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การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อสร้างต้นแบบภาชนะอาหารเบญจรงค์และนําทดลองจัด
อาหารในงานเลี้ยงแนวคิดเอกลักษณ์ไทย โดยนักออกแบบรูปลักษณ์อาหาร และ ๒) เพื่อประเมินผล
รับรองต้นแบบภาชนะอาหารเบญจรงค์ส่งเสริมรูปลักษณ์อาหาร แนวคิดเอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ด้วยวิธีการวิจัยแบบวิจัยและพัฒนา ๔ ขั้น โดยการสุ่มแบบเจาะจงที่ชุมชนดอนไก่ดี อําเภอ
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๑.การสัมภาษณ์นักออกแบบรูปลักษณ์อาหาร ผู้ผลิตเบญจรงค์ และสังเกตการณ์ทําเครื่อง
เบญจรงค์ พบว่า จานคือภาชนะที่ใช้มากที่สุด ด้วยสามารถใช้จัดในงานเลี้ยง และมีการเขียนภาพและ
ลายที่แสดงเอกลักษณ์ไทยประกอบด้วย ภาพสัตว์ ภาพดอกไม้ และลวดลายต่างๆ
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จํานวน ๔๕ ชิ้นงาน นําให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินผล ได้ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๙๐ ถึง ๙๘ ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยใน
ระดับสูง ได้เลือกแบบร่าง คือ แบบไก่ แบบปลากัด แบบช้าง แบบนกยูง แบบดอกบัว แบบดอก
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อาหาร จํานวน ๕ คน ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร จํานวน ๓ คน ตรวจสอบความเหมาะสมรายการ
อาหาร และ ช่างภาพอาหาร จํานวน ๓ คน เลือกภาพ โดยการจัดอาหารแบบพอดีคํา อาหารว่างและ
อาหารหวาน ในงานเลี้ ยงแบบบุ ฟเฟต์ หรือ ค็ อกเทล โดยมีแ จกัน และของตกแต่งตามแนวคิด ที่
สอดคล้ อ งกั บ ภาพและลวดลายของจาน โดยแนวคิ ด หลั ก สื่ อ ความหมายในทางมงคล และเป็ น
สัญลักษณ์ อันแสดงเอกลักษณ์ของไทย
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สัมภาษณ์เพื่อประเมินผลรับรอง โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและการออกแบบ ด้านการออกแบบ
รูปลักษณ์อาหาร และด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์ จํานวน ๑๘ คน ให้การรับรอง
คุณภาพทุกชุดได้ผลการรับรองระดับคุณภาพดีมากที่สุด ทั้งภาพรวมและด้านต่างๆ ของแต่ละชุดโดย
มีค่าเฉลี่ย (𝑋) อยู่ระหว่าง 4.900 ถึง 4.700
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The objectives of this research were 1) to create prototype of Benjarong wares
and to set food party in concept of identity Thai by food stylists and 2) to evaluate
prototype of Benjarong wares enhance Food Styling in Concept of Identity Thai for
Creative Economy using researches and developments method in 4 steps. The
purposive sampling was Donkaidee village, Krathum Baen District, Samut Sakhon
Province. The research result were as follows:
1. The interview of food stylists, Benjarong wares creators, and the observation
of Benjarong wares creation were found that plates were used the most to organize
parties, and the pictures and designs that showed identity Thai consisting of animal
forms, flower forms and line patterns.
2. The sketch development and Selection of 45 pieces of Benjarong wares —
i.e., 3 patterns of 15 sets, were evaluated by the experts and the result was in high
level of 90- 98 percentage. The considering sketches were chicken form, fighting fish
form, elephant form, peacock form, lotus form, Golden Shower flower form, orchid
form, ear of rice pattern, ring of flower pattern, and spike pattern.
3. The prototype of Benjarong wares were 10 sets of 3 round plates: 14 inches,
11 inches, and 8 inches. And the food party setting in concept of identity Thai by 5
food stylists was approved by 3 food experts according to the appropriate menu. Food
party setting photos were approved by 3 food photo experts: finger foods, snack, and
dessert from buffet and cocktail party. Flower vases and decorative items in harmony
with form and pattern of plates were used to express auspicious and symbolism of
identity Thai.
4. The Exhibition Reception was showed at Donkaidee Benjarong village and
was interviewed for certification by 18 experts: art and design experts, food styling
experts and product standard experts. All of products quality were at the highest level
in all issues, mean (𝑋) 4.900 to 4.700.
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ภาชนะเบญจรงค์แบบที่ ๒ ปลากัด ชุดที่ ๒.๑
ภาชนะเบญจรงค์แบบที่ ๓ ช้าง ชุดที่ ๓.๑
ภาชนะเบญจรงค์แบบที่ ๔ นกยูง ชุดที่ ๔.๑
ภาชนะเบญจรงค์แบบที่ ๖ ดอกบัว ชุดที่ ๖.๓
ภาชนะเบญจรงค์แบบที่ ๗ ดอกราชพฤกษ์ ชุดที่ ๗.๑
ภาชนะเบญจรงค์แบบที่ ๘ ดอกกล้วยไม้ ชุดที่ ๘.๑
ภาชนะเบญจรงค์แบที่ ๑๒ ลายรวงข้าว ชุดที่ ๑๒.๑
ภาชนะเบญจรงค์แบบที่ ๑๓ ลายมาลัย ชุดที่ ๑๓.๑
ภาชนะเบญจรงค์แบบที่ ๑๔ ลายดอกเข็ม ชุดที่ ๑๔.๑
จานต้นแบบกลุ่ม ๑ สัตว์ ชุดที่ ๑ ไก่
จานต้นแบบกลุ่ม ๑ สัตว์ ชุดที่ ๒ ปลากัด
จานต้นแบบกลุ่ม ๑ สัตว์ ชุดที่ ๓ ช้าง
จานต้นแบบกลุ่ม ๑ สัตว์ ชุดที่ ๔ นกยูง
จานต้นแบบกลุ่ม ๒ ดอกไม้ ชุดที่ ๑ ดอกบัว
จานต้นแบบกลุ่ม ๒ ดอกไม้ ชุดที่ ๒ ดอกราชพฤกษ์
จานต้นแบบกลุ่ม ๒ ดอกไม้ ชุดที่ ๓ ดอกกล้วยไม้
จานต้นแบบกลุ่ม ๓ ลวดลาย ชุดที่ ๑ ลายรวงข้าว
จานต้นแบบกลุ่ม ๓ ลวดลาย ชุดที่ ๒ ลายมาลัย
จานต้นแบบกลุ่ม ๓ ลวดลาย ชุดที่ ๓ ลายดอกเข็ม
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สารบัญตาราง
ตารางที่
หน้า
2.1 การวิเคราะห์ขั้นตอนการออกแบบ
1๔
๔.๑ ผลสัมภาษณ์ผปู้ ระกอบอาหารและนักออกแบบรูปลักษณ์อาหาร
๖๗
๔.๒ ผลสัมภาษณ์ผผู้ ลิตเบญจรงค์ภาชนะอาหารเบญจรงค์
๗๒
๔.๓ ผลการสังเกตรูปแบบภาชนะเบญจรงค์ และ เทคนิคการผลิตเครื่องเบญจรงค์
๗๖
๔.๔ ผลการประเมินแบบร่างภาชนะอาหารเบญจรงค์และด้านการแสดงเอกลักษณ์ไทย ๙๕
๔.๕ ผลการเลือกแบบสําหรับการผลิตต้นแบบเบญจรงค์
๙๘
๔.๖ ผลการทดลองจัดอาหารในงานเลี้ยงแนวคิดเอกลักษณ์ไทย
๑๑๗
๔.๗ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ในการประเมินรับรอง
๑๒๓
๔.๘ ผลการประเมินรับรองภาชนะ
๑๒๕

บทที่ ๑
บทนํา
๑. ความเป็นมาของการวิจัย
การสร้างสรรค์เป็นทักษะสําคัญของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ความสามารถในการสร้างสรรค์
เป็นส่วนหนึ่งของวิวัฒนาการของมนุษยชาติ โดยเฉพาะการนํามรดกทางวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์ซึ่ง
เป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการต่อยอดและผลิตสิ่งใหม่ๆ ตามวิธีการของศาสตร์และศิลปะแขนงต่างๆ การ
สร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรมเกิดขึ้นในลักษณะต่างกันตั้งแต่การหยิบยืม นําสิ่งต่างๆ มาผสมประกอบ
กัน จนเกิดเป็นผลงานรูปแบบใหม่ๆ การแลกเปลี่ยน คือ นําความรู้ที่มีจากหลายสาขามาแลกเปลี่ยน
เพื่ อให้ เกิ ด การพัฒ นา และแก้ไ ขจุด บกพร่ อ งต่ า งๆ ในผลงานสร้ า งสรรค์ การประดิ ษ ฐ์ เป็ น การ
สร้างสรรค์ที่มีปริมาณของการค้นพบสิ่งใหม่เข้ามามีส่วนร่วมแต่ยังไม่ครอบคลุมทั้งตัวผลของประดิษฐ
กรรมที่มีความแปลกใหม่ขึ้นมา การค้นพบ คือกระบวนการศึกษา รวบรวม และหาสิ่งที่ยังไม่เคย
เกิดขึ้นในโลกมนุษย์นี้ และนํามาพัฒนาเป็นนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ จากลําดับขั้นของการพัฒนา
สร้างสรรค์นวัตกรรมและวิถีใหม่ ทั้งในการดํารงอยู่ของมนุษย์ และการสร้างสรรค์สังคม สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ จุดเน้นประเด็นพัฒนาหลักในช่วงแผนพัฒนานี้ ได้
ระบุไว้ว่า “๒.๒.๘ การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ อาทิ เศรษฐกิจดิจิทัล
เศรษฐกิจฐานชีวภาพ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม และการพัฒนาวิสาหกิจตั้งใหม่ (Start
Up) และวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมถึงการสร้างสังคมผู้ประกอบการ เพื่อต่อยอดฐานการสินค้าและ
บริการ จากฐานผู้ผลิตรายเก่าและสร้างฐานใหม่” สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ: สํานักนายกรัฐมนตรี. (๒๕๖๐: ๑๗)
จากแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ง ชาติฉ บับ ที่ ๑๒ ทํ าให้เ ห็น ได้ ว่า เศรษฐกิ จในยุ ค
ปัจจุบันเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมซึ่งมาจากมรดกภูมิปัญญา ของกลุ่มชน
ต่างๆ เศรษฐกิ จเชิงสร้ างสรรค์นั้นเป็นการสร้างสรรค์ด้วยกลไกที่มุ่งพัฒนาให้เกิดการผลิตในเชิง
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) อันเป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนาประเทศตามหลัก
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์น้ัน แบ่งออกได้เป็น ๔ ประเภท คือ การสร้างสรรค์
จากมรดกทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ศิลปกรรม การสร้างสรรค์ด้านสื่อ และการสร้างสรรค์เชิง
ประยุกต์ศิลป์ (UNCTAD, ๒๐๐๘: ๑๓) สําหรับประเทศไทยการพัฒนานวัตกรรมและอุตสาหกรรมเชิง
สร้างสรรค์ มีศักยภาพจากภูมิปัญญาดั้งเดิมมากมาย สามารถนํามรดกทางวัฒนธรรมมาพัฒนาต่อยอด
เข้าสู่กระบวนการสร้างสรรค์ ซึ่งอุตสาหกรรมสําคัญแขนงหนึ่ง คือ อุตสาหกรรมอาหาร
อาหารเป็นวัฒนธรรมที่สําคัญของคนไทยจัดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีความสืบเนื่องมา
ยาวนาน และ การพัฒนาต่อยอดให้อุตสาหกรรมอาหารเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ได้นั้น มี
ความสําคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะการสร้างสรรค์รูปแบบของอาหารและวิธีการนําเสนอใหม่ๆ แนวคิด

๒

การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารนั้นช่วยพัฒนาประเทศได้ เนื่องจากศักยภาพในการผลิตอาหารของ
ประเทศไทยที่เป็นแหล่งผลิตอาหารสําคัญของโลก สอดคล้องกับศิริเฉลิม สวัสดิวัตน์ (๒๕๕๐: ๑๔๒)
กล่าวว่า “อยากให้อาหารไทยและอุตสาหกรรมของอาหารไทยได้มีการพัฒนา ให้ได้มีหน่วยงานที่ทํา
วิจัยและพัฒนาที่ช่วยเหลือผู้ผลิตนําวัตถุดิบมาแปรรูปส่งออกเสียบ้างแล้วเราจะได้เป็นประเทศที่ถือว่า
เป็นประเทศที่พัฒนา กําลังพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินและส่งเสริมให้ของของไทยนั้นส่งออกไป
ต่างประเทศมากขึ้น” จากแนวคิดแสดงให้เห็นถึงการพัฒนารูปแบบของอุตสาหกรรมอาหารไทย ต้อง
อาศัยหน่วยงานมาทําวิจัยและพัฒนา การสร้างสรรค์รูปแบบอาหารใหม่ๆ โดยการทําการวิจัยและ
พัฒนา ทั้งระบบการผลิตรวมถึงการนําเสนอรูปลักษณ์อาหาร เพราะรูปลักษณ์อาหารมีความสําคัญ
อย่างยิ่ง ต่อการสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ๆ ของผลิตภัณฑ์อาหาร ใช้เพียงแต่อาหารจะมีรสชาติดีขึ้นหรือ
มีความแปลกใหม่ในรสชาติ หากรูปลักษณ์อาหารเป็นวัฒนธรรมที่คนยุคปัจจุบันให้ความสําคัญกับ
ความงามของอาหาร เพราะการใช้สมาร์ทโฟนทําการบันทึกภาพของอาหารที่สวยงามเพื่อแสดงฐานะ
และรสนิยมของตัวตนผ่านเครือข่ายด้วยแอปพลิเคชันต่างๆ ความต้องการรูปลักษณ์อาหารที่สวยงาม
แปลกใหม่จึงเป็นสิ่งที่จูงใจให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมรูปลักษณ์อาหารได้อย่างดี
สาเหตุของการพัฒนารูปลักษณ์อาหารนั้น ที่สําคัญประการหนึ่งคือ การพัฒนาการออกแบบ
รูปลักษณ์อาหารของประเทศไทยสามารถสร้างเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แต่ส่วนใหญ่แล้วการวิจัย
พัฒนาอาหารจะมุ่งศึกษาและพัฒนาในการพัฒนาเทคโนโลยี และ วิทยาศาสตร์การผลิตอาหาร ยัง
ขาดการศึกษาด้านรูปลักษณ์หรือลักษณะการนําเสนออาหารเชิงศิลปประยุกต์ให้สอดคล้องกับความ
นิยมปัจจุบันที่ต้องการบริโภคอาหารที่มีรูปลักษณ์ ความสําคัญของรูปลักษณ์อาหารนั้น เป็นสิ่งแรกที่
มนุษย์จินตนาการขึ้นในสมอง เพราะเมื่อใดก็ตามที่มนุษย์มีความรู้สึกต้องการอาหารมนุษย์จะเห็น
ภาพหรือรูปอาหาร เกิดขึ้นในสมองเป็นลําดับแรกและเมื่อพิจารณาถึงความหมายของรูปลักษณ์
อาหาร ที่หมายถึง ลักษณะในเชิงกายภาพของอาหารสอดคล้องกับแนวคิดของ Bellingham and
Bybee (๒๐๐๘: ๒๕๑) ว่า “You eat with your eyes first ” ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจจําเป็นต้อง
พัฒนาตํารับ วิธีการบริการ และที่สําคัญ คือ รูปลักษณ์อาหาร วิธีการหนึ่งในการพัฒนารูปลักษณ์
อาหารให้มีความมีทันสมัย การออกแบบรูปลักษณ์ อาศัยการออกแบบเป็นกระบวนการที่มีระบบและ
ขั้นตอนที่ เป็ นหลั กการเพื่ อการใช้ส ร้างสรรค์ผลงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ งงานออกแบบ ส่ วนคํ าว่า
รูปลักษณ์ หรือ Style เป็นคําที่มีความหมายใกล้เคียงกับการออกแบบโดยคําว่า รูปลักษณะหรือ
รูปลักษณ์นั้น ราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๕๖: ๙๖๔) ได้ให้ความหมายของ รูปว่าสิ่งที่รับรู้ได้ด้วยตา ส่วน
คําว่า ลักษณะ ราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๕๖: ๑๐๐๑) ให้ความหมายของลักษณะว่า สมบัติเฉพาะตัว
เมื่อนําสองคํามารวมความแล้วควรมีความหมายถึง สิ่งที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวที่ปรากฏให้เห็นได้ด้วย
ตา การออกแบบรูปลักษณ์อาหารนั้นจัดเป็นงานออกแบบหรืองานประยุกต์ศิลป์ที่ต้องสร้างประโยชน์
นั้น คือ รูปลักษณ์ที่สามารถรับประทานและสร้างรูปทรงที่มีเนื้อหาจากสัญลักษณ์ ทั้งในตัวอาหารและ
การตกแต่งที่สวยงามทําให้เกิดความรู้สึกอยากอาหาร และแสดงวัฒนธรรมของชาติ ดังนั้นหลักการ
ต่างๆ ในการออกแบบรูปลักษณ์อาหารจึงสัมพันธ์กับหลักการทางศิลปะและการออกแบบ
บทที่ ๑ บทนํา
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ภาชนะถือเป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้อาหารมีรูปลักษณ์ที่ดีและสวยงาม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งภาชนะเบญจรงค์ ซึ่งเป็นประยุกต์ศิลป์ โดยนําเครื่องปั้นดินเผาสีขาว เขียนลวดลายที่ผิวเครื่อง
เคลือบและลงสี ๕ สี คือ สีแดง เขียว เหลือง ดํา และสีขาว เครื่องเบญจรงค์มีต้นกําเนิดในประเทศจีน
ประมาณปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๐ เครื่องเบญจรงค์ของประเทศไทยปรากฏหลักฐานว่า มาตั้งแต่
สมัยกรุงศรีอยุธยา ประมาณพ.ศ. ๒๑๗๓-๒๑๙๘ สมัยพระเจ้าปราสาททอง ได้มีสั่งทําเครื่องเบญจ
รงค์จากประเทศจีนตาม แนวคิดทางศิลปะ และลวดลายของไทย ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ช่วง
รัชกาลที่ ๒ มีการประดิษฐ์เครื่องเบญจรงค์ลายน้ําทองที่ผูกลายต่างๆ เขียนลงบนถ้วยและใช้สีทอง
ประกอบสีทั้งห้า พร้อมเพิ่มสีต่างๆ เช่น สีชมพู ม่วง และฟ้า ลงไป เมื่อวัฒนธรรมของชาติตะวันตก
หลั่งไหลเข้ามาเครื่องเคลือบแบบฝรั่งจึงเข้ามาแทนที่เครื่องเบญจรงค์
ฤดี นิยมรัตน์ (๒๕๕๔: ๒) กล่าวว่า การใช้เครื่องเบญจรงค์ของไทยในปัจจุบัน สรุปว่า เครื่อง
เบญจรงค์ได้รับความนิยมจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เป็นงานด้านหัตถกรรมของไทยที่ใช้ทั้ง
ศิลปะและหัตถกรรมมาตั้งแต่ส มั ยโบราณ มีการปรับปรุ งและคิ ดค้ นรู ปแบบและลวดลายใหม่ ๆ
เพิ่มขึ้น และมีการประยุกต์ลวดลายที่แตกต่างหลากหลายให้เกิดเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละแหล่งผลิต
สําหรับการใช้งานนั้น ใช้เป็นเครื่องประดับตกแต่งบ้าน ใช้เป็นของที่ระลึก และ ใช้ของขวัญที่มีความ
เป็นเอกลักษณ์สวยงาม หรูหรา และมีคุณค่าสูงสําหรับจะใช้เป็น ของขวัญ ของรางวัล และของกํานัล
ในโอกาสพิเศษ โดยการเลือกสีเลือกลายนั้นขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ ความนิยมและความเชื่อในอดีต
ตัวอย่างเช่น เบญจรงค์ลวดลายเทพนม นิยมใช้ในพิธีบูชาเทวดา เรียกว่า “เครื่องเบญจรงค์บายศรี
ปากชาม” ซึ่งเป็นลักษณะชามเครื่องเบญจรงค์ที่ใช้เครื่องบายศรี อย่างเหมาะสมสวยงาม

ภาพที่ ๑.๑ สํารับไทยอาหารในจิตรกรรมฝาผนัง
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การใช้ภาชนะเบญจรงค์ คือ ความรู้สึกถึงความหรูหราและความเอกลักษณ์ไทยแบบประเพณี
คนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่มักมองข้ามภาชนะเหล่านี้ในการใช้งานในชีวิตประจําวัน แต่ภาชนะเบญจรงค์เป็น
ภาชนะที่สื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ของชนชาติไทยได้อย่างดี ทั้งลวดลาย รูปทรงและสีสันแต่โดยส่วน
ใหญ่แล้วภาชนะอาหารหรือเครื่องโต๊ะอาหารที่เป็นเครื่องเบญจรงค์มักจะมีรูปแบบภาชนะชิ้นเล็กๆ
เนื่องจากรูปลักษณ์ของอาหารไทยที่เป็นสํารับ คือ มีข้าวและกับวางหลายชนิดอยู่ใน โตกหรือถาด
ตัวอย่างการถ่ายทอดภาพสํารับอาหาร ภาพจิตรกรมฝาผนังระเบียงคตวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
วรมหาวิหาร แสดงให้เห็นถึงสํารับอาหารของทศกัณฐ์ที่แบ่งประเภททั้งคาวและหวาน ส่วนที่ปรากฏ
ชัดเจน คือ ขนมตระกูลทองในจานเชิงวางรอบขอบสํารับ (ภาพที่๑.๑) ดังนั้นรูปแบบของภาชนะ
เบญจรงค์ที่ใส่อาหารจึงมีลักษณะส่วนใหญ่เป็นชามฝาหรือชามที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก เมื่อนําไปใช้ใน
ธุรกิจการจัดเลี้ยงหรือธุรกิจการบริการอาหารก็จะปรับรูปแบบ รูปร่าง สี ซึ่งมีการใช้จานอาหารเป็น
จํานวนมากโดยมีการสั่งทําเป็นลักษณะเฉพาะและมีรู ปลั กษณ์ที่ เป็นไทยแบบดั้งเดิมรู ปแบบของ
ภาชนะจึงมีผลต่อรูปลักษณ์อาหารซึ่งหน้าที่การออกแบบรูปลักษณ์อาหาร (Food design) จึงเป็น
หน้าที่ของนักออกแบบรูปลักษณ์อาหาร (Food stylist)
นักออกแบบรูปลั กษณ์อาหารทําหน้าที่ใ นการสร้างสรรค์รูปลักษณ์อาหาร ทั้งการเลือก
ภาชนะ การจัดอาหาร และนําเสนออาหารตามธีมงาน โดยอาศัยหลักการทางศิลปะ ดังนั้นหากนัก
ออกแบบรูปลักษณ์อาหารทําการออกแบบอาหาร ๑ ตํารับนําเสนอรายการอาหารนั้น นักออกแบบ
รูปลักษณ์อาหารจึงต้องเลือกจานนําไปใช้ใส่อาหารในภาชนะนั้น และเมื่อนําไปใช้ในธุรกิจการใช้
ภาชนะนั้นย่อมทวีจํานวนมากขึ้น เช่น นักออกแบบรูปลักษณ์อาหารกําหนดให้ใช้ภาชนะในลักษณะ
หนึ่ง เมื่อนําไปใช้ในธุรกิจจัดเลี้ยง ๑๐๐ คน การใช้ภาชนะนั้นจึงต้องเท่ากับ ๑๐๐ หรือมากกว่านั้น
เพื่อใช้บริการลูกค้า โดยส่วนใหญ่การออกแบบรูปแบบภาชนะยังขาดการวิจัยที่มาจากศึกษาความ
คิดเห็นของนักออกแบบรูปลักษณ์อาหารที่เป็นผู้รับผิดชอบการสร้างสรรค์หน้าตาอาหารให้สวยงาม
เพื่อผลิตและจําหน่ายในจํานวนมากๆ เพราะภาชนะเหล่านั้นหากได้รับการรับรองจากนักออกแบบ
รูปลักษณ์อาหารแล้วก็จะต้องมีความต้องการซื้อเพิ่มเป็นจํานวนมากขึ้นในธุรกิจอาหาร ภัตตาคารและ
โรงแรม รวมถึงแนวคิดเกี่ยวกับเอกลักษณ์ไทยในความคิดเห็นของนักออกแบบรูปลักษณ์อาหารที่มี
ผลต่อภาชนะอาหารนั้นจึงเป็นสิ่งสําคัญในการถ่ายทอดอาหารสู่ธุรกิจการจัดเลี้ยงเชิงสร้างสรรค์
การสร้างสรรค์เอกลักษณ์ไทยผ่านภาชนะที่เป็นเครื่องเบญจรงค์และรูปลักษณ์อาหารไทยเป็น
สิ่งสําคัญที่จะทําให้นักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในเมืองไทยได้ ซึมซับความเป็นไทย
ผ่านการนําเสนออาหาร บางครั้งการมาชมศิลปวัฒนธรรมของไทย นักท่องเที่ยวเหล่านั้นอาจจะดูได้
ครั้งเดียวแต่การซึมซับความเป็นไทยผ่านอาหารใน ๑ วันนักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติจะต้องสัมผัส
กับอาหารต่างๆ อย่างน้อยวันละ ๓ มื้อ การนําเสนอรูปลักษณ์อาหารที่สัมพันธ์กับภาชนะแนวคิด
เอกลักษณ์ไทย จึงเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงอารยธรรมของความเป็นไทยได้อย่างดีและเป็นการ
ส่งเสริมถึงการผลิตภาชนะเบญจรงค์ที่นํามาใช้จัดตกแต่งอาหารอันเป็นการแสดงถึงศิลปวัฒนธรรม
ไทยในระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์
บทที่ ๑ บทนํา
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ภาชนะเบญจรงค์ และ รูปลักษณ์อาหารแนวเอกลักษณ์ไทยที่สร้างสรรค์ จึงเป็นส่วนหนึ่งของ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่ งมีกระบวนการหลักคือ การสร้างสรรค์ (Creation) การทําหรือการผลิ ต
(Making) การเผยแพร่ (Dissemination) และ การจัดแสดงรับรองสินค้า (Exhibition & Reception)
กระบวนการดังกล่าวสอดคล้องกับการวิจัยและพัฒนาและกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน
ประยุกต์ศิลป์ ซึ่งเมื่อกล่าวถึงลักษณะของภาชนะเบญจรงค์เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของหมู่บ้านดอนไก่
ดี อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เป็นแหล่งผลิตที่มีความสําคัญมีลักษณะที่มีศักยภาพสหรับ
การศึกษาในเชิงวิจัยและพัฒนา หมู่บ้านศิลปหัตถกรรมดอนไก่ดีเป็นหมู่บ้านศิลปหัตถกรรมดีเด่น
จากมูลนิธิหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ชาวหมู่บ้านปัจจุบันยังดําเนินการผลิตเครื่องเบญจรงค์โดยมีการเน้น
การสร้างสรรค์ทั้งรูปแบบดั้งเดิมและรูปแบบสมัยใหม่ตามความต้องการของผู้บริโภคจะสั่งออกแบบ
ผลิตหรือเขียนลวดลาย แต่เนื่องจากที่มีการศึกษาวิจัยทั้งการพัฒนาเชิงการตลาด เชิงการท่องเที่ยว
หรือ เชิงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หากยังขาดดารศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบภาชนะเชิงสร้างสรรค์ที่
สัมพันธ์กับแนวคิดของนักออกแบบรูปลักษณ์อาหาร ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญสําคัญในการใช้ภาชนะให้
เหมาะสมกับรูปลักษณ์อาหาร
การพัฒนาภาชนะเบญจรงค์ให้เกิดรูปลักษณ์เชิงสร้างสรรค์เป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปะ ใน
สาขาประยุกต์ศิลป์ การสร้างสรรค์ในทางศิลปะ (ชลูด นิ่มเสมอ, ๒๕๕๗: ๔๑๒) มีความหมายว่า การ
สรรหาหรือคิดค้นรูปทรงหรือหน่วยที่มีสาระต่อจุดหมายของการสร้างสรรค์ให้เกิดรูปทรงใหม่ หรือมี
ลักษณะเฉพาะตัวเป็นต้นแบบ การสร้างสรรค์ทางศิลปะเป็นการหาแรงบันดาลใจที่มีความแปลกใหม่
ทางด้านความคิดและแนวคิด ที่นําไปสู่การสร้างสรรค์ ตามแนวคิดให้ออกมาเป็นผลงานที่มีความ
สวยงาม และ สอดคล้องกับแรงบันดาลใจหรือแนวคิดที่นําเสนออย่างเหมาะสมลงตัว ดังนั้นการ
สร้างสรรค์หรือการพัฒนาภาชนะเบญจรงค์ที่สัมพันธ์กับรูปลักษณ์อาหารตามแนวคิดของนักออกแบบ
รู ป ลั ก ษณ์ อ าหารจะสามารถนํ า เสนอเอกลั ก ษณ์ ข องไทยได้ อ ย่ า งดี สามารถต่ อ ยอดเข้ า สู่ ร ะบบ
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และสามารถนําไปจําหน่ายได้มากขึ้น เพราะนักออกแบบรูปลักษณ์อาหาร
เป็นผู้ออกแบบสร้างสรรค์ต้นแบบของอาหารตํารับต่างๆ เพื่อนําไปใช้ผลิตจํานวนมากในอุตสาหกรรม
โรงแรมและการจั ด เลี้ ย ง อั น เป็ น การช่ ว ยเพิ่ ม มู ล ค่ า ทั้ ง อาหารและภาชนะเบญจรงค์ ใ ห้ เ กิ ด การ
สร้างสรรค์นําวัฒนธรรมไทยไปสู่สากลผ่านรูปลักษณ์อาหารและเครื่องเบญจรงค์ได้แสดงเอกลักษณ์
ไทยอย่างดียิ่ง
๒. วัตถุประสงค์
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย แบบวิ จั ย และพั ฒ นา (Researches and Developments) มี
วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อพั ฒ นาภาชนะเบญจรงค์ส่ งเสริ ม รู ปลั กษณ์ อาหาร แนวคิ ดเอกลั กษณ์ ไ ทยเชิ ง
เศรษฐกิ จ สร้างสรรค์ บนฐานการผลิ ตในจังหวัดสมุท รสาคร โดยประกอบด้วยวั ตถุประสงค์ย่อย
ดังต่อไปนี้
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๒.๑ เพื่อสร้างต้นแบบภาชนะอาหารเบญจรงค์และนําทดลองจัดอาหารในงานเลี้ยงแนวคิด
เอกลักษณ์ไทย โดยนักออกแบบรูปลักษณ์อาหาร
๒.๒ เพื่อประเมินผลรับรองต้นแบบภาชนะอาหารเบญจรงค์ส่งเสริมรูปลักษณ์อาหาร แนวคิด
เอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์
๓. คําถามหลักในการวิจัย
คําถามการวิจัยในการพัฒนาภาชนะเบญจรงค์ส่งเสริมรูปลักษณ์อาหารแนวคิดเอกลักษณ์ไทย
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนฐานการผลิตในจังหวัดสมุทรสาคร ดังนี้
๓.๑ ต้ น แบบภาชนะอาหารเบญจรงค์ แ ละการนํ า ทดลองจั ด อาหารในงานเลี้ ย งแนวคิ ด
เอกลักษณ์ไทย โดยนักออกแบบรูปลักษณ์อาหาร จะมีลักษณะอย่างไรและจะนําไปใช้อย่างไร
๓.๒ ผลประเมินผลรับรองต้นแบบภาชนะอาหารเบญจรงค์ส่งเสริมรูปลักษณ์อาหาร แนวคิด
เอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพเป็นอย่างไร
๔. กรอบแนวความคิดของการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาภาชนะเบญจรงค์ส่งเสริมรูปลักษณ์อาหารแนวคิดเอกลักษณ์ไทยเชิง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนฐานการผลิตในจังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วยเรื่องแนวคิดต่างๆ ดังต่อไปนี้
๑) แนวคิดในการออกแบบผลงานศิลปกรรม
จากการวิเคราะห์กระบวนการออกแบบพบขั้นตอนของการออกแบบสร้างสรรค์ ๔ ขั้นตอน
การวิเคราะห์กําหนดขอบเขต ออกแบบร่าง สร้างต้นแบบ และ การประเมินผล
๒) แนวคิดในการวิจัยและพัฒนา
การวิจั ย และพัฒ นาเป็นรูป แบบหนึ่ง ของการวิจัยที่ ช่ว ยสร้า งสรรค์นวัต กรรมใหม่ๆ ผ่า น
กระบวนการวิจัยพัฒนาและปรับปรุงแบบเป็นวงรอบสองครั้ง ขั้นตอนหลักของการวิจัยและพัฒนา
ประกอบด้วย
ขั้นตอนที่ ๑ การวิจัย๑ เป็นการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์
ขั้นตอนที่ ๒ การพัฒนา๑ เป็นการนําเสนอร่างและการคัดเลือกหรือหาประสิทธิภาพของร่าง
แบบสิ่งที่ต้องการสร้างสรรค์
ขั้นตอนที่ ๓ การวิจัย๒ เป็นการนําสิ่งที่พัฒนาสร้างสรรค์ไปทดลองใช้
ขั้นตอนที่ ๔ การพัฒนา๒ เป็นการประเมินผลของการทดลองใช้
ขั้ น ตอนการวิ จั ย และพั ฒ นาทั้ ง ๔ ขั้ น ตอน เป็ น กระบวนการวิ จั ย ที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาหรื อ
ปรับปรุงระบบหรือนวัตกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ โดยมีความสอดคล้องกันขั้นตอนการออกแบบ
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๓) แนวคิดในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ห่วงโซ่ของการสร้างสรรค์เริ่มต้นจากความสามารถในการผลิต (Supply) สู่ขบวนการต่างๆ
เพื่อให้ตอบรับกับความต้องการของผู้บริโภค (Demand) โดยมีขบวนการดังนี้
ขบวนการที่ ๑ การสร้างสรรค์ (Creation) ขั้นตอนแรกของขบวนการที่อาศัยบริบทจากภูมิ
ปัญญาที่เป็นรากเง้าดั้งเดิมนํามาใส่แนวคิดแปลกใหม่กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่
สร้างสรรค์โดยอาศัยการออกแบบหรือจําลองแบบก่อนนําไปใช้ในขั้นตอนต่อไป
ขบวนการที่ ๒ การทําหรือการผลิต (Making) ขั้นตอนนี้เป็นการปฏิบัติของขบวนการที่จะ
สร้างสรรค์ผลงานให้เป็นรูปธรรมทั้งผลงานเดี่ยวหรือชิ้นเดียวและการผลิตที่ละมากๆ เป็นขบวนการที่
ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทักษะความสามารถรวมถึงความชํานาญเชิงช่างมาผลิตให้เกิดผลงาน
สร้างสรรค์ขึ้น
ขบวนการที่ ๓ การเผยแพร่ (Dissemination) ขั้นตอนของการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
ให้เข้าสู่การตลาดหรือการนําเสนอแนวคิดให้ผู้เกี่ยวข้องในการบริโภคได้ทดลองใช้
ขบวนการที่ ๔ การจัดแสดงรับรองสินค้า (Exhibition Reception) ขั้นตอนการเผยแพร่
สิ น ค้ า หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส ร้ า งสรรค์ เ ข้ า ถึ ง ผู้ บ ริ โ ภคและผู้ เ กี่ ย วข้ อ งในการผลิ ต สร้ า งสรรค์ ใ ห้ ต รง
กลุ่มเป้าหมายทั้งในรูปแบบของการจัดแสดง หรือ นิทรรศการ
เมื่อนําทั้งสามแนวคิดมาวิเคราะห์และผนวกเข้ากันเกิดเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยในการ
พัฒนาดังนี้

ภาพที่ ๑.๒ กรอบแนวคิด

บทที่ ๑ บทนํา

๘

จากแนวคิดการพัฒนาเบญจรงค์ส่งเสริมรูปลักษณ์อาหารแนวคิดเอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ได้ ดังนี้

ภาพที่ ๑.๓ กรอบการวิจัย
ขั้นการศึกษาข้อมูล เป็นขั้นตอนที่รวมขั้นตอนของการวิจัย๑ และ การกําหนดของเขตของ
การสร้างสรรค์ และขั้นตอนการสร้างสรรค์ตามห่วงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นขั้นตอนของดําเนินการ
เรื่องการหาข้อมูลต่างๆ การหาวิธีการการเทคนิคต่างๆ ในการสร้างสรรค์ หรือมีลักษณะเป็นการ
ประเมินความต้องการจําเป็นทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ แล้วนําสิ่งที่ได้มาผลิตเป็นต้นแบบหรือ
ผลิตภัณฑ์
ขั้นการพัฒนาแบบ เป็นขั้นตอนที่ตรงกับขั้นตอนการพัฒนา ๑ เพื่อทําการพัฒนาแนวคิดสู่
แบบร่างต่างๆ และทําการร่างแบบหรือออกแบบร่างตามกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์วิเคราะห์
แบบเพื่อประเมินความเหมาะสมในการนําไปผลิตต้นแบบ และทําการคัดเลือกแบบร่างสําหรับการ
นําไปผลิตเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์

บทที่ ๑ บทนํา

๙

ขั้นการผลิตต้นแบบและทดลองใช้ เป็นขั้นตอนที่ตรงกับขั้นตอนการวิจัย ๒ ตามแบบวิจัย
และพัฒนา หรือขั้นตอนการสร้างต้นแบบของกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์เป็นการผลิตต้นแบบ
เพื่อให้เกิดการนําไปทดลองใช้ ซึ่งในขั้นตอนนี้ได้นําวิธีการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อให้ต้นแบบ
ได้ถูกทดลองนําไปใช้ว่าใช้ได้จริงหรือไม่ มีปัญหาอย่างไรเพื่อการพัฒนา
ขั้นเผยแพร่และรับรอง เป็นขั้นตอนที่ตรงกับขั้นตอนการพัฒนา ๒ ตามแบบวิจัยและพัฒนา
ขั้ น การประเมิ น ผลตามขั้ น ตอนการออกแบบสร้ า งสรรค์ ขั้ น ตอนการเผยแพร่ แ ละรั บ รอง ตาม
กระบวนการห่วงโซของการสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่นําต้นแบบผลิตภัณฑ์เข้าสู่การประเมินผลเพื่อ
รับรองเข้าสู่แหล่งชุนชนหรือผู้ที่มีความรู้ในการผลิตและจําหน่ายได้ประเมินเพื่อเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
หรือการจําหน่าย
๕. นิยามศัพท์
ภาชนะเบญจรงค์ หมายถึง ภาชนะใส่อาหารประเภทถ้วย ชาม จาน หรือ ช้อน หรือเรียก
รวมกันว่าเครื่องโต๊ะอาหารที่ใช้สําหรับการจัดบริการอาหารในงานเลี้ยงต่างๆ ด้วยกรรมวิธีการทําด้วย
เครื่องปั้นดินเผาเขียนสีด้วยกรรมวิธีเบญจรงค์ และเบญจรงค์ลายน้ําทอง ที่สามารถนํามาใช้บรรจุ
อาหารเพื่อการจัดวางสําหรับการบริการในงานเลี้ยงในโอกาสต่างๆ โดยเกิดความสวยงามจากรูปทรง
สี และ ลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ไทย
รูปลักษณ์อาหาร หมายถึง การนําเสนอหรือแสดงออกซึ่งรูปทรงของอาหารสีสัน และ
องค์ประกอบทางการเห็นหรือทัศนธาตุร่วมกับหลักการทางศิลปะ เพื่อให้เกิดความรู้สึกสวยงามน่า
รับประทานและแสดงซึ่งเนื้อหาเรื่องราวหรือ ธีมของงานเลี้ยงต่างๆ ที่รูปลักษณ์อาหารนั้นไปปรากฏ
อยู่ ซึ่งรูปลักษณ์อาหารมีขอบเขต ตั้งแต่การจัดในจาน การจัดนําเสนอทั้งโต๊ะอาหาร รวมถึงการจัด
ในงานเลี้ยงต่างๆ ซึ่งผู้ออกแบบหรือสร้างสรรค์ เรียกว่า นักออกแบบรูปลักษณ์อาหาร (Food stylist)
แนวคิดเอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หมายถึง รูปสัญลักษณ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
มรดกทางวัฒนธรรมของไทย อันแสดงออกซึ่งความเป็นอัตลักษณ์ของชนชาติไทยที่ปรากฏให้เห็น
ตามความเข้ า ใจของบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งในงานนั้ น ๆ โดยการนํ า ผ่ า นห่ ว งโซ่ ข องระบบเศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์ อันได้แก่ การสร้างสรรค์ การผลิต การเผยแพร่ และการจัดนิทรรศการรับรอง อันเป็น
ส่วนหนึ่งของการพัฒนาเข้าสู่ฐานการผลิตที่สร้างสรรค์ต่อยอดจากสินค้าภูมิปัญญาวัฒนธรรมเข้าสู่
ระบบเศรษฐกิจด้วยการเพิ่มมูลค่าทางศิลปะลงไปในผลงานนั้นๆ
การผลิตภาชนะเบญจรงค์ในจังหวัดสมุทรสาคร หมายถึง ชุมชน หมู่บ้าน หรือ วิสาหกิจ
ชุ ม ชน ที่ ทํ า การผลิ ต เครื่ อ งเบญจรงค์ ที่ มี ที่ ตั้ ง อยู่ ภ ายในจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร ด้ ว ยการผลิ ต ทั้ ง
กระบวนการหรือกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งก็ได้ที่สามารถนําไปสร้างให้เป็นผลงานภาชนะ หรือ
เครื่องโต๊ะอาหารด้วยกรรมวิธีเบญจรงค์และเบญจรงค์ลายน้ําทอง
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๖. ประโยชน์ของการวิจัย
๖.๑ เป็นแนวทางให้กับหน่วยงานวิสาหกิจชุมชนที่ทําการผลิตเครื่องเบญจรงค์ ภาชนะอาหาร
และภาชนะเซรามิคในวิธีการหาแนวคิดในการผลิตภาชนะอาหารและเครื่องโต๊ะอาหารที่สามารถนํา
ไปต่อยอดจากงานวิจัยนี้ให้เกิดรูปแบบของผลผลิตที่หลากหลาย
๖.๒ เป็นการสร้างศักยภาพในระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย ใน ๓ ลักษณะงานดังนี้
หน่วยผลิตทั้งหน่วยงานวิสาหกิจชุมชนที่ทําการผลิตเครื่องเบญจรงค์ ภาชนะอาหาร และภาชนะ
เซรามิค ฯลฯ ในการหาวิธีการผลิตที่สร้างสรรค์แปลใหม่สอดคล้องกับรสนิยมของคนในวัฒนธรรม
ไทยร่วมสมัย หน่วยส่งเสริม อาทิ กรมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญา หรือ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าง
ประเทศ ของกระทรวงพาณิชย์ ในการส่งเสริมการผลิตสินค้าจากทุนทางวัฒนธรรมในรูปแบบที่
สร้างสรรค์และเป็นทรัพย์สินทางภูมิปัญญาของคนไทย หน่วยงานด้านวัฒนธรรม ในการส่งเสริมการ
พัฒนาวิธีการสร้างสรรค์ ในการผลิตสิ นค้าและการหาช่องทางการตลาดใหม่ๆ อาทิ กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม สํานักงานเอกลักษณ์ของชาติ หรือ สํานักงานวัฒนธรรมร่วมสมัย ในการสร้างสรรค์ทุนทาง
วัฒนธรรมให้กับเยาวชนและคนรุ่นใหม่
๖.๓ เป็นแนวทางในการศึกษาพัฒนาภาชนะอาหารประเภทอื่นๆ ที่มีการสร้างสรรค์จากทุน
ทางวัฒนธรรมต่างๆ ให้เกิดผลกระทบในมุมกว้างของการพัฒนาที่ตอบรับกับผู้เกี่ยวข้อง ทั้งผู้รับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ นักออกแบบรูปลักษณ์อาหารที่จะนําเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมไปใช้สร้างสรรค์ผลงาน

บทที่ ๑ บทนํา

บทที่ ๒
เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวข้อง
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเรื่อง การพัฒนาภาชนะเบญจรงค์ส่งเสริมรูปลักษณ์อาหาร
แนวคิดเอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนฐานการผลิตในจังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วย
เรื่องแนวคิดต่างๆ ดังต่อไปนี้
๑. การพัฒนาและการออกแบบสร้างสรรค์
๒. ภาชนะเบญจรงค์
๓. รูปลักษณ์อาหาร
๔. เอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์
๕. การผลิตเบญจรงค์ จังหวัดสมุทรสาคร
๖. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
โดยได้รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปเอกสารที่เกี่ยวข้องมานําเสนอ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. การพัฒนาและการออกแบบสร้างสรรค์
หากจะกล่าวถึงการพัฒนากับการออกแบบนั้นเป็นกระบวนการที่มีลักษณะคล้ายกันในเชิง
ของการสร้ า งสรรค์ คื อ เป็ น การมุ่ ง สร้ า งสิ่ ง ใหม่ ที่ ดี ง ามต่ อ สั ง คมการพั ฒ นาหรื อ การออกแบบที่
สร้างสรรค์ได้ โดยเฉพาะการสร้างนวัตกรรม คือ สร้างสรรค์ผลิตสิ่งใหม่เกิดขึ้นซึ่งเป็นทักษะที่สําคัญ
ของมนุษย์ในศตวรรษที่ ๒๑ ในส่วนนี้มุ่งเน้นการพัฒนาในเชิงของการออกแบบสร้างสรรค์ที่เป็น
กระบวนการในเชิงประยุกต์ศิลป์ที่จะนําเสนอดังต่อไปนี้
ความหมายของการออกแบบ มีนักวิชาการและสถาบันการศึกษาได้เสนอความหมายของการ
ออกแบบที่เป็นพื้นฐานของการสร้างสรรค์ ดังนี้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (๒๕๓๕: ๔๗๓) ได้กล่าวถึง การออกแบบว่า
หมายถึง การออกแบบโครงสร้างหรือวัตถุใหม่ เป็นลักษณะของการวางแผน การวางโครง ซึ่งหมายถึง
การจัดวางส่วนต่างๆ หรือ การวางแนวทางที่มีจุดมุ่งหมาย มีระเบียบแบบแผนในการสร้างสรรค์สิ่ง
ต่ า งๆ อั น เนื่ อ งมาจากแนวความคิ ด ให้ ส ามารถแปลเป็ น รู ป แบบที่ ม องเห็ น ได้ ซึ่ ง ต้ อ งเป็ น การ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่และปรับปรุงสิ่งเก่าให้ดูแปลกใหม่ขึ้น
นวลน้อย บุญวงษ์ (๒๕๔๒: ๒-๓) ได้เสนอขอบเขตของการออกแบบว่ามี ๒ แนวทาง คือการ
ออกแบบที่เน้นผลผลิต หมายถึง ผลผลิต ซึ่งเกิดจากกระบวนการ เช่น กระบวนการออกแบบซึ่งยังอยู่
ในรูปแนวคิด แบบร่างตลอดจนสร้างต้นแบบ และ จากกระบวนการผลิตซึ่งอยู่ในรูปแบบของผลผลิตที่
เป็นวัตถุ สิ่งของ หรือ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ และการออกแบบที่เน้นกระบวนการ หมายถึง การออกแบบเป็น
กระบวนการทํางานเพื่อให้เกิดเป็นผลผลิต

๑๒

สกนธ์ ภู่งามดี (๒๕๔๕: ๙๑) เสนอความหมายของการออกแบบว่า การใช้ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งใหม่ที่แตกต่างจากสิ่งที่มีอยู่เดิมหรือไม่เคยปรากฏมาก่อน เมื่อสร้างผลงานออกมา
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ควรคํานึงถึงความสวยงามตามหลักสุนทรียศาสตร์ และความเป็นไปได้
ในการใช้งามตามความต้องการของมนุษย์ หรือเพื่อความพยายามในการนําต้นแบบของผลงานการ
ออกแบบไปพัฒนาผลงานหรือผลิตภัณฑ์ในลําดับต่อไป
จากที่ยกตัวอย่างนิยามความหมายของหลักการออกแบบมานั้น สามารถสรุปความหมายของ
การออกแบบได้ว่า หมายถึง กระบวนการสร้างสรรค์ต้นแบบหรือผลงานเพื่อการใช้ประโยชน์โดยอาศัย
หลักการทางศิลปะ โดยการสร้างต้นแบบหรือผลงานตามวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์ ด้วยความ
แตกแต่งแปลกใหม่ทั้งหมดหรือการปรับปรุงจากรูปแบบเดิมให้ดูแปลกใหม่ยิ่งขึ้น
ส่วนกระบวนการออกแบบมีผู้เสนอแนวคิดที่มีขั้นตอนต่างกัน จะขอนําเสนอแนวคิดหลักที่
เป็นขั้นตอนของการออกแบบเชิงการสร้างสรรค์ ดังนี้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ ประสานมิตร (๒๕๓๕: ๔๗๘) ได้ เสนอขั้นตอนของการ
ออกแบบหรือกระบวนการออกแบบประกอบด้วย ๔ ขั้น ดังนี้
๑) ขั้ นคิด จากแรงบันดาลใจตามความต้องการและวัตถุ ประสงค์การออกแบบ เพื่อการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ในผลงาน โดยจะมีคําถามเพื่อการออกแบบคือ ออกแบบอะไร ออกแบบเพื่อใคร
และออกแบบอย่างไร
๒) ขั้ น รวบรวมข้ อ มู ล เป็ น ขั้ น ตอบในการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล เพื่ อ หาคํ า ตอบว่ า ออกแบบอะไร
จากนั้นทําการศึกษาหาข้อมูลดังนี้ รวบรวมตัวอย่าง ผลงานในอดีต สิ่งแวดล้อม และบริบทของสังคม
๓) ขั้นสร้างหุ่นจําลองหรือร่างแบบ ขั้นตอนนี้นําผลการรวบรวมข้อมูลทําการวิเคราะห์เพื่อหา
แบบที่มีข้อดีมากที่สุด และสร้างเป็นแบบร่าง หุ่นจําลองหรือต้นแบบ เพื่อการสร้างภาพร่างของผลงาน
สมบูรณ์
๔) ขั้นสร้างผลงานสมบูรณ์ เป็นขั้นตอนที่ทําต่อจากการการใช้วิจารณญาณ มาตรฐานและ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ตรวจสอบหุ่นจําลองหรือแบบร่าง แก้ไขจุดบกพร่องแล้วจึงทําให้เป็นผลงานสําเร็จ
นวลน้อย บุญวงษ์ (๒๕๔๒: ๑๓๔-๑๓๙) ได้เสนอขั้นตอนของกระบวนการออกแบบพื้นฐานไว้
๓ วิธีการ คือ
วิธีการที่ ๑ เป็นวิธีการออกแบบในเชิงกระบวนการคิด ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน
๑) การวิเคราะห์ (Analysis) หมายถึง การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ที่จะใช้เป็นแนวคิด
การออกแบบ
๒) การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นการนําข้อมูลที่วิเคราะห์จากขั้นต้นศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
และเทคนิคต่างๆ มาแยกลักษณะ และสร้างขึ้นเป็นผลงานต้นแบบตามความต้องการของผู้ใช้หรือ
วัตถุประสงค์ของผลงานออกแบบ
๓) การประเมินผล (Evaluation) เป็นการศึกษาวิธีแก้ปัญหาอุปสรรคการผลิต ความพึ่งพอใจ
ต่อผลงาน เพื่อพัฒนาผลิตต่อไป
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วิธีการที่ ๒ เป็นวิธีการออกแบบเน้นเชิงพาณิชย์ประกอบด้วย ๗ ขั้นตอน
๑) ขั้นเตรียมรับสภาพ (Accept situations) เป็นการจัดข้อมูลพื้นฐานวิเคราะห์ศักยภาพของ
นักออกแบบ เตรียมความพร้อมความเชี่ยวชาญ เครื่องมือ และบุคลากร เพื่อประกอบการตัดสินใจใน
การรับงานออกแบบ
๒) ขั้นวิเคราะห์ (Analysis) ศึกษาข้อมูลจากการวัตถุประสงค์ของการออกแบบและแยก
รายละเอียดส่วนประกอบต่าง ๆ เพื่อกําหนดแนวคิด
๓) ขั้ นกํ าหนดขอบเขต (Define) เป็นการศึกษาข้อมู ล ปัญหาอย่างละเอียด วางขอบเขต
เป้าหมาย จุดมุ่งหมายปลายทางที่ต้องการของผลผลิตสมบูรณ์ที่ทําการออกแบบ
๔) ขั้นคิดค้นออกแบบ (Ideate) การใช้ความคิดเพื่อการสร้างสรรค์ หาทางเลือกวิธีการ และ
แนวคิดต่างๆ จํานวนมากมาย เป็นช่องทางในการสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ
๕) ขั้นคัดเลือก (Select) เป็นการพิจารณาแนวคิดแบบต่างๆ ที่ได้ออกแบบไว้มาเปรียบเทียบ
เพื่อคัดเลือกวิธีการที่ดีที่สุดและสามารถสร้างสรรค์ได้จริงในเชิงการผลิต
๖) ขั้นนําไปใช้ (Implement) คือ การนําเอาผลงานหรือแบบที่เลือกไว้ที่เหมาะสมที่สุด ทํา
การทดลองใช้แล้วหาข้อปรับปรุงแก้ไขรายละเอียด เพื่อพัฒนาต้นแบบ
๗) ขั้นประเมินผล (Evaluation) ศึกษาผลการออกแบบพัฒนามาเป็นลักษณะของการวิจารณ์
หาข้อดี ข้อเสีย ทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพ และปริมาณ
วิธีการที่ ๓ เป็นวิธีการเชิงพาณิชย์ แบ่งการทํางานในกระบวนการ ๘ ขั้นตอน คือ
๑) ขั้นการกําหนดขอบเขตของปัญหา (Identification of the problem) เป็นการนําโจทย์
ของการออกแบบมาศึกษามาตีความและกําหนดขอบเขตของการทํางาน
๒) ขั้นการค้นคว้าหาข้อมูล (Information) เป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลการออกแบบตาม
โจทย์ เพื่อกําหนดเป้าหมายหรือรูปแบบของผลงานสมบูรณ์
๓) ขั้ น การวิ เ คราะห์ (Analysis) เป็ น การนํ า ข้ อ มู ล มาแยกแยะ เปรี ย บเที ย บจั ด ให้ เ กิ ด
ความสัมพันธ์กันผลของการวิเคราะห์ สําหรับการพิจารณาทางเลือกต่างๆ ในการแก้ปัญหาตามโจทย์
ของการออกแบบ
๔) ขั้นการออกแบบมโนทัศน์ (Conceptual design) เป็นการสร้างแนวคิด หรือแนวทางใน
การออกแบบ เป็นเสมือนสมมติฐานและคําถามในการออกแบบ แต่ขั้นตอนของการสร้างแนวคิดใน
การออกแบบอาจจะต้ องสร้ างแนวคิ ดเสริม ลดหรื อกําจัดข้อบกพร่องเพื่อการแก้ปัญหาของการ
ออกแบบสร้างสรรค์
๕) ขั้นการออกแบบร่าง (Preliminary design) เป็นการนําความคิดหลักมาประยุกต์สร้าง
เป็นรูปแบบที่เป็นแบบร่าง ในลักษณะ ภาพร่างทั้งลักษณะสองมิติและสามมิติ หรือต้นแบบเพื่อใช้
พิจารณาในขั้นต่อไป
๖) ขั้นการคัดเลือก (Selection) เป็นการนําแบบร่างหรือต้นแบบที่ทํามาเป็นจํานวนมากมา
เปรียบเทียบโดยใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์ คัดเลือก คัดสรร หรือจากข้อมูลด้านเทคนิคการผลิตและ
การตลาด
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๗) ขั้ น ออกแบบรายละเอี ย ด (Detail design) เป็ น การนํ า แบบร่ า งที่ พั ฒ นาเลื อ กแล้ ว มา
พัฒนากําหนดรายละเอียดของวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ ที่ประกอบขึ้นเป็นชิ้นงานเพื่อหาวิธีการใน
การผลิต เพื่อกําหนดส่วนประกอบในการกําหนดวิธีการทํางานผลิตให้เกิดปัญหาในขั้นตอนการผลิต
น้อยที่สุด
๘) ขั้นการประเมินผล (Evaluation) เป็นการนําแบบร่างหรือต้นแบบที่สําเร็จในลักษณะงาน
สองมิติและสามมิติ ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องรับรองผลงาน ประเมิน และตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนทําการ
ลงมือผลิตหรือจําหน่าย
จากที่ได้เสนอแนวคิดพื้นฐานของขั้นตอนการออกแบบสร้างสรรค์ในเชิงประยุกต์ศิลป์เมื่อ
นํามาวิเคราะห์ จัดลําดับขั้นตอนกระบวนการ ปรากฏขั้นตอนของกระบวนการออกแบบ ดังนี้
ตารางที่ ๒.๑ การวิเคราะห์ขั้นตอนการออกแบบ
กระบวนการออกแบบ
การวิเคราะห์กําหนดขอบเขต

การสร้างแบบร่างและคัดเลือก
แบบ
การสร้างต้นแบบ

การประเมินผล

รายละเอียดของขั้นตอน
เป็นขั้นตอนที่ต้องทําการคิด การเตรียมรับสภาพ การวิเคราะห์
การกําหนดขอบเขตของปัญหาสําหรับโจทย์ในการออกแบบ
หรือกําหนดลักษณะผลงานสร้างสรรค์ โดยต้องการทําศึกษา
ข้อมูล รวบรวมและวิเคราะห์ แล้วจึงกําหนดแนวทางหรือแบบ
ในการสร้างสรรค์
เป็ นขั้ น ตอนของการทํา การคิ ด ค้ น และสั ง เคราะห์ ข้ อมู ล จาก
การศึกษามาร่างแบบและทําการคัดเลือกแบบโดยพิจารณาจาก
กฎเกณฑ์ต่างๆ
เป็นขั้นตอนของการสร้างหุ่นจําลองหรือร่างแบบ และขั้นลงมือ
สร้ า งงานสํา เร็ จรู ป แล้ว พัฒ นารายละเอี ย ดต่ า งๆ เพื่อ แก้ ไ ข
จุดบกพร่องสําหรับการผลิต โดยการทดลองใช้ในรูปแบบต่าง ๆ
ที่เหมือนจริงหรือเสมือนจริง
เป็ น ขั้ น ตอนการของการรวบรวมข้ อ มู ล ความคิ ด เห็ น ข้ อ ดี
ข้อเสียของแบบร่างหรือต้นแบบเพื่อแก้ไขก่อนทําการผลิตและ
จําหน่ายจริง

