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บทคัดย่อ
โครงการวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค๑ เ พื่ อ ศึ ก ษาศิ ล ปหั ต ถกรรมผ๎ า ยกนครเพื่ อ ประยุ ก ต๑ สูํ ก ารออกแบบ
เครื่องประดับให๎สอดคล๎องกับความพึงพอใจด๎านรูปแบบของกลุํมลูกค๎า โดยจากการสัมภาษณ๑ชํางผ๎ายกนคร
พบวําเอกลักษณ๑ของผ๎ายกนคร สามารถประยุกต๑ใช๎ในการออกแบบได๎ แนวทาง คือ 1.) การออกแบบที่
มุํงเน๎นลวดลาย โดยมุ๎งเน๎นลวดลายลวดลายบริเวณกรวยเชิงโดยจานวนของกรวยเชิงที่ปรากฏบนผืนผ๎าจะ
แสดงความสาคัญในเชิงคุณคําแกํผู๎สวมใสํ 2.) การออกแบบที่มุํงเน๎นรูปแบบโครงสร๎างของผืนผ๎าโดยมุ๎งเน๎น
โครงสร๎างผ๎าทั้งท๎องผ๎า การจัดลาดับของลายกรวยเชิงและขอบสังเวียนผ๎า 3.) การออกแบบที่มุํงเน๎นเทคนิค
ผ๎ายกนครซึ่งมีความโดดเดํนในการใช๎เส๎นพุํงพิเศษ โดยใช๎เส๎นเงินหรือทองสอดประสานในเนื้อหาทาให๎เกิด
ลักษณะโดดเดํนสะดุดตา
การสารวจแนวโน๎มทางด๎านการออกแบบจึงสรุปเป็นแนวทางการออกแบบเครื่องประดับจานวน 2
ชุด ชุดแรกเป็นชุดพิธีการสาหรับออกงาน ชุดที่สองเป็นชุดลาลองสามารถใสํได๎ทุกโอกาสในชีวิตประจาวัน โดย
มี แ นวคิ ด ในการออกแบบองค๑ ป ระกอบขอบชิ้ น งานเครื่ อ งประดั บ เป็ น สองสํ ว นคื อ สํ ว นที่ เ ป็ น หลั ก ของ
เครื่องประดับและสํว นที่เป็นสํวนประดับตกแตํงเพื่อให๎ตอบสนองตํอวัตถุประสงค๑ในการสร๎างผ๎ายกนครที่
อ๎างอิ งตามรู ป แบบราชส านั กและรู ป แบบชาวบ๎าน สามารถนาผลงานวิจัย ในครั้ งนี้ไ ปใช๎ ในการออกแบบ
เครื่องประดับ หรือแม๎แตํผ๎ายกนคร ให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของลูกค๎า ซึ่งทาให๎รูปแบบเครื่องประดับมี
ความเป็นเอกลักษณ๑แตกตํางจากสินค๎าคูํแขํงในท๎องตลาดอยํางสิ้ นเชิง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลคําให๎กับสินค๎า
โดยการสร๎างเรื่องราวหรือที่มาให๎คุณคําทางศิลปวัฒ นธรรมกับผลิตภัณฑ๑ ซึ่งจะสํงผลโดยตรงตํอการสร๎าง
รายได๎ในเชิงพาณิชย๑ศิลป์
โดยเพื่อเป็นทางเลือกในการออกแบบให๎กับกลุํมลูกค๎าในแตํละวัยและเป็นแนวทางศึกษาและพัฒนาให๎
ชํางผู๎ผลิต ผู๎ประกอบการ และผู๎ที่สนใจนาไปประยุกต๑ใช๎ในการออกแบบตํอไป

ABSTRACT
The purpose of this research was to study the art of cloth lifting in order to apply to
the design of jewelry in accordance with customer satisfaction. Based on interviews with the
cloth-maker, It can be applied in 3 designs. 1.) Design oriented designs. 2) The design focuses
on the structure of the fabric by focusing on the fabric structure of the fabric. Grading of the
embroidery and the edge of the fabric. 3.) The design focuses on the technique of raising the
city, which is distinguished by the use of special lines. Using silver or gold in the content to
make it eye-catching.
The trend in design is summarized in two sets of jewelry designs. The first is a formal
jewelry for the ceremony. The second set of casual jewelry can be worn at every
opportunity in daily life. The concept of jewelry design is two parts, the main part of the
ornament and the decorative part, in response to the purpose of creating a city-style
garment based on the royal style.
This research can be used to design jewelry. Or even a cloth lift. To meet the needs
of customers. This makes the jewelry style unique from the competition in the market
completely. It also adds value to the product by creating a story or a source of cultural
value with the product. This will directly affect the commercial revenue generation.
To be an alternative to the design of the customer in each age and to study and
develop the technology to manufacturers, entrepreneurs and people who are interested in
the application of the design.
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บทที่ ๑
บทนา
๑.๑ หลักการและความเป็นมา
มนุ ษย๑ ดารงชีวิตอยูํร อดได๎เพราะมีภูมิปัญญาในการคิดสร๎างสรรค๑ดัดแปลงสิ่ งแวดล๎อมที่มีอยูํตาม
ธรรมชาติ เพื่อสนองความต๎องการให๎เหมาะสมตํอการดารงชีวิตในสภาพแวดล๎อมนั้นๆ เชํน เริ่มทาเครื่องมือ
เครื่องใช๎ด๎วยหินอยํางงํายกํอนจะดัดแปลงให๎เหมาะสมจนถึงกลาวเป็นเครื่องมือประเภทขวานที่ใช๎อยูํกันใน
ปัจจุบันซึ่งหลักฐานเหลํานี้นับเป็นจุดเริ่มของการสร๎างงานหัตถกรรมของมนุษย๑
สอดคล๎องกับแนวความคิดประเวศ วะสี (2536:13) ที่วําภูมิปัญญาของมนุษย๑เกิดจากกระบวนการ
เรียนรู๎ การสั่งสมความรู๎และการถํายทอดความรู๎เพื่อสื่อสารกับคนรุํนอื่นหรือสังคมอื่นๆ และนอกจากหลักฐาน
ลายลั ก ษณ๑ อั ก ษรแล๎ ว งานศิ ล ปกรรมซึ่ ง เป็ น รู ป ธรรมทางภู มิ ปั ญ ญาของมนุ ษ ย๑ ที่ สื่ อ สารแนวความคิ ด
สภาพแวดล๎อมและวัฒนธรรมของชุ มชนอยํางมีเอกลักษณ๑เชํน วัฒนธรรมของชนชาติที่อยูํใกล๎น้า ก็จะมีคติ
ความเชื่อเกี่ยวกับพญานาควําเป็นสัญลักษณ๑แหํงธาตุน้า ดังปรากฏลวดลายและเรื่องราวของพญานาค (สุเมธ
ชุมสาย ณ อยุธยา. 2529 : 25) ดังนั้นงานศิลปกรรมในระยะแรก (Primitive art) เพื่อเป็นการแสดง
บริบทรํวมทางวัฒนธรรมของกลุํมทางสังคมของชุมชนนั้นๆ ที่มีเทคนิคและกระบวนการผลิตที่เป็นเอกลักษณ๑
เฉพาะถิ่น รํว มกัน เชํน การน าทรัพยากกรไม๎ที่มีอยูํมากในภาคเหนือสร๎างสรรค๑หั ตกรรมไม๎แกะสลั ก งาน
ศิลปกรรมเหลํานั้นมีการผลิตรูปแบบซ้าๆ กันตํอมาแสดงให๎เห็นถึงความสืบเนื่องทางวั ฒนธรรมจนเรียกวํา
“มรดกทางวัฒนธรรม” อาจสนองความเชื่อ,ความสุขทางจิตใจ,ใช๎สอยในชีวิตประจาวันหรือเพื่อแลกเปลี่ยนกัน
ในชุมชน แตํมิใชํการเลียนแบบมาจากศิลปะขั้นสูงหรือได๎อิทธิพลมาจากศิลปะอื่นๆ

ภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธ๑ระหวํางมนุษย๑กับสิ่งแวดล๎อม(นันทสาร สีสลับ.2542 : 11-30)
ประเทศไทยเป็นชาติที่มีศิลปวัฒนธรรมยาวนานประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ โดย
ปรากฏหลักฐาน โบราณสถาน โบราณวัตถุ ปรากฏอยูํในทุกพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะอยํางยิ่งจังหวัด

