแต่ง และท่ีเป็นจุดเด่นท่ีส าคญัท่ีสดุคือการตกแต่งมีดด้วยการประกอบกับวสัดธุรรมชาติชนิด
ต่างๆ ถือเป็นงานหตัถกรรมท่ีมีความสวยงาม และแปลกตาจึงท าให้ศิลปะมีดจงัหวดัอทุยัธานีนัน้
โด่งดงัและมีช่ือเสียงจนถึงปัจจุบนัประยุกต์เป็นผลิตภณัฑ์มีดส าหรับการใช้งาน โดยมีจุดเด่นใน
การตกแต่งตวัผลิตภณัฑ์ด้วยวสัดจุากธรรมชาติ และโลหะท่ีเกิดเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถใช้งาน
โดยควบคูไ่ปกบัความสวยงามได้ด้วยจนได้รับยกย้องให้กลายเป็นผลิตภณัฑ์ศิลปะมีดเหล็กกล้าท่ี
มีช่ือเสียง 

3. จากการเก็บรวบรวมข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลูจากการศึกษาข้อมลูเก่ียวกับ
แนวทางการพฒันาออกแบบเคร่ืองประดบั 

จากการศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาการออกแบบเคร่ืองประดบั โดย
น าเอาข้อมลูท่ีศกึษาทัง้ 3 ด้านมาประยกุต์เข้าด้วยกนั ได้แก่ ข้อมลูด้านการออกแบบเคร่ืองประดบั
สุภาพบุรุษ ข้อมูลแนวโน้มการออกแบบประจ าปี 2563 และข้อมูลแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 
น ามาสรุปสร้างข้อจ ากดัเพื่อใช้เป็นหลกัในการออกแบบโดยต่อยอดจากข้อมลูใน 3 หวัข้อ โดยมี
แนวคดิในการออกแบบโดยสรุป คือ การออกแบบเคร่ืองประดบัส าหรับสภุาพบรุุษควรมุ่งเน้นไปใน
แง่ของการออกแบบให้มีความเรียบง่าย ร่วมสมยั สวมใส่ได้ในหลายโอกาส สีสนัอาจไม่ฉูดฉาด 
หรือสะดดุตามากนกั รูปทรงควรเป็นรูปทรงแบบพืน้ฐานเรียบง่ายแบบเรขาคณิต โดยข้อมลูแนวคิด
การอออกแบบเคร่ืองประดบันัน้ ได้สอดคล้องกบั แนวโน้มการออกแบบท่ีผู้วิจยัได้ท าการศกึษาใน
หวัข้อ Heritage Fusion ท่ีมุ่งเน้นการน าเสนอเร่ืองราวการออกแบบท่ีหรูหรา เรียบง่าย เน้นพืน้ผิว
จากวัสดุท่ีมาจากต้นก าเนิด ปรุงแต่งวัสดุให้น้อย เส้นสายองค์ประกอบแบบเรขาคณิตน ามา
ออกแบบให้มีเอกลกัษณ์ท่ีหนกัแน่น และน่าค้นหา และใช้แนวคิดด้านเศรษฐกิจหมนุเวียนมาร่วม
ด้วยในแง่ของการพฒันาเศษวสัดเุหลือใช้ โดยเกิดกระบวนการคิดจากการมองเห็นเศษวสัดท่ีุเหลือ
ใช้วา่สามารถน ามาพฒันาตอ่ยอดเป็นรูปแบบเคร่ืองประดบัได้ในลกัษณะใดบ้าง โดยค านึงถึงเศษ
วสัดท่ีุเหลือใช้เป็นหลกั และค านึงถึงกระบวนการผลิตท่ีผู้วิจยัมุ่งเน้นใช้เทคนิคการผลิตผลิตภณัฑ์
แบบกระบวนการดัง่เดมิท่ีตวัชมุชนเองสามารถท าได้เองโดยประยกุต์จากเทคนิคการผลิตศิลปะมีด
เหล็กกล้า น ามาประกอบขึน้ตวัเรือน และตกแต่งด้วยกระบวนการฝีมือจากชุมชน เพื่อเป็นการ
แสดงให้เห็นถึงการคิดแบบกระบวนการคิดใหม่แต่กระบวนการผลิตแบบดัง่เดิม เพื่อเป็นแนวทาง
ในการต่อยอดผลิตภณัฑ์ต่อชุมชนในอนาคตท่ีสามารถผลิต และพึงพาตวัเองได้โดยอาศยัทกัษะ
ฝีมือช่างท้องถ่ินเพื่อให้เกิดการพฒันาอยา่งยัง่ยืนในอนาคต  
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อภปิรายผล 
งานวิจยัเร่ืองการพฒันาและออกแบบเคร่ืองประดบัสภุาพบรุุษจากเศษวสัดเุหลือใช้