จากที่กล่าวมาทั้งหมดขั้นตอนและกระบวนการออกแบบจํานวน ๔ วิธีการซึ่งมีขั้นตอนที่
ต่างกันบางโดยพิจารณาที่ผลของการทํางานในแต่ละขั้นตอน (ตารางที่ ๒.๑) จากการนําขั้นหรือ
กระบวนการออกแบบมาวิเคราะห์พบว่า ขั้นการออกแบบหลักได้ ๔ ขั้นตอน ได้แก่ การวิเคราะห์
กําหนดขอบเขต ออกแบบร่าง สร้างต้นแบบ และ การประเมินผล มีความสัมพันธ์กับกระบวนการ
เศรษฐกิ จ เชิ ง สร้ า งสรรค์ ที่ จํ า นํ า เสนอในลํ า ดั บ ต่ อ ไป ทํ า ให้ เ ห็ น ว่ า กระบวนการออกแบบก็ คื อ
กระบวนการสร้ า งสรรค์ ที่ มี ผ ลต่ อ ผลงานเพื่ อ นํ า ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น อย่ า งสวยงาม
เหมาะสม
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๒. ภาชนะเบญจรงค์
ในอดีตที่ผ่านมามนุษย์ใช้ภาชนะดินเผาถือเป็นประดิษฐกรรมแรกเริ่มของคนในโลกที่ยังคง
พัฒนาและใช้อย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยชนะดินเผาถือเป็น
กิจกรรมประเภทแรกของมนุษยชาติ ธนิก เลิศชาญฤทธ์ (2560: 9-11) เสนอแนวคิดของการสร้าง
ภาชนะดินเผาไว้สี่ทฤษฏี คือ เกิดขึ้นควบคู่กับสถาปัตยกรรม (Architectural theory hypothesis)
เกิดขึ้นจากจุดมุ่งหมายในการทําครัว (Culinary theory ) เกิดขึ้นจากความต้องการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรอย่างเข้มข้น ( Resource intensification theory ) และเกิดขึ้นเพื่อแสดงฐานะทางสังคม
ของผู้ครอบครอง ( Social /Symbolic elaboration theory)
สําหรับแนวคิดของเครื่องปั้นดินเผาเกิดขึ้นจากจุดมุ่งหมายในการทําตัวนั้นทฤษฎีนี้เชื่อว่า
เครื่องปั้นดินเผา ถูกผลิตขึ้นเพื่อทําหน้าที่หลักในการ เป็นภาชนะบรรจุสิ่งของและเป็นเครื่องครัว
(Kitchen-based items) โดยระยะแรกจากรูปทรงของวัสดุธรรมชาติที่เคยใช้งานมาก่อน เช่น ผล
น้ําเต้า ผลฟักทอง หลักฐานโบราณคดีของภาชนะดินเผารุ่นแรกของโลกเป็นภาชนะทรงกลมหรือรูปไข่
คล้ายกับผลฟักทอง หรือทําเป็นถุงหรือย่างที่ทอด้วยจากเส้นใยพืช โดยกระบวนการศึกษาเหล่านี้
เกิดขึ้นโดยการศึกษาในเชิงลวดลายและรูปทรง (Stylistic Approach)
เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาแสดงให้ เ ห็น ศึ ก ษาเรื่ อ งราวในอดี ต ด้า นต่ าง ๆ คือ ๑) พฤติ ก รรมด้ า น
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และศิลปะ ๒) เป็นหลักฐานใช้บอกลําดับเวลาอายุและวัฒนธรรมของชุมชน
โบราณ ๓) เป็นหลักฐานการศึกษาและคํานวณความหนาแน่นของประชากร และ 4) เป็นสื่อเชิง
สัญลักษณ์ในการเมืองและการจัดระเบียบทางสังคม
สํ า หรั บ ภาชนะเบญจรงค์ ห รื อ เครื่ อ งเบญจรงค์ มี ค วามหมายตามพจนานุ ก รม
ราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน. ๒๕๕๔: ๖๘๒) แยกพิจารณาเฉพาะคําว่า เบญจรงค์ โดยให้
ความหมายของ เบญจรงค์ หมายถึง แม่สีทั้ง ๕ คือ ดํา แดง ขาว เขียว (คราม) และเหลือง เรียกเครื่อง
ถ้วยชามที่เขียนลวดลายด้วยแม่สีทั้ง ๕ ว่าถ้วยเบญจรงค์หรือชามเบญจรงค์ เครื่องถ้วยเครื่องถ้วย
เป็ น คํ า ที่ เ รี ย กกลุ่ ม เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผา ทั้ ง ที่ ผ ลิ ต ในประเทศและส่ ง มาจากต่ า งประเทศโดยใช้ คํ า
ภาษาอังกฤษว่า เซรามิค ซึ่งมาจากภาษาอังกฤษโบราณว่า คารามอส (Keramos) แปลว่า สิ่งที่ถูกเผา
และเครื่องถ้วยที่มีความหมายรวมไปถึงภาษาชนิดอื่น เช่น เครื่องแก้ว เครื่องปูน และ ปูนปลาสเตอร์
นิดดา หงษ์วิวัฒน์ (๒๕๕๔: ๓๐) ได้ให้ความหมายของคําว่า เบญจรงค์ว่า ห้าสี แต่ส่วนใหญ่การใช้สี
บนเครื่องถ้วยเบญจรงค์ มีตั้งแต่สามสีจนถึงแปดสี สีหลักได้แก่ แดง เหลือง ขาว ดํา เขียวหรือน้ําเงิน
สีอื่น เช่น ชมพู ม่วง แสด น้ําตาล เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับกรรมวิธีในสมัยนี้ที่การเขียนเครื่องเบญจ
รงค์มีสีที่นํามาใช้มากขึ้นตามเทคโนโลยีการผลิตสี
ส่วนเครื่องเบญจรงค์ลายน้ําทองนั้นจะหมายถึง การเขียนลายด้วยเส้นสีทอง หรือตัดเส้นสี
ทองและทําการลงสีอื่นๆ ตามกรรมวิธีของเบญจรงค์ ซึ่งในปัจจุบันมีเทคนิคการเขียนมากมายและการ
ใช้สีก็ไม่จํากัดเพียงแค่ห้าสีเท่านั้น
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ความเป็นมาของภาชนะเบญจรงค์
เครื่องเบญจรงค์เริ่มมีความเป็นมาที่ชัดเจนในสมัยอยุธยา เพราะสมัยสุโขทัยนิยมสร้างและใช้
เครื่องสังคโลก โดยสํานักงานส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ, สํานักนายกรัฐมนตรี (๒๕๔๓: ๑๐๖-๑๐๙ )
ได้เสนอความเป็นมาของเครื่องเบญจรงค์และเครื่องเบญจรงค์ลายน้ําทองโดยสังเขป ไว้ว่า
เครื่องถ้วยเบญจรงค์มีปรากฏมาตั้งแต่สมัยอยุธยานับแต่รัชสมัยพระสมเด็จพระนารายณ์
มหาราชจนถึงรัตนโกสินทร์ ได้รับความนิยม ราวพุทธศตวรรษที่ ๒๒-๒๔ เป็นเครื่องถ้วยอย่างพิเศษสั่ง
ทําขึ้นจากเตาเผาที่มีชื่อเสียงของเมืองจีนในมณฑลเกียงซีตามแบบและสีเพื่อใช้เป็นเครื่องอุปโภคใน
ราชสํานักเท่านั้น จึงไม่พบเห็นทั่วไปในแหล่งชุมชน เพราะฉะนั้นการเขียนลวดลายเบญจรงค์ที่พบ
มากในสมัยอยุธยา คือ ลายธรรมชาติ และลวดลายไทยต่างๆ เช่น ลายเทพพนม ลายนรสิงห์ ลายดอก
เบญจมาศ และลายพุ่มข้าวบิน เป็นต้น มีลักษณะเช่นนี้ เพราะเป็นการเขียนตามความถนัดของช่าง
จีนต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ออกแบบและกําหนดลวดลายจะพิถีพิถันขึ้นมีการกําหนดให้ใช้ลวดลาย
ภาพจับในเรื่องรามเกียรติ์เขียนเป็นช่องที่เรียกว่า หลายช่องกระจก เขียนรายประกอบเป็นลายก้าน
ขดและลายกระหนกเปลวอย่างสวยงาม
ส่วนเครื่องถ้วยลายน้ําทองที่ใช้ในสมัยอยุธยานั้นเป็นสั่งทําจากเมืองจีนและญี่ปุ่น พบหลักฐาน
ว่าในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจนถึงสมัยพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ มีการสั่งทําเครื่องถ้วยลาย
น้ําทองจากญี่ปุ่นเรียกว่า กิรันเดะ ซึ่งต่อมากลายเป็นต้นแบบของเครื่องถ้วยลายน้ําทองของไทยใน
ปั จ จุ บั น ในสมั ย รั ต นโกสิ น ทร์ ต อนต้ น ปรากฏหลั ก ฐานเครื่ อ งถ้ ว ยลายน้ํ า ทองฝี มื อ เยี่ ย มมี ก าร
สร้างสรรค์ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๒ มักเรียกว่า “ของสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์” เนื่องจากสมเด็จ
สุริเยนทรามาตย์ ทรงเป็นธุระในการสั่งทําเครื่องถ้วยของฝ่ายในโดยการออกแบบ ดัดแปลง ประดิษฐ์
ลวดลายกุหลาบน้ําทองขึ้นเป็นพิเศษ โดยการเขียนเส้นสีทองก่อนแล้วเขียนสีเบญจรงค์ทับ และเผา
ด้วยไฟที่อุณหภูมิไม่สูงมาเนื่องจากทองรักษาทองให้มีสีที่สุกปลั่ง และการรักษาให้ทองจะติดกับเครื่อง
ขาวได้ดี
สถาบันศิลปกรรม กรมศิลปากร (๒๕๔๕: ๔๗) ความเจริญรุ่งเรืองของเครื่องเบญจรงค์ในสมัย
รัชกาลที่๒ว่าสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีในรัชกาลที่ ๒ ทรงเป็นผู้มีบทบาทในการส่งเสริม
เครื่องถ้วยลายน้ําทองให้มีและนิยมใช้ในราชสํานักลวดลายที่เกิดขึ้นในสมัยนี้ได้แก่ ลายนก ลาย
ดอกไม้ ลายเครือเถา ลายประจํายาม ลายครุฑ ลายกินรี เทวดา ยักษ์ และลวดลายสัตว์หิมพานต์
ต่างๆ ที่นิยมมากได้แก่ ลายดอกกุหลาบ ลายดอกโบตั๋น ลายดอกไม้สีฤดู ซึ่งเครื่องลายน้ําทองนี้ได้รับ
ความนิยมมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเทคนิคการเขียนลาย
น้ําทองนั้นเขียนทั้งก่อนและหลังการลงสีของเบญจรงค์ ซึ่งปัจจุบันพบว่า ในจังหวัดสมุทรสงครามและ
สมุทรสาคร ซึ่งเป็นบรมนิวาสราชสมภพของรัชกาลที่ ๒ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ยังคงการทําเครื่องเบญจรงค์สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
เมื่อเข้าสู่สมัยรัชกาลที่ 3 การสั่งเครื่องเบญจรงค์ลายน้ําทองจากจีนยังคงดําเนินอยู่เนื่องจาก
ศิลปะพระราชนิยมแบบจีนแต่สั่งทํามา จากเมืองจีนโดยตรงและการเขียนลวดลายแบบจีน
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ในสมัยรัชกาลที่ 4 เริ่มมีเครื่องถ้วยแบบยุโรปเข้ามาในประเทศไทยทําให้เครื่องเบญจรงค์และ
เครื่องน้ําทองจึงลดความนิยมลง รวมถึงในยุคนี้เครื่องลายครามที่เขียนเป็นลายไทยก็มีปรากฏใช้ขึ้นจึง
เป็นที่นิยมมากขขึ้น
ในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงนิยมเครื่องถ้วยแบบฝรั่ง เครื่องถ้วยแบบจีน และเครื่องถ้วยแบบ
ญี่ปุ่ น เนื่อ งจากการเผยแพร่ แ ละรั บ วั ฒ นธรรมชาติ ต่า งๆ จากเปิ ดประเทศของสยาม จึง ปรากฏ
หลักฐานเครื่องปั้นดินเผาหลากหลายรูปแบบตามความเชี่ยวชาญของชนชาติที่มาเจริญสัมพันธไมตรี
ส่วนการเขียนสีในลักษณะเบญจรงค์นิยมเขียนลวดลายไทยทับเครื่องเคลือบลายครามของจีน เช่น เตา
เผาของกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญและมีความนิยมในการประกวดเครื่องลายครามกันมากกว่า
เครื่องเบญจรงค์ ในสมัยรัชกาลนี้ ความนิยมเครื่องถ้วยชนิดนี้ยังมีความต้องการมาก กรมพระราชวัง
บวรวิไชยชาญ โปรดให้ตั้งเตาเผาเครื่องเคลือบสีขึ้นเรียกกันว่า เตากรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ
พระราชวังบวรสถานมงคล จึงมีงานที่มีชื่อเสียงได้แก่ กระโถนค่อม นักเขียนลายสีเป็นภาพจากเรื่อง
รามเกียรติ์ นอกจากนี้ยังมีคหบดีบางคนตั้งเตาเผาขึ้นที่บริเวณบ้านของตนเอง เช่น พระยาสุนทรพิมล
(เผล่ วสุวัต) เป็นต้น
เครื่องเบญจรงค์ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ตามข้อมูลของสถาบันศิลปกรรม กรมศิลปกร (๒๕๔๕)
กล่าวถึงความเป็นมาของเครื่องเบญจรงค์สมัยรัชกาลนี้ว่า เป็นสมัยที่เบญจรงค์และลายน้ําทองได้รับ
ความนิยมลดน้อยลงมาก เพราะหันไปสนใจเครื่องถ้วยแบบยุโรปมากกว่าเครื่องถ้วยจีน แต่เครื่อง
ญี่ปุ่นก็ยังนิยมกันมาก มีการเขียนสีบนภาชนะเคลือบขาวเผาในกรุงเทพ เช่น เตาเผากรมพระราชวัง
บวรวิไชยชาญ โดยสั่งหุ่นกระโถนค่อมจากประเทศจีน ลวดลายที่ใช้ส่วนใหญ่มักเป็นเรื่องรามเกียรติ์
พระอภั ย มณี หรื อ ลั ก ษณวงศ์ มี ก ารเขี ย นลายไทยทั บ หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น บนลายครามของจี น อี ก ด้ ว ย
เนื่องจากในสมัยนี้นิยมเครื่องลายครามกันมาก ของที่ทําขึ้นภายในประเทศไม่ได้ทําเพื่อเป็นสินค้าแต่
ทําเป็นของถวายบ้าง ของแจกบ้าง และทําขึ้นใช้เองบ้าง
ต่อมาพระยาสุนทรพิมล (เผล่ วสุวัต) ได้ตั้งเตาเผาเครื่องเคลือบขึ้นแล้วสั่งหุ่นชุดชามฝา และ
ถ้วยชาแบบจีน โดยดัดแปลงเป็นชุดที่ประกอบด้วย ถ้วยทรงบัวพร้อมฝาและถาดรองชา 1 ใบ และ
ถ้วยทรงบัวสําหรับตวง 4 ใบ เขียนภาพประกอบลวดลายจากวรรณคดีไทย เช่น พระอภัยมณี อุณรุต
และ ลักษณาวงศ์ ฯลฯ
ถึงแม้สมัยนี้เครื่องถ้วยยุโรปจะเป็นที่นิยมกันแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็
ยังทรงโปรดเครื่องลายครามมากเช่นกัน ทรงจึงสั่งทําชุดถ้วยลายพระอักษรพระนามจากเมือง จิ่งเต๋อ
เจิ้ น มณฑลเจียงซี ทรงโปรดเกล้าฯ ให้พระยาวิศุกรรมศิลปประสิทธิ์ (น้อย ศิ ล ปี) เป็นผู้สั่งแทน
พระองค์โดยให้หม่อมเจ้าประวิช ชุมสาย ผูกลายพระปรมาภิไธยย่อในพระองค์ถึง 12 แบบซึ่งคนไทย
นิยมเรียกว่าชุด จปร. มีการใช้เครื่องถ้วยแบบยุโรปเป็นแบบอย่างด้านลวดลายในการเขียนเครื่อง
เบญจรงค์ ปรากฏหลักฐานในปีพ.ศ 2430 มีเจ้านายชั้นผู้ใหญ่สิ้นพระชนม์ถึง ๔ พระองค์ ได้แก่
พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคย์นารีรัตน์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าพาหุรัดมณีมัย
กรมพระเทพนารีรัตน์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าตรีเพ็ชรุตม์ธํารง และ สมเด็จพระเจ้า บรม
วงศ์เธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ พระองค์จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพ
สาตรศุภกิจ สั่งทําถ้วยจักรีจากโรงงานแซฟร์ ซึ่งเป็นโรงงานผลิตกระเบื้องประจําราชสํานักฝรั่งเศสเพื่อ
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นํามาพระราชทานเป็นของที่ระลึกในงานถวายพระเพลิงพระศพของเจ้านายทั้ง 4 พระองค์ ณ เมรุ
ท้องสนามหลวง ลักษณะลวดลายที่เขียนตกแต่งชุดถ้วยจักรีซึ่งมี 2 ขนาด คือ ขนาดธรรมดา และ
ขนาดเล็ก (ขนาดธรรมดาจะแจกเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ ส่วนขนาดเล็กจะแจกเจ้านายรุ่นเยาว์) เขียนลาย
ดอกเดซี่ ใช้สี 9 สี คือ สีน้ําเงิน สีทอง สีขาว สีเหลือง สีชมพู สีฟ้า สีเขียว สีเงิน และสีดํา การเขียนสี
จะตัดเส้นสีทองก่อน และเขียนชุดละสีเกสรตามสีพื้น กลีบ ดอกสีขาว สําหรับชุดสีทองมักจะเขียนบน
พื้นสีขาว ชุดสีน้ําเงินช่อดอกเดซี่จะเขียนด้วยสีแดง สีเหลือง สีเขียว และสีน้ําเงิน แล้วตัดเส้นด้วยสี
ทองเหมือนชุดอื่นๆ ส่วนบนของชุดถ้วยจักรีจะเขียนสัญลักษณ์ราชวงศ์คือ รูปจักรและตรี มีลักษณะ
การวาดเหมือนกับเครื่องเบญจรงค์ลายน้ําทองแต่ลวดลายและสีมีความเหมือนธรรมชาติมากขึ้น
สรุปได้ว่าในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ พระราชนิยมในการ
ใช้เครื่องเบญจรงค์และลายน้ําทองได้รับความนิยมลดน้อยลงเริ่มมีการใช้เครื่องถ้วยแบบฝรั่งเข้ามา
มากขึ้นโดยมีการสั่งทําเครื่องถ้วยจากยุโรป ทรงให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจสั่ง
ทําชุดถ้วยจักรีจากโรงงานเเซฟร์ ซึ่งผลิตเครื่องกระเบื้องราชสํานักฝรั่งเศสนําเข้ามาพระราชทานเป็น
ของที่ระลึกเกิดการสร้างสรรค์ลวดลายใหม่ เช่น ชุดจักรีเขียนเป็นลายดอกเดซี่ ในสมัยรัชกาลที่ ๖ ถึง
ปัจจุบันเครื่องเบญจรงค์ยังคงมีการสั่งทําบ้างจะลดความสําคัญเนื่องจากระบบการผลิตและโรงงาน
อุตสาหกรรมและการสั่งเข้าเครื่องถ้วยจากยุโรปจีนและญี่ปุ่นมากขึ้น
ในสังคมปัจจุบันการใช้เครื่องเบญจรงค์สําหรับคนรุ่นใหม่นั้น มีลักษณะการใช้เพื่อเป็นของที่
ระลึกและของตั้งโชว์เพื่อประกอบและแสดงให้เห็นฐานะทางสังคมและเป็นของฝากของขวัญเพื่อแสดง
การเคารพ ต่อบุคคลที่ให้อย่างสูงสุด ปัจจุบันจึงนิยมเขียนด้วยลวดลายน้ําทอง และมีการเขียนเป็น
เครื่องประดับตกแต่ง หากเป็นของใช้ก็มักจะถูกนําไปจัดวางในกลุ่มของสิ่งของตกแต่งการนํามาใช้
จริงยังมีการใช้ในวงจํากัดและจํานวนน้อย เนื่องจากรูปแบบความเร่งรีบของสังคมปัจจุบันประกอบ
กับข้อจํากัด ของเครื่องเบญจรงค์ที่มีลายทองขึ้นไม่สามารถนําเข้าใช้อุ่นอาหารในไมโครเวฟได้ซึ่งการ
อุ่นอาหารด้วยเครื่องไมโครเวฟนี้เป็นสิ่งที่คนในยุคปัจจุบันนิยมใช้ ประกอบกับราคาของเบญจรงค์ที่มี
ลวดลายมากขึ้นส่งผลให้ราคาสูงการใช้งานจึงใช้กับในโอกาสพิเศษเท่านั้น
จากที่ ก ล่ า วมาเครื่ อ งเบญจรงค์ มี ก ารใช้ ง านในด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทยกั บ สถาบั น
พระมหากษัตริย์และสืบทอด แพร่หลาย มาจึงเป็นสินค้าทรงคุณค่าในปัจจุบัน การศึกษาด้านเครื่อง
เบญจรงค์นั้นแบ่งออกได้เป็น ๒ ลักษณะ คือ การศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ คือศึกษากระบวนการผลิต
การใช้ดินและ สี (สารเคมี)วิธีการเขียนลวดลายต่างๆ และอีกวิธีการหนึ่งคือ การศึกษาเชิงศิลปะ
ลั ก ษณะการศึ ก ษาเครื่ อ งเบญจรงค์ ใ นเชิ ง ศิ ล ปะมี บ ริ บ ทของการศึ ก ษาลวดลายรู ป แบบที่ แ สดง
เอกลักษณ์ โดยหนังสือในโครงการสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทย (๒๕๔๒: ๑๙) และ นิดดา หงษ์วิวัฒน์
(๒๕๕๔: ๑๙) กล่าวไว้สอดคล้องกันว่า การศึกษาในเชิงศิลปะเป็นการศึกษาเครื่องถ้วยที่เกี่ยวข้องกับ
คุณค่าในเชิงสุนทรียภาพหรือความงามของรูปทรง สีเคลือบ ตลอดจนการตกแต่ง ลวดลาย เส้น และ
สี ที่มีพัฒนาการตามลําดับยุคสมัย แสดงถึงความเชี่ยวชาญจินตนาการของช่างไทยแต่ละยุค ทั้งเป็น
ต้นแบบและแนวทางให้ช่างในปัจจุบันที่ใช้จินตนาการจากภาพและลวดลายสร้างงานโดยอิสระได้อีก
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ทางหนึ่ง การพัฒนาเครื่องเบญจรงค์จึงจําเป็นต้องศึกษาเชิงศิลปะในการออกแบบลวดลายต่างๆ ส่วน
วิทยาศาสตร์ก็จะศึกษา สีและการผลิตเครื่องเคลือบด้วย
วิธีการผลิตเครื่องเบญจรงค์
เครื่องเบญจรงค์มีการผลิตเป็นภาชนะต่างๆ หลายประเภท ในที่นี้ขอเสนอประเภทของเครื่อง
ถ้วย เครื่องถ้วยโบราณส่วนใหญ่ เป็นภาชนะเครื่องใช้ เช่น ถ้วย ชาม โถ จาน แจกัน กระปุก ขวด
โคม และ ตลับ เป็นต้น แบบรูปร่างและขนาดต่างๆ ทั้งเคลือบสีเดียวและเคลือบหลายสี ซึ่งมีเนื้อดิน
แบบสโตนแวร์ หรือ พอร์ซเลน โดยการเพิ่มการตกแต่งลวดลายด้วยการเขียนลายกระเบื้องและเขียน
ลายบนเคลือบซึ่งสามารถแยกเป็นประเภทต่างๆ ได้อย่างโดยง่าย คือ
๑) ประเภทถ้วยชาม ประเภทถ้วยชามมี ประเภทถ้วยชามมี รูปแบบต่างกัน แต่นิยมใช้ชาม
ฝา ททรงปากบานและทรงโอ
๒) ประเภทเครื่องประดับตกแต่ง เช่น แจกัน รูปปั้น โคมไฟ เป็นต้น
๓) ประเภทเครื่องสุขภัณฑ์ เช่น อ่างล้างหน้า เหยือกน้ํา เป็นต้น
วิธีการผลิตเครื่องถ้วย วิธีการผลิตหรือขึ้นรูปเครื่องถ้วยเป็นสิ่งสําคัญที่แสดงให้เห็นถึงความ
ชํานาญและภูมิปัญญาด้านเทคนิคของช่างแต่ละเตาและแหล่งผลิตรวมไปถึงความสามารถในการ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยในการผลิตวิธีการที่ได้รับความนิยมในการผลิตมีวิธีการ
ขึ้นรูปและการหล่อ ซึ่งแบ่งออกได้ดังนี้ วิธีขึ้นรูปทรงโดยใช้มือซึ่งเป็นที่นิยมกันมากมีหลายวิธี การขึ้น
รูปแบบอิสระ การขึ้นรูปแบบแผ่น การขึ้นรูปแบบขด การขึ้นรูปแบบแป้นหมุน การขึ้นรูปแบบใบมีด
และการขึ้นรูปแบบใช้พิมพ์กด
ลักษณะเครื่องถ้วยลายน้ําทอง เป็นเทคนิคที่มาจากจีน สมัยราชวงส์ชิง (พุทธศตวรรษที่ ๒๒๒๕) สีทองนั้นมาจากทองธรรมชาติ สถาบันศิลปกรรม กรมศิลปากร (๒๕๔๕)ได้กล่าวถึงว่า การลง
สีเบญจรงค์และเบญจรงค์ลายน้ําทองว่า เป็นการเขียนสีทองลงบนเครื่องถ้วยเบญจรงค์ โดยอาจจะใช้
สีทองถมพื้นหรือใช้สีทองตัดเส้นลวดลายและรูปแบบที่เขียนสีและเผาแล้ว ในปัจจุบันจะเขียนเส้นทอง
หรือสีทองไปพร้อมกับสีบนเคลือบโดยจะตัดเส้นด้วยสีทองบนภาชนะที่เคลือบขาวแล้วก่อน จากนั้นจึง
เขียนสีบนเคลือบในลักษณะหยอดหรือแต้มไปตามช่องที่เว้นว่างเอาไว้สําหรับเขียนสี ลักษณะการ
หยอดสีจะทําให้ได้เนื้อสีและสีจะเรียบไม่เห็นทีแปรง ลวดลายที่นิยมเขียนเครื่องถ้วยลายน้ําทอง
ได้แก่ ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ ลายก้านแย่ง ลายก้านขด ลายก้านต่อดอกลายดอกไม้ กลีบบัวดอกกุหลาบ
เป็นต้น ส่วนลดนายแบบจีนที่นิยมเขียน ได้แก่ ดอกไม้สี่ฤดู ค้างคาว แมลงปอผีเสื้อ ดอกพุดตาน สิงห์
หรือสุนัขจีน เป็นต้น
กรรมวิธีการทําการเขียนลายบนเครื่องเบญจรงค์ใช้วิธีลงยาบนเคลือบด้วยสีต่างๆ โดยการบด
สีอย่างละเอียดและผสมน้ําเคลือบไปด้วยในอัตราส่วนค่อนข้างเข้มข้น ยกเว้นสีแดงที่ไม่ผสมจึงมักดูด
หายไปก่อนสีอื่น การผสมน้ําเคลือบนี้ทําให้ลวดลายที่เขียนนูนเด่นและมักจะเน้นสีพื้นด้วยจึงเป็น
ลักษณะเฉพาะของเครื่องเบญจรงค์ ส่วนเครื่องถ้วยลายน้ําทองเกิดขึ้นควบคู่กับเครื่องเบญจรงค์
เพราะวัตถุ ประสงค์เป็ นอย่ างเดียวกัน คือ สั่งทําขึ้นเพื่อใช้ในราชสํานัก และมีกระบวนการเขียน
บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวข้อง

๒๐

ลวดลายด้วยวิธีลงยาบนเคลือบเช่นเดียวกับเครื่องเบญจรงค์ แต่จะกลับมาตกแต่งพื้นโดยการเขียน
ลวดลายหรือตัดเส้นด้วยสีทองจากทองคําอีกครั้ง เนื่องจากสีทองจะทนกับความร้อนได้ไม่สูงนักจึงต้อง
เผาแยกหลังจากตกแต่งสีอื่นๆ แล้วทําให้เครื่องถ้วยลายน้ําทองชิ้นนั้นๆ ต้องอาศัยกระบวนการเผา
อย่างน้อย ๓ ครั้ง ซึ่งในปัจจุบันมาการใช้เตาไฟฟ้าในการอบสีเครื่องเบญจรงค์ ดังภาพที่ ๒.๑

ภาพที่ ๒.๑ เตาเผาสีเบญจรงค์
บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวข้อง

๒๑

ลวดลายของภาชนะเบญจรงค์
สําหรับลวดลายของภาชนะดินเผาที่ปรากฏในยุคโบราณแสดงเอกลักษณ์ไทย ในยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยนั้นคือแหล่งดินเผาอารยธรรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเอกลักษณ์
ของเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงคือ การใช้สีแดง เส้น และลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์
ความหมายเชิงสัญลักษณ์ของสีและลวดลายของเครื่องปั้นดินเผาโดย ธนิก เลิศชาญฤทธ์
(2560: 114) ได้เสนอความความหมายเชิงสัญลักษณ์ของเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง ดังนี้
สี ที่ใช้ กับเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงจะใช้สีแดงในการเขียนลวดลาย ซึ่งมักจะเป็นสีที่เขียนไว้
บนภาชนะที่ฝั่งกับหลุมศพ สีแดงมีความหมายเกี่ยวข้องกับการมีชีวิตรวมถึงการเกิดใหม่ ของผู้เสียชีวิต
ลวดลาย ที่ปรากฏและมีการเสนอความหมายไว้ คือ ลายก้นหอย น่าจะหมายถึง สัญลักษณ์
ภูมิจักรวาลและอาจสื่อถึงสัญลักษณ์ของ “ขวัญ”
งู อาจเป็นสัญลักษณ์ของอวัยวะเพศชาย ซึ่งความเชื่อว่าสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์
หรือในความหมายอีกอย่างหนึ่ง ลายงูเป็นสัญลักษณ์ของการเกิดให้เช่นเดียวกับลายก้นหอย เพราะ
ความเป็นจริงงูมีการลอกคราบซึ่งเป็นการเกิดใหม่
สัตว์มีเขา ลวดลายของสัตว์มีเขา เช่น ควายชาวบ้านเชียงนํามาใช้ไถนา และเป็นความเชื่อใน
เรื่องโชครางและความอุดมสมบูรณ์ ในอีกนัยหนึ่งเป็นเสมือนการอุทิศสัตว์แก่ผู้ล่วงลับ
สําหรับลวดลายของภาชนะดินเผาแสดงเอกลักษณ์ไทยอีก อย่างหนึ่งคือ ลวดลายจากเครื่อง
สังคโลกในสมัยสุโขทัย ลวดลายเหล่านี้มีแรงบันดาลใจมาจากสิ่งต่างๆ ที่คนไทยโบราณได้สร้างสรรค์
เป็นแบบอย่างในการแสดงเอกลักษณ์ไทยโดย ปริวรรต ธรรมาปรีชากร (2558: 47-77) ได้กล่าวถึง
แรงบันดาลใจสําหรับการสร้างสรรค์เครื่องปั้นดินเผาสุโขทัย โดยสรุปลักษณะของการเกิดลวดลาย ที่
เป็นแรงบันดาลใจ ในผลงานสร้างเครื่องปั้นดินเผาของสุโขทัยไว้วิเคราะห์และสรุปได้ดังนี้
- ส่วนประกอบทางศิลปกรรมประเภทสถาปัตยกรรม
- การเลียนแบบ รูปทรงเครื่องปั้นดินเผาและ และเครื่องสําริด
- เรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา พระพุทธรูป พระหริหระ พระพรหม พระเมตไตรยโพธิสัตว์ เทพ
แห่งโอสถ รูปพระสงฆ์จีนบิณฑบาต เป็นต้น
- เรื่องราวในวรรณคดี การจัดทัพและการรบ ได้แก่ เมขลารามสูร และ ครุฑยุดนาค เป็นต้น
- เรื่องราวของวิถีชีวิต เช่น รูปแม่และเด็ก รูปครอบครัว รูปคนค่อมถือคนที รูปคนค่อมแบก
หม้อน้ํา รูปพราน รูปกีฬา รูปการละเล่นหมากรุก รูปการชนไก่ และ การละเล่นมวยปล้ํา เป็นต้น
- รูปร่างของสัตว์ แบ่งออกได้ดังนี้
สัตว์น้ํา ได้แก่ ปลากาดํา ปลาสร้อยขาว ปลากราย ปลาตะเพียนขาว ปลากดคัง ปลา
สวาย ปลาเทโพ ปลาชะโด และเต่าปูลู เป็นต้น
สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํา ได้แก่ กบ และ เขียด เป็นต้น
สัตว์ป่า ได้แก่ ช้างม้า วัว เลียงผา กระต่าย กระรอก และเต่าเหลือง เป็นต้น

บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวข้อง

๒๒

สัตว์ปีก ได้แก่ ไก่ เป็ด นกแขกเต้า นกหัวขวาน นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ และ นก
ยางโทน เป็นต้น
สัตว์เลี้ยง ได้แก่ แมว และสุนัข เป็นต้น
ผลไม้ ได้แก่ มังคุด พลับ จัน และ ส้ม เป็นต้น
สําหรับการเขียนลวดลายเบญจรงค์นั้นมีนิยมเขียนลวดลายที่มีการออกแบบเป็นพิเศษ โดย
ลวดลายที่ประดิษฐ์ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๒ ลวดลายที่นิยมกันมากในสมัยรัชกาลนี้ คือ ลายพุ่มข้าวบิณฑ์
ลายก้าน ลายก้านต่อดอก ลายก้านขด ลายกุหลาบ ลายดอกไม้ ลายกลีบบัว และลายที่เป็นลาย
จีน ได้แก่ ลายดอกไม้สี่ฤดู ลายผีเสื้อ ลายค้างคาว ลายแมลงปอ ลายดอกพุดตาน ลายสิงโตและสุนัข
จีน เป็นต้น เมื่อศึกษารูปแบบจากผลงานเครื่องเบญจรงค์ในช่วงรัตนโกสินทร์ อาจสรุปรูปแบบการ
เขียนลวดลายได้ดังนี้
๑) กลุ่มลายที่เป็นแถวหรือแถบกั้น เป็นลายที่ลายประกอบกับแถบหรือเส้นยาวไว้สําหรับกั้น
ภาพหรือขอบของภาชนะ
๒) กลุม่ ลายพืชพรรณ เช่น ลายพรรณพฤกษา ลายก้านต่อดอก ลายเครือเถา ลายดอกบัว
ลายก้านขด ลายกุหลาบ และ ลายช่อดอกไม้ เป็นต้น
๓) กลุ่มลายประดิษฐ์ เช่น ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ก้านแย่ง ลายเทพพนมนรสิงห์ทรงเครื่อง ลาย
หน้ากาล ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ ลายเยียรบับ (ลายช่อดอกไม้สีทอง) ลายเกล็ดเต่า ลายเทพพนม-ประจํา
ยาม ลายกลีบบัว ลายก้านแย่ง และลายข้าหลวงใหญ่ (คล้ายลายก้านแย่ง) เป็นต้น
๔) กลุ่มลายสัตว์และสัตว์ในป่าหิมพานต์ เช่น ลายสิงโต ลายราชสีห์ ลายมังกร และลาย
มังกรล่อแก้ว เป็นต้น
๕) กลุ่มลายเรื่องราวธรรมชาติ เช่น ลายนกไม้ (ลายพันธุ์พฤกษาที่มี ดอกไม้ก้านขวดและนก
ปรากฏแทรกอยู่เป็นช่วงๆ) ลายเป็ดกอบัว ลายเจ้าตาก (ลายลงยาสีทองลายพรรณพฤกษาดอกไม้
และมีนก)
๖) กลุ่มลายภาพ เช่น ลายรามเกียรติ์ ลายนางสุพรรณมัจฉา และลายมัจฉานุ เป็นต้น
กระบวนการที่ใช้การเขียนลายในปัจจุบัน
กรรมวิธีการสมัยให้นั้นพัฒนาตามเทคโนโลยีการผลิตสีที่เกิดขึ้นโดยวิธีการเขียนแบบปกติของ
เบญจรงค์คือ การเขียนเส้นสีเบญจรงค์ หรือ เส้นทอง (บางครั้งอาจจะมีการเผาอุณหภูมิต่ําครั้งหนึ่ง
ก่อน) แล้วลงสีเบญจรงค์จามช่องที่กําหนดไว้ แล้วจึงทําการเผา ส่วนเทคนิควิธีการเขียนสมัยใหม่
เช่น การเคลือบมุก การทําทองนูน การทําทองด้าน และ การตัดเส้นดํา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวข้อง

๒๓

การเคลือบมุก เป็นการใช้เคลือบพิเศษที่ผิวก่อนนําไปเผาที่อุณหภูมิต่ําหนึ่งครั้งแล้วเขียนสี
เบญจรงค์หรือสีทองตัดเส้น และทําการเผาอีกครั้งหนึ่ง ดังภาพที่ ๒.๒

ภาพที่ ๒.๒ ถ้วยเครื่องดื่มเคลือบมุก
การทําทองนูน เป็นการเขียนสีเขียนลวดลายลงไปชั้นหนึ่งด้วยอุณหภูมิต่ําแล้วเผาหนึ่งครึ่ง
หลังจากนั้นเขียนทองทับแล้วทําไปเผาอีกครึ่งหนึ่งแล้วสีทองนูนนําไปเผาอีกครั้งหนึ่ง ดังภาพที่ ๒.๓

ภาพที่ ๒.๓ แจกันเบญจรงค์ลายทองนูน
บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวข้อง

๒๔

การทําทองด้าน เป็นสีทองชนิดหนึ่งที่มีความด้านใช้เขียนลวดลายลงแล้วเผา อีกกรรมวิธี
หนึ่งคือการเขียนลายลงเครื่องขาว (เครื่องเคลือบที่เผาเคลือบ) ที่เคลือบแบบด้าน การลงสีเบญจรงค์ก็
จะมีความด้านไปด้วย ดังภาพที่ ๒.๔

ภาพที่ ๒.๔ ถ้วยเครื่องดื่มเบญจรงค์
การตัดเส้นดํา เป็นการใช้สีพิเศษที่สีเส้นดํามีการเขียนลงสี (อาจเผาอุณหภูมิต่ําหนึ่งครั้ง) แล้ว
ลงสีเบญจรงค์ก่อนนําไปเผาตามปกติ ดังภาพที่ ๒.๕

ภาพที่ ๒.๕ การตัดเส้นสีดํา

บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวข้อง

๒๕

รูปทรงของภาชนะเบญจรงค์
รูปทรงของภาชนะดิ นเผาที่พบในดินแดนไทยนั้น ในสมั ยบ้ านเชี ยงปรากฏรู ปทรงในสอง
ลักษณะ คือ รูปทรงที่แปลก จะใช้ในพิธีกรรมฝังศพ และรูปทรงพื้นฐานมักใช้สอยในครัวเรือน เช่น
หม้อ ไห จาน จานเชิง เป็นต้น และมักจะมีผิวเรียบ ไม่ค่อยตกแต่งลวดลาย ส่วนรูปทรงของเครื่อง
สังคโลกในกลุ่มของภาชนะใส่อาหาร ได้แ ก่ จาน ถ้วย โถ ผอบ ขวด กระปุก และกาน้ํา เป็นต้น
สําหรับเครื่องเบญจรงค์ที่เริ่มนิยมใช้ตั้งแต่สมัยอยุธยา ประเภทภาชนะเครื่องใช้มีหลายรูปแบบ ตาม
ลักษณะการใช้งานรูปทรงของเครื่องเบญจรงค์ก็ได้แบบอย่างจากเครื่องปั้นดินเผาสมัยก่อน ตัวอย่าง
ของรูปทรงของจานสังคโลก สมัยสุโขทัยที่มีลักษณะขอบปากหยักเป็นลวดลายต้นแบบจานและจาน
เชิงเบญจรงค์สมัยต่อมา

ภาพที่ ๒.๖ จานสังคโลกสมัยสุโขทัย
รูปทรงเครื่องเบญจรงค์มีรูปลักษณ์ลักษณะใกล้เคียงกับเครื่องเบญจรงค์ ซึ่งรูปทรงเครื่อง
เบญจรงค์ที่เกี่ยวของกับภาชนะอาหารที่ปรากฏมีวิเคราะห์และสรุปได้ดังนี้
ถ้วยชา เป็นถ้วยขนาดเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๕-๘ เซนติเมตร มีสองรูปแบบหลัก
คือ ถ้วยทรงมะนาวตัด ถ้วยทรงปากแตร และ ถ้วยปากปลายมีฝาครอบ เป็นต้น นิยมเขียนลวดลาย
ไว้ด้านนอกของถ้วย
กา (กาน้ํ า และ กาเหล้ า ) เป็ น กาน้ํ า ที่ มี หู ด้ า นบนหรื อ ด้ า นข้ า ง ตั ว กาหลายรู ป ทรง เช่ น
ทรงกระบอก ทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยม และทรงแปดเหลี่ยม เป็นต้น ส่วนฝาปิดมีทั้งแบบเป็นฝาเรียบ
และทรงที่มียอด นิยมเขียนลายไวด้านนอกของตัวกา
ชาม เป็นภาชนะที่มีขนาดใหญ่กว่าถ้วยชาแต่เดิมไว้จัดสํารับอาหาร มีรูปทรงที่ปรากฏ เช่น
ชามฝา ชามทรงมะนาวตัด และ ชามทรงบัว (เกิด ในสมัยอยุ ธยา) เป็นต้น นิยมเขี ย นลวดลาย
ภายนอกของชามและอาจจะมีลวดลายด้านในที่ขอบชาม
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จาน เป็นภาชนะทรงแบนมีขอบยกสูงมีทั้งแบบเรียบ แบบฉลุลายกระเบื้อง แบบรูปทรง
ต่างๆ เช่น ดอกบัว มีการใช้งานในการใส่สิ่งของ อาหาร และ รองถ้วยชา นิยมเขียนลายทั้งภายนอก
ภายในจาน หรือทั้งสองด้าน ตามลักษณะการใช้งาน
จานเชิงและพาน เป็นภาชนะที่มีเชิง ส่วนบนเป็นจานที่มีขอบหยัก ด้านล่างเป็นฐานด้านล่าง
ผายออก ซึ่งแตกต่างจากพานด้วยลักษณะการผายออกของส่วนบนที่รูปทรง แต่พานจะมีลักษณะงุ้ม
เข้ามากกว่าจานเชิง สําหรับลาดลายนิยมเขียนลวดลายทุกด้าน ทั้งส่วนจานด้านบนและส่วนฐาน
ช้อน มีลักษณะเป็นช้อนแกง นิยมเน้นเขียนลวดลายด้านในของช้อนแบบเต็มลาย
ภาชนะเบญจรงค์สําหรับใส่อาหารนี้มักจะจัดวางเป็นสํารับ คือ การจัดอาหารใส่ในชามหรือ
ถ้วย แล้ ววางชามกับข้ าวไว้ บนโตกหรื อถาดเป็นกลุ่ มและมีจานขาว ชุดชา หรือ สํารับของหวาน
ประกอบตัวอย่าง สํารับเบญจรงค์ ลายราชสีห์ปลายศตวรรษที่ ๒๔ (รัชกาลที่ ๓)

ภาพที่ ๒.๗ สําหรับเบญจรงค์ลายราชสีห์
จากที่ ก ล่ า วมาภาชนะอาหารเบญจรงค์ มี วิ วัฒ นาการมาตากเครื่ อ งปั้ นดิ น เผาในยุ ค ต่ า ง
ภาชนะดินเผาสําหรับการบรรจุอาหารหรือปรุงอาหารเกิดขึ้นมาก่อนประวัติศาสตร์ โดยข้อสันนิษฐาน
ของ ธนิก เลิศชาญฤทธ์ (2560: ๒๘) กล่าวว่า ภาชนะดินเผาน่าจะเกิดขึ้นจากความจําเป็นในการ
ประกอบอาหารเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากอาหารเช่นใช้บรรจุถนอมหรือเก็บรักษาอาหารทั้งของเหลว
และของแห้งรวมทั้งใช้ในการเตรียมและปรุงอาหาร (Cooking function) แสดงให้เห็นถึงวิธีการ
ปรับตัวของมนุษย์ในการอยู่รอดตามสภาพธรรมชาติที่หลากหลาย ภาชนะใส่อาหารเบญจรงค์ที่เกิด
ขึ้นมาก็ด้วยความต้องการเป็นภาชนะอาหารและแสดงฐานะของผู้ใช้ภาชนะนั้น โดยส่วนให้ใช้กับ
พระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ ขุนนาง และคหบดี เพื่อแสดงพระเกียรติยศ และเป็นสิ่งของสําหรับ
บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวข้อง
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พระราชทาน ความรู้สึกสูงค่าของเครื่องเบญจรงค์คงฝั่งอยู่ในความคิดของคนไทยในปัจจุบัน การใช้
เบญจรงค์จึงมักใช้เป็นของขวัญ ของประดับแสดงความหรูหรา สูงค่า การใช้งานจริงในลักษณะภาชนะ
ใส่อาหารยังมีความนิยมใช้น้อย จึงเป็นภาวะวิกฤตในการพัฒนาและสืบทอด ดังนั้นการอนุรักษ์และสืบ
ทอดที่ดีจึงควรส่งเสริมให้เกิดการใช้งาน ด้วยรูปทรงและลวดลายที่แสดงเอกลักษณ์ไทยและวัฒนธรรม
ความเป็นอยู่ของคนรุ่นต่อไป
๓. รูปลักษณ์อาหาร
รูปลักษณ์อาหารเป็นสิ่งที่พัฒนาขึ้นมาตั้งแต่อดีต รูปลักษณ์อาหารมีส่วนช่วยพัฒนาตําหรับ
อาหารขึ้น ในอดีตของสังคมไทย ตัวอย่างเช่น ท้าวทองกีบม้า หรือ มารี กีมาร์ เดอ ปีนา ชาวอยุธยา
ลูกครึ่งโปรตุเกส-ญี่ปุ่น ผู้พัฒนารูปลักษณ์และต้นตํารับขนมหวานตระกูลทอง จากขนมหวานของ
ชาวโปรตุเกสจนเป็นขนมไทยที่แพร่หลายในปัจจุบัน ดังภาพที่ ๒.๘

ภาพที่ ๒.๘ หุน่ จําลองท้าวทองกีบม้า
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ถึงแม้หลักฐานการพัฒนารูปลักษณ์ของอาหารในประเทศไทยไม่เด่นชัดอาจเพราะลักษณะ
อาหารที่เป็นสํารับมีชามฝาที่ปิดไม่เห็นตัวอาหารเพียงพอเห็นลักษณะการจัดวางอาหารในรูปแบบ
ต่างๆ ตัวอย่าง ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร แสดงถึงการจัด
ภัตตาหารเป็นสํารับไปทําบุญที่วัด โดยใช้ถ้วยชามกระเบื้องเขียนลายสีคราม แสดงให้เห็นว่าภาชนะใส่
อาหารมีความสําคัญช่วยการส่งเสริมรูปลักษณ์อาหารได้อย่างหนึ่ง ดังภาพที่ ๒.๙

ภาพที่ ๒.๙ ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
สําหรับคําว่า รูปลักษณ์ หรือ Style เป็นคําที่มีความหมายใกล้เคียงกับการออกแบบโดยคํา
ว่ารูปลักษณะหรือรูปลักษณ์นั้น ราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๕๖: ๙๖๔) ได้ให้ความหมายของ รูปว่าสิ่งที่
รับรู้ได้ด้วยตา ส่วนคําว่า ลักษณะ ราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๕๖: ๑๐๐๑) ให้ความหมายของลักษณะว่า
สมบัติเฉพาะตัว ซึ่งเมื่อทั้งสองคํามาร่วมความแล้วควรมีความหมายถึง สิ่งที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวที่
ปรากฏให้ เ ห็ น ได้ ด้ ว ยตา ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของกํ า จร สุ น พงษ์ ศ รี (๒๕๕๕: ๑๓๔) ได้ ใ ห้
ความหมายของสไตล์ ว่าเป็นกระบวนแบบในการแสดงออกหรือแบบอย่างไว้ ๒ นัย คือ สไตล์ เป็น
แบบหรือแนวทางเพื่อกําหนดลักษณะในการสร้างสรรค์ อาจจะเป็นแบบอย่างของชาติ สกุลช่าง หรือ
ขนบธรรมเนียมประเพณี และ สไตล์ที่เป็นรูปแบบของผลงานหรือเทคนิควิธีการสร้างสรรค์เฉพาะตัว
เป็นลักษณะเฉพาะบุคคลหรือ ศิล ปินระดับปรมาจารย์ห รือ อัตลักษณ์และพัฒนาไปสู่จุดสูงสุดที่
เรียกว่า เอกลักษณ์

บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวข้อง

๒๙

ในอีกแง่มุมหนึ่งนั้น การมองว่า Style หรือ Styling นั้น มีความหมายถึง การสร้างรูปลักษณะ
ของสิ่งต่างๆ ในการสร้างสรรค์ Oxford Word power Dictionary (๒๐๐๙: ๗๑๓) ให้ความหมาย
ของ สไตล์ ไว้ว่า
๑) วิธีการในการสร้างหรือทําสิ่งต่างๆ ขึ้นมา
๒) การออกแบบสิ่งต่างๆ
๓) ความสามารถในการทําสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีการที่ผู้คนนิยม
ความหมายที่กล่าวมานั้นแสดงให้เห็นว่า การสร้างสรรค์รูปลักษณ์หรือสไตล์ เป็นส่วนหนึ่ง
ของการออกแบบที่ต้องอาศัยการรวบรวมข้อมูลเพื่อทําการผลิตผลงานโดยเน้นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่
ให้เกิดขึ้น
จากที่ได้นําเสนอความหมายของคําว่า การสร้างสรรค์และรูปลักษณ์นั้น เป็นนิยามของศัพท์ที่
ช่วยส่งเสริมขยายความเข้าใจให้เห็นลักษณะของการออกแบบหรือสร้างสรรค์รูปลักษณะอาหาร ที่
มองในลักษณะของการพิจารณาถึงองค์ประกอบทางทัศนศิลปธาตุที่ปรากฏต่อสายตาผู้บริโภคอาหาร
นั้น ดั งนั้ นจึ งขอสรุป ความหมายของการสร้างสรรค์ห รือการออกแบบรู ปลั กษณ์อาหาร คือ การ
ออกแบบหรือจัดวางสิ่งต่างๆ ให้เกิดคุณลักษณะทางโครงสร้างของสิ่งที่อาศัยการรับรู้ด้วยการมอง ที่
เน้นความแปลกใหม่และความสวยงามตามหลักการทางศิลปะและศิลปธาตุเป็นพื้นฐาน
ขอบข่ายของการสร้างสรรค์รูปลักษณ์อาหาร การสร้างสรรค์รูปลักษณ์อาหารนั้นเกี่ยวข้อง
กับการแสดงซึ่งความงามของรูปลักษณ์อาหารที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างสรรค์ ซึ่งเป็น
กระบวนการที่อาจเกิดขึ้นด้วยการใช้ธรรมชาติเป็นสื่อโดยมีกระบวนการเลือกสรร เพิ่มเติม ตัดทอน
หรือ แปรสภาพธรรมชาติให้เป็นรูปทรงที่สื่อความหมาย ซึ่งได้แก่ อารมณ์ความรู้สึกความคิด หรือ
จินตนาการของผู้สร้างซึ่งขึ้นอยู่กับทัศนธาตุต่างๆ เพื่อแสดงความรู้สึก อารมณ์ และสวยงาม (ชลูด
นิ่มเสมอ. ๒๕๕๗: ๔๑๒)
การนํ า เสนอความงามหรื อ การแสดงออกของการสร้ า งสรรค์ นั้ น ประกอบกั น ระหว่ า ง
องค์ประกอบที่เป็นรูปธรรม คือ รูปทรง และองค์ประกอบที่เป็นนามธรรม คือ เนื้อหา องค์ประกอบใน
การแสดงออกทางศิลปะหรือการสร้างความงามนี้ แบ่งออกได้เป็น ๒ องค์ประกอบตามหลักการทฤษฎี
องค์ประกอบของงานทัศนศิลป์ (กําจร สุนพงษ์ศรี. ๒๕๕๕: ๒๐๕-๒๐๘ และ ชลูด นิ่มเสมอ. ๒๕๕๗:
๓๐-๓๖) คือ
๑) องค์ประกอบที่เป็นรูปธรรม คือ แบบรูปแบบ หรือ รูปทรง (Form) มีลักษณะเฉพาะหรือ
เอกลักษณ์ของผลงาน ประกอบด้วย โครงสร้างทรงรูปหรือทัศนธาตุ เมื่อเป็นวัตถุหรืออาหารย่อมเป็น
สิ่งของที่มีปริมาตรรูปทรงขึ้นการคํานวณเพื่อสร้างสรรค์รูปทรงนั้น ต้องอาศัยหลักการออกแบบเป็นตัว
ช่วยในการสร้างรูปทรงและองค์ประกอบของวัตถุอาหารให้สวยงาม
๒) องค์ประกอบที่เป็นนามธรรม คือ เนื้อหา เนื้อเรื่อง มโนภาพ หรือ แนวคิด ผู้สร้างสรรค์
ผลงานจะใส่ลงไปในรูปแบบงานมีทั้งรูปแบบนามธรรมหรือรูปธรรมก็ได้ จะแสดงออกตามทัศนธาตุ
รูปร่างรูปทรงออกมาเพื่อสื่อสารเรื่องราว สีที่สื่อความหมายและแสดงความรู้สึก เพื่อสื่อสารเรื่องราว
บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวข้อง

๓๐

หรือ บางครั้งก็เป็นรูปทรงสัญลักษณ์เชิงนามธรรมที่ต้องอาศัยการตีความ เช่น ผักที่ตัดรูปหัวใจก็จะสื่อ
ความหมายถึงความรัก เป็นต้น
นอกจากงานการสร้างสรรค์รูปลักษณ์อาหารจะเกี่ยวกับการนําเสนอหรือแสดงออกซึ่งรูปทรง
ของอาหาร อันเกี่ยวข้องกับรูปทรงของอาหารที่มีเอกภาพในจาน การจัดตกแต่งประดับให้เกิดความ
งามในจานอาหาร บริเวณรอบข้าง อาทิ การจัดวางสิ่งของต่างๆ ที่ใช้รับประทานอาหารที่ต้องมีความ
สวยงามพิถีพิถัน ให้เหมาะสมกับฐานะผู้รับประทานอาหาร รวมถึงการแต่งสิ่งต่างๆ ให้สอดคล้อง
เหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้อาหารนั้นมีรูปลักษณ์ที่สวยงามสร้างความประทับก่อนการลงมือรับประทาน
ส่วนคําว่านักออกแบบรูปลักษณ์ อาหาร (Food stylist) ทั่วไปแล้วจะหมายถึงบุคลากรที่
ทํางานเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์รูปลักษณ์อาหารเพื่อการรับประทานและการสร้างสรรค์รูปลักษณ์
อาหารเพื่อการถ่ายภาพโดย Bellingham: L. and Bylee: J.A. (๒๐๐๘: ๒๓๘) ให้ความหมายของนัก
ออกแบบรูปลักษณ์อาหาร (Food Stylist) หรือ นักสร้างสรรค์รูปลักษณ์อาหาร คือ ผู้ที่ออกแบบหรือ
ที่ปรึกษาเป็นผู้มีความสามารถในการนําเสนออาหาร สําหรับการถ่ายภาพอาหาร ซึ่งเป็นอาชีพหนึ่ง
ของนักออกแบบที่มีความชํานาญเฉพาะจัดทําอาหารสําหรับการถ่ายภาพอาหารเพื่อการโฆษณาผู้ที่
สร้างสรรค์รูปลักษณ์นี้ต้องมีความรูปเกี่ยวกับ หลักการออกแบบและทัศนธาตุต่าง ๆ รวมถึงเทคนิค
การทําอาหารให้เกิดรูปแบบหรือรูปทรงที่สวยงาม อันเป็นส่วนหนึ่งของประยุกต์ศิลป์นั้นการมีความรู้
ความเข้าใจและความสามารถในการประยุกต์ใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบย่อมจะเป็นพื้นฐานที่ดี
ของการสร้างสรรค์
การสร้างสรรค์รูปลักษณ์อาหารเป็นส่วนร่วมของงานศิลปะในอาหาร เพื่อกิจการเชิงพาณิชย์
ต่างๆ สรุปได้ว่า เป็นงานสร้างสรรค์เชิงการออกแบบและพัฒนารูปแบบของอาหารต่าง ๆ รวมถึง
อุปกรณ์ประกอบ ภาชนะและการจัดวาง เพื่อการถ่ายภาพเชิงพาณิชย์ การถ่ายทําภาพยนตร์ การ
ถ่ายภาพเคลื่อนไหว การจัดงานเลี้ยง ฯลฯ โดยอาศัยหลักการออกแบบ หรือทัศนธาตุ มาประกอบจัด
ว่างสร้างสรรค์ผ่านวัตถุอาหารให้เกิดการรับรู้ได้ด้วยการมอง รวมถึงการพิจารณาเนื้อหา หรือแนวคิด
ในรูปลักษณ์ขององค์ประกอบของอาหารนั้นด้วย
การสร้างสรรค์รูปลักษณ์อาหารเกี่ยวข้องกับการนําเสนออาหาร (Food presentation) ใน
ด้านรูปลักษณ์ เป็นกระบวนการที่สามารถจัดทําได้ตั้งแต่เริ่มต้นการประกอบอาหารจนถึงขั้นตอนการ
บริการ ซึ่งมีวิธีการและกรรรมวิธีที่เกี่ยวข้องในการสร้างความสวยงาม โดยนําเสนอตามขอบเขตที่
ปรากฏ ดังนี้
ภายในจาน (On dish)
ภายในสํารับ (In kit or set)
ภายในโต๊ะอาหาร (On table)
ภายในซุ้มอาหาร (On food station)
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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๑) การสร้ า งสรรค์ รู ป ลั ก ษณ์ อ าหารภายในจาน หรื อ เรี ย กว่ า ศิ ล ปะการจั ด ตกแต่ ง จาน
หมายถึง การออกแบบความงามของอาหารภายในภาชนะที่ใส่อาหาร เป็นการออกแบบที่ใช้กันมาก
ที่สุด การออกแบบเพื่อจัดทําอาหารหนึ่งจานหรือทําซ้ําหลายๆ จานใช้ในภัตตาคาร หรือ ร้านอาหาร
ต่างๆ โดยมักจะต้องคํานึงถึงการจัดเตรียม การประกอบและการตกแต่ง เพราะส่วนประกอบของ
อาหารในด้านรูปลักษณ์ให้เกิดความงาม ดังภาพที่ ๒.๑๐

ภาพที่ ๒.๑๐ ศิลปะการจัดตกแต่งจาน
๒) การสร้างสรรค์รูปลักษณ์อาหารในสํารับ หรือเรียกว่า เรียกว่า การจัดสํารับ หมายถึง การ
ออกแบบสร้างสรรค์อาหารที่จัดเป็นชุด หรือ สํารับ ที่นิยมในแถบเอเชีย เช่น ไทย เกาหลี หรือญี่ปุ่น
เป็นต้น ในสํารับหรืออาหารมักจะประกอบด้วยอาหารหลายๆ จาน อาจมีทั้ง อาหารคาว อาหารหวาน
หรืออาหารว่างหรือแยกประเภทกันออกไปในการเสิร์ฟจะใส่อาหารหลายๆ จานนั้น ลงในถาด โตก
หรือโต๊ะที่มีขาตั้งแบบเตี้ย ผู้ที่ทําการออกแบบรูปลักษณ์จําต้องเข้าใจหลักการจัดวาง การกําหนดสี
และองค์ประกอบภายในสํารับนั้นเป็นหลัก ดังภาพที่ ๒.๑๑

ภาพที่ ๒.๑๑ สํารับอาหารไทย
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๓) การสร้างสรรค์รูปลักษณ์อาหารภายในโต๊ะอาหาร หรือเรียกว่า ศิลปะการจัดตกแต่งโต๊ะ
อาหาร หมายถึ ง การสร้ า งสรรค์ อ าหารจํ า นวนหลายจาน หรื อ อาหารหลายประเภทมั ก เป็ น
รับประทานรวมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป แล้วตักแบ่งออกไปในจานส่วนตัวการออกแบบรูปลักษณ์
อาหารลักษณะนี้หรือบริการที่ละจาน (A la carte) หรือเป็นอาหารแบบพิเศษ (Fine Dining) จะต้อง
มีการจัดอุปกรณ์การรับประทานหรือเครื่องโต๊ะอาหาร และสิ่งของตกแต่งเพื่อให้เกิดความสวยงาม
เหมาะสมกับฐานะของผู้ร่วมวงรับประทานอาหารโดยเฉพาะในงานเลี้ยงอาหารที่เป็นทางการก็จะมี
รูปแบบการจัดช้อน ส้อม จาน ชามและแก้วที่เป็นกฎเกณฑ์เฉพาะตามลักษณะวัฒนธรรมของชาติและ
ชนิดของอาหารนั้น ดังภาพที่ ๒.๑๒

ภาพที่ ๒.๑๒ ศิลปะการตกแต่งโต๊ะอาหาร
๔) การสร้ า งสรรค์ รู ป ลั ก ษณ์ อ าหารในซุ้ ม อาหาร (Food station) หมายถึ ง ระดั บ การ
ออกแบบสร้างสรรค์อาหารของการจัดอาหารในงานเลี้ยงแบบบุปเฟ่ต์ คอกเทล หรือที่จัดแสดงอาหาร
ตัวอย่างตามหน้าร้าน ต้องเข้าใจหลักทางศิลปะเพื่อให้เกิดความงาม และที่สําคัญคือควรเข้าใจหลัก
จิตวิทยาผู้บริโภค การออกแบบรูปลักษณ์อาหารนี้เป็นการออกแบบที่เน้นการจัดวางอาหารแต่ละ
หน่วย การจัดเรียงให้เป็นรูปต่างๆ อีกทั้งต้องคํานึงถึงความสะดวกในอาหารหยิบตักอาการเพื่อนําไป
รั บ ประทาน งานในลั ก ษณะนี้ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ออกแบบการจั ด งานเลี้ ย ง (Party Planning) ที่
ปั จ จุ บั น มี ก ลุ่ ม ธุ ร กิ จ ลั ก ษณะนี้ อ ยู่ ม าก โดยเกี่ ย วข้ อ งกั บ งานบริ ก ารอาหารในและนอกสถานที่
(Banquet and Catering) และผู้ออกแบบงานเลี้ยง (Party Planner) ดังภาพที่ ๒.๑๓
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ภาพที่ ๒.๑๓ ออกแบบการจัดงานเลี้ยง
สําหรับกระบวนการการออกแบบมีกระบวนการเริ่มต้นจากการศึกษาข้อมูล หาแรงบันดาลใจ
ร่างแบบ วางแผนการสร้างงาน สร้างผลงานและนําเสนอการออกแบบ สําหรับการออกแบบอาหารใน
ด้านรูปลักษณ์เป็นกระบวนการทํางานอย่างหนึ่งของผู้ปรุงอาหารดังคํากล่าวของ ประชัน วงศ์อุทัย
พันธุ์ (๒๕๕๓: ๑๕) ได้ให้เหตุผลของการที่ต้องมีกระบวนการนี้ว่า “...เมื่อต้องปรุงอาหารให้เป็นเมนู
จริง เชฟก็จะร่างภาพออกมาให้เห็นว่าจานนั้นมีหน้าตาอย่างไร และใช้อะไรเป็นส่วนประกอบบ้าง เพื่อ
ทีมงานนําไปเตรียมวัตถุดิบและประกอบอาหารออกมาได้ถูกต้อง เพราะในแต่ละเมนูไม่เพียงแค่ ๕๑๐ รายการ บางห้องอาหารอาจมีถึง ๑๐๐ รายการ โดยเฉพาะในโรงแรมมีตั้งกี่ห้องอาหารกี่รายการ
อาหาร หากเชฟไม่ได้สื่อสารความคิดของตนออกมาให้เห็นแล้ว ลูกมือในทีมก็ไม่รู้ว่าเชฟคิดอะไร
อยากทําอะไร สุดท้ายแล้วเชฟก็จะต้องเตรียมอาหารของตนในทุกๆรายการ..” จากข้อความนี้ทําให้
เห็นว่าการนําเสนออาหารต้องอาศัยกระบวนการออกแบบในทางศิลปะนั้นเองเพื่อสร้างสรรค์ความ
งามของอาหารสําหรับการภัตตาคารหรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์
จากที่กล่าวมาทําให้เห็นว่าการสร้างสรรค์รูปลักษณ์อาหารเป็นการสร้างความงามให้ให้กับ
อาหารเพื่อการบริการ เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกแบบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานประยุกต์ศิลป์ ทั้ง
การออกแบบรูปลักษณ์อาหารที่ต้องการนําเสนอรูปทรงของอาหารในระดับจาน สํารับ โต๊ะ และซุ้ม
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อาหาร รูปลักษณ์อาหารที่ยิ่งทวีความสําคัญขึ้นในสังคมทุกวันนี้ สําหรับการนําเสนอรูปลักษณ์อาหาร
อาศัยหลักการเช่นเดียวกับการออกแบบประยุกต์ศิลป์อื่นๆ ที่ต้องมีการร่างและนําเสนอตัวอย่างก่อน
ไปทําเป็นอาหารจํานวนหลายจาน เพื่อให้ได้รูปลักษณ์อาหารที่เป็นรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน และ
นอกจากนี้การสร้างเนื้อเรื่อง หรือแนวคิดในการออกแบบรูปลักษณ์อาหารในงานเลี้ยงหรือภัตตาคาร
ในทุ กวั นนี้ มีค วามสํ าคัญ เพื่อส่ง เสริม สร้า งมูล ค่า เพิ่ม ให้กับอาหารและผลิ ตภัณ ฑ์ อาหาร โดยการ
ออกแบบให้สัมพันธ์กับสิ่งของตกแต่ง และภาชนะ โดยเฉพาะภาชนะ เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้
อาหารแสดงเนื้อหาหรือเอกลักษณ์ได้ดียิ่ง
๔. เอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เอกลักษณ์ไทยในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์เกี่ยวข้องกับมรดกทางวัฒนธรรมของไทยโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเอกลักษณ์ด้านงานทัศนศิลป์ที่เป็นงานช่างมีฝีมือประณีตเลื่องชื่อของคนไทย คําว่า เอกลักษณ์
ไทยแสดงออกอย่างมีความหมายความสัมพันธ์อย่างไร และระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีกระบวนการ
วิธีการและวัฏจักรหรือห่วงโซ่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
เอกลักษณ์ไทย
ในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน. ๒๕๕๔: ๑๔๓๒) ให้ความหมายของ
เอกลักษณ์ คือ ลักษณะที่เหมือนกันหรือร่วมกัน ซึ่งเอกลักษณ์ไทย หมายถึง ลักษณะที่แสดงถึงความ
เด่นและดีงามเฉพาะที่ร่วมกันของชาติไทย เกี่ยวกับ ประชากร ดินแดน ศิลปวัฒนธรรม ภาษาไทย
การสร้างเอกลักษณ์ของชาติในลักษณะต่างๆ แตกต่างกันทั้งรูปแบบเนื้อหา วิธีการ คนส่วน
ใหญ่จะเชื่อมโยงเรื่องที่เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม หรือ ชีวิตวัฒนธรรม เอกลักษณ์
ไทยจึงมีความเกี่ยวข้องกับมรดกทางวัฒนธรรมโดยตรง สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ,
กระทรวงวัฒนธรรม (๒๕๕๒: ๔) ให้ความหมายของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม หมายถึง องค์
ความรู้หรือผลงานที่เกิดจากบุคคลหรือกลุ่มชนที่ได้มีการสร้างสรรค์ พัฒนา สั่งสม สืบทอด และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันมาอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมของ
แต่ละกลุ่มชนนั้นแสดงให้เห็นถึงอั ตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งทํ าให้เห็นว่ า
เอกลักษณ์ไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมนั้นต้องผ่านกระบวนการสร้างสรรค์และพัฒนา ที่เหมาะสม
กับสภาพแวดล้อม ให้เกิดเป็นอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ของไทยนั้นเอง
เอกลักษณ์ไทยที่เป็นศิลปวัฒนธรรมที่จะแสดงให้เห็นได้ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปกรรม
ในสาขาทัศนศิลป์ ซึ่งเป็นศิลปะที่รับรู้ได้ด้วยการเห็นนั้น อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่สําคัญ เพราะ
คนไทยมี ฝี มื อ ทางด้ า นงานช่ า ง และ ศิ ล ปหั ต ถกรรมเป็ น อย่ า งยิ่ ง ซึ่ ง เครื่ อ งเบญจรงค์ เ ป็ น งาน
ศิลปหัตถกรรมสําคัญแขนงหนึ่งของไทยที่แสดงเอกลักษณ์ของชาติได้ดี สามารถนําไปสื่อสารได้ทั้ง
องค์ประกอบ ด้านรูปทรง และลวดลายที่ถ่ายทอดเรื่องราวจากธรรมชาติและจินตนาการที่ประดิษฐ์
ลงบนเครื่องเบญจรงค์ที่แสดงเอกลักษณ์ของชาติได้อย่างดี
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นอกจากนี้อาหารไทยก็เป็นมรดกที่แสดงเอกลักษณ์ของชาติได้เช่นกันเอกลักษณ์ของอาหาร
ไทยนั้น วารีย์รัตน์ บุญเอก (๒๕๔๗: ๕๙-๖๐) กล่าวไว้ว่าลักษณะของอาหารไทยแบบดั้งเดิม ส่วน
ใหญ่มีวิธีการปรุงที่ง่ายจนได้รับวัฒนธรรมจากประเทศรอบบ้าน การจัดอาหารให้เข้าชุดกันเป็น
เครื่องชี้แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์และความมีวัฒนธรรมอาหารไทยมีข้าวเป็นหลักและกิน
ร่วมกับอาหารร่วมสํารับ ซึ่งปกติโดยเฉลี่ยแล้วจะมีอยู่ประมาณ ๓-๕ อย่างนอกจากนี้ยังมีเครื่องเคียง
ของแนม ของหวาน ของว่างและผลไม้สดทําให้อาหารมีรสชาติลักษณะและสีสันที่แตกต่างกันแต่เมื่อ
กินร่วมสําหรับเดียวกันแล้วจะให้ความอร่อยกลมกลืน โดยสรุปแล้วในสมัยโบราณให้ความสําคัญกับ
การจัดสํารับอาหารมากๆพอๆ กับการปรุงอาหาร ปัจจุบันมีร้านอาหารไทยในต่างประเทศมากกว่า
สองหมื่นร้าน อาหารไทยจึงเป็นเอกลักษณ์ไทย
ทั้งอาหารไทยและเครื่องเบญจรงค์นี้สามารถนําไปพัฒนาต่อยอดตามกระบวนการมรดกทาง
วัฒนธรรม ตั้งแต่การสร้างสรรค์ พัฒนา สั่งสม สืบทอดเพื่อให้เกิดเป็นศิลปะที่มีรูปลักษณ์สอดคล้อง
กับบริบทการใช้งานและแสดงถึงความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมของชาติ และสามารถนําไปเป็น
ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือUNCTAD (๒๐๐๘: ๔-๕)ได้สรุป
ลักษณะของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไว้ดังนี้
๑) เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เกี่ยวข้องกับแนวคิดพื้นฐานการการใช้ศักยภาพเชิงสร้างสรรค์เพื่อ
ความเจริญเติบโตและพัฒนาการของเศรษฐกิจ
๒) เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพิ่มช่องทางช่วยสร้างรายได้ทุกระดับชนชั้น สร้างงานและรายได้
จากการส่งออก โดยยังสามารถดํารงรักษา ความเป็นสังคม การเผยแพร่วัฒนธรรม และการพัฒนา
อาชีพ
๓) เศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้หลอมรวมระบบเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม เข้ากับเทคโนโลยี
การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและการท่องเที่ยวด้วยสินค้าและบริการที่สร้างสรรค์ใหม่ๆ
๔) เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นกลุ่มของกิจกรรมในเศรษฐกิจฐานความรู้กับมิติของการพัฒนา
และการเชื่อมโยงแบบตัดขวาง สามารถขยายตัวได้ทั้งระดับมหภาคและจุลภาคของทุกระดับเศรษฐกิจ
๕) เศรษฐกิ จ สร้างสรรค์เป็นการมองถึ งการพัฒนานวัตกรรมจากสหวิทยาการและการ
สร้างสรรค์จากทุกภาคส่วนของหน่วยงานรัฐและเอกชน ที่สามารถร่วมมือสร้างนวัตกรรมใหม่
๖) หัวใจสําหรับของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ก็คือ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รวมอุตสากรรมขนาด
เล็กหรือวิสาหกิจชุมชน
จากข้อมูลที่นําเสนอมาสรุปลักษณะและความหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ว่า เศรษฐกิจ
สร้ า งสรรค์ หมายถึ ง ระบบที่ พั ฒ นาบนเศรษฐกิ จ ฐานความรู้ การใช้ อ งค์ ค วามรู้ (Knowledge)
การศึกษา (Education) การสร้างสรรค์งาน (Creativity) สะท้อนถึงกระบวนการซึ่งรวมเอาวัฒนธรรม
เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกัน มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ทั้งสิ้นค้าและบริการที่สามารถ
พัฒนาให้เกิดมูลค่า
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ภาพที่ ๒.๑๔ การสร้างสรรค์ในระบบเศรษฐกิจปัจจุบัน
ที่มา: UNCTAD: ๒๐๐๘:๙
จากภาพแสดงระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการสร้างสรรค์ในต่างๆ ดังนี้
๑) การสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เป็นพื้นฐานการการพัฒนาวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ให้เกิดความเป็นศักยภาพในการผลิตและเพิม่ มูลค่าในสินค้าเชิงสร้างสรรค์ต่างๆ
๒) การสร้ า งสรรค์ ท างเทคโนโลยี เป็ น การสร้ า งสรรค์ ที่ เ ชื่ อ มโยงอย่ า งใกล้ ชิ ด กั บ การ
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการส่งเสริมการสร้างสรรค์ทางด้านวัฒนธรรมให้เกิดเชื่อมโยงกันทั่ว
โลกผ่านเครือข่ายของเทคโนโลยีทางด้านอินเตอร์เน็ต
๓) การสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม เป็นการสร้างสรรค์ที่อาศัยภูมิปัญญาต่างๆในการผลิตสินค้า
และบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม
จากข้อมูลในภาพแสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระบบเศรษฐกิจปัจจุบันอาศัยการ
สร้างสรรค์ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและระบบเศรษฐกิจบูรณาการที่ต้องมีการ
พัฒนาร่วมกันเพื่อให้เกิดเป็นสินค้าภูมิปัญญา หรืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ลักษณะของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Classification of creative industries)
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เป็นหน่วยที่สําคัญในการผลิตสินค้าสร้างสรรค์เพื่อการสร้างระบบ
เศรษฐกิจนี้ โดยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มีลักษณะสําคัญ ดังนี้ (UNCTAD. ๒๐๐๘: ๑๓-๑๔)
๑) เป็นวัฏจักรของการสร้าง ผลิต และกระจ่ายสินค้าและบริการที่ใช้หลักการของสร้างสรรค์
และปัญญาเป็นปัจจัยนําเข้าพื้นฐาน
๒) ประกอบด้วยกิจกรรมที่อาศัยองค์ความรู้ต่างๆที่ได้ได้เน้นเฉพาะศิลปะหากยังรวมถึงการ
สร้างรายได้และทรัพย์สินทางปัญญา
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๓) ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้และปัญญาที่จับต้องไม่ได้หรือบริการที่เกี่ยวกับการ
สร้าง คุณค่าทางเศรษฐกิจ และวัตถุประสงค์ทางการตลาด
๔) ประกอบด้วยการเชื่อมโยงระหว่างส่วนช่างฝีมือ บริการ และอุตสาหกรรม
๕) ประกอบด้วยพลวัติใหม่ในการขับเคลื่อนโลกด้านการค้าจากการพัฒนาสินค้าและบริการ
ใหม่รวมถึงผู้บริโภคกลุ่มใหม่
กลุ่ ม กิ จ กรรมการผลิ ต ที่ ต้ อ งพึ่ ง พาความคิ ด สร้ า งสรรค์ เ ป็ น สํ า คั ญ โดยการประชุ ม
สหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) ได้แบ่งประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ออกเป็น โดยแบ่งเป็น ๔ กลุ่ม ๑๕ สาขา ดังนี้
๑) ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม (Heritage or Cultural Heritage)
๒) ประเภทศิลปะ (Arts)
๓) ประเภทสื่อ (Media)
๔) ประเภทประยุกต์ศิลป์เชิงสร้างสรรค์ (Functional Creations)