นครศรีธรรมราชจากการศึกษาทางประวัติศาสตร๑ (วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร๑ เอกลักษณ๑และภูมิ
ปัญญา จังหวัดนครศรีธรรมราช .2544) พบวําตั้งแตํยุคกํอนประวัติศาสตร๑พบรํองรอยการตั้งถิ่นฐานอยูํตาม
ถ้าหรือเพิงผา ตํอมาได๎รวมตัวเข๎าเป็นชุมชนเกษตรกรรมแล๎วพัฒนาเป็นเมืองทําที่สาคัญชื่อวํา “ตามพรลิงค๑”
ชํวงระยะเวลาแหํงการพั ฒนาการทางประวัติศาสตร๑และวัฒนธรรมที่ใช๎เวลายาวนานนับพันปี จึงกํอเกิดภูมิ
ปัญญาและเอกลักษณ๑อยํางโดดเดํนมีบทบาทตํอวิถีชีวิต ประเพณีความเชื่อที่ปรากฏออกมาทั้งในด๎านรูปธรรม
และนามธรรมกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเชํน โบราณสถาน โบราณวัตถุและงานศิลปหัตถกรรม โดยเฉพาะ
ผ๎ายกเมืองนครศรีธรรมราชนับได๎วําเป็นงานประณีตศิลป์ของชํางชั้นสูงที่ได๎รับการสืบทอดจากบรรพบุรุษ ที่
สร๎างสรรค๑ขึ้นด๎วยสุนทรีย ะและภูมิปัญญาของชํางโบราณชาวนครศรีธรรมราช แสดงออกถึงวิถีชีวิตความ
เป็นอยูํและขนบประเพณี ผลักดันให๎เกิดกระบวนการเรียนรู๎คิดค๎นวัสดุทั้ง เส๎ นไหม เส๎นทอง เส๎นฝูายและเส๎น
ใยสังเคราะห๑นามาใช๎ในการทอเป็นเครื่องนุํงหุํมที่มีความงามทางวัฒนธรรม และสามารถประดิษฐ๑ลวดลาย
ตํางๆ สือบทอดกันมาแตํโบราณและพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยและประโยขน๑ใช๎สอยเรื่อยมา จันทรา ทอง
สมัคร(2554)
สันนิษฐานวํามีการทอตั้งแตํสมัยอาณาจักรตามพรลิงแล๎วเนื่องจากเป็นหัวเมืองใหญํด๎านการปกและ
เมืองทําศูนย๑กลางการค๎ากับชาติตํางๆ จึงเรียนรู๎วิธีการทอและสร๎างความแตกตํางจนเป็นลวดลายที่วิจิตร
งดงามในชํวงปลายสมัยอยุธยาเนื่องจากถูกสอนโดยแขกชาวไทยบุรีที่ถูกกวาดต๎อนมาครั้งกบฏตํอเจ๎าเมืองนคร
ศรีธรรมราข จึงได๎ผสมผสานวิธีการทอผ๎ายกดอกของชาวมาลายูในชํวงรัตนโกสินทร๑ตอนต๎นจึงมีการประยุกต๑
เข๎ า กั บ ลวดลายไทยและพั ฒ นากรรมวิ ธี ก ารทอยกดอกด๎ ว ยทองค าจนเป็ น ที่ นิ ย มสู ง สุ ด ในชํ ว งสมั ย
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล๎านภาลัยเพื่อใช๎แสดงสถานะบุคคล แตํครั้ งถึงยุครัชกาลที่ 5 เกิดนโยบายการ
รวมอานาจสูํสํวนกลางริดรอนอานาจเจ๎าเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นผู๎ควบคุมดูแลชํางทอผ๎ายกนครทาให๎ชําง
ในการควบคุมลดลงตลอดจนเป็นงานปราณีตศิลป์ชั้นสูงทาให๎สูญหายเหลือน๎อยรายในปัจจุบัน

ภาพที่ 2 แสดงความสัมพันธ๑เชิงภูมิปัญญากับพัฒนาการทางประวัติศาสตร๑ของผ๎ายกนคร
ในปัจจุบันการพัฒนาประเทศไทยเป็นไปแบบก๎าวกระโดดทาให๎เกิดปัญญาทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมทั้งนี้เป็นเพราะขาดการศึกษาศิลปวัฒนธรรมเพื่อใช๎เป็นฐานในการพัฒนาประเทศ ควรมุํงเน๎นการ

พัฒนาไปใบวิถวี ัฒนธรรมและรากฐานของภูมิปัญญาเดิมเพื่อสร๎างสรรค๑ดุลยภาพเกิดความภูมิใจในชาติกาเนิดก็
จะใช๎ความรู๎เหลํานั้นให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดได๎ การสร๎างสรรค๑เชิงเอกลักษณ๑ความเป็นไทยผํานงานศิลปกรรม
เป็นรูปธรรมที่เป็นตัวชี้วัดถึงพัฒนาการของภูมิปัญญา สภาพสังคมและการดารงชีวิต สืบไป ดั้งนั้นหากขาดการ
สืบสานศิลปวัฒนธรรมประกอบกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปทาให๎เกิดภาวะขาดตอนของรอยตํอทางวัฒนธรรม
ทาให๎ประเทศไทยขาดรากเหง๎าขององค๑ความรู๎ที่เป็นของคนไทยอยํางแท๎จริง
ผู๎วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาผ๎ายกเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อหาแนวทางในการนาองค๑ความรู๎เชิง
ศิลปกรรมไปประยุกต๑ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ๑รูปแบบเครื่องประดับแนวใหมํ ซึ้งสอดแทรกเอกลักษณ๑
เชิงภูมิปัญญา โดยอาจประดิษฐ๑รูปแบบ เทคนิค วิธีการ ให๎หลากหลายออกไปเพื่อตอบสนองบริบทของสังคม
ในปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทางให๎กับนักออกแบบ ชํางผู๎ผลิตหรือบุคคลที่ เกี่ยวข๎องอื่นๆ นาไปใช๎ประโยชน๑ โดย
การประยุกต๑ใช๎องค๑ความรู๎เชิงศิลปกรรมให๎เข๎ากับสภาพภาวะความต๎องการของตลาดในปัจจุบัน ก็จะเป็น
แนวทางหนึ่งในการสืบสานงานศิลปกรรมและทาให๎งานศิลปหัตถกรรมผ๎ายกเมืองนครศรีธรรมราชสามารถ
ดารงอยูํอยํางเชํนในอดีตกาล รวมถึงเป็นการสร๎างงานสร๎างอาชีพให๎กับแรงงานท๎องถิ่นอีกด๎วย
๑.๒ วัตถุประสงค์
การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค๑เพื่อศึกษาศิลปหัตถกรรมผ๎ายกนคร ค๎นหาเอกลักษณ๑ลักษณะเฉพาะเพื่อ
ประยุ ก ต๑ ตํ อ ยอดองค๑ ค วามรู๎ เ ชิ ง ภู มิ ปั ญ ญาที่ ส อดคล๎ อ งกั บ ออกแบบปรั บ ปรุ ง พั ฒ นารู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ๑
เครื่องประดับเพื่อสร๎างแนวทางในการสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับผลิตภัณฑ๑
๑. ศึกษาลักษณะเฉพาะขอผ๎ายกเมืองนครโดยมุํงศึกษา 4 ประเด็นหลักคือ ด๎านจุดมุํงหมายในการ
สร๎าง ด๎านการเลือกสรรวัสดุและวัตถุดิบ ด๎านการสร๎างรูปแบบ ด๎านเทคนิคและกรรมวิธี
๒. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ๑เครื่องประดับโดยได๎จากการประยุกต๑เอกลักษณ๑และลักษณะ
เฉพาะถิ่นของผ๎ายกเมืองนคร
๓. ประเมินที่มีตํอรูปแบบเครื่องประดับในแตํละแนวความคิดซึ่ งทาการออกแบบมาเป็นภาพรํางเพื่อ
คัดเลือกแบบรํางสุดท๎ายในการจัดทาหุํนจาลองต๎นแบบเครื่องประดับ
๔. ศึกษาความพึงพอใจกลุํมเปูาหมายเครื่องประดับ เพื่อได๎รูปแบบเครื่องประดับแบบรํวมสมัยซึ่งตรง
ตามความต๎องการของผู๎บริโภคและเป็นรูปแบบที่จะได๎รับการนาไปพัฒนาตํอเป็นชิ้ นงานเครื่องประดับต๎นแบบ
ในขั้นตํอไป
๑.๓ คาถามวิจัย
อรพินท๑ พานทอง (2542 - 2544) ได๎กลําวไว๎ในการศึกษาความเป็นไทยเพื่อประยุกต๑สูํการ
ออกแบบเครื่ องประดั บ วํ าการน าเอาลั กษณะเดํ นทางสั ง คมและวั ฒ นธรรมมาเป็ นจุ ดเดํน นาไปใช๎ ในการ
ออกแบบความจาเป็ น นั กออกแบบใช๎โอกาสนี้ส ร๎างความแตกตํางของผลิ ตภัณฑ๑โดยสอดแทรกความเป็น
เอกลั ก ษณ๑ เข๎ า ไปในรู ป แบบเครื่ อ งประดั บ บ๎ า งและจะเป็ น โอกาสที่ ดี ใ นการสร๎ า งมู ล คํ า เพิ่ ม ให๎ กั บ งาน
เครื่ อ งประดับ ไทยได๎ โ ดยพบวํ าเป็ น อีก วิธี ห นึ่ง เพื่ อสร๎า งประสิ ทธิ ภ าพให๎ นั กออกแบบได๎ คือ การศึก ษาถึ ง