จากศิลปะการท ามีดจังหวดัอุทัยธานี พบว่าจากการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมูล ท่ีเก่ียวข้องสามารถอภิปรายผลองค์ความรู้ทางด้านการประยุกต์ใช้ในการออกแบบ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ได้เป็น 3 ส่วนได้แก่ ด้านข้อมูลเศษวัสดุเหลือใช้จากศิลปะมีดเหล็กกล้า 
จงัหวดัอทุยัธานี ด้านข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบักลุม่ผลติภณัฑ์ศิลปะมีดเหล็กกล้า จงัหวดัอทุยัธานี ด้าน
ข้อมลูด้านการออกแบบเคร่ืองประดบั สามารถอธิบายได้ดงันี ้

ด้านข้อมลูเศษวสัดเุหลือใช้จากศิลปะมีดเหล็กกล้า จงัหวดัอทุยัธานี โดยมีวสัดุ
เหลือใช้ท่ีปริมาณมากท่ีสดุได้แก่ วสัดปุระเภทโลหะ โดยการน าเศษวสัดปุระเภทโลหะมาใช้ในการ
ต่อยอดนัน้ ผู้ วิจยัได้ท าการศึกษารวบรวมข้อมลู วิเคราะห์ และปรึกษาผู้ เช่ียวชาญ ในขัน้ต้นควร
เร่ิมต้นการออกแบบ และผลิตเป็นรูปทรงพืน้ฐานแบบเรขาคณิต โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
(พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ และคนอ่ืน ๆ, 2559) ในด้านแนวทางการออกแบบผลิตภณัฑ์ มีความเห็น
ตอ่แนวทางการออกแบบผลิตภณัฑ์จากเศษเหลก็เหลือใช้วา่ สมควรท่ีรูปร่าง รูปทรงของผลิตภณัฑ์
เป็นรูปทรงเรขาคณิต เรียบง่าย ทนัสมยั เน่ืองจากเป็นรูปทรงท่ีง่ายตอ่การผลิต ประหยดัเวลา ไม่มี
ความซบัซ้อน เพื่อให้เกิดความง่ายในการผลิต และต่อยอดกับชาวบ้านในชุมชน ผู้ วิจยัได้ใช้น า

แนวคิดและกระบวนการคิดประยุกต์เศษวัสดุเหลือใช้จากงานวิจัยของ (김동현 และ 

최윤정, 2012) ได้แนวทางการคิดใช้เศษวสัดนุ ากลบัมาผลติเป็นเคร่ืองประดบั เพื่อเป็นการลด
ปริมาณการเหลือทิง้ของเศษวสัดเุหลือใช้ เกิดการใช้งานวสัดท่ีุก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ และเพิ่ม
มลูค่าให้กบัเศษวสัดเุหลือใช้ โดยผู้วิจยัได้น าแนวคิดมาประยกุต์กบัการใช้ผลิตผลิตภณัฑ์เกิดเป็น
การใช้วัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยผลลพัธ์ท่ีได้ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึน้ของเศษวสัดุท าให้ตวั
ชุมชนจากปกติจะท าเศษวสัดท่ีุเหลือไปทิง้ กลบักลายมาเป็นเม่ือมีเศษวสัดเุหลือจะเก็บเอาไว้ใช้
เพื่อการผลติเป็นผลติภณัฑ์เคร่ืองประดบัตอ่ไป 