ภาพที่ ๒.๑๕ ประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ที่มา: UNCTAD. ๒๐๐๘: ๑๔
๑) ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม (Heritage or Cultural Heritage) เป็นกลุ่มอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ และสภาพสังคม เป็นต้น
แบ่ ง ออกเป็ น ๒ กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม การแสดงออกทางวั ฒ นธรรมแบบดั้ ง เดิ ม (Traditional Cultural
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Expression) เช่น ศิลปะ งานฝีมือ เทศกาลงาน และงานฉลอง เป็นต้น และกลุ่มที่ตั้งทางวัฒนธรรม
(Cultural Sites) เช่น โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด และการแสดงนิทรรศการ เป็นต้น
๒) ประเภทศิ ล ปะ (Arts) เป็ น กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมสร้ า งสรรค์ บ นพื้ น ฐานของศิ ล ปะ และ
วัฒนธรรม แบ่งออกเป็น ๒ กุล่ม คือ งานศิลปะ (Visual Arts) เช่น ภาพวาด รูปปั้น ภาพถ่าย และ
วัตถุโบราณ เป็นต้น รวมทั้งศิลปะการแสดง (Performing Arts) เช่น การแสดงดนตรี การแสดงละคร
การเต้นรํา โอเปร่า ละครสัตว์ และการเชิดหุ่นกระบอก เป็นต้น
๓) ประเภทสื่ อ (Media) เป็ น กลุ่ ม สื่ อ ผลิ ต งานสร้ า งสรรค์ ที่ สื่ อ สารกั บ คนกลุ่ ม ใหญ่ แบ่ ง
ออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ งานสื่อสิ่งพิมพ์ (Publishing and Printed Media) เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์
และสิ่งตีพิมพ์อื่นๆ เป็นต้น และงานโสตทัศน์ (Audiovisual) เช่น ภาพยนตร์โทรทัศน์ วิทยุ วิดีทัศน์
สั้น ภาพเคลื่อนไหว และภาพยนตร์ เป็นต้น
๔) ประเภทประยุกต์ศิลป์เชิงสร้างสรรค์ (Functional Creations) เป็นกลุ่มของสินค้าและ
บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มการออกแบบ
(Design) เช่น การออกแบบภายใน กราฟิก แฟชั่น อัญมณี และของเด็กเล่น เป็นต้น ส่วนกลุ่ม สื่อ
สมัยใหม่ (New Media) ได้แก่ ซอฟต์แวร์ วิดีโอเกม และเนื้อหาดิจิทอล เป็นต้น และกลุ่มบริการทาง
ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Services) ได้แก่ บริการทางสถาปัตยกรรม โฆษณา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานวิจัยและพัฒนา และบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับดิจิทอล และความคิดสร้างสรรค์ เป็น
ต้น
ห่วงโซ่ของการสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมองค์การสหประชาชาติได้สรุปขบวนการของการ
สร้างสรรค์ในระบบอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไว้ ห่วงโซ่ของการสร้างสรรค์เริ่มต้นจากความสามารถใน
การผลิต (Supply) สู่ขบวนการต่างๆ เพื่อให้ตอบรับกับความต้องการของผู้บริโภค (Demand) โดยมี
ขบวนการดังนี้ ดังภาพที่ ๒.๑๖

ภาพที่ ๒.๑๖ ห่วงโซ่ของสร้างสรรค์
ที่มา: UNCTAD. ๒๐๐๘:๘๓
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๑) การสร้ า งสรรค์ (Creation) ขั้ น ตอนแรกของขบวนการที่ อ าศั ย บริ บ ทจากวั ต ถุ ท าง
วัฒนธรมดั้งเดิมนํามาคิดสร้างสรรค์ต่อยอด ให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่
สร้างสรรค์โดยอาศัยการออกแบบหรือจําลองแบบก่อนนําไปใช้ในขั้นตอนต่อไป
๒) การผลิตหรือการทํา (Making) เป็นขั้นตอนการสร้างผลงานออกมาเป็นจํานวนหนึ่งเพื่อ
การนําเข้าสู่ระบบการซื้อขาย
๓) การเผยแพร่ (Dissemination) ขั้นตอนของการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ กระจาย
หรือจําหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งในระบบการขายส่งหรือการขายปลีก หรือ การทําการไปใช้ในช่องทาง
ต่างๆ ให้เกิดการยอมรับตัวสินค้า
๔) การจัดแสดงรับรองสินค้า (Exhibition Reception) ขั้นตอนการเผยแพร่สินค้าและ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส ร้ า งสรรค์ เ ข้ า ถึ ง ผู้ บ ริ โ ภคให้ ต รงกลุ่ ม เป้ า หมายทั้ ง ในรู ป แบบของการจั ด แสดงหรื อ
นิทรรศการ
นอกจากขั้นตอนทั้ง ๔ ขั้นตอนนี้ ยังต้องมีกระบวนการการจัดทําเอกสารเพื่อการอนุรักษ์
และการอนุรักษ์สิ่งของที่ได้จากความคิดสร้างสรรค์เหล่านี้ ซึ่งน่าจะหมายถึงการเก็บในรูปแบบของ
ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรต่างๆ กระบวนการที่สําหรับอีกอย่างหนึ่งที่รองรับกับขบวนการห่วงโซ่สร้างสรรค์
นี้ คือ การศึกษาและฝึกอบรมให้เกิดบุคคลที่มาช่วยในการผลิตและเกิดการพัฒนารวมถึงต้องมีข้อ
วิจารณ์ผลิตภัณฑ์หรือสินค้านั้นทั้งในเชิงบวกและลบด้วยจึงจะจัดเป็นห่วงโซ่ของการสร้างสรรค์ที่
สมบูรณ์ ห่วงโซ่ของการสร้างสรรค์นี้ สามารถนํามาใช้ในกระบวนการการสร้างสรรค์ที่สามารถเข้าสู่
ระบบเศรษฐกิจ อันเป็นแนวทางในการพัฒนาสินค้าที่มาจากรากฐานทางวัฒนธรรมมาบูรณาการสร้าง
นวัตกรรมต่างๆ
สรุปข้อมูลที่นําเสนอเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์
๑) ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์อาศัยหลักพื้นฐานจากวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กั บ ความเข้ า ใจในระบบเศรษฐกิ จ ทํ า ให้ เ กิ ด ปั จ จั ย ในการผลิ ต ออกมานั้ น ก็ คื อ ความคิ ด และการ
สร้างสรรค์ออกมาเป็นสินค้าและบริการ
๒) ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต้องอาศัยกระบวนการในการวิจัยและพัฒนา (Research and
Development) ซึ่งเป็นกระบวนการพื้นฐานสําคัญในการสร้างงานศิลปะและงานออกแบบต่างๆ เพื่อ
การบริโภคที่มีความหลากหลาย
๓) ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต้องอาศัยการศึกษา การวิเคราะห์ วิจารณ์ และการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาและแนวคิดเชิงสร้างสรรค์โดยมีขบวนการ คือ การสร้างสรรค์ (Creation) การทําหรือการ
ผลิต (Making) การเผยแพร่ (Dissemination) และ การจัดแสดงหรือการรับรองสินค้า (Exhibition
& Reception) ซึ่ง ขบวนการต่า งๆ เหล่า นี้ส ามารถนํา มาประยุก ต์ ใ ช้ใ นการจั ดการเรีย นการสอน
ออกแบบที่เน้นการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างดี
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๕. การผลิตเบญจรงค์ จังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องเบญจรงค์หรือภาชนะดินเผาด้วยวิธีการลงสีเขียนลาย ๕ สี เป็นส่วนหนึ่งของศิลปะ
เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาอั น เป็ น ศิ ล ปะที่ ม นุ ษ ย์ ยุ ค โบราณได้ ส ร้ า งสรรค์ เ พื่ อ การดํ า รงชี วิ ต และใช้ ชี วิ ต อยู่
เครื่องปั้นดินเผาที่ปรากฏในยุคโบราณของไทยคือ เครื่องดินเผาบ้านเชียงที่มีอายุราว ๔๐๐๐ ถึง
๑๘๐๐ ปีก่อนคริสตกาล โดยลักษณะพิเศษของเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงนั้นเป็นเครื่องปั้นที่ผลิตจาก
ใช้ดินเหนียวหรือดินนานาประเภท เผาไฟต่ํา (Earthenware) วิธีการขึ้นรูปรูปเป็นภาชนะต่างๆ
ด้วยมือและใช้ไม้ปีภายนอกให้เกิดรูปน้ําต้องการแต่งผิวโดยวัสดุที่เรียกว่าหินดุและใช้ไม้ตีรอบนอกหลัง
จากนั้นทําการกดประทับขัดผิวขุดสระเซาะร่องและเขียนลวดลายด้วยสีแดงซึ่งมาจากดินเทศผสมกับ
ยางไม้และไข่สัตว์เกิดเป็นลวดลายต่างๆ มากมายที่มีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์
นอกจากนี้ยังมีเครื่องปั้นดินเผาที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของไทยอีกอันหนึ่งเกิดขึ้นมาใน
สมัยสุโขทัยพุทธศตวรรษที่ ๑๖-๒๒ คือ เครื่องถ้วยสังคโลกที่มีแหล่งผลิตอยู่ที่เมืองสุโขทัย และเมือง
ศรี สั ช นาลั ย ซึ่ ง มี ค วามเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งมี ก ารส่ ง ไปค้ า ขายในต่ า งประเทศ โดยลั ก ษณะเฉพาะของ
เครื่องปั้นดินเผาสุโขทัยเป็นเครื่องปั้นดินเผาเคลือบเขียนสีดําและน้ําตาลเนื้อดินหยาบชุบน้ําดินขาว
และเขียนลวดลายสีดํา จากนั้นจึงเคลือบด้วยน้ําใสสีเขียวอ่อนการเรียงเครื่องถ้วยเท่าเตาเผาจะใช้กี๋
กลมซึ่งเป็นที่รองภาชนะในการเผาการเขียนตกแต่งรายนั้นเป็นเอกลักษณ์อย่างยิ่งการเขียนตกแต่ง
ลายใช้พู่กันเขียนเป็นลายปลา ลายดอกไม้ ใบไม้ ลายจากซึ่งลักษณะปลาจะมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะของช่างชาวสุโขทัย
ในระยะหลังเครื่องปั้นดินเผาหรือเครื่องถ้วยสุโขทัยได้รับอิทธิพลจากเครื่องถ้วยของจีนและ
เวียดนามโดยเฉพาะลักษณะเครื่องถ้วยเคลือบสีเขียวที่ผลิตจากเตาเมืองศรีสัชนาลัยจะมีการตกแต่ง
โดยการขูดสลักลวดลายเป็นลายดอกบัว ลายโบตั๋น ก้านกดบริเวณขอบปากภาชนะทําเป็นรูปปีกกา
ส่วนเครื่องเบญจรงค์นั้นสันนิษฐานว่า มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาโดยสั่งทําจากประเทศจีนในสมัย
สมเด็จพระเจ้าปราสาททองพุทธศักราช ๒๑๗๓ ถึง ๒๑๙๘ และสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชราว
พุทธศตวรรษ ๒๑๙๙ ถึง ๒๒๓๑ โดยในสมัยนี้เครื่องถ้วยจีนที่ปรากฏมีทั้งเครื่องในครามและเครื่อง
เขียนสีสามารถสั่งนํ าเข้าได้ ง่ายจากประเทศจี นซึ่งมีการส่ งออกอย่ างกว้างขวางไปทั่ วทวี ปเอเชี ย
อาคเนย์ (สถาบันศิลปกรรม กรมศิลปากร. ๒๕๔๕)
โดยเครื่องถ้วยเบญจรงค์นั้นที่สั่งทําจากจีนสันนิษฐานว่าช่างไทยได้ทําการออกแบบจากราช
สํานักเขียนลายและส่งช่างไทยไปควบคุมที่ประเทศจีนเพื่อให้งานดูประณีตสังเกตได้จากการเขียน
ลวดลายในเครื่องเบญจรงค์โบราณจะมีลักษณะคล้ายกับปลายจีนและเป็นฝีมือของช่างจีนอย่างชัดเจน
ลักษณะเครื่องถ้วยเบญจรงค์เป็นการเขียนสีเคลือบลงบนเครื่องเคลือบขาว เพื่อต้องการให้
เกิดรอยนูนบนถ้วยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องถ้วยเบญจรงค์โดยมีตั้งแต่ ๓ ถึง ๘ สี สีหลักของเครื่อง
ถ้วยเบญจรงค์นั้นประกอบไปด้วยสีแดง สีเหลือง สีน้ําเงิน สีขาว สีดํา สีเขียว สีชมพู สีม่วง สีแสด
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และสีน้ําตาลภาชนะที่นิยมนํามาเขียนลายประกอบไปด้วย จาน ชาม โถ จานเชิง ซ้อน กระโถน พระ
อบ กาน้ําชุดถ้วยชาและชุดตั้งโต๊ะบูชา เป็นต้น ในสมัยอยุธยามีการสั่งชามที่มีฝาปิดเพื่อมาใช้เป็นชุด
สําหรับอาหารสําหรับเจ้านายและราชสํานักด้วยภาชนะจะเป็นโถทรงต่างๆตั้งแต่ โถทรงโกศ โถรูป
แตน โถทรงมะเฟือง โถปริก ซึ่งจะมียอดเป็นยอดทรงมันต์และทรงรูปลูกแก้วกลม
สําหรับเครื่องเบญจรงค์ที่ผลิตจังหวัดสมุทรสาคร และ สมุทรสงคราม ได้เทคนิควิธีการสืบ
ทอดจากการเขียนลายเบญจรงค์ ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึ่งมีลักษณะพิเศษ โดยรูปแบบและ
ลวดลายภาชนะที่เปลี่ยนไป เช่น ชามทรงบัวปากผาย มีการเขียนปากชามเล็กน้อยนิยมภาชนะทรงผม
รูปต่างๆ สําหรับลวดลายมี การเขียนลวดลายราชสีห์ ครุฑ สิ งห์ กินรี หนุมาน ประกอบกับลาย
กระหนกเปลวและก้านขด การสั่งทําเครื่องถ้วยลายน้ําทองสําหรับใช้ในราชสํานัก สมัยรัชกาลที่ 2
โดยสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์บรมราชินี ซึ่งลายที่นิยมได้แก่ ลายดอกกุหลาบ และลายดอกไม้
แบบจีนต่างๆ แหล่งผลิตเครื่องเบญจรงค์ที่สําคัญของไทยจะอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครที่เป็นแหล่งผลิต
และเป็นสินค้าโอทอปที่ได้รับการยอมรับ และมีรูปแบบการผลิตเครื่องเบญจรงค์ที่หลากหลายรูปแบบ
และมีทักษะความชํานาญสูง
การผลิตเบญจรงค์ จังหวัดสมุทรสาคร ที่สําคัญคือ ที่หมู่บ้านดอนไก่ดี อําเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร เอกลักษณ์ของเครื่องเบญจรงค์ของลวดลายที่ปรากฏอยู่บนเครื่องเบญจรงค์ของ
ที่นี่มาเป็นจุดดึงดูดที่น่าประทับใจต่อผู้คนที่พบเห็น เพราะมีการประดิษฐ์ลวดลายที่มีเนื้อหาที่นําเสนอ
เรื่องราววิถีชีวิตไทยบนเครื่องปั้นดินเผาที่เขียนสีด้วยกรรมวิธีเบญจรงค์ และลายน้ําทอง กระบวนการ
ผลิตเครื่องเบญจรงค์ที่หมู่บ้านนี้เป็นที่มีการเรียนรู้และสืบสานศิลปะสร้างสรรค์ผ่านฝีมืองานช่างที่
ถ่ายทอดกันมานานนับสิบปีจากช่างฝีมือในบ้านดอนไก่ดีที่ถ่ายทอดวิชาความรู้สู่รุ่นลูกรุ่นหลาน ทําให้
เคล็ดลับอันล้ําค่ายิ่ง
ที่ตั้งหมู่บ้านเบญจรงค์ ตําบลดอนไก่ดี อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ความสําคัญ
ของหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี หนึ่งในหมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอป (OTOP) เป็นกลุ่มอาชีพที่ทําเครื่อง
เบญจรงค์คุณภาพดี ที่นี่มีจุดกําเนิดมาจาก ๒ กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มแรกเป็นกลุ่มดั้งเดิมที่เป็นตระกูล
เก่าแก่เชื้อสายจีนอยู่ในเขตพื้นที่ตําบลคลองมะเดื่อ ซึ่งทําเครื่องลายครามอยู่ก่อนแล้ว และเริ่มปรับ
กระบวนการเขียนลายด้ายวิธีการของเบญจรงค์ในภายหลัง จากกลุ่มดั้งเดิมนี้มีการแตกสายของช่าง
ออกเป็นอีกหลายกลุ่มย่อย กลุ่มที่สอง คือ บรรดาลูกจ้างที่เคยทํางานอยู่ในโรงชาม หรือโรงงาน
เสถียรภาพ ซึ่งเป็นโรงงานผลิตถ้วยชามขนาดใหญ่ ซึ่งในปัจจุบันได้เลิกกิจการไปแล้ว ลูกจ้างที่มีฝีมือ
ในการทําถ้วยชามเหล่านี้ จึงรวมตัวกันเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กผลิตเครื่องถ้วยชามเขียนลายแบบอย่าง
เบญจรงค์พัฒนาฝีมือขึ้นมาเรื่อย ๆ และมีการจัดตั้งเป็นกลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ ตําบล ดอนไก่ดี โดยมี
ศูนย์สาธิตการทําเครื่องเบญจรงค์และลายน้ําทอง บริการอีกอย่างหนึ่งสําหรับนักท่องเที่ยวคนไหน
สนใจอยากทําเครื่องเบญจรงค์ คือ บริการโฮมสเตย์ให้บริการโดยนักท่องเที่ยวที่พักอาศัยจะได้ทํา
กิจกรรมให้ทําคือ การเขียนลายเครื่องเบญรงค์แถมเป็นของที่ระลึกของตนเอง

บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวข้อง

๔๒

ขั้นตอนการผลิตชิ้นงานเบญจรงค์ของชาวบ้านดอนไก่ดี เริ่มต้นด้วยการเลือกเครื่องปั้นขาว
เนื้อดี แล้วนํามาเขียนลาย และการลงสีนั้นก็มีทั้งแบบดั้งเดิม หรือ แบบมัน และแบบใหม่ คือ แบบนูน
และด้าน จากนั้นนําเครื่องเบญจรงค์เข้าเตาเผา การอบในเตาเผานั้นก็ต้องอบที่อุณหภูมิ ๘๐๐๑,๒๐๐ องศา ใช้เวลาประมาณ ๑๒ ชั่วโมง แล้วทําการอบสีหลังจากเขียนลวดลาย นําเข้าเตาอบที่
อุณหภูมิ ๘๐๐ องศาเซลเซียส ใช้เวลาประมาณ ๓ ชั่วโมงอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะทําให้ได้สีที่สดและสวยงาม
และถ้าเป็นเครื่องเบญจรงค์ลายน้ําทองก็จะต้องมีการเขียนสีทองอีกครั้งหนึ่งแล้วทําการเผา จึงจะได้
ผลงานที่มีสีทองสวยงาม หมู่บ้านดอนไก่ดียังเป็นหมู่บ้านที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายในหมู่บ้านมี
ผลิตภัณฑ์จําหน่าย ทั้งเครื่องเบญจรงค์ในขนาดมาตรฐานแล้วก็ยังมีการผลิตเครื่องเบญจรงค์ขนาดจิ๋ว
ส่วนใหญ่คุณภาพจะอยู่ในระดับเดียวกันเนื้อดีฝีมือประณีต ที่หมู่บ้านแห่งนี้นักท่องเที่ยวและลูกค้าที่
สนใจสามารถ เลือกชมเลือกซื้อเครื่องเบญจรงค์ได้ ตามบ้านที่เปิดเป็นร้านค้าอยู่ตลอดสองข้างทาง
และยังมีการแสดงสาธิตขั้นตอนการผลิตเครื่องเบญจรงค์ ให้นักท่องเที่ยวได้ชม
ขั้นตอนการผลิตเครื่องถ้วยเบญจรงค์ของหมู่บ้านดอกไก่ดี เป็นเบญจรงค์และเบญจรงค์ด้วย
วิธีการปกติไม่ครอบคลุมวิธีการเขียนแบบ การเคลือบมุก การทําทองนูน การทําทองด้าน และ การตัด
เส้นดํา ดังภาพที่ ๒.๑๗

ภาพที่ ๒.๑๗ ขั้นตอนการผลิตเครื่องถ้วยเบญจรงค์ของหมู่บ้านดอกไก่ดี

บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวข้อง

๔๓

จากภาพที่ ๒.๑๗ ขั้นตอนการผลิตเครื่องถ้วยเบญจรงค์ของหมู่บ้านดอกไก่ดี ประกอบด้วย
ขั้นตอนหลัก ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ ๑ เลือกเครื่องปั้นดินเผา (โดยเลือกเครื่องปั้นดินเผาตามเนื้อ รูปทรงและการติด
ทนจองสี)
ขั้นตอนที่ ๒ การเขียนลาย (เขียนเส้นทองสําหรับเบญจรงค์ลายน้ําทอง)
ขั้นตอนที่ ๓ การอบก่อนลงสี เตาเผาก็ต้องอบที่อุณหภูมิ ๘๐๐-๑,๒๐๐ องศาเซลเซียส ใช้
เวลาประมาณ ๑๒ ชั่วโมง
ขั้นตอนที่ ๔ การลงสีเบญจรงค์ แบบดั้งเดิม หรือ แบบมัน และแบบใหม่ คือ แบบนูนและ
ด้าน
ขั้นตอนที่ ๕ การอบสีหลังลงสี นําเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ ๘๐๐ องศาเซลเซีย ใช้เวลาประมาณ
๓ ชั่วโมง (รายละเอียดภาพที่ ๒.๑๘)

ภาพที่ ๒.๑๘ สีเบญจรงค์และวัสดุอุปกรณ์
บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวข้อง

๔๔

ภาพที่ ๒.๑๙ ทอง ปากเขียน และพู่กัน

ภาพที่ ๒.๒๐ การใช้แป้นหมุนทําเส้นขอบ

บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวข้อง

๔๕

ภาพที่ ๒.๒๐ การทําเส้นขอบด้วยมือ

ภาพที่ ๒.๒๑ การลงเส้นสีทอง

บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวข้อง

๔๖

ภาพที่ ๒.๒๒ จานเชิงที่ลงเส้นสีทองสมบูรณ์

ภาพที่ ๒.๒๓ การลงสีเบญจรงค์บนถ้วยขนาดเล็ก

บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวข้อง

๔๗

ภาพที่ ๒.๒๔ การลงสีเบญจรงค์บนเครื่องเคลือบรูปสัตว์
บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวข้อง

๔๘

ภาพที่ ๒.๒๔ ภาชนะที่ลงสีเสร็จสมบูรณ์กอ่ นเผา
ที่กล่าวมาชุมชนเครื่องเบญจรงค์ดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาครเป็นชุมชนที่มีศักยภาพสูง ทั้ง
ด้า นการผลิ ต การท่อ งเที่ ย ว และมี ก ระบวนการศึ ก ษาวิ จัย เข้ า สู่ ชุ ม ชนมากมาย หากแต่ ยั ง ขาด
การศึกษาการสร้างสรรค์รูปแบบของเครื่องเบญจรงค์ที่สอดคล้องกับการใช้งานด้านภาชนะอาหาร
และรูปลักษณ์ของอาหารซึ่งยังไม่ปรากฏการทําวิจัยหรือการศึกษาค้นคว้าในด้านนี้เพื่อสนองความ
ต้ อ งการในการผลิ ต และจํ า หน่ ายสิ นค้ าให้ ม ากขึ้น เป็น ช่ อ งทางการเพิ่ ม มู ล ค่ าของสิน ค้ า ในเชิ ง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดังรายละเอียดของงานวิจัยตัวอย่างที่จะนําเสนอในลําดับต่อไป
๖. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเรื่องการพัฒนาภาชนะเบญจรงค์ส่งเสริมรูปลักษณ์อาหาร
แนวคิดเอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนฐานการผลิตในจังหวัดสมุทรสาครนั้น จะนําเสนอ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องใน ๓ ลักษณะ คือ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเครื่องเบญจรงค์ในระบบเศรษฐกิจ
งานวิจัยเกี่ยวกับเครื่องเบญจรงค์กับการสร้างสรรค์เชิงศิลปะ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปลักษณ์
อาหารดังรายละเอียดต่อไปนี้

บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวข้อง

๔๙

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเครื่องเบญจรงค์ในระบบเศรษฐกิจ
พรรนา พูนพิน และคณะ (๒๕๕๒) การพัฒนาระบบผลิตภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์ของกลุ่ม
หมู่บ้าน เบญจรงค์ดอนไก่ดี ตําบลดอนไก่ดี อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร งานวิจัยครั้งนี้
คณะผู้วิจัยได้นําองค์ความรู้ด้านการจัดการเทคโนโลยี เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในช่วยพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ ใน
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการขยายช่องทางการจําหน่ายสินค้า คณะผู้วิจัย
ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการฯ เช่น แนวคิดการทํา
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการทําการตลาดออนไลน์ การใช้งานอินเทอร์เน็ตและ เว็บไซด์ เป็นต้น
และได้จัดสร้างร้านค้าออนไลน์ขึ้นเพื่อเป็นการขยายช่องทางการจําหน่ายสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต
โดยใช้ เ ผยแพร่ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ สิ น ค้ า ของกลุ่ ม และวางแผนการตลาดสํ า หรั บ การทํ า ธุ ร กิ จ
อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการฯ โดยเลือกเว็บโฮสติ้งที่มีร้านค้าออนไลน์กึ่งสําเร็จรูปให้
เลือกใช้ เพื่อให้กลุ่มผู้ประกอบการสามารถปรับปรุงข้อมูล แก้ไขระบบร้านค้าออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง
เมื่องานวิจัยนี้สิ้นสุดลง ซึ่งได้รับการตอบรับจากกลุ่มผู้ประกอบการเป็นอย่างดีเนื่องจากจะได้นํามาใช้
แทนเว็บไซด์ไทยตําบลดอทคอม ซึ่งกลุ่มผู้ประกอบการสามารถปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง
โดยมีทางเข้าในเว็ปไซด์ และวางแผนการตลาดสําหรับสนับสนุนการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการ
วางแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ โดยคณะผู้วิจัยได้ทําการศึกษาและวิเคราะห์ถึง จุด
แข็ง,จุดอ่อน,โอกาส และข้อจํากัด ของกลุ่มผู้ประกอบการฯ และแนะนําแนวทางในการพัฒนาโดยการ
ปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามและมีมูลค่ามากขึ้น การผลิตสินค้าในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเครื่อง
เบญจรงค์แบบเดิม ๆ เช่น ที่วางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
เบญจวรรณ บวรกุลภา และ สัมฤทธิ์ เทียนดา (๒๕๕๖) ทํางานวิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์
ตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์ กรณีศึกษา หมู่บ้านเบญจรงค์ ตําบลดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นของผลิตภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์ และ
เสนอแนะการพัฒนากลยุทธ์ตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์ กรณีศึกษา หมู่บ้านเบญจรงค์ ตําบล
ดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร กลุ่มตัวอย่างจํานวน ๔๐๐ คน คือ ผู้มาเที่ยวชมและผู้ซื้อ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระยะเวลารวบรวมข้อมูล ในเดือน
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ผลการวิจัยสรุปว่า เลือกซื้อเพราะพอใจในลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์ ด้าน
ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด พบว่า มีความพึงพอใจมากในเรื่อง ราคา สถานที่ การ
ส่งเสริมการตลาด และพอใจมากที่สุดในด้านผลิตภัณฑ์ การพัฒนากลยุทธ์ตลาดผลิตภัณฑ์เครื่อง
เบญจรงค์ พบว่า พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย และพัฒนาความสวยงามและการออกแบบ
เพื่อเหมาะกับเป็นของขวัญทั่วไปและแนวคิดตามเทศกาลต่าง ๆ ควรกําหนดกลยุทธ์หลายระดับราคา
นอกจากนี้บรรจุภัณฑ์ควรมีการพัฒนาให้เหมาะสมและปลอดภัยในระหว่างขนส่ง และควรมีการจัดทา
โฆษณาเว็บไซค์กับกลุ่มทัวร์นักท่องเที่ยวไทย และชาวต่างชาติ เพื่อขยายฐานลูกค้าและเพิ่มกาลังการ
ซื้อ จัดพิพิธภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์ ส่งเสริมภาพลักษณ์ และคงรักษาเอกลักษณ์เครื่องเบญจรงค์ ใน
หมู่บ้านต่อไป
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งานวิจัยเกี่ยวกับเครื่องเบญจรงค์กับการสร้างสรรค์เชิงศิลปะ
ฤดี นิยมรัตน์ (๒๕๕๗) ทําการวิจัยเรื่อง อัตลักษณ์ลวดลายเบญจรงค์ วัตถุประสงค์หลักของ
การวิจัย เพื่อค้นหาอัตลักษณ์ลวดลายเบญจรงค์ไทย ผลการวิจัยพบว่า เครื่องเบญจรงค์หมายถึง
เครื่องปั้นดินเผาสีขาว นามาเขียนลวดลายที่ผิวผลิตภัณฑ์และลงสีจานวน ๕ สีคือ สีแดง เขียว เหลือง
ดา และสีขาว ลวดลายเบญจรงค์ของไทยมีลักษณะเฉพาะที่เรียกว่า อัตลักษณ์ที่แบ่งเป็น ๓ กลุ่มดังนี้
กลุ่มที่ ๑ ลวดลายเบญจรงค์ในกลุ่มเทพนมและลายไทยรูป สัตว์ อาจกล่าวได้ว่าลายเทพนม
เป็นเอกลักษณ์ที่ได้มาจากความ จึงเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งว่าแท้จริงแล้วลวดลายเบญจรงค์ในอดีตเป็น
อย่างไร ลวดลายเบญจรงค์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างจากอดีตถึงปัจจุบันเชื่อของคนไทย ซึ่ง
ลายเทพนมนี้นามาใช้ในการเขียนเครื่องเบญจรงค์เป็นลายหลัก ประกอบกับลายอื่น ๆ รวมทั้งเขียน
ลายอื่น ๆ
กลุ่มที่ ๒ ลวดลายเบญจรงค์ในกลุ่มลายพรรณพฤกษา ได้แก่ ลายประเภทต้นไม้ ใบไม้ และ
ดอกไม้ เป็นการประกอบของลายต่าง ๆ เข้ากับลายกระหนก ที่มีพัฒนาการเป็นลายที่เหมือนจริง มีรูป
สัตว์ชนิดต่าง ๆ ประกอบ เช่น นก กระรอก ปลา เป็นต้น
กลุ่มที่ ๓ ลวดลายเบญจรงค์ในกลุ่มลายผ้ายก การเรียกลวดลายเบญจรงค์ว่าเป็นลายผ้ายก
เนื่องจากเป็นลายที่มีความละเอียด เขียนลายเดียวกันเต็มพื้นที่ของภาชนะ เช่น ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ ลาย
เกล็ดเต่า ลายก้านต่อดอก เป็นต้น เป็นลวดลายที่นิยม ในปัจจุบัน ใช้สีทองตัดเส้นหรือถมพื้น
หากพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ลวดลายและผลการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น
แล้ว พบว่า อัตลักษณ์ลวดลายเบญจรงค์ของไทยมีดังนี้ ๑) ลวดลายของเครื่องเบญจรงค์แสดงออกถึง
ความเป็นไทยทั้ง ด้านความเชื่อ วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ ๒) การเขียนลวดลายเบญจรงค์มีการ
แบ่งโครงสร้างของลายที่ประกอบด้วย ๓ ส่วนคือ ลายหลัก ลายลูกคั่น และลายประกอบ ๓) การลงสี
ลวดลายเบญจรงค์ส่วนมากมีลักษณะเป็นสีทึบไม่มีมิติ ใช้สีตัดกัน แต่สามารถใช้สีขาวเพื่อไล่สีอ่อน–แก่
ได้ และนิยมการตัดเส้นไม่ว่าจะตัดเส้นด้วยสีเข้ม ทึบ หรือสีทอง
เอกสิทธิ์ ชาตินทุ (๒๕๕๑) ทําการวิจัยเรื่อง การออกแบบและพัฒนาชุดกาแฟเซรามิกส์ โดย
ใช้แนวความคิดจากรูปทรงหงส์ในวรรณคดีไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์
เซรามิกส์ชุดกาแฟที่มีแนวความคิด มาจากรูปทรงหงส์ในวรรณคดีไทย โดยนําเอาลักษณะเฉพาะของ
รูปทรง ลวดลาย และลายเส้นที่สะท้อนอยู่บนตัวหงส์มาใช้ในการออกแบบ โดยคํานึงถึงความสวยงาม
ประโยชน์ใช้สอยและการผลิตเชิงอุตสาหกรรม การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทําการออกแบบ ชุดกาแฟ ๕
แบบ ให้ผู้เชี่ ยวชาญด้านสาขาต่างๆ อาทิเช่น ผู้เชี่ ยวชาญด้านเซรามิก ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการร้านกาแฟ จํานวน ๒๐ คน เป็นผู้ประเมิน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบ สอบถามระดับความคิดเห็นต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ผู้วิจัยได้
ออกแบบไว้และวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด ๕ ชุด การออกแบบชุดกาแฟประกอบไปด้วย
ถ้วยกาแฟกาน้ํา โถใส่นม โถน้ําตาล การวิเคราะห์สรุปว่าชุดกาแฟชุดที่ ๕ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี
มีค่าเฉลี่ย ๔.๐๕ การออกแบบนี้จึงเป็นการพัฒนางานเซรามิกส์อีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อให้เกิดความ
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หลากหลาย และขยายตลาดเซรามิกส์ให้กว้างขวาง และยังสามารถพัฒนารูปแบบที่สะท้อนให้เห็นถึง
เอกลักษณ์ของความเป็นไทยได้อย่างอ่อนช้อยงดงาม
สถาบันศิลปกรรม กรมศิลปากร (2545) จัดทําโครงการประยุกต์และสร้างสรรค์และพัฒนา
เครื่องปั้นดินเผาใช้ข้อมูลต่างๆด้านศิลปกรรมและเครื่องปั้นดินเผาไทยทุกยุคทุกสมัย เพื่อสร้างสรรค์
งานศิลปะเครื่องปั้นดินเผาทั้งรูปแบบวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์โดยเน้นการอนุรักษ์และพัฒนาเป็น
สํ า คั ญ และเพื่ อ เผยแพร่ วิ ช าการและผลงานปั้ น ดิ น เผาไทย การศึ ก ษารวบรวมข้ อ มู ล จาก
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์ และทําการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องปั้นดินเผาใน
รู ป แบบต่ า งๆ จํ า นวน 8 ชิ้ น ได้ แ ก่ เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาป่ า ทะเลฟ้ า ใส เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาอ่ า วบั ว ไห
เครื่องปั้นดินเผาหงส์ เหรา คชสีห์ กิเลน เครื่องปั้นดินเผาอารยธรรมแห่งธรรมชาติ เครื่องปั้นดินเผา
ท้องนาและ เคลือบผักตบชวา เครื่องปั้นดินเผาPottery art1 999 เครื่องปั้นดินเผาอดีต และ
เครื่องปั้นดินเผาไหสูงรมควัน โดยให้ศิลปินทั้ง 8 คนได้ทดลองสร้างสรรค์ผลงานและสรุปถึงปัญหา
และวิธีการปฏิบัติงานเพื่อการแก้ไขได้ดังต่อไปนี้ ปัญหาด้านบุคลากร พบว่า บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถส่วนใหญ่ไม่ได้รับความมั่นคงในการทํางานระหว่างปฏิบัติงานสร้างสรรค์การลาออก
ระหว่ า งการปฏิ บั ติ ง านจึ ง ทํ า ให้ ผ ลงานมี ปั ญ หาอุ ป สรรคในการสร้ า งสรรค์ ง านต่ อ และส่ ง ผลต่ อ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เพิ่มมากขึ้น ปัญหาอุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ เตาเผา
ไฟฟ้าแป้นหมุนไฟฟ้า เครื่องปั่นน้ําเคลือบ เครื่องรีดอัดดินและเครื่องปั่นน้ําดินเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่
สามารถเสียหายได้จําเป็นต้องมีการบํารุงรักษาเครื่องมือให้อยู่ในสภาพดีตลอดการปฏิบัติเป็นสิ่งที่
ผู้ปฏิบัติงานควรใช้ความระมัดระวังและใส่ใจ และปัญหาด้านเทคนิควิธีการแต่งตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างสรรค์งานเขียนสีเคลือบลายได้ดังนี้
ปัญหาการเคลือบไม่ติดผลิตภัณฑ์ สาเหตุ การเผาดิบผลิตภัณฑ์ในอุณหภูมิสูงเกินไปและมี
น้ํามันหรือขี้ผึ้งติดที่ผิวผลิตภัณฑ์ การแก้ปัญหา คือ การเผาดิบควรเผาที่อุณหภูมิ 800 - 850 องศา
เซลเซียส ทําความสะอาดผลิตภัณฑ์ก่อนชุบเคลือบและ ระวังไม่ให้น้ํามันหรือขี้ผึ้งติดผิวผลิตภัณฑ์เผา
ดิบที่จะนําไปเคลือบพ่นเคลือบ
ปั ญ หา เคลื อ บร่ อ นออก สาเหตุ เ กิ ด จากการหดตั ว ของเนื้ อ ดิ น และน้ํ า เคลื อ บไม่ เ ท่ า กั น
แก้ปัญหาโดย การแก้ไขปรับปรุงน้ําเคลือบให้สัมพันธ์กับเนื้อดิน
ปัญหา การเขียนสีใต้เคลือบบนภาชนะดินเผาดิบ การระบายสีไม่คล่องตัวต้องใช้พู่กันจุ่มสี
ใดๆเนื่องจากพู่กันแห้งเร็วมาก สาเหตุภาชนะดินเผาดิบจะดูดน้ําหรือความชื้นมากจึงดูดน้ําสีจากพู่กัน
เร็วมาก กลีเซอรีนซึ่งเป็นสารที่ช่วยละลายเนื้อสีไม่ให้เกาะติดกันเป็นก้อนและยังช่วยให้สีมีความลื่น
ทําให้การระบายสีคล่องตัวขึ้น
ปัญหา สีบนเคลือบบางสีมาผสมกันแล้วนําไปเผาสีที่ผสมจะหายไปโดยเฉพาะสีแดงสีส้มและ
สีเหลืองบางสี สาเหตุเพราะสีบางสีมีคุณสมบัติไม่สามารถผสมกับสีอื่นได้ แนวทางแก้ไขก่อนนําสี
ชนิดนี้มาปฏิบัติงานควรทดลองคุณสมบัติของสีทุกสีเช่นการนําสีแต่ละสีให้มีความหนาบางและนําสีแต่
ละสีมาผสมกันในอัตราส่วนต่างๆเพื่อกันความผิดพลาดในการนําไปใช้
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งานวิจัยเกี่ยวกับรูปลักษณ์อาหาร
แสงปทีป แก้วสาคร (๒๕๕๐) ทําวิจัยเรื่องการจัดอาหารเพื่อการถ่ายภาพ ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษารวบรวมความรู้จากหลักทฤษฎี องค์ประกอบศิลป์ และเทคนิคของผู้มีประสบการณ์ในการ
ทําอาหาร การจัดอาหารเพื่อถ่ายภาพ และช่างภาพที่มีประสบการณ์การถ่ายภาพอาหาร เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการออกแบบการจัดอาหารเพื่อการถ่ายภาพ โดยเน้นในเรื่องความงามและความน่า
รับประทานเป็นหลักเพื่อการนําไปใช้ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ทางสื่อนิตยสารและสิ่งพิมพ์ การ
ทดสอบคุณภาพของเอกสารจากผลงานสุดท้าย การนําไปทดลองใช้ ด้วยเอกสารรวบรวมความรู้เรื่อง
การจัดอาหารเพื่อการถ่ายภาพ ได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบอาสาสมัครที่มีความสนใจในการจัด
อาหารถ่ายภาพ จํานวน ๑๒ คน แบ่งเป็นสามกลุ่มตามการวัดความรู้พื้นฐานทางคือ กลุ่มที่มีความรู้
พื้นฐานทางศิลปะมาก ปานกลาง และน้อย โดยวิเคราะห์อ้างอิงจากลักษณะของอาชีพ วิธีการทดลอง
ให้ ทั้ ง สามกลุ่ ม ศึ ก ษาเอกสารที่ ร วบรวมมาแล้ ว ทดลองจั ด อาหารและนํ า ไปถ่ า ยภาพพร้ อ มตอบ
แบบสอบถาม โดยการทดลองนี้แบ่งเป็นสองระยะคือ ก่อนการอ่านเอกสารรวบรวมความรู้และหลัง
อ่านเอกสารรวบรวมความรู้ จากนั้นเปรียบเทียบภาพถ่ายและผลการตอบแบบสอบถามของทั้งสอง
ระยะนี้ เพื่อใช้ประเมินประสิทธิภาพของเอกสารรวบรวมความรู้
ผลการวิเคราะห์ข้ อมูลโดยการหาค่าร้อยละทางสถิติจากแบบสอบถามและการประเมิ น
เปรียบเทียบผลงานภาพถ่ายก่อนและหลังการอ่านเอกสารรวบรวมความรู้ ผลการวิจัยพบว่า ความ
คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างทั้งสามกลุ่มที่มีต่อเอกสารรวบรวมความรู้หลังจากได้อ่านและจัดอาหาร
ถ่ายภาพ ร้อยละ ๘๓.๓ เห็นว่า เนื้อหาในเอกสารมีส่วนช่วยในการจัดอาหารถ่ายภาพได้มาก ร้อยละ
๘.๓ เนื้อหาในเอกสารมีส่วนช่วยในการจัดอาหารถ่ายภาพได้มากที่สุด และ ปานกลาง ทิศทางการนํา
ความรู้ จ ากเอสารรวบรวมความรู้ ไ ปใช้ ใ นการจั ด อาหารถ่ า ยภาพทั้ ง สามกลุ่ ม มี แ นวโน้ ม สู ง ขึ้ น ใน
ทางบวก โดยกลุ่มที่สอง มีการนํามาใช้มากที่สุด รองลงมาได้แก่ กลุ่มที่หนึ่ง อยู่ในระดับมาก และกลุ่ม
ที่สาม อยู่ในระดับปานกลาง
ศาตรา กระฉอดนอก (๒๕๕๒) ทําการวิจัยเรื่องการจัดอาหารไทยให้แสดงออกซึ่งเอกลักษณ์
ไทย โดยศึกษาและสังเคราะห์องค์ความรู้ จากวัฒนธรรมการกินอาหารไทยในอดีต ลักษณะการจัด
อาหารไทยที่สื่อความเป็นเอกลักษณ์ไทย หลักทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์ และการออกแบบ การจัด
อาหารไทยให้สามารถปฏิบัติได้สําหรับร้านอาหารไทยในต่างประเทศ การวิจัยมี ๓ ระยะ คือ ระยะที่
๑ สังเคราะห์องค์ความรู้พื้นฐานการจัดอาหารไทยให้แสดงออกซึ่งเอกลักษณ์ไทย ระยะที่ ๒ ออกแบบ
การจัดอาหารไทยให้แสดงออกซึ่งเอกลักษณ์ไทย ๔ กลุ่มประเภทอาหาร คือ อาหารจานแรก อาหาร
ประเภทแกง อาหารประเภทผัดหรือยํา อาหารประเภทของหวาน จํานวน ๑๒ เมนู ระยะที่ ๓ สํารวจ
การยอมรั บ การจั ด อาหารไทยให้ แ สดงออกซึ่ ง เอกลั ก ษณ์ ไ ทย เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย เป็ น
แบบสอบถาม สํารวจจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถทางด้านอาหาร
ไทย ผู้ มี อ าชี พ ด้ า นการจั ด ตกแต่ ง อาหารและผู้ ที่ มี อ าชี พ เกี่ ย วข้ อ งหรื อ ผู้ ที่ ส นใจกั บ การทํ า ธุ ร กิ จ
ร้านอาหารไทยในต่างประเทศ
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ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการนําองค์ความรู้การจัดอาหารไทยสู่การแสดงออกซึ่งเอกลักษณ์
ไทยที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นมาสามารถนําไปใช้ออกแบบการจัดอาหารไทย เพื่อเอกลักษณ์ไทยซึ่งเหมาะสม
สําหรับร้านอาหารไทยในต่างประเทศ ความคิดเห็นโดยภาพรวมของผลงานออกแบบมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับดี โดยมีรายละเอียดตามลําดับดังนี้ งานออกแบบในระดับดีมากเป็นอาหารประเภทของหวาน
ส่วนงานออกแบบในระดับดี ได้แก่ อาหารว่างหรืออาหารจานแรก อาหารประเภทผัดหรือยํา และ
อาหารประเภทแกง (ตามลําดับ) ผลรวมของการออกแบบจําแนกตามความคิดเห็น มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับดี คือ การจัดอาหารที่มีความร่วมสมัย การสื่อถึงเอกลักษณ์ไทยในการจัดอาหาร สามารถนําไป
ปฏิบัติได้สําหรับร้านอาหารไทยในต่างประเทศ ความสวยงาม ความน่ารับประทาน ความน่าสนใจของ
รูปแบบการจัดอาหาร และการพิจารณาหลักคิดต่าง ๆ มาใช้ในการออกแบบ (ตามลําดับ)
Marya. A. (๒๐๑๕) ได้ ทํ า วิ จั ย เรื่ อ ง การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บบทความ ๓ บทความด้ า น
สุนทรียะของอาหาร ที่เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุนทรียภาพของอาหาร ในการออกแบบ อาหารร่วม
สมัยและการจัดโต๊ะอาหาร ๓ บทความ ได้แก่ สุนทรียศาสตร์ของอาหาร การออกแบบอาหาร และ
การออกแบบจัดโต๊ะอาหาร โดยเนื้อหาส่วนใหญ่สรุปได้ดังนี้
อาหารเป็นสิ่งจําเป็นในแต่ละวัน และยิ่งทวีความสําคัญมากขึ้น เมื่อผลิตภัณฑ์ และ มีความ
ต้องการ มากมาย ในอาหาร ของประเทศที่พัฒนาแล้ว การเตรียมอาหาร และการบริโภค ได้ถูกพัฒนา
ด้วยระบบสังคม และ หลักการทางศิลปศาสตร์ สิ่งที่ถูกเน้นให้เพิ่มขึ้น คือ การปรุงและการนําเสนอ
อาหารในรูปแบบใหม่ที่เน้นความเป็นสุนทรียภาพ แต่ที่จะนําเสนอต่อไปนี้ไม่ใช่ข้อสรุป เกี่ยวกับมิติ
ทางสุนทรียภาพของอาหารทั้งหมด มุมมองที่สําคัญอาหารควรได้รับการพิจารณาว่าเป็นแหล่งทาง
สุนทรียภาพในแต่ละวันของการดํารงชีวิตและกายเป็นสิ่งสําคัญที่ทุกคนยอมรับ และในบทความทั้ง ๓
เรื่ อ ง พบว่ า สุ น ทรี ย ภาพที่ ถู ก ใช้ เ พิ่ ม ขึ้ น การออกแบบอาหาร ยิ่ ง มี ค วามสํ า คั ญ อย่ า งยิ่ ง ในการ
สร้างสรรค์อารมณ์ เ ชิงบวก และเป็ น ความทรงจําที่ มีความหมาย สภาวะของสุน ทรี ยภาพ ความ
ประทับใจ และความพึงพอใจ ในประสบการณ์เกี่ยวกับอาหาร การออกแบบอาหารเป็นสิ่งสําคัญใน
อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและยิ่งทวีความสําคัญ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของโลก
ในบทความทั้ง ๓ เรื่องนี้ ได้ พบว่า บทความกล่าวถึงการพัฒนาความเข้าใจในการออกแบบ
อาหารทั้งอาหารที่ปรุงที่บ้านและปรุงโดยผู้ประกอบอาหารที่มีความชํานาญในมื้อสําคัญ รูปลักษณ์
อาหาร ที่เป็นส่วนประกอบในการออกแบบอาหาร เป็นประเด็นสําคัญในการอภิปรายอย่างกว้างขวาง
ตามสื่อต่างๆ ประเด็นต่างๆเหล่านั้รครอบคลุม เนื้อหาและรูปลักษณ์ ความเป็นไปได้ในการนําไปใช้
จัดสมดุลของสิ่งต่างๆ ทั้งรูปลักษณ์อาหารที่มีความสําคัญและจําเป็น อันเป็นส่วนประกอบ พื้นฐาน
ของการออกแบบอาหาร สภาพแวดล้อมในการรับประทานอาหาร เป็นประเด็นสําคัญของมนุษยชาติ
คือ ในบ้านเรือน โต๊ะรับประทานอาหารเป็นเสมือนศูนย์กลางที่มีบทบาทต่อชีวิตของครอบครัว
สังคม ความบันเทิงของเพื่อน และ เป็นส่วนช่วยสนับสนุนความเป็นสมาชิกของครอบครัว หลายๆ
ครอบครั วจะใช้ ท รัพ ยากรที่ สํ าคั ญ ในการซื้ อ โต๊ะ และอุ ป กรณ์ ที่ใ ช้บ นโต๊ะ อาหาร แนวคิ ด ในการ
ออกแบบโต๊ะอาหาร ได้ถูกพัฒนา ด้วยรูปแบบโต๊ะตามสไตล์ทางสถาปัตยกรรม และเพิ่มองค์ประกอบ
ในการออกแบบเพื่อการใช้งาน พื้นผิวโต๊ะที่มีความสําคัญ และจะเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของการ
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รับประทานอาหารมื้อนั้น การออกแบบโต๊ะควรพิจารณาข้อมูลประวัติศาสตร์ของศิลปะ ที่ใช้ในการ
เลือกเพื่อสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังรวมถึงมาตรฐาน และประสบการณ์ที่พิเศษต่อการตัดสินใจเลือก
เช่น สไตล์ของโต๊ะ และเครื่องโต๊ะอาหารทั้ง รูปแบบชนิดของ ภาชนะอาหาร วิธีการ เสิร์ฟอาหาร และ
ภาชนะสําหรับการดื่ม ที่ถูกจัดไว้บนโต๊ะอาหาร
ผลการวิ จั ย สรุ ป ได้ ว่ า วั ฒ นธรรมที่ เ ป็ น ที่ นิ ย ม และเรื่ อ งราวที่ ป รากฏเสนอให้ เ ห็ น ถึ ง
ความสําคัญของคุณค่า ต่อสุนทรียภาพของอาหารอย่างไรก็ตาม บทความทางวิชาการ ได้ถูกมุ่งเน้นไป
ที่คุณค่าทางเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์อาหาร ลักษณะทางประชากรศาสตร์ อุตสาหกรรมภัตตาคารและ
ท่องเที่ยว จากการตรวจสอบวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง กับสุนทรียศาสตร์และการออกแบบอาหาร
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ได้หลักฐานข้อสนับสนุนที่ว่า สุนทรียภาพหรือความงามของอาหาร อาจจะ
มีผลกระทบ ในการเลือกอาหารของผุ้บริโภคและสนับสนุนให้เกิดการศึกษาพัฒนาที่จําเป็นในอนาคต
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้ง ๓ ด้านนั้นเป็นงานวิจัยที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการผลิตของชุมชน
หมู่บ้านเครื่องเบญจรงค์ดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร แต่โดยส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นถึงการพัฒนาคุณภาพ
การผลิต การบรรจุเพื่อการส่งออก สําหรับการพัฒนารูปแบบสร้างสรรค์นั้นยังไม่ปรากฏเท่าที่ควรใน
การศึกษาวิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนารูปลักษณ์ที่ตอบกับผู้ใช้เป็นจํานวนมาก เพื่อเพิ่มยอด
การผลิต อันเป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของไทยนั่นคือ การผลิตที่ตอบรับกับผู้ที่สั่งซื้อ
และเลื อ กใช้ ภ าชนะในอุ ต สาหกรรมงานจั ด เลี้ ย ง อั น ได้ แ ก่ นั ก ออกแบบรู ป ลั ก ษณ์ อ าหาร ซึ่ ง มี
ความสําคัญในการนําเสนอรูปลักษณ์อาหารต่อหน้าสาธารณชน ทั้งการนําเสนอรูปลักษณ์อาหารและ
นําเสนอองค์ประกอบต่างๆ ในการจัดตกแต่งให้สวยงาม ดังนั้นการศึกษาวิจัยจึงควรเป็นการศึกษาวิจัย
ในการพัฒนาเครื่องเบญจรงค์ในเชิงศิลปะเพื่อนําเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในลําดับต่อไป
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บทที่ ๓
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องการพัฒนาภาชนะเบญจรงค์ส่งเสริมรูปลักษณ์อาหารแนวคิดเอกลักษณ์ไทยเชิง
เศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ บนฐานการผลิ ต ในจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร เป็ น การวิ จั ย แบบวิ จั ย และพั ฒ นา
(Research and Development) ด้วยเทคนิคผสมผสาน (Mixed Method) โดยมีรายละเอียดดังนี้
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ที่ใช้ในการ
วิจัยเรื่องมี ๒ วงรอบ ๔ ขั้นตอน ขั้นตอนของการวิจัยประกอบด้วย
ขั้นการวิจัย๑ (Research1:R1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ ภาชนะเบญจรงค์กับรูปลักษณ์
อาหารแนวคิดเอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ การผลิตภาชนะอาหารเบญจรงค์ในจังหวัด
สมุทรสาคร
ขั้ น การพั ฒ นา ๑ (Develop1:D1) ทํ า การพั ฒ นาแบบร่ า งและคั ด เลื อ กแบบร่ า งภาชนะ
เบญจรงค์ส่งเสริมรูปลักษณ์อาหาร แนวคิดเอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ขั้นการวิจัย ๒ (Research2: R2) ทําการสร้างต้นแบบภาชนะอาหารเบญจรงค์และนําทดลอง
จัดอาหารในงานเลี้ยงแนวคิดเอกลักษณ์ไทย โดยนักออกแบบรูปลักษณ์อาหาร
ขั้ น การพั ฒ นา ๒ (Develop2: D2) ทํ า การประเมิ น เพื่ อ รั บ รองภาชนะอาหารเบญจรงค์
ต้นแบบ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและการออกแบบ ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบรูปลักษณ์อาหาร และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์ โดยการจัดนิทรรศการเพื่อการรับรอง
โดยมีขั้นตอนวิจัยดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. การสร้างต้นแบบภาชนะอาหารเบญจรงค์และนําทดลองจัดอาหาร
ในขั้นตอนการสร้างต้นแบบภาชนะอาหารเบญจรงค์และนําทดลองจัดอาหารในงานเลี้ยง
แนวคิดเอกลักษณ์ไทย โดยนักออกแบบรูปลักษณ์อาหารนี้ได้ครอบคลุมกระบวนการวิจัย ๓ ขั้นตอน
คื อ ขั้ น การวิ จั ย ๑ (Research1: R1) ขั้ น การพั ฒ นา ๑ (Develop1: D1) และ ขั้ น การวิ จั ย ๒
(Research2: R2) เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบภาชนะอาหารเบญจรงค์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ขั้นการวิจัย๑ (Research1:R1)
ในขั้นตอนนี้เป็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับ ภาชนะเบญจรงค์กับรูปลักษณ์อาหาร
แนวคิดเอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ การผลิตภาชนะอาหารเบญจรงค์ใ นจังหวัด
สมุทรสาคร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๕๖

๑) วัตถุประสงค์ของการวิจัยขั้นการวิจัย ๑
เพื่อศึกษาศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับ ภาชนะเบญจรงค์กับรูปลักษณ์อาหารแนวคิด
เอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ การผลิตภาชนะอาหารเบญจรงค์ในจังหวัดสมุทรสาคร
๒) การดําเนินการ
ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยทําการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาชนะเบญจรงค์กับรูปลักษณ์อาหาร
แนวคิดเอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ การผลิตภาชนะอาหารเบญจรงค์ใ นจังหวัด
สมุทรสาคร
๒.๑) ศึกษาข้อมูล สร้างเครื่องสําหรับเก็บรวบรวมข้อมูล และทําการหาประสิทธิภาพของ
เครื่องมือ แบบสัมภาษณ์ผู้ประกอบอาหาร แบบสัมภาษณ์นักออกแบบรูปลักษณ์อาหาร และแบบ
บันทึกสังเกตรูปแบบภาชนะเบญจรงค์
๒.๒) นําแบบสัมภาษณ์ผู้ประกอบอาหารและนักออกแบบรูปลักษณ์อาหาร ไปสัมภาษณ์
ผู้ประกอบอาหารและนักออกแบบรูปลักษณ์อาหาร ที่มีประสบการณ์ อย่างน้อย ๕ ปี
๒.๓) นําแบบสัมภาษณ์ผู้ผลิตเบญจรงค์ภาชนะอาหารเบญจรงค์ ไปสัมภาษณ์ผู้ผลิต
เบญจรงค์โดยติดต่อผ่านประธานกลุ่มเลือกแบบเจาะจง เสนอชื่อผู้ผลิต ช่างเขียนลายหรือช่างลงสี
เบญจรงค์ในชุมชน และผู้วิจัยติดต่อประสานงานทําการสัมภาษณ์
๒.๔) จากขั้นตอนที่ ๒.๓ ในการสัมภาษณ์ผู้ผลิตเบญจรงค์ในชุมชนดอนไก่ดี จังหวัด
สมุทรสาคร ทําการขออนุญาตบันทึกสังเกตรูปแบบภาชนะเบญจรงค์ และ เทคนิคการผลิตเครื่อง
เบญจรงค์ ไปพอกับการสัมภาษณ์ผู้ผลิต
๒.๕) นําข้อมูลทั้งสามส่วนมาวิเคราะห์สรุปเพื่อหาแนวคิดในการออกแบบสร้างสรรค์
ภาชนะเบญจรงค์ ในการสร้างภาพร่างต้นแบบในขั้นตอนต่อไป
๓) กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มที่ ๑ ผู้ประกอบอาหารและนักออกแบบรูปลักษณ์อาหาร จํานวน ๑๐ คน โดยผู้ประกอบ
อาหารในธุรกิจจัดเลี้ยงหรือร้านอาหาร ที่มีประสบการณ์ทํางานอย่างน้อย ๕ ปี และนักออกแบบ
รูปลักษณ์อาหาร ที่มีประสบการณ์ทํางานอย่างน้อย ๕ ปี โดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive
sampling) ผู้ประกอบอาหารและนักออกแบบรูปลักษณ์อาหาร ที่ให้ข้อมูล จํานวน ๑๐ คน
กลุ่มที่ ๒ ผู้ผลิตเบญจรงค์ภาชนะอาหารเบญจรงค์ในตําบลดอนไก่ดี อําเภอกระทุ่มแบน
จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร ทุ ก กลุ่ ม ที่ ผู้ ผ ลิ ต เบญจรงค์ อ าหารเบญจรงค์ โดยใช้ ก ารสุ่ ม แบบเจาะจง
(Purposive sampling) จํานวน ๑๒ คน
๔) วิธีการ เป็นการวิจัยเชิงสํารวจศึกษาข้อมูลเชิง คุณภาพ และปริมาณโดยใช้การสัมภาษณ์
เชิงลึกและการสังเกตขั้นตอนการปฏิบัติงานและ สถานที่ทํางาน
๕) เครื่องมือสําหรับการวิจัยในขั้นตอนนี้ ประกอบด้วย
๕.๑) แบบสัมภาษณ์ผู้ประกอบอาหารและนักออกแบบรูปลักษณ์อาหาร

บทที่ ๓ วิธีดําเนินการวิจัย

๕๗

ลักษณะเครื่องมือ เป็นแบบสัมภาษณ์ข้อมูลปลายเปิดในหัวข้อที่เกี่ยวกับรูปแบบ (รูปทรง
สี แ ละลวดลาย) ภาชนะเบญจรงค์ กั บ การจั ด อาหารแนวคิ ด เอกลั ก ษณ์ ไ ทย เอกลั ก ษณ์ ไ ทยใน
รูปลักษณ์อาหาร และ นําเสนอเอกลักษณ์ไทยในภาชนะเบญจรงค์กับรูปลักษณ์อาหาร เป็นแบบ
สัมภาษณ์ปลายเปิด จํานวน ๒ ตอน คือ ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้สัมภาษณ์ และ ตอนที่ ๒ ข้อมูล
พื้นฐานในการผลิ ตและการสร้างสรรค์ ภาชนะอาหารเบญจรงค์ ซึ่งประกอบด้วยคํ าถามเกี่ยวกั บ
๑) ภาชนะอาหารเบญจรงค์กับความเหมาะสมกับรูปลักษณ์อาหารในปัจจุบัน ๒) ภาชนะเบญจรงค์
กับการจัดอาหารแนวคิดเอกลักษณ์ไทย ๓) รูปทรง สีและลวดลายของภาชนะอาหารของภาชนะ
อาหารเบญจรงค์ที่แสดงเอกลักษณ์ ๔) เอกลักษณ์ไทยในรูปลักษณ์อาหาร และ ๕) การนําเสนอ
เอกลักษณ์ไทยในภาชนะเบญจรงค์กับรูปลักษณ์อาหาร
๕.๒) แบบสัมภาษณ์ผู้ผลิตเบญจรงค์ภาชนะอาหารเบญจรงค์
ลักษณะเครื่องมือ เป็นแบบสัมภาษณ์ข้อมูลปลายเปิดในหัวข้อที่เกี่ยวกับ เทคนิคการผลิต
เอกลักษณ์ของเครื่องเบญจรงค์ การสร้างสรรค์และความแปลกใหม่ ในรูปแบบเครื่องเบญจรงค์
เอกลักษณ์ไทยในภาชนะอาหารเบญจรงค์ เป็นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิด จํานวน ๒ ตอน คือ ตอนที่
๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้สัมภาษณ์ ตอนที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานในการผลิตและการสร้างสรรค์ภาชนะอาหาร
เบญจรงค์ ซึ่งประกอบด้วยคําถามเกี่ยวกับ ๑) เทคนิคการผลิตเครื่องเบญจรงค์ที่สําคัญของร้านหรือ
กลุ่มคน ๒) เอกลักษณ์ของเครื่องเบญจรงค์ ด้านรูปทรง สีและลวดลายของเครื่องเบญจรงค์ที่แสดง
เอกลักษณ์ ๓) การสร้างสรรค์และความแปลกใหม่ในรูปแบบภาชนะในอาหารเบญจรงค์ ในด้าน
รูปทรง ลวดลาย หรืออื่นๆ ๔) เอกลักษณ์ไทยในภาชนะอาหารเบญจรงค์ ในด้านรูปทรง สีและ
ลวดลาย
๕.๓) แบบบันทึกสังเกตรูปแบบภาชนะเบญจรงค์ และ เทคนิคการผลิตเครื่องเบญจรงค์
ลักษณะเครื่องมือ เป็นแบบบันทึกรูปแบบภาชนะเบญจรงค์ ทั้งภาพและการเขียนบรรยาย
ลักษณะของภาชนะ และ การบันทึกเทคนิคการผลิตที่สังเกตจากแหล่งผลิต ซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์
ปลายเปิด ประกอบด้วย ๒ ตอน คือ ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปร้านหรือบ้านที่เป็นผลิต (ชื่อร้านหรือบ้าน
ที่เป็นแหล่งผลิต ที่อยู่ ที่ตั้งภายในหมู่บ้าน ลักษณะอาคารและสถานที่ประกอบการ จํานวนคนงาน
และวิธีการทํางาน) และ ตอนที่ ๒ รูปแบบภาชนะเบญจรงค์และเทคนิคการผลิตเครื่องเบญจรงค์
ประกอบด้วยคําถามเกี่ยวกับ ๑) รูปแบบการผลิตเครื่องเบญจรงค์ของร้านหรือบ้านที่เป็นแหล่งผลิต
๒) เทคนิคการผลิตเครื่องเบญจรงค์ รูปทรง ลวดลายของเครื่องเบญจรงค์ที่ผลิต ๓) รูปทรง สี และ
ลวดลายของภาชนะอาหารที่ปรากฏในร้านหรือบ้านที่เป็นแหล่งผลิต
๖) การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยการหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา จากค่าเฉลี่ย (𝑋)
และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ เครื่องปั้นดินเผา และ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการออกแบบ จํานวน ๕ คน โดยมีความเชี่ยวชาญและจํานวนปีที่ปฏิบัติงานมากกว่า ๑๐ ปี
ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและออกแบบ จํานวน ๑ คน ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ จํานวน ๒
คน ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องปั้นดินเผาและการออกแบบ จํานวน ๒ คน โดยได้ค่าความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาดังนี้
บทที่ ๓ วิธีดําเนินการวิจัย