ขนบประเพณีและวัฒนธรรมตลอดจนผลงานศิลปกรรมในอดีตซึ่งแสดงถึงภูมิปัญญา วิธีการคิดที่ดีที่จะนามา
เป็นตัวอยํางชํวยให๎เกิดความคิดสร๎างสรรค๑และพัฒนาได๎เร็วขึ้น โดยอาจต๎องดาเนินการศึกษาจากผลงานของ
ชํางในอดีตถึงความเป็นมา เทคนิควิธีการ วัสดุอุปกรณ๑ในการสร๎างสรรค๑งานที่แสดงถึงเอกลักษณ๑ในชิ้นงานโดย
จาเป็นต๎องมีการเก็บรวบรวมข๎อมูลในแนวคิดและหน๎าที่ใช๎สอยนาไปใช๎ประโยชน๑ในประยุกต๑ใช๎ในการออกแบบ
เครื่องประดับ โดยคาถามในการวิจัยและออกแบบในครั้งนี้คือ
๑. เอกลักษณ๑และลักษณะเฉพาะถิ่นของผ๎ายกเมืองนครเป็นอยํางไร
๒. สามารถประยุกต๑เอกลักษณ๑ผ๎ายกเมืองนครไปสูํการออกแบบเครื่องประดับได๎อยํางไร
๓. รูปแบบเครื่องประดับจากการประยุกต๑ผ๎ายกเมืองนครควรเป็นอยํางไร
๔. รูปแบบเครื่องประดับแบบใดสอดคล๎องกับต๎องการของผู๎บริโภค
๑.๔ กรอบแนวคิด
ในการศึกษาศิลปหัตถกรรมผ๎ายกเมืองนครเพื่อประยุกต๑สูํการออกแบบเครื่องประดับ ในครั้งนี้เป็นการ
นาเอาศิลปหัตถกรรมผ๎ายกนครเพื่อประยุกต๑รํวมเข๎ากับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ๑เครื่องประดับโดย
มุํ ง เน๎ น ให๎ มี ค วามสอดคล๎ อ งกั บ ความพึ ง พอใจด๎ า นรู ป แบบของผู๎ บ ริ โ ภคโดยมี ก รอบแนวความคิ ด ที่ ใ ช๎ ใ น
การศึกษาวิจัยดังนี้

ภาพที่ 3 แสดงทฤษฎีและแนวคิดในการศึกษาผ๎ายกนครเพื่อประยุกต๑สูํการออกแบบเครื่องประดับ
๑. ทฤษฎีและแนวความคิดในด้านการศึกษาศิลปหัตถกรรมผ้ายกเมืองนคร
แนวทางในการศึกษางานศิลปหัตถกรรมดังที่ วิบูลย๑ ลี้สุวรรณ ( 2532 : 129) ได๎ให๎แนวทางใน
การศึกษาศิลปหัตถกรรมพื้นบ๎านไว๎วําการศึกษาศิลปหัตถกรรมพื้นบ๎านนั้นไมํวําในด๎านใดก็ตามควรจะศึกษา
ปัจจัยแวดล๎อม ประกอบกับศึกษาศิลปหัตถกรรมโดยตรง ทั้งนี้เพราะปัจจัยแวดล๎อมจะชํวยให๎เกิดความรู๎และ
ความเข๎าใจหัตถกรรมพื้นบ๎านได๎ชัดเจนยิ่งขึ้น

ภาพที่ 4 แสดงแนวทางในการศึกษาศิลปหัตถกรรม (วิบูลย๑ ลี้สุวรรณ.2535)
๑.๑ ความจาเป็นและความต๎องการในการสร๎าง เพื่อตอบสนองความจาเป็นในการดารงชีวิต
และเพื่อตอบสนองความต๎องการด๎านตําง ๆ เชํน ความต๎องการใช๎ส อย ความต๎องการซื้อขายแลกเปลี่ยน
รวมถึงการสนองความต๎องการทางด๎านจิตใจ
๑.๒ การเลือกสรรวัสดุและวัตถุดิบ โดยจะสามารถนามาสร๎างเครื่ องมือเครื่องใช๎เทําที่มีอยูํ
ตามท๎ อ งถิ่ น และเป็ น การก าหนดรู ป แบบในที่ นี้ ห มายรวมถึ ง รู ป ทรง โครงสร๎ า ง และ ลวดลายของ
ศิลปหัตถกรรมประเภทตํางๆ
๑.๓ การสร๎างรูปแบบ จะอยูํในกรอบของสภาพภูมิศาสตร๑ ประวัติศาสตร๑และวัฒนธรรมของ
แตํละชุมชนที่สืบทอดกันมาจนเป็นประเพณีนิยมของท๎องถิ่นและเป็นเอกลักษณ๑เฉพาะถิ่นของแตํละชุมชน
๑.๔ กรรมวิธีหรือเทคนิคในการสร๎าง โดยจะสื่อให๎เห็นถึงประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรมท๎องถิ่นที่
สืบทอดกันมาจากชํางรุํนหนึ่งไปสูํรุํนหนึ่งด๎วยการบอกเลําแบบมุขปาฐะ
๒. ทฤษฎีและแนวความคิดด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เนื่องจากเป็นวิจัยเชิงออกแบบโดยเกี่ยวข๎องกับการนาเสนอรูปแบบผลงาน
(Implementation) ซึ่ ง อยูํ ภ ายใต๎ ก รอบของการออกแบบเครื่ อ งประดั บ และกระบวนการออกแบบ
อุตสาหกรรม (Product design process) (Uric and Eppinger 1995) โดยมีดังนี้
๒.๑ แนวความคิดในการออกแบบเครื่องประดับ(วรรณรัตน๑อินทร๑อ่า. 2536:33)
๑. การเลือกวัสดุมาใช๎ทาเครื่องประดับ
๒. การออกแบบให๎สัมพันธ๑กับวัสดุ
๓. การเลือกโลหะและหิน
๔. การเลือกวัสดุให๎สัมพันธ๑กับแบบ
๒.๒ หลักการออกแบบเครื่องประดับ (วัฒนะ จูฑะวิภาค.2545 : 73-74)
๑. สํวนประกอบของการออกแบบ
๒.๓ กระบวนการออกแบบอุตสาหกรรมUric And Eppinger (1995)
(Product design process)Uric and Eppinger (1995) ได๎กลําวไว๎วํานักออกแบบ
อุตสาหกรรมควรมีสํวนรวมอยํางเต็มที่ในกระบวนการพัฒ นาผลิตภัณฑ๑ นักออกแบบผลิตภัณฑ๑มักติดตาม