ด้านข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบักลุม่ผลติภณัฑ์ศิลปะมีดเหลก็กล้า จงัหวดัอทุยัธานี เป็น
กลุม่ผลติภณัฑ์ผลิตศลิปะมีด ท่ีมีจดุเดน่ในด้านของรูปแบบท่ีสวยงาม โดยมีจดุเดน่เป็นมีดท่ีมีหนึ่ง
เดียวในโลก เน่ืองจากจดุเดน่ของศลิปะมีดเหลก็กล้า จงัหวดัอทุยัธานี มีการผลติ ประกอบด้วยวสัดุ
จากธรรมชาติ เช่น งาช้าง เขาสตัว์ต่างๆ ไม้สวยงาม แร่ธาตทุางธรรมชาติ ต่างๆ จึงไม่สามารถหา
วสัดมุาท าซ า้ได้ จึงท าให้ศิลปะมีดเหล็กกล้า ของจงัหวดัอุทยัธานี เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีสร้างช่ือเสียง
และรายได้ให้แก่คนในชมุชนมาตลอดจนถึงปัจจบุนั 
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ด้านข้อมลูด้านการออกแบบเคร่ืองประดบั เคร่ืองประดบัส าหรับสภุาพบุรุษเป็น
เคร่ืองประดบัท่ีมีประวตัิศาสตร์มีท่ีมาคู่กบัวิถีชีวิตของคนตัง้แต่ในยคุอดีตจนถึงปัจจุบนั โดยได้มี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบ หน้าท่ี การสวมใส่ แตกต่างกนัออกแบบเพื่อให้เกิดความเหมาะสม และ
พฒันาตามยคุสมยันิยม โดยในปัจจบุนักระแสนิยมการสวมใส่เคร่ืองประดบัสภุาพบรุุษได้กลบัมา
เป็นท่ีนิยมอีกครัง้ แต่โดยพืน้ฐานของการออกแบบเคร่ืองประดบัส าหรับสภุาพบรุุษนัน้ผู้ออกแบบ
นิยมออกแบบให้มีความเรียบ หรู มีการใช้วสัดท่ีุมีคณุภาพดี โดยมุ่งเน้นไปท่ีรูปแบบและคณุภาพ 
โดยหลกัในการออกแบบท่ีผู้วิจยัได้ท าการศกึษานัน้มีความสอดคล้องกบังานวิจยัของ  (กลัยา จงั
จุติกุล, 2553) ในด้านข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์เคร่ืองประดับส าหรับผู้ ชายโดยผลิตภัณฑ์
เคร่ืองประดบัผู้ชายควรให้ความส าคญักับการออกแบบสินค้าให้สวยงาม และหลากหลายเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องนอกจากนีย้งัควรให้ความส าคญักับคณุภาพ
ของสินค้าเป็นอนัดบัต้นๆ 

ข้อเสนอแนะ 
ผลจากงานวิจยัเร่ืองการพฒันาและออกแบบเคร่ืองประดบัสภุาพบุรุษจากเศษวสัดุ

เหลือใช้จากศลิปะการท ามีด จงัหวดัอทุยัธานี มีข้อเสนอแนะดงันี ้
1. ในด้านความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ อยากให้มีรูปแบบท่ีหลากหลายเพิ่ม

มายิ่งขึน้ มีตัวผลิตภัณฑ์ให้เลือกเพิ่มมากขึน้กว่าแบบท่ีมีอยู่ เพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้ บริโภคใน
หลากหลายกลุ่มมากยิ่งขึน้โดยอย่างยิ่ง อยากให้มีตวัผลิตภณัฑ์ท่ีออกแบบมาเพื่อกลุ่มผู้บริโภค
สภุาพสตรี เพื่อเป็นตวัเลือกในด้านผลิตภณัฑ์เคร่ืองประดบัท่ีมีรูปแบบใหม่เพิ่มมากยิ่งขึน้ส าหรับ
กลุม่สภุาพสตรี 