๕๘

แบบสัมภาษณ์ผู้ประกอบอาหารและนักออกแบบรูปลักษณ์อาหาร มีความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา ค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ ๕.๐๐ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ ๐.๐๐
แบบสั ม ภาษณ์ ผู้ ผ ลิ ต เบญจรงค์ ภ าชนะอาหารเบญจรงค์ ความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา
ค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ ๕.๐๐ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ ๐.๐๐
แบบบันทึกสังเกตรูปแบบภาชนะเบญจรงค์ และ เทคนิคการผลิตเครื่องเบญจรงค์ ความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ค่าเฉลี่ย ( X ) อยู่ระหว่าง ๕.๐๐ - ๔.๘๙ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่
ระหว่าง ๐.๐๐ - ๐.๘๙
โดยยึดตามเกณฑ์ มาเรียม นิลพันธ์ (๒๕๕๔) กล่าวถึงการหาค่าความเที่ยงตรงด้วยการใช้
ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) ว่า ค่าเฉลี่ยควรมากกว่า ๓.๕ ขึ้นไป และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่า ๑.๐๐
๗) การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยทําการสัมภาษณ์ผู้วิจัยนําเครื่องมือที่สร้างไปสัมภาษณ์
ด้วยตนเอง และลงพื้นที่ด้วยตนเอง
๘) การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ ความถี่ (Frequency) ร้ อ ยละ (Percentage) และการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
๙) ผลที่คาดหวังจากการวิจัยขั้นตอนนี้ คือ ข้อมูลเบื้องต้นสําหรับการออกแบบสร้างสรรค์
ภาชนะซึ่งเป็นข้อมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ขั้นการพัฒนา ๑ (Develop1:D1)
ในขั้นตอนนี้ การพัฒนาแบบร่างและคัดเลือกแบบร่างภาชนะเบญจรงค์ส่งเสริมรูปลักษณ์
อาหาร แนวคิดเอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑) วัตถุประสงค์ของการวิจัยขั้นการพัฒนา๑
เพื่อการพัฒนาแบบร่างและคัดเลือกแบบร่างภาชนะเบญจรงค์ส่งเสริมรูปลักษณ์อาหาร
แนวคิดเอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์
๒) การดําเนินการ
๒.๑) ออกแบบสร้างสรรค์แบบร่างภาชนะเบญจรงค์ส่งเสริมรูปลักษณ์อาหาร แนวคิด
เอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยการออกแบบร่าง จํานวน ๑๕ ชุด ชุดละ ๓ แบบ จํานวน
๔๕ ชิ้นงาน
๒.๒) สร้างเครื่องมือการประเมินแบบร่าง แล้วนําไปตรวจความเที่ยงตรวจเชิงเนื้อหา
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะเครื่องปั้นดินเผา ด้านศิลปะ และด้านการออกแบบ จํานวน ๕ คน ปรับแก้
จนเครื่องมือมีคุณภาพ จึงนําไปใช้
๒.๓) นําแบบร่างทั้งหมดมาทําการประเมิน และ คัดเลือกแบบร่างภาชนะเบญจรงค์
ส่งเสริมรูปลักษณ์อาหาร แนวคิดเอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่
บทที่ ๓ วิธีดําเนินการวิจัย

๕๙

เกี่ ยวข้องและนักการออกแบบรูปลักษณ์อาหาร ทําการประเมินแบบ จํานวน ๔๕ ชิ้นงาน และ
คัดเลือกมา ๑๐ แบบ
๓) กลุ่ มเป้าหมายในขั้นนี้ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบรูปลักษณ์ อาหาร และด้ าน
ภาชนะอาหารเบญจรงค์ จํานวน ๖ คน ได้แก่ นักออกแบบรูปลักษณ์อาหาร จํานวน ๓ คน ที่มี
ประสบการณ์การทํางานในนิตยสารและสื่อระดับประเทศ มากกว่า ๑๐ ปี และ ด้านภาชนะอาหาร
เบญจรงค์ เป็นผู้เขียนลวดลายหรือผลิตเครื่องเบญจรงค์ ที่มีประสบการณ์มากกว่า ๑๐ ปี จํานวน ๓
คน
๔) วิธีการ เป็นการประเมินผลในเชิงปริมาณ เพื่อคัดเลือกแบบร่างและแบบประเมินแบบร่าง
ภาชนะเบญจรงค์ ส่ งเสริม รู ปลั กษณ์ อาหาร แนวคิ ดเอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดย
ผู้เชี่ยวชาญ ทําการประเมินแบบร่างตามเกณฑ์ และคัดเลือกแบบร่างได้จํานวน ๑๐ ชุด
๕) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินแบบร่างภาชนะเบญจรงค์ส่งเสริมรูปลักษณ์
อาหาร แนวคิดเอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีลักษณะเครื่องมือ เป็นเกณฑ์รูบิคส์ โดยการ
ให้คะแนนเป็นค่าร้อยละ ประเมินให้คะแนนตามเกณฑ์แต่ละด้าน ได้แก่ ด้านรูปทรงภาชนะอาหาร
เบญจรงค์ ด้านสีของภาชนะอาหารเบญจรงค์ ด้านลวดลายของภาชนะเบญจรงค์ ด้านความเหมาะสม
ในการเป็นภาชนะอาหารเบญจรงค์ และด้านการแสดงเอกลักษณ์ไทยโดยประเมินเป็นเกณฑ์รูบิคส์ ๕
ระดับ และเทียบค่าเป็นค่าร้อยละ
๖) การตรวจสอบคุ ณภาพเครื่ องมือ โดยการหาค่าความเที่ ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยโดยใช้
ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะเครื่องปั้นดินเผา และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ จํานวน ๕ คน ซึ่งแสดงให้
เห็ น ว่ า ความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา โดยมี ค วามเชี่ ย วชาญและจํ า นวนปี ที่ ป ฏิ บั ติ ง านเกิ น ๑๐ ปี
ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและออกแบบ จํานวน ๑ คน ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ จํานวน ๒
คน และ ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องปั้นดินเผาและการออกแบบ จํานวน ๒ คน หลังการตรวจคุณภาพ
เครื่องมือมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยค่าเฉลี่ย( X ) อยู่ระหว่าง ๕.๐๐ -๔.๘๙ และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) อยู่ระหว่าง ๐.๐๐-๐.๘๙ และการแก้ไขสํานวนภาษาเป็นก่อนนําไปใช้สัมภาษณ์
๗) การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยนําเครื่องมือที่สร้างไปสัมภาษณ์ด้วยตนเอง โดยการเสนอ
ภาพร่างให้ผู้เชี่ยวชาญทําการประเมินและคัดเลือกที่ละแบบ จนครบและเลือกมาเพื่อผลิตต้นแบบ
๘) วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)
๙) ผลที่คาดหวังจากการวิจัยขั้นตอนนี้ คือ แบบร่างภาชนะเบญจรงค์ส่งเสริมรูปลักษณ์
อาหาร แนวคิดเอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จํานวนไม่น้อย ๕ แต่ไม่เกิน ๑๐ ชุด แต่ละชุด
ต้องมีภาชนะต่างๆ ไม่น้อยกว่า ๓ แบบ (ขึ้นอยู่กับวิธีการผลิตและรูปแบบของภาชนะที่สัมพันธ์กับ
แนวคิดของการออกแบบรูปลักษณ์อาหารแนวคิดเอกลักษณ์ไทย) เป็นการสร้าสรรค์ที่ใช้การวิเคราะห์
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ความสัมพันธ์เชิงคุณภาพและนําข้อมูลจากการลงความเห็นคัดเลือกเชิงปริมาณมาประกอบการตัดสิน
คัดเลือก
ขั้นการวิจัย ๒ (Research2:R2)
ในขั้นตอนนี้การสร้างต้นแบบภาชนะอาหารเบญจรงค์และนําทดลองจัดอาหารในงานเลี้ยง
แนวคิดเอกลักษณ์ไทย โดยนักออกแบบรูปลักษณ์อาหาร
๑) วัตถุประสงค์ของการวิจัยขั้นตอนการวิจัย ๒
เพื่อสร้างต้นแบบภาชนะอาหารเบญจรงค์และนําทดลองจัดอาหารในงานเลี้ยงแนวคิด
เอกลักษณ์ไทย โดยนักออกแบบรูปลักษณ์อาหาร
๒) การดําเนินการ
การผลิตผลงานต้นแบบ และการทดลองจัดอาหารด้วยออกแบบรูปลักษณ์อาหารและการ
นําเสนออาหารด้วยภาชนะอาหารเบญจรงค์โดยการนําเข้าไปให้นักออกแบบรูปลักษณ์อาหาร เสนอ
แนวคิดการจัดงานเลี้ยง โดยวิธีการจัดการทดลอง ใช้วิธีการขั้นตอนการออกแบบขั้นผลิตผลงาน และ
ขั้นตอนกระบวนการสร้าง ตามกระบวนการเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
๒.๑) ทําการคัดเลือกแบบ และทําการผลิตต้นแบบภาชนะอาหารเบญจรงค์ โดยการ
คัดเลือกบ้านที่ผลิตเบญจรงค์ตามความสมัครใจ ความสามารถ ความชํานาญ และลวดลายในแต่ละ
บ้านที่ผลิตเบญจรงค์ โดยใช้ทั้งชุมชนเป็นเขียนลวดลายจํานวน ๑๐ ชุด ชุดละ ๓ ใบ รวม ๓๐ ใบ
๒.๒) สร้างเครื่องมือแบบเสนอแนวคิด การออกแบบงานรูปลักษณ์อาหารงานเลี้ยงด้วย
ภาชนะเบญจรงค์แนวคิดเอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แล้วนําไปตรวจความเที่ยงตรวจเชิง
เนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน ๕ คน ปรับแก้จนเครื่องมือมีคุณภาพ จึงนําไปใช้
๒.๓) นําต้นแบบภาชนะเบญจรงค์ที่ผลิตแล้ว ให้นักออกแบบรูปลักษณ์อาหาร เสนอ
แนวคิ ดออกแบบรูปลัก ษณ์อาหารตั วอย่ างที่จ ะใช้กับต้นแบบภาชนะ จํานวน ๑๐ ชุด โดยเน้นที่
ตัวอย่างอาหารสําหรับการจัดเลี้ยง ประเภทอาหารว่างและอาหารหวาน ที่มีรูปลักษณ์แบบพอดีคํา
(เนื่องจากอาหารรูปลักษณ์แบบพอดีคําเป็นอาหารที่มีความสวยงามตามหลักองค์ประกอบศิลป์มาก
ที่ สุ ด และเป็ น ลั ก ษณะอาหารที่ ถู ก นํ า เสนอในงานเลี้ ย งประเภทต่ า งๆ เพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น ศิ ล ปะใน
รูปลักษณ์อาหาร) ประกอบกับการจัดเลี้ยง
๒.๔) นํ า แนวคิ ด จากนั ก ออกแบบรู ป ลั ก ษณ์ อ าหารมาตรวจสอบความเหมาะสมของ
รายการอาหารที่จัดเลี้ยงด้วยภาชนะต้นแบบ โดยนักวิชาการด้านอาหารไทย เพื่อนําแนวคิดเพื่อจัด
อาหารตัวอย่างและอุปกรณ์ตกแต่งในงานจัดเลี้ยง สําหรับการถ่ายภาพอาหาร
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๒.๕) ดําเนินการจัดและถ่ายภาพอาหาร ตัวอย่างในการจัดเลี้ยงนั้น โดยผู้วิจัยนําแนวคิด
ของนักออกแบบรูปลักษณ์อาหารมาทดลองจัดอาหารและของตกแต่งเป็นชุดตัวอย่างของงานจัดเลี้ยง
ตามแนวคิดเอกลักษณ์ไทย จํานวน ๑๐ ชุด
๒.๖) นําภาพถ่ายอาหารภาชนะเบญจรงค์ต้นแบบ ทํ าการประเมินเพื่อเลือกผลงงาน
ภาพถ่าย โดยช่างภาพอาหารที่มีผลงานในระดับประเทศ จํานวน ๓ คน ทําการประเมินผลเลือกภาพ
ของภาชนะเบญจรงค์ที่ได้ทําการสร้างขึ้นสําหรับการจัดนิทรรศการรับรองผล
๒.๗) สรุปแนวคิดและนําชุดภาชนะเบญจรงค์ต้นแบบ พร้อมภาพถ่ายอาหารในงานจัด
เลี้ยงตัวอย่างด้วยภาชนะเบญจรงค์ต้นแบบ ตามแนวคิดนักออกแบบรูปลักษณ์อาหาร รวบรวมไปทํา
การประเมินเพื่อรับรองภาชนะอาหารเบญจรงค์ต้นแบบในขั้นตอนต่อไป
๓) กลุ่มเป้าหมายในขั้นนี้ ทั้งหมดต้องมีผลงานที่ได้รับยอมรับในระดับประเทศ โดยใช้การ
สุ่มโดยเจาะจง โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาผลงานที่สอดคล้องกับรูปลักษณ์อาหารผลงานที่ชํานาญใน
อดีต ประกอบด้วย
นักออกแบบรูปลักษณ์อาหาร
นักวิชาการด้านอาหารไทย
ช่างภาพอาหาร

จํานวน ๕ คน
จํานวน ๓ คน
จํานวน ๓ คน

๔) วิธีการ
สําหรับขั้นตอนนี้เป็นการสร้างสรรค์และการทดลองใช้ โดยเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ เน้นการได้มาซึ่งผลงานสร้างสรรค์และการทดลองใช้
๔.๑) ทําการผลิตภาชนะอาหารเบญจรงค์ต้นแบบ โดยการคัดเลือกบ้านที่ผลิตเบญจรงค์
ตามความสามารถและความชํานาญของลวดลายในแต่ละบ้านที่ผลิตเบญจรงค์
๔.๒) นําภาชนะอาหารเบญจรงค์ต้นแบบทดลองจัดอาหารในงานเลี้ยงแนวคิดเอกลักษณ์
ไทย โดยการเสนอแนวคิดการจัดจากนักออกแบบรูปลักษณ์อาหาร และตรวจสอบรายการอาหาร โดย
นักวิชาการด้านอาหารไทย
๔.๓) ทําการบันทึกภาพและคัดเลือกภาพ เพื่อการประเมินผลด้วยนิทรรศการรับรองผล
การสร้างสรรค์ในลําดับต่อไป
๕) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบเสนอแนวคิ ด การออกแบบงานรูปลักษณ์อาหารงานเลี้ยงด้ วยภาชนะเบญจรงค์
แนวคิดเอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ลักษณะเครื่องมือเป็นแบบบันทึกข้อมูลโดยการเขียน
บรรยายประกอบภาพแนวคิดในการจัดเลี้ยง การเลือกใช้ภาชนะ การจัดวางองค์ประกอบรูปลักษณ์
ของอาหารที่ใช้ เป็นต้น
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๖) การตรวจสอบและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ โดยการหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะเครื่องปั้นดินเผา ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ และผู้เชี่ยวชาญด้าน
อาหาร จํานวนทั้งหมด ๕ คน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา จากค่าเฉลี่ย (𝑋) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและออกแบบ จํานวน ๑ คน ด้านศิลปะ
จํานวน ๑ คน ด้านคหกรรมศาสตร์ จํานวน ๑ คน ด้านอาหารและการจัดเลี้ยง จํานวน ๑ คน และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องปั้นดินเผา และออกแบบจํานวน ๑ คน โดยมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
ในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๑๐ ปี โดยผลการการตรวจสอบและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ มี
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยค่าเฉลี่ย ( X ) อยู่ระหว่าง ๕.๐๐ -๔.๔๔ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) อยู่ระหว่าง ๐.๐๐ - ๐.๘๙ และการแก้ไขสํานวนภาษาเป็นก่อนนําไปใช้สัมภาษณ์
๗) วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (𝑋) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความถี่ (Frequency)
ร้อยละ (Percentage) และ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
๘) ผลที่คาดหวังจากการวิจัยขั้นตอนนี้ คือ ต้นแบบภาชนะภาชนะอาหารเบญจรงค์ส่งเสริม
รูปลักษณ์อาหาร ภาพถ่ายการจัดอาหารในต้นแบบภาชนะ และ ผลการเสนอแนวคิดการจัดอาหาร
ตัวอย่างสําหรับงานเลี้ยงด้วยต้นแบบภาชนะเบญจรงค์
๒. การประเมินผลรับรองต้นแบบภาชนะอาหารเบญจรงค์
การประเมิ น ผลรั บ รองต้ น แบบภาชนะเบญจรงค์ ส่ ง เสริ ม รู ป ลั ก ษณ์ อ าหาร แนวคิ ด
เอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยใช้การจัดนิทรรศการเพื่อการประเมินรับรอง และการ
ประเมินรับรองต้นแบบที่เป็นการวิจัยเน้นข้อมูลเชิงปริมาณ โดยครอบคลุมขั้นตอนของการวิจัยและ
พัฒนาในขั้นการพัฒนา ๒ (Develop2: D2) ดังนี้
ขั้นการพัฒนา ๒ (Develop2: D2)
๑) วัตถุประสงค์ของการวิจัยขั้นตอนการพัฒนา ๒
เพื่อประเมินเพื่อรับรองภาชนะอาหารเบญจรงค์ต้นแบบส่งเสริมรูปลักษณ์อาหารแนวคิด
เอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์
๒) การดําเนินการ
๒.๑) สร้ า งเครื่ อ งมื อ แบบประเมิ น รั บ รองภาชนะอาหารเบญจรงค์ ต้ น แบบส่ ง เสริ ม
รูปลักษณ์อาหารแนวคิดเอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แล้วนําไปตรวจความเที่ยงตรวจเชิง
เนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน ๕ คน ปรับแก้จนเครื่องมือมีคุณภาพ จึงนําไปใช้
๒.๒) การจัดนิทรรศการรับรองด้วยการแสดงผลงานภาพถ่ายประกอบกับภาชนะและ
อาหารตัวอย่างในงานเลี้ยงแนวคิดเอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยการจัดนิทรรศการใน
ชุมชนดอนไก่ดี อําเภอกระทุ่มแบบ จังหวัดสมุทรสาคร โดยลักษณะนิทรรศการ ประกอบด้วย ต้นแบบ
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ภาชนะเบญจรงค์ จํ า นวน ๓๐ ชิ้น ภาพถ่ายพร้ อ มกรอบ ขนาด กว้ าง ๒๐ เซนติ เมตร ยาว ๓๐
เซนติเมตร จํานวน ๒๐ ภาพ ภาพถ่ายบรรยายรายละเอียดกระบวนการพัฒนาภาชนะต้นแบบ ขนาด
กว้าง ๓๐ เซนติเมตร ยาว ๖๐ เซนติเมตร จํานวน ๔ ภาพ และสิ่งของประดับตกแต่ง
๒.๓) ทําการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่มาตรวจประเมินในนิทรรศการทําประเมินเพื่อรับรอง
ภาชนะอาหารเบญจรงค์ ต้ น แบบส่ ง เสริ ม รู ป ลั ก ษณ์ อ าหารแนวคิ ด เอกลั ก ษณ์ ไ ทยเชิ ง เศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์ โดยผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องจํานวน ๑๘ คน โดยใช้การสัมภาษณ์เพื่อประเมินรับผลต้นแบบ
ภาชนะ
๒.๔) ทําวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ และสรุปผลการรับรอง เพื่อนําไปเขียนรายงานการ
วิจัยต่อไป
๓) กลุ่มเป้าหมายในขั้นนี้
เป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง มากกว่า ๑๐ ปี หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของ
รัฐที่ทําหน้าที่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของชุมชน จํานวน ๑๘ คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง เพื่อให้ได้
ผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการผลิตเบญจรงค์ ประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและการออกแบบ
ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบรูปลักษณ์อาหาร
ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์

จํานวน ๖ คน
จํานวน ๕ คน
จํานวน ๗ คน

๔) วิธีการ เป็นการศึกษาข้อมูลในเชิงปริมาณ โดยในขั้นตอนนี้ใช้วิธีการหลักคือ การจัด
นิทรรศการรับรองและประเมินรับรองผลงานต้นแบบภาชนะเบญจรงค์ส่งเสริมรู ปลักษณ์อาหาร
แนวคิดเอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์
๕) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบประเมินรับรองภาชนะอาหารเบญจรงค์ต้นแบบส่งเสริมรูปลักษณ์อาหารแนวคิด
เอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ลักษณะเครื่องมือเป็นแบบสัมภาษณ์เพื่อการประเมินรับรอง
ซึ่งลักษณะเครื่องมือ เป็นแบบประเมินค่า ๕ ระดับ จํานวน ๒ ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ ๑ ข้อมูล
ทั่ว ไปของผู้ สั ม ภาษณ์ เป็น แบบปลายเปิ ด ( ชื่ อ-นามสกุล ที่อ ยู่แ ละหมายเลขโทรศัพ ท์ ความ
เชี่ยวชาญ จํานวนปีที่ทํางาน และ ประวัติสําคัญ) และ ตอนที่ ๒ การประเมินรับรองภาชนะอาหาร
เบญจรงค์ต้นแบบ เป็นแบบประเมินค่า ๕ ระดับ เป็นเกณฑ์การประเมินรับรองในด้านต่างๆ คือ
๑) รูปทรงภาชนะอาหารเบญจรงค์ ๒) สีของภาชนะอาหารเบญจรงค์ ๓) ลวดลายของภาชนะ
อาหารเบญจรงค์ ๔) ความเหมาะสมในการเป็นภาชนะอาหารเบญจรงค์ และ ๕) การแสดง
เอกลักษณ์ไทย
๖) การตรวจสอบและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ โดยการหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
โดยการหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดย ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะเครื่องปั้นดินเผา ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การออกแบบ และผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร จํานวนทั้งหมด ๕ คน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความเที่ยงตรงเชิง
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เนื้อหา จากค่าเฉลี่ย (𝑋) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและออกแบบ
จํานวน ๑ คน ด้านศิลปะจํานวน ๑ คน ด้านคหกรรมศาสตร์ จํานวน ๑ คน ด้านอาหารและการจัด
เลี้ยง จํานวน ๑ คน และ ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องปั้นดินเผาและออกแบบ จํานวน ๑ คน โดยมี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๑๐ ปี โดยผลการตรวจสอบและหา
ประสิทธิภาพครื่องมือมี ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยค่าเฉลี่ย ( X ) อยู่ระหว่าง ๕.๐๐ - ๔.๔๖ และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ระหว่าง ๐.๐๐ - ๐.๘๙ และการแก้ไขสํานวนภาษาเป็นก่อนนําไปใช้
สัมภาษณ์
๗) วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (𝑋) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความถี่ (Frequency)
ร้อยละ (Percentage) และ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
๘) ผลที่คาดหวังจากการวิจัยขั้นตอนนี้ คือ ผลการรับรองภาชนะอาหารเบญจรงค์ต้นแบบ
ส่งเสริมรูปลักษณ์อาหารแนวคิดเอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และผลการพัฒนาภาชนะ
เบญจรงค์ส่งเสริมรูปลักษณ์อาหารในการจัดเลี้ยงแนวคิดเอกลักษณ์ไทย ซึ่งเป็นข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ
โดยมีรายละเอียดในภาพการดําเนินการวิจัยต่อไปนี้
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การสร้างต้นแบบภาชนะอาหารเบญจรงค์และนําทดลองจัดอาหารในงานเลี้ยงแนวคิดเอกลักษณ์ไทย โดยนักออกแบบรูปลักษณ์อาหาร
ครอบคลุมกระบวนการวิจัย ๓ ขั้นตอน ตามวิธีการวิจัยและพัฒนา
ขั้นตอนการวิจัย๑ (Research๑:R๑)
๑.เพื่ อศึกษาศึ กษาข้ อมูลพื้นฐานที่เ กี่ยวกับ ภาชนะเบญจรงค์กับ
รูปลักษณ์อาหารแนวคิดเอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ
การผลิตภาชนะอาหารเบญจรงค์ในจังหวัดสมุทรสาคร

๒. การดําเนินการ
๒.๑) ศึกษาข้อมูล สร้างเครื่องสําหรับเก็บรวบรวมข้อมูล และทําการหา
ประสิทธิภาพของเครื่องมือ
๒.๒) นําแบบสัมภาษณ์ผู้ประกอบอาหารและนักออกแบบรูปลักษณ์
อาหาร ไปสัมภาษณ์
๒.๓) นําแบบสัมภาษณ์ผู้ผลิตเบญจรงค์ภาชนะอาหารเบญจรงค์ ไป
สัมภาษณ์ผู้ผลิตเบญจรงค์โดยติดต่อผ่านประธานกลุ่ม
๒.๔) จากขั้นตอนที่ ๒.๓ ในการสัมภาษณ์ผู้ผลิตเบญจรงค์ในชุมชน
ดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร ทําการขออนุญาตบันทึกสังเกต
๒.๕) นําข้อมูลทั้งสามส่วนมาวิเคราะห์สรุปเพื่อหาแนวคิดในการ
ออกแบบสร้างสรรค์ภาชนะเบญจรงค์

๓. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มที่ ๑ ผู้ประกอบอาหารและนักออกแบบรูปลักษณ์อาหาร จํานวน
๑๐ คน โดยมีประสบการณ์ทํางานอย่างน้อย ๕ ปี โดยใช้การสุ่มโดย
เจาะจง (Purposive sampling) จํานวน ๑๐ คน
กลุ่มที่ ๒ ผู้ผลิตเบญจรงค์ภาชนะอาหารเบญจรงค์ในตําบลดอนไก่ดี
อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ทุกกลุ่มที่ผู้ผลิตเบญจรงค์อาหาร
เบญจรงค์ โดยใช้การสุ่มการสุ่มโดยเจาะจง จํานวน ๑๒ คน

๔. เครื่องมือสําหรับการวิจัยในขั้นตอนนี้ ประกอบด้วย
๑) แบบสัมภาษณ์ผู้ประกอบอาหารและนักออกแบบรูปลักษณ์อาหาร
๒) แบบสัมภาษณ์ผู้ผลิตเบญจรงค์ภาชนะอาหารเบญจรงค์
๓) แบบบันทึกสังเกตรูปแบบภาชนะเบญจรงค์ และ เทคนิคการผลิต
เครื่องเบญจรงค์

ผลที่คาดหวังจากการวิจัย คือ ข้อมูลเบื้องต้นสําหรับการออกแบบ
สร้างสรรค์ภาชนะซึ่งเป็นข้อมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพ

การประเมินผลรับรองต้นแบบภาชนะอาหารเบญจรงค์ส่งเสริม
รูปลักษณ์อาหาร แนวคิดเอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ครอบคลุมกรับวนการวิจัย ๑ ขั้นตอน ตามวิธีการวิจัยและพัฒนา

ขั้นตอนการพัฒนา๑ (Develop๑:D๑)

ขั้นตอนการวิจัย 2 (Research2:R2)

ขั้นตอนการพัฒนา2 (Develop2:D2)

๑. เพื่อการพัฒนาแบบร่างและคัดเลือกแบบร่างภาชนะเบญจรงค์ส่งเสริม
รูปลักษณ์อาหาร แนวคิดเอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์

๑.เพื่อสร้างต้นแบบภาชนะอาหารเบญจรงค์และนําทดลองจัดอาหารใน
งานเลี้ยงแนวคิดเอกลักษณ์ไทย โดยนักออกแบบรูปลักษณ์อาหาร

๑.เพื่อประเมินเพื่อรับรองภาชนะอาหารเบญจรงค์ต้นแบบส่งเสริม
รูปลักษณ์อาหารแนวคิดเอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์

๒. การดําเนินการ
๒.๑) ออกแบบสร้างสรรค์แบบร่างภาชนะเบญจรงค์ส่งเสริมรูปลักษณ์
อาหาร แนวคิดเอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยการออกแบบ
ร่าง จํานวน ๑๕ ชุด ชุดละ ๓ แบบ จํานวน ๔๕ ชิ้นงาน
๒.๒) นําแบบร่างทั้งหมดมาทําการประเมิน และ คัดเลือกแบบร่าง
ภาชนะเบญจรงค์ ส่ ง เสริ ม รู ป ลั ก ษณ์ อ าหาร โดยผู้ เ ชี่ ย วชาญในสาขาที่
เกี่ ย วข้ อ งและนั ก การออกแบบรู ป ลั ก ษณ์ อ าหาร ทํ า การประเมิ น แบบ
จํานวน ๔๕ ชิ้นงาน และคัดเลือกมา ๑๐ แบบ

๒. การดําเนินการ

๒. การดําเนินการ

๓. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่ มเป้ าหมายในขั้น นี้ เป็ นผู้ เชี่ ย วชาญด้ านการออกแบบรู ป ลัก ษณ์
อาหาร และด้านภาชนะอาหารเบญจรงค์ จํานวน ๖ คน ได้แก่ นักการ
ออกแบบรูปลักษณ์อาหาร จํานวน ๓ คน ที่มีประสบการณ์การทํางานใน
นิตยสารและสื่อระดับประเทศ มากกว่า ๑๐ ปี และ ด้านภาชนะอาหาร
เบญจรงค์ เป็นผู้เขียนลวดลายหรือผลิตเครื่องเบญจรงค์ ที่มีประสบการณ์
มากกว่า ๑๐ ปี จํานวน ๓ คน

๔. เครื่องมือสําหรับการวิจัยในขั้นตอนนี้ แบบประเมินแบบร่างภาชนะ
เบญจรงค์ส่งเสริมรูปลักษณ์อาหาร แนวคิดเอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ลักษณะเครื่องมือ เป็นเกณฑ์รูบิคส์ โดยการให้คะแนนเป็นค่า
ร้อยละ ประเมินให้คะแนนตามเกณฑ์แต่ละด้าน ได้แก่
ด้านรูปทรงภาชนะอาหารเบญจรงค์
ด้านสีของภาชนะอาหารเบญจรงค์
ด้านลวดลายของภาชนะเบญจรงค์
ด้านความเหมาะสมในการเป็นภาชนะอาหารเบญจรงค์
ด้านการแสดงเอกลักษณ์ไทย

ผลที่ ค าดหวั ง จากการวิ จั ย คื อ แบบร่ า งภาชนะเบญจรงค์ ส่ ง เสริ ม
รูปลักษณ์อาหาร แนวคิดเอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จํานวนไม่
น้อย ๕ แต่ไม่เกิน ๑๐ ชุด แต่ละชุดต้องมีภาชนะต่างๆ ไม่น้อยกว่า ๓ แบบ

๒.๑) ทําการคัดเลือกแบบ และทําการผลิตต้นแบบภาชนะอาหารเบญจรงค์ โดยการ
คัดเลือกบ้านที่ผลิตเบญจรงค์ตามความสมัครใจและความสามารถในแต่ละบ้านที่ผลิต
เบญจรงค์ โดยใช้ทั้งชุมชนเป็นเขียนลวดลายจํานวน ๑๐ ชุด ชุดละ ๓ ใบ รวม ๓๐ ใบ
๒.๒) สร้างเครื่องมือแบบเสนอแนวคิด นําไปตรวจความเที่ยงตรวจเชิงเนื้อหา โดย
ผู้เชี่ยวชาญ
๒.๓) นําต้นแบบภาชนะเบญจรงค์ที่ผลิตแล้ว ให้นักออกแบบรูปลักษณ์อาหาร เสนอ
แนวคิ ด ออกแบบรู ป ลั ก ษณ์อ าหารตั ว อย่ า งที่ จ ะใช้กั บ ต้ น แบบภาชนะ จํ า นวน ๑๐ ชุ ด
ประกอบกับการจัดเลี้ยง
๒.๔) นําแนวคิดจากนักออกแบบรูปลักษณ์อาหารมาตรวจสอบความเหมาะสมของ
รายการอาหารที่จัดเลี้ยงด้วยภาชนะต้นแบบ โดยนักวิชาการด้านอาหารไทย
๒.๕) ดํ าเนิ น การจัด และถ่ า ยภาพอาหาร ตัว อย่ างในการจั ด เลี้ย งนั้น โดยผู้ วิจั ย นํ า
แนวคิดของนักออกแบบรูปลักษณ์อาหารมาทดลองจัดอาหาร จํานวน ๑๐ ชุด
๒.๖) นําภาพถ่ายอาหารภาชนะเบญจรงค์ต้นแบบ ทําการประเมินเพื่อเลือกผลงงาน
ภาพถ่าย โดยช่างภาพอาหารที่มีผลงานในระดับประเทศ จํานวน ๓ คน
๒.๗) สรุปแนวคิดและนําชุดภาชนะเบญจรงค์ต้นแบบ

๓. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายในขั้นนี้ ทั้งหมดต้องมีผลงานที่ได้รับยอมรับในระดับประเทศ
โดยใช้ การสุ่ ม โดยเจาะจง โดยใช้เ กณฑ์ การพิ จ ารณาผลงานที่ ส อดคล้ อ งกั บ
รูปลักษณ์อาหารผลงานที่ชํานาญในอดีต) ประกอบด้วย
นักออกแบบรูปลักษณ์อาหาร
จํานวน ๕ คน
นักวิชาการด้านอาหารไทย
จํานวน ๓ คน
ช่างภาพอาหาร
จํานวน ๓ คน

๔. เครื่องมือสําหรับการวิจัยในขั้นตอนนี้ แบบเสนอแนวคิด การออกแบบงาน
รู ป ลั ก ษณ์ อ าหารงานเลี้ ย งด้ ว ยภาชนะเบญจรงค์ แ นวคิ ด เอกลั ก ษณ์ ไ ทยเชิ ง
เศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ ลั ก ษณะเครื่ อ งมื อ เป็ น แบบบั น ทึ ก ข้ อ มูล โดยการเขี ย น
บรรยายประกอบภาพแนวคิดในการจัดเลี้ยง การเลือกใช้ภาชนะ การจัด วาง
องค์ประกอบรูปลักษณ์ของอาหารที่ใช้ เป็นต้น

ผลที่คาดหวังจากการวิจัย คือ ต้นแบบภาชนะภาชนะอาหารเบญจรงค์ส่งเสริม
รูปลักษณ์อาหาร ภาพถ่ายการจัดอาหารในต้นแบบภาชนะ และ ผลการเสนอแนวคิด
การจัดอาหารตัวอย่างสําหรับงานเลี้ยงด้วยต้นแบบภาชนะเบญจรงค์

๒.๑) สร้างเครื่องมือแบบประเมินรับรองภาชนะอาหารเบญจรงค์ต้นแบบส่งเสริม
รูปลักษณ์อาหารแนวคิดเอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แล้วนําไปตรวจ
ความเที่ ย งตรวจเชิ ง เนื้ อ หา โดยผู้ เ ชี่ ย วชาญ ปรั บ แก้ จ นเครื่ อ งมื อ มี คุ ณ ภาพ จึ ง
นําไปใช้
๒.๒) การจั ด นิ ท รรศการรั บ รองด้ ว ยการแสดงผลงานภาพถ่ า ยประกอบกั บ
ภาชนะและอาหารตั ว อย่ า งในงานเลี้ ย งแนวคิ ด เอกลั ก ษณ์ ไ ทยเชิ ง เศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์ โดยการจัดนิทรรศการในชุมชนดอนไก่ดี อําเภอกระทุ่มแบบ จังหวัด
สมุทรสาคร โดยลักษณะนิทรรศการ
๒.๓) ทําการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่มาตรวจประเมินในนิทรรศการทําประเมิน
เพื่ อ รั บ รองภาชนะอาหารเบญจรงค์ ต้ น แบบส่ ง เสริ ม รู ป ลั ก ษณ์ อ าหารแนวคิ ด
เอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องจํานวน ๑๘ คน
โดยใช้การสัมภาษณ์เพื่อประเมินรับผลต้นแบบภาชนะ
๒.๔) ทําวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ และสรุปผลการรับรอง เพื่อนําไปเขียน
รายงานการวิจัยต่อไป

๓. กลุ่มเป้าหมาย
เป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง มากกว่า ๑๐ ปี หรือเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่ทําหน้าที่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของชุมชน จํานวน ๑๘ คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบ
เจาะจง เพื่อให้ได้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริม
การผลิตเบญจรงค์ ประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและการออกแบบ
จํานวน ๖ คน
ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบรูปลักษณ์อาหาร
จํานวน ๕ คน
ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์ จํานวน ๗ คน

๔. เครื่อ งมือสํ าหรั บการวิจัย ในขั้ นตอนนี้ แบบประเมินรับรองภาชนะ
อาหารเบญจรงค์ ต้ น แบบส่ ง เสริ ม รู ป ลั ก ษณ์ อ าหารแนวคิ ด เอกลั ก ษณ์ ไ ทยเชิ ง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ลักษณะเครื่องมือเป็นแบบสัมภาษณ์เพื่อการประเมินรับรอง
ซึ่งลักษณะเครื่องมือ เป็นแบบประเมินค่า ๕ ระดับ เป็นแบบประเมินค่า ๕ ระดับ
เป็นเกณฑ์การประเมินรับรองในด้าน ๑) รูปทรงภาชนะอาหารเบญจรงค์ ๒) สีของ
ภาชนะอาหารเบญจรงค์ ๓) ลวดลายของภาชนะอาหารเบญจรงค์ ๔) ความ
เหมาะสมในการเป็นภาชนะอาหารเบญจรงค์ และ ๕) การแสดงเอกลักษณ์ไทย

ผลที่คาดหวังจากการวิจัย คือ ผลการรับรองภาชนะอาหารเบญจรงค์ต้นแบบ
ส่งเสริมรูปลักษณ์อาหารแนวคิดเอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และผล
การพั ฒ นาภาชนะเบญจรงค์ ส่ ง เสริ ม รู ป ลั ก ษณ์ อ าหารในการจั ด เลี้ ย งแนวคิ ด
เอกลักษณ์ไทย ซึ่งเป็นข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ

ภาพที่ 3.1 กรอบดําเนินวิจัยเรื่องการพัฒนาภาชนะเบญจรงค์ส่งเสริมรูปลักษณ์อาหารแนวคิดเอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนฐานการผลิตในจังหวัดสมุทรสาคร

บทที่ ๔
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องการพัฒนาภาชนะเบญจรงค์ส่งเสริมรูปลักษณ์อาหารแนวคิดเอกลักษณ์ไทยเชิง
เศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ บนฐานการผลิ ต ในจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร เป็ น การวิ จั ย แบบวิ จั ย และพั ฒ นา
(Research and Development) ด้วยเทคนิคผสมผสาน (Mixed Method) โดยมีขั้นตอน คือ
ขั้นการวิจัย๑ (Research1: R1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ ภาชนะเบญจรงค์กับรูปลักษณ์
อาหารแนวคิดเอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ การผลิตภาชนะอาหารเบญจรงค์ในจังหวัด
สมุทรสาคร โดยการนําข้อมูลมาพัฒนาออกแบบแบบร่างภาชนะเบญจรงค์กับรูปลักษณ์อาหารแนวคิด
เอกลักษณ์ไทย
ขั้ น การพั ฒ นา ๑ (Develop1: D1) การพั ฒ นาแบบร่ า งและคั ด เลื อ กแบบร่ า งภาชนะ
เบญจรงค์ส่งเสริมรูปลักษณ์อาหาร แนวคิดเอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อการนําแบบ
ร่างไปพัฒนาเป็นต้นแบบภาชนะ
ขั้นการวิจัย ๒ (Research2: R2) การสร้างต้นแบบภาชนะอาหารเบญจรงค์และนําทดลองจัด
อาหารในงานเลี้ยงแนวคิดเอกลักษณ์ไทย โดยนักออกแบบรูปลักษณ์อาหาร โดยการนําภาชนะและ
ภาพถ่ายของการจัดอาหารในงานเลี้ยงโดยใช้ภาชนะต้นแบบไปทําการประเมินผล
ขั้นการพัฒนา ๒ (Develop2: D2) การประเมินเพื่อรับรองภาชนะอาหารเบญจรงค์ต้นแบบ
โดยผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นศิ ล ปะและการออกแบบ ผู้ เ ชี่ ย วชาญการออกแบบรู ป ลั ก ษณ์ อ าหาร และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์ โดยการจัดนิทรรศการเพื่อการรับรอง โดยมี
ผลการวิจัยดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ผลการสร้างต้นแบบภาชนะอาหารเบญจรงค์และนําทดลองจัดอาหาร
เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบภาชนะอาหารเบญจรงค์ ประกอบด้วยผลจากการวิจัย ๓ ขั้น
ตามกวิธีวิทยวิจัยแบบวิจัยและพัฒนา ดังนี้
ผลการวิจัยขั้นการวิจัย๑
ในขั้นตอนนี้เป็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับ ภาชนะเบญจรงค์กับรูปลักษณ์อาหาร
แนวคิดเอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ การผลิตภาชนะอาหารเบญจรงค์ใ นจังหวั ด
สมุทรสาคร ประกอบด้วย ผลการสัมภาษณ์ผู้ประกอบอาหารและนักออกแบบรูปลักษณ์อาหาร ผล
การสัมภาษณ์ ผู้ผลิตเบญจรงค์ภาชนะอาหารเบญจรงค์ และ ผลการบันทึกสังเกตรูปแบบภาชนะ
เบญจรงค์ และ เทคนิคการผลิตเครื่องเบญจรงค์
ผลสัมภาษณ์ผู้ประกอบอาหารและนักออกแบบรูปลักษณ์อาหาร จากการสัมภาษณ์เรื่อง
รู ป แบบ (รู ป ทรง สี แ ละลวดลาย) ภาชนะเบญจรงค์ กั บ การจั ด อาหารแนวคิ ด เอกลั ก ษณ์ ไ ทย

๖๗

เอกลักษณ์ไทยในรูปลักษณ์อาหาร และ นําเสนอเอกลักษณ์ไทยในภาชนะเบญจรงค์กับรูปลักษณ์
อาหาร ผู้ประกอบอาหารและนักออกแบบรูปลักษณ์อาหารที่มีประสบการณ์มากกว่า ๕ ปี หรือมี
ผลงานเผยแพร่ระดับประเทศ ได้เป็นแนวทางการสร้างภาพร่างภาชนะ ดังรายละเอียดตารางที่ ๔.๑
ตารางที่ ๔.๑ ผลสัมภาษณ์ผู้ประกอบอาหารและนักออกแบบรูปลักษณ์อาหาร
ประเด็นคําถาม
๑. ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ เพศ

ผลการสัมภาษณ์
ผู้ประกอบอาหารและนักออกแบบรูปลักษณ์อาหาร ที่ให้ข้อมูลเป็นจํานวน
๑๐ คน พบว่า
- เพศชาย จํานวน ๖ คน ร้อยละ ๔๐
- เพศหญิง จํานวน ๙ คน ร้อยละ ๖๐

๑.๒ ประสบการณ์ ปี ป ระสบการณ์ ใ นการทํ า งานของผู้ ป ระกอบอาหารและนั ก ออกแบบ
ในการทํางาน
รูปลักษณ์อาหารที่ให้ข้อมูล เฉลี่ย ๘.๘๖ ปี โดยที่ประสบการณ์ที่สําคัญใน
การทํางาน พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนให้มีประสบการณ์ในการทํางานมากกว่า
อาชีพหนึ่งอาชีพ โดยส่วนนักออกแบบรูปลักษณ์อาหารส่วนใหญ่เคยทํางาน
ในนิ ต ยสารสํ า คั ญ ของประเทศ เช่ น นิ ต ยสารHealth& Cuisine หรื อ
นิตยสาร Gourmet Cuisine โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ผู้ประกอบอาหารในส่วนการจัดเลี้ยงโรงแรมและแคทเทอริ่ง จํานวน ๗ คน ร้อยละ
๓๘.๘๙
- นักออกแบบรูปลักษณ์อาหารในกองบรรณาธิการนิตยสาร จํานวน ๕ คน ร้อยละ
๒๗.๗๘
- นักออกแบบรูปลักษณ์อาหารอิสระ จํานวน ๔ คน ร้อยละ ๒๒.๒๒
- นักวิชาการด้านอาหาร จํานวน ๒ คน ร้อยละ ๑๑.๑๑

๒. การผลิตและการสร้างสรรค์ภาชนะอาหารเบญจรงค์ แนวคิดเอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
๒.๑ ความเหมาะ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ทั้ ง หมดเห็ น ว่ า ภาชนะเบญจรงค์ ใ นปั จ จุ บั น ไม่ เ หมาะสมกั บ
สมการใช้ ภ าชนะ รูปลักษณ์อาหารในปัจจุบัน พบว่า
อาหารเบญจรงค์ - ลวดลายและสีสันมีปริมาณมากทําให้เกิดความรู้สึกรบกวนสายตาและแข่งกับอาหาร
กั บ รู ป ลั ก ษ ณ์ (ความถี่ ๑๑) ร้อยละ ๓๗.๙๓
อาหารในปัจจุบัน - เหมาะสมเฉพาะอาหารไทยแบบโบราณและอาหารที่เป็นสํารับ (ความถี่ ๑๐) ร้อยละ

๓๔.๔๘
- โอกาสในการใช้งานน้อย การใช้งานยาก และ ยังมีราคาแพง (ความถี่ ๘) ร้อยละ
๒๗.๕๙

๒.๒ ภาชนะเบญจ
ร ง ค์ กั บ ก า ร จั ด
อ า ห า ร แ น ว คิ ด
เอกลักษณ์ไทย

ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่า ควรมีการปรับปรุงรูปทรง สีสันลวดลาย ให้ดูทันสมัยขึ้น
พบว่า
- รูปทรงทันสมัยแปลกตา (ความถี่ ๑๐) ร้อยละ ๖๖.๖๗
- ลวดลายควรจะมีการตัดทอน (ความถี่ ๓) ร้อยละ ๒๐.๐๐
- รูปทรงที่แสดงเอกลักษณ์ไทย (ความถี่ ๒ ) ร้อยละ ๑๓.๓๓
บทที่ ๔ ผลการวิจัย

๖๘

ตารางที่ ๔.๑ ผลสัมภาษณ์ผู้ประกอบอาหารและนักออกแบบรูปลักษณ์อาหาร (ต่อ)
ประเด็นคําถาม
๒.๒ ภาชนะเบญจ
รงค์กับการจัดอาหาร
แนวคิ ด เอกลั ก ษณ์
ไทย (ต่อ)

ผลการสัมภาษณ์
ส่วนประเด็นรูปทรงที่สามารถนํามาใช้ในการพัฒนาภาชนะเบญจรงค์
แนวคิ ดเอกลักษณ์ไ ทย แบ่งเป็นสามลั กษณะ คือ สัตว์ ดอกไม้ และ
ลวดลาย พบว่า
- สัตว์ ได้แก่
ไก่ (ไก่แจ้และไก่ชน)
ปลา(ปลากัด ปลาตะเพียน และปลาทอง)
นกยูง
ช้าง
แมวไทย
ควาย
ม้า
ตั๊กแตน
สุนัขไทย
ลิง
นกเงือก
กระต่าย

(ความถี่ ๑๘)
(ความถี่ ๑๗)
(ความถี่ ๑๕)
(ความถี่ ๑๓)
(ความถี่ ๕)
(ความถี่ ๔)
(ความถี่ ๑)
(ความถี่ ๑)
(ความถี่ ๑)
(ความถี่ ๑)
(ความถี่ ๑)
(ความถี่ ๑)

ร้อยละ ๒๓.๐๘
ร้อยละ ๒๑.๗๙
ร้อยละ ๑๙.๒๓
ร้อยละ ๑๖.๖๗
ร้อยละ ๖.๔๑
ร้อยละ ๕.๑๓
ร้อยละ ๑.๒๘
ร้อยละ ๑.๒๘
ร้อยละ ๑.๒๘
ร้อยละ ๑.๒๘
ร้อยละ ๑.๒๘
ร้อยละ ๑.๒๘

(ความถี่ ๑๔)
(ความถี่ ๑๓)
(ความถี่ ๑๒)
(ความถี่ ๑๐)
(ความถี่ ๘)
(ความถี่ ๖)
(ความถี่ ๕)
(ความถี่ ๓)
(ความถี่ ๒)
(ความถี่ ๒)
(ความถี่ ๑)
(ความถี่ ๑)
(ความถี่ ๑)
(ความถี่ ๑)
(ความถี่ ๑)
(ความถี่ ๑)
(ความถี่ ๑)
(ความถี่ ๑)

ร้อยละ ๑๖.๘๗
ร้อยละ ๑๕.๖๖
ร้อยละ ๑๔.๔๖
ร้อยละ ๑๒.๐๕
ร้อยละ ๙.๖๔
ร้อยละ ๗.๒๓
ร้อยละ ๖.๐๒
ร้อยละ ๓.๖๑
ร้อยละ ๒.๔๑
ร้อยละ ๒.๔๒
ร้อยละ ๑.๒๐
ร้อยละ ๑.๒๐
ร้อยละ ๑.๒๐
ร้อยละ ๑.๒๐
ร้อยละ ๑.๒๐
ร้อยละ ๑.๒๐
ร้อยละ ๑.๒๐
ร้อยละ ๑.๒๐

- ดอกไม้ ได้แก่
ดอกบัว
ดอกคูน
ดอกกล้วยไม้
ดอกจําปีจําปา
ดอกรัก
ดอกเข็ม
ดอกชบา
ดอกลีลาวดี
ดอกบานไม่รู้โรย
ดอกหางนกยูง
ดอกดาวเรือง
ดอกมะลิ
ดอกจาน
ดอกเฟื่องฟ้า
ดอกพุดตาน
ดอกสายหยุด
ดอกพุด
ดอกกุหลาบ

บทที่ ๔ ผลการวิจัย

๖๙

ตารางที่ ๔.๑ ผลสัมภาษณ์ผู้ประกอบอาหารและนักออกแบบรูปลักษณ์อาหาร (ต่อ)
ประเด็นคําถาม
๒.๒ ภาชนะเบญจ - ลวดลาย ได้แก่
ร ง ค์ กั บ ก า ร จั ด ลายที่ผสมผสานดอกไม้
อ า ห า ร แ น ว คิ ด ลายกนก
ลายรวงข้าว
เอกลักษณ์ไทย (ต่อ) ลายประจํายาม

ผลการสัมภาษณ์

ลายพญานาค
ลายครุฑ
ลายหงส์
ลายตัวหนังสือและเลขไทย
ลายธงชาติ

(ความถี่ ๑๗)
(ความถี่ ๑๔)
(ความถี่ ๑๑)
(ความถี่ ๔)
(ความถี่ ๒)
(ความถี่ ๒)
(ความถี่ ๑)
(ความถี่ ๑)
(ความถี่ ๑)

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้ อ ยละ
ร้ อ ยละ
ร้ อ ยละ
ร้ อ ยละ
ร้ อ ยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

๓๒.๐๘
๒๖.๔๒
๒๐.๗๕
๗.๕๕
๓.๗๗
๓.๗๗
๑.๘๙
๑.๘๙
๑.๘๙

ส่วนประเด็นสีที่สามารถนํามาใช้ในการพัฒนาภาชนะเบญจรงค์แนวคิด
เอกลักษณ์ไทย พบว่า
- การใช้สีโทนเดียว
- การใช้สีตัดทอง
- การใช้สีเดียวไล่ค่าของสี
- การใช้สีพาสเทล
- การใช้ให้ครบห้ามีแต่ให้ใช้พื้นที่น้อยๆ
- การใช้สีเอิร์ธโทน
- การใช้สีปีกแมลงทับ

(ความถี่ ๗)
(ความถี่ ๗)
(ความถี่ ๖)
(ความถี่ ๕)
(ความถี่ ๓)
(ความถี่ ๑)
(ความถี่ ๑)

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

๒๓.๓๓
๒๓.๓๓
๒๐.๐๐
๑๖.๖๗
๑๐.๐๐
๓.๓๓
๓.๓๓

ส่วนประเด็นการจัดวางลวดลายที่สามารถนํามาใช้ในการพัฒนาภาชนะ
เบญจรงค์แนวคิดเอกลักษณ์ไทย พบว่า
- การวางลวดลายอยู่มุมใดมุมหนึ่ง
- การวางลวดลายไว้ที่ขอบของจาน
- การลดหรือตัดทอนลวดลาย

(ความถี่ ๑๐)
(ความถี่ ๗)
(ความถี่ ๕)

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

๔๕.๔๕
๓๑.๘๒
๒๒.๗๓

๓. เอกลักษณ์ไทยใน ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่าเอกลักษณ์ไทยในรูปลักษณ์อาหารผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดเห็น
รูปลักษณ์อาหาร
สอด คล้องว่าเหมาะสมกับการจัดอาหารแบบพอดีคํา โดยพบว่า
- อาหารที่เป็นคําเป็นชิ้น
- อาหารว่างแบบไทย
- อาหารในภาชนะขนาดเล็ก เช่น ช้อน กระทง
- อาหารที่เสียบไม้

๔ . ก า ร นํ า เ ส น อ
เอกลั ก ษณ์ ไ ทยใน
ภาชนะเบญจรงค์กับ
รูปลักษณ์อาหาร

(ความถี่ ๖)
(ความถี่ ๕)
(ความถี่ ๒)
(ความถี่ ๑)

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

๔๒.๘๖
๓๕.๗๑
๑๔.๒๙
๗.๑๔

ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล เห็ น ว่ า การนํ า เสนอเอกลั ก ษณ์ ไ ทยในภาชนะเบญจรงค์ กั บ
รูปลักษณ์อาหาร เหมาะกับการจัดในโต๊ะงานเลี้ยง โดยพบว่า
- การจัดวางบนฐานหรือเชิงให้มีการลดหลั่น
- การใช้ผ้าปูโต๊ะสีพื้น
- การใช้แจกันดอกไม้และของตกแต่งแบบไทย
- การใช้งานแกะสลักและงานใบตอง

(ความถี่ ๑๕)
(ความถี่ ๑๒)
(ความถี่ ๑๐)
(ความถี่ ๔)

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

๓๖.๕๙
๒๙.๒๗
๒๔.๓๙
๙.๗๖

บทที่ ๔ ผลการวิจัย

๗๐

จากตารางที่ ๔.๑ ผลสัมภาษณ์ผู้ประกอบอาหารและนักออกแบบรูปลักษณ์อาหาร ผู้ให้
ข้อมูลเป็นเพศชาย (จํานวน ๖ คน) ร้อยละ ๔๐ และ เพศหญิง (จํานวน ๙ คน) ร้อยละ ๖๐ โดยปี
ประสบการณ์ในการทํางานของผู้ประกอบอาหารและนักออกแบบรูปลักษณ์อาหารที่ให้ข้อมูล เฉลี่ย
๘.๘๖ ปี ผู้ให้ข้อมูลส่วนให้มีประสบการณ์ในการทํางานมากกว่า อาชีพหนึ่งอาชีพ โดยส่วนนัก
ออกแบบรูปลักษณ์อาหารส่วนใหญ่เคยทํางานในนิตยสารสําคัญของประเทศ เช่น นิตยสารHealth&
Cuisine หรือ นิตยสาร Gourmet Cuisine โดยเป็นผู้ประกอบอาหารในส่วนการจัดเลี้ยงโรงแรม
และแคทเทอริ่ง ร้อยละ ๓๘.๘๙ นักออกแบบรูปลักษณ์อาหารในกองบรรณาธิการนิตยสาร ร้อยละ
๒๗.๗๘ นักออกแบบรูปลักษณ์อาหารอิสระ ร้อยละ ๒๒.๒๒ และ นักวิชาการด้านอาหาร ร้อยละ
๑๑.๑๑ ตามลําดับโดยความคิดเห็นที่เกี่ยวกับ การผลิตและการสร้างสรรค์ภาชนะอาหารเบญจรงค์
แนวคิดเอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีดังนี้
ความเหมาะสมการใช้ภาชนะอาหารเบญจรงค์กับรูปลักษณ์อาหารในปัจจุบัน ผู้ให้ข้อมูล
ทั้ ง หมดเห็ น ว่ า ภาชนะเบญจรงค์ ใ นปั จ จุ บั น ไม่ เ หมาะสมกั บ รู ป ลั ก ษณ์ อ าหารในปั จ จุ บั น โดย
รายละเอียด พบว่า ลําดับที่ ๑ ลวดลายและสีสันมีปริมาณมากทําให้เกิดความรู้สึกรบกวนสายตาและ
แข่งกับอาหาร ร้อยละ ๓๗.๙๓ ลําดับที่ ๒ เหมาะสมเฉพาะอาหารไทยแบบโบราณและอาหารที่เป็น
สํารับ ร้อยละ ๓๔.๔๘ และลําดับที่ ๓ โอกาสในการใช้งานน้อย การใช้งานยาก และ ยังมีราคาแพง
ร้อยละ ๒๗.๕๙
ภาชนะเบญจรงค์ กั บ การจั ด อาหารแนวคิ ด เอกลั ก ษณ์ ไ ทย ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล เห็ น ว่ า ควรมี ก าร
ปรับปรุงรูปทรง สีสันลวดลาย ให้ดูทันสมัยขึ้น โดยรายละเอียด พบว่า ลําดับที่ ๑ รูปทรงทันสมัย
แปลกตา ร้อยละ ๖๖.๖๗ ลําดับที่ ๒ ลวดลายควรจะมีการตัดทอน ร้อยละ ๒๐.๐๐ และ ลําดับที่ ๓
รูปทรงที่แสดงเอกลักษณ์ไทย ร้อยละ ๑๓.๓๓
ส่วนประเด็นรูปทรงที่สามารถนํามาใช้ในการพัฒนาภาชนะเบญจรงค์แนวคิดเอกลักษณ์ไทย
แบ่งเป็นสามลักษณะ คือ สัตว์ ดอกไม้ และลวดลาย โดยรายละเอียด พบว่า
สัตว์ ได้แก่ ลําดับที่ ๑ ไก่ (ไก่แจ้และไก่ชน) ร้อยละ ๒๓.๐๘ ลําดับที่ ๒ ปลา (ปลากัด ปลา
ตะเพียน และปลาทอง) ร้อยละ ๒๑.๗๙ ลําดับที่ ๓ นกยูง ร้อยละ ๑๙.๒๓ ลําดับที่ ๔ ช้าง ร้อยละ
๑๖.๖๗ และลําดับที่ ๕ แมวไทย ร้อยละ ๖.๔๑
ดอกไม้ ได้แก่ ลําดับที่ ๑ ดอกบัว ร้อยละ ๑๖.๘๗ ลําดับที่ ๒ ดอกคูน ร้อยละ ๑๕.๖๖
ลําดับที่ ๓ ดอกกล้วยไม้ ร้อยละ ๑๔.๔๖ ลําดับที่ ๔ ดอกจําปีจําปา ร้อยละ ๑๒.๐๕ ลําดับที่ ๕ ดอก
รัก ร้อยละ ๙.๖๔ ลําดับที่ ๖ ดอกเข็ม ร้อยละ ๗.๒๓ และลําดับที่ ๗ ดอกชบา ร้อยละ ๖.๐๒
ลวดลาย ได้แก่ ลําดับที่ ๑ ลายที่ผสมผสานดอกไม้ ร้อยละ ๓๒.๐๘ ลําดับที่ ๒ ลายกนก
ร้อยละ ๒๖.๔๒ ลําดับที่ ๓ ลายรวงข้าว ร้อยละ ๒๐.๗๕ ลําดับที่ ๔ ลายประจํายาม ร้อยละ ๗.๕๕
และลําดับที่ ๕ ลายพญานาค และครุฑ ร้อยละ ๓.๗๗
บทที่ ๔ ผลการวิจัย

๗๑

ส่วนประเด็นสีที่สามารถนํามาใช้ในการพัฒนาภาชนะเบญจรงค์แนวคิดเอกลักษณ์ไทย โดย
รายละเอียด พบว่า ลําดับที่ ๑ การใช้สีโทนเดียว ร้อยละ ๒๓.๓๓ ลําดับที่ ๒ การใช้สีตัดทอง ร้อยละ
๒๓.๓๓ ลําดับที่ ๓ การใช้สีเดียวไล่ค่าของสี ร้อยละ ๒๐.๐๐ ลําดับที่ ๔ การใช้สีพาสเทล ร้อยละ
๑๖.๖๗ และลําดับที่ ๕ การใช้ให้ครบห้ามีแต่ให้ใช้พื้นที่น้อยๆ ร้อยละ ๑๐.๐๐
ส่วนประเด็นการจัดวางลวดลายที่สามารถนํามาใช้ในการพัฒนาภาชนะเบญจรงค์แนวคิด
เอกลักษณ์ไทย โดยรายละเอียดพบว่า ลําดับที่ ๑ การวางลวดลายอยู่มุมใดมุมหนึ่ง ร้อยละ ๔๕.๔๕
ลําดับที่ ๒ การวางลวดลายไว้ที่ขอบของจาน ร้อยละ ๓๑.๘๒ และลําดับที่ ๓ การลดหรือตัดทอน
ลวดลาย ร้อยละ ๒๒.๗๓
เอกลักษณ์ไทยในรูปลักษณ์อาหาร ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่าเอกลักษณ์ไทยในรูปลักษณ์อาหารผู้ให้
ข้อมูลทั้งหมดเห็นสอด คล้องว่าเหมาะสมกับการจัดอาหารแบบพอดีคํา โดยรายละเอียด พบว่า ลําดับ
ที่ ๑ อาหารที่เป็นคําเป็นชิ้น ร้อยละ ๔๒.๘๖ ลําดับที่ ๒ อาหารว่างแบบไทย ร้อยละ ๓๕.๗๑
ลําดับที่ ๓ อาหารในภาชนะขนาดเล็ก เช่น ช้อน หรือ กระทง เป็นต้น ร้อยละ ๑๔.๒๙ และลําดับที่ ๔
อาหารที่เสียบไม้ ร้อยละ ๗.๑๔
การนําเสนอเอกลักษณ์ไทยในภาชนะเบญจรงค์กับรูปลักษณ์อาหาร ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่าการ
นําเสนอเอกลักษณ์ไทยในภาชนะเบญจรงค์กับรูปลักษณ์อาหาร เหมาะกับการจัดในโต๊ะงานเลี้ยง โดย
รายละเอียด พบว่า ลําดับที่ ๑ จัดวางบนฐานหรือเชิงให้มีการลดหลั่น ร้อยละ ๓๖.๕๙ ลําดับที่ ๒ การ
ใช้ผ้าปูโต๊ะสีพื้น ร้อยละ ๒๙.๒๗ ลําดับที่ ๓ การใช้แจกันดอกไม้และของตกแต่งแบบไทย ร้อยละ
๒๔.๓๙ และลําดับที่ ๔ การใช้งานแกะสลักและงานใบตอง ร้อยละ ๙.๗๖
ผลการสั มภาษณ์ ผู้ผ ลิตเบญจรงค์ภาชนะอาหารเบญจรงค์ ที่เกี่ยวกับ เทคนิค การผลิต
เอกลักษณ์ของเครื่องเบญจรงค์ การสร้างสรรค์และความแปลกใหม่ในรูปแบบเครื่องเบญจรงค์
เอกลักษณ์ไทยในภาชนะอาหารเบญจรงค์ โดยผู้ผลิตเบญจรงค์ภาชนะอาหารเบญจรงค์ในตําบลดอน
ไก่ดี อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ทุกบ้านที่ผลิตเบญจรงค์อาหารเบญจรงค์ โดยใช้การสุ่ม
แบบลูกโซ่ (Snowball) โดยได้ข้อมูลเบื้องต้นสําหรับการออกแบบสร้างสรรค์ภาชนะซึ่งเป็นข้อมูลใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ ดังตารางที่ ๔.๒

บทที่ ๔ ผลการวิจัย

๗๒

ตารางที่ ๔.๒ ผลสัมภาษณ์ผู้ผลิตเบญจรงค์ภาชนะอาหารเบญจรงค์
ประเด็นคําถาม
๑. ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ เพศ

ผลการสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูล จํานวน ๑๒ คน โดยพบว่า
- เพศชาย
- เพศหญิง

(ความถี่ ๒) ร้อยละ ๑๖.๖๖
(ความถี่ ๑๐) ร้อยละ ๘๓.๓๓

๑.๒ ประสบการณ์ ปีประสบการณ์ในการทํางานเครื่องเบญจรงค์มีข้อมูล เฉลี่ย ๓๔.๖๖ ปี
การทํางาน
โดยที่ ป ระสบการณ์ ที่ สํ า คั ญ ในการทํ า งาน พบว่ า ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส่ ว นให้ มี
ประสบการณ์ในการทํางานจากโรงงานเซรามิกแล้วมาเปิดกิจการผลิตเครื่อง
เบญจรงค์ของตนเอง และกลุ่มที่เป็นลูกจ้างกับบ้านเบญจรงค์ในหมู่บ้าน
๒. ข้อมูลพื้นฐานในการผลิตและการสร้างสรรค์ภาชนะอาหารเบญจรงค์
๒.๑ เทคนิ ค การ ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ของแต่ละบ้าน มีการเขียนลวดลายที่ละเอียดสวยงาม มี
ผลิ ต เครื่ อ งเบญจ รูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นแบบลายน้ําทอง และสามารถสร้างสรรค์ลาย
รงค์ที่สําคัญของร้าน ทุกแบบตามสั่ง โดยพบว่า การพัฒนาลายจากเอาของเก่ามาเขียน ลวดลาย
สมั ย อยุ ธ ยา ลวดลายสมั ย รั ช กาลที่ ๒ ลวดลายจากวั ด เป็น ลวดลาย
หรือกลุ่ม
โบราณ เช่ น ลายเทพพนม ลายเทพพนมโคม ลายประจํ า ยาม ลาย
กระหนก ลายต่างๆ ลายคชะ ผสมลายสัตว์และลายธรรมชาติหรือลาย
ประดิษฐ์ และภาพต่างๆ เช่น หนุมานมัจฉา พุทธประวัติ รามเกียรติ์
ประเพณี
๒.๒ เอกลักษณ์ของ ด้านรูปทรงของเครื่องเบญจรงค์ที่แสดงเอกลักษณ์
เครื่องเบญจรงค์
ผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวถึงรูปทรงของเครื่องเบญจรงค์ที่แสดงเอกลักษณ์ ว่า เป็น
ภาชนะแบบดั้งเดิมที่มี ฝา ยอดแหลม เป็นพาน จานเชิง คนโท โถต่าง ๆ
ถ้วยชา ถ้วยชามีฝา
ด้านสีและลวดลายของเครื่องเบญจรงค์ที่แสดงเอกลักษณ์
ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ให้เห็นว่า เป็นการเขียนลวดลายแบบดั้งเดิม และมีการ
ทําเลียนแบบของโบราณ โดยพบว่า สีและลวดลาย จะเป็นสีและลวดลาย
แบบดั้งเดิม แบบอยุธยา ลายเครื่องลายคราม ลายต่างๆจากวัด โดยได้
เสนอตัวอย่างของลวดลายที่แสดงเอกลักษณ์ไทยต่างๆ ทั้ง ลายสัตว์ ลาย
ธรรมชาติ หรือ ลายประดิษฐ์ ดังนี้
- ประเภทลายสัตว์ ได้แก่ ลายนกยูง ลายสัตว์ป่าหิมพานต์
- ประเภทลายธรรมชาติ ได้แก่ ลายดอกกล้วยไม้ ลายดอกพิกุล ลายพันธุ์พฤกษา ลาย
ใบตอง
- ประเภทลวดลาย ได้แก่ ลายหยดเทียน ลายใบพัด ลายดอกพิกุล ลายจักรี ลายดอก
พิกุลเกลียวและลายไทยในหมวดนารีที่เป็นภาพประเพณีต่าง ๆ

บทที่ ๔ ผลการวิจัย

๗๓

ตารางที่ ๔.๒ ผลสัมภาษณ์ผู้ผลิตเบญจรงค์ภาชนะอาหารเบญจรงค์ (ต่อ)
ประเด็นคําถาม
๒.๓ การสร้างสรรค์
และความแปลก
ใ ห ม่ ใ น รู ป แ บ บ
ภาชนะในอาหาร
เบญจรงค์ ในด้ า น
รู ป ทรง ลวดลาย
หรืออื่นๆ

ผลการสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลโดยส่วนให้เห็นว่าสามารถมีการผสมผสานลวดลายในปัจจุบันให้
มากขึ้น หรือ มีการปรับเปลี่ยนตัดทอนให้ลดลง โดยพบว่า
- ลายที่ออกแบบ ลายที่ออกแบบใหม่ๆ การใช้รูปทรงแปลกใหม่ที่ทันสมัย เป็นรูปทรง
ที่ไม่เท่ากันทั้ง ๒ ด้านลวดลาย มีความพลิ้วไหว มีการผสมผสานรุ่นลายสมัยใหม่กับ
ลายโบราณโดยความละเอี ย ดของลวดลายอาจจะไม่จํ า เป็น ต้องเท่ า กับ ลายโบราณ
แรงบันดาลใจจากรูปทรงใหม่โดยศึกษาจากตามลายผ้า
- รูปทรงควรจะมีการปรับรูปทรงให้เป็นรูปทรงของสมัยใหม่ โชว์ของขาว(เนื้อจาน)
มากขึ้น การทําเป็นเครื่องประดับ เครื่องใช้ในห้อง เช่น โคมไฟ
- ด้านเทคนิคมีการทําลวดลายแบบทองนูนต่อเบญจรงค์เป็นลักษณะของการเผา ๔
รอบ

๒.๔ เอกลักษณ์ไทย ด้านรูปทรง
ในภาชนะอาหาร ผู้ให้ข้อมูลโดยส่วนให้เห็นว่า รูปทรงด้วยมีรูปทรงของภาชนะแบบใหม่นํามา
เบญจรงค์
เขียนลวดลายต่าง โดยพบว่า
- เน้นรูปทรงที่มีความแปลกใหม่หรือที่ยังไม่เคยมีเกิดขึ้น เป็นรูปทรงใหม่ๆที่ซื้อเสื้อขาว
จากท้องตลาด มาผสมผสานกับลวดลายของชาวบ้าน เป็นความไม่เท่ากันในการเขียน
ลวดลาย
- รูปทรงที่มีขอบหยักแบบจานเชิง เป็นชามมีฝามียอด ททรงกลมมีฝากลมๆ จาน
อาหารมีจานเปลชุดอาหารเป็นชุดๆ ชามอ่าง ชั้นว่างขนมสามชั้น จานเชิง แจกัน
ชามโถชั้นชาม ๓ ฝา กระโถน จานข้าว ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นของฝรั่ง

ด้านลวดลาย
ผู้ให้ข้อมูลได้เสนอลวดลายในการพัฒนาภาชนะอาหารเอกลักษณ์ไทย ไว้ดังนี้
- ลายสัตว์ ได้แก่
ปลากัด
ปลาตะเพียน
ผีเสื้อ
แมลงต่างๆ
ช้าง
กระต่าย
กุ้ง
หอย
นกยูง

(ความถี่ ๕)
(ความถี่ ๔)
(ความถี่ ๓)
(ความถี่ ๓)
(ความถี่ ๒)
(ความถี่ ๑)
(ความถี่ ๑)
(ความถี่ ๑)
(ความถี่ ๑)

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

๒๓.๘๑
๑๙.๐๕
๑๔.๒๙
๑๔.๒๙
๙.๕๒
๔.๗๖
๔.๗๖
๔.๗๖
๔.๗๖

(ความถี่ ๕)
(ความถี่ ๓)
(ความถี่ ๒)
(ความถี่ ๑)
(ความถี่ ๑)
(ความถี่ ๑)

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

๓๘.๔๖
๒๓.๐๘
๑๕.๓๘
๗.๖๙
๗.๖๙
๗.๖๙

- ลายดอกไม้ ได้แก่
ดอกบัว
ดอกคูณ
ดอกกล้วยไม้
ดอกกุหลาบ
จําปีจําปา
ดอกรัก

บทที่ ๔ ผลการวิจัย

๗๔

ตารางที่ ๔.๒ ผลสัมภาษณ์ผู้ผลิตเบญจรงค์ภาชนะอาหารเบญจรงค์ (ต่อ)
ประเด็นคําถาม
๒.๔ เอกลักษณ์ไทย - ลวดประดิษฐ์ ได้แก่
ในภาชนะอาหาร ลายไทยต่างๆ
ลายประเพณีต่างๆ
เบญจรงค์ (ต่อ)
ลายดอกไม้
ลายสีสันฤดูร้อน
พวงมาลัย
ใบโพธิ์
ฟักทอง
รวงข้าว
สิ่งของมงคล
ลายผ้าในตัวละคร
ลายเทพพนม
ลายพุ่มข้าวบิณฑ์

ผลการสัมภาษณ์
(ความถี่ ๘)
(ความถี่ ๓)
(ความถี่ ๓)
(ความถี่ ๒)
(ความถี่ ๑)
(ความถี่ ๑)
(ความถี่ ๑)
(ความถี่ ๑)
(ความถี่ ๑)
(ความถี่ ๑)
(ความถี่ ๑)
(ความถี่ ๑)

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

๓๓.๓๓
๑๒.๕๐
๑๒.๕๐
๘.๓๓
๔.๑๗
๔.๑๗
๔.๑๗
๔.๑๗
๔.๑๗
๔.๑๗
๔.๑๗
๔.๑๗

จากตารางที่ ๔.๒ ผลสัมภาษณ์ผู้ผลิตเบญจรงค์ภาชนะอาหารเบญจรงค์ ผู้ให้ข้อมูลจํานวน
๑๒ คน ที่ใช้การสุ่มจากกลุ่มเบญจรงค์ดอนไก่ดี ทั้งหน้าครัวเรือน พบว่า ข้อมูลทั่วไป เป็น เพศชาย
(จํานวน๒ คน) ร้อยละ ๑๖.๖๖ และเพศหญิง (จํานวน ๑๐ คน) ร้อยละ ๘๓.๓๓ ซึ่ง ประสบการณ์
การทํางานเครื่องเบญจรงค์มีข้อมูล เฉลี่ย ๓๔.๖๖ ปี โดยที่ประสบการณ์ที่สําคัญในการทํางาน พบว่า
ผู้ให้ข้อมูลส่วนให้มีประสบการณ์ในการทํางานจากโรงงานเซรามิกแล้วมาดําเนินกิจกรรมเบญจรงค์
ของตนเอง และกลุ่มที่ทํางานเป็นลูกจ้างกับบ้านเบญจรงค์ในหมู่บ้าน ส่วนข้อมูลพื้นฐานในการผลิต
และการสร้างสรรค์ภาชนะอาหารเบญจรงค์ มีรายละเอียดจากการสัมภาษณ์ ดังนี้
เทคนิคการผลิตเครื่องเบญจรงค์ที่สําคัญของร้านหรือกลุ่ม ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ของแต่ละบ้าน
มีการเขียนลวดลายที่ละเอียดสวยงาม มีรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นแบบลายน้ําทอง ลายโบราณทั้ง
ลวดลายดอกไม้ ลายสัตว์ และ ลายไทยภาพไทยต่างๆ และสามารถสร้างสรรค์ลายทุกแบบตาม
เอกลักษณ์ของเครื่องเบญจรงค์
ด้านรูปทรงของเครื่องเบญจรงค์ที่แสดงเอกลักษณ์ ผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวถึงรูปทรงของเครื่อง
เบญจรงค์ที่แสดงเอกลักษณ์ ว่า เป็นภาชนะแบบดั้งเดิมที่มี ฝา ยอดแหลม เป็นพาน จานเชิง คนโท
โถต่าง ๆ ถ้วยชา ถ้วยชามีฝา
ด้านสีและลวดลายของเครื่องเบญจรงค์ที่แสดงเอกลักษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ให้เห็นว่า เป็น
การเขียนลวดลายแบบดั้งเดิม และมีการทําเลียนแบบของโบราณ โดยพบว่า สีและลวดลาย จะเป็นสี
และลวดลายแบบดั้งเดิม แบบอยุธยา ลายเครื่องลายคราม ลายต่างๆจากวัด โดยได้เสนอตัวอย่าง
ของลวดลายที่แสดงเอกลักษณ์ไทยต่างๆ ทั้ง ลายสัตว์ ลายธรรมชาติ หรือ ลายประดิษฐ์
การสร้างสรรค์และความแปลกใหม่ในรูปแบบภาชนะในอาหารเบญจรงค์ ในด้านรูปทรง
ลวดลาย หรืออื่นๆ ผู้ให้ข้อมูลโดยส่วนให้เห็นว่าสามารถมีการผสมผสานลวดลายในปัจจุบันให้มากขึ้น
บทที่ ๔ ผลการวิจัย

๗๕

หรือ มีการปรับเปลี่ยนตัดทอนให้ลดลง โดยพบว่า ลายที่ออกแบบ ลายที่ออกแบบใหม่ๆ การใช้
รูปทรงแปลกใหม่ที่ทันสมัย รูปทรงควรจะมีการปรับรูปทรงให้เป็นรูปทรงของสมัยใหม่ โชว์ของขาว
(เนื้อจาน) มากขึ้น การทําเป็นเครื่องประดับ เครื่องใช้ในห้อง เช่น โคมไฟ และ ด้านเทคนิคมีการทํา
ลวดลายแบบทองนูนต่อเบญจรงค์เป็นลักษณะของการเผา ๔ รอบ
เอกลักษณ์ไทยในภาชนะอาหารเบญจรงค์
ด้านรูปทรง ผู้ให้ข้อมูลโดยส่วนให้เห็นว่า รูปทรงด้วยมีรูปทรงของภาชนะแบบใหม่นํามา
เขียนลวดลายต่าง โดยพบว่า เน้นรูปทรงที่มีความแปลกใหม่หรือที่ยังไม่เคยมีเกิดขึ้น รูปทรงที่มีขอบ
หยักแบบจานเชิง เป็นชามมีฝามียอด
ด้านลวดลาย ผู้ให้ข้อมูลได้เสนอลวดลายในการพัฒนาภาชนะอาหารเอกลักษณ์ไทย ไว้ดังนี้
ลายสัตว์ ได้แก่ ลําดับที่ ๑ ปลากัด ร้อยละ ๒๓.๘๑ ลําดับที่ ๒ ปลาตะเพียน ร้อยละ ๑๙.๐๕
ลําดับที่ ๓ ผีเสื้อ ร้อยละ ๑๔.๒๙ ลําดับที่ ๔ แมลงต่างๆ ร้อยละ ๑๔.๒๙ และลําดับที่ ๕ ช้าง ร้อยละ
๙.๕๒
ลายดอกไม้ ได้แก่ ลําดับที่ ๑ ดอกบัว ร้อยละ ๓๘.๔๖ ลําดับที่ ๒ ดอกคูณ ร้อยละ ๒๓.๐๘
ลําดับที่ ๓ ดอกกล้วยไม้ ร้อยละ ๑๕.๓๘ ลําดับที่ ๔ ดอกกุหลาบ ร้อยละ ๗.๖๙ และลําดับที่ ๕
จําปีจําปา ร้อยละ ๗.๖๙
และลายประดิษฐ์ ได้แก่ ลําดับที่ ๑ ลายไทยต่างๆ ร้อยละ ๓๓.๓๓ ลําดับที่ ๒ ลายประเพณี
ต่างๆ ร้อยละ ๑๒.๕๐ ลําดับที่ ๓ ลายดอกไม้ ร้อยละ ๑๒.๕๐ ลําดับที่ ๔ ลายสีสันฤดูร้อน ร้อยละ
๘.๓๓ และลําดับที่ ๕ พวงมาลัย ใบโพธิ์ ฟักทอง รวงข้าว สิ่งของมงคล ลายผ้าในตัวละคร ลายเทพ
พนม และ ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ ลายละร้อยละ ๔.๑๗
ผลการสั งเกตรู ป แบบภาชนะเบญจรงค์ และ เทคนิ ค การผลิต เครื่ อ งเบญจรงค์ โดยการ
วิเคราะห์และสรุปแหล่งผลิตเบญจรงค์ ดอนไก่ดีซึ่งเป็นรวมกันมีห้าหลังคาเรือนหลักที่เป็นแม่ข่ายใน
การผลิตเบญจรงค์ ด้วยการบันทึกรูปแบบภาชนะเบญจรงค์ ทั้งภาพและการเขียนบรรยายลักษณะ
ของภาชนะ และ การบันทึกเทคนิคการผลิตที่สังเกตจากแหล่งผลิต โดยได้ข้อมูลเบื้องต้นสําหรับการ
ออกแบบสร้างสรรค์ภาชนะซึ่งเป็นข้อมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังตารางที่ ๔.๔.๓

บทที่ ๔ ผลการวิจัย

๗๖

ตารางที่ ๔.๓ ผลการสังเกตรูปแบบภาชนะเบญจรงค์ และ เทคนิคการผลิตเครื่องเบญจรงค์
ประเด็น
ข้อมูลทั่วไป

ผลการสังเกต
จากการสังเกตข้อมูลทั่วไปลักษณะที่ตั้งต่างๆพบว่า ชุมชนตั้งอยู่หมู่ ๑ ตําบลดอนไก่
ดี อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ดังภาพที่ตั้งแผนที่ทางอากาศและภาพจําลอง

ลักษณะอาคารที่ตั้งส่วนใหญ่เป็นบ้าน ๒ ชั้นและมีส่วนต่อขยายสําหรับเป็นโรงเรียน
เขียนเบญจรงค์โดยมีคนงานและกลุ่มคนในชุมชนปฏิบัติงาน โดยประมาณ ๕-๗ คนต่อหลัง
โดยบ้านหลัก ๕ ด้าน ได้แ ก่ อุไรเบญจรงค์ แดงเบญจรงค์ ปานรดา (ยื นยง) เบญจรงค์
สัง วาลเบญจรงค์ และเล็ก เบญจรงค์ นอกจากนี้ค นที่ อยู่ในบ้านเรื อ นแถบนั้น ยัง ทํา งาน
ส่งกลับบ้านทั้ง ๕ หลังนี้

สภาพพื้ น ที่ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน ประกอบไปด้ ว ยส่ ว นตั้ ง แสดงสิ น ค้ า พื้ น ที่ ใ นการ
ปฏิบัติงานและลงสีลายและส่วนของงานเผา โดยสภาพแล้วเป็นเครื่องมือเครื่องเรือนหาได้
ง่ายและมีการประยุกต์ใช้ตามลักษณะของแต่ละบ้านจะประกอบไปด้วย ส่วนเตาเผาเบญจ
รงค์ซึ่งแต่ละบ้านจะมีจํานวนเตาไม่เท่ากัน ดังตัวอย่างอุปกรณ์การเขียนรายและเตาเผาบ้าน
เล็กเบญจรงค์และแดงเบญจรงค์

บทที่ ๔ ผลการวิจัย

๗๗

ตารางที่ ๔.๓ ผลการสังเกตรูปแบบภาชนะเบญจรงค์ และ เทคนิคการผลิตเครื่องเบญจรงค์ (ต่อ)
ประเด็น
ผลการสังเกต
ข้อมูลทั่วไป (ต่อ) ในด้ านมาตรฐานเบญจรงค์ กลุ่มผลิตเบญจ
รงค์ ดอนไก่ ดี จั งหวัดสมุทรสาคร ได้รับรอง
มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม และมี
หน่ ว ยงานที่ เ ข้ า มาตรวจสอบอี ก หลาย
หน่วยงานที่แสดงผลด้านความปลอดภัยจาก
สารพิษต่างๆ

รู ป แ บ บ ก า ร
ผ ลิ ต เ ค รื่ อ ง
เบญจรงค์ ข อง
ร้ า นหรื อ บ้ า นที่
เป็นแหล่งผลิต

จากการสั ง เกตพบว่ า รู ป แบบที่ ทํ า การผลิ ต เครื่ อ งเบญจรงค์ นั้ น จะมี
ลักษณะเป็นรูปแบบดั้งเดิมโดยเน้นการเขียนลวดลายเต็มเครื่องเซรามิก มีการทํา
รูปแบบการเขียนรายที่เลียนแบบสมัยอยุธยา การเขียนลายเบญจรงค์ลายน้ํา
ทองและการเขียนลายตามพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ ๒ ดังภาพการเขียน
ลวดลายแบบอยุธยา ลวดลายสมัยรัชกาลที่ ๒ และ ลายน้ําทอง

เทคนิคการผลิต
ในด้านเทคนิคพบว่า เป็นการเขียนสีบนเครื่องขาวหรือเครื่องเซรามิกขาว
เ ค รื่ อ ง เ บ ญ จ และเผาโดยเน้นการเขียนสีลายน้ําทองและเส้นดําเป็นหลัก นอกจากนั้นรูปแบบ
รงค์
ที่มีการผสมผสานสมัยใหม่เช่น การเขียนสีทองนูนจะเป็นการนําทองเขียนซ้ํา
และเผาถึง ๔ ครั้งเพื่อให้ลายทองนูนขึ้นเพิ่มความสวยงาม
ในด้านรูปทรงพบ ๒ ลักษณะคือรูปทรงที่เป็นของใช้และของโชว์โดยส่วน
ใหญ่แล้วชาวบ้านจะมีการปั้นของใช้ที่เป็นภาชนะใส่อาหารและเครื่องดื่มโดย
บ้านคุณสังวาลเป็นผู้ผลิตสําหรับของขาว หรือ เครื่องเคลือบเซรามิก ประกอบ
ไปด้วยตุ๊กตา โถ คนโท และสิ่งของสําหรับการตั้งโชว์ต่างๆ

บทที่ ๔ ผลการวิจัย

๗๘

ตารางที่ ๔.๓ ผลการสังเกตรูปแบบภาชนะเบญจรงค์ และ เทคนิคการผลิตเครื่องเบญจรงค์ (ต่อ)
ประเด็น
เทคนิคการผลิต
เ ค รื่ อ ง เ บ ญ จ
รงค์ (ต่อ)

ผลการสังเกต

ในด้ า นลวดลายของเครื่ อ งเบญจรงค์ ที่ ผ ลิ ต พบวิ ธีก ารให้ ล วดลายและสี สั นใน ๒
ลักษณะคือ การให้ลวดลายเลียนแบบของดั้งเดิมเช่น การเขียนลายเส้นดําเลียนแบบเครื่อง
เบญจรงค์ในสมัยอยุธยา การเขียนลวดลายเลียนแบบในสมัยรัชกาลที่ ๒ และการเขียน
ลวดลายที่ ป ระดิ ษ ฐ์ ขึ้ น ใหม่ โ ดยส่ ว นใหญ่ ไ ด้ อิ ท ธิ พ ลจากการเขี ย นลวดลายน้ํ า ทองและ
ผสมผสานกับรูปแบบลวดลายหรือรูปภาพในสมัยใหม่เพื่อรองรับการใช้งานในโอกาสต่างๆ
เช่ น การใช้ เป็ นของชํา ร่ วย ของที่ ระลึ กตามที่ มีผู้สั่ ง ทํ า ดั งภาพตัวอย่ าง ลวดลายและสี
เลียนแบบสมันรัชกาลที่ ๒ แลละลวดลายที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่

รู ป ทรง สี และ
ลวดลายของ
ภาชนะอาหาร
ที่ปรากฏ

จากการสังเกตพบว่าภาชนะใส่อาหารรูปแบบดั้งเดิม เป็นภาชนะใส่อาหารโดยส่วน
ใหญ่แล้วจะเป็นชามฝา สําหรับจัดสํารับอาหารส่วนภาชนะใส่อาหารในรูปแบบสมัยใหม่
ชาวบ้านจะซื้อเครื่องขาวที่ทําเป็นถ้วยกาแฟ จานอาหาร ชามอาหารหรือช้อนต่างๆ เขียน
ลวดลายแบบดั้งเดิมลงไป โดยสามารถแบ่งรูปแบบออกเป็น ๔ ชนิดคือ จาน ชามฝา จานเชิง
และ ชุดชา ดังภาพตัวอย่างจานและชุดชา

บทที่ ๔ ผลการวิจัย

๗๙

จากตารางที่ ๔.๓ พบว่าเบญจรงค์ที่บ้านดอนไก่ดีจังหวัดสมุทรสาครนั้นมีการรวมกลุ่มทํามา
นานเป็นระยะเวลา ๔๐ ปีโดยประกอบไปด้วย ๕ หลังคาเรือนที่ทําเครื่องเบญจรงค์โดยแต่ละหลัง มี
การสร้างสรรค์เครื่องเบญจรงค์ ลักษณะเป็นรูปแบบดั้งเดิมโดยเน้นการเขียนลวดลายเต็มเครื่องดินเผา
มีการทํารูปแบบการเขียนรายที่เรียนแบบสมัยอยุธยา การเขียนลายเบญจรงค์ลายน้ําทองและการ
เขียนลายตามพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ ๒ ในด้านรูปทรงพบการทําใน ๒ ลักษณะคือ รูปทรงที่
เป็นของใช้และของโชว์ ในด้านลวดลายของเครื่องเบญจรงค์ที่ผลิตพบวิธีการให้ลวดลายและสีสันใน
๒ ลักษณะคือ การใช้ลวดลายเลียนแบบของดั้งเดิม เช่น การเขียนลวดลายเส้นดําเลียนแบบเครื่อง
เบญจรงค์ในสมัยอยุธยาและการเขียนลวดลายเลียนแบบในสมัยรัชกาลที่ ๒ และ การเขียนลวดลาย
ที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ จากการสังเกตพบว่าภาชนะใส่อาหาร รูปแบบออกเป็น ๔ ชนิดคือ จาน ชามฝา
จานเชิง และ ชุดชา ดังภาพตัวอย่างจานและชุดชา
ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์และสรุปปัจจัยพื้นฐานในการผลิตภาชนะเบญจรงค์เพื่อส่งเสริม
รูปลักษณ์อาหารเอกลักษณ์ไทยได้ว่า โดยส่วนใหญ่แล้วจะต้องเป็นภาชนะประเภทจานด้วยสามารถ
ใช้จัดในงานเลี้ยงและมีการเขียนลวดลายเพียงด้านเดียวโดยการใช้สีที่มีสีหลักเพียงหนึ่งสีแต่สามารถใช้
สีได้หลากหลายโดยเน้นสีเป็นเพียงสีเดียวและสามารถนํามาใช้ในลักษณะการจัดวางที่ประกอบไปด้วย
ของตกแต่ งจะช่วยเพิ่ม มู ล ค่าสํ าหรับรูป แบบในการผลิตโดยทํ าการวิเคราะห์แ ละเลื อกรูปแบบที่
นักออกแบบรูปลักษณ์อาหารและผู้ผลิต ได้นําเสนอมาอันประกอบไปด้วย ลายสัตว์ ได้แก่ ไก่ ปลากัด
นกยูง ช้างและแมว ลายดอกไม้ ได้แก่ ดอกบัว ดอกราชพฤกษ์ ดอกกล้วยไม้ ดอกมะลิ และดอกชบา
ส่วนประเภทลวดลายได้แก่ ลวดลายที่มาจากลายธรรมชาติหรือลายดอกไม้ (ดอกบัว ดอกเข็ม และ
มะยม) ลายพวงมาลัยที่ประกอบไปด้วยดอกรัก ดอกจําปีจําปา และ ลายรวงข้ าว โดยนําไปเป็ น
แนวคิดในการสร้างแบบร่างในขั้นตอนต่อไป
ผลการวิจัยขั้นการพัฒนา ๑
การพัฒนาแบบร่างและคัดเลือกแบบร่างภาชนะเบญจรงค์ส่งเสริมรูปลักษณ์อาหาร แนวคิด
เอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อการนําแบบร่างไปพัฒนาเป็นต้นแบบภาชนะ โดยการ
สร้ า งแบบร่ า งภาชนะเบญจรงค์ ส่ ง เสริ ม รู ป ลั ก ษณ์ อ าหาร แนวคิ ด เอกลั ก ษณ์ ไ ทยเชิ ง เศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์ และคัดเลือกแบบร่างภาชนะเบญจรงค์ส่งเสริมรูปลักษณ์อาหาร แนวคิดเอกลักษณ์ไทย
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยผู้เชี่ยวชาญรูปลักษณ์อาหาร และ ผู้เชี่ยวชาญภาชนะอาหารเบญจรงค์
จํานวน ๖ คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผลงานออกแบบร่างภาชนะเบญจรงค์ส่งเสริมรูปลักษณ์อาหาร แนวคิดเอกลักษณ์ไทยเชิง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จํานวน ๑๕ ชุด ชุดละ ๓ แบบ จํานวน ๔๕ ชิ้นงาน ดังภาพต่อไปนี้

บทที่ ๔ ผลการวิจัย

๘๐

ชุดที่ ๑.๑
ไก่แจ้หมายเลข ๑

ชุดที่ ๑.๒
ไก่แจ้หมายเลข ๒

ชุดที่ ๑.๓
ไก่แจ้หมายเลข ๓

ลั ก ษณะเป็ น การสร้ า งสรรค์ จ านที่ มีส่ว นยื่ น ของหางของไก่ แ จ้
ออกมานอกจาน มี ลัก ษณะเป็ นสิ่ งของตกแต่ งประกอบกั บตั วจานใส่
อาหาร
แนวคิดไก่แจ้เป็นสัญลักษณ์ของยามเช้า ความสุขแสงอาทิตย์ ให้
เห็นถึงความเป็นไทย เพราะคนไทยใช้ไก่ เป็นสัญลักษณ์ของชามตราไก่
มานาน จึงนํามาใช้เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์

ลั ก ษณะเป็ น การสร้ า งสรรค์ จ านที่ มี ส่ ว นยื่ น ของหางของไก่ แ จ้
ออกมานอกจานและมีฉากหลังเป็นพื้นสีคราม
แนวคิดไก่แจ้เป็นสัญลักษณ์ของยามเช้า รุ่งอรุณแสงแรกของวันจึง
ใช้ตัวไก่แจ้เป็นตัวแสดงให้เห็นเอกลักษณ์ถึงความเป็นไทย เพราะคนไทย
ใช้ ไ ก่ แ จ้ ใ นชามตราไก่ ม านาน อี ก ทั้ ง พื้ น ฉากหลั ง ที่ เ ป็ น สี ขาวสื่ อ ความ
หมายถึงท้องฟ้าที่แสงแดดแรกกําลังจะขึ้นให้เป็นความหวังความสว่าง
ของในวันนั้น ๆ

เป็นการสร้างสรรค์ที่มีส่วนที่อยู่ในส่วนของหางของไก่แจ้ออกมานอกจาน
มีการผสมผสานกันระหว่างการเขียนลวดลายจานและการทําของตกแต่ง มีการเขียน
ลายวงกลมด้านหลังเป็นพื้นสีดําตัดทอง
แนวคิดไก่แจ้เป็นสัญลักษณ์ของยามเช้าแสงแดดแรกดวงอาทิตย์ สื่อความ
หมายถึงความสุขยามเช้าและแสงของความหวังนอกจากนี้ฉากหลังที่ใช้วงกลม สีดํา
ตัดทองเป็นลักษณะของการออกแบบที่เรียนแบบมาจากการเขียนลวดลายรดน้ําปิด
ทองและสื่อให้เห็นถึงพระอาทิตย์ที่กําลังขึ้นและสาดแสงไล่ความมืดมิดจากภายใน
จานสู่ด้านนอก

ภาพที่ ๔.๑ ภาชนะเบญจรงค์ชุดไก่แจ้

บทที่ ๔ ผลการวิจัย

๘๑

ชุดที่ ๒.๑
ปลากัด หมายเลข ๑

ชุดที่ ๒.๒
ปลากัด หมายเลข ๒

ชุดที่ ๒.๓
ปลากัด หมายเลข ๓

เป็นการสร้างสรรค์จานเบญจรงค์ การเขียนลายปลากัดในลักษณะ
มุมตานกมองคือ มีลักษณะมองลงไปในอ่างน้ําที่มีปลากําลังว่ายน้ําอยู่
แนวคิดปลากัดไทยเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ความเข้มแข็งและ
เป็นปลาที่มีความสวยงามทางด้านสีสันที่สดใสและรูปทรงที่มีความพลิ้ว
ไหวของปลายหางที่มีการเขียนให้มีลักษณะมีบางส่วนยื่นออกจาน เพื่อ
เป็นของตกแต่งประกอบกับการจัดอาหาร

เป็นการสร้างสรรค์จานเบญจรงค์ โดยการเขียนลายปลากัดใน
ลักษณะตานกมอง คือการมองด้านบนลงไปเห็นตัวปลาว่ายในลําธารหรือ
อ่างน้ํา
แนวคิดปลากัดเป็นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็ง การต่อสู้ เป็น
ปลาที่มีรูปร่างสวยงามมีหางที่พลิ้วไหวและมีสีสันที่สวยงามในชุดนี้ใช้สี
ครามซึ่งเป็นสีดั้งเดิมของเครื่องเบญจรงค์สื่อให้เห็นถึงสายน้ําที่ปลากําลัง
แหวกว่ายอยู่อันเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์

เป็นการสร้างสรรค์จานเบญจรงค์โดยเขียนลายปลากัดในลักษณะ
ตานกมองคือ มีการมองลงไปเห็นในอ่างน้ําหรือลําธารที่ปลากําลังว่ายอยู่
แนวคิด ปลากัดเป็นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็งการต่อสู้และมี
รูปร่างที่สวยงามมีหางที่พลิ้วไหว โดยนําเสนอด้วยการใช้สีดําตัดทองเป็น
สิ่งสําคัญสื่อให้เห็นถึงความเป็นสายน้ําและอีกลักษณะหนึ่งคือการสื่อสาร
ถึงการเขียนลวดลายรดน้ําปิดทองของศิลปินไทย

ภาพที่ ๔.๒ ภาชนะเบญจรงค์ชุดปลากัด

บทที่ ๔ ผลการวิจัย

๘๒

ชุดที่ ๓.๑
ช้าง หมายเลข ๑

ชุดที่ ๓.๒
ช้าง หมายเลข ๒

ชุดที่ ๓.๓
ช้าง หมายเลข ๓

เป็นการสร้างสรรค์จานเบญจรงค์ โดยใช้หัวช้างเป็นตัวนําเสนอ
ลวดลายในจาน ช้างเป็นสัญลักษณ์และเป็นเอกลักษณ์ของไทยเป็นสัตว์
คู่บ้านคู่เมืองมายาวนาน
แนวคิ ด ช้า งเป็ น สัญลั กษณ์ ของประเทศไทยและความสวยงาม
ของช้ า งอยู่ ที่ เ ศี ย รที่ มี ง วงยาวนํ า หั ว ช้ า งมาประกอบตกแต่ ง จั ด วางใน
ลักษณะต่างๆ กัน ประกอบกับรูปร่างวงกลมและเป็นการสื่อให้เห็นถึง
ความสําคัญของช้างในสังคมไทย

เป็นการสร้างสรรค์จานเบญจรงค์ โดยใช้หัวช้างเป็นตัวนําเสนอ
ลวดลายในจาน ช้างเป็นสัญลักษณ์และเป็นเอกลักษณ์ของไทยเป็นสัตว์
คู่บ้านคู่เมืองมายาวนาน
แนวคิ ดช้ างเป็ นสั ญลั กษณ์ของประเทศไทยและความสวยงาม
ของช้างที่มีงวงยาวนําหัวช้างมาประกอบตกแต่ง ประกอบรูปร่างวงกลม
และสื่อให้เห็นถึงความสําคัญของช้างในสังคมไทยโดยการใช้รูปทรงกลมสี
แดงสื่อความหมายถึงสัญลักษณ์ของไทยที่อยู่บนธงที่มีสีแดงเป็นสีหลัก
แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของชนชาติไทยและเป็นสีของการจัดอาหาร
ที่สวยงาม

เป็นการสร้างสรรค์จานเบญจรงค์ โดยใช้หัวช้างเป็นตัวนําเสนอ
ลวดลายในจาน ช้างเป็นสัญลักษณ์และเป็นเอกลักษณ์ของไทยเป็นสัตว์
คู่บ้านคู่เมืองมายาวนาน
แนวคิ ด ช้า งเป็ น สัญลั กษณ์ ของประเทศไทยและความสวยงาม
ของช้างมีงวงยาวนําหัวช้างมาประกอบตกแต่งประกอบรูปร่างวงกลมและ
สื่อให้เห็นถึงความสําคัญของช้างในสังคมไทย โดยลักษณะสําคัญ คือ การ
ใช้สีดําที่สื่อความหมายเหมือนกับการออกแบบในรดน้ําปิดทองของไทย

ภาพที่ ๔.๓ ภาชนะเบญจรงค์ชุดช้าง

บทที่ ๔ ผลการวิจัย

๘๓

ชุดที่ ๔.๑
นกยูง หมายเลข ๑

ชุดที่ ๔.๒
นกยูง หมายเลข ๒

ชุดที่ ๔.๓
นกยูง หมายเลข ๓

ลักษณะการสร้างสรรค์ใช้ลวดลายจากตัวนกยูงซึ่งเป็นสัญลักษณ์
อันสวยงามและเป็นที่ชื่นชอบของคนไทยรวมถึงเป็นสัตว์มงคลด้วยสีคราม
เป็นหลักประกอบด้วยสีเขียว
แนวคิดนกยูงเป็นสัตว์ของความสง่างาม สื่อความหมายถึงความ
ยิ่งใหญ่และเป็นสัญลักษณ์ของความโดดเด่นและการมีเกียรติฐานะอีกทั้ง
ยังเป็น สีน้ําเงินสื่อความหมายถึงความสูงค่าและสีเขียวในนกยูงสื่อความ
หมายถึงความอุดมสมบูรณ์

ลักษณะการสร้างสรรค์ใช้ลวดลายจากตัวนกยูงซึ่งเป็นสัญลักษณ์
อั น สวยงามและเป็ น ที่ ชื่ น ชอบของคนไทยรวมถึ ง เป็ น สั ต ว์ ม งคลด้ วยสี
ครามเป็นหลักประกอบด้วยสีเขียว
แนวคิดนกยูงเป็นสัตว์ของความสง่างาม สื่อความหมายถึงความ
ยิ่งใหญ่และเป็นสัญลักษณ์ของความโดดเด่นและการมีเกียรติฐานะอีกทั้ง
ยังเป็น สีน้ําเงินสื่อความหมายถึงความสูงค่าและสีเขียวในนกยูงสื่อความ
หมายถึ ง ความอุ ด มสมบู ร ณ์ พื้ น หลั ง ที่ เ ป็ น สี เ ขี ย วแสดงถึ งความอุ ด ม
สมบูรณ์ของผืนป่าและความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งต่างๆ ที่นําโชคมาให้

ลักษณะการสร้างสรรค์ใช้ลวดลายจากตัวนกยูงซึ่งเป็นสัญลักษณ์
อั น สวยงามและเป็ น ที่ ชื่ น ชอบของคนไทยรวมถึ ง เป็ น สั ต ว์ ม งคลด้ วยสี
ครามเป็นหลักประกอบด้วยสีเขียว
แนวคิดนกยูงเป็นสัตว์ของความสง่างาม สื่อความหมายถึงความ
ยิ่งใหญ่และเป็นสัญลักษณ์ของความโดดเด่นและการมีเกียรติฐานะอีกทั้ง
ยังเป็น สีน้ําเงินสื่อความหมายถึงความสูงค่าและสีเขียวในนกยูงสื่อความ
หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ พื้นหลังที่เป็นรูปร่างดอกประจํายามซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ของความเป็นไทยและสีฟ้าครามซึ่งเป็นสีหลักของเบญจรงค์

ภาพที่ ๔.๔ ภาชนะเบญจรงค์ชุดนกยูง

บทที่ ๔ ผลการวิจัย

๘๔

ชุดที่ ๕.๑
แมว หมายเลข ๑

ชุดที่ ๕.๒
แมว หมายเลข ๒

ชุดที่ ๕.๓
แมว หมายเลข ๓

ลักษณะการสร้างสรรค์ใช้ลวดลายของแมวไทย พันธุ์วิเชียรมาศ
ซึ่งเป็นแมวไทยที่ทั่วโลกรู้จักนํามาสร้างสรรค์ส่วนที่ปั้นยื่นออกมาประกอบ
เป็นของตกแต่ง
แนวคิดแมวไทยเป็นสัญลักษณ์ของความสวยงามและความสง่า
งามทั่วโลกรู้จักจึงสามารถใช้เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงเอกลักษณ์ของความ
เป็นไทย โดยการนําเสนอแมวไทยสีขาวที่มีแต้มสีดําและสีน้ําตาลตัดสีทอง
ในการปั้นนูนทําให้เห็นถึงอารมณ์ความน่ารักร่าเริงของแมว

ลักษณะการสร้างสรรค์ใช้ลวดลายของแมวไทย พันธุ์วิเชียรมาศ
ซึ่งเป็นแมวไทยที่ทั่วโลกรู้จักนํามาสร้างสรรค์ส่วนที่ปั้นยื่นออกมาประกอบ
เป็นของตกแต่ง
แนวคิดแมวไทยเป็นสัญลักษณ์ของความสวยงามและความสง่า
งามทั่วโลกรู้จักจึงสามารถใช้เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงเอกลักษณ์ของความ
เป็นไทย โดยการนําเสนอแมวไทยสีขาวที่มีแต้มสีดําและสีน้ําตาลตัดสีทอง
ในการปั้นนูนทําให้เห็นถึงอารมณ์ความน่ารักร่าเริงของแมว โดยใช้สีดํา
เป็นขอบการเพื่อตัดให้เกิดความสวยงามเวลาจัดตกแต่งอาหาร

ลักษณะการสร้างสรรค์ใช้ลวดลายของแมวไทย พันธุ์วิเชียรมาศซึ่ง
เป็นแมวไทยที่ทั่วโลกรู้จักนํามาสร้างสรรค์ส่วนที่ปั้นยื่นออกมาประกอบเป็น
ของตกแต่ง
แนวคิดแมวไทยเป็นสัญลักษณ์ของความสวยงามและความสง่างาม
ทั่วโลกรู้จักจึงสามารถใช้เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย
โดยการนําเสนอแมวไทยสีขาวที่มีแต้มสีดําและสีน้ําตาลตัดสีทองในการปั้นนูน
ทําให้เห็นถึงอารมณ์ความน่ารักร่าเริงของแมว โดยใช้เส้นสีทองประกอบเป็น
วงกลมซื้อให้เห็นถึงความสวยงามของเครื่องเบญจรงค์ลายน้ําทอง

ภาพที่ ๔.๕ ภาชนะเบญจรงค์ชุดแมว

บทที่ ๔ ผลการวิจัย

๘๕

ชุดที่ ๖.๑
ดอกบัว หมายเลข ๑

ชุดที่ ๖.๒
ดอกบัว หมายเลข ๒

ชุดที่ ๖.๓
ดอกบัว หมายเลข ๓

ลั ก ษณะเป็ น การสร้ า งสรรค์ จ านโดยมี ด อกบั ว ที่ เ ป็ น มุ ม มอง
ด้ า นบนเหมื อ นเรากํ า ลั ง มองลงไปในอ่ า งบั ว และมี ก ารปั้ น ดอกบั ว นู น
ประดับตกแต่งด้วยพื้นสีขาว
แนวคิ ด ดอกบั ว เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ข องน้ํ า และความอุ ด มสมบู ร ณ์
เพราะเมืองไทยมีน้ําที่อุดมสมบูรณ์จึงมีดอกบัวขึ้นมากมาย ดอกบัวเป็น
สัญลักษณ์ของเมืองพุทธและเป็นการแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของไทย
ทางด้านภูมิศาสตร์และความเชื่อทางศาสนา ส่วนสีขาวสื่อความ หมายถึง
ความบริสุทธิ์สวยงามและเป็นสีที่ช่วยส่งเสริมให้อาหารดูโดดเด่น

ลักษณะเป็นการสร้างสรรค์จานโดยมีดอกบัวที่เป็นมุมมองด้านบนเหมือน
เรากําลังมองลงไปในอ่างบัวและมีการปั้นดอกบัวนูนประดับตกแต่งด้วยพื้นสีขาว
และสีคราม
แนวคิ ด ดอกบั วเป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ข องน้ํ า และความอุ ด มสมบู รณ์
เพราะเมืองไทยมีน้ําที่อุดมสมบูรณ์จึงมีดอกบัวขึ้นมากมาย ดอกบัวเป็นสัญลักษณ์
ของเมืองพุทธและเป็นการแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของไทยทางด้านภูมิศาสตร์และ
ความเชื่อทางศาสนา ส่วนสีครามที่เป็นรูปร่างวงกลมหรือความหมายถึงสายน้ําให้
ความรู้สึกถึงความเย็นสบายและเป็นสีที่ช่วยส่งเสริมให้อาหารไทยดูโดดเด่นเป็นสีที่
สําคัญในการเขียนเครื่องเบญจรงค์

ลักษณะเป็นการสร้างสรรค์จานโดยมีดอกบัวที่เป็นมุมมองด้านบนเหมือน
เรากําลังมองลงไปในอ่างบัวและมีการปั้นดอกบัวนูนประดับตกแต่งด้วยด้วยเส้น
วงกลมสีเขียว
แนวคิ ด ดอกบั วเป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ข องน้ํ า และความอุ ด มสมบู รณ์
เพราะเมืองไทยมีน้ําที่อุดมสมบูรณ์จึงมีดอกบัวขึ้นมากมาย ดอกบัวเป็นสัญลักษณ์
ของเมืองพุทธและเป็นการแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของไทยทางด้านภูมิศาสตร์และ
ความเชื่อทางศาสนา ส่วนเส้นวงกลมสีเขียวสื่อความหมายถึง ระลอกคลื่นที่มีน้ํา
หยดใส่ผิวน้ํานั่นหมายถึงฝนที่กําลังตกอยู่บนผิวน้ําสื่อให้เห็นถึงความชุ่มชื่นและเป็น
เส้นสายที่ช่วยทําให้เกิดความรู้สึกถึงความอ่อนโยนนุ่มนวล

ภาพที่ ๔.๖ ภาชนะเบญจรงค์ชุดดอกบัว

บทที่ ๔ ผลการวิจัย

๘๖

ชุดที่ ๗.๑
ดอกราชพฤกษ์ หมายเลข ๑

ชุดที่ ๗.๒
ดอกราชพฤกษ์ หมายเลข ๒

ชุดที่ ๗.๓
ดอกราชพฤกษ์ หมายเลข ๓

ลักษณะเป็นการนําดอกราชพฤกษ์มาเขียนเป็นลวดลายสีเหลือง
สดและมีช่อที่โค้งอ่อนช้อยด้วยการใช้สีเหลืองพาสเทล
แนวคิดดอกราชพฤกษ์หรือดอกคูนเป็นดอกไม้ประจําชาติไทยมีสี
เหลืองสดใสช่วยให้เกิดความสดชื่น ให้ความรู้สึกถึงความอ่อนไหวแบบ
ลีลาของลวดลายไทยโดยช่อจะอ่อนโค้งไปตามรูปร่างของจานและใช้สี
ฉากหลังเป็นสีเหลืองอ่อนทําให้กลุ่มสีนั้นเป็นสีพาสเทลสามารถส่งเสริมให้
อาหารโดดเด่น

ลักษณะเป็นการนําดอกราชพฤกษ์มาเขียนเป็นลวดลายสีเหลือง
สดและมีช่อที่โค้งอ่อนช้อยด้วยการใช้สีเหลืองและเขียวแบบพาสเทล
แนวคิดดอกราชพฤกษ์หรือดอกคูนเป็นดอกไม้ประจําชาติไทยมีสี
เหลืองสดใสช่วยให้เกิดความสดชื่น ให้ความรู้สึกถึงความอ่อนไหวแบบ
ลีลาของลวดลายไทยโดยช่อจะอ่อนโค้งไปตามรูปร่างของจานและใช้สี
ฉากหลังเป็นสีเขียวอ่อนทําให้กลุ่มสีนั้นเป็นสีพาสเทลสามารถส่งเสริมให้
อาหารโดดเด่น

ลักษณะเป็นการนําดอกราชพฤกษ์มาเขียนเป็นลวดลายสีเหลือง
สดและมี ช่ อ ที่ โ ค้ ง อ่ อ นช้ อ ยด้ ว ยการใช้ สี เ หลื อ งแบบพาสเทลและพื้ น
วงกลมสีดํา
แนวคิดดอกราชพฤกษ์หรือดอกคูนเป็นดอกไม้ประจําชาติไทยมีสี
เหลืองสดใสช่วยให้เกิดความสดชื่น ให้ความรู้สึกถึงความอ่อนไหวแบบ
ลีลาของลวดลายไทยโดยช่อจะอ่อนโค้งไปตามรูปร่างของจานและใช้สี
ฉากหลังเป็นสีดําเพื่อให้เกิดการตัดกันของสีเหลืองทําให้สีเหลืองเกิดความ
โดดเด่นและยังเป็นสีที่ช่วยเสริมเสริมอาหารที่มีโทนสีอ่อนให้สวยงาม

ภาพที่ ๔.๗ ภาชนะเบญจรงค์ชุดดอกราชพฤกษ์

บทที่ ๔ ผลการวิจัย

๘๗

ชุดที่ ๘.๑
ดอกกล้วยไม้ หมายเลข ๑

ชุดที่ ๘.๒
ดอกกล้วยไม้ หมายเลข ๒

ชุดที่ ๘.๓
ดอกกล้วยไม้ หมายเลข ๓

ลัก ษณะ ดอกกล้ ว ยไม้เ ป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ม งคลและเป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ แ ทนสิ่ ง
สําคัญของชาติไทยมีการใช้โทนสีชมพูและม่วงประกอบกับการปั้นนูนเป็นรูปทรง
ดอกไม้โดยใช้พื้นหลังโทนสีขาวประกอบ
แนวคิดดอกกล้วยไม้ทั้งดอกแคทรียาและกล้วยไม้หวายเป็นสัญลักษณ์ที่
แสดงให้เห็นถึงความอดทนและอ่อนช้อยสวยงามเป็นสัญลักษณ์ที่ชาวต่างชาติรู้จัก
กันดี ชาวไทยนิยมใช้ดอกกล้วยไม้ในวาระโอกาสต่างๆ ที่สําคัญการใช้โทนสีม่วง
ชมพูสื่อความหมายถึงความอ่อนช้อยสวยงามและเรียกช่อดอกมีลักษณะเป็นรูป
เสี้ ย วพระจั น ทร์ ต ามลั ก ษณะของลวดลายไทยพื้ น หลั ง ที่ เ ป็ น โทนสี ข าวสื่ อ ความ
หมายถึงความบริสุทธิ์และเป็นสีที่ช่วยส่งเสริมให้อาหารดูโดดเด่น

ลัก ษณะ ดอกกล้ ว ยไม้เ ป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ม งคลและเป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ แ ทนสิ่ ง
สําคัญของชาติไทยมีการใช้โทนสีชมพูและม่วงประกอบกับการปั้นนูนเป็นรูปทรง
ดอกไม้โดยใช้พื้นหลังโทนสีขาวและรูปร่างวงกลมสีดําประกอบ
แนวคิดดอกกล้วยไม้ทั้งดอกแคทรียาและกล้วยไม้หวายเป็นสัญลักษณ์ที่
แสดงให้เห็นถึงความอดทนและอ่อนช้อยสวยงามเป็นสัญลักษณ์ที่ชาวต่างชาติรู้จัก
กันดี ชาวไทยนิยมใช้ดอกกล้วยไม้ในวาระโอกาสต่างๆ ที่สําคัญการใช้โทนสีม่วง
ชมพูสื่อความหมายถึงความอ่อนช้อยสวยงามและเรียกช่อดอกมีลักษณะเป็นรูป
เสี้ยวพระจันทร์ตามลักษณะของลวดลายไทย พื้นหลังที่เป็นโทนสีดําให้เกิดการตัด
กันระหว่างสีดอกไม้และสีพื้นและสื่อความหมายถึงความโดดเด่นของดอกไม้อีกครั้ง

ลัก ษณะ ดอกกล้ ว ยไม้เ ป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ม งคลและเป็ น สั ญ ลัก ษณ์ แ ทนสิ่ ง
สําคัญของชาติไทยมีการใช้โทนสีชมพูและม่วงประกอบกับการปั้นนูนเป็นรูปทรง
ดอกไม้โดยใช้พื้นหลังโทนสีขาวและรูปร่างวงกลมสีชมพูประกอบ
แนวคิ ด ดอกกล้ ว ยไม้ ทั้ ง ดอกแคทรี ย าและกล้ ว ยไม้ ห วายเป็ น
สั ญ ลั ก ษณ์ ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความอดทนและอ่ อ นช้ อ ยสวยงามเป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ที่
ชาวต่างชาติรู้จักกันดี ชาวไทยนิยมใช้ดอกกล้วยไม้ในวาระโอกาสต่างๆ ที่สําคัญการ
ใช้ โ ทนสี ม่ ว งชมพู สื่ อ ความหมายถึ ง ความอ่ อ นช้ อ ยสวยงามและเรี ย กช่ อ ดอกมี
ลักษณะเป็นรูปเสี้ยวพระจันทร์ตามลักษณะของลวดลายไทย พื้นหลังใช้โทนสีชมพู
อ่อนให้เกิดความรู้สึกอ่อนหวานนุ่มนวลต่างกับกิริยามารยาทของชาวไทยอีกครั้งเป็น
สีที่ช่วยส่งเสริมให้อาหารน่ารับประทานและเกิดการกระตุ้นความอยากอาหาร

ภาพที่ ๔.๘ ภาชนะเบญจรงค์ชุดดอกกล้วยไม้

บทที่ ๔ ผลการวิจัย

๘๘

ชุดที่ ๙.๑
ดอกมะลิ หมายเลข ๑

ชุดที่ ๙.๒
ดอกมะลิ หมายเลข ๒

ชุดที่ ๙.๓
ดอกมะลิ หมายเลข ๓

ลั ก ษณะ มะลิ เ ป็ น สั ญลั กษณ์ หนึ่ งของชาวไทยที่ แ สดงถึ งความ
บริสุทธิ์จิตวิญญาณความเป็นแม่ดอกมะลิซ้อนยังมีรูปทรงที่สวยงามโดย
เป็นลายเขียนรูปทรงช่อแบบพระจันทร์เสียว และมีฉากหลังโทนสีขาว
แนวคิดดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่และมีรูปทรงที่สวยงาม
นํามาวางจัดเป็นกลุ่มรูปทรงเสี้ยวพระจันทร์เพื่อส่งเสริมให้พื้นที่การเป็น
ส่วนของการจัดวางอาหารใช้กลุ่มสีขาวมาประกอบให้อาหารดูโดดเด่น

ลั ก ษณะ มะลิ เ ป็ น สั ญ ลั กษณ์ หนึ่ งของชาวไทยที่ แ สดงถึ งความ
บริสุทธิ์จิตวิญญาณความเป็นแม่ดอกมะลิซ้อนยังมีรูปทรงที่สวยงามโดย
เป็นลายเขียนรูปทรงช่อแบบพระจันทร์เสียว และมีฉากหลังโทนสีคราม
แนวคิดดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่และมีรูปทรงที่สวยงาม
นํามาวางจัดเป็นกลุ่มรูปทรงเสี้ยวพระจันทร์เพื่อส่งเสริมให้พื้นที่การเป็น
ส่วนของการจัดวางอาหาร ฉากหลังที่ขอบจานใช้โทนสีครามเพื่อตัดให้สี
ขาวดูเด่นชัดขึ้น และส่งเสริมให้อาหารในกลุ่มสีอ่อนดูโดดเด่น

ลักษณะ มะลิเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของชาวไทยที่แสดงถึงความบริสุทธิ์จิต
วิญญาณความเป็นแม่ดอกมะลิซ้อนยังมีรูปทรงที่สวยงามโดยเป็นลายเขียนรูปทรง
ช่อแบบพระจันทร์เสียว มีฉากหลังโทนสีเขียวและรูปร่างของลายประจํายาม
แนวคิดดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่และมีรูปทรงที่สวยงาม นํามา
วางจัดเป็นกลุ่มรูปทรงเสี้ยวพระจันทร์เพื่อส่งเสริมให้พื้นที่การเป็นส่วนของการจัด
วางอาหาร ฉากหลังที่เป็นโทนสีเขียวในลักษณะเดียวกับเครื่องสังคโลกเป็นกลุ่มสีที่
ช่วยทําให้เกิดความกลมกลืนกับลายดอกมะลิ พื้นที่จัดวางอาหารมีลายประจํายามสี
ขาวซึ่งเป็นลักษณะของลวดลายไทยที่สําคัญ

ภาพที่ ๔.๙ ภาชนะเบญจรงค์ชุดดอกมะลิ

บทที่ ๔ ผลการวิจัย

๘๙

ชุดที่ ๑๐.๑
ดอกชบา หมายเลข ๑

ชุดที่ ๑๐.๒
ดอกชบา หมายเลข ๒

ชุดที่ ๑๐.๓
ดอกชบา หมายเลข ๓

ลักษณะ ดอกชบาเป็นดอกไม้ที่มีสีสันสดใสพบมากในประเทศไทยที่เป็น
เมืองร้อนสีของดอกชบาช่วยทําให้เกิดความรู้สึกสดชื่น โดยจัดวางดอกชบาเป็นช่อ
เส้นสีฟ้าครามและฟ้าอ่อนซ้อนอยู่ใต้ลวดลาย
แนวคิ ด ดอกชบาเป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ข องความสดใสสดชื่ น สี แ ดงสื่ อ ความ
หมายถึงความรู้สึกสดชื่นและเป็นสีที่ช่วยกระตุ้นการอยากอาหาร นอกจากนี้รูปทรง
ดอกชบายังมีกลีบที่พลิ้วไหวและนํามาเรียงกันเป็นรูปทรงที่สื่อความหมายถึงการวาง
แบบลายไทยที่มีความร่วมสมัย การใช้เส้นสีฟ้าครามซ้อนอยู่ใต้ลวดลายส่งเสริมให้
ลายดูเด่นชัด และสื่อถึงท้องฟ้าอันสดใส ที่เป็นบรรยากาศของประเทศไทย

ลักษณะ ดอกชบาเป็นดอกไม้ที่มีสีสันสดใสพบมากในประเทศไทยที่เป็น
เมืองร้อนสีของดอกชบาช่วยทําให้เกิดความรู้สึกสดชื่น โดยจัดวางดอกชบาเป็นช่อ
เส้นขอบจานสีแดงทองซ้อนอยู่ใต้ลวดลาย
แนวคิด ดอกชบาเป็นสัญลักษณ์ของความสดใสสดชื่นสีแดงสื่อ
ความหมายถึงความรู้สึกสดชื่นและเป็นสีที่ช่วยกระตุ้นการอยากอาหาร นอกจากนี้
รูปทรงดอกชบายังมีกลีบที่พลิ้วไหวและนํามาเรียงกันเป็นรูปทรงที่สื่อความหมายถึง
การวางแบบลายไทยที่มีความร่วมสมัย การใช้เส้นโดยใช้ขอบจานเป็นโทนสีแดงเข้ม
ช่วยกระตุ้นความอยากอาหารและสร้างความกลมกลืนระหว่างตัวลายดอกชบากับ
พื้นส่งเสริมให้มีความเป็นเอกลักษณ์และช่วยทําให้อาหารโดดเด่นขึ้นได้ง่าย

ลักษณะ ดอกชบาเป็นดอกไม้ที่มีสีสันสดใสพบมากในประเทศไทยที่เป็น
เมืองร้อนสีของดอกชบาช่วยทําให้เกิดความรู้สึกสดชื่น โดยจัดวางดอกชบาเป็นช่อ
รอบของจาน
แนวคิ ด ดอกชบาเป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ข องความสดใสสดชื่ น สี แ ดงสื่ อ ความ
หมายถึงความรู้สึกสดชื่นและเป็นสีที่ช่วยกระตุ้นการอยากอาหาร นอกจากนี้รูปทรง
ดอกชบายังมีกลีบที่พลิ้วไหวและนํามาเรียงกันเป็นรูปทรงที่สื่อความหมายถึงการวาง
แบบลายไทยที่มีความร่วมสมัย การจัดวางดอกชบารอบขอบจานทําให้เกิดโทนสีส้ม
และแดงสื่อให้เห็นถึงความสดชื่นของลวดลายและช่วยส่งเสริมให้อาหารดูโดดเด่น
ขึ้นด้วยโทนสีเดียว

ภาพที่ ๔.๑๐ ภาชนะเบญจรงค์ชุดดอกชบา

บทที่ ๔ ผลการวิจัย

๙๐

ชุดที่ ๑๑.๑
ลายบัว หมายเลข ๑

ชุดที่ ๑๑.๒
ลายบัว หมายเลข ๒

ชุดที่ ๑๑.๓
ลายบัว หมายเลข ๓

ลักษณะ เป็นลวดลายกอบัวที่ขึ้นอยู่ในน้ํามีการจัดช่อให้มีลีลาคล้ายกับ
ลายกระหนกของไทย โทนสีโอรสประกอบด้วยลายดอกบานดอกตูมและฝักบัวในพื้น
หลังโทนสีขาวและมีเส้นขอบสีทอง
แนวคิด สื่อให้เห็นถึงดอกบัวที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทยที่แสดงความ
อุดมสมบูรณ์และการวางลวดลายที่อ่อนช้อยคล้ายกลับรูปร่างของลายกระหนก การ
ใช้โทนสีโอรสและสีเขียวสื่อความหมายถึงความอ่อนช้อยสวยงามลีลาไทยและดอก
เรียงสะบัดพลิ้วไหวไปตามขอบโค้งของจานขนาดต่างๆ การใช้ขอบสีทองสื่อความ
หมายถึงความสูงส่งและการเป็นเอกลักษณ์ของเบญจรงค์ลายน้ําทอง

ลักษณะ เป็นลวดลายกอบัวที่ขึ้นอยู่ในน้ํามีการจัดช่อให้มีลีลาคล้ายกับ
ลายกระหนกของไทย โทนสีโอรสประกอบด้วยลายดอกบานดอกตูมและฝักบัว บน
พื้นหลังรูปวงกลมสีดําขอบจาน
แนวคิด สื่อให้เห็นถึงดอกบัวที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทยที่แสดงความ
อุดมสมบูรณ์และการวางลวดลายที่อ่อนช้อยคล้ายกลับรูปร่างของลายกระหนก การ
ใช้โทนสีโอรสและสีเขียวสื่อความหมายถึงความอ่อนช้อยสวยงามลีลาไทยและดอก
เรียงสะบัดพลิ้วไหวไปตามขอบโค้งของจานขนาดต่างๆ การใช้รูปวงกลมสีดํากรอบ
จานเป็นสัญลักษณ์ของ น้ําและเป็นสีที่ช่วยทําให้อาหารสีอ่อนดูโดดเด่นขึ้น

ลักษณะ เป็นลวดลายกอบัวที่ขึ้นอยู่ในน้ํามีการจัดช่อให้มีลีลาคล้ายกับ
ลายกระหนกของไทย โทนสีโอรสประกอบด้วยลายดอกบานดอกตูมและฝักบัว บน
พื้นหลังเส้นวงกลมสีครามทับซ้อนกันหลายวง
แนวคิด สื่อให้เห็นถึงดอกบัวที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทยที่แสดงความ
อุดมสมบูรณ์และการวางลวดลายที่อ่อนช้อยคล้ายกลับรูปร่างของลายกระหนก การ
ใช้โทนสีโอรสและสีเขียวสื่อความหมายถึงความอ่อนช้อยสวยงามลีลาไทยและดอก
เรียงสะบัดพลิ้วไหวไปตามขอบโค้งของจานขนาดต่างๆ การใช้เส้นวงกลมสีครามที่มี
ลักษณะเรียงลําดับจากเล็กไปใหญ่ซ้อนกันหลายกลุ่ม คล้ายระลอกคลื่นของน้ําที่มี
หยดน้ําหยดลงบนผิวน้ําสื่อความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ชุ่มชื้น

ภาพที่ ๔.๑๑ ภาชนะเบญจรงค์ชุดลายดอกบัว

บทที่ ๔ ผลการวิจัย

๙๑

ชุดที่ ๑๒.๑
ลายรวงข้าว หมายเลข ๑

ชุดที่ ๑๒.๒
ลายรวงข้าว หมายเลข ๒

ชุดที่ ๑๒.๓
ลายรวงข้าว หมายเลข ๓

ลักษณะ ลายรวงข้าว เป็นลายหนึ่งที่สําคัญในการเขียนลวดลายไทย อีก
ทั้งความอ่อนช้อยของรวงข้าวสื่อให้เห็นถึงความนุ่มนวลและอ่อนไหวของลวดลาย
แบบไทย บนพื้นหลังสีขาวแสดงถึงความสะอาดและส่งเสริมให้อาหารดูโดดเด่น
แนวคิด ลายรวงข้าว สัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และความอ่อนช้อย
เพราะรวงข้าวเวลาออกดอกจากโค้งลงแสดงให้เห็นถึงความอ่อนช้อยและมีสัมมา
คารวะ ด้ วยลีลาโค้ งอ่อนคล้า ยกับลายกระหนกของไทยและการใช้โทนสีน้ําตาล
เหลืองทองเขียวสื่อให้เห็นถึงความเป็นไทยตามสํานวนทุ่งข้าวรวงทอง บนพื้นสีขาว
สื่อให้เห็นถึงความบริสุทธิ์ของเมล็ดข้าวและส่งเสริมให้อาหารโทนสีเข้มดูโดดเด่น

ลักษณะ ลายรวงข้าว เป็นลายหนึ่งที่สําคัญในการเขียนลวดลายไทย อีก
ทั้งความอ่อนช้อยของรวงข้าวสื่อให้เห็นถึงความนุ่มนวลและอ่อนไหวของลวดลาย
แบบไทย บนพื้นหลังขอบจานด้วยโทนสีเหลืองทองและส่งเสริมให้อาหารดูโดดเด่น
แนวคิด ลายรวงข้าว สัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และความอ่อนช้อย
เพราะรวงข้าวเวลาออกดอกจากโค้งอ่อนลงแสดงให้เห็นถึงความอ่อนช้อยและมี
สัม มาคารวะ ด้ ว ยลีล าโค้ ง อ่ อ นคล้ า ยกั บลายกระหนกของไทยและการใช้ โ ทนสี
น้ําตาลเหลืองทองเขียวสื่อให้เห็นถึงความเป็นไทยตามสํานวนทุ่งข้าวรวงทอง บน
พื้นหลังสีเหลืองทองช่วยทําให้โทนสีการเป็นโทนสีกลุ่มเดียวกันส่งเสริมให้อาหารดู
โดดเด่น

ลักษณะ ลายรวงข้าว เป็นลายหนึ่งที่สําคัญในการเขียนลวดลายไทย อีก
ทั้งความอ่อนช้อยของรวงข้าวสื่อให้เห็นถึงความนุ่มนวลและอ่อนไหวของลวดลาย
แบบไทย บนพื้นหลังสีขาวแสดงให้เห็นถึงความสะอาดประกอบด้วยลายวงกลมสี
แดงและทองที่แผ่รัศมีออกจากด้านบนของจาน
แนวคิด ลายรวงข้าว สัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และความอ่อนช้อย
เพราะรวงข้าวเวลาออกดอกจากโค้งอ่อนลงแสดงให้เห็นถึงความอ่อนช้อยและมี
สัมมาคารวะ ด้วยลีลาโค้งอ่อนคล้ายกับลายกระหนกของไทย การใช้พื้นหลังสีขาว
ทําให้เกิดความรู้สึกถึงความสะอาดตาเส้นสีทองและแดงที่สลับกันเป็นวงกลมแบบ
เปลวรัศมีซื้อให้เห็นถึงแสงอาทิตย์ในลักษณะของการสื่อความหมายทุ่งข้าวสีทอง
ต้องแสงอาทิตย์ที่แสดงถึงความหวังและเป็นสีที่ช่วยส่งเสริมให้อาหารโดดเด่น

ภาพที่ ๔.๑๒ ภาชนะเบญจรงค์ชุดลายรวงข้าว

บทที่ ๔ ผลการวิจัย

๙๒

ชุดที่ ๑๓.๑
ลายมาลัย หมายเลข ๑

ชุดที่ ๑๓.๒
ลายมาลัย หมายเลข ๒

ชุดที่ ๑๓.๓
ลายมาลัย หมายเลข ๓

ลักษณะ พวงมาลัยการร้อยดอกไม้ ทั้งดอกกล้วยไม้ ดอกกุห ลาบ
มะลิ ด อกพุ ด ดอกจํ า ปี จํ า ปาทํ า ให้ เ กิ ด รู ป ทรงกลมที่ ส วยงามเป็ น การ
ประดิ ดประดอยที่เ ป็น เอกลั กษณ์ ไทยบนพื้น หลังสี ขาวด้ วยดอกไม้ สีม่วง
ชมพูและเหลือง
แนวคิด พวงมาลัยสีม่วงชมพูเป็นสีที่ช่วยทําให้เกิดความโดดเด่นและ
ส่งเสริมให้อาหารโดยมีสีสันสดใสและแสดงเอกลักษณ์ในการใช้งานมีการ
เจาะรู สํ า หรั บ ร้ อ ยพวงมาลั ย และอุ บ ะประกอบในส่ วนต่ า งๆของการใช้
สําหรับการตกแต่งอาหารได้อย่างสวยงาม

ลักษณะ พวงมาลัยการร้อยดอกไม้ ทั้งดอกกล้วยไม้ ดอกกุหลาบ
มะลิ ด อกพุ ด ดอกจํ า ปี จํ า ปาทํ า ให้ เ กิ ด รู ป ทรงกลมที่ ส วยงามเป็ น การ
ประดิดประดอยที่เป็นเอกลักษณ์ไทยบนพื้นหลังสีขาวด้วยดอกไม้สีแดง
ขาวและเหลือง
แนวคิด พวงมาลัยสีม่วงชมพูเป็นสีที่ช่วยทําให้เกิดความโดดเด่น
และส่งเสริมให้อาหารโดยมีสีสันสดใสและแสดงเอกลักษณ์ในการใช้งานมี
การเจาะรูสําหรับร้อยพวงมาลัยและอุบะประกอบในส่วนต่างๆของการใช้
สําหรับการตกแต่งอาหารได้อย่างสวยงาม

ลักษณะ พวงมาลัยการร้อยดอกไม้ ทั้งดอกกล้วยไม้ ดอกกุหลาบ
มะลิ ด อกพุ ด ดอกจํ า ปี จํ า ปาทํ า ให้ เ กิ ด รู ป ทรงกลมที่ ส วยงามเป็ น การ
ประดิ ดประดอยที่เ ป็ น เอกลั กษณ์ ไ ทยบนพื้ นหลั งสี ขาวด้ วยดอกไม้ ข าว
เขียว และเหลือง
แนวคิด พวงมาลัยสีม่วงชมพูเป็นสีที่ช่วยทําให้เกิดความโดดเด่น
และส่งเสริมให้อาหารโดยมีสีสันสดใสและแสดงเอกลักษณ์ในการใช้งานมี
การเจาะรูสําหรับร้อยพวงมาลัยและอุบะประกอบในส่วนต่างๆของการใช้
สําหรับการตกแต่งอาหารได้อย่างสวยงาม