กระบวนการออกแบบเพื่อความสวยงาม และเพื่อสอดคล๎องกันกับพฤติกรรมผู๎ใช๎ ถึงแม๎วํากระบวนการดังกลําว
นั้นจะมีการเปลี่ยนบ๎างก็ขึ้นอยูํกับประเภทของผลิตภัณฑ๑ นักออกแบบอุตสาหกรรมอาจจาเป็นต๎องกํอกาเนิด
แนวคิดหลายๆ แนวคิด และหลังจากนั้นก็ทาให๎แคบลง โดยผํานกระบวนการประเมินหลายๆขั้นตอน ดังนั้น
กระบวนการที่นักออกแบบอุตสาหกรรมใช๎จึงประกอบด๎วยขั้นตอนตํางๆ ดังนี้
๑. การค๎นหาความต๎องการของผู๎ใช๎ (Define customer needs)
๒. การสร๎างแนวความคิด (Conceptualization)
๓. การกลั่นกรองเบื้องต๎น (Preliminary Refinement)
๔. การกลั่นกรองขั้นตํอไปและการเลือกแนวคิดครั้งสุดท๎าย
(Design Development)
๕. การเขียนแบบ (Control Drawings)
๖. การประสานงานกับวิศวกรผู๎ผลิตและผู๎ค๎าปลีก
๓. ทฤษฎีและแนวความคิดด้านมิติทางวัฒนธรรมกับการออกแบบ
ศิ ริ วั ฒ น๑ แสนเสริ ม (2547:30) กลํ า วถึ ง แนวคิ ด ในการออกแบบเชิ ง วั ฒ นธรรมไว๎ วํ า ความคิ ด
สร๎างสรรค๑ถือเป็นสิ่งสาคัญเพราะวัฒนธรรมไมํใชํเรื่องหยุดนิ่ง วัฒนธรรมเป็นเหมือนภาพเคลื่อนไหวที่มีการ
ถํายทอดหรือทาซ้าและสามารถพั ฒนาไปสูํการปรับปรุงวิถีชีวิตในอนาคตได๎ การให๎ความสาคัญกับความคิด
สร๎างสรรค๑เชิงวัฒนธรรมอยํางจริงจังจะทาให๎กระบวนการพัฒนาตํางๆ นั้นสามารถปรับตัวเข๎ากับยุคสมัยใหมํ
ได๎ โ ดยใช๎ ค วามคิ ดในเชิ ง วั ฒ นธรรมตํ อ กระบวนการสร๎ า งสรรค๑ ผ ลงานตํ า งๆ จึ ง เป็ น มุ มมองในการขยาย
แนวความคิดทางการศึกษาองค๑ความรู๎ในสาขาตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องรวมทั้งงานออกแบบซึ่งถือเป็นสิ่งที่มนุษย๑
สร๎างสรรค๑ขึ้นโดยมีรูปแบบเฉพาะตัวสูงที่รวมเอาทั้งความสวยงามและประโยชน๑ใช๎สอยเข๎าไว๎ด๎วยกัน สื่อสาร
ผํานแนวความคิดได๎ดังนี้ มิติทางวัฒนธรรมเป็นการมองปัญหาแบบองค๑รวม โดยการมองประเด็นอยํางเป็น
ระบบเป็ น ภาพรวมถึ ง ความสั มพั น ธ๑ ที่ เชื่ อ มโยงกั นระหวํา งสิ่ งตํ า งๆ โดยเฉพาะการมองที่ มีวิ ธี คิ ดของคน
นอกจากจะมองเห็นวัฒนธรรมในแบบภาพรวมแล๎วยังต๎องมองจากวิธีคิดเพื่อจะไมํเป็นการมองที่คุณคําทาง
สังคมเพียงอยํางเดียว แตํจะทาให๎เป็นการมองไปถึงคุณคําที่ มาจากข๎างในเพื่อสามารถเชื่อมโยงประเด็นปัญหา
ตํางๆ เข๎าด๎วยกันเป็นองค๑รวมได๎ โดยมองจากมุมมองของคนในสังคม เพื่อวิเคราะห๑วําสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นสะท๎อน
และสื่ออะไรจากท๎องถิ่นและต๎องมองในเชิงการเคลื่อนไหวเพราะวัฒนธรรมจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ การ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมไมํใชํการเปลี่ยนแปลงแบบไร๎ทิศหากแตํเป็นการเปลี่ยนแปลงจากพลังทางสังคม
ต๎องมองให๎เข๎าใจถึงความพยายามที่จะปลดปลํอยให๎เป็นอิสระ(ต๎องมีความเป็นอิสระ ไมํถูกผูกมัด)
ดั ง นั้ น มิ ติ ท างวั ฒ นธรรมจึ ง เป็ น แนวคิ ด ที่ เ น๎ น ถึ ง ภาพรวมหรื อ องค๑ ร วมของการก าหนดประเด็ น
ความสัมพันธ๑ที่เชื่อมโยงกันของสิงตํางๆ อยํางเป็นระบบ โดยมีการทาความเข๎าใจเงื่อนไขตํางๆ ที่อยูํรอบๆ ซึ่ง
จะทาให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจถึงการสร๎างสรรค๑สิ่งใหมํๆ ให๎เกิดขึ้น นอกจากนั้นการศึกษาในทางมิติวัฒนธรรม
ยังอยูํกับฐานการคิดที่อาศัยมุมมองทางวัฒนธรรมอีกด๎วยโดยการมองให๎เห็นถึงระบบวิธีคิดหรือฐานการคิดของ
ชาวบ๎านที่ออกมาจากตัวชาวบ๎านเองการมองให๎เห็นถึงบริบทของปรากฏการณ๑ การมองให๎เห็นภาพในเชิง

เคลื่อนไหวหรือมองให๎เห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นการมองโดยไมํมีความคิดหรืออติใดๆ ครอบงารวมทั้งการมอง
วําปรากฏการณ๑ที่กาลังศึกษาอยูํนั้นอยูํในสภาพเงื่ อนไขอะไรบ๎าง ทั้งนี้เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจทั้งองค๑รวมและ
บริบทผํานมุมมองตํางๆ ได๎อยํางรอบคอมมากยิ่งขึ้น
๑.๕ นิยามศัพท์
เนื่ อ งจากการศึ ก ษาศิ ล ปหั ต ถกรรมผ๎ า ยกเมื อ งนครเป็ น การศึ ก ษางานเฉพาะถิ่ น ซึ่ ง มี ค วามเป็ น
เอกลักษณ๑สู งและมีเทคนิคเฉพาะตัว เพราะฉะนั้นจึงมีคาหรือข๎อความตําง ๆ ซึ่งอาจสร๎างความเข๎าใจที่ไมํ
ตรงกันดังนั้นจึงขอให๎คาจากัดความในการศึกษาไว๎ดังนี้
ศิลป์ (Art) หมายถึง ผลงานอันเป็นความพากเพียรของมนุษย๑ ซึ่งต๎องใช๎ความพยายามด๎วยฝีมือและ
ความคิด (ศิลป พีระศรี)
หัตถกรรม (Handcraft) หมายถึง สิ่งที่มนุษย๑สร๎างขึ้นจากฝีมือและภูมิปัญญา เพื่อใช๎สอยให๎เกิด
ประโยชน๑ในการดารงชีวิต (วิบูลย๑ ลี้สุวรรณ)
ศิ ล ปหั ต ถกรรม หมายถึ ง ประดางานฝี มื อ ของมนุ ษ ย๑ ที่ ส นองประโยชน๑ ใ ช๎ ส อยเป็ น ส าคั ญ แตํ
ขณะเดียวกันก็มีความสวยงามนําใช๎และมีคุณคําทางสุนทรียภาพควบคูํไปกับประโยชน๑ใช๎สอย
ศิลปะพื้นบ๎าน (Folk art) หมายถึง ศิลปะและหัตถกรรมทาขึ้นโดยประชาชนซึ่งไมํได๎รับการฝึกฝน
ด๎านศิลปะอยํางเป็นระบบ แตํสามารถสร๎างผลงานตามประเพณีนิยมด๎วยความชานาญและมีลักษณะเฉพาะถิ่น
เฉพาะประเทศได๎ (Ralph Mayer 1981: 150)
ภูมิปัญญา (Wisdom) หมายถึง ความรู๎ความสามารถ วิธีการสร๎างผลงานที่ได๎จากการค๎นคว๎า รวบรวม
และจัดเป็นความรู๎ ถํายทอด ปรับปรุง จากคนรุํนหนึ่งมาสูํคนอีกรุํนหนึ่งจนเกิดผลิตผลที่ดี งดงาม มีคุณคํา มี
ประโยชน๑สามารถนามาแก๎ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตได๎
ผ๎ า ยก หมายถึ ง ผ๎ า ไหมชนิ ด หนึ่ ง ที่ ท อยกเป็ น ดอกให๎ เ ป็ น ลายเดํ น ขึ้ น พจนานุ ก รมฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผ๎ายกเมืองนคร เป็นชื่อเฉพาะหมายถึง ผ๎าทอพื้นเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ทอสืบตํอกันมาแตํ
โบราณ ด๎วยการทอยกเพิ่มลวดลายด๎วยเส๎นพุํงพิเศษ ทาให๎เกิดลายนูนบนผืนผ๎า (จันทรา ทองสมัคร.2554)
การเลือกสรรวัสดุและวัตถุดิบ โดยจะสามารถนามาสร๎างเครื่องมือเครื่องใช๎เทําที่มีอยูํตามท๎องถิ่น และ
เป็นการกาหนดรูปแบบในที่นี้หมายรวมถึง รูปทรง โครงสร๎าง และลวดลายของศิลปหัตถกรรมประเภทตําง ๆ
(วิบูลย๑ ลี้สุวรรณ. 2535)
การสร๎างรูปแบบ จะอยูํในกรอบของสภาพภูมิศาสตร๑ ประวัติศาสตร๑และวัฒนธรรมของแตํละชุมชนที่
สืบทอดกันมาจนเป็นประเพณีนิยมของท๎องถิ่นและเป็นเอกลักษณ๑เฉพาะถิ่นของแตํละชุมชน(วิบูลย๑ ลี้สุวรรณ.
2535)
กรรมวิธีหรือเทคนิคในการสร๎าง โดยจะสื่อให๎เห็นถึงประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรมท๎องถิ่นที่สื บทอดกันมา
จากชํางรุํนหนึ่งไปสูํรุํนหนึ่งด๎วยการบอกเลําแบบมุขปาฐะ(วิบูลย๑ ลี้สุวรรณ. 2535)