2. ในด้านของลกัษณะการใช้งาน อยากให้มีการเสริมรูปแบบฟังก์ชัน่การใช้งาน
อยา่งเช่น ในตวัเรือท่ีเป็นจีอ้าจจะมีการซ้อนใบมีดท่ีมีขนาดเล็กเอาไว้ เผ่ือในกรณีท่ีจ าเป็นท่ีจะต้อง
ใช้งาน หรือฟังก์ชัน่ส าหรับผู้หญิงท่ีเป็นเคร่ืองประดบัท่ีสามารถป้องกนัตวัได้ 

3. ในด้านการตลาดและพัฒนาต่อยอด อยากให้มีการพฒันาเป็นแบรนด์หรือ
สินค้าท่ีสามารถจ าหน่ายและเข้าถึงกลุ่มลกูค้าได้ เพื่อจะได้เป็นการส่งเสริม สนบัสนนุกลุ่มผู้ผลิต
ผลิตภณัฑ์ศิลปะมีดจากเหลก็กล้า ให้มีมมุมองทางการตลาดท่ีกว้างขึน้มากกว่าตลาดขายมีด และ
เป็นการน าเสนอเร่ืองราวของอตัลกัษณ์ภูมิปัญญาท่ีน้อยคนจะรู้จกัผ่านผลิตภณัฑ์ท่ีมีความร่วม
สมยัตอ่ไป 

4. ในด้านการใช้เศษวสัดเุหลือใช้ประเภทวสัดธุรรมชาติ นอกเหนือจากงานวิจยั
ในครัง้นีท่ี้ผู้ วิจัยได้น าเศษวัสดุเขาควายมาใช้เป็นวัสดุหลักในการผลิต ยังมีวัสดุประเภทอ่ืนท่ี
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น่าสนใจอย่างเช่น วสัดใุนกลุ่มของไม้ท่ีมีคณุสมบตัิหลากหลายท่ีน่าสนใจ และสามารถตอ่ยอดไป
ได้ในรูปแบบท่ีหลากหลาย และการใช้เทคนิคร่วมท่ีสามารถประยกุต์ใช้กบักลุม่งานหตัถกรรมอ่ืนๆ 
ได้อีกด้วย โดยอาจเป็นการพฒันาผลิตภณัฑ์อ่ืนโดยใช้เศษวสัดท่ีุเหลือมาสร้างเป็นมลูคา่ในอนาคต
กบักลุม่งานหตักรรมอ่ืนตอ่ไป 

5. ในด้านการใช้เศษวสัดท่ีุเหลือใช้ เศษวสัดท่ีุเหลือใช้จากการผลิตศิลปะมีด
เหลก็กล้าในแตล่ะชิน้นัน้จะมีลกัษณะรูปแบบของการตดัเหลก็เพื่อน าไปใช้ผลิตเป็นใบมีด โดยแผ่น
เหล็กแต่ละแผ่นท่ีถกูตดัออกไปนัน้จะมีความแตกตา่งกนัในทกุๆ แผ่นในเร่ืองของมมุการตดัใบมีด
หรือรูปทรงของใบมีดท่ีส่งผลให้การตดัแผ่นเหล็กเป็นมมุต่างๆ โดยผู้วิจยัเห็นว่าในจุดนีส้ามารถ
น ามาตอ่ยอดในแง่ของเร่ืองราวความเป็นหนึ่งเดียวของแผ่นเหล็กท่ีถกูตดัไปเพื่อการท าใบมีด โดย
การต่อยอดเป็นผลิตภณัฑ์เคร่ืองประดบั หรือผลิตภณัฑ์อ่ืนท่ีสามารถประยุกต์ใช้กับการผลิตได้ 
โดยเกิดเป็นผลิตภัณฑ์จากเหล็กท่ีมีเพียงหนึ่งเดียวในโลกเกิดเป็นมูลค่าทัง้ด้านความงามและ 
เร่ืองราวของผลติภณัฑ์ 
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แบบประเมินความพึงพอใจผลิตภณัฑเ์คร่ืองประดบัจากการพฒันาและออกแบบ 
เคร่ืองประดบัสภุาพบรุษุจากเศษวสัดเุหลือใช้จากศิลปะการท ามีดจงัหวดัอทุยัธานี 