ภาพที่ ๔.๑๓ ภาชนะเบญจรงค์ชุดลายมาลัย

บทที่ ๔ ผลการวิจัย

๙๓

ชุดที่ ๑๔.๑
ลายดอกเข็ม หมายเลข ๑

ชุดที่ ๑๔.๒
ลายดอกเข็ม หมายเลข ๒

ชุดที่ ๑๔.๓
ลายดอกเข็ม หมายเลข ๓

ลักษณะ ดอกเข็มเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของดอกไม้ไทยที่พบเห็นได้
ทั่ วไป ดอกเข็ มมี สีสันสดใสสวยงามและมี รู ปทรงสี่ เ หลี่ ยมคล้ ายกั บลาย
ดอกไม้สี่เหลี่ยมโดยการจัดวางบนพื้นสีขาวทําให้สีดอกเข็มมีความโดดเด่น
แนวคิ ด ดอกเข็ ม เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ข องความฉลาดและเป็ น
เอกลักษณ์ของไทยอย่างหนึ่งที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปดอกเข็มมีลักษณะ
ลวดลายคล้ายกับการเขียนลายดอกไม้สี่กลี บ จัดวางเรียงให้เป็นรูปทรง
กลมเป็นหลัก เพราะทรงดอกเข็มเป็นรูปทรงกลม การใช้โทนสีแดงส้มโอรส
เป็นสีที่ช่วยกระตุ้นทําให้เกิดความอยากอาหารบนพื้นสีขาวที่เป็นสีช่วย
ส่งเสริมอาหารให้ดูโดดเด่นขึ้นโดยง่าย

ลักษณะ ดอกเข็มเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของดอกไม้ไทยที่พบเห็นได้ทั่วไป ดอก
เข็มมีสีสันสดใสและมีรูปทรงสี่เหลี่ยมโดยการจัดวางบนพื้นสีขาวทําให้สีดอกเข็มมี
ความโดดเด่น พื้นหลังเป็นเส้นวงกลมทับกันหลายชั้นคล้ายกับหยดน้ําที่อยู่บนผิวน้ํา
แนวคิด ดอกเข็มเป็นสัญลักษณ์ของความฉลาดและเป็นเอกลักษณ์ของไทย
อย่างหนึ่งที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไป ดอกเข็มมีลักษณะคล้ายกับลายดอกไม้สี่กลีบ จัด
วางเรียงให้เป็นรูปทรงกลมเป็นหลัก การใช้โทนสีแดงส้มโอรสเป็นสีที่ช่วยกระตุ้นทํา
ให้ เกิ ด ความอยากอาหารบนพื้น สี ข าวที่เ ป็น สี ช่ว ยส่ง เสริ มอาหารให้ ดูโ ดดเด่น ขึ้ น
โดยง่ า ย ลายเส้ น วงกลมบนสี แ ดงที่ ซ้ อ นไล่ ข นาดใหญ่ เ ล็ ก สลั บ ทั บ กั น สื่ อ ความ
หมายถึงพื้นผิวน้ําที่แสดงความอุดมสมบูรณ์และช่วยตัดให้ดอกเข็มที่เป็นโทนสีแดงส้ม
และโอรสดูโดดเด่นขึ้นช่วยเพิ่มเนื้อหาเรื่องราวในการจัดวางอาหาร

ลักษณะ ดอกเข็มเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของดอกไม้ไทยที่พบเห็นได้ทั่วไป ดอก
เข็มมีสีสันสดใสและมีรูปทรงสี่เหลี่ยมโดยการจัดวางบนพื้นสีขาวทําให้สีดอกเข็มมี
ความโดดเด่น พื้นหลังเป็นโทนสีชมพูจะลวดลายประจํายาม
แนวคิด ดอกเข็มเป็นสัญลักษณ์ของความฉลาดและเป็นเอกลักษณ์ของไทย
อย่างหนึ่งที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไป ดอกเข็มมีลักษณะคล้ายกับลายดอกไม้สี่กลีบ จัด
วางเรียงให้เป็นรูปทรงกลมเป็นหลัก การใช้โทนสีแดงส้มโอรสเป็นสีที่ช่วยกระตุ้นทํา
ให้ เกิ ดความอยากอาหารบนพื้น สีข าวที่ เป็ นสี ช่ วยส่ง เสริม อาหารให้ ดู โดดเด่น ขึ้ น
โดยง่าย พื้นหลังมีการเน้นรูปร่างของดอกเข็มโดยการใช้ลายประจํายามอยู่ด้านหลัง
ของลายที่จัดวางเป็นรูปร่างกลม

ภาพที่ ๔.๑๔ ภาชนะเบญจรงค์ชุดลายดอกเข็ม

บทที่ ๔ ผลการวิจัย

๙๔

ชุดที่ ๑๕.๑
ลายมะยม หมายเลข ๑

ชุดที่ ๑๕.๒
ลายมะยม หมายเลข ๒

ชุดที่ ๑๕.๓
ลายมะยม หมายเลข ๓

ลักษณะ มะยมเป็นต้นไม้มงคลของไทยเป็นสัญลักษณ์ของความ
นิยมชมชอบ ผลมะยมมีรูปทรงที่สวยงามโทนสีเขียวเหลืองมี การจัดวาง
เป็นช่อบนลายตารางสี่เหลี่ยมโทนสีเหลืองเขียว
แนวคิด มะยมเป็นต้นไม้มงคลที่สวยงามทนสีเหลืองทองสลับเขียว
เป็นสัญลักษณ์ของความนิยมชมชอบและเป็นพืชมงคลของไทยที่พบเห็นได้
บ่ อ ยและเป็ น การแสดงเอกลั ก ษณ์ ไ ทยโดยพื้ น หลั ง เป็ น โทนสี เ ขี ย วและ
เหลืองอ่อนลักษณะสีพาสเทลเพื่อช่วยให้อาหารดูโดดเด่น

ลักษณะ มะยมเป็นต้นไม้มงคลของไทยเป็นสัญลักษณ์ของความ
นิยมชมชอบ ผลมะยมมีรูปทรงที่สวยงามโทนสีเขียวเหลืองมีการจัดวาง
เป็นช่อ บนลายเส้นวงกลมโทนสี ดําทองสลับกัน
แนวคิด มะยมเป็นต้นไม้มงคลที่สวยงามทนสีเหลืองทองสลับเขียว
เป็นสัญลักษณ์ของความนิยมชมชอบและเป็นพืชมงคลของไทยที่พบเห็นได้
บ่อยและเป็น การแสดงเอกลั กษณ์ไ ทยโดยโดยพื้ นหลั งเป็ น โทนสี ดํา ทอง
แสดงให้เห็นถึงการใช้สีในกลุ่มลายรดน้ําปิดทองของไทยที่แสดงเอกลักษณ์
ไทยได้อย่างดี

ลักษณะ มะยมเป็นต้นไม้มงคลของไทยเป็นสัญลักษณ์ของความ
นิยมชมชอบ ผลมะยมมีรูปทรงที่สวยงามโทนสีเขียวเหลืองมีการจัดวาง
เป็นช่อบนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสโทนสีเขียวตัดเส้นสีทอง
แนวคิด มะยมเป็นต้นไม้มงคลที่สวยงามทนสีเหลืองทองสลับเขียว
เป็นสัญลักษณ์ของความนิยมชมชอบและเป็นพืชมงคลของไทยที่พบเห็นได้
บ่อยและเป็นการแสดงเอกลักษณ์ไทยโดยพื้นหลังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสคล้ายไม้
ขัดสานเป็นโทนสีเขียวและเหลืองอ่อนลักษณะสีพาสเทลเพื่อช่วยให้อาหาร
ดูโดดเด่น

ภาพที่ ๔.๑๕ ภาชนะเบญจรงค์ชุดลายมะยม

บทที่ ๔ ผลการวิจัย

๙๕

จากแบบร่างทั้งหมดได้นําให้ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นด้านการออกแบบรูปลักษณ์อาหาร ด้านภาชนะ
อาหารเบญจรงค์ จํานวน ๖ ท่าน ประเมินให้คะแนนตามเกณฑ์ด้าน ได้แก่ ด้านรูปทรงภาชนะอาหาร
เบญจรงค์ ด้านสีของภาชนะอาหารเบญจรงค์ ด้านลวดลายของภาชนะเบญจรงค์ ด้านความเหมาะสม
ในการเป็นภาชนะอาหารเบญจรงค์ และด้านการแสดงเอกลักษณ์ไทยโดยประเมินเป็นเกณฑ์รูบิค ๕
ระดับ และเทียบค่าเป็นค่าร้อยละดังนี้
ตารางที่ ๔.๔ ผลการประเมินแบบร่างภาชนะอาหารเบญจรงค์และด้านการแสดงเอกลักษณ์ไทย

แบบที่
แบบที่ ๑
๑.๑
๑.๒
๑.๓
แบบที่ ๒
๒.๑
๒.๒
๒.๓
แบบที่ ๓
๓.๑
๓.๒
๓.๓
แบบที่ ๔
๔.๑
๔.๒
๔.๓
แบบที่ ๕
๕.๑
๕.๒
๕.๓

ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ (ค่าร้อยละ)
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ค่าร้อยละ
เฉลี่ย

ลําดับ
ตาม
กลุ่ม

ไก่แจ้
๙๐.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๖.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๘.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๓.๓๓

๒

๙๒.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๒.๖๗

๓

๙๖.๐๐ ๙๖.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๘.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๘.๐๐ ๙๕.๓๓

๑

ปลากัด
๙๖.๐๐ ๙๖.๐๐ ๙๖.๐๐ ๙๖.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๔.๓๓

๑

๙๒.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๘.๐๐ ๙๔.๐๐

๒

๙๐.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๘.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๓.๓๓

๓

ช้าง
๙๐.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๒.๐๐

๓

๙๔.๐๐ ๙๘.๐๐ ๙๘.๐๐ ๙๘.๐๐ ๙๘.๐๐ ๙๘.๐๐ ๙๗.๓๓

๒

๙๖.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๘.๐๐ ๙๖.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๔.๐๐

๑

นกยูง
๙๘.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๘.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๘.๐๐ ๙๘.๐๐ ๙๖.๖๗

๑

๙๒.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๑.๐๐

๓

๙๐.๐๐ ๙๘.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๘.๐๐ ๙๖.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๔.๖๗

๒

แมว
๘๘.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๘.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๖.๐๐ ๙๓.๐๐

๒

๙๔.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๘.๐๐ ๙๘.๐๐ ๙๕.๓๓

๑

๙๐.๐๐ ๙๘.๐๐ ๙๘.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๒.๖๗

๓

บทที่ ๔ ผลการวิจัย

๙๖

ตารางที่ ๔.๔ ผลการประเมินแบบร่างภาชนะอาหารเบญจรงค์และด้านการแสดงเอกลักษณ์ไทย (ต่อ)

แบบที่

ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ (ค่าร้อยละ)
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ค่าร้อยละ
เฉลี่ย

ลําดับ
ตาม
กลุ่ม

แบบที่ ๖
๖.๑
๖.๒
๖.๓
แบบที่ ๗

ดอกบัว

๗.๑
๗.๒
๗.๓
แบบที่ ๘

๙๔.๐๐

๙๖.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๘.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๔.๖๗

๑

๙๐.๐๐

๙๐.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๖.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๘.๐๐ ๙๓.๓๓

๓

๙๘.๐๐

๙๔.๐๐ ๙๘.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๔.๐๐

๒

๘.๑
๘.๒
๘.๓
แบบที่ ๙
๙.๑
๙.๒
๙.๓
แบบที่ ๑๐
๑๐.๑
๑๐.๒
๑๐.๓
แบบที่ ๑๑
๑๑.๑
๑๑.๒
๑๑.๓

๙๐.๐๐

๙๔.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๘.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๒.๖๗

๓

๙๔.๐๐

๙๘.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๘.๐๐ ๙๔.๖๗

๒

๙๘.๐๐

๙๒.๐๐ ๙๘.๐๐ ๙๘.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๕.๐๐

๑

ดอกราชพฤกษ์

ดอกกล้วยไม้
๙๔.๐๐

๙๖.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๖.๐๐ ๙๘.๐๐ ๙๘.๐๐ ๙๕.๖๗

๑

๙๐.๐๐

๙๔.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๑.๓๓

๓

๙๖.๐๐

๙๒.๐๐ ๙๘.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๔.๖๗

๒

๙๐.๐๐

๙๔.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๓.๐๐

๑

๘๔.๐๐

๙๒.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๖.๐๐ ๙๘.๐๐ ๙๒.๐๐

๓

๘๖.๐๐

๙๐.๐๐ ๙๖.๐๐ ๙๘.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๒.๓๓

๒

๙๔.๐๐

๙๒.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๘.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๘.๐๐ ๙๔.๓๓

๑

๙๐.๐๐

๙๔.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๒.๖๗

๒

๘๔.๐๐

๙๐.๐๐ ๘๘.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๒.๐๐ ๘๙.๐๐

๓

๘๘.๐๐

๙๔.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๒.๐๐

๒

๙๐.๐๐

๙๒.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๘.๐๐ ๙๓.๓๓

๑

๘๒.๐๐

๙๐.๐๐ ๙๘.๐๐ ๙๘.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๑.๓๓

๓

ดอกมะลิ

ดอกชบา

ลายบัว

บทที่ ๔ ผลการวิจัย

๙๗

ตารางที่ ๔.๔ ผลการประเมินแบบร่างภาชนะอาหารเบญจรงค์และด้านการแสดงเอกลักษณ์ไทย (ต่อ)

แบบที่
แบบที่ ๑๒
๑๒.๑
๑๒.๒
๑๒.๓
แบบที่ ๑๓
๑๓.๑
๑๓.๒
๑๓.๓
แบบที่ ๑๔
๑๔.๑
๑๔.๒
๑๔.๓
แบบที่ ๑๕
๑๕.๑
๑๕.๒
๑๕.๓

ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ (ค่าร้อยละ)
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ค่าร้อยละ
เฉลี่ย

ลําดับ
ตาม
กลุ่ม

ลายรวงข้าว
๙๐.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๘.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๘.๐๐ ๙๔.๖๗

๑

๙๔.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๒.๖๗

๒

๙๒.๐๐ ๙๖.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๒.๓๓

๓

ลายมาลัย
๙๔.๐๐ ๙๘.๐๐ ๙๘.๐๐ ๙๖.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๘.๐๐ ๙๖.๓๓

๑

๙๒.๐๐ ๙๖.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๒.๓๓

๒

๙๐.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๒.๐๐

๓

ลายดอกเข็ม
๙๘.๐๐ ๙๖.๐๐ ๙๘.๐๐ ๙๘.๐๐ ๙๘.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๖.๖๗

๑

๙๒.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๑.๐๐

๓

๙๖.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๖.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๓.๖๗

๒

ลายมะยม
๙๔.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๒.๖๗

๓

๙๖.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๘.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๔.๖๗

๑

๙๐.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๘.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๘.๐๐ ๙๓.๐๐

๒

จากตารางที่ ๔.๔ ผลการประเมินแบบร่างภาชนะส่งเสริมรูปลักษณ์อาหารแนวคิดในการ
สร้างสรรค์โดยผู้เชี่ยวชาญพบว่า ผลการประเมินแบบร่างส่วนใหญ่อยู่ในค่าเฉลี่ยร้อยละ ๙๐ ถึง ๙๘
ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่อยู่ในระดับสูง หมายถึง แบบร่างภาชนะอาหารมีลักษณะตามเกณฑ์ต่อไปนี้
ด้านรูปทรงภาชนะอาหารเบญจรงค์ (ร้อยละ ๒๐) มีลักษณะดังนี้ รูปทรงที่แปลกตา มีความ
ทันสมัย สื่อถึงความเป็นไทย เหมาะสมกับลวดลาย และ มีจุดเด่น เนื้อหาเรื่องราว
ด้านสีของภาชนะอาหารเบญจรงค์ (ร้อยละ ๒๐) มีลักษณะดังนี้ การใช้สีที่ดูมีความทันสมัย
สื่อถึงความเป็นไทย เหมาะสมกับลวดลาย เหมาะสมกับรูปทรงเนื้อหาเรื่องราว มีจุดเด่น มี เ อ ก ภ า พ
และเนื้อหาเรื่องราว
บทที่ ๔ ผลการวิจัย

๙๘

ด้านลวดลายของภาชนะอาหารเบญจรงค์ (ร้อยละ ๓๐) มีลักษณะดังนี้ ลวดลายสื่อถึง
ความเป็นไทย มีความร่วมสมัย เหมาะสมกับรูปทรงเนื้อหาเรื่องราว ลี ล าของเส้ น แสดงเอกลั ก ษณ์
ไทย และเนื้อหาเรื่องราว
ด้ า นความเหมาะสมในการเป็ น ภาชนะอาหารเบญจรงค์ (ร้ อ ยละ ๑๐) มี ลั ก ษณะดั ง นี้
ภาชนะส่ ง เสริ ม ให้ อ าหารดู เ ด่ น รู ป ทรงเหมาะกั บ การจั ด วางอาหาร สี ส่ ง เสริ ม ให้ อ าหารดู น่ า
รับประทาน ลวดลายส่งเสริมให้อาหารดูน่ารับประทาน ทําความสะอาดง่ายและถูกสุขลักษณะ
ด้านการแสดงเอกลักษณ์ไทย (ร้อยละ ๒๐) มีลักษณะดังนี้ ภาชนะส่งเสริมอาหารมีความเป็น
ไทย แสดงเนื้อหาเรื่องราววิถีไทย ทัศนธาตุ (เส้น สี ลวดลาย) มีเอกลักษณ์ของงานศิลปะไทย มีความ
เหมาะสมในการใช้จัดวางในโต๊ะ จัดเลี้ยงเพื่อแสดงเอกลักษณ์ไทย และ แสดงเอกลักษณ์ของเครื่อง
เบญจรงค์
ผลการเลือกผลิตต้นแบบภาชนะเบญจรงค์ส่งเสริมรูปลักษณ์อาหาร แนวคิดเอกลักษณ์ไทย
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผู้เชี่ยวชาญทําการเลือกแบบร่างได้จํานวน ๑๐ ชุด ดังตารางที่ ๔.๕
ตารางที่ ๔.๕ ผลการเลือกแบบสําหรับการผลิตต้นแบบเบญจรงค์
แบบที่
แบบที่ ๑
แบบที่ ๒
แบบที่ ๓
แบบที่ ๔
แบบที่ ๕
แบบที่ ๖
แบบที่ ๗
แบบที่ ๘
แบบที่ ๙
แบบที่ ๑๐
แบบที่ ๑๑
แบบที่ ๑๒
แบบที่ ๑๓
แบบที่ ๑๔
แบบที่ ๑๕

ไก่แจ้
ปลากัด
ช้าง
นกยูง
แมว
ดอกบัว
ดอกราชพฤกษ์
ดอกกล้วยไม้
ดอกมะลิ
ดอกชบา
ลายบัว
ลายรวงข้าว
ลายมาลัย
ลายดอกเข็ม
ลายมะยม

ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0

1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0

1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0

1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0

0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0

1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
1
1
0
1

รวม

ผ่าน

5
6
5
6
2
6
6
6
0
2
2
6
6
3
1

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน

บทที่ ๔ ผลการวิจัย

๙๙

จากตารางที่ ๔.๕ ผลการเลือกแบบสําหรับการผลิตภาชนะเบญจรงค์พบว่าผู้เชี่ยวชาญโดย
ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นไปในทางเดียวกันแต่มีบางแบบที่มีค่าต่ํา กว่าครึ่งหนึ่งของผู้เชี่ยวชาญในการ
เลือกแบบทางนี้จึงใช้เกณฑ์เลือกผลิตตามแบบโดยต้องมีความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญเลือกมากกว่า ๓ ท่าน
โดยได้ต้นแบบสําหรับการผลิตดังต่อไปนี้
แบบที่ ๑ ไก่แจ้ แบบที่ ๒ ปลากัด แบบที่ ๓ ช้าง แบบที่ ๔ นกยูง แบบที่ ๖ ดอกบัว
แบบที่ ๗ ดอกราชพฤกษ์ แบบที่ ๘ ดอกกล้วยไม้ แบบที่ ๑๒ ลายรวงข้าว แบบที่ ๑๓ ลายมาลัย
และ แบบที่ ๑๔ ลายดอกเข็ม
หลังจากนั้นเมื่อนําผลมาวิเคราะห์ร่วมกับตารางที่ ๔.๔ เพื่อเลือกแบบที่ดีที่สุดในแต่ละแบบ
พบว่ามีแบบที่สามารถนําไปผลิตได้จํานวน ๑๐ ชุด ดังต่อไปนี้
แบบที่ ๑ ไก่แจ้
แบบที่ ๒ ปลากัด
แบบที่ ๓ ช้าง
แบบที่ ๔ นกยูง
แบบที่ ๖ ดอกบัว
แบบที่ ๗ ดอกราชพฤกษ์
แบบที่ ๘ ดอกกล้วยไม้
แบบที่ ๑๒ ลายรวงข้าว
แบบที่ ๑๓ ลายมาลัย
แบบที่ ๑๔ ลายดอกเข็ม
ดังภาพต่อไปนี้

ชุดที่ ๑.๓
ชุดที่ ๒.๑
ชุดที่ ๓.๑
ชุดที่ ๔.๑
ชุดที่ ๖.๓
ชุดที่ ๗.๑
ชุดที่ ๘.๑
ชุดที่ ๑๒.๑
ชุดที่ ๑๓.๑
ชุดที่ ๑๔.๑

บทที่ ๔ ผลการวิจัย

๑๐๐

เป็นการสร้างสรรค์ที่มีส่วนที่อยู่ในส่วนของหางของไก่แจ้ออกมานอกจาน มี
การผสมผสานกันระหว่างการเขียนลวดลายจานและการทําของตกแต่ง มีการเขียน
ลายวงกลมด้านหลังเป็นพื้นสีดําตัดทอง
แนวคิดไก่แจ้เป็นสัญลักษณ์ของยามเช้าแสงแดดแรกดวงอาทิตย์ สื่อความ
หมายถึงความสุขยามเช้าและแสงของความหวังนอกจากนี้ฉากหลังที่ใช้วงกลม สี
ดําตัดทองเป็นลักษณะของการออกแบบที่เรียนแบบมาจากการเขียนลวดลายรดน้ํา
ปิด ทองและสื่อให้เ ห็นถึงพระอาทิตย์ที่กําลังขึ้น และสาดแสงไล่ความมืด มิดจาก
ภายในจานสู่ด้านนอก

ภาพที่ ๔.๑๖ ภาชนะเบญจรงค์แบบที่ ๑ ไก่แจ้ ชุดที่ ๑.๓
เป็นการสร้างสรรค์จานเบญจรงค์ การเขียนลายปลากัดในลักษณะมุมตาน
กมองคือ มีลักษณะมองลงไปในอ่างน้ําที่มีปลากําลังว่ายน้ําอยู่
แนวคิดปลากัดไทยเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ความเข้มแข็งและเป็นปลา
ที่มีความสวยงามทางด้านสีสันที่สดใสและรูปทรงที่มีความพลิ้วไหวของปลาย
หางที่ มี ก ารเขี ย นให้ มี ลั ก ษณะมี บ างส่ ว นยื่ น ออกจาน เพื่ อ เป็ น ของตกแต่ ง
ประกอบกับการจัดอาหาร

ภาพที่ ๔.๑๗ ภาชนะเบญจรงค์แบบที่ ๒ ปลากัด ชุดที่ ๒.๑

บทที่ ๔ ผลการวิจัย

๑๐๑

เป็นการสร้างสรรค์จานเบญจรงค์ โดยใช้หัวช้างเป็นตัวนําเสนอลวดลายในจาน
ช้างเป็นสัญลักษณ์และเป็นเอกลักษณ์ของไทยเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองมายาวนาน
แนวคิดช้างเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยและความสวยงามของช้างอยู่ที่เศียรที่
มีงวงยาวนําหัวช้างมาประกอบตกแต่งจัดวางในลักษณะต่างๆ กัน ประกอบกับรูปร่าง
วงกลมและเป็นการสื่อให้เห็นถึงความสําคัญของช้างในสังคมไทย

ภาพที่ ๔.๑๘ ภาชนะเบญจรงค์แบบที่ ๓ ช้าง ชุดที่ ๓.๑
ลักษณะการสร้างสรรค์ใช้ลวดลายจากตัวนกยูงซึ่งเป็นสัญลักษณ์อันสวยงาม
และเป็นที่ชื่นชอบของคนไทยรวมถึงเป็นสัตว์มงคลด้วยสีครามเป็นหลักประกอบด้วยสี
เขียว
แนวคิดนกยูงเป็นสัตว์ของความสง่างาม สื่อความหมายถึงความยิ่งใหญ่และ
เป็นสัญลักษณ์ของความโดดเด่นและการมีเกียรติฐานะอีกทั้งยังเป็น สีนํ้าเงินสื่อความ
หมายถึงความสูงค่าและสีเขียวในนกยูงสื่อความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์

ภาพที่ ๔.๑๙ ภาชนะเบญจรงค์แบบที่ ๔ นกยูง ชุดที่ ๔.๑

บทที่ ๔ ผลการวิจัย

๑๐๒

ลักษณะเป็นการสร้างสรรค์จานโดยมีดอกบัวที่เป็นมุมมองด้านบนเหมือนเรากําลังมองลง
ไปในอ่างบัวและมีการปั้นดอกบัวนูนประดับตกแต่งด้วยด้วยเส้นวงกลมสีเขียว
แนวคิดดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ของน้ําและความอุดมสมบูรณ์ เพราะเมืองไทยมีน้ําที่อุดม
สมบูรณ์จึงมีดอกบัวขึ้นมากมาย ดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ของเมืองพุทธและเป็นการแสดงความ
เป็นเอกลักษณ์ของไทยทางด้านภูมิศาสตร์และความเชื่อทางศาสนา ส่วนเส้นวงกลมสีเขียวสื่อ
ความหมายถึง ระลอกคลื่นที่มีน้ําหยดใส่ผิวน้ํานั่นหมายถึงฝนที่กําลังตกอยู่บนผิวน้ําสื่อให้เห็นถึง
ความชุ่มชื่นและเป็นเส้นสายที่ช่วยทําให้เกิดความรู้สึกถึงความอ่อนโยนนุ่มนวล

ภาพที่ ๔.๒๐ ภาชนะเบญจรงค์แบบที่ ๖ ดอกบัว ชุดที่ ๖.๓
ลักษณะเป็นการนําดอกราชพฤกษ์มาเขียนเป็นลวดลายสีเหลืองสดและมีช่อที่โค้ง
อ่อนช้อยด้วยการใช้สีเหลืองพาสเทล
แนวคิดดอกราชพฤกษ์หรือดอกคูนเป็นดอกไม้ประจําชาติไทยมีสีเหลืองสดใสช่วย
ให้เกิดความสดชื่น ให้ความรู้สึกถึงความอ่อนไหวแบบลีลาของลวดลายไทยโดยช่อจะ
อ่อนโค้งไปตามรูปร่างของจานและใช้สีฉากหลังเป็นสีเหลืองอ่อนทําให้กลุ่มสีนั้นเป็นสี
พาสเทลสามารถส่งเสริมให้อาหารโดดเด่น

ภาพที่ ๔.๒๑ ภาชนะเบญจรงค์แบบที่ ๗ ดอกราชพฤกษ์ ชุดที่ ๗.๑
บทที่ ๔ ผลการวิจัย

๑๐๓

ลักษณะ ดอกกล้วยไม้เป็นสัญลักษณ์มงคลและเป็นสัญลักษณ์แทนสิ่งสําคัญของชาติไทย
มีการใช้โทนสีชมพูและม่วงประกอบกับการปั้นนูนเป็นรูปทรงดอกไม้โดยใช้พื้นหลังโทนสีขาว
ประกอบ
แนวคิดดอกกล้วยไม้ทั้งดอกแคทรียาและกล้วยไม้หวายเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึง
ความอดทนและอ่อนช้อยสวยงามเป็นสัญลักษณ์ที่ชาวต่างชาติรู้จักกันดี ชาวไทยนิยมใช้ดอก
กล้วยไม้ในวาระโอกาสต่างๆ ที่สําคัญการใช้โทนสีม่วงชมพูสื่อความหมายถึงความอ่อนช้อย
สวยงามและเรียกช่อดอกมีลักษณะเป็นรูปเสี้ยวพระจันทร์ตามลักษณะของลวดลายไทยพื้นหลัง
ที่เป็นโทนสีขาวสื่อความหมายถึงความบริสุทธิ์และเป็นสีที่ช่วยส่งเสริมให้อาหารดูโดดเด่น

ภาพที่ ๔.๒๒ ภาชนะเบญจรงค์แบบที่ ๘ ดอกกล้วยไม้ ชุดที่ ๘.๑
ลักษณะ ลายรวงข้าว เป็นลายหนึ่งที่สําคัญในการเขียนลวดลายไทย อีกทั้งความอ่อน
ช้อยของรวงข้าวสื่อให้เห็นถึงความนุ่มนวลและอ่อนไหวของลวดลายแบบไทย บนพื้นหลังสีขาว
แสดงถึงความสะอาดและส่งเสริมให้อาหารดูโดดเด่น
แนวคิด ลายรวงข้าว สัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และความอ่อนช้อยเพราะรวงข้าว
เวลาออกดอกจากโค้งลงแสดงให้เห็นถึงความอ่อนช้อยและมีสัมมาคารวะ ด้วยลีลาโค้งอ่อนคล้าย
กับลายกระหนกของไทยและการใช้โทนสีน้ําตาลเหลืองทองเขียวสื่อให้เห็นถึงความเป็นไทยตาม
สํานวนทุ่งข้าวรวงทอง บนพื้นสีขาวสื่อให้เห็นถึงความบริสุทธิ์ของเมล็ดข้าวและส่งเสริมให้
อาหารโทนสีเข้มดูโดดเด่น

ภาพที่ ๔.๒๓ ภาชนะเบญจรงค์แบที่ ๑๒ ลายรวงข้าว ชุดที่ ๑๒.๑

บทที่ ๔ ผลการวิจัย

๑๐๔

ลักษณะ พวงมาลัยการร้อยดอกไม้ ทั้งดอกกล้วยไม้ ดอกกุหลาบ มะลิดอกพุด
ดอกจํ า ปี จํ า ปาทํ า ให้ เ กิ ด รู ป ทรงกลมที่ ส วยงามเป็ น การประดิ ด ประดอยที่ เ ป็ น
เอกลักษณ์ไทยบนพื้นหลังสีขาวด้วยดอกไม้สีม่วงชมพูและเหลือง
แนวคิด พวงมาลัยสีม่วงชมพูเป็นสีที่ช่วยทําให้เกิดความโดดเด่นและส่งเสริม
ให้อาหารโดยมีสีสันสดใสและแสดงเอกลักษณ์ในการใช้งานมีการเจาะรูสําหรับร้อย
พวงมาลัยและอุบะประกอบในส่วนต่างๆของการใช้สําหรับการตกแต่งอาหารได้
อย่างสวยงาม

ภาพที่ ๔.๒๔ ภาชนะเบญจรงค์แบบที่ ๑๓ ลายมาลัย ชุดที่ ๑๓.๑
ลักษณะ ดอกเข็มเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของดอกไม้ไทยที่พบเห็นได้ทั่วไป ดอกเข็ม
มีสีสันสดใสสวยงามและมีรูปทรงสี่เหลี่ยมคล้ายกับลายดอกไม้สี่เหลี่ยมโดยการจัดวาง
บนพื้นสีขาวทําให้สีดอกเข็มมีความโดดเด่น
แนวคิด ดอกเข็มเป็นสัญลักษณ์ของความฉลาดและเป็นเอกลักษณ์ของไทย
อย่างหนึ่งที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปดอกเข็มมีลักษณะลวดลายคล้ายกับการเขียนลาย
ดอกไม้สี่กลีบ จัดวางเรียงให้เป็นรูปทรงกลมเป็นหลัก เพราะทรงดอกเข็มเป็นรูปทรง
กลม การใช้โทนสีแดงส้มโอรสเป็นสีที่ช่วยกระตุ้นทําให้เกิดความอยากอาหารบนพื้นสี
ขาวที่เป็นสีช่วยส่งเสริมอาหารให้ดูโดดเด่นขึ้นโดยง่าย

ภาพที่ ๔.๒๕ ภาชนะเบญจรงค์แบบที่ ๑๔ ลายดอกเข็ม ชุดที่ ๑๔.๑

บทที่ ๔ ผลการวิจัย

๑๐๕

ผลการวิจัยขั้นการวิจัย ๒
การสร้ า งต้ น แบบภาชนะอาหารเบญจรงค์ แ ละนํ า ทดลองจั ด อาหารในงานเลี้ ย งแนวคิ ด
เอกลักษณ์ไทย โดยนักออกแบบรูปลักษณ์อาหาร ด้วยการนําเสนอภาชนะและภาพถ่ายของการจัด
อาหารในงานเลี้ยงโดยใช้ภาชนะต้นแบบสําหรับงานเลี้ยง
๑) ผลการสร้างต้นแบบภาชนะอาหารเบญจรงค์แนวคิดเอกลักษณ์ไทย
ผู้วิจัยได้นําแบบร่างต้นแบบภาชนะเบญจรงค์ ไปสร้างเป็นต้นแบบภาชนะเบญจรงค์จํานวน
๑๐ ชุดละ ๓ ใบ รวมทั้งสิ้น ๓๐ ใบ โดยคัดเลือกจากผู้เชี่ยวชาญ ด้านการออกแบบรูปลักษณ์อาหาร
และด้านภาชนะอาหารเบญจรงค์ จํานวน ๖ คน โดยได้ต้นแบบภาชนะ แบ่งออกเป็นสามกลุ่ม ได้แก่
กลุ่มสัตว์ กลุ่มดอกไม้ และกลุ่มลวดลาย มีลักษณะการเขียนเบญจรงค์แบบลายน้ําทองด้วยวิธีการใช้
สี แบบสีเอกรงค์ แบบสีจํานวนน้อยสี และแบบสีพาสเทล นอกจากการวาดลายภาชนะต้นแบบในจาน
แล้ว ผู้วิจัยได้นําเสนอแนวทางการปั้นนูนเพื่อเป็นการตกแต่งประกอบตามข้อเสนอจากการสัมภาษณ์
นักออกแบบรูปลักษณ์อาหารโดยมีภาชนะต้นแบบที่สามารถปั้นนูนประกอบ ได้แก่
กลุ่มที่ ๑ สัตว์
กลุ่มที่ ๒ ดอกไม้
กลุ่มที่ ๓ ลวดลาย

ชุดที่ ๑ ไก่ ชุดที่ ๒ ปลากัด ชุดที่ ๓ ช้าง และชุดที่ ๔ นกยูง
ชุดที่ ๑ ดอกบัว ชุดที่ ๒ ดอกราชพฤกษ์ และชุดที่ ๓ กล้วยไม้
ชุดที่ ๑ ลายรวงข้าว ชุดที่ ๒ ลายมาลัย และชุดที่ ๓ ลายดอกเข็ม

โดยจานแต่ละชุด ประกอบด้วยจานกลมขนาด ๑๔ นิ้ว ๑๑ นิ้ว และ ๘ นิ้ว อย่างละ ๑ ใบ
รวมชุดละ ๓ ใบ ดังภาพที่ ๔.๒๖ ถึง ๔.๓๕

บทที่ ๔ ผลการวิจัย

๑๐๖

ภาพที่ ๔.๒๖ จานต้นแบบกลุ่ม ๑ สัตว์ ชุดที่ ๑ ไก่

บทที่ ๔ ผลการวิจัย

๑๐๗

ภาพที่ ๔.๒๗ จานต้นแบบกลุ่ม ๑ สัตว์ ชุดที่ ๒ ปลากัด

บทที่ ๔ ผลการวิจัย

๑๐๘

ภาพที่ ๔.๒๘ จานต้นแบบกลุ่ม ๑ สัตว์ ชุดที่ ๓ ช้าง
บทที่ ๔ ผลการวิจัย

๑๐๙

ภาพที่ ๔.๒๙ จานต้นแบบกลุ่ม ๑ สัตว์ ชุดที่ ๔ นกยูง

บทที่ ๔ ผลการวิจัย

๑๑๐

ภาพที่ ๔.๓๐ จานต้นแบบกลุ่ม ๒ ดอกไม้ ชุดที่ ๑ ดอกบัว
บทที่ ๔ ผลการวิจัย

๑๑๑

ภาพที่ ๔.๓๑ จานต้นแบบกลุ่ม ๒ ดอกไม้ ชุดที่ ๒ ดอกราชพฤกษ์
บทที่ ๔ ผลการวิจัย

๑๑๒

ภาพที่ ๔.๓๒ จานต้นแบบกลุ่ม ๒ ดอกไม้ ชุดที่ ๓ ดอกกล้วยไม้
บทที่ ๔ ผลการวิจัย

๑๑๓

ภาพที่ ๔.๓๓ จานต้นแบบกลุ่ม ๓ ลวดลาย ชุดที่ ๑ ลายรวงข้าว
บทที่ ๔ ผลการวิจัย

๑๑๔

ภาพที่ ๔.๓๔ จานต้นแบบกลุ่ม ๓ ลวดลาย ชุดที่ ๒ ลายมาลัย
บทที่ ๔ ผลการวิจัย

๑๑๕

ภาพที่ ๔.๓๕ จานต้นแบบกลุ่ม ๓ ลวดลาย ชุดที่ ๓ ลายดอกเข็ม
บทที่ ๔ ผลการวิจัย

๑๑๖

จากภาพที่ ๔.๒๖ ถึง ๔.๓๕ พบว่า ภาชนะอาหารเบญจรงค์ต้นแบบส่งเสริมรูปลักษณ์อาหาร
แนวคิดเอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผู้วิจัยได้นําแบบร่างต้นแบบภาชนะเบญจรงค์ ไปสร้าง
เป็นต้นแบบภาชนะเบญจรงค์จํานวน ๑๐ ชุดละ ๓ ใบ รวมทั้งสิ้น ๓๐ ใบ โดยได้ต้นแบบภาชนะ แบ่ง
ออกเป็นสามกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสัตว์ กลุ่มดอกไม้ และกลุ่มลวดลาย แต่ละกลุ่มประกอบด้วย
กลุ่มที่ ๑ สัตว์ ประกอบด้วย ชุดที่ ๑ ไก่ ชุดที่ ๒ ปลากัด ชุดที่ ๓ ช้าง และ ชุดที่ ๔ นกยูง
กลุ่ ม ที่ ๒ ดอกไม้ ประกอบด้ วย ชุ ด ที่ ๑ ดอกบั ว ชุ ด ที่ ๒ ดอกราชพฤกษ์ และ ชุ ด ที่ ๓
ดอกกล้วยไม้
กลุ่ ม ที่ ๓ ลวดลาย ประกอบด้วย ชุดที่ ๑ ลายรวงข้าง ชุ ดที่ ๒ ลายมาลั ย และ ชุ ดที่ ๓
ลายดอกเข็ม
ซึ่งแต่ละชุด ประกอบด้วยจานกลมขนาด ๑๔ นิ้ว ๑๑ นิ้ว และ ๘ นิ้ว อย่างละ ๑ ใบ รวมชุด
ละ ๓ ใบ
ด้านเทคนิคการออกแบบ ลักษณะภาชนะต้นแบบเมื่อนําไปเขียนลงเป็นลวดลายเบญจรงค์ที่
มีการปรับจากแบบร่างให้เข้ากับเทคนิคการเขียนภาชนะเบญจรงค์โดยผลงานส่วนใหญ่มีการสร้าง
ต้นแบบให้เหมาะสมกับการนําไปใช้จัดอาหาร และปรับตามกรรมวิธีการเขียนลายและการลงสีของ
เบญจรงค์ โดยผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการเขียนลายที่มีลักษณะผสมผสานกับภาพเขียน คือ การสร้าง
รอยที่แปรง (ตัวอย่างชุดไก่) การไล่สีอ่อนแก่ (ตัวอย่างชุดช้าง) การตวัดพู่กัด (ตัวอย่างชุดปลากัด)
และการเขียนทองสร้างมิติ (ตัวอย่าง ชุดนกยูง)
ด้านการใช้สี มีลักษณะการเขียนเบญจรงค์แบบลายน้ําทองด้วยวิธีการใช้สีแบบสีเอกรงค์
แบบสีจํานวนน้อยสี และแบบสีพาสเทล โดยมีรายละเอียดดังนี้
วิธีการใช้สีแบบสีเอกรงค์ ประกอบด้วย ชุดช้าง ชุดนกยูง ชุดกล้วยไม้ ชุดลายรวงข้าว
วิธีการใช้สีแบบสีจํานวนน้อยสี ประกอบด้วย ชุดไก่ ชุดปลากัด ชุดดอกบัว ชุดลายมาลัย และ
ชุดลายดอกเข็ม
และ วิธีการใช้สีแบบสีพาสเทล ประกอบด้วย ชุดดอกราชพฤกษ์
ด้านมิติภาชนะต้นแบบ ได้สร้างสรรค์มา ๒ ลักษณะ คือ ภาชนะที่เขียนลายลงจาน และ
ภาชนะที่มีการปั้นนูนประกอบ ได้แก่ กลุ่มที่ ๑ ชุดที่ ๑ ไก่ ชุดที่ ๒ ปลากัด ชุดที่ ๓ ช้าง ชุดที่ ๔
นกยูง กลุ่มที่ ๒ ดอกไม้ ชุดที่ ๑ บัว และชุดที่ ๓ กล้วยไม้ เมื่อได้ภาชนะต้นแบบแล้วผู้วิจัยได้นําไป
ทดลองใช้จัดอาหารในขั้นตอนต่อไป

บทที่ ๔ ผลการวิจัย

๑๑๗

๒) ผลการทดลองจัดอาหารในงานเลี้ยงแนวคิดเอกลักษณ์ไทย
ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้คัดเลือกนักออกแบบรูปลักษณ์อาหารที่มีผลงานประดับประเทศ โดย
เป็นนักเขียนและนั กออกแบบรูปลักษณ์อาหารประจํานิตยสาร จํานวน ๕ คน ทํ าการออกแบบ
แนวคิดการจัดอาหารกับภาชนะเบญจรงค์ต้นแบบ โดยมีผู้ที่ทํางานจัดเลี้ยงและอาจารย์ผู้สอนด้าน
อาหาร จํานวน ๓ คน ตรวจสอบความเหมาะสมรายการอาหาร และ ช่างภาพอาหาร ที่มีผลงานใน
ระดับประเทศ จํานวน ๓ คน เลือกภาพเพื่อเสนอแนวคิดในการทดลองจัดอาหารในงานเลี้ยงแนวคิด
เอกลักษณ์ไทย โดยมีแนวคิดในการจัดอาหารงานเลี้ยงด้วยภาชนะเบญจรงค์แนวคิดเอกลักษณ์ไทยเชิง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดังรายละเอียดตารางที่ ๔.๖
ตารางที่ ๔.๖ ผลการทดลองจัดอาหารในงานเลี้ยงแนวคิดเอกลักษณ์ไทย
รายละเอียด

ชื่อแนวคิด
ไก่
แนวคิดหลัก
ไก่แสดงความเป็น
ไ ท ย ด้ ว ย ค ว า ม
สวยงามและ
ความหมาย ของ
ความขยัน

รายการภาชนะอาหารเบญจรงค์ที่ใช้ ประกอบด้วย ภาชนะ รายการอาหาร ประกอบด้วย
จาน จํานวน ๔ จาน

รายการสิ่งของตกแต่ง ประกอบด้วย
เชือกและพู่สีทอง แจกันดอกไม้สีส้ม

- กระทงทอง
- ล่าเตียน
- ไก่ห่อใบเตย

แนวคิดตามทัศนธาตุและหลักการออกแบบ
สีโดยภาพรวมโต๊ะอาหารจัดเลี้ยงโทนสีทอง การจัดวางลดหลั่นด้วยฐานรอง วางจานขนาดเล็กอยู่
สูงสุดเรียงลําดับลงจานขนาดกลางและจานขนาดใหญ่ ใช้เส้นเชือกทองโยงเป็นเฟื่อง ประกอบกับพู่
ทองเป็นช่วงๆ มีแจกัดดอกไม้ประกอบสองข้าง
สีของจานเบญจรงค์ ใช้สีแบบสีจํานวนน้อยสีด้วยโทนสีดําแดง โดยเน้นวงกลมสีดําที่ขอบจานกับเส้น
ขอบทองให้ความหมายถึงแสงอาทิตย์ที่กําลังส่องแสงไล่ความมืด
จุดเด่น รูปไก่ยืนบนขอนไม้แสดงสัญลักษณ์ของยามเช้าที่เป็นความหมายของการเริ่มต้นใหม่ที่สดใส
การจัดวางสมดุลแบบสมมาตรและอสมมาตรให้ไก่อยู่ด้านข้างและหันหน้าเข้าภายในจาน

บทที่ ๔ ผลการวิจัย

๑๑๘

ตารางที่ ๔.๖ ผลการทดลองจัดอาหารในงานเลี้ยงแนวคิดเอกลักษณ์ไทย (ต่อ)
ชื่อแนวคิด

รายละเอียด

ปลากัด
แนวคิดหลัก
ปลากั ด ไ ทย มี ค วาม
ส ว ย ง า ม แ ล ะ เ ป็ น
เอกลักษณ์ไทยที่ได้รับ
ความนิ ย มทั่ ว โลก ยั ง
สื่อความหมายถึงความ
แข็งแรงอดทนและการ
เป็นนักต่อสู้

รายการภาชนะอาหารเบญจรงค์ที่ใช้ ประกอบด้วย
ภาชนะจาน จํานวน ๓ จาน
รายการสิ่งของตกแต่ง ประกอบด้วย
แจกันดอกไม้ทรงสูง ทรงเตี้ย สีส้มแดง เหลืองและขาวแบบ
ไทย และแจกันทรงกลมใส่พวงมาลัย ลอยน้ํา จํานวน ๒ ใบ

รายการอาหาร ประกอบด้วย
- เมี่ยงปลาทู
- เมี่ยงคํา
- ยําปลาดุกฟู

แนวคิดตามทัศนธาตุและหลักการออกแบบ
สีโดยภาพรวมโต๊ะอาหารจัดเลี้ยง สีน้ําเงิน มีการวางจานลดหลั่น วางจานขนาดกลาง ขนาดใหญ่ จาน
ขนาดเล็กอยู่ไว้ระดับล่างไปสู่ระดับสูง จัดวางแบบอสมมาตร ตกแต่งสลับด้วยแจกันดอกไม้
สีของจานเบญจรงค์ ใช้สีแบบสีจํานวนน้อยสีเน้นโทนสีแดงและน้ําเงิน บนจานสีขาวขอบทอง เน้นการ
จัดวางแบบอสมมาตรให้ตัวปลาหันหน้าเข้าหากันแสดงถึงการต่อสู้ ของปลาสีน้ําเงินและแดง

ช้าง
แนวคิดหลัก
ช้ า งเป็ น สั ต ว์ สํ า คั ญ
คู่บ้านคู่เมืองและเป็น
สัญลักษณ์ความอุดม
ส ม บู ร ณ์ แ ล ะ เ ป็ น
เอกลักษณ์ของไทยที่
ทั่วโลกรู้จัก

รายการภาชนะอาหารเบญจรงค์ที่ใช้ ประกอบด้วย
ภาชนะจาน จํานวน ๓ จาน
รายการสิ่งของตกแต่ง ประกอบด้วย
แจกันดอกไม้ทรงสูง สีส้มแดง เหลือง เชิงเทียนสีทองและตา
ข่ายหน้าช้าง ดอกพุด

รายการอาหาร ประกอบด้วย
- จันอับ
- ทองเอก
- จ่ามงกุฎ

แนวคิดตามทัศนธาตุและหลักการออกแบบ
สีโดยภาพรวมโต๊ะอาหารจัดเลี้ยง เน้นโทนสีดําทอง การจัดอาหาร ใช้อาหารสีเหลือง โดยจานว่าง
ลดหลั่นจานใหญ่ กลางและเล็ก และมีแจกันดอกไม้ทรงสูงประกอบด้วยหลัง
สีของจานเบญจรงค์ เน้นโทนสีส้ม เหลือง และแดง ตัดเส้นสีทอง บนจานขาว มีหัวช้างจัดวางแบบ
สมมาตรสามลักษณะ คือ จานขนาดเล็กจัดวางหัวช้างไว้ด้านล่าง จานขนาดกลางจัดวางหัวช้างด้านข้าง
ไว้สองด้านซ้ายขวาหันหัวออกนอกจาน และจานขนาดใหญ่จัดวางช้างซ้อนกันสามหัวอยู่ด้านบนของ
จาน

บทที่ ๔ ผลการวิจัย

๑๑๙

ตารางที่ ๔.๖ ผลการทดลองจัดอาหารในงานเลี้ยงแนวคิดเอกลักษณ์ไทย (ต่อ)
ชื่อแนวคิด

รายละเอียด

นกยูง
แนวคิดหลัก
นกยูงไทยเป็ นสัตว์ ที่
มีค วามสวยงามและ
มีเอกลักษณ์แสดงถึง
ความเป็นไทยของตัว
สัตว์ รวมถึงการปรับ
ใช้ ล ายกระหนกใน
การวาดลายให้ เ กิ ด
ความสวยงาม

รายการภาชนะอาหารเบญจรงค์ที่ใช้ ประกอบด้วย

รายการอาหาร ประกอบด้วย

ภาชนะจาน จํานวน ๓ จาน
รายการสิ่งของตกแต่ง ประกอบด้วย
แจกันแก้วทรงสูง ใส่ขนนก และอุบะพู่ พู่ทองและคริสตอล

- ขนมต้ม
- ข้าวเหนียวหน้าต่างๆ
- วุ้นใส่ไส้

แนวคิดตามทัศนธาตุและหลักการออกแบบ
สีโดยภาพรวมโต๊ะอาหารจัดเลี้ยงสีน้ําเงิน ขาว และทอง จัดวางลดหลั่นโดยมีแจกันสองด้าน จาน
ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดเล็กตามลําดับจากล่างสู่ด้านบน และตกแต่งด้านพู่ทอง
สี ข องจานเบญจรงค์ เน้ น โทนสี น้ํ า เงิ น บนพื้ น จานสี ข าว มี รู ป นกยู ง ที่ มี ห างยาวโค้ ง ตามรู ป จานมี
โครงสร้างของหางเป็นลายกระหนก และมีการใช้สีทองตัดเส้นและแต้มที่ขนหางมีส่วน มีส่วนตัวปั้นนูน
ขึ้นและมีขนหงอนทําจากอัญมณี เน้นการจัดวางแบบอสมมาตร

ดอกบัว
แนวคิดหลัก
การใช้ดอกบัวคนไทย
ใช้ ใ นพิ ธี ก รรมทาง
พุทธศาสนาและเป็น
สัญลักษณ์ของความ
อุ ด ม ส ม บู ร ณ์ ด้ ว น
แหล่งน้ําของประเทศ
ไทย

รายการภาชนะอาหารเบญจรงค์ที่ใช้ ประกอบด้วย
ภาชนะจาน จํานวน ๓ จาน
รายการสิ่งของตกแต่ง ประกอบด้วย
แจกันแก้วทรงสูง จัดด้วยดอกบัวสีชมพู แจกันแก้วรูปดอกบัว
และปลาตะเพียนสาน

รายการอาหาร ประกอบด้วย
- เมี่ยงกลีบบัว
- ปอเปียะทอด
- ทอดมันปลา

แนวคิดตามทัศนธาตุและหลักการออกแบบ
สีโดยภาพรวมโต๊ะอาหารจัดเลี้ยงใช้ผ้าปูโต๊ะและฉากสีฟ้า สื่อความหมายถึงน้ํา และ การจัดวางสมดุล
แบบอสมมาตรโดยวางจานบนฐานต่างระดับจานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก เรียงลําดับจาก
ด้านล่างไปด้านบน มีแจกันแก้วจัดด้วยดอกบัววางอยู่ด้านซ้ายมือ และตกแต่งด้วยปลาตะเพียนสาน
และ แจกันแก้วทรงดอกบัว
สีของจานเบญจรงค์ เน้นโทนสีชมพู เขียวและตัดเส้นทองเป็นหลัก มีการจัดวางรูปดอกบัวเขียนลาย
และปั้นลอยตัวมาติดประกอบโดยการจัดวางแบบสมมาตรตามเส้นแกนแนวตั้ง ในลักษณะดอกบัวที่
ลอยบนน้ํา ส่วนพื้นจานมีการวนเส้นวงกลมเล็กใหญ่ซ้อนกันในในลักษณะระลอกคลื่น
บทที่ ๔ ผลการวิจัย

๑๒๐

ตารางที่ ๔.๖ ผลการทดลองจัดอาหารในงานเลี้ยงแนวคิดเอกลักษณ์ไทย (ต่อ)
ชื่อแนวคิด

รายละเอียด

ดอกราชพฤกษ์
แนวคิดหลัก
ดอกราชพฤกษ์ ห รื อ
ดอกคู ณ เป็ น ดอกไม้
ประจํ า ชาติ ไ ทยมี สี
เหลื อ งสด ช่ อ ดอก
เ ป็ น พ ว ง มี ค ว า ม
อ่ อ นไหวพลิ้ วไหว
สวยงาม และช่วยให้
อาหารมีสีสดใส

รายการภาชนะอาหารเบญจรงค์ที่ใช้ ประกอบด้วย
ภาชนะจาน จํานวน ๓ จาน
รายการสิ่งของตกแต่ง ประกอบด้วย
แจกันทองทรงสูง จัดด้วยกล้วยไม้เหลือง และอุบะ

รายการอาหาร ประกอบด้วย
- ช่อม่วง
- ขนมชั้นดอกกุหลาบ
- วุ้นกรอบ
- ขนมน้ําดอกไม้

แนวคิดตามทัศนธาตุและหลักการออกแบบ
สีโดยภาพรวมโต๊ะอาหารจัดเลี้ยงสีขาวและทอง เป็นการใช้สีกลมกลืน การจัดวางสมดุลแบบอสมมาตร
โดยวางจานบนฐานต่างระดับจานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก เรียงลําดับจากด้านล่างไป
ด้านบน มีแจกันทองจัดด้วยกล้วยไม้วางต่างระดับอยู่สองด้าน
สีของจานเบญจรงค์ แบบพาสเทล เน้นโทนสีเหลืองอ่อนแก่ ร่วมกับสีเขียวและตัดเส้นสีทอง บนจานสี
ขาว ตัดขอบทองและสีเหลือง มีการใช้สีแบบพาสเทล จัดวางภาพดอกราชพฤกษ์เป็นช่อเอียงลงด้าน
หนึ่งของจานเป็นสมดุลแบบอสมมาตร

ดอกกล้วยไม้
แนวคิดหลัก
ดอกกล้วยไม้ทั้งดอก
พั น ธุ์ แ คทรี ย าและ
หวายของไทยเป็ น ที่
นิ ย มกั น ทั่ ว โลกและ
เ ป็ น สั ญ ลั ก ษ ณ์ ที่
แสดงความเป็ น ไทย
และความอ่อนช้อย

รายการภาชนะอาหารเบญจรงค์ที่ใช้ ประกอบด้วย

รายการอาหาร ประกอบด้วย

ภาชนะจาน จํานวน ๓ จาน
รายการสิ่งของตกแต่ง ประกอบด้วย

- ลูกชุบ
- วุ้นกรอบ
- อาลัว

แจกันทองทรงสูง จัดด้วยกล้วยไม้สีชมพู และขาว คริสตัล กล่อง
กระจก และขาตั้งทองเหลือง

แนวคิดตามทัศนธาตุและหลักการออกแบบ
สีโดยภาพรวมโต๊ะอาหารจัดเลี้ยงโทนสีเทา เป็นการใช้สีกลมกลืน การจัดวางจาน การจัดวางสมดุล
แบบอสมมาตรโดยวางจานบนฐานต่างระดับจานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก เรียงลําดับจาก
ด้านล่างไปด้านบน มีแจกันทองจัดด้วยกล้วยไม้วางต่างระดับอยู่สองด้านและมีซุ้มดอกไม้โค้ง
สีของจานเบญจรงค์ ใช้สีแบบเอกรงค์เน้นโทนสีชมพูอมม่วงเป็นหลัก ตัดเส้นด้วยสีดําและทอง บนจาน
สีขาวตัดเส้นขอบสีทอง วางภาพช่อดอกกล้วยไม้ไว้มุมหนึ่งของจานแบบสมมาตร

บทที่ ๔ ผลการวิจัย

๑๒๑

ตารางที่ ๔.๖ ผลการทดลองจัดอาหารในงานเลี้ยงแนวคิดเอกลักษณ์ไทย (ต่อ)
ชื่อแนวคิด

รายละเอียด

ลายรวงข้าว
แนวคิดหลัก
วิถีไทยที่รับประทาน
ข้ า ว เป็ น หลั ก และ
ปลู ก ข้ า วมากที่ สุ ด
ของโลก ช่อ รวงข้ า ว
แสดงถึ ง ความอุ ด ม
สมบูรณ์และการอ่อน
น้อมถ่อมตน

รายการภาชนะอาหารเบญจรงค์ที่ใช้ ประกอบด้วย

รายการอาหาร ประกอบด้วย

ภาชนะจาน จํานวน ๓ จาน

- ข้าวตังหน้าตั้ง
- ข้าวตู
- กระทงทอง

รายการสิ่งของตกแต่ง ประกอบด้วย
แจกันทองทรงสูง จัดด้วยรวงข้าวแห้ง อุบะ และมาลัยมะลิ ช่อรวง
ข้าวแห้ง กล่องกระจก และถาดไม้

แนวคิดตามทัศนธาตุและหลักการออกแบบ
สีโดยภาพรวมโต๊ะอาหารจัดเลี้ยง เน้นโทนสีทอง เป็นหลัก ประกอบด้วยอาหารสีเหลืองและน้ําตาล เป็นการใช้สี
กลมกลืน การจัดวางสมดุลแบบอสมมาตรโดยวางจานบนฐานต่างระดับจานขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาด
ใหญ่ เรียงลําดับจากด้านล่างไปด้านบน มีแจกันทองวางต่างระดับอยู่สองด้าน
สีของจานเบญจรงค์ แบบเอกรงค์ เน้นโทนสีน้ําตาลและทอง บนพื้นจานขาวตัดเส้นขอบสีทองวาดลวดลายมุม
ใดมุมหนึ่งของจาน ตัวลวดลายมีลักษณะรูปร่างที่ดัดแปลงจากลายกระหนกให้คล้ายกับวงข้าวที่ออกรวงโค้งอ่อน
ลงมา และลวดลายสะบัดพลิ้วไหว แบบอย่างวิธีการเขียนลายกระหนก

ลายมาลัย
แนวคิดหลัก
พวงมาลั ย ดอกไม้ ข อง
ไทยเป็นเอกลักษณ์ทาง
ศิ ล ปะสํ า คั ญ ที่ สื่ อ การ
ต้อนรับและคารวะด้วย
ของสวยงาม

รายการภาชนะอาหารเบญจรงค์ที่ใช้ ประกอบด้วย

รายการอาหาร ประกอบด้วย

ภาชนะจาน จํานวน ๓ จาน
รายการสิ่งของตกแต่ง ประกอบด้วย

- ไก่สะเต๊ะ
- ยําส้มโอ
- ปลาแห้งแตงโม

แจกันแก้ว จัดด้วยมาลัยดอกมะลิรัดดอกบานไม่รู้โรยประกอบด้วย
อุบะพู่ดอกพุด มาลัยแบน อุบะ กล่องกระจก และขาตั้งทองเหลือง

แนวคิดตามทัศนธาตุและหลักการออกแบบ
สีโดยภาพรวมโต๊ะอาหารจัดเลี้ยง โทนสีฟ้าขาว เป็นการใช้สี ฟ้า ชมพู และเหลือง การจัดวางจาน การจัดวาง
สมดุลแบบอสมมาตร แบบขั้นบันได บนกล่องกระจกและขาตั้งทองเหลือง จากจานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และ
ขนาดเล็ก เรียงลําดับจากด้านล่างไปด้านบน มีแจกันว่างต่างระดับอยู่ด้านซ้าย
สีของจานเบญจรงค์ เน้นโทนสีชมพู ม่วง เหลืองและตัดเส้นด้วยสีทอง บนจานสีขาวตัดเส้นขอบสีทอง โดยการ
จัดวางสมดุลแบบสมมาตรสามลักษณะ คือ จานขนาดเล็กจัดวางพวงมาลัยและอุบะสองชายครึ่งจานด้านบน
จานขนาดกลางจัดวางพวงมาลัยและอุบะสองชายไว้สามส่วน และจานขนาดใหญ่เป็นพวงมาลัยกลมรอบจาน
เน้นการนําไปใช้ที่สามารถเจาะรูเพื่อร้อยพวงมาลัยดอกไม้สดหรือแห้งเข้าไปติดประกอบ
บทที่ ๔ ผลการวิจัย

๑๒๒

ตารางที่ ๔.๖ ผลการทดลองจัดอาหารในงานเลี้ยงแนวคิดเอกลักษณ์ไทย (ต่อ)
ชื่อแนวคิด

รายละเอียด

ลายดอกเข็ม
แนวคิดหลัก
ดอกเข็ ม สื่ อ ความ
หมายถึงความฉลาด
แหลมคม ดอกเข็ ม
เ ป็ น สั ญ ลั ก ษ ณ์ ที่
แสดงเอกลักษณ์ด้าน
การศึ ก ษาของไทย
ด้วย

รายการภาชนะอาหารเบญจรงค์ที่ใช้ ประกอบด้วย

รายการอาหาร ประกอบด้วย

ภาชนะจาน จํานวน ๓ จาน
รายการสิ่งของตกแต่ง ประกอบด้วย

- ทองหยิบ ทองหยอด เม็ดขนุน
ฝอยทอง
- วุ้นกรอบ
- อาลัว

แจกันแก้ว จัดด้วยเข็มหลายสีประกอบด้วยอุบะพู่ดอกเข็ม

แนวคิดตามทัศนธาตุและหลักการออกแบบ
สีโดยภาพรวมโต๊ะอาหารจัดเลี้ยง ผ้าปูโต๊ะสีเหลืองอ่อน ตัดกับสีจาน การจัดวางจาน การจัดวางสมดุล
แบบอสมมาตร จากจานขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่เรียงลําดับจากด้านล่างไปด้านบน มี
แจกันว่างต่างระดับสองด้าน
สีของจานเบญจรงค์เน้นโทนสีชมพู แดง เหลือง และเขียวเป็นหลัก บนจานขาวตัดเส้นของสีทอง
ลวดลายดอกเข็มที่คล้ายกับลายดอกไม้สี่กลีบ มาจัดวางให้เป็นรูปสามลักษณะ คือ จานขนาดเล็กจัด
วางดอกเข็มไว้รอบจานแบบสลับกันเล็กน้อย จานขนาดกลางจัดวางเป็นช่องปลายช่อมีใบเรียงเป็นรูป
พระจันทร์เสี้ยว และจานขนาดใหญ่จัดวางดอกเข็มเป็นวงขนาดใหญ่เล็กลดหลั่นกันไป

จากตารางที่ ๔.๖ ผลการทดลองจัดอาหารในงานเลี้ยงแนวคิดเอกลักษณ์ไทย ตามแนวคิด
ของนักออกแบบรูปลักษณ์อาหาร ลักษณะการจัดอาหารเป็นอาหารแบบพอดีคํา สําหรับใช้ในโต๊ะว่าง
อาหารหรือซุ้มอาหาร ซึ่งเป็นอาหารว่างและอาหารหวาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของงานเลี้ยงแบบบุฟเฟต์
และ ค็อกเทล โดยมีแจกันและของตกแต่งตามแนวคิดที่สอดคล้องกับภาพและลวดลายของจาน โดย
แนวคิดหลักสื่อความหมายในทางมงคล และเป็นสัญลักษณ์ อันแสดงเอกลักษณ์ของไทย
ลักษณะการใช้สีหลักของโต๊ะอาหารในงานเลี้ยงแนวคิดเอกลักษณ์ไทย ตามแนวคิ ดของ
นักออกแบบรูปลักษณ์อาหาร มีทั้งสีตัดกัน และสีกลมกลืน แบ่งออกเป็นสีน้ําเงินเป็นหลัก ได้แก่ ชุด
ปลากัด และชุดนกยูง สีทองเป็นหลัก ได้แก่ ชุด ชุดไก่แจ้ ชุดช้าง และชุดรวงข้าว สีฟ้าเป็นหลัก
ได้แก่ ชุดดอกบัว ชุดกล้วยไม้ และชุดลายมาลัย สีขาวทอง และเหลืองอ่อนเป็นหลัก ได้แก่ ชุดดอก
ราชพฤกษ์ และชุดลายดอกเข็ม ซึ่งเกิดจากสีของผ้าปูโต๊ะ จาน และสีของอาหารต่างๆ
การจัดวางจานส่วนให้จะวางอยู่บานฐานลองเป็นชั้นลดหลั่นแบบสับหว่าง และแบบขั้นบันได
ให้ มี ร ะดั บ ความสู งสะดวกต่ อ การตั กอาหาร และเพื่ อ ความสวยงามโดดเด่น ของจานและเนื้อ หา
เรื่องราว
บทที่ ๔ ผลการวิจัย

๑๒๓

๒. ผลการประเมินรับรองต้นแบบภาชนะอาหารเบญจรงค์
ผลการประเมินรับรองภาชนะอาหารเบญจรงค์ต้นแบบส่งเสริมรูปลักษณ์อาหารแนวคิด
เอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยการจัดนิทรรศการเพื่อรับรองผลได้จัดขึ้น ณ แหล่งผลิต
เบญจรงค์ดอกไก่ดี อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและการ
ออกแบบ ด้านการออกแบบรูปลักษณ์อาหาร และด้านการออกแบบรูปลักษณ์อาหาร และทําการ
สัมภาษณ์เพื่อประเมินผลรับรอง
ผลการวิจัยขั้นการพัฒนา ๒
การจัดนิทรรศการเพื่อรับรองผลได้จัดขึ้น ณ แหล่งผลิตเบญจรงค์ดอกไก่ดี อําเภอกระทุ่ม
แบน จังหวัดสมุทรสาคร และทําการสัมภาษณ์เพื่อประเมินผลรับรอง พบว่า ผู้เชี่ยวชาญทั้งสามชุด
รับรองคุณภาพเบญจรงค์ส่งเสริมรูปลักษณ์อาหารแนวคิดเอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทุก
ชุดอยู่ในระดับคุณภาพดีมากที่สุด โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ ๔.๗ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ในการประเมินรับรอง
ชื่อ-นามสกุล

ที่อยู่

จํานวนปี
ที่ทํางาน

ประสบการณ์สําคัญ

ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและการออกแบบ
ผศ.ดร.สุดารัตน์ เทพพิมล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

๑๘

ผศ.วุฒินันท์ รัตสุข

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

๒๐

ผศ.สุมาลี ทองรุ่งโรจน์

ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

๓๕

น.ส.นลินรัตน์ มุสิกา

โรงเรียนหนองแขม

๑๐

นายโกสินทร์ สุดดี
โรงเรียนหนองแขม
นายศริตวรรษ ศศวิมลกุล บริษัท แอดเวอเทีย จํากัด
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบรูปลักษณ์อาหาร

๓๐
๓๐

น.ส.เนตรฤดี วิเชียรเจริญ บางกะปิ กรุงเทพฯ

๓๕

น.ส.แสงปทีป แก้วสาคร บริบัทZNYA ออแกนนิค

๒๐

ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ และ
สุนทรียศาสตร์
ผู้เชี่ยวชาญด้านงานออกแบบ
ข้าราชการบํานาญ อาจารย์ผู้สอนด้าน
ออกแบบผลิตภัณฑ์
สถาปนิก อาจารย์ศิลปะ และ
อนุกรมการสมาคมศิลปะประถมศึกษา
อาจารย์ศิลปะ วิทยาการทางศิลปะ
นักออกแบบนิทรรศการ
นักออกแบบรูปลักษณ์อาหารนิตยสาร
นักเขียนคอลัมน์อาหาร
ผู้อํานวยการฝ่ายศิลป์
บรรณาธิการบริหารนิตยสาร Health &
Cuisine
นักออกแบบรูปลักษณ์อาหาร
อาจารย์พิเศษโรงเรียนสอนประกอบ
อาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิตธานี

บทที่ ๔ ผลการวิจัย

๑๒๔

ตารางที่ ๔.๗ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ในการประเมินรับรอง (ต่อ)
ชื่อ-นามสกุล

ที่อยู่

จํานวนปี
ที่ทํางาน

น.ส.พิชญา ศิริวงศ์รังสรร กรุงเทพฯ

๗

น.ส.วนัสนันท์ ธีรวิฑูร

สามเสน กรุงเทพฯ

๒๐

น.ส.อชิรญา เกตุหนู

นนทบุรี

๑๐

ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์
หน่วยบริหารนวัตกรรมการ
นางอรทัย โกกิดกนิษฐ
วิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
บริษัทประชารัฐรักสามัคคี
นางฐภิชชากร สุดดี
จังหวัดสมุทรสาคร
น.ส.ศิริวรรณ ชํานาญ
สํานักงานพัฒนาชุมชน
เหนาะ
อําเภอกระทุ่มแบน
สํานักงานพัฒนาชุมชน
น.ส.ธนาพร มรพล
อําเภอกระทุ่มแบน
สํานักงานอุตสาหกรรม
นายปิติกร ประทุมชาติ
จังหวัดสมุทรสาคร
หัวหน้ากลุ่มเบญจรงค์
นางอุไร แตงเอี่ยม
ดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร
เลขานุการกลุ่มเบญจรงค์
นางประภาศรี พงษ์เมธา
ดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร

๘
๒๐
๒
๗

ประสบการณ์สําคัญ
นักออกแบบรูปลักษณ์อาหารนิตยสาร
Health & Cuisine
นักออกแบบรูปลักษณ์อาหารอิสระ
นักออกแบบรูปลักษณ์อาหารนิตยสาร
Health & Cuisine
นักออกแบบรูปลักษณ์อาหารอิสระ
นักออกแบบรูปลักษณ์อาหารนิตยสาร
Health & Cuisine , โครงการหลวง
นักออกแบบรูปลักษณ์อาหารอิสระ
ผู้จัดการหน่วยบริหารนวัตกรรมการ
วิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้จัดการประชารัฐรักสามัคคี
ผู้ดูแลงบพัฒนาชุมชนสมุทรสาคร
พัฒนาชุมชน และผลิตภัณฑ์ประจํา
ตําบล
พัฒนาชุมชน และผลิตภัณฑ์ประจํา
ตําบล

๗

อุตสาหกรรมต่างๆในจังหวัดสมุทรสาคร

๓๐

ผลิตเบญจรงค์

๓๐

ผลิตเบญจรงค์

จากตารางที่ ๔.๗ ผู้เชี่ยวชาญทั้งสามด้านมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องที่มีคุณสมบัติจะ
เป็นผู้รับรองผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและการออกแบบ จํานวน ๖ คน มีประสบการณ์
และคุณวุฒิเกี่ยวข้องกับการศิลปะและออกแบบรวมถึงทํางานออกแบบที่ต้องใช้จานเบญจรงค์ หรือ
สอนเบญจรงค์ ประสบการณ์ ๒๐ ถึง ๓๕ ปี ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบรูปลักษณ์อาหาร จํานวน
๕ คน มี ป ระสบการณ์ ตั้ ง แต่ ๗ ปี ถึ ง ๓๕ ปี ทุ ก คนมี ผ ลงานที่ พิ ม พ์ ใ นนิ ต ยสารและงานโฆษณา
ระดั บ ประเทศ และผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งเบญจรงค์ จํ า นวน ๘ คน มี
ประสบการณ์ตั้งแต่ ๒ ถึง ๓๐ ปี แต่ส่วนให้เป็นผู้เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน และเป็น
ผู้รับรองผลิตภัณฑ์ของชุมชนออกผลิตในช่องทางต่างๆ ทําการประเมินรับรองภาชนะอาหารเบญจ
รงค์ต้นแบบ โดยมีเกณฑ์ ประกอบด้วยเกณฑ์ ๕ ด้าน แต่ละด้านจะประกอบด้วยรายละเอียดย่อยให้
แต่ละด้าน ดังนี้

บทที่ ๔ ผลการวิจัย

๑๒๕

๑. รูปทรงภาชนะอาหารเบญจรงค์ หมายถึง รูปทรงภาชนะมีความทันสมัย แสดงรูปและ
สัญลักษณ์ที่สื่อถึงความเป็นไทย มีความเหมาะสมกับลวดลาย มีจุดเด่นที่น่าสนใจ หรือ มีรูปและ
สัญลักษณ์ที่มีเนื้อหาเรื่องราวที่เหมาะสมกับการเป็นภาชนะอาหาร
๒. สีของภาชนะอาหารเบญจรงค์ หมายถึง การใช้สีที่ดูมีความทันสมัย สื่อถึงความเป็นไทย
มีความเหมาะสมกับลวดลาย มีความเหมาะสมกับรูปทรง มีจุดเด่น มีเอกภาพ หรือ มีเนื้อหาเรื่องราว
ที่เหมาะสมกับการเป็นภาชนะอาหาร
๓. ลวดลายของภาชนะอาหารเบญจรงค์ หมายถึง ลวดลายสื่อถึงความเป็นไทย มีความ
ร่วมสมัย มีความเหมาะสมกับรูปทรงเนื้อหาเรื่องราว ลีลาของเส้นแสดงเอกลักษณ์ไทย และมีเนื้อหา
เรื่องราว
๔. ความเหมาะสมในการเป็นภาชนะอาหารเบญจรงค์ หมายถึง ภาชนะส่งเสริมให้อาหาร
โดดเด่น รูปทรงเหมาะกับการจัดวางอาหาร สีสันส่งเสริมให้อาหารดูน่ารับประทานและดูปลอดภัย
ลวดลายส่งเสริมให้อาหารดูน่ารับประทานและดูปลอดภัย หรือ ทําความสะอาดง่าย
๕. การแสดงเอกลักษณ์ไทย หมายถึง ภาชนะส่งเสริมอาหารแสดงความเป็นไทย แสดง
เนื้ อหาเรื่ องราววิถีไทย มีทั ศนธาตุ (เส้น สี ลวดลาย) ที่แสดงเอกลักษณ์ทางศิล ปะไทย มีความ
เหมาะสมในการใช้จัดวางในโต๊ะจัดเลี้ยงเพื่อแสดงเอกลักษณ์ไทย หรือ แสดงเอกลักษณ์ของงาน
เบญจรงค์ไทย
โดยมีเกณฑ์คุณภาพ ๕ ระดับ คือ ๕ หมายถึง มีคุณภาพมากที่สุด ๔ หมายถึ ง มี คุ ณ ภาพ
มาก ๓ หมายถึง มีคุณภาพปานกลาง ๒ หมายถึง มีคุณภาพน้อย และ ๑ หมายถึง มีคุณภาพน้อย
ที่สุด โดยได้ผลการประเมินรับรองคุณภาพจาดผู้เชี่ยวชาญทั้งสามด้าน ดังนี้
ตารางที่ ๔.๘ ผลการประเมินรับรองภาชนะ
เกณฑ์การประเมินรับรองภาชนะ

𝑋

มาตรฐาน

แปลผล
คุณภาพ*

4.778
4.611
4.833
4.778
4.944
4.789

0.428
0.608
0.383
0.428
0.236
0.318

ดีมากที่สุด
ดีมากที่สุด
ดีมากที่สุด
ดีมากที่สุด
ดีมากที่สุด
ดีมากที่สุด

4.944
4.833
4.667
4.833
4.889
4.833

0.236
0.383
0.485
0.383
0.323
0.220

ดีมากที่สุด
ดีมากที่สุด
ดีมากที่สุด
ดีมากที่สุด
ดีมากที่สุด
ดีมากที่สุด

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

ข้อเสนอแนะ

กลุ่มที่ ๑ สัตว์ ชุดที่ ๑ ไก่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

รูปทรงภาชนะอาหารเบญจรงค์
สีของภาชนะอาหารเบญจรงค์
ลวดลายของภาชนะอาหารเบญจรงค์
ความเหมาะสมในการเป็นภาชนะอาหารเบญจรงค์
การแสดงเอกลักษณ์ไทย
รวม

กลุ่มที่ ๑ สัตว์ ชุดที่ ๒ ปลากัด
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

รูปทรงภาชนะอาหารเบญจรงค์
สีของภาชนะอาหารเบญจรงค์
ลวดลายของภาชนะอาหารเบญจรงค์
ความเหมาะสมในการเป็นภาชนะอาหารเบญจรงค์
การแสดงเอกลักษณ์ไทย
รวม

บทที่ ๔ ผลการวิจัย

๑๒๖

ตารางที่ ๔.๘ ผลการประเมินรับรองภาชนะ (ต่อ)
เกณฑ์การประเมินรับรองภาชนะ

𝑋

มาตรฐาน

แปลผล
คุณภาพ

4.833
4.833
4.722
4.778
4.944
4.822

0.383
0.383
0.461
0.428
0.236
0.298

ดีมากที่สุด
ดีมากที่สุด
ดีมากที่สุด
ดีมากที่สุด
ดีมากที่สุด
ดีมากที่สุด

4.889
4.889
4.944
4.889
4.889
4.900

0.323
0.323
0.236
0.323
0.323
0.141

ดีมากที่สุด
ดีมากที่สุด
ดีมากที่สุด
ดีมากที่สุด
ดีมากที่สุด
ดีมากที่สุด

4.778
4.889
4.833
4.889
4.944
4.867

0.428
0.323
0.383
0.323
0.236
0.206

ดีมากที่สุด
ดีมากที่สุด
ดีมากที่สุด
ดีมากที่สุด
ดีมากที่สุด
ดีมากที่สุด

4.722
4.667
4.556
4.778
4.778
4.700

0.575
0.485
0.511
0.428
0.428
0.396

ดีมากที่สุด
ดีมากที่สุด
ดีมากที่สุด
ดีมากที่สุด
ดีมากที่สุด
ดีมากที่สุด

4.944
4.722
4.722
4.889
4.833
4.822

0.236
0.461
0.461
0.323
0.383
0.216

ดีมากที่สุด
ดีมากที่สุด
ดีมากที่สุด
ดีมากที่สุด
ดีมากที่สุด
ดีมากที่สุด

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

ข้อเสนอแนะ

กลุ่มที่ ๑ สัตว์ ชุดที่ ๓ ช้าง
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

รูปทรงภาชนะอาหารเบญจรงค์
สีของภาชนะอาหารเบญจรงค์
ลวดลายของภาชนะอาหารเบญจรงค์
ความเหมาะสมในการเป็นภาชนะอาหารเบญจรงค์
การแสดงเอกลักษณ์ไทย
รวม

กลุ่มที่ ๑ สัตว์ ชุดที่ ๔ นกยูง
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

รูปทรงภาชนะอาหารเบญจรงค์
สีของภาชนะอาหารเบญจรงค์
ลวดลายของภาชนะอาหารเบญจรงค์
ความเหมาะสมในการเป็นภาชนะอาหารเบญจรงค์
การแสดงเอกลักษณ์ไทย
รวม

-สวยงามเหมาะสม
กับการจัดเลี้ยงมาก
ที่สุด
-ควรเพิ่มสีทองที่ขน
นกยูงให้มีความสว่าง
สดใส

กลุ่มที่ ๒ ดอกไม้ ชุดที่ ๑ ดอกบัว
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

รูปทรงภาชนะอาหารเบญจรงค์
สีของภาชนะอาหารเบญจรงค์
ลวดลายของภาชนะอาหารเบญจรงค์
ความเหมาะสมในการเป็นภาชนะอาหารเบญจรงค์
การแสดงเอกลักษณ์ไทย
รวม

กลุ่มที่ ๒ ดอกไม้ ชุดที่ ๒ ดอกราชพฤกษ์
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

รูปทรงภาชนะอาหารเบญจรงค์
สีของภาชนะอาหารเบญจรงค์
ลวดลายของภาชนะอาหารเบญจรงค์
ความเหมาะสมในการเป็นภาชนะอาหารเบญจรงค์
การแสดงเอกลักษณ์ไทย
รวม

-ควรปรับเส้นขอบ
จานให้เป็นวง
สวยงาม

กลุ่มที่ ๒ ดอกไม้ ชุดที่ ๓ ดอกกล้วยไม้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

รูปทรงภาชนะอาหารเบญจรงค์
สีของภาชนะอาหารเบญจรงค์
ลวดลายของภาชนะอาหารเบญจรงค์
ความเหมาะสมในการเป็นภาชนะอาหารเบญจรงค์
การแสดงเอกลักษณ์ไทย
รวม

-เพิ่มเติมลายเครือ
ย้อยลงมา

บทที่ ๔ ผลการวิจัย

๑๒๗

ตารางที่ ๔.๘ ผลการประเมินรับรองภาชนะ (ต่อ)
𝑋

มาตรฐาน

แปลผล
คุณภาพ

4.778
4.722
4.778
4.833
4.889
4.800

0.428
0.461
0.428
0.383
0.323
0.274

ดีมากที่สุด
ดีมากที่สุด
ดีมากที่สุด
ดีมากที่สุด
ดีมากที่สุด
ดีมากที่สุด

4.889
4.833
4.889
4.889
4.944
4.889

0.323
0.383
0.323
0.323
0.236
0.219

ดีมากที่สุด
ดีมากที่สุด
ดีมากที่สุด
ดีมากที่สุด
ดีมากที่สุด
ดีมากที่สุด

0.428
0.428
0.514
0.323
0.461
0.283

ดีมากที่สุด
ดีมากที่สุด
ดีมากที่สุด
ดีมากที่สุด
ดีมากที่สุด
ดีมากที่สุด

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

เกณฑ์การประเมินรับรองภาชนะ

ข้อเสนอแนะ

กลุ่มที่ ๓ ลวดลาย ชุดที่ ๑ ลายรวงข้าว
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

รูปทรงภาชนะอาหารเบญจรงค์
สีของภาชนะอาหารเบญจรงค์
ลวดลายของภาชนะอาหารเบญจรงค์
ความเหมาะสมในการเป็นภาชนะอาหารเบญจรงค์
การแสดงเอกลักษณ์ไทย
รวม

- ควรใช้สีทองตัดเส้น

กลุ่มที่ ๓ ลวดลาย ชุดที่ ๒ ลายมาลัย
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

รูปทรงภาชนะอาหารเบญจรงค์
สีของภาชนะอาหารเบญจรงค์
ลวดลายของภาชนะอาหารเบญจรงค์
ความเหมาะสมในการเป็นภาชนะอาหารเบญจรงค์
การแสดงเอกลักษณ์ไทย
รวม

กลุ่มที่ ๓ ลวดลาย ชุดที่ ๓ ลายดอกเข็ม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

รูปทรงภาชนะอาหารเบญจรงค์
4.778
สีของภาชนะอาหารเบญจรงค์
4.778
ลวดลายของภาชนะอาหารเบญจรงค์
4.500
ความเหมาะสมในการเป็นภาชนะอาหารเบญจรงค์ 4.889
การแสดงเอกลักษณ์ไทย
4.722
รวม
4.733
* การแปลผลคุณภาพ 4.50 - 5.00 หมายถึง
มีคุณภาพในระดับมากที่สุด
3.50
2.50
1.50
1.00

-

4.49
3.49
2.49
1.49

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีคุณภาพในระดับมาก
มีคุณภาพในระดับปานกลาง
มีคุณภาพในระดับน้อย
มีคุณภาพในระดับน้อยที่สุด

จากตารางที่ ๔.๘ แสดงผลการประเมินรับรองภาชนะเบญจรงค์ส่งเสริมรูปลักษณ์อาหาร
แนวคิดเอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้ผลการรับรองระดับคุณภาพดีมากที่สุด ทั้งภาพรวม
และ ด้านต่างๆ ของแต่ละชุดโดยมีค่าเฉลี่ย(𝑋) อยู่ระหว่าง 4.900 ถึง 4.700 โดยทั้ง ๑๐ ชุด แบ่ง
ออกเป็ น ๓ กลุ่ ม มี ค่าคุ ณภาพเรี ย งตามลํ าดั บ ดั งนี้ ลําดับ ที่ ๑ กลุ่ม ที่ ๑ สัตว์ ชุด ที่ ๔ นกยู ง
(𝑋=4.900, S.D.=0.141) ลําดับที่ ๒ กลุ่มที่ ๓ ลวดลาย ชุดที่ ๒ ลายพวงมาลัย (𝑋=4.889,
S.D.=0.219) ลําดับที่ ๓ กลุ่มที่ ๒ ดอกไม้ ชุดที่ ๑ ดอกบัว (𝑋=4.867, S.D.=0.206) ลําดับที่ ๔
กลุ่มที่ ๑ สัตว์ ชุดที่ ๒ ปลากัด (𝑋=4.833, S.D.=0.220) ลําดับที่ ๕ กลุ่มที่ ๒ ดอกไม้ ชุดที่ ๓
กล้ ว ยไม้ ( 𝑋=4.822, S.D.=0.216) ลํ า ดั บ ที่ ๖ กลุ่ ม ที่ ๑ สั ต ว์ ชุ ด ที่ ๓ ช้ า ง ( 𝑋=4.822,
S.D.=0.298) ลําดับที่ ๗ กลุ่มที่ ๓ ลวดลาย ชุดที่ ๑ ลายรวงข้าว (𝑋=4.800, S.D.=0.274) ลําดับ
ที่ ๘ กลุ่มที่ ๑ สัตว์ ชุดที่ ๑ ไก่ (𝑋=4.789, S.D.=0.318) ลําดับที่๙ กลุ่มที่ ๓ ลวดลาย ชุดที่ ๓
ลายดอกเข็ม (𝑋=4.733, S.D.=0.283) และ ลําดับที่ ๑๐ กลุ่มที่ ๒ ดอกไม้ ชุดที่ ๒ ดอกราชพฤกษ์
(𝑋=4.700, S.D.=0.396)
บทที่ ๔ ผลการวิจัย

บทที่ ๕
สรุป อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย แบบวิ จั ย และพั ฒ นา (Researches and Developments) มี
วัตถุ ประสงค์ เพื่ อพั ฒ นาภาชนะเบญจรงค์ส่ งเสริม รู ปลั กษณ์ อาหาร แนวคิ ดเอกลั กษณ์ ไ ทยเชิ ง
เศรษฐกิจ สร้ างสรรค์ บนฐานการผลิตในจั งหวัดสมุ ท รสาคร โดยประกอบด้วยวั ตถุประสงค์ ย่อย
ดังต่อไปนี้
๑. เพื่อสร้างต้นแบบภาชนะอาหารเบญจรงค์และนําทดลองจัดอาหารในงานเลี้ยงแนวคิด
เอกลักษณ์ไทย โดยนักออกแบบรูปลักษณ์อาหาร
๒. เพื่อประเมินผลรับรองต้นแบบภาชนะอาหารเบญจรงค์ส่งเสริมรูปลักษณ์อาหาร แนวคิด
เอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ด้ ว ยวิ ธี วิ ท ยวิ จั ย แบบวิ จั ย และพั ฒ นา (Research and Development) ด้ ว ยเทคนิ ค
ผสมผสาน (Mixed Method) โดยมีขั้นตอนของการวิจัย ๔ ขั้นตอน คือ
ขั้นการวิจัย๑ (Research1: R1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ ภาชนะเบญจรงค์กับรูปลักษณ์
อาหารแนวคิดเอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ การผลิตภาชนะอาหารเบญจรงค์ในจังหวัด
สมุทรสาคร โดยการนําข้อมูลมาพัฒนาออกแบบแบบร่างภาชนะเบญจรงค์กับรูปลักษณ์อาหารแนวคิด
เอกลักษณ์ไทย
ขั้ น การพั ฒ นา ๑ (Develop1: D1) การพั ฒ นาแบบร่ า งและคั ด เลื อ กแบบร่ า งภาชนะ
เบญจรงค์ส่งเสริมรูปลักษณ์อาหาร แนวคิดเอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อการนําแบบ
ร่างไปพัฒนาเป็นต้นแบบภาชนะ
ขั้นการวิจัย ๒ (Research2: R2) การสร้างต้นแบบภาชนะอาหารเบญจรงค์และนําทดลองจัด
อาหารในงานเลี้ยงแนวคิดเอกลักษณ์ไทย โดยนักออกแบบรูปลักษณ์อาหาร โดยการนําภาชนะและ
ภาพถ่ายของการจัดอาหารในงานเลี้ยงโดยใช้ภาชนะต้นแบบไปทําการประเมินผล
ขั้นการพัฒนา ๒ (Develop2: D2) การประเมินเพื่อรับรองภาชนะอาหารเบญจรงค์ต้นแบบ
โดยผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นศิ ล ปะและการออกแบบ ผู้ เ ชี่ ย วชาญการออกแบบรู ป ลั ก ษณ์ อ าหาร และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์ โดยการจัดนิทรรศการเพื่อการรับรอง โดยมี
ผลการวิจัยดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑๒๙

๑. สรุปผลการวิจัย
ผลการสร้างต้นแบบภาชนะอาหารเบญจรงค์และนําทดลองจัดอาหารในงานเลี้ยงแนวคิด
เอกลักษณ์ไทย โดยนักออกแบบรูปลักษณ์อาหาร
ผลการวิ จั ย ขั้ น การวิ จั ย ๑ ในขั้ น ตอนนี้ เ ป็ น การศึ ก ษาข้ อ มู ล พื้ น ฐานที่ เ กี่ ย วกั บ ภาชนะ
เบญจรงค์กับรูปลักษณ์อาหารแนวคิดเอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ การผลิตภาชนะ
อาหารเบญจรงค์ในจังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วย
ผลสัมภาษณ์ผู้ประกอบอาหารและนักออกแบบรูปลักษณ์อาหาร การสัมภาษณ์เรื่องรูปแบบ
(รูปทรง สีและลวดลาย) ภาชนะเบญจรงค์กับการจัดอาหารแนวคิดเอกลักษณ์ไทย เอกลักษณ์ไทยใน
รูปลักษณ์อาหาร และ นําเสนอเอกลักษณ์ไทยในภาชนะเบญจรงค์กับรูปลักษณ์อาหาร ผู้ประกอบ
อาหารและนักออกแบบรูปลักษณ์อาหารที่มีประสบการณ์มากกว่า ๕ ปีและทํางานในระดับประเทศ
ได้ผลการวิจัยเพื่อนําไปใช้เป็นแนวทางการสร้างภาพร่างภาชนะ พบว่า
๑) ความเหมาะสมการใช้ภาชนะอาหารเบญจรงค์ในปัจจุบันไม่เหมาะสมกับรูปลักษณ์อาหาร
ในปัจจุบัน
๒) ภาชนะเบญจรงค์กับการจัดอาหารแนวคิดเอกลักษณ์ไทย ควรมีการปรับปรุงรูปทรง สีสัน
ลวดลาย ให้ดูทันสมัยขึ้น โดยรูปทรงภาชนะที่สามารถนํามาใช้ในการพัฒนาภาชนะเบญจรงค์แนวคิด
เอกลักษณ์ไทย แบ่งเป็นสามลักษณะ คือ สัตว์ ดอกไม้ และลวดลาย
๓) รูปแบบ (รูปทรง สีและลวดลาย)ภาชนะเบญจรงค์กับการจัดอาหารแนวคิดเอกลักษณ์ไทย
สีของภาชนะที่สามารถนํามาใช้ในการพัฒนาภาชนะเบญจรงค์แนวคิดเอกลักษณ์ไทย ควรเน้นการใช้สี
โทนเดียว การใช้สีตัดทอง การใช้สีเดียวไล่ค่าของสี การใช้สีพาสเทล และ การใช้ให้ครบห้ามีแต่ให้ใช้
พื้นที่น้อยๆ การจัดวางลวดลายที่สามารถนํามาใช้ในการพัฒนาภาชนะเบญจรงค์แนวคิดเอกลักษณ์
ไทย ควรมีการวางลวดลายอยู่มุมใดมุมหนึ่ง การวางลวดลายไว้ที่ขอบของจาน และ การลดหรือตัด
ทอนลวดลาย
๔) เอกลักษณ์ไทยในรูปลักษณ์อาหาร ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่าเอกลักษณ์ไทยในรูปลักษณ์อาหาร
ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดเห็นสอด คล้องว่าเหมาะสมกับการจัดอาหารแบบพอดีคํา อาหารที่เป็นคําเป็น
อาหารว่างแบบไทย อาหารในภาชนะขนาดเล็ก เช่น ช้อน กระทง และ อาหารที่เสียบไม้
๕) การนําเสนอเอกลักษณ์ไทยในภาชนะเบญจรงค์กับรูปลักษณ์อาหาร ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่าการ
นําเสนอเอกลักษณ์ไทยในภาชนะเบญจรงค์กับรูปลักษณ์อาหาร เหมาะกับการจัดในโต๊ะงานเลี้ยง โดย
จัดวางบนฐานหรือเชิงให้มีการลดหลั่น การใช้ผ้าปูโต๊ะสีพื้น การใช้แจกันดอกไม้และของตกแต่งแบบ
ไทย และ การใช้งานแกะสลักและงานใบตอง
ผลการสั งเกตรู ป แบบภาชนะเบญจรงค์ และ เทคนิ ค การผลิต เครื่ อ งเบญจรงค์ โดยการ
วิเคราะห์และสรุปแหล่งผลิตเบญจรงค์ ดอนไก่ดีซึ่งเป็นรวมกันมีห้าหลังคาเรือนหลักที่เป็นแม่ข่ายใน

บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ

๑๓๐

การผลิตเบญจรงค์ ด้วยการบันทึกรูปแบบภาชนะเบญจรงค์ ทั้งภาพและการเขียนบรรยายลักษณะ
ของภาชนะ และ การบันทึกเทคนิคการผลิตที่สังเกตจากแหล่งผลิต พบว่า
๑) เบญจรงค์ที่บ้านดอนไก่ดีจังหวัดสมุทรสาครนั้นมีการรวมกลุ่มทํามานานเป็นระยะเวลา
ประมาณ๔๐ ปี โ ดยประกอบไปด้ ว ย ๕ หลั ง คาเรื อ นที่ ทํ า เครื่ อ งเบญจรงค์ โ ดยแต่ ล ะหลั ง มี ก าร
สร้างสรรค์เครื่องเบญจรงค์ ลักษณะเป็นรูปแบบดั้งเดิมโดยเน้นการเขียนลวดลายเต็มเครื่องดินเผามี
การทํารูปแบบการเขียนรายที่เรียนแบบสมัยอยุธยา การเขียนลายเบญจรงค์ลายน้ําทองและการเขียน
ลายตามพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ ๒ ในด้านรูปทรงพบ ๒ ลักษณะ คือ รูปทรงที่เป็นของใช้และ
ของโชว์ ในด้านลวดลายของเครื่องเบญจรงค์ที่ผลิตพบวิธีการให้ลวดลายและสีสันใน ๒ ลักษณะคือ
การให้ลวดลายเลียนแบบของดั้งเดิม เช่น การเขียนลายเส้นดําเลียนแบบเครื่องเบญจรงค์ในสมัย
อยุธยา การเขียนลวดลายเลียนแบบในสมัยรัชกาลที่ ๒ และการเขียนลวดลายที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ จาก
การสังเกตพบว่าภาชนะใส่อาหาร รูปแบบออกเป็น ๔ ชนิดคือ จาน ชามฝา จานเชิง และ ชุดชา
๒) ผลการวิเคราะห์และสรุปปัจจัยพื้นฐานในการผลิตภาชนะเบญจรงค์เพื่อส่งเสริมรูปลักษณ์
อาหารเอกลักษณ์ไทยได้ว่า โดยส่วนใหญ่แล้วจะต้องเป็นภาชนะประเภทจานด้วยสามารถใช้จัดใน
งานเลี้ยงและมีการเขียนลวดลายเพียงด้านเดียวโดยการใช้สีที่มีสีหลักเพียงหนึ่งสีแต่สามารถใช้สีได้
หลากหลายโดยเน้นสีเป็นเพียงสีเดียวและสามารถนํามาใช้ในลักษณะการจัดวางที่ประกอบไปด้วยของ
ตกแต่งจะช่วยเพิ่ม มูลค่าสํ าหรับรูปแบบในการผลิตโดยทํ าการวิเคราะห์ และเลือกรูปแบบตามที่
นักออกแบบรูปลักษณ์อาหารและผู้ผลิต ได้นําเสนอมาอันประกอบด้วย ภาพสัตว์ ได้แก่ ไก่ ปลากัด
นกยูง ช้างและแมว ภาพดอกไม้ ได้แก่ ดอกบัว ดอกราชพฤกษ์ ดอกกล้วยไม้ ดอกมะลิและดอกชบา
ส่วนประเภทลวดลายได้แก่ ลวดลายที่มาจากลายธรรมชาติหรือลายดอกไม้ (ดอกบัว ดอกเข็ม และ
มะยม) ลายพวงมาลัย (ประกอบไปด้วย ดอกรัก และ ดอกจําปีจําปา) และ ลายรวงข้าว
ผลการวิจัยขั้นการพัฒนา ๑ การพัฒนาแบบร่างและคัดเลือกแบบร่างภาชนะเบญจรงค์
ส่งเสริมรูปลักษณ์อาหาร แนวคิดเอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อการนําแบบร่างไป
พัฒนาเป็นต้นแบบภาชนะ โดยการออกแบบร่างภาชนะเบญจรงค์ส่งเสริมรูปลักษณ์อาหาร แนวคิด
เอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จํานวน ๑๕ ชุด ชุดละ ๓ แบบ จํานวน ๔๕ ชิ้นงาน
จากแบบร่างทั้งหมดได้นําให้ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นนักออกแบบรูปลักษณ์อาหารและผู้ผลิตเบญจ
รงค์และผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนเบญจรงค์ จํานวน ๖ ท่าน ประเมินให้คะแนนตามเกณฑ์ด้าน ได้แก่
ด้านรูปทรงภาชนะอาหารเบญจรงค์ ด้านสีของภาชนะอาหารเบญจรงค์ ด้านลวดลายของภาชนะ
เบญจรงค์ ด้านความเหมาะสมในการเป็นภาชนะอาหารเบญจรงค์ และด้านการแสดงเอกลักษณ์ไทย
ผลการประเมินแบบร่างภาชนะส่งเสริมรูปลักษณ์อาหารแนวคิดในการสร้างสรรค์โดยผู้เชี่ยวชาญ
พบว่า ผลการประเมินแบบร่างส่วนใหญ่อยู่ในค่าเฉลี่ยร้อยละ ๙๐ ถึง ๙๘ ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่อยู่ใน
ระดับสูงมาก แปลความว่า แบบร่างภาชนะอาหารมีลักษณะตามเกณฑ์ ผลการเลือกผลิตต้นแบบ
ภาชนะเบญจรงค์ส่งเสริมรูปลักษณ์อาหาร แนวคิดเอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผู้เชี่ยวชาญ
บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ
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ทําการเลือกแบบร่างได้จํานวน ๑๐ ชุด เพื่อเลือกแบบที่ดีที่สุดในแต่ละแบบพบว่ามีแบบที่สามารถ
นําไปผลิตได้จํานวน ๑๐ ชุด ดังต่อไปนี้ แบบที่ ๑ ไก่ แบบที่ ๒ ปลากัด แบบที่ ๓ ช้าง แบบที่ ๔
นกยูง แบบที่ ๖ ดอกบัว แบบที่ ๗ ดอกราชพฤกษ์ แบบที่ ๘ ดอกกล้วยไม้ แบบที่ ๑๒ ลายรวงข้าว
แบบที่ ๑๓ ลายมาลัย และ แบบที่ ๑๔ ลายดอกเข็ม
ผลการวิจัยขั้ น การวิ จัย ๒ การสร้างต้นแบบภาชนะอาหารเบญจรงค์และนําทดลองจั ด
อาหารในงานเลี้ยงแนวคิดเอกลักษณ์ไทย โดยนักออกแบบรูปลักษณ์อาหาร ด้วยการนําเสนอภาชนะ
และภาพถ่ายของการจัดอาหารในงานเลี้ยงโดยใช้ภาชนะต้นแบบสําหรับงานเลี้ยง พบว่า ภาชนะ
อาหารเบญจรงค์ต้นแบบส่งเสริมรูปลักษณ์อาหารแนวคิดเอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ผู้วิจัยได้นําแบบร่างต้นแบบภาชนะเบญจรงค์ ไปสร้างเป็นต้นแบบภาชนะเบญจรงค์จํานวน ๑๐ ชุด
ละ ๓ ใบ รวมทั้งสิ้น ๓๐ ใบ โดยได้ต้นแบบภาชนะ แบ่งออกเป็นสามกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสัตว์ กลุ่ม
ดอกไม้ และกลุ่มลวดลาย แต่ละกลุ่มประกอบด้วย กลุ่มที่ ๑ สัตว์ ประกอบด้วย ชุดที่ ๑ ไก่ ชุดที่ ๒
ปลากัด ชุดที่ ๓ ช้าง และ ชุดที่ ๔ นกยูง กลุ่มที่ ๒ ดอกไม้ ประกอบด้วย ชุดที่ ๑ ดอกบัว ชุดที่ ๒
ดอกราชพฤกษ์ และ ชุดที่ ๓ ดอกกล้วยไม้ กลุ่มที่ ๓ ลวดลาย ประกอบด้วย ชุดที่ ๑ ลายรวงข้าง ชุด
ที่ ๒ ลายมาลัย และ ชุดที่ ๓ ลายดอกเข็ม ซึ่งแต่ละชุด ประกอบด้วยจานกลมขนาด ๑๔ นิ้ว ๑๑
นิ้ว และ ๘ นิ้ว อย่างละ ๑ ใบ รวมชุดละ ๓ ใบ
ด้านเทคนิคการออกแบบ ลักษณะภาชนะต้นแบบเมื่อนําไปเขียนลงเป็นลวดลายเบญจรงค์ที่
มีการปรับจากแบบร่างให้เข้ากับเทคนิคการเขียนภาชนะเบญจรงค์โดยผลงานส่วนใหญ่มีการสร้าง
ต้นแบบให้เหมาะสมกับการนําไปใช้จัดอาหาร และปรับตามกรรมวิธีการเขียนลายและการลงสีของ
เบญจรงค์ โดยผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการเขียนลายที่มีลักษณะผสมผสานกับภาพเขียน คือ การสร้าง
รอยที่แปรง (ตัวอย่างชุดไก่) การไล่สีอ่อนแก่ (ตัวอย่างชุดช้าง) การตวัดพู่กัด (ตัวอย่างชุดปลากัด)
และการเขียนทองสร้างมิติ (ตัวอย่าง ชุดนกยูง)
ด้านการใช้สี มีลักษณะการเขียนเบญจรงค์แบบลายน้ําทองด้วย วิธีการใช้สีแบบสีเอกรงค์
ประกอบด้วย ชุด ช้ าง ชุ ด นกยูง ชุด กล้ว ยไม้ ชุด ลายรวงข้าว วิธีก ารใช้สีแ บบสี จํานวนน้ อยสี
ประกอบด้วย ชุดไก่ ชุดปลากัด ชุดดอกบัว ชุดลายมาลัย และชุดลายดอกเข็ม และ วิธีการใช้สีแบบสี
พาสเทล ประกอบด้วย ชุดดอกราชพฤกษ์
ด้านมิติภาชนะต้นแบบ ได้สร้างสรรค์มา ๒ ลักษณะ คือ ภาชนะที่เขียนลายลงจาน และ
ภาชนะที่มีการปั้นนูนประกอบ ได้แก่ กลุ่มที่ ๑ ชุดที่ ๑ ไก่ ชุดที่ ๒ ปลากัด ชุดที่ ๓ ช้าง ชุดที่ ๔
นกยูง กลุ่มที่ ๒ ดอกไม้ ชุดที่ ๑ บัว และชุดที่ ๓ กล้วยไม้
ส่วนผลการทดลองจัดอาหารในงานเลี้ยงแนวคิดเอกลักษณ์ไทย โดยนักออกแบบรูปลักษณ์
อาหาร ในขั้นตอนผู้วิจัยได้คัดเลือกนักออกแบบรูปลักษณ์อาหารที่มีผลงานระดับประเทศ โดยเป็น
บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ
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นักเขียนและนักออกแบบรูปลักษณ์อาหารประจํานิตยสาร จํานวน ๕ คน ทําการออกแบบแนวคิด
การจัดอาหารกับภาชนะเบญจรงค์ต้นแบบ โดยมีผู้ที่ทํางานจัดเลี้ยงและอาจารย์ผู้สอนด้านอาหาร
จํ า นวน ๓ คน ตรวจสอบความเหมาะสมรายการอาหาร และ ช่ า งภาพอาหาร ที่ มี ผ ลงานใน
ระดับประเทศ จํานวน ๓ คน เลือกภาพเพื่อเสนอแนวคิดในการทดลองจัดอาหารในงานเลี้ยงแนวคิด
เอกลักษณ์ไทย โดยการจัดอาหารเป็นอาหารแบบพอดีคํา สําหรับใช้ในโต๊ะว่างอาหารหรือซุ้มอาหาร
ซึ่งเป็นอาหารว่างและอาหารหวาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของงานเลี้ยงแบบบุฟเฟต์ และ ค็อกเทล โดยมี
แจกั นและของตกแต่งตามแนวคิดที่สอดคล้องกั บภาพและลวดลายของจาน โดยแนวคิดหลั กสื่อ
ความหมายในทางมงคล และเป็นสัญลักษณ์ อันแสดงเอกลักษณ์ของไทย
ลักษณะการให้สีหลักของโต๊ะอาหารในงานเลี้ยงแนวคิดเอกลักษณ์ไทย ตามแนวคิดของ
นักออกแบบรูปลักษณ์อาหาร มีทั้งสีตัดกัน และสีกลมกลืน แบ่งออกเป็นสีน้ําเงิน ได้แก่ ชุดปลากัด
และชุดนกยูง สีทอง ได้แก่ ชุดไก่ ชุดช้าง และชุดรวงข้าว สีฟ้า ได้แก่ ชุดดอกบัว ชุดกล้วยไม้ และชุด
ลายมาลัย สีขาวทอง และเหลืองอ่อน ได้แก่ ชุดราชพฤกษ์ และชุดลายดอกเข็ม ซึ่งเกิดจากสีของผ้า
ปูโต๊ะ จาน และสีของอาหารต่างๆ
การจัดวางจานส่วนให้จะวางอยู่บานฐานลองเป็นชั้นลดหลั่นแบบสับหว่าง และแบบขั้นบันได
ให้ มี ร ะดั บ ความสู งสะดวกต่ อ การตั กอาหาร และเพื่อ ความสวยงามโดดเด่ น ของจานและเนื้อ หา
เรื่องราว
ผลการประเมิ น ผลรั บ รองต้ น แบบภาชนะอาหารเบญจรงค์ ส่ ง เสริ ม รู ป ลั ก ษณ์ อ าหาร
แนวคิดเอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์
การจัดนิทรรศการเพื่อรับรองผลได้จัดขึ้น ณ แหล่งผลิตเบญจรงค์ดอกไก่ดี อําเภอกระทุ่ม
แบน จังหวัดสมุทรสาคร และทําการสัมภาษณ์เพื่อประเมินผลรับรอง
ผลการวิจัยขั้นการพัฒนา ๒
การจัดนิทรรศการเพื่อรับรองผลได้จัดขึ้น ณ แหล่งผลิตเบญจรงค์ดอนไก่ดี อําเภอกระทุ่ม
แบน จังหวัดสมุทรสาคร และทําการสัมภาษณ์เพื่อประเมินผลรับรอง พบว่า ผู้เชี่ยวชาญ ด้านศิลปะ
และการออกแบบ ด้านการออกแบบรูปลักษณ์อาหาร และด้านมา๖รฐานผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ ให้
การรับรองคุณภาพเบญจรงค์ส่งเสริมรูปลักษณ์อาหารแนวคิดเอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ทุกชุด ได้ผ ลการรับรองระดับคุ ณ ภาพดีมากที่ สุ ด ทั้งภาพรวมและด้านต่างๆ ของแต่ละชุ ดโดยมี
ค่าเฉลี่ย (𝑋) อยู่ระหว่าง 4.900 ถึง 4.700 โดยทั้ง ๑๐ ชุด แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม มีค่าคุณภาพเรียง
ตามลําดับ ดังนี้ ลําดับที่ ๑ กลุ่มที่ ๑ สัตว์ ชุดที่ ๔ นกยูง (𝑋=4.900, S.D.=0.141) ลําดับที่ ๒
กลุ่มที่ ๓ ลวดลาย ชุดที่ ๒ ลายมาลัย (𝑋=4.889, S.D.=0.219) ลําดับที่ ๓ กลุ่มที่ ๒ ดอกไม้ ชุดที่
๑ ดอกบัว (𝑋=4.867, S.D.=0.206) ลําดับที่ ๔ กลุ่มที่ ๑ สัตว์ ชุดที่ ๒ ปลากัด (𝑋=4.833,
S.D.=0.220) ลําดับที่ ๕ กลุ่มที่ ๒ ดอกไม้ ชุดที่ ๓ กล้วยไม้ (𝑋=4.822, S.D.=0.216) ลําดับที่ ๖
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กลุ่มที่ ๑ สัตว์ ชุดที่ ๓ ช้าง (𝑋=4.822, S.D.=0.298) ลําดับที่ ๗ กลุ่มที่ ๓ ลวดลาย ชุดที่ ๑ ลาย
รวงข้าว (𝑋=4.800, S.D.=0.274) ลําดับที่ ๘ กลุ่มที่ ๑ สัตว์ ชุดที่ ๑ ไก่ (𝑋=4.789, S.D.=0.318)
ลําดับที่๙ กลุ่มที่ ๓ ลวดลาย ชุดที่ ๓ ลายดอกเข็ม (𝑋=4.733, S.D.=0.283) และ ลําดับที่ ๑๐
กลุ่มที่ ๒ ดอกไม้ ชุดที่ ๒ ดอกราชพฤกษ์ (𝑋=4.700, S.D.=0.396)
๒. อภิปรายผลการวิจัย
อภิปรายผลการสร้างต้นแบบภาชนะอาหารเบญจรงค์และนําทดลองจัดอาหารในงาน
เลี้ยงแนวคิดเอกลักษณ์ไทย โดยนักออกแบบรูปลักษณ์อาหาร
อภิ ป รายผลการวิ จั ย ขั้ น การวิ จั ย ๑ ผลสั ม ภาษณ์ ผู้ ป ระกอบอาหารและนั ก ออกแบบ
รูปลักษณ์อาหาร จากการสัมภาษณ์เรื่องรูปแบบ (รูปทรง สีและลวดลาย) ภาชนะเบญจรงค์กับการ
จัดอาหารแนวคิดเอกลักษณ์ไทย เอกลักษณ์ไทยในรูปลักษณ์อาหาร และ นําเสนอเอกลักษณ์ไทยใน
ภาชนะเบญจรงค์ กั บ รู ป ลั ก ษณ์ อ าหาร ผู้ ป ระกอบอาหารและนั ก ออกแบบรู ป ลั ก ษณ์ อ าหารที่ มี
ประสบการณ์มากกว่า ๕ ปีและทํางานในระดับประเทศ ได้ผลการวิจัยเพื่อนําไปใช้เป็นแนวทางการ
สร้างภาพร่างภาชนะ พบว่า ในด้านความพร้อมของชุมชม มีความพร้อมในการผลิตและฝีมือในการ
เขียนลายแบบต่างๆ เป็นอย่างยิ่ง จากการสัมภาษณ์ทุกบ้านให้ข้อมูลตรงกันว่า สามารถเขียนได้ทุก
แบบทั้งแบบเส้นดําสมัยอยุธยา หรือลายน้ําทอง รวมถึงลวดลายที่ลูกค้าเขียนแบบมาว่าจ่ายผลิต
สอดคล้องกับ พรรนา พูนพิน และคณะ (๒๕๕๒) พัฒนาระบบผลิตภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์ของกลุ่ม
หมู่ บ้ า น เบญจรงค์ ด อนไก่ ดี ตํ า บลดอนไก่ ดี อํ า เภอกระทุ่ ม แบน จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร กลุ่ ม
ผู้ประกอบการฯ และแนะนําแนวทางในการพัฒนาโดยการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามและมีมูลค่า
มากขึ้น แต่ปัญหาอย่างหนึ่งของการสร้างสรรค์งานเบญจรงค์คือ การซ้ําแบบเดิมๆ ซึ่งผู้บริโภคบาง
กลุ่มต้องการของสิ่งใหม่ แต่ทางกลุ่มผู้ประกอบการก็พยายามคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มาตอบสนอง
ความต้องการ เช่น พรรนา พูนพิน และคณะ (๒๕๕๒) เสนอว่า ผู้ประกอบการต้องการผลิตสินค้าใน
รูปแบบที่แตกต่างไปจากเครื่องเบญจรงค์แบบเดิม ๆ เช่น ที่วางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
แนวคิ ด การต้ อ งการสิ น ค้ า รู ป แบบใหม่ เ พื่ อ จํ า หน่ า ยในชุ ม ชนนั้ น สอดคล้ อ งกั บ ผลการ
สัมภาษณ์นักออกแบบรูปลักษณ์อาหารและผู้ประกอบอาหาร ในด้านความเหมาะสมการใช้ภาชนะ
อาหารเบญจรงค์ในปัจจุบันไม่เหมาะสมกับรูปลักษณ์อาหารในสังคมปัจจุบัน เพราะเครื่องเบญจรงค์
ปัจจุบันถูกนําไปใช้เป็นของที่ระลึกมากกว่าการใช้งานในอดีต สอดคล้องกับแนวคิด ของเบญจวรรณ
บวรกุลภา และ สัมฤทธิ์ เทียนดา (๒๕๕๖) ที่ทําวิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์ตลาดผลิตภัณฑ์เครื่อง
เบญจรงค์ กรณีศึกษา หมู่บ้านเบญจรงค์ ตําบลดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า พัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้มีความหลากหลาย และพัฒนาความสวยงามและการออกแบบเพื่อเหมาะกับเป็นของขวัญทั่วไป
และแนวคิดตามเทศกาลต่าง ๆ ดังนั้นการส่งเสริมให้เบญจรงค์มาใช้ในชีวิตประจําวันหรือใช้ในจํานวน
มาขึ้นจึงเป็นการช่วยส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมเหล่านี้ได้อย่างดี
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นอกจากประเด็นรูปแบบของผลิตภัณฑ์ใหม่ เบญจวรรณ บวรกุลภา และ สัมฤทธิ์ เทียนดา
(๒๕๕๖) เสนอจุดแข็งอีกประการหนึ่งของชุมชนคือ การกําหนดกลยุทธ์หลายระดับราคา ซึ่งการผลิต
เครื่องเบญจรงค์ตั้งแต่สมัยอยุธยา จนถึงสมัยที่เครื่องเบญจรงค์เฟื่องฟูในรัชกาลที่ ๒ พบว่า เป็นการสั่ง
ทําตามรูปแบบและจํานวนที่ผลิต ราคาจึงขึ้นอยู่กับความละเอียดการการเขียนลวดลายที่สวยงาม ซึ่ง
เป็นความพิเศษของการเขียนลายเบญจรงค์ ที่สามารถตั้งราคาได้ตามความนิยมของผู้บริโภคต่อ
ผลิตภัณฑ์นั้น สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ นักออกแบบรูปลักษณ์อาหารที่เห็นว่าราคาเบญจรงค์ใน
การใช้สําหรับเป็นภาชนะอาหารค่อนข้างสูง ลวดลายมากทําให้รูปลักษณ์อาหารดูไม่โดดเด่น อีก
ประเมินหนึ่งในด้านราคาสอดคล้องกับความต้องการใช้งานของนักออกแบบรูปลักษณ์อาหาร ที่เสนอ
ว่า ควรเน้นการใช้สีโทนเดียว การใช้สีตัดทอง การใช้สีเดียวไล่ค่าของสี การใช้สีพาสเทล และ การใช้
ให้ครบห้ามีแต่ให้ใช้พื้นที่น้อยๆ การจัดวางลวดลายที่สามารถนํามาใช้ในการพัฒนาภาชนะเบญจรงค์
แนวคิดเอกลักษณ์ไทย ควรมีการวางลวดลายอยู่มุมใดมุมหนึ่ง การวางลวดลายไว้ที่ขอบของจาน
และ การลดหรือตัดทอนลวดลาย การลวดลายและเขียนลายในปริมาณน้อย สีที่ไม่หลากหลาย จะลด
ความยาก และค่าวัสดุ ก็จะทําให้ราคาถูกลงที่ผู้บริโภคทั่วไปสามารถใช้ได้ หรือ อุตสาหกรรมบริการ
อาหารก็สามารถนําไปใช้ได้มากขึ้นเป็นผลดีในการเพิ่มช่องทางการจําหน่าย และเป็นการเผยแพร่
ศิลปหัตถกรรมอีกวิธีการหนึ่ง
สําหรับจุดอ่อนที่สําคัญของกลุ่มผู้ประกอบการนี้ คือ การผลิตเครื่องขาว (เครื่องเซรามิก
เคลือบ) มีเพียงบางเดียวที่ผลิตได้ดังนี้รูปแบบของการผลิตเครื่องขาวก่อนเขียนสีจึงต้องพัฒนาไปตาม
สินค้าเครื่องเซรามิกที่ท้องตลาดผลิต การพัฒนางานปั้นเครื่องเซรามิกรูปแบบใหม่ๆ จึงยังทําได้อย่าง
จํ า กั ด ซึ่ ง บางผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนไม่มี ศั ก ยภาพปั้ น เพื่อ นํ า ไปเขี ย นลายเบญจรงค์ ซึ่ ง ตรงกั น ข้ า มกั บ
ความสามารถในการเขียนลวดลายที่มีสูง แต่ขาดเพียงลาดลายใหม่ที่ผู้บริโภคต้องการและรูปทรงใหม่
ของเครื่องเบญจรงค์เท่านั้น ดังนั้น รูปแบบเบญจรงค์ที่แสดงเอกลักษณ์ไทยและส่งเสริมรูปลักษณ์
อาหารจึงสามารถพัฒนาขึ้นได้ตามศักยภาพของชุมชน และ สอดคล้องกับความต้องการในการทําให้
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ร าคาต่ํ า ลง และทั น สมั ย มากขึ้ น ในงานวิ จั ย ที่ ผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ ท ดลองแก้ ปั ญ หาของการ
สร้างสรรค์งานปั้นเครื่องปั้นในส่วนตกแต่งซึ่งจะทําให้ชุนชนได้เพิ่มวิธีการสร้างสรรค์รูปแบบงานปั้นที่
ชุมชนมีศักยภาพทําได้ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและเพิ่มคุณค่าให้กับงานเครื่องเบญจรงค์ต่อไป
อภิ ป รายผลการวิ จั ย ขั้ น การพั ฒ นา ๑ ในการร่ า งแบบภาชนะเบญจรงค์ แ นวคิ ด
เอกลักษณ์ไทยนั้น ได้เลือก แบ่งเป็นสามลักษณะ คือ สัตว์ ดอกไม้ และลวดลาย ที่มาจากการ
วิเคราะห์ และสรุปผลได้ แบบร่างภาชนะเบญจรงค์ส่งเสริมรูปลักษณ์อาหาร แนวคิดเอกลักษณ์ไทย
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จํานวน ๑๕ ชุด ชุดละ ๓ แบบ จํานวน ๔๕ ชิ้นงาน ผู้เชี่ยวชาญทําการเลือก
แบบร่างได้จํานวน ๑๐ ชุด เพื่อเลือกแบบที่ดีที่สุดในแต่ละแบบพบว่า มีแบบร่างที่สามารถนําไปผลิต
ได้จํานวน ๑๐ ชุด ดั งต่อไปนี้ แบบที่ ๑ ไก่ แบบที่ ๒ ปลากัด แบบที่ ๓ ช้ าง แบบที่ ๔ นกยูง
แบบที่ ๖ ดอกบัว แบบที่ ๗ ดอกราชพฤกษ์ แบบที่ ๘ ดอกกล้วยไม้ แบบที่ ๑๒ ลายรวงข้าว แบบที่
๑๓ ลายมาลัย และ แบบที่ ๑๔ ลายดอกเข็ม เมื่อพิจารณาที่รูปแบบพบว่า การสร้างลายในเบญจรงค์
มีสองลักษณะจากการเขียนลวดลายและการสร้างเป็นผู้ซึ่งช่างไทยโบราณเรียกว่า การผูกลาย เป็น
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การพัฒนาลวดลายขึ้นมาให้ ซึ่งทั้งรูปแบบมีความใกล้เคียงกับการวิเคราะห์อัตลักษณ์ลวดลายเครื่อง
เบญจรงค์ของไทย จากงานวิจัยของฤดี นิยมรัตน์ (๒๕๕๗) ที่ค้นหาอัตลักษณ์ลวดลายเบญจรงค์ไทย
ผลการวิจัยพบว่า ลวดลายเครื่องเบญจรงค์ กลุ่มที่ ๑ ลวดลายเบญจรงค์ในกลุ่มเทพนมและลายไทย
รูป สัตว์ กลุ่มที่ ๒ ลวดลายเบญจรงค์ในกลุ่มลายพรรณพฤกษา และ กลุ่มที่ ๓ ลวดลายเบญจรงค์
ในกลุ่มลายผ้ายก ซึ่งในกลุ่มที่ ๑ ตรงกับแบบร่างกลุ่มสัตว์ กลุ่มที่ ๒ ตรงกับแบบร่างกลุ่ม ดอกไม้
และกลุ่ ม ที่ ๓ ตรงกั บ แบบร่ า งลวดลายในแบบร่ า งของงานวิ จั ย นี้ เป็ น แบบร่ า งที่ ใ ห้ เ กิด แนวคิ ด
เอกลักษณ์ไทยที่สวยงาม สอดคล้องกับนิยามของเอกลักษณ์ไทยที่ว่า คือสิ่งที่แสดงวามดีงาม ส่วนการ
ประเมินผลแบบร่างที่มีเกณฑ์การประเมินแบบร่างทั้ง ๕ ด้าน คือ รูปทรงภาชนะอาหารเบญจรงค์ สี
ของภาชนะอาหารเบญจรงค์ ลวดลายของภาชนะอาหารเบญจรงค์ ความเหมาะสมในการเป็น
ภาชนะอาหารเบญจรงค์ และการแสดงเอกลักษณ์ไทย ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่าในทางรูปลักษณ์นั้น
รูปทรง สี ลวดลาย นั้นส่งผลต่อการแสดงเอกลักษณ์ได้ทั้งสิ้น จึงทําให้ผลการประเมินอยู่แบบร่าง
ทั้งหมดอยู่ในระดับดีมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยการออกแบบเบญจรงค์ของ เอกสิทธิ์ ชาตินทุ
(๒๕๕๑) ทําการวิจัยเรื่อง การออกแบบและพัฒนาชุดกาแฟเซรามิกโดยใช้แนวความคิดจากรูปทรง
หงส์ในวรรณคดีไทย โดยนําเอาลักษณะเฉพาะของรูปทรง ลวดลาย และลายเส้นที่สะท้อนอยู่บนตัว
หงส์มาใช้ในการออกแบบ ผลการประเมินผลิตภัณฑ์ ระดับดีมีค่าเฉลี่ย ๔.๐๕ สามารถพัฒนารูปแบบที่
สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยได้อย่างอ่อนช้อยงดงาม จากงานวิจัยดังกล่าวการใช้รูป
และลาดลายมาดัดแปลงผูกลายจะช่วยให้เกิดการแสดงเอกลักษณ์ไทยได้อย่างดียิ่ง
อภิปรายผลการวิจัยขั้นการวิจัย ๒ การสร้างภาชนะต้นแบบนั้นมีความเหมือนแบบร่าง
มาก แต่ก็มีปัญหาเรื่องการเขียนลวดลายบางประการ เช่น สีหลุดร่อน สีผิดเพี้ยนบาง หรือการสีไม่
เรียบ โดยผู้วิจัยแก้ปัญหาโดยการให้ทําการออกแบบพื้นผิวให้ตามลักษณะเนื้อสี เช่น ชุดไก่ที่มีการ
สร้างพื้นผิวแบบผิวไม้ด้านหลังตัวไก่เป็นต้น สอดคล้องกับวิธีการแก้ปัญหาในงานสร้างสรรค์ของ
สถาบั น ศิ ล ปกรรม กรมศิ ล ปากร (2545) จั ด ทํ า โครงการประยุ ก ต์ แ ละสร้ า งสรรค์ แ ละพั ฒ นา
เครื่องปั้นดินเผาใช้ข้อมูลต่างๆด้านศิลปกรรมและเครื่องปั้นดินเผาไทยทุกยุคทุกสมัย พบปัญหาสีบน
เคลือบบางสีมาผสมกันแล้วนําไปเผาสีที่ผสมจะหายไปโดยเฉพาะสีแดงสีส้มและสีเหลืองบางสี สาเหตุ
เพราะสีบางสีมีคุณสมบัติไม่สามารถผสมกับสีอื่นได้ แนวทางแก้ไขก่อนนําสีชนิดนี้มาปฏิบัติงานควร
ทดลองคุณสมบัติของสีทุกสี เช่นการนําสีแต่ละสีให้มีความหนาบางและนําสีแต่ละสีมาผสมกันใน
อัตราส่วนต่างๆ เพื่อกันความผิดพลาดในการนําไปใช้ แต่ ผู้วิจัยได้นําแนวคิดนี้มาตัดแปลงจนเกิดแนว
ทางการเขียนลายที่มีลักษณะผสมผสานกับภาพเขียน คือ การสร้างรอยที่แปรง (ตัวอย่างชุดไก่) การ
ไล่สีอ่อนแก่ (ตัวอย่างชุดช้าง) การตวัดพู่กัด (ตัวอย่างชุดปลากัด) และการเขียนทองสร้างมิติ (ตัวอย่าง
ชุดนกยูง) การสร้างรูปแบบการใช้ผสมสี คุณสมบัติของสีเบญจรงค์ และ การใช้วิธีการระบายใหม่เพื่อ
แก้ปัญหาและเกิดการสร้างสรรค์
ส่วนของการปั้นนูนที่นําเข้ามาประยุกต์ใช้นั้น เป็นการสร้างมิติให้ภาชนะต้นแบบเป็นการ
สร้างอัตลักษณ์ในกับต้นแบบและการเสริมศักยภาพของชุมชน โดยได้สร้างสรรค์มา ๒ ลักษณะ คือ
ภาชนะที่เขียนลายลงจาน และ ภาชนะที่มีการปั้นนูนประกอบ ได้แก่ กลุ่มที่ ๑ ชุดที่ ๑ ไก่ ชุดที่ ๒
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ปลากัด ชุดที่ ๓ ช้าง ชุดที่ ๔ นกยูง กลุ่มที่ ๒ ดอกไม้ ชุดที่ ๑ บัว และชุดที่ ๓ กล้วยไม้ ผลของการ
สร้างสรรค์ได้ความสวยงาม ส่วนให้ด้านความสะอาดของการทําความสะอาดหรือการขนส่ง ผู้วิจัยได้
แก้ปัญหาคือการทําชิ้นส่วนที่ถอดประกอบได้โดยการใช้ตะปูเกลียวเพื่อขันติดและสามรถถอดออกเพื่อ
ทําการขนย้าย หรือล้างได้สะดวก นอกจากนี้แบบร่างทุกแบบสามารถปรับให้เป็นงานเขียนลายแบบ
เรียบติดภาชนะได้โดยไม่ต้องรูปนูนซึ่งก็สามารถใช้งานได้สะดวกและแสดงเอกลักษณ์ได้อย่างดี
ส่วนผลการทดลองจัดอาหารในงานเลี้ยงแนวคิดเอกลักษณ์ไทย โดยนักออกแบบรูปลักษณ์
อาหาร ในขั้นตอนผู้วิจัยได้คัดเลือกนักออกแบบรูปลักษณ์อาหารที่มีผลงานประดับ โดยการจัดอาหาร
เป็นอาหารแบบพอดีคํา สําหรับใช้ในโต๊ะว่างอาหารหรือซุ้มอาหาร ซึ่งเป็นอาหารว่างและอาหาร
หวาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของงานเลี้ยงแบบบุฟเฟต์ และ ค็อกเทล โดยมีแจกันและของตกแต่งตาม
แนวคิดที่สอดคล้องกับภาพและลวดลายของจาน โดยแนวคิดหลักสื่อความหมายในทางมงคล และ
เป็นสัญลักษณ์ อันแสดงเอกลักษณ์ของไทย สมารถนําไปใช้ได้อย่างดี เป็นวิธีการที่สอดคล้องกับ
แนวคิ ด ของศาตรา กระฉอดนอก (๒๕๕๒) ทํ า การวิ จั ย เรื่ อ งการจั ด อาหารไทยให้ แ สดงออกซึ่ ง
เอกลักษณ์ไทย โดยศึกษาและสังเคราะห์องค์ความรู้ จากวัฒนธรรมการกินอาหารไทยในอดีต ลักษณะ
การจัดอาหารไทยที่สื่อความเป็นเอกลักษณ์ไทย หลักทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์ และการออกแบบ จะ
สร้างความสวยงาม ความน่ารับประทาน ความน่าสนใจของรูปแบบการจัดอาหาร และการพิจารณา
หลักคิดต่าง ๆ มาใช้ในการออกแบบ ดังนั้นการจัดตามหลักการด้วยการเลือกใช้สีและสิ่งของตกแต่ง
จึงเป็นวิธีการหนึ่งจะจะทําให้อาหารเป็นเสมือนผู้สื่อแสดงความงามของเอกลักษณ์ไทยต่อผู้พบเห็นได้
ดีเป็นการแสดงความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยผ่านงานศิลปหัตถกรรมไทยอย่างดียิ่ง
อภิปรายผลการประเมินผลรับรองต้นแบบภาชนะอาหารเบญจรงค์ส่งเสริมรูปลักษณ์
อาหาร แนวคิดเอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์
อภิปรายผลการวิจัยขั้นการพัฒนา ๒ การจัดนิทรรศการเพื่อรับรองผลได้จัดขึ้น ณ แหล่ง
ผลิตเบญจรงค์ดอกไก่ดี อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร และทําการสัมภาษณ์เพื่อประเมินผล
รับรอง พบว่า ผู้เชี่ยวชาญ ด้านศิลปะและการออกแบบ ด้านการออกแบบรูปลักษณ์อาหาร และ
ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ ให้การรับรองคุณภาพเบญจรงค์ส่งเสริมรูปลักษณ์อาหารแนวคิด
เอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทุกชุดอยู่ในระดับคุณภาพดีมากที่สุด ทั้งภาพรวมและด้าน
ต่างๆ ของแต่ละชุดโดยมีค่าเฉลี่ย (𝑋) อยู่ระหว่าง 4.900 ถึง 4.700 โดยทั้ง ๑๐ ชุด แสดงให้เห็นว่า
การสร้างสรรค์ภาชนะเบญจรงค์ส่งเสริมรูปลักษณ์อาหารแนวคิดเอกลักษณ์ไทยนั้นต้องอาศัยพัฒนาตัว
รูปแบบของภาพหรือลายที่เขียนลงเพื่อให้เห็นเอกลักษณ์ และคํานึงถึงการใช้งานของภาชนะที่จะ
ส่ ง เสริ ม อาหารให้ มี ค วามสวยงาม น่ า รั บ ประทาน ประกอบกั บ การใช้ ภ าพและลายที่ มี ป ริ ม าณ
พอเหมาะจะทําให้ราคาลดลง และเพิ่มปริมาณการผลิตและช่องทางการจําหน่ายไปอีกหลายกลุ่ม
ในการส่งเสริมรูปลักษณ์อาหารนั้นปัจจุบันสังคมไทยมีการรับวัฒนธรรมอาหารจากต่างชาติ
เข้ามาผสมผสานกับรูปลักษณ์อาหารไทยมีการผสมผสานระหว่างรูปลักษณ์อาหารของต่างชาติมาขึ้น
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การจะรัก ษาเอกลั ก ษณ์ ของอาหารไทยที่ ดี จึ งควรรัก ษาที่ก ารนํ าเอกลัก ษณ์ ข องอาหารไทยผ่ า น
รู ป ลั ก ษณ์ ต่ า งๆที่ ส ามารถสื่ อ ถึ ง ความเป็ น ไทย การใช้ ภ าชนะเบญจรงค์ ที่ มี รู ป และลวดลายที่ มี
เอกลักษณ์ไทยก็ไปการส่งเสริมให้อาหารแสดงออกถึงเอกลักษณ์ไทยไปด้วยนั้นเอง อีกประการหนึ่ง
การนํ า รู ป แบบภาชนะเบญจรงค์ เ หล่ า นี้ ไ ปใช้ ไ ด้ กั บ อาหารแบบชนชาติ ต่ า งๆ ได้ ก็ ยั ง แสดงความ
เอกลักษณ์ไทยได้ดีอีกด้วย เพราะลวดลายที่แสดงเรื่องราวแบบไทย ประกอบกับการพัฒนารูปแบบ
จานนั้ นก็ ส ามารถใช้เป็ นของตกแต่งที่เคลื่อนย้า ยบรรจุลงกระเป๋าสั มภาระของนักท่องเที่ยวเพื่ อ
นําไปใช้ในการตกแต่งหรือบรรจุอาหารได้สะดวกกว่าภาชนะรูปแบบอื่นๆ ก็เท่ากับว่าเป็นการส่งเสริม
ให้เกิดการจําหน่ายได้มากกว่าภาชนะรูปแบบอื่นๆ และเป็นเสมือนทูตทางวัฒนธรรมที่ไปแสดงให้
ชาวต่างชาติได้ชื่นชมถึงความงดงามของเอกลักษณ์ไทยอีกวิธีการหนึ่ง
ในส่วนของแนวคิดเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์นั้นงานวิจัยเรื่องนี้จัดทําตามห่วงโซ่การสร้างสรรค์
ที่เน้นการเข้าสู่การยอมรับของผู้ผลิต ผู้บริโภค และเจ้าหน้าที่รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ รับรองเป็น
การตรวจสอบแบบสามเส้าและเป็นวิธีการตามห่วงโซ่การสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนที่ชุมชน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันสินค้าที่แสดงอัตตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเหล่านี้ได้พัฒนาต่อยอดสู่
การใช้งานและการอนุรักษ์ สอดคล้องกับแนวคิดของ ธนิก เลิศชาญฤทธ์ (2560: 9-11) เสนอแนวคิด
ของการสร้างภาชนะดินเผาสองทฤษฏี คือ เกิดขึ้นจากจุดมุ่งหมายในการทําครัว (Culinary theory )
และเกิดขึ้นเพื่อแสดงฐานะทางสังคมของผู้ครอบครอง ( Social /Symbolic elaboration theory)
ทั้งสองทฤษฏีเป็นการแสดงให้เห็นถึงการสร้างสรรค์เครื่องปั้นดินเผาที่เป็นเครื่องแสดงฐานะ ที่ใน
ชุมชนสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อจําหน่าย และในงานวิจัยได้นําแนวคิดของการสร้างเครื่องปั้นดินเผาเพื่อเป็น
เครื่องครัวมาพัฒนาให้เกิดรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้กับคนที่มีฐานะเศรษฐกิจปานกลางและ
อุตสาหกรรมบริการอาหารเพิ่มขึ้น อันเป็นการสืบทอดงานด้านวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์เชิง
เศรษฐกิจได้อย่างดี
ในเชิงกระบวนการออกแบบการใช้ขั้นตอนของการออกแบบ การวิจัยและพัฒนา และห่วงโซ่
การสร้างสรรค์ มาผลิ ตสินค้าเชิ งสร้างสรรค์ก็เป็นกระบวนการที่จะได้ ผลิ ตภัณฑ์ที่มีคุ ณภาพ และ
ช่องทางของการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมทางศิลปวัฒนธรรมอื่นๆ ได้อย่างดีดังผลของการ
ประเมินการออกแบบภาชนะเบญจรงค์ชุดนี้ และเมื่อนําผลการประเมินรูปแบบภาชนะชุดนี้ลงสู่กลุ่ม
ผู้ประกอบการและได้สัมภาษณ์จากการจัดนิทรรศการก็พบว่า ผู้ประกอบการสนใจสร้างสรรค์เครื่อง
เบญจรงค์ลวดลายลักษณะนี้ขึ้นเพื่อใช้ผลิต แสดงให้เห็นถึงการตอบรับในวิธีการและแนวคิดของการ
สร้างสรรค์เป็นอย่างดี และมีแนวโน้นการผลิตต่อยอดไปสู่ผู้ใช้ได้อย่างดียิ่ง
๓. ข้อเสนอแนะ
ในการวิจัยครั้งนี้ มุ่งนําไปใช้ในการเป็นแนวทางและสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม
ของชุมชนเพื่อเอกลักษณ์ไทย โดยมีข้อเสนอแนะ ๓ ด้านคือ
ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ประกอบการผลิตเครื่องเบญจรงค์ เครื่องเบญจรงค์เป็นเอกลักษณ์ไทย
อย่างหนึ่ง จากผลการวิจัยที่พบว่า นักออกแบบรูปลักษณ์อาหารและผู้ผลิตเครื่องเบญจรงค์มีความ
บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ

๑๓๘

ต้องการรูปแบบเครื่องเบญจรงค์ที่มีความทันสมัยเหมาะสมกับ การใช้งานต่างๆ ในปัจจุบัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการใช้งานในการเป็นภาชนะอาหารที่มีความต้องการผลิตในจํานวนมาก ดังนั้นในชุมชนจึง
จําเป็นต้องหันมาเรียนรู้เรื่องการออกแบบลวดลายต่างๆ และมีการศึกษาความต้องการของผู้ใช้
เพื่อให้เกิดช่องทางการผลิต ในรูปแบบใหม่ๆ ขึ้นเพื่อตอบสนองและสืบสานเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ในสินค้าต่างๆ เหล่านี้
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ จากการวิจัยพบรูปแบบที่แสดงเอกลักษณ์ไทยในการ
ผลิตเครื่องเบญจรงค์ จํานวน ๔๕ แบบ แต่นํามาผลิตเพียง ๑๐ แบบ ยังมีส่วนที่สามารถนําไปพัฒนา
ให้เป็นรูปแบบสินค้าที่แสดงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมได้อีก เช่น แมวไทย ดอกชบา ดอกมะลิ ลวดลาย
สามารถประดิษฐ์ลวดลายจากแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ ได้เช่นลายดอกบัว ลายมะยม เป็นต้น ซึ่ง
สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นต้นทุนทางด้านเนื้อหา ในการนําไปสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมได้อย่างดี
สําหรับด้านรูปลักษณ์อาหาร จะพบว่า การนํารูปลักษณ์อาหารไทย มาจากผสมผสาน กับ
ลวดลายเครื่องเบญจรงค์ที่มีการปรับปรุงดัดแปลงส่งผลให้อาหาร มีรูปลักษณ์ที่สวยงามและโดดเด่น
ดังนั้น ผู้ใช้จึงสามารถนําเครื่องเบญจรงค์ ไปใช้ในการจัดอาหารในโอกาสงานเลี้ยงต่างๆ เพราะเครื่อง
เบญจรงค์สามารถดัดแปลงให้มีความสวยงาม ตามรูปแบบต่างๆ ได้อย่างดี เพราะเป็นลักษณะของงาน
สั่งทําจึงสามารถเขียนลวดลายได้ตามใจที่นักออกแบบรูปลักษณ์อาหารหรือ ผู้ที่ทํางานในอุตสาหกรรม
บริการอาหาร สามารถสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเพิ่ม คุณค่า ให้กับสินค้าและบริการของตนเองได้
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการผลิตเครื่องเบญจรงค์
มีความต้องการในการใช้ลวดลายรูปแบบใหม่ในการสร้างสรรค์ผลงาน แต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ทาง
วั ฒ นธรรม จึ ง เป็ น ประเด็ น สํ า คั ญ ในการศึ ก ษาวิ จั ย ให้ กั บ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง นั ก วิ ช าการด้ า นศิ ล ปะ
หน่วยงานที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของชุมชน และหน่วยงานที่ส่งเสริมด้านวัฒนธรรมของประเทศ ในการ
สร้างสรรค์ สินค้าทางด้านวัฒนธรรมในลักษณะนี้ ให้มีรูปแบบที่ทันสมัย เหมาะสมกับท้องตลาด และ
เป็นการรักษากลุ่มคนที่สืบทอด การผลิตสินค้าทางวัฒนธรรมได้อย่างดี
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ผลการตรวจประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
เครื่องมือวิจัยในขั้นการวิจัย ๑
๑. รองศาสตราจารย์ เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว
๒. รองศาสตราจารย์ พิเชษฐ สุนทรโชติ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงกมล อัศวมาศ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มานะ บัวเอี่ยม

ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและออกแบบ
ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ
ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องปั้นดินเผา
ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องปั้นดินเผา และออกแบบ

มาเรียม นิลพันธ์ (๒๕๕๔) กล่าวถึงการหาค่าความเที่ยงตรงด้วยการใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) ว่า ค่าเฉลี่ยควรมากกว่า ๓.๕ ขึ้นไป และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อย
กว่า ๑.๐๐

๑๔๔

ผลแบบประเมินความเที่ยงเชิงเนื้อหา
แบบสัมภาษณ์ ผู้ประกอบอาหารและนักออกแบบรูปลักษณ์อาหาร
เรื่องการผลิตและการสร้างสรรค์ภาชนะอาหารเบญจรงค์
แนวคิดเอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ค่าความเที่ยง
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้สัมภาษณ์
๑. ชื่อ-นามสกุล
๒. ที่อยู่
๓. หมายเลขโทรศัพท์
๔. จํานวนปีที่ทํางาน
๕. ประสบการณ์ที่สําคัญในการทํางาน
ตอนที่ ๒ ข้ อ มู ล พื้ น ฐานในการผลิ ต และการ
สร้างสรรค์ภาชนะอาหารเบญจรงค์
๑. ท่ า นคิ ด ว่ า การใช้ ภ าชนะอาหารเบญจรงค์
เหมาะสมกั บ รู ป ลั ก ษณ์ อ าหารในปั จ จุ บั น หรื อ ไม่
อย่างไร
๒. ภาชนะเบญจรงค์ กั บ การจั ด อาหารแนวคิ ด
เอกลักษณ์ไทย
๒.๑ รู ป ทรงของภาชนะอาหารเบญจรงค์ ที่
แสดงเอกลักษณ์ไทยควรเป็นแบบใด
๒.๒ สี แ ละลวดลายของภาชนะอาหาร
เบญจรงค์ที่แสดงเอกลักษณ์ไทยควรเป็นแบบใด
๓. เอกลั ก ษณ์ ไ ทยในรู ป ลั ก ษณ์ อ าหารควรมี
รูปลักษณ์อย่างไร
๔. การนําเสนอเอกลักษณ์ไทยในภาชนะเบญจรงค์
กับรูปลักษณ์อาหาร ควรเป็นอย่างไร

ค่าเฉลี่ย

ถามที่ทําการประเมิน

๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

มีความเที่ยงตรง
มีความเที่ยงตรง
มีความเที่ยงตรง
มีความเที่ยงตรง
มีความเที่ยงตรง

๕.๐๐

๐.๐๐

มีความเที่ยงตรง

๕.๐๐

๐.๐๐

มีความเที่ยงตรง

๕.๐๐

๐.๐๐

มีความเที่ยงตรง

๕.๐๐

๐.๐๐

มีความเที่ยงตรง

การแปลค่า

การแก้ไข

๑๔๕

ผลแบบประเมินความเที่ยงเชิงเนื้อหา
แบบสัมภาษณ์ ผู้ผลิตเบญจรงค์ภาชนะอาหารเบญจรงค์
เรื่องการผลิตและการสร้างสรรค์ภาชนะอาหารเบญจรงค์
แนวคิดเอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ค่าความเที่ยง
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้สัมภาษณ์
๑. ชื่อ-นามสกุล
๒. ที่อยู่
๓. หมายเลขโทรศัพท์
๔. จํานวนปีที่ผลิตเครื่องเบญจรงค์
๕. ประวัติสังเขปของการประกอบอาชีพการผลิต
เครื่องเบญจรงค์
ตอนที่ ๒ ข้ อ มู ล พื้ น ฐานในการผลิ ต และการ
สร้างสรรค์ภาชนะอาหารเบญจรงค์
๑. เทคนิคการผลิตเครื่องเบญจรงค์ที่สําคัญของร้าน
หรือกลุ่มท่านคืออะไร
๒. เอกลักษณ์ของเครื่องเบญจรงค์
๒.๑ รู ป ทรงของเครื่ อ งเบญจรงค์ ที่ แ สดง
เอกลักษณ์เป็นแบบใด
๒.๒ สีและลวดลายของเครื่องเบญจรงค์ที่แสดง
เอกลักษณ์เป็นแบบใด
๓. การสร้างสรรค์และความแปลกใหม่ในรูปแบบ
ภาชนะในอาหารเบญจรงค์ ในด้านรูปทรง ลวดลาย
หรืออื่นๆ เป็นอย่างไร
๔. เอกลักษณ์ไทยในภาชนะอาหารเบญจรงค์
๔.๑ ด้า นรู ป ทรง ท่า นนึก ถึง รูป ทรงใดและมี
ลักษณะใด
๔.๒ ด้านสีและลวดลาย ท่านนึกถึง ลวดลาย
แบบใดและมีลักษณะใด

ค่าเฉลี่ย

ถามที่ทําการประเมิน

๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

มีความเที่ยงตรง
มีความเที่ยงตรง
มีความเที่ยงตรง
มีความเที่ยงตรง
มีความเที่ยงตรง

๕.๐๐

๐.๐๐

มีความเที่ยงตรง

๕.๐๐

๐.๐๐

มีความเที่ยงตรง

๔.๖๐

๐.๘๙

มีความเที่ยงตรง

๕.๐๐

๐.๐๐

มีความเที่ยงตรง

การแปลค่า

การแก้ไข

๑๔๖

ผลแบบประเมินความเที่ยงเชิงเนื้อหา
แบบบันทึกสังเกตรูปแบบภาชนะเบญจรงค์ และเทคนิคการผลิตเครื่องเบญจรงค์
แนวคิดเอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์
บนฐานการผลิตจังหวัดสมุทรสาคร (บ้านดอนไก่ดี)
ค่าความเที่ยง
ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ถามที่ทําการประเมิน

การแปลค่า

๕.๐๐
๕.๐๐
๔.๘๙
๕.๐๐
๕.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๘๙
๐.๐๐
๐.๐๐

มีความเที่ยงตรง
มีความเที่ยงตรง
มีความเที่ยงตรง
มีความเที่ยงตรง
มีความเที่ยงตรง

๔.๘๙

๐.๘๙

มีความเที่ยงตรง

๔.๘๙

๐.๘๙

มีความเที่ยงตรง

๓. รู ป ทรง สี และลวดลายของภาชนะอาหารที่
ปรากฏในร้านหรือบ้านที่เป็นแหล่งผลิต
๔.๘๙

๐.๘๙

มีความเที่ยงตรง

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปร้านหรือบ้านที่เป็นผลิต
๑. ชื่อร้านหรือบ้านที่เป็นแหล่งผลิต
๒. ที่อยู่
๓. ที่ตั้งภายในหมู่บ้าน
๔. ลักษณะอาคารและสถานที่ประกอบการ
๕. จํ า นวนคนงานและวิ ธี ก ารทํ า งาน (การแบ่ ง
ภาระหน้าที่ ความสามารถ หรือความชํานาญ)
ตอนที่ ๒ รูปแบบภาชนะเบญจรงค์และเทคนิคการ
ผลิตเครื่องเบญจรงค์
๑. รูปแบบการผลิตเครื่องเบญจรงค์ของร้านหรือ
บ้านที่เป็นแหล่งผลิต
๒. เทคนิคการผลิตเครื่องเบญจรงค์
๒.๑ รูปทรงของเครื่องเบญจรงค์ที่ผลิต
๒.๒ ลวดลายของเครื่องเบญจรงค์ที่ผลิต

การแก้ไข

ผลแบบประเมินความเที่ยงเชิงเนื้อหา
แบบประเมินแบบร่างภาชนะเบญจรงค์ส่งเสริมรูปลักษณ์อาหาร
แนวคิดเอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ค่าความเที่ยง
ถามที่ทําการประเมิน

ค่าเฉลี่ย

ส่ ว น เ บี่ ย ง เ บ น
มาตรฐาน

๑. ด้านรูปทรงภาชนะอาหารเบญจรงค์
๒. สีของภาชนะอาหารเบญจรงค์
๓. ลวดลายของภาชนะอาหารเบญจรงค์
๔. ความเหมาะสมในการเป็นภาชนะอาหาร
เบญจรงค์
๕. การแสดงเอกลักษณ์ไทย

๔.๘๙
๕.๐๐
๕.๐๐
๔.๘๙

๐.๘๙
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๘๙

มีความเที่ยงตรง
มีความเที่ยงตรง
มีความเที่ยงตรง
มีความเที่ยงตรง

๕.๐๐

๐.๐๐

มีความเที่ยงตรง

การแปลค่า

การแก้ไข
ปรับภาษา

ปรับภาษา

๑๔๗

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
เครื่องมือวิจัยในขั้นการวิจัย ๒ และ ขัน้ การพัฒนา ๒
๑. รองศาสตราจารย์ เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว
๒. รองศาสตราจารย์ พิเชษฐ สุนทรโชติ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันธนันท์ ศรีม่วง
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มานะ บัวเอี่ยม

ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและออกแบบ
ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ
ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและคหกรรมศาสตร์
ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและการจัดเลี้ยง
ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องปั้นดินเผา และออกแบบ

ผลการประเมินความเที่ยงเชิงเนื้อหา
แบบเสนอแนวคิด การออกแบบงานรูปลักษณ์อาหารงานเลี้ยง
ด้วยภาชนะเบญจรงค์แนวคิดเอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ค่าความเที่ยง
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

๑. ชื่อแนวคิด
๒. แนวคิดหลัก
๓. รายการภาชนะอาหารเบญจรงค์ทใี่ ช้
๔. รายการอาหาร
๕. แนวคิดตามทัศนธาตุและหลักการ
ออกแบบ

ค่าเฉลี่ย

ถามที่ทําการประเมิน

4.6
5
4.4
4.4
5

0.89
0.00
0.89
0.89
0.00

การแปลค่า
มีความเที่ยงตรง
มีความเที่ยงตรง
มีความเที่ยงตรง
มีความเที่ยงตรง
มีความเที่ยงตรง

การแก้ไข

๑๔๘

ผลการประเมินความเที่ยงเชิงเนื้อหา
แบบสัมภาษณ์ ผู้ผลิตเบญจรงค์ภาชนะอาหารเบญจรงค์
เรื่องการผลิตและการสร้างสรรค์ภาชนะอาหารเบญจรงค์
แนวคิดเอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ค่าความเที่ยง
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผูส้ ัมภาษณ์
๑. ชื่อ-นามสกุล
๒. ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์
๓. ความเชี่ยวชาญ
๔. จํานวนปีที่ทํางาน
๕. ประวัติสําคัญ
ตอนที่ ๒ การประเมินรับรองภาชนะอาหาร
เบญจรงค์ตน้ แบบ
๑. รูปทรงภาชนะอาหารเบญจรงค์
๒. สีของภาชนะอาหารเบญจรงค์
๓. ลวดลายของภาชนะอาหารเบญจรงค์
๔. ความเหมาะสมในการเป็นภาชนะอาหาร
เบญจรงค์
๕. การแสดงเอกลักษณ์ไทย

ค่าเฉลี่ย

ถามที่ทําการประเมิน

5.00
5.00
5.00
4.80
4.80

0.00
0.00
0.00
0.45
0.45

มีความเที่ยงตรง
มีความเที่ยงตรง
มีความเที่ยงตรง
มีความเที่ยงตรง
มีความเที่ยงตรง

4.80 0.45
5.00 0.00
4.80 0.45

มีความเที่ยงตรง

4.60 0.89
4.80 0.45

มีความเที่ยงตรง
มีความเที่ยงตรง

การแปลค่า

มีความเที่ยงตรง
มีความเที่ยงตรง

การแก้ไข

๑๔๙

ตัวอย่างการประเมินค่า IOC

ภาคผนวก ข
ตัวอย่างเครือ่ งมือฉบับสําคัญที่ใช้ในการวิจัย

๑๕๑

แบบประเมินแบบร่างภาชนะเบญจรงค์ส่งเสริมรูปลักษณ์อาหาร
แนวคิดเอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์
คําชี้แจง โปรดให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนดให้ทุกด้านในช่องว่าง
เกณฑ์การประเมิน
แบบที่

แบบที่ ๑
๑.๑
๑.๒
๑.๓
แบบที่ ๒
๒.๑
๒.๒
๒.๓
แบบที่ ๓
๓.๑
๓.๒
๓.๓
แบบที่ ๔
๔.๑
๔.๒
๔.๓
แบบที่ ๕
๕.๑
๕.๒
๕.๓
แบบที่ ๖
๖.๑
๖.๒
๖.๓

รูปทรง
ภาชนะ
อาหาร
เบญจรงค์

สีของ
ภาชนะ
อาหาร
เบญจรงค์

ลวดลาย
ของภาชนะ
อาหาร
เบญจรงค์

ความ
เหมาะสมใน
การเป็น
ภาชนะ
อาหาร
เบญจรงค์

การแสดง
เอกลักษณ์
ไทย

รวม

๑๕๒

เกณฑ์การประเมิน
แบบที่

แบบที่ ๗
๗.๑
๗.๒
๗.๓
แบบที่ ๘
๘.๑
๘.๒
๘.๓
แบบที่ ๙
๙.๑
๙.๒
๙.๓
แบบที่ ๑๐
๑๐.๑
๑๐.๒
๑๐.๓
แบบที่ ๑๑
๑๑.๑
๑๑.๒
๑๑.๓
แบบที่ ๑๒
๑๒.๑
๑๒.๒
๑๒.๓
แบบที่ ๑๓
๑๓.๑
๑๓.๒
๑๓.๓

รูปทรง
ภาชนะ
อาหาร
เบญจรงค์

สีของ
ภาชนะ
อาหาร
เบญจรงค์

ลวดลาย
ของภาชนะ
อาหาร
เบญจรงค์

ความ
เหมาะสมใน
การเป็น
ภาชนะ
อาหาร
เบญจรงค์

การแสดง
เอกลักษณ์
ไทย

รวม

๑๕๓

เกณฑ์การประเมิน
แบบที่

รูปทรง
ภาชนะ
อาหาร
เบญจรงค์

สีของ
ภาชนะ
อาหาร
เบญจรงค์

ลวดลาย
ของภาชนะ
อาหาร
เบญจรงค์

ความ
เหมาะสมใน
การเป็น
ภาชนะ
อาหาร
เบญจรงค์

การแสดง
เอกลักษณ์
ไทย

รวม

แบบที่ ๑๔
๑๔.๑
๑๔.๒
๑๔.๓
แบบที่ ๑๕
๑๕.๑
๑๕.๒
๑๕.๓

_____________________________________ผู้ประเมิน
(_________________________________________)

๑๕๔

คําอธิบายเกณฑ์
๑. รูปทรงภาชนะอาหารเบญจรงค์ (ร้อยละ ๒๐)
ระดับ

เกณฑ์

๕

รูปทรงที่แปลกตา มีความทันสมัย สื่อถึงความเป็นไทย เหมาะสมกับลวดลาย
และ มีจุดเด่นเนื้อหาเรื่องราว
รูปทรงที่ขาดลักษณะอย่างต่อไปนี้หนึ่งประการ คือ รูปทรงแปลกตา มีความ
ทันสมัย สื่อถึงความเป็นไทย เหมาะสมกับลวดลาย และ มีจุดเด่นเนื้อหาเรื่องราว
รูปทรงที่ขาดลักษณะอย่างต่อไปนี้สองประการ คือ รูปทรงแปลกตา มีความทันสมัย
สื่อถึงความเป็นไทย เหมาะสมกับลวดลาย และ มีจุดเด่นเนื้อหาเรื่องราว
รูปทรงที่ขาดลักษณะอย่างต่อไปนี้สามประการ คือ รูปทรงแปลกตา มีความทันสมัย
สื่อถึงความเป็นไทย เหมาะสมกับลวดลาย และ มีจุดเด่นเนื้อหาเรื่องราว
รูปทรงที่มีลักษณะอย่างต่อไปนี้เพียงหนึ่งประการ คือ รูปทรงแปลกตา มีความ
ทันสมัย สื่อถึงความเป็นไทย เหมาะสมกับลวดลาย และ มีจุดเด่นเนื้อหาเรื่องราว

๔
๓
๒
๑

๒. สีของภาชนะอาหารเบญจรงค์ (ร้อยละ ๒๐)
ระดับ

เกณฑ์

๕

การใช้สีที่ดูมีความทันสมัย สื่อถึงความเป็นไทย เหมาะสมกับลวดลาย เหมาะสม
กับรูปทรงเนื้อหาเรื่องราว มีจุดเด่น มีเอกภาพ และเนื้อหาเรื่องราว
การใช้สีที่ขาดลักษณะอย่างต่อไปนี้หนึ่งประการ คือ การใช้สีที่ดูมีความทันสมัย
สื่อถึงความเป็นไทย เหมาะสมกับลวดลาย เหมาะสมกับ รูปทรงเนื้อหาเรื่องราว
มีจุดเด่น มีเอกภาพ และเนื้อหาเรื่องราว
การใช้สีที่ขาดลักษณะอย่างต่อไปนี้สองประการ คือ การใช้สีที่ดูมีความทันสมัย
สื่อถึงความเป็นไทย เหมาะสมกับลวดลาย เหมาะสมกับ รูปทรงเนื้อหาเรื่องราว
มีจุดเด่น มีเอกภาพ และเนื้อหาเรื่องราว
การใช้สีที่ขาดลักษณะอย่างต่อไปนี้สามประการ คือ การใช้สีที่ดูมีความทันสมัย
สื่อถึงความเป็นไทย เหมาะสมกับลวดลาย เหมาะสมกับ รูปทรงเนื้อหาเรื่องราว
มีจุดเด่น มีเอกภาพ และเนื้อหาเรื่องราว
การใช้สีที่มลี ักษณะอย่างต่อไปนี้เพียงหนึ่งประการ คือ การใช้สีที่ดูมีความทันสมัย
สื่อถึงความเป็นไทย เหมาะสมกับลวดลาย เหมาะสมกับ รูปทรงเนื้อหาเรื่องราว
มีจุดเด่น มีเอกภาพ และเนื้อหาเรื่องราว

๔
๓
๒
๑

๑๕๕

๓. ลวดลายของภาชนะอาหารเบญจรงค์ (ร้อยละ ๓๐)
ระดับ

เกณฑ์

๕

ลวดลายสื่อถึงความเป็นไทย มีความร่วมสมัย เหมาะสมกับรูปทรงเนื้อหาเรื่องราว
ลีลาของเส้นแสดงเอกลักษณ์ไทย และเนื้อหาเรื่องราว
ลวดลายขาดลักษณะอย่างต่อไปนี้หนึ่งประการ คือ ลวดลายสื่อถึงความเป็นไทย มี
ความร่วมสมัย เหมาะสมกับรูปทรงเนื้อหาเรื่องราว ลีลาของเส้นแสดงเอกลักษณ์
ไทย และเนื้อหาเรื่องราว
ลวดลายขาดลักษณะอย่างต่อไปนี้สองประการ คือ ลวดลายสื่อถึงความเป็นไทย มี
ความร่วมสมัย เหมาะสมกับรูปทรงเนื้อหาเรื่องราว ลีลาของเส้นแสดงเอกลักษณ์
ไทย และเนื้อหาเรื่องราว
ลวดลายขาดลักษณะอย่างต่อไปนี้สามประการ คือ ลวดลายสื่อถึงความเป็นไทย มี
ความร่วมสมัย เหมาะสมกับรูปทรงเนื้อหาเรื่องราว ลีลาของเส้นแสดงเอกลักษณ์
ไทย และเนื้อหาเรื่องราว
ลวดลายมีลักษณะอย่างต่อไปนี้เพียงหนึ่งประการ คือ ลวดลายสื่อถึงความเป็นไทย
มีความร่วมสมัย เหมาะสมกับรูปทรงเนื้อหาเรื่องราว ลีลาของเส้นแสดงเอกลักษณ์
ไทย และเนื้อหาเรื่องราว

๔
๓
๒
๑

๔. ความเหมาะสมในการเป็นภาชนะอาหารเบญจรงค์ (ร้อยละ ๑๐)
ระดับ

เกณฑ์

๕

ภาชนะส่งเสริมให้อาหารดูเด่น รูปทรงเหมาะกับการจัดวางอาหาร สีสง่ เสริมให้
อาหารดูน่ารับประทาน ลวดลายส่งเสริมให้อาหารดูน่ารับประทาน ทําความสะอาด
ง่ายและถูกสุขลักษณะ
ภาชนะขาดลักษณะอย่างต่อไปนี้หนึ่งประการ คือ ภาชนะส่งเสริมให้อาหารดูเด่น
รูปทรงเหมาะกับการจัดวางอาหาร สีส่งเสริมให้อาหารดูน่ารับประทาน ลวดลาย
ส่งเสริมให้อาหารดูน่ารับประทาน ทําความสะอาดง่ายและถูกสุขลักษณะ
ภาชนะขาดลักษณะอย่างต่อไปนี้สองประการ คือ ภาชนะส่งเสริมให้อาหารดูเด่น
รูปทรงเหมาะกับการจัดวางอาหาร สีส่งเสริมให้อาหารดูน่ารับประทาน ลวดลาย
ส่งเสริมให้อาหารดูน่ารับประทาน ทําความสะอาดง่ายและถูกสุขลักษณะ
ภาชนะขาดลักษณะอย่างต่อไปนี้สามประการ คือ ภาชนะส่งเสริมให้อาหารดูเด่น
รูปทรงเหมาะกับการจัดวางอาหาร สีส่งเสริมให้อาหารดูน่ารับประทาน ลวดลาย
ส่งเสริมให้อาหารดูน่ารับประทาน ทําความสะอาดง่ายและถูกสุขลักษณะ
ภาชนะมีลักษณะอย่างต่อไปนี้เพียงหนึ่งประการ คือ ภาชนะส่งเสริมให้อาหารดูเด่น
รูปทรงเหมาะกับการจัดวางอาหาร สีส่งเสริมให้อาหารดูน่ารับประทาน ลวดลาย
ส่งเสริมให้อาหารดูน่ารับประทาน ทําความสะอาดง่ายและถูกสุขลักษณะ

๔
๓
๒
๑

๑๕๖

๕. การแสดงเอกลักษณ์ไทย (ร้อยละ ๒๐)
ระดับ

เกณฑ์

๕

ภาชนะส่งเสริมอาหารมีความเป็นไทย แสดงเนื้อหาเรื่องราววิถีไทย ทัศนธาตุ (เส้น
สี ลวดลาย) มีเอกลักษณ์ของงานศิลปะไทย มีความเหมาะสมในการใช้จัดวางในโต๊ะ
จัดเลี้ยงเพื่อแสดงเอกลักษณ์ไทย และ แสดงเอกลักษณ์ของเครื่องเบญจรงค์
ภาชนะขาดลักษณะอย่างต่อไปนี้หนึ่งประการ คือ ภาชนะส่งเสริมอาหารมีความเป็น
ไทย แสดงเนื้อหาเรื่องราววิถีไทย ทัศนธาตุ (เส้น สี ลวดลาย) มีเอกลักษณ์ของงาน
ศิลปะไทย มีความเหมาะสมในการใช้จัดวางในโต๊ะจัดเลี้ยงเพื่อแสดงเอกลักษณ์ไทย
และ แสดงเอกลักษณ์ของเครือ่ งเบญจรงค์
ภาชนะขาดลักษณะอย่างต่อไปนี้สองประการ คือ ภาชนะส่งเสริมอาหารมีความเป็น
ไทย แสดงเนื้อหาเรื่องราววิถีไทย ทัศนธาตุ (เส้น สี ลวดลาย) มีเอกลักษณ์ของงาน
ศิลปะไทย มีความเหมาะสมในการใช้จัดวางในโต๊ะจัดเลี้ยงเพื่อแสดงเอกลักษณ์ไทย
และ แสดงเอกลักษณ์ของเครือ่ งเบญจรงค์
ภาชนะขาดลักษณะอย่างต่อไปนี้สามประการ คือ ภาชนะส่งเสริมอาหารมีความเป็น
ไทย แสดงเนื้อหาเรื่องราววิถีไทย ทัศนธาตุ (เส้น สี ลวดลาย) มีเอกลักษณ์ของงาน
ศิลปะไทย มีความเหมาะสมในการใช้จัดวางในโต๊ะจัดเลี้ยงเพื่อแสดงเอกลักษณ์ไทย
และ แสดงเอกลักษณ์ของเครือ่ งเบญจรงค์
ภาชนะมีลักษณะอย่างต่อไปนี้เพียงหนึ่งประการ คือ ภาชนะส่งเสริมอาหารมีความ
เป็นไทย แสดงเนื้อหาเรื่องราววิถีไทย ทัศนธาตุ (เส้น สี ลวดลาย) มีเอกลักษณ์ของ
งานศิลปะไทย มีความเหมาะสมในการใช้จัดวางในโต๊ะจัดเลี้ยงเพื่อแสดงเอกลักษณ์
ไทย และ แสดงเอกลักษณ์ของเครื่องเบญจรงค์

๔

๓

๒

๑

๑๕๗

แบบสัมภาษณ์เพื่อการประเมินรับรองภาชนะอาหารเบญจรงค์ต้นแบบ
ส่งเสริมรูปลักษณ์อาหารแนวคิดเอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(เฉพาะส่วนที่สาํ คัญของเครื่องมือ)
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
๑. ชื่อ-นามสกุล
_________________________________________________________________________
๒. ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
_________________________________________________________________________
๓. ความเชี่ยวชาญ
 ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและการออกแบบ
 ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบรูปลักษณ์อาหาร
 ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์
๔. จํานวนปีที่ทํางาน
_________________________________________________________________________
๕. ประสบการณ์สําคัญ
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
ตอนที่ ๒ การประเมินรับรองภาชนะอาหารเบญจรงค์ต้นแบบ
คําอธิบายเกณฑ์ ประกอบด้วยเกณฑ์ 5 ด้าน โดยแต่ละด้านจะประกอบด้วยรายละเอียดย่อยให้แต่ละ
ด้าน ดังนี้
๑. รู ป ทรงภาชนะอาหารเบญจรงค์ หมายถึ ง รู ป ทรงภาชนะมี ค วามทั น สมัย แสดงรู ป และ
สัญลักษณ์ที่สื่อถึงความเป็นไทย มีความเหมาะสมกับลวดลาย มีจุดเด่นที่น่าสนใจ หรือ มีรูปและ
สัญลักษณ์ที่มีเนื้อหาเรื่องราวที่เหมาะสมกับการเป็นภาชนะอาหาร
๒. สีของภาชนะอาหารเบญจรงค์ หมายถึง การใช้สีที่ดูมีความทันสมัย สื่อถึงความเป็นไทย มี
ความเหมาะสมกับลวดลาย มีความเหมาะสมกับรูปทรง มีจุดเด่น มีเอกภาพ หรือ มีเนื้อหาเรื่องราวที่
เหมาะสมกับการเป็นภาชนะอาหาร
๓. ลวดลายของภาชนะอาหารเบญจรงค์ หมายถึง ลวดลายสื่อถึงความเป็นไทย มีความร่วมสมัย
มีความเหมาะสมกับรูปทรงเนื้อหาเรื่องราว ลีลาของเส้นแสดงเอกลักษณ์ไทย และมีเนื้อหาเรื่องราว
๔. ความเหมาะสมในการเป็นภาชนะอาหารเบญจรงค์ หมายถึง ภาชนะส่งเสริมให้อาหารโดดเด่น
รูปทรงเหมาะกับการจัดวางอาหาร สีสันส่งเสริมให้อาหารดูน่ารับประทานและดูปลอดภัย ลวดลาย
ส่งเสริมให้อาหารดูน่ารับประทานและดูปลอดภัย หรือ ทําความสะอาดง่าย
๕. การแสดงเอกลักษณ์ไทย หมายถึง ภาชนะส่งเสริมอาหารแสดงความเป็นไทย แสดงเนื้อหา
เรื่องราววิถีไทย มีทัศนธาตุ (เส้น สี ลวดลาย) ที่แสดงเอกลักษณ์ทางศิลปะไทย มีความเหมาะสมใน
การใช้จัดวางในโต๊ะจัดเลี้ยงเพื่อแสดงเอกลักษณ์ไทย หรือ แสดงเอกลักษณ์ของงานเบญจรงค์ไทย

๑๕๘

กลุ่มที่ ๓ ลวดลาย ชุดที่ ๓ ลายดอกเข็ม

คําบรรยาย เน้นโทนสีชมพู แดง เหลือง และเขียวเป็นหลัก บนจานขาวตัดเส้นของสีทอง ลวดลาย
ดอกเข็มที่คล้ายกับลายดอกไม้สี่กลีบ มาจัดวางให้เป็นรูปสามลักษณะ คือ จานขนาดเล็กจัดวางดอก
เข็ ม ไว้ ร อบจานแบบสลั บ กั น เล็ ก น้ อ ย จานขนาดกลางจั ด วางเป็ น ช่ อ งปลายช่ อ มี ใ บเรี ย งเป็ น รู ป
พระจันทร์เสี้ยว และจานขนาดใหญ่จัดวางดอกเข็มเป็นวงขนาดใหญ่เล็กลดหลั่นกันไป ในด้านการสื่อ
ความหมายองความฉลาดแหลมคมเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงเอกลักษณ์ด้านการศึกษาของไทยด้วย
ระดับการประเมินรับรอง
๕ ๔ ๓ ๒ ๑
มีคุณภาพน้อยที่สุด

มีคุณภาพน้อย

มีคุณภาพปานกลาง

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

มีคุณภาพมาก

มีคุณภาพมากที่สุด

เกณฑ์

ข้อเสนอ
เพิ่มเติมใน
การพัฒนา

รูปทรงภาชนะอาหารเบญจรงค์
สีของภาชนะอาหารเบญจรงค์
ลวดลายของภาชนะอาหารเบญจรงค์
ความเหมาะสมในการเป็นภาชนะอาหารเบญจรงค์
การแสดงเอกลักษณ์ไทย

________________________________ผู้ประเมิน
(________________________________________)

ภาคผนวก ค
ผู้ให้ข้อมูลในขั้นการวิจยั ๑
๑. ผู้ประกอบอาหาร นักออกแบบรูปลักษณ์อาหาร
๒. ผู้ผลิตเบญจรงค์ภาชนะอาหารเบญจรงค์

๑๖๐

ผู้ประกอบอาหารและนักออกแบบรูปลักษณ์อาหาร
ชื่อ-นามสกุล นางสาวกษมา แก้วจํานง
ที่อยู่ ๑๐๑/๒๖ ซอยอบาคัส ถนนพัฒนาการคูขวาง ตําบลคลัง อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙๘๗๑๑๓๖๘
จํานวนปีที่ทํางาน ๕ ปี
ประสบการณ์ที่สําคัญในการทํางาน
นิ ต ยสารHealth& Cuisine และFreelance Foodstylist ภาพถ่ า ยอาหารปกนิ ต ยสาร
National Geographic หัวข้ออาหารไทยในงาน โฆษณาเกี่ยวกับอาหาร
ชื่อ-นามสกุล นางสาวกัญญา เทพทวีพิทักษ์
ที่อยู่ ๒๘ ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๙๔ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙๖๙๕๑๗๙๓
จํานวนปีที่ทํางาน ๗ ปี
ประสบการณ์ที่สําคัญในการทํางาน
นิตยสารHealth& Cuisine เคยร่วมแข่งขันรายการเซฟกระทะเหล็ก คณะจัดทําหนังสือ
Cookbook Master chef Thailand
ชื่อ-นามสกุล นางสาวดวงพร สุขแจ่ม
ที่อยู่ ๑๖๑/๔๐ คอนโดซาโตว์อินทาว รัชดา๒๐- ๒๒ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๕๖๖๖๓๔๔๘
จํานวนปีที่ทํางาน ๖ ปี
ประสบการณ์ที่สําคัญในการทํางาน
ผู้ประกอบอาหารและจัดเลี้ยงโรงแรม ดิเอมเมอรัล
และโรงแรมโกลเด้นทิวลิป
ประสบการณ์ประทับใจสาธิตทําอาหารให้คุณซูซี่ หทัยเทพ ธีระธาดา ดารา
ชื่อ-นามสกุล นางสาวธิติมา แสงสง่า
ที่อยู่ ๙๒ ซอยแสงแจ่ม ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๕๖๖๖๓๔๔๘
จํานวนปีที่ทํางาน ๖ ปี
ประสบการณ์ที่สําคัญในการทํางาน
ผู้ประกอบอาหารและจัดเลี้ยงโรงแรม ดิเอมเมอรัล
และโรงแรมโกลเด้นทิวลิป
ประสบการ์ประทับใจสาธิตทําอาหารให้คุณซูซี่ หทัยเทพ ธีระธาดา ดารา

๑๖๑

ชื่อ-นามสกุล นายปรินราช กั้นห้องกลาง
ที่อยู่ ๗๑๒/๒๐ ซอยเจริญรัก ๕ แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑๓๕๑๓๖๔๐
จํานวนปีที่ทํางาน ๕ ปี
ประสบการณ์ที่สําคัญในการทํางาน
โรงแรมมิเลเนียมฮิลตัน กรุงเทพฯ และบริษัท ไอ ดู แคทเทอริ่ง
ชื่อ-นามสกุล นาย เป็นเอก ทรัพย์สิน
ที่อยู่ ๖๖/๑๐๙ ซอย อาทรอุปถัมป์ เขต บางซื่อ แขวง บางซื่อ กรุงเทพฯ
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙๔๔๙๒๔๑๐
จํานวนปีที่ทํางาน ๗ ปี
ประสบการณ์สําคัญที่ในการทํางาน
เป็นรองบรรณาธิการฝ่ายอาหารนิตยาสาร Health& Cuisine
คิดสูตรอาหารให้กับสายการบินแอร์เอเชีย
ชื่อ-นามสกุล นางสาวพูลสวัสดิ์ พันธ์ศรี
ที่อยู่ ๑๖๑/๒๑ หมู่บ้านอยู่เจริญแยก๙ ซอยอินทามระ ๔๑ ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๘๗๗๕๗๗๕๖
จํานวนปีที่ทํางาน ๑๒ ปี
ประสบการณ์ที่สําคัญในการทํางาน
ผู้ประกอบอาหารและจัดเลี้ยงโรงแรม ดิเอมเมอรัล
ชื่อ-นามสกุล นางสาวพิชญา ศิริวงศ์รังสรร
ที่อยู่ ๒๗/๓ ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๖๙๙๒๗๗
จํานวนปีที่ทํางาน ๗ ปี
ประสบการณ์สําคัญที่ในการทํางาน
จบการศึกษา Master of food design จากมิลาน
ถ่ายภาพอาหารให้กับ ร้านMK Swensens Food Republics

๑๖๒

ชื่อ-นามสกุล นายรามิล สิทธิมงคล
ที่อยู่ ๓๐๒/๑๓๘ ซอยลาดพร้าว ๑ ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจัตุจักร กรุงเทพฯ
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๓๐๐๗๗๗๙๐๖
จํานวนปีที่ทํางาน ๕ ปี
ประสบการณ์ที่สําคัญในการทํางาน
จั ด ออกแบบตกแต่ ง อาหาร Karb Studio นิ ต ยสารHealth& Cuisine และนิ ต ยสาร
Gourmet Cuisine จัดออกแบบตกแต่งอาหารให้กับ มิตรผล Anoma
ชื่อ-นามสกุล นางสิริเกศ มาทอง
ที่อยู่ ๑๙๙/๙๙ ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑๖๒๖๖๔๖๐
จํานวนปีที่ทํางาน ๑๑ ปี
ประสบการณ์สําคัญที่ในการทํางาน
ผู้อํานวยการฝ่ายจัดการบริษัท ไอ ดู แคทเทอริ่ง
ทํากระยาหารถวายพระบรมวงศานุวงศ์ ทําอาหารให้งานในเครือหนังสือแพรว
ชื่อ-นามสกุล สิริลักษณ์ เจริญเปี่ยม
ที่อยู่ ๕/๒๓๘ หมู่ ๙ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑๖๒๖๖๔๖๐
จํานวนปีที่ทํางาน ๙ ปี
ประสบการณ์สําคัญที่ในการทํางาน
ร้าน Wine connection ร้าน Godiva ร้าน Audrey และไอรอนเซฟ
ชื่อ-นามสกุล นายสุธน วงศ์ดีเพิ่ม
ที่อยู่ ๔๔๖/๑๓๖ ซอยพหลโยธิ น ๕๒ แยก๒๑-๒๒ (ทิมเรืองเวช) แขวงคลองถนน เขตสายไหม
กรุงเทพฯ
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๐๒๖๕๓๔๓๕
จํานวนปีที่ทํางาน ๘ ปี
ประสบการณ์ที่สําคัญในการทํางาน
บริษัท ไอ ดู แคทเทอริ่ง

๑๖๓

ชื่อ-นามสกุล นางสาวอชิรญา เกตุหนู
ที่อยู่ ๑๙๙/๑๐๘ หมู่ที่ ๓ บาลบารักพัฒนา อําเภอบางบัวทอง นนทบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๕๒๒๕๔๙๒๙
จํานวนปีที่ทํางาน ๑๐ ปี
ประสบการณ์สําคัญที่ในการทํางาน
นักออกแบบรูปลักษณ์อาหารหนังสื อเฮลท์แอนด์คูซีน สตูดิโอถ่ายภาพอาหาร และ นัก
ออกแบบรูปลักษณ์อาหารเพื่อการถ่ายภาพอิสระ
ชื่อ-นามสกุล อุดมศักดิ์ มาทอง
ที่อยู่ ๑๙๙/๙๙ ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑๖๒๖๖๔๖๐
จํานวนปีที่ทํางาน ๑๔ ปี
ประสบการณ์สําคัญที่ในการทํางาน
โรงแรมมาริออท Riverside หรืออนันตรากรุงเทพ ๒ ปี
โรงแรม Grand Hilton ๔ ปี
โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ๔ ปีทําหน้าที่ในอาหารครัวร้อน
เป็นผู้ช่วยเชฟในการปรุงอาหารถวายแด่พระราชวงศ์เนื่องในงานสมาคมสถานทูต
ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพล อ่อนน้อมพันธ์
ที่อยู่ ๒๐๐ ถนนร่วมมิตรพัฒนา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒๒๔๔๕๐๖๒
จํานวนปีที่ทํางาน ๒๑ ปี
ประสบการณ์สําคัญที่ในการทํางาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ที่ปรึกษาร้านครัวเจ๊ง้อ ออกรายการอาหารต่างๆ เช่น รายการครัวคุณต๋อย เป็นต้น

๑๖๔

ผู้ผลิตเบญจรงค์ภาชนะอาหารเบญจรงค์

ชื่อ-นามสกุล จรูญ แตงเอี่ยม
ที่อยู่ ๓๒/๑ หมู่๑ ตําบลดอนไก่ดี อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
หมายเลขโทรศัพท์
จํานวนปีที่ผลิตเครื่องเบญจรงค์ ๔๕ ปี
ประวัติสังเขปของการประกอบอาชีพการผลิตเครื่องเบญจรงค์
เริ่มตั้งแต่เป็นลูกจ้างโรงงานเสถียรภาพเซรามิก ที่จะเพิ่มการผลิตการเขียนลายเบญจรงค์ จึง
จ้างอาจารย์มาทําการสอนและหลังจากโรงงานได้ปิดกิจการลงก็มารวมกลุ่มกับญาติพี่น้องทําเครื่อง
เบญจรงค์ที่หมู่ของตนเอง

ชื่อ-นามสกุล นางจําเนียร พูมเสม
ที่อยู่ ๒๗ หมู่๑ ตําบลดอนไก่ดี อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
หมายเลขโทรศัพท์
จํานวนปีที่ผลิตเครื่องเบญจรงค์ ๔๖ ปี
ประวัติสังเขปของการประกอบอาชีพการผลิตเครื่องเบญจรงค์
เริ่มตั้งแต่เป็นลูกจ้างโรงงานเสถียรภาพเซรามิก ที่จะเพิ่มการผลิตการเขียนลายเบญจรงค์ จึง
จ้างอาจารย์มาทําการสอนและหลังจากโรงงานได้ปิดกิจการลงก็มารวมกลุ่มกับญาติพี่น้องทําเครื่อง
เบญจรงค์ที่หมู่ของตนเอง โดยทํางานปั้นต่างๆ เป็นหลักเป็นมีการเขียนลายเบญจรงค์และลายคราม
ด้วย

๑๖๕

ชื่อ-นามสกุล นางนุช โพธิสิทธิ์
ที่อยู่ ๓๐/๒ หมู่ที่ ๔ ตําบล ดอนไก่ดี อําเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร
หมายเลขโทรศัพท์
จํานวนปีที่ผลิตเครื่องเบญจรงค์ ๓๐ ปี เริ่มทําตั้งแต่อายุ ๑๕
ประวัติสังเขปของการประกอบอาชีพการผลิตเครื่องเบญจรงค์
เริ่มตั้งแต่เป็นลูกจ้างโรงงานเสถียรภาพเซรามิก ที่จะเพิ่มการผลิตการเขียนลายเบญจรงค์ จึง
จ้างอาจารย์มาทําการสอนและหลังจากโรงงานได้ปิดกิจการลงก็มารวมกลุ่มกับญาติพี่น้องทําเครื่อง
เบญจรงค์ที่หมู่ของตนเอง

ชื่อ-นามสกุล นางประภาศรี พงษ์เมธา
ที่อยู่ ๓๔ หมู่ ๑ ตําบาลดอนไก่ดี อําเภกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
หมายเลขโทรศัพท์
จํานวนปีที่ผลิตเครื่องเบญจรงค์ ๔๕ ปี
ประวัติสังเขปของการประกอบอาชีพการผลิตเครื่องเบญจรงค์
เริ่มตั้งแต่เป็นลูกจ้างโรงงานเสถียรภาพเซรามิก ที่จะเพิ่มการผลิตการเขียนลายเบญจรงค์ จึง
จ้างอาจารย์มาทําการสอนและหลังจากโรงงานได้ปิดกิจการลงก็มารวมกลุ่มกับญาติพี่น้องทําเครื่อง
เบญจรงค์ที่หมู่ของตนเอง

๑๖๖

ชื่อ-นามสกุล นางสาว มะลิ จันทบอดี
ที่อยู่ ๓๙ หมู่ที่ ๑ ตําบล ดอนไก่ดี อําเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร
หมายเลขโทรศัพท์
จํานวนปีที่ผลิตเครื่องเบญจรงค์ ๓๕ ปี
ประวัติสังเขปของการประกอบอาชีพการผลิตเครื่องเบญจรงค์
เริ่มตั้งแต่เป็นลูกจ้างโรงงานเสถียรภาพเซรามิก ที่จะเพิ่มการผลิตการเขียนลายเบญจรงค์ จึง
จ้างอาจารย์มาทําการสอนและหลังจากโรงงานได้ปิดกิจการลงก็มารวมกลุ่มกับญาติพี่น้องทําเครื่อง
เบญจรงค์ที่หมู่ของตนเอง

ชื่อ-นามสกุล นางรัชนี ทองเพ็ญ
ที่อยู่ ๑๔๖ หมู่๑ ตําบลดอนไก่ดี อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
หมายเลขโทรศัพท์
จํานวนปีที่ผลิตเครื่องเบญจรงค์ ๓๖ ปี
ประวัติสังเขปของการประกอบอาชีพการผลิตเครื่องเบญจรงค์
เริ่มตั้งแต่เป็นลูกจ้างโรงงานเสถียรภาพเซรามิก ที่จะเพิ่มการผลิตการเขียนลายเบญจรงค์ จึง
จ้างอาจารย์มาทําการสอนและหลังจากโรงงานได้ปิดกิจการลงก็มารวมกลุ่มกับญาติพี่น้องทําเครื่อง
เบญจรงค์ที่หมู่ของตนเอง โดยทํางานปั้นต่างๆ เป็นหลักเป็นมีการเขียนลายเบญจรงค์และลายคราม
ด้วย

๑๖๗

ชื่อ-นามสกุล นางสาว ลักษมี สังขยา
ที่อยู่ ๖๐๕/๔ ถนน แป๊ะกง ตําบล ตลาดกระทุ่มแบน อําเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร
หมายเลขโทรศัพท์
จํานวนปีที่ผลิตเครื่องเบญจรงค์ ๘ ปี
ประวัติสังเขปของการประกอบอาชีพการผลิตเครื่องเบญจรงค์
มาทํางานเป็นช่างเขียนลายและลงสีที่ร้านแดงเบญจรงค์โดยการฝึกฝนและเรียนรู้จากที่ร้าน
เริ่มจากการเขียนลวดลายพื้นฐานเช่น ลายจักรี ลายสับปะรด เป็นต้น

ชื่อ-นามสกุล นายสังวาล พูมเสม
ที่อยู่ ๒๗ หมู่๑ ตําบลดอนไก่ดี อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
หมายเลขโทรศัพท์
จํานวนปีที่ผลิตเครื่องเบญจรงค์ ๔๖ ปี
ประวัติสังเขปของการประกอบอาชีพการผลิตเครื่องเบญจรงค์
เริ่มตั้งแต่เป็นลูกจ้างโรงงานเสถียรภาพเซรามิก ที่จะเพิ่มการผลิตการเขียนลายเบญจรงค์ จึง
จ้างอาจารย์มาทําการสอนและหลังจากโรงงานได้ปิดกิจการลงก็มารวมกลุ่มกับญาติพี่น้องทําเครื่อง
เบญจรงค์ที่หมู่ของตนเอง โดยทํางานปั้นต่างๆ เป็นหลักเป็นมีการเขียนลายเบญจรงค์และลายคราม
ด้วย

๑๖๘

ชื่อ-นามสกุล นาย สุรศักดิ์ คําสด
ที่อยู่ ๕๗ ถนน สุคนธวิท ตําบล ตลาดกระทุ่มแบน อําเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร
หมายเลขโทรศัพท์
จํานวนปีที่ผลิตเครื่องเบญจรงค์ ๕ ปี
ประวัติสังเขปของการประกอบอาชีพการผลิตเครื่องเบญจรงค์
โดยหลักแล้วทํางานลงสีมาเป็นเวลา ๒ ปีกว่าและมีการฝึกเขียนลายอีก ๒ ปีกว่า

ชื่อ-นามสกุล นางสาวอรพินท์ เอี่ยมโหมด
ที่อยู่ ๙๒ หมู่ ๑ ตําบาลดอนไก่ดี อําเภกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
หมายเลขโทรศัพท์
จํานวนปีที่ผลิตเครื่องเบญจรงค์ ๓๘ ปี
ประวัติสังเขปของการประกอบอาชีพการผลิตเครื่องเบญจรงค์
เริ่มตั้งแต่เป็นลูกจ้างโรงงานเสถียรภาพเซรามิก ที่จะเพิ่มการผลิตการเขียนลายเบญจรงค์ จึง
จ้างอาจารย์มาทําการสอนและหลังจากโรงงานได้ปิดกิจการลงก็มารวมกลุ่มกับญาติพี่น้องทําเครื่อง
เบญจรงค์ที่หมู่ของตนเอง โดยอยู่กับบ้านเล็กเบญจรงค์

๑๖๙

ชื่อ-นามสกุล นางสาวอุไร แตงเอี่ยม
ที่อยู่ ๓๒ หมู่๑ ตําบลดอนไก่ดี อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
หมายเลขโทรศัพท์
จํานวนปีที่ผลิตเครื่องเบญจรงค์ ๔๕ ปี
ประวัติสังเขปของการประกอบอาชีพการผลิตเครื่องเบญจรงค์
เริ่มตั้งแต่เป็นลูกจ้างโรงงานเสถียรภาพเซรามิก ที่จะเพิ่มการผลิตการเขียนลายเบญจรงค์ จึง
จ้างอาจารย์มาทําการสอนและหลังจากโรงงานได้ปิดกิจการลงก็มารวมกลุ่มกับญาติพี่น้องทําเครื่อง
เบญจรงค์ที่หมู่ของตนเอง

ชื่อ-นามสกุล นางสาวกัลยณพ มารุ่งเรือง
ที่อยู่ ๑๕๙ หมู่ ๑ ตําบลดอนไก่ดี อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
หมายเลขโทรศัพท์
จํานวนปีที่ผลิตเครื่องเบญจรงค์ เริ่มทําเมื่อปี ๒๕๓๓ ประมาณ ๒๗ ปี
ประวัติสังเขปของการประกอบอาชีพการผลิตเครื่องเบญจรงค์
ประสบการณ์ จ ากโรงงานเชี ย งแสน อ้ อ มน้ อ ย ไปทํ า ร้ า นอาหารแต่ ป ระสบปั ญ หาช่ ว ง
เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ เริ่มทําใหม่มาทําเครื่องเบญจรงค์ใหม่เกือบสิบปี

ภาคผนวก ง
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญเลือกแบบร่าง

๑๗๑

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญเลือกแบบร่าง
นายฉัตรชัย แป้นโพธิ์กลาง
จํานวนปีที่ทํางาน ๒๕ ปี
ประสบการณ์ที่สําคัญในการทํางาน
เจ้าของบริษัท ไอ ดู เคทเทอริ่ง จํากัด นักเขียนด้านรูปลักษณ์อาหารนิตยสาร
Gourmet Cuisine
นางสาวแสงปทีป แก้วสาคร
จํานวนปีที่ทํางาน ๒๑ ปี
ประสบการณ์ที่สําคัญในการทํางาน
ผู้อํานวยการฝ่ายศิลป์ บรรณาธิการบริหารนิตยสาร Health & Cuisine
นักออกแบบรูปลักษณ์อาหาร
อาจารย์พิเศษโรงเรียนสอนประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต
นางสาววนัสนันท์ ธีรวิฑูร
จํานวนปีที่ทํางาน ๒๑ ปี
ประสบการณ์ที่สําคัญในการทํางาน
นักออกแบบรูปลักษณ์อาหารนิตยสาร Health & Cuisine
นักออกแบบรูปลักษณ์อาหารอิสระ
นางสาวกัลยณพ มารุ่งเรือง
จํานวนปีที่ทํางาน ๒๑ ปี
ประสบการณ์ที่สําคัญในการทํางาน
โรงงานเชียงแสน อ้อมน้อย เจ้าของร้านเบญจรงค์
นางประภาศรี พงษ์เมธา
จํานวนปีที่ผลิตเครื่องเบญจรงค์ ๔๕ ปี
ประวัติสังเขปของการประกอบอาชีพการผลิตเครื่องเบญจรงค์
เริ่มตั้งแต่เป็นลูกจ้างโรงงานเสถียรภาพเซรามิค เจ้าของร้านเบญจรงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระ ลินิฐฎา
จํานวนปีที่ทํางาน ๕๐ ปี
ประสบการณ์ที่สําคัญในการทํางาน
ผู้สอนด้านเซรามิก และผู้ให้คําปรึกษาช่วงก่อตั้งกลุ่มเบญจรงค์ ดอนไก่ดี

ภาคผนวก ง
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญขั้นการทดลองใช้และ
ผลการประเมินความเหมาะสมของภาพถ่ายต้นแบบ
๑. รายชื่อนักออกแบบอาหารผู้เสนอแนวคิดในการทดลองจัดอาหารงานเลี้ยง
๒. ผู้เชี่ยวชาญอาหาร ผู้ตรวจสอบความถูกต้องรายการอาหาร
๓. ผู้เชี่ยวชาญการถ่ายภาพอาหาร และผลการเลือก

๑๗๓

รายชื่อนักออกแบบอาหารผู้เสนอแนวคิดในการทดลองจัดอาหารงานเลี้ยง
นายฉัตรชัย แป้นโพธิ์กลาง
จํานวนปีที่ทํางาน ๒๕ ปี
ประสบการณ์ที่สําคัญในการทํางาน
เจ้าของบริษัท ไอ ดู เคทเทอริ่ง จํากัด นักเขียนด้านรูปลักษณ์อาหารนิตยสาร
Gourmet Cuisine
นางสาวกุลณิช เกศกะงาม
จํานวนปีที่ทํางาน ๑๕ ปี
ประสบการณ์ที่สําคัญในการทํางาน
นักออกแบบรูปลักษณ์อาหาร นิตยสาร Gourmet Cuisine
นายรามิล สิทธิมงคล
จํานวนปีที่ทํางาน ๕ ปี
ประสบการณ์ที่สําคัญในการทํางาน
จัดออกแบบตกแต่งอาหาร Karb Studio นิตยสารHealth& Cuisine และนิตยสาร
Gourmet Cuisine จัดออกแบบตกแต่งอาหารให้กับ มิตรผล Anoma

นางสาวปรางค์รัตน์ ฤกษ์สง่า
จํานวนปีที่ทํางาน ๙ ปี
ประสบการณ์ที่สําคัญในการทํางาน
นักออกแบบรูปลักษณ์อาหาร นิตยสารHealth& Cuisine

นางสาวคนธนันท์ สัญฐิติเสรี
จํานวนปีที่ทํางาน ๑๕ ปี
ประสบการณ์ที่สําคัญในการทํางาน
นักออกแบบรูปลักษณ์อาหาร นิตยสาร @ kitchen

๑๗๔

ผู้เชี่ยวชาญอาหาร ผู้ตรวจสอบความถูกต้องรายการอาหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพล อ่อนน้อมพันธ์
จํานวนปีที่ทํางาน ๒๑ ปี
ประสบการณ์สําคัญที่ในการทํางาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ที่ปรึกษาร้านครัวเจ๊ง้อ ออกรายการอาหารต่างๆ เช่น รายการครัวคุณต๋อย เป็นต้น
นาย เป็นเอก ทรัพย์สิน
จํานวนปีที่ทํางาน ๗ ปี อาจารย์โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประสบการณ์สําคัญที่ในการทํางาน รองบรรณาธิการฝ่ายอาหารนิตยาสาร Health&
Cuisine ค้นคว้าตํารับอาหารให้กับสายการบินแอร์เอเชีย

นายอรรถ ขันสี
จํานวนปีที่ทํางาน ๑๙ ปี
ประสบการณ์สําคัญที่ในการทํางาน
อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้สนอาหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้ชนะเลิศแกงเงินล้าน

ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพอาหาร
นายประพันธ์ ประสพวัฒนา
รองผู้อํานวยการศูนย์ริการสือ่ และสิ่งพิมพ์กกราฟิกไซท์ ประสบการณ์การถ่ายภาพ 25 ปี
นายทรงวิทย์ พันธุเสวี
ช่างภาพ และเจ้าของบริษัทโฆษณา ประสบการณ์การถ่ายภาพ 30 ปี
นายอภิชาต วรรณวัลย์
ช่างภาพนิตยสารอาหาร Gourmet & Cuisine ประสบการณ์การถ่ายภาพ 21 ปี

๑๗๕

ผลการประเมินความเหมาะสมของภาพถ่ายต้นแบบภาชนะเบญจรงค์ในการจัดเลี้ยง
ภาพที่
ค่าเฉลี่ย
ส่วน
เบี่ยงเบน
ลําดับ

ภาพที่
ค่าเฉลี่ย
ส่วน
เบี่ยงเบน
ลําดับ

ภาพที่
ค่าเฉลี่ย
ส่วน
เบี่ยงเบน
ลําดับ

ภาพที่
ค่าเฉลี่ย
ส่วน
เบี่ยงเบน
ลําดับ

ภาพที่
ค่าเฉลี่ย
ส่วน
เบี่ยงเบน
ลําดับ

ภาพที่
ค่าเฉลี่ย
ส่วน
เบี่ยงเบน
ลําดับ

ภาพที่
ค่าเฉลี่ย
ส่วน
เบี่ยงเบน
ลําดับ

1
1.33
0.58
๓
1
0
0
๔
1
0
0
๕
1
1
1.73
๓
1
1.3๓
1.5๓
๑
1
0.33
0.58
๓
1
0
0
๖

ชุด ไก่
2
3
4
0
2
1
0 1.73 1.73
๕
๑
๔
ชุด ปลากัด
2
3
4
0 2.67 0
0 0.58 0
๔
๑
๔
ชุด ช้าง
2
3
4
0.67 0.33 0
0.58 0.58 0
๓
๔
๕
ชุด นกยูง
2
3
4
0.67 1.33 0.67
0.58 1.15 1.15
๕
๒
๔
ชุด ดอกบัว
2
3
4
1.3 1.33
1
1.2 1.53 1.73
๒
๑
๓
ชุด ดอกคูณ
2
3
4
0 1.33 2.33
0 0.58 0.5๘
๕
๓
๑
ชุด ดอกกล้วยไม้
2
3
4
0.33 1.33 1
0.58 1.15 1.73
๓
๒
๔

ผลการเลือกภาพ ๓ ลําดับ
5
6
1
1.33 ๑. ภาพหมายเลข ๓
1.73 1.15 ๒. ภาพหมายเลข ๖
๔
๒ ๓. ภาพหมายเลข ๑
5
2.33
0.58
๒

6
1
0
๓

ผลการเลือกภาพ ๓ ลําดับ
๑. ภาพหมายเลข ๓
๒. ภาพหมายเลข ๕
๓. ภาพหมายเลข ๖

5
3
0
๑

6
2
0
๒

ผลการเลือกภาพ ๓ ลําดับ
๑. ภาพหมายเลข ๕
๒. ภาพหมายเลข ๖
๓. ภาพหมายเลข ๒

5
6
ผลการเลือกภาพ ๓ ลําดับ
2
0.33 ๑. ภาพหมายเลข ๕
1.73 0.58 ๒. ภาพหมายเลข ๓
๑
๖ ๓. ภาพหมายเลข ๑
5
0.7
1.2
๔

6
ผลการเลือกภาพ ๓ ลําดับ
0.3 ๑. ภาพหมายเลข ๑
0.6 ๒. ภาพหมายเลข ๓
๕ ๓. ภาพหมายเลข ๒

5
6
ผลการเลือกภาพ ๓ ลําดับ
1
2 ๑. ภาพหมายเลข ๔
1.73 1.73 ๒. ภาพหมายเลข ๖
๔
๒ ๓. ภาพหมายเลข ๓ และ ๑
5
6
ผลการเลือกภาพ ๓ ลําดับ
2.67 0.67 ๑. ภาพหมายเลข ๕
0.58 0.58 ๒. ภาพหมายเลข ๓
๑
๕ ๓. ภาพหมายเลข ๒

๑๗๖

ภาพที่
ค่าเฉลี่ย
ส่วน
เบี่ยงเบน
ลําดับ

ภาพที่
ค่าเฉลี่ย
ส่วน
เบี่ยงเบน
ลําดับ

ภาพที่
ค่าเฉลี่ย
ส่วน
เบี่ยงเบน
ลําดับ

ชุด ลายรวงข้าว
1
2
3
4
5
6
ผลการเลือกภาพ ๓ ลําดับ
1.3
0 0.67 0.67 0.3
3 ๑. ภาพหมายเลข ๖
1.2
0 0.58 1.15 0.6
0 ๒. ภาพหมายเลข ๑
๒
๖
๔
๓
๕
๑ ๓. ภาพหมายเลข ๔
ชุด ลายพวงมาลัย
1
2
3
4
5
6
ผลการเลือกภาพ ๓ ลําดับ
1 2.67 0 1.6๗ 0
0.67 ๑. ภาพหมายเลข ๒
1.73 0.58 0 0.5๘ 0
0.58 ๒. ภาพหมายเลข ๔
๓
๑
๕
๒
๕
๔ ๓. ภาพหมายเลข ๑
ชุด ลายดอกเข็ม
1
2
3
4
5
6
ผลการเลือกภาพ ๓ ลําดับ
0.67 0.67 0.33 2 2.33 0.67 ๑. ภาพหมายเลข ๕
0.58 1.15 0.58 1.73 0.58 1.15 ๒. ภาพหมายเลข ๔
๔
๓
๕
๒
๑
๓ ๓. ภาพหมายเลข ๒ และ ๓

ตัวอย่างการเลือกภาพ

ภาคผนวก ฉ
ประมวลภาพการจัดนิทรรศการ
นิทรรศการประเมินรับรองภาชนะอาหารเบญจรงค์ต้นแบบส่งเสริมรูปลักษณ์อาหาร
แนวคิดเอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์

๑๗๘

นิทรรศการประเมินรับรองภาชนะอาหารเบญจรงค์ต้นแบบส่งเสริมรูปลักษณ์อาหาร
แนวคิดเอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์
การจัดนิทรรศการเพื่อรับรองผลได้จัดขึ้น ณ แหล่งผลิตเบญจรงค์ดอกไก่ดี อําเภอกระทุ่ม
แบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและการออกแบบ ด้านการออกแบบ
รูปลักษณ์อาหาร และด้านการออกแบบรูปลักษณ์อาหาร และทําการสัมภาษณ์เพื่อประเมินผล
รับรอง

๑๗๙

๑๘๐

๑๘๑

๑๘๒

ตัวอย่างการแบบสัมภาษณ์เพื่อการประเมินรับรอง

ประวัติผู้วิจยั
นายปฤณัต นัจนฤตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาประยุกต์ ศิลป์ เกิด กันยายน ๒๕๑๖
จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาศิ ล ปศึ ก ษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
การศึกษา พุทธศักราช ๒๕๓๙ ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาศิลปกรรม
สถาบั น ราชภั ฏ สวนดุ สิ ต พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๒ ปริ ญ ญาโท ครุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต (ค.ม.) สาขา
ศิลปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๕๔ ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประสบการณ์ที่สําคัญ การเผยแพร่วัฒนธรรมสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน และ
โปแลนด์ กรรมการตัดสินอาหารงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติเป็นเวลา ๗ ปี และ วิทยากร
บรรยายการออกแบบตกแต่งอาหารโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารเพื่อการท่องเที่ยว
ผลงานวิจัยเรื่องสําคัญ พุทธศักราช ๒๕๕๙ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เรื่องนิทรรศการ
ศิลปะ รายวิชาศิลปะสําหรับครูประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พุทธศักราช ๒๕๖๐ การ
พัฒนาหลักการออกแบบรูปลักษณ์อาหารแบบพอดีคํา บนฐานหลักการทางศิลปะและทัศนศิลปธาตุ