การสัมภาษณ๑เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นการถามแบบเจาะลึก เพื่อให๎ได๎คาตอบที่ละเอียด
และครบถ๎วน โดยนอกจากถามให๎อธิบ ายาแล๎วผู๎สัมภาษณ๑ต๎องถามถึงเหตุผลด๎วยเพื่อตัดสินใจ วําคาตอบนั้น
ถูกต๎องชัดเจนและเชื่อถือได๎เพียงใด (ศุภกิจ วงศ๑วิวัตนนุกิจ. 2550 : 138)
เครื่องประดับ (Jewelry) หมายถึงงานชํางหรืองานศิลปะเครื่องประดับที่มีทั้งความสวยงามและ
ประโยชน๑ใชสอยรํวมกัน(วรรณรัตน๑ตั้งเจริญ, 2526, หน๎า 17)
นักออกแบบเครื่องประดับ (Jewelry designer) หมายถึงผู๎ปฏิบัติงานออกแบบเครื่องประดับเป็นชิ้น
หรือเป็นชุดเครื่องประดับ โดยใช๎แนวความคิด จิตนาการในการออกแบบชิ้นงาน
กระบวนการออกแบบเครื่องประดับ หมายถึงขึ้นตอนวิธีการในการออกแบบเครื่องประดั บ เริ่มต๎น
ตั้งแตํขั้นตอนการสร๎างแนวความคิดการรํางแบบ และการวาดแบบ โดยอาศัยพื้นฐานทางศิลปะและความรู๎
ด๎านกระบวนการผลิตเครื่องประดับเพื่อได๎แบบเครื่องประดับกํอนนาไปผลิตจริง
๑.๖ ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยมุํงศึกษาผ๎ายกนครเพื่อประยุกต๑สูํการออกแบบเครื่องประดับ ซึ่งเป็นการศึกษาเชิง
ศิลปวัฒนธรรม โดยเป็นลักษณะการวิจัยการศึกษาเชิงคุณภาพเป็นหลัก ซึ่งจะศึกษาถึงภูมิปัญญาท๎องถิ่นใน
ศิ ล ปะหั ต ถกรรมผ๎ า ยกเมื อ งนครและลั ก ษณะความเป็ น เอกลั ก ษณ๑ เ ฉพาะถิ่ น โดยศึ ก ษาผํ า นงานผลงาน
ศิลปหัตถกรรมผ๎ายกนครในท๎องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได๎กาหนดขอบเขตของการศึกษาไว๎ดังนี้
๑. ขอบเขตด๎านกลุํมเปูาหมายในการวิจัย
๑.๑ ชํางผู๎สร๎างงานศิลปะหัตกรรมผ๎ายกเมืองนคร
๑.๒ กลุํมผู๎บริโภคเครื่องประดับ
๒. ขอบเขตด๎านการศึกษาศิลปหัตถกรรมผ๎ายกเมืองนคร
๒.๑ จุดมุํงหมายของการสร๎าง
๒.๒ การเลือกสรรวัสดุและวัตถุดิบ
๒.๓ การสร๎างรูปแบบ
๒.๔ กรรมวิธีหรือเทคนิคในการสร๎าง
๒. ขอบเขตด๎านการศึกษาด๎านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ๑
๒.๑ ด๎านการออกแบบ: แนวความคิดในการออกแบบ
๒.๒ รูปแบบ: รูปทรง, เอกลักษณ๑ของผ๎ายกเมืองนคร
๒.๓ ด๎านการตลาด: ความพึงพอใจของกลุํมผู๎บริโภค
๑.๗ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
การวิ จั ย ผ๎ า ยกนครเพื่ อ ประยุ ก ต๑ สูํ ก ารออกแบบเครื่ อ งประดั บ จะเป็ น แนวทางในการสร๎ า งงาน
เครื่องประดับในรูปแบบใหมํซึ่งนาเอกลักษณ๑เฉพาะถิ่นมาประยุกต๑เข๎ากับการออกแบบรํวมสมัยเพื่อสร๎างความ
เป็นเอกลักษณ๑ตลอดจนสร๎างมูลคําเพิ่มในการออกแบบที่สร๎างความแตกตํางจากตลาดเครื่องประดับ โดย

มุํงหวังให๎เกิดกระบวนการเรียนรู๎และความเข๎าใจทางศิลปะหัตกรรมบูรณาการรํวมกับการออกแบบ การตลาด
และการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมผสมผสานอยํางลงตัวเพื่อเป็นการสืบสานตํอยอดองค๑ความรู๎เชิงศิลปะหัตกรรม
๑. เอกลักษณ๑ของหัตถกรรมผ๎ายกนครที่เหมาะสมในการประยุกต๑สูํงานออกแบบ
๒. ผลงานการออกแบบเครื่องประดับจานวน 1 ชุดจากการประยุกต๑ใช๎เอกลักษณ๑หัตถกรรมผ๎ายก
นคร(เครื่องประดับ 1 ชุดประกอบด๎วยเครื่องประดับจานวน 2-3 ชิ้นตํอชุดซึ่งอาจาประกอบด๎วยเครื่องประดับ
สํวนศรีษระเชํน ตํางหู,ปิ่น เครื่องประดับชํวงคอและลาตัว เชํน สร๎อย,เข็มกลัด เครื่องประดับมือและแขน เชํน
แหวน,กาไล เป็นต๎น)
๓. รูปแบบเครื่องประดับที่มีความสอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎บริโภคและแนวโน๎มทางการตลาด
๔. ข๎อมูลที่เป็นประโยชน๑ตํอการศึกษาหัตถกรรมผ๎ายกนครและแนวทางประยุกต๑ใช๎ศิลปหัตถกรรมผ๎า
ยากนครเพื่อการออกแบบและเผยแพรํให๎แกํนักออกแบบนาไปประยุกต๑ใช๎ตํอไป
๕. เผยแพรํกระบวนการวิธีการวิเคราะห๑องค๑ความรู๎เชิงสร๎างสรรค๑เชิงภูมิปัญญาเพื่อประยุกต๑สูํการ
ออกแบบสาหรับเป็นแนวทางในการประยุกต๑งานศิลปหัตถกรรมเพื่อการออกแบบในแขนงอื่นๆ

บทที่ ๒
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาศิลปหัตถกรรมผ๎ายกเมืองนครเพื่อประยุกต๑สูํการออกแบบเครื่องประดับ ในครั้งนี้เพื่อที่จะ
ใช๎เป็นแนวทางในการออกแบบพัฒนาประยุกต๑ผ๎ายกนคร ที่มีลักษณะเฉพาะตัวเป็นเอกลักษณ๑ที่สืบทอดกันมา
เป็นเวลาช๎านานอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ๑ ศิลปวัฒนธรรมไทยและประยุกต๑ไปสูํออกแบบและพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ๑เครื่องประดับซึ่งสามารถสร๎างรายได๎ในเชิงพาณิชย๑ ตามวัตถุประสงค๑ของการวิจัย คือ การศึกษา
ลักษณะเฉพาะของศิลปหัตถกรรมผ๎ายกนคร โดยมุํงเน๎นด๎านจุดมุํงหมายของการสร๎าง ด๎านการเลือกสรรวัสดุ
และวัตถุดิบ ด๎านการสร๎างรูปแบบ ด๎านเทคนิคและกรรมวิธีของศิลปหัตถกรรมผ๎ายกนคร เพื่อออกแบบและ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ๑เครื่องประดับโดยประยุกต๑จากผ๎านคร โดยคานึงถึงรูปแบบที่ส อดคล๎ องกับความ
ต๎องการของผู๎บริโภคเพื่อสร๎างรูปแบบใหมํแบบรํวมสมัยให๎กับงานเครื่องประดับ
ดังนั้นเพื่อบํงชี้ ให๎เห็นความสาคัญของปัญหา ความชัดเจนของปัญหา และลักษณะการดาเนินการ
แก๎ปั ญหาวิจั ยที่เกี่ยวข๎องหรื อใกล๎เคียง และกรอบแนวทางในการดาเนินการตอบคาถามของการวิจัยจึงมี
แนวคิดและทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษา ดังนี้
2.๑ ทฤษฎีและหลักการด๎านศิลปหัตถกรรมผ๎ายกเมืองนคร
2.๒ ทฤษฎีและหลักการด๎านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ๑
2.๓ ทฤษฎีและหลักการด๎านการออกแบบเชิงวัฒนธรรม
2.๔ งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
2.๕ หลักการแนวคิดและวิธีการวัดความพึงพอใจ

ภาพที่ 5 แผนผังแสดงทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข๎องกับการวิจัย

2.๑ ทฤษฎีและแนวความคิดด้านการศึกษาศิลปหัตถกรรมผ้ายกเมืองนคร
จากแนวทางในการศึกษาศิลปหัตถกรรมของคุณ วิบูลย๑ ลี้สุวรรณ (2535 : 129) ได๎กลําวไว๎วํา
การศึกษาศิลปหัตถกรรมควรศึกษาในสองปัจจัยด๎วยกันคือ ปัจจัยแรก คือ การศึกษาชิ้นงานศิลปหัตถกรรม
โดยตรง และปั จ จั ย ที่ ส อง คื อ การศึ ก ษาปั จ จั ย แวดล๎ อ มของงานศิ ล ปหั ต ถกรรมนั้ น ๆ โดยในการศึ ก ษา
ศิลปหัตถกรรมผ๎ายกเมืองนครศรีธรรมราชในครั้งนี้ได๎แบํงประเด็นการศึกษาได๎ดังนี้
2.1.๑ ด๎านความจาเป็นและความต๎องการ
2.๑.๒ ด๎านการเลือกสรรวัสดุและวัตถุดิบ

2.๑.๓ ด๎านการสร๎างรูปแบบ
2.๑.๔ ด๎านเทคนิคและกรรมวิธี
2.1.๑ ด้านความจาเป็นและความต้องการ
การทอผ๎ายกมีหลักฐานวํา ชาวเมืองนครศรีธรรมราชได๎แบบอยํางมาจากแขกเมืองไทยบุรี
กลําวคือสมัยที่เมืองไทยบุรีเป็นกบฏ เจ๎าเมืองนครศรีธรรมราช คือ เจ๎าพระยานคร (น๎อย) ได๎ยกกองทัพไป
ปราบปราม ขากลับได๎กวาดต๎อนครอบครัวเชลยเข๎ามายังเมืองนครศรีธรรมราชเป็นจานวนมาก ได๎พวกชํางมา
ไว๎หลายพวก เชํน ชํางหลํอโลหะประสม ชํางทอง ชํางเงิน และชํางทอผ๎า สาหรับพวกชํางทอผ๎าให๎อยูํบริเวณ
ทางด๎านตะวันตกของตัว เมือง คือในตาบลมะมํวงสองต๎น อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช และตาบลนาสาร
อาเภอพระพรหมในปัจจุบัน ชํางพวกนี้ได๎ถํายทอดความรู๎แกํชํางพื้นเมืองที่มีอยูํกํอน จึงทาให๎การทอผ๎าในสมัย
นั้นพัฒนาขึ้นกวําสมัยกํอนๆ มาก
มีผู๎สันนิษฐานวํา "ผ๎ายกเมืองนครนี้ยังสงสัยกันอยูํวําเป็นผ๎ายกที่ทางเมืองนครศรีธรรมราชทอ
ขึ้นเองหรือสั่งซื้อมาจากตํางประเทศเข๎ามา" โดยอ๎างพงศาวดารวํา "เจ๎าพระยานคร (หนู) สั่งซื้อผ๎ายกทองจาก
ตํางประเทศเข๎ามาถวายพระบาทสมเด็จ ฯ พระพุทธเลิศหล๎านภาลัย " นั้นคงจะเป็นการเข๎าใจผิด ทั้งนี้เพราะ
เจ๎าพระยานคร (หนู) เป็นเจ๎าเมืองนครศรีธรรมราชในสมัยกรุงธนบุรี และถูกถอดยศในรัชสมั ยพระบาทสมเด็จ
ฯ พระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราชและยังได๎ถูกนาไปกักตัวไว๎ ณ กรุงเทพฯ จนถึงอสัญกรรม เจ๎าพระยานคร
(หนู) จึงไมํอยูํในวิสัยที่จะสั่งซื้อผ๎ายกทองจากตํางประเทศนาเอาเข๎ามาถวายพระบาทสมเด็จฯ พระพุทธเลิศ
หล๎านภาลัยเพราะเป็นบุคคลตํางยุคสมัยกัน
จากหลักฐานจดหมายเหตุ ร.๒ ที่กลําวมา ยํอมแสดงให๎เห็นวําเมืองนครศรีธรรมราชในสมัย
นั้นได๎มีการผลิตหรือทอผ๎ายกทองแล๎ว ฝีมือการทอผ๎าของเมืองนครศรีธรรมราชคงจะมีชื่อเสียงมากในสมัยนั้น
จนเป็นที่รู๎จักของคนทั่วไป ดังเพลงกลํอมเด็กบทหนึ่งกลําวไว๎วํา
ไปเมืองคอนเหอ ไปซื้อผ๎าลายทองสลับ
ซื้อมาทั้งพับ สลับทองหํางหําง
หยิบนุํงหยิบหํม ให๎สมขุนนาง
สลับทองหําง หํางทุกหมูํขุนนางนุํงเหอ
จากข๎อความในเพลงกลํอมเด็กบทนี้ สื่อให๎ทราบทันทีวําที่เมืองนครศรีธรรมราชได๎มีการทอผ๎า
เป็นล่าเป็นสันเป็นเวลานานแล๎ว ทั้งยังมีผ๎าที่มีคุณภาพดีที่หายากจากแหลํงอื่นคือผ๎ายกทองอันเป็นผ๎าที่ใช๎
สาหรับบุคคลชั้นสูงด๎วย นอกจากนั้นในหนังสือวรรณคดีไทยเรื่องขุนช๎างขุนแผนก็ยังได๎กลําวถึงผ๎ายกนครไว๎
เชํนเดียวกัน อันเป็นเครื่องแสดงให๎เห็นวําในอดีตนครศรีธรรมราชคงมีฝีมือทางการทอผ๎ามากและเป็นผ๎ายกที่
จัดได๎วําเป็นแบบฉบับของตัวเองเป็นฝีมือของชํางชั้นสูงแหํงหนึ่งอยํางแนํนอน
ฝีมือการทอผ๎าของชาวนครจัดได๎วํามีชื่อเสียงมานาน เป็นที่รู๎จักกันดีทั้งในกรุง เทพฯ และทั่ว
ภาคใต๎จนคนทั่วไปเรียกกันวํา "ผ๎ายกเมืองนคร" สมัยกํอนชาวนครนิยมนุํงผ๎าโจงกระเบนกันทั้งหญิงและชาย
พวกข๎ า ราชการกรมเมื อ ง ข๎า ราชการศาล และราษฎรนุํง กั น อยูํ เ สมอ โดยเฉพาะเจ๎า นายผู๎ ห ญิง ในเมื อ ง

นครศรีธรรมราช นุํงผ๎ายกจีบเวลาออกรับแขกเมืองหรือไปรํวมพิธีทาบุ ญที่วัดอยูํเป็นประจา นอกจากนี้แล๎วใน
พิธีถือน้าพิพัฒน๑สัตยาของข๎าราชการเมืองนครศรีธรรมราช ผู๎ที่เข๎าพิธีถือน้าจะต๎องนุํงผ๎ายกขาวเชิงทองหรือ
ผ๎าสัมมะรสด๎วย
สํวนผ๎ายกทองนั้นมักใช๎เฉพาะเจ๎าเมืองนครศรีธรรมราช และข๎าราชการชั้นผู๎ใหญํในรั้วในวัง
หรือเจ๎าพระยานครสํงเข๎ามาถวายเจ๎านายในกรุงเทพฯ สํวนผ๎ายกธรรมดาก็ใช๎กันโดยทั่วไปในพิธีแตํงงาน ไปวัด
หรือไปงานมงคลตําง ๆ เชํน บวชนาค และโกนจุก เป็นต๎น ผู๎หญิงมักนุํงผ๎ายก ดอกหน๎านาง หรือผ๎าเก็บนัด
ผู๎ชายก็นุํงผ๎าหางกระรอก
ชาวเมืองนครศรีธรรมราชเรียกเครื่อ งมือทอผ๎ารุํนเกําวํา"เครื่องทอหูก" หรือ "เก" เหมือนกับ
ท๎องถิ่นอื่นโดยทั่วไปเกมี 2 ชนิด คือถ๎าสามารถยกเคลื่อนที่ได๎เรียกวํา "เกยก" ถ๎าเป็นเครื่องทอผ๎าที่ใช๎เสาปักดิน
ยึดอยูํกับที่เคลื่อนย๎ายไมํได๎เรียกวํา "เกฝัง" ทั้งสองชนิดมักใช๎ไม๎เนื้อแข็ง ชาวบ๎านที่มีอาชี พทอผ๎ามักจะสร๎างเก
ประจาไว๎ตามใต๎ถุนบ๎านแทบทั้งสิ้น ผ๎ายกนครทอได๎หลายชนิด แตํละชนิดจะยกดอกงดงามอันเป็นแบบฉบับ
ของตนเองอยํางนี้เรียกวํา "ผ๎าตา" ซึ่งด๎านชายผ๎าทอเป็นแถบทองลายเงิน นอกจากผ๎ายกแล๎วผ๎าทอที่รู๎จักกันดี
ของเมืองนครศรีธรรมราช คือผ๎าเก๎ากี่ ผ๎าราชวัตร ผ๎าหางกระรอก ผ๎าเก็บชาย ผ๎าเก็บดอก ฯลฯ
การทอผ๎าหรือการทอหูกที่เมืองนครศรีธรรมราช แตํเดิมนั้นมีอยูํในทุกท๎องถิ่น แหลํงทอผ๎า
หรือทอหูกที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู๎จักกันดีก็คือ บ๎านนาสาร บ๎านมะมํวงขาว บ๎านมะมํวงสองต๎นและในตัวเมือง ใน
ปัจจุบันหาดูได๎ยากเสียแล๎ว แม๎วําจะพอมีการทอกันอยูํบ๎างก็โดยการสนับสนุนสํงเสริมของกรมราชทัณฑ๑ และ
กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย แตํก็ยังขาดการปรับปรุงให๎ทันสมัย ความประณีตสวยงามก็สู๎ของเกํา
ไมํได๎และก็มีราคาแพง ตลาดจาหนํายจึงแคบลง ยิ่งกวํานั้นคนรุํนใหมํก็ไมํสนใจคนจะหันไปประกอบอาชีพอื่นที่
มีรายได๎ดีกวําเสียหมด บ๎านทอผ๎าในตัวเมืองนครศรีธรรมราชที่ยังทออยูํก็มีที่บ๎าน นางวิเชียร ศรีวัชรินทร๑ บ๎าน
ทําม๎าในซอย ณ นคร ๓ ซึ่งเป็นบริเวณบ๎านเกําของคุณพิณ ณ นคร ภรรยาพระศิริธรรมบริรักษ๑ (ถัด ณ นคร)
ธิดาของพระนาวิชิตสรไกร (กลํอม) แตํเดิมที่บริเวณนี้เป็นที่ตั้งโรงละครชาตรีประจาเมืองนครศรีธรรมราชเมื่อ
ครั้งโบราณบริเวณบ๎านกลุํมนี้มีชื่อเสียงในการทอผ๎ามาก แตํก็ได๎มีการเลิกราไปขณะนี้ถึงจะมีการทออยูํบ๎างแตํ
คุณภาพไมํดีเทําของเดิมเพราะทุนรอนน๎อย ด๎วยเหตุนี้ผ๎าทอชนิดตําง ๆ และผ๎ายกนคร คงจะมีแตํเพียงชื่อ
เหลืออยูํในประวัติศาสตร๑อยํางแนํนอน
ผ๎าทอเมืองนคร ผ๎าเป็นประณีตศิลป์อยํางหนึ่ง คุณคําความงามของผ๎าอยูํที่การใช๎สี ลวดลาย
วัส ดุที่ใช๎ทอ ตลอดจนความประณีตของฝี มือ ผ๎ าพื้นเมืองของคนไทยมีทั้งผ๎ าฝู าย ผ๎ ายก ผ๎ าปัก ฯลฯ ผ๎ ามี
บทบาทสาคัญมากทางวัฒนธรรมการแตํง กายของคนไทยมาแตํโบราณ ผ๎าบางประเภทยังยังบํงบอกถึงฐานะ
และชนชั้นในสังคมไทยอีกด๎วย
ผ๎าพื้นเมืองโบราณของนครศรีธรรมราชเทําที่พอจะนามาศึกษาหาความรู๎ได๎นั้นจะมีอยูํ 2
แหลํ ง ด๎ ว ยกั น แหลํ ง แรกเป็ น ผ๎ า โบราณที่ จั ด แสดงอยูํ ใ นพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานโพธิ์ ลั ง กา ภายในวั ด มหาธาตุ
วรมหาวิหารและอีกแหลํงหนึ่งจัดแสดงไว๎ในพิพิธภัณฑสถานแหํงชาติ นครศรีธรรมราช เสื้อผ๎าที่จัดแสดงอยูํที่นี้
เป็นเสื้อผ๎าของโบราณที่เจ๎าพระยาดินทร๑เดชานุชิต ตระกูล ณ นคร เคยใช๎ และเป็นสมบัติของตระกูลที่มอบให๎
พิพิธภัณฑสถานแหํงชาติ นครศรีธรรมราชจัดแสดงไว๎เพื่อให๎คนรุํนหลังได๎ศึกษาหาความรู๎

การทอผ๎าแตํเดิมคงจะมาจากวังของเจ๎าพระยานคร แล๎วแพรํหลายตํอมาในภายหลัง การทอ
ผ๎ายก ผ๎าดอกสอดไหนในครั้งนั้นถือเป็นศาสตร๑ชั้นสูงที่เป็นความลับมีรู๎อยูํเฉพาะคนบางคนเทํานั้น ผู๎อื่นจะรู๎ได๎
ก็ โ ดยการลั ก จ าเอาไปเทํ า นั้ น ด๎ ว ยเหตุ นี้ ก ระมั ง ที่ ท าให๎ อ าชี พ การทอผ๎ า พื้ น เมื อ งนครศรี ธ รรมราช จึ ง ไมํ
แพรํหลายเทําที่ควรและเลิกราไปในที่สุดรายแล๎วรายเลํา
ผ๎ ายกผ๎ าทอของนครในอดีต ผลิ ตขึ้ นมาเป็ นของใช๎ เชํ น ผ๎ า นุํง ผ๎ า หํ ม ผ๎ าไหม ฯลฯ มีอ ยูํ
เฉพาะที่ เป็ น ของใช๎ข องข๎ า ราชการผู๎ ใหญํ และกรมการเมือ งเทํา นั้ น ผู๎ อื่น ไมํ มีโ อกาสใช๎ เ พราะไมํ มี ขายใน
ท๎องตลาด ถือวําเป็นของสูง ชํางผู๎ผลิตผ๎าก็เป็นคนของเจ๎านายเลี้ยงไว๎
ถ๎าจะเปรียบเทียบฝีมือกันระหวํางผ๎าทอโบราณกับผ๎าทอในปัจจุบัน นับวําปัจจุบันยังหํางชั้น
กันมาก ไมํวําจะเป็นสีของผ๎า ลวดลายที่ผูก เก็บขึ้นมาการทอ ความกว๎างยาว ตลอดจนแนวคิดที่ละเอียดอํอน
ผสมกลมกลื น กัน อยํ างประณีตบนผื น ผ๎ า ผื นแล๎ ว ผื นเลํ า ทาให๎ ผ๎ ามี น้าหนั กทั้งทางศาสตร๑และศิล ป์ ถือเป็ น
วัฒนธรรมการแตํงกายของคนนครในอดีตที่ก๎าวหน๎าในเชิงประณีตศิลป์อยํางแท๎จริง
ผ๎าทอกับชีวิตของชาวนคร ถือวําปัจจั ยพื้นฐานสาคัญของการดารงชีวิตเพราะเป็นหนึ่งใน
ปัจจัยสี่ ในสมัยโบราณทุกครัวเรือนมีการทอผ๎าไว๎ใช๎สอยกันเองและมีการถํายทอดกรรมวิธีให๎ แกํบุตรหลาน
แมํและยายมักเป็ น ผู๎ รั บ หน๎ าที่อบรมและถํายทอดวิธีการ และประสบการณ๑ในการทอผ๎ าแกํลู กหลาน จน
กลายเป็นภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่รับการถํายทอดจากคนรุํนหนึ่งไปสูํคนอีกรุํนหนึ่ง
ผ๎าทอในนครศรีธรรมราช นอกจากจะใช๎เป็นเครื่องนุํงหํมแล๎ว ยังใช๎ประกอบพิธีตําง ๆ ที่
เกี่ยวกับชีวิตและงานนักขัตฤกษ๑ เชํน งานแตํงงาน งานศพ งานเข๎าพรรษา และงานแหํผ๎าขึ้นธาตุ เป็นต๎น แม๎
ปัจจุบันผ๎าก็ยังคงมีความสาคัญตํอวิถีชีวิตของชาวนครอยูํเชํนเดิม โดยวัตถุประสงค๑ของการทอดังนี้
เพื่อสนองความต๎องการขั้นพื้นฐาน ผ๎าเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ นับเป็นปัจจัยที่สาคัญของการ
ดารงชีวิตตั้งแตํโบราณกาล ทั้งนี้เพื่อใช๎ปกปิดรํางกายและกันความหนาวเย็น
เพื่อแบํงปันหน๎าที่ระหวํางชายหญิง ชาวนครสํวนใหญํมีอาชีพเกษตรกรรมมาตั้งแตํโบราณ
ยามวํางจากงานในสวนไรํนา ผู๎หญิงจะทอผ๎าดังคากลําวที่วํา "เมื่อเสร็จหน๎านาผู๎หญิงทอผ๎า ผู๎ชายตีเหล็ก " ซึ่ง
ทาให๎เห็นถึงการแบํงหน๎าที่ระหวํางชายและหญิง ทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงเพศและอุปนิสัยของผู๎หญิง เพราะ
การทอผ๎าเป็นงานที่ต๎องใช๎ความขยันอดทน ความพยายาม และความละเอียดอํอนประณีต
เพื่อเป็นเครื่องแสดงฐานะของผู๎ใช๎ การแตํงกายของคนไทยโบราณแสดงให๎เห็นอยํางเดํนชัด
ถึงฐานะในสังคมได๎อยํางหนึ่ง โดยทั่วไปชาวบ๎านมักใช๎ผ๎าฝูายเพราะมีขั้นตอนและกรรมวิธีผลิตไมํสลับซับซ๎อน
สํวนเจ๎านายและชนชั้นสูงมักใช๎ผ๎าไหม เพราะต๎องใช๎ฝีมือในการทอและการดูแลรักษา ในนครศรีธรรมราชก็
เชํนกัน ผ๎ายกทองมักใช๎ เฉพาะเจ๎าเมืองนครศรีธรรมราช และข๎าราชการชั้นผู๎ใหญํ หรือเจ๎าพระยานครสั่งทา
ขึ้นมาถวายเจ๎านายในกรุงเทพมหานครเทํานั้น ผู๎หญิงมักจะนุํงผ๎ายกดอกหน๎านาง หรือผ๎าเก็บนัด ผู๎ชายก็นุํง
ผ๎าหางกระรอก (ใครมีฐานะอยํางไรก็สังเกตได๎จากการใช๎ผ๎านี่เอง)
ผ๎ า ทอกั บ ประเพณี ข องชาวนครศรี ธ รรมราชสะท๎ อ นให๎ เ ห็ น วิ ถี ชี วิ ต และสั ง คมรวมถึ ง
ขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีการรมที่สาคัญตั้งแตํเกิดจนตายดังนี้

๑.การเกิด มีการน าผ๎าเข๎ามาเกี่ยวข๎องช๎านานแล๎ วเพราะสมัยกํอนโบราณเมื่อมารดาเริ่ม
ตั้งครรภ๑ก็ต๎อง เตรียมทอผ๎าไว๎สาหรับเป็นผ๎าอ๎อม ผ๎าหํม ผ๎าหุ๎มฟูก และเสื้อผ๎าสาหรับทารก เมื่อคลอดออกมา
และทาความสะอาดตัวเด็กแล๎ว ก็เอาผ๎าที่ทอไว๎มาหํอตัว หรือบางคนก็เตรียมทอผ๎าไว๎กานันลูกหลานหรือญาติ
พี่น๎องที่จะคลอดก็มี
๒.การแตํงงาน ผ๎าทอที่เกี่ยวข๎องกับพิธีการแตํงงานของชาวนคร คือ ผ๎าไหว๎ เป็นผ๎าที่คูํบําว
สาวใช๎แสดงความเคารพญาติผู๎ใหญํทั้งสองฝุาย หรือเป็นผ๎าขาวพับที่เจ๎าบําวจัดไปในขบวนขันหมากซึ่งไมํจากัด
ความยาว (แตํต๎องไมํน๎อยกวํา 3 หลา) ในพิธีแตํงงานจะมีพิธีกราบหมอน ฝุายเจ๎าสาวจะต๎องเป็นผู๎จัดเตรียมผ๎า
ขาวสองผืน (ใช๎ทาเพดานเหนือที่ประกอบพิธีกราบหมอนผืนหนึ่ง และปูทับบนหมอนกํอนที่จะวางเครื่องบูชา
ผืนหนึ่ง)
๓.การปลงศพ เมื่อจัดพิธีปลงศพ นิยมใช๎ผ๎าขาวหํอศพ เปรียบเสมือนธรรมะที่ขาวสะอาดไมํมี
มลทิน ทุกคนต๎องใช๎การนุํงผ๎าให๎ศพ แล๎วก็มีผ๎าไหมคลุมโลงศพนอกจากนี้ยังมีการใช๎ผ๎าขาวโยนข๎ามศพ 3 ครั้ง
เพื่อให๎ครบองค๑รัตนตรัย แล๎วนาผ๎าไปสวด เมื่อสวดเสร็จก็นาผ๎านี้ไปถวายพระ
๔.ประเพณีเข๎าพรรษาการทาบุญเข๎าพรรษาถือเอาวันแรมค่า เดือนแปดเป็นวันแรกให๎ภิ กษุ
สงฆ๑สามเณรอยูํประจาวัดใดวัดหนึ่งเป็นเวลา ๓ เดือน ชาวบ๎านจะจัดภัตรหารและเครื่องใช๎ตําง ๆ ไปถวายพระ
ในจานวนของที่ถวายก็มีผ๎า (ผ๎าไตรจีวร) รวมอยูํด๎วย
๕.ประเพณีแหํผ๎าขึ้นธาตุ ในวันขึ้น ๑๕ ค่า เดือนสาม ในวันดังกลําวชาวนครและชาวจังหวัด
ใกล๎เคียงจะรํวมใจกันมาแหํผ๎าซึ่งเรียกวําผ๎าพระบฏมีความยาวไมํจากัดจัดเป็นขบวนแหํผ๎าดังกลําวมาหํอองค๑
พระบรมธาตุเป็นพุทธบูชา ประเพณีดังกลําวจึงมีผ๎าเป็นองค๑ประกอบที่สาคัญ
๖.ประเพณีส งกรานต๑ วัน ขึ้นปี ใหมํของไทยแตํเดิมมา มีการนาผ๎ า เข๎ามาเกี่ยวข๎ องกับวั น
ดังกลําว ในการไปรดน้าผู๎ใหญํ มีการนาผ๎าไปไหว๎ด๎วย รดน้าเสร็จแล๎วก็มอบผ๎าแดํผู๎ใหญํบางแหํงมีการทอธง
ถวายวัด ธงนั้นจะทอด๎วยผ๎าสีตําง ๆ เพราะถือวําเป็นของสูง
จากการทบทวนวรรณกรรมข๎างต๎น ทาให๎ทราบถึงวัตถุประสงค๑ของการสร๎างผ๎ายกเมืองนคร
วําเป็นของดีมีคําเป็นศิลป์แผํนดินที่ควรคูํการสร๎างเพื่อถวายแกํพระมหากษัตริย๑และราชวงศ๑ ซึ่งแสดงให๎เห็นวํา
งานผายกเมื อ งนครเป็ น งานชั้ น สู ง ที่ ใช๎ กั น เฉพาะในพระราชวั ง และยั ง ใช๎ ผ๎ ายกเมื อ งนครเป็ น เครื่ อ งราช
บรรณาการแกํแขกบ๎านแขกเมืองของประเทศรวมถึงเพื่อสานสัมพันธ๑กับประเทศคูํค๎าที่สาคัญตํอประเทศอีก
ด๎วยหรือใช๎เพื่อแสดงถึงยศและตาแหนํงซึ่งไดรับการแตํงตั้งจากพระมหากษัตริย๑ ซึ่งสะท๎อนความเจริญรุํงเรือง
ของชาติไทยที่ได๎มีการติดตํอกับชาติตะวันตกมาช๎านาน
2.1.2 ด้านการเลือกสรรวัสดุและวัตถุดิบ
จากการศึ ก ษาเรื่ อ งผ๎ า ทอกั บ ชี วิ ต คนไทยของ(วั ฒ นะ จู ฑ ะวิ ภ าต:2555)ได๎ ส รุ ป ถึ ง การ
เลือกสรรวัสดุและวัตถุดิบโดยหากแบํงตามวัตถุดิบในการทอไว๎ได๎แกํผ๎าฝูายและผ๎าไหม

แบ่งตามวัตถุดิบในการทอ
๑. ผ้า ฝ้า ย ฝู ายเป็ น พื ช เศรษฐกิจ ที่ปลู กได๎ทุ กภาคของประเทศไทยเพราะเป็นพืช ที่ช อบ
อากาศร๎อนและด๎วยคุณสมบัติของฝูายที่ดูดความชื้นและเป็นตัวนาความร๎อนที่เลวเหมาะสาหรับทอเป็นเสื้อผ๎า
เครื่องนุํนหํมในประเทศเมืองร๎อนเนื่องจากเมื่อฝูายดูดความชื้นแล๎วจะระเหยเป็นไอทาให๎ผู๎สวมใสํรู๎ สึกเย็น
สบายฝูายที่ใช๎ในการทอเส๎นฝูายมี 2 พันธุ๑ คือพันธุ๑ใหญํและพันธุ๑เล็ก พันธุ๑ใหญํเรียกอีกชื่อหนึ่งวําพันธุ๑พื้นเมือง
ดอกฝูายมีลักษณะเป็นปุยขนาดใหญํพองฟูมีสีขาวนวล เมล็ดสีดาเกาะติดกับปุยฝูาย สํวนพันธุ๑เล็กดอกจะมี
ขนาดเล็กมีลักษณะปุยไมํพองแตํมีความหนาแนํ นตัวของปุยฝูาย โครงสร๎างของฝูายมีความยาวที่ตํอเนื่องกัน
และมีความเหนียวทนทานจึงเหมาะที่จะนามาทาเป็นเส๎นยืนและเส๎นพุํง สาหรับการทอผ๎า เมื่อชาวบ๎านเก็บ
ดอกฝูายแล๎ว ก็จะนาดอกฝูายไปตากแดดให๎แห๎งสนิทกํอนเพื่อให๎ดอกฝูายพองฟูและเพิ่ มความเหนียวของปุย
ฝูาย จากนั้นก็แยกเมล็ดออกจากปุยฝูายเรียกวําหีบฝูายโดยใช๎อุปกรณ๑แยกเมล็ดออกจาก ปุยฝูายเรียกวํา อิ้ ว
การแยกเมล็ดออกจากปุยฝูายเป็นการแยกอยํางละเอียดสูงมีการแบํงทั้งเมล็ดและปุยในขณะที่แยกเมล็ดออก
จากปุยนุํนก็จะได๎เมล็ดพันธุ๑เพื่อทาการปลูกในครั้งตํอไป เมื่อได๎ปุูยฝูายแล๎วนามาดัด และคลึงปุยฝูายกับไม๎
กระดานให๎เป็นแทํงตํอจากนั้นก็นามาปั่นฝูายให๎เป็นเส๎น (ภาณุพงศ๑ ข๎างจะงาม 2552: 47-52)

ภาพที่ 6 ผ๎ายกนครชนิดผ๎าฝูาย
๒. ผ้าไหม เป็นเส๎นไยธรรมชาติที่เกิดจากการเลี้ยงตัวไหมสํวนมากนิยมเลี้ยงกันในภาคเหนือ
และอีสานในภาคใต๎มีการเลี้ยงกันบ๎างโดยการปลูกใบหมํอนเพื่อใช๎เลี้ยงไหมเมื่อได