 
แบบสอบถามนีเ้ป็นสว่นหนึ่งของการท าปริญญานิพนธ์ เร่ือง การพัฒนาและออกแบบ 

เคร่ืองประดับสุภาพบุรุษจากเศษวัสดุเหลือใช้จากศิลปะการท ามีดจังหวัดอุทัยธานี  ของ 
นายสืบพงศ์ ทิพย์ศิริ นิสิตระดับปริญญาโท สาขานวตักรรมการออกแบบ วิทยาลยัอตุสาหกรรม
สร้างสรรค์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จดัท าขึน้เพื่อประเมินความพึงพอใจ ในการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ในด้านตา่งๆ 

 
 

ตอนท่ี 1 ข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จง: โปรดให้รายละเอียดเก่ียวกบัตวัท่าน โดยการเขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน  และขอ
ความกรุณาเลือกตอบตามความเป็นจริง 
 
1. เพศ 

   ชาย                                        หญิง 
2. อายุ 

   น้อยกวา่ 21 ปี                         22-39 ปี 
   40-54 ปี                                 55 ปีขึน้ไป 

3. ระดบัการศึกษาสูงสุด 
   ประถมศกึษา                          มธัยมศกึษา หรือเทียบเท่า 
   ปริญญาตรี                             ปริญญาโท 
   ปริญญาเอก                           อ่ืน ๆ ............................. 

4. อาชีพ 
   รับราชการ                              พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
   พนงังานบริษัทเอกชน             
  อาชีพอิสระ 
   นิสติ / นกัศกึษา                      อ่ืน ๆ .............................  
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5. รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

   ต ่ากวา่ 15,000 บาท               15,001-30,000 บาท 
   30,001-60,000 บาท              60,001-100,000 บาท 
   มากกวา่ 100,000 บาท 

 
ตอนท่ี 2 แบบส ารวจความพงึพอใจในการออกแบบผลติภณัฑ์ 
ค าชีแ้จง: โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระดบัความพงึพอใจ และขอความกรุณาเลือกตอบ
ตามความเป็นจริง 
 
 
ข้อ 

 
ค าถาม 

ระดบัความพงึพอใจ 
ดีมาก 
(5) 

ดี  
(4) 

ป า น
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
มาก 
(1) 

1. ด้านแนวความคิด 
1.1 กระบวนการคิดมีความน่าสนใจ      
1.2 การสะท้อนงานหตัถกรรมในผลิตภณัฑ์      
1.3 เคร่ืองประดบัสามารถเพิ่มมลูคา่ให้กบั 

เศษวสัดเุหลือใช้ 
     

1.4 ผลิตภณัฑ์ท าให้ชมุชนเป็นท่ีรู้จกั      
1.4 ประโยชน์จากการกระจายรายได้ให้กบัชมุชน      
2. ด้านความสวยงามและประโยชน์ใช้สอยของผลิตภณัฑ์เคร่ืองประดบั 
2.1 รูปแบบผลติภณัฑ์เคร่ืองประดบัมีความสวยงาม      
2.2 เคร่ืองประดบัสามารถสวมใสไ่ด้ในชีวิตประจ าวนั      
2.3 ความทนทานของผลิตภณัฑ์เคร่ืองประดบั      
2.4 วสัดมีุความเหมา่มกบัรูปแบบของผลติภณัฑ์      
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3. ท่านคดิว่าผลิตภณัฑ์มีความน่าสนใจในการต่อยอดเชิงพาณิชย์หรือไม่ 

   น่าสนใจ                                ไม่น่าสนใจ 
4. ท่านคดิว่าระดบัราคาที่เหมาะสมควรอยู่ที่เท่าใด 

   500 - 1,000 บาท                     1,000 - 3,000 บาท 
   3,000 - 5,000                          5,000 - 10,000 บาท 
   10,000 บาทขึน้ไป                   

ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….. 
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แบบสอบถามข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกบั 
เครื่องประดบัส าหรบัสภุาพบุรษุ 

 
แบบสอบถามนีเ้ป็นสว่นหนึ่งของการท าปริญญานิพนธ์ เร่ือง การพัฒนาและออกแบบ 

เคร่ืองประดับสุภาพบุรุษจากเศษวัสดุเหลือใช้จากศิลปะการท ามีดจังหวัดอุทัยธานี  ของ 
นายสืบพงศ์ ทิพย์ศิริ นิสิตระดบัปริญญาโท สาขานวตักรรมการออกแบบ วิทยาลยัอตุสาหกรรม
สร้างสรรค์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวัตถุประสงค์สอบถามข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกับ
เคร่ืองประดบัส าหรับสภุาพบรุุษแบบสอบถามฉบบันีจ้ะใช้ในการค้นหาข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบัการ
ใช้เคร่ืองประดบัและความสนใจในเคร่ืองประดบัส าหรับสภุาพบรุุษ เพื่อน าไปใช้ในการศกึษาวิจยั
และท าการออกแบบตอ่ไป ผู้วิจยัรบกวนผู้ตอบแบบสอบถามโดยเป็นความจริงและขอบพระคณุมา 
ณ โอกาสนี ้

 
 

ตอนท่ี 1 ข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จง: โปรดให้รายละเอียดเก่ียวกบัตวัท่าน โดยการเขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน  และขอ
ความกรุณาเลือกตอบตามความเป็นจริง 
 
1. อายุ 

   ต ่ากวา่ 20 ปี 
  20 - 30ปี 
   31 - 40 ปี     
  41- 50 ปี 
   50 ปีขึน้ไป 

2. อาชีพ 
   นกัเรียน / นกัศกึษา 
   ข้าราชการ             
   พนกังานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
   ลกูจ้างทัว่ไป 
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   ธุรกิจสว่นตวั                                    
  อ่ืน ๆ ............................. 
 

3. รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
   ต ่ากวา่ 15,000 บาท 
   15,000 – 30,000 บาท 
   30,001 – 60,000 บาท 
   60,001 – 100,000 บาท 
   100,000 บาทขึน้ไป 

4. คุณสมใส่เคร่ืองประดับบ่อยแค่ไหน 
   สวมใสป่ระจ า 
   สวมใสอ่าทิตย์ละ 2-3 วนั 
   สวมใสเ่ดือนละ 2-3 ครัง้ 
   ใสเ่ฉพาะโอกาสพิเศษ 
   น้อยครัง้ (น้อยกวา่ 2 ครัง้/สปัดาห์) 

5. เหตุผลในการสวมใส่เคร่ืองประดับ 
................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
6. รูปแบบเคร่ืองประดบัที่สวมใส่ หรือที่คุณสนใจ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

   แหวน 
   ตา่งห ู   
   สร้อยคอ 
   จีห้้อยคอ 
   สร้อยข้อมือ 
   ก าไล 
   ท่ีหนีบเนคไท 
   คฟัลงิค์                                     
  อ่ืน ๆ ............................. 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือเชิญผู้เช่ียวชาญ 
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ภาคผนวก ค 
จริยธรรมในมนุษย์ 
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ภาคผนวก ง 
เอกสารแสดงการเผยแพร่บทความวิจยั 
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ภาคผนวก จ 
เอกสารแสดงการจดสิทธิบัตร 
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ภาคผนวก ฉ 
การออกแบบเคร่ืองประดับ 
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ภาคผนวก ช 
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองประดับ 
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ประวัติผู้ เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล สืบพงศ์ ทิพย์ศิริ 
วัน เดอืน ปี เกิด 29 มีนาคม 2539 
สถานที่เกิด จงัหวดัอทุยัธานี 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2557 ระดบัปริญญาตรี คณะศลิปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบ

ทศันศิลป์ เอกออกแบบเคร่ืองประดบั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ. 2561 ระดบัปริญญาโท คณะวิทยาลยัอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขา
นวตักรรมการออกแบบ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู่ปัจจุบัน 7/1 หมู3่ ต าบลท่าโพ อ าเภอหนองขาหยา่ง จงัหวดัอทุยัธานี 
รหสัไปรษณีย์ 61130 

ผลงานตพีมิพ์ มศว วิจยัครัง้ท่ี 12   
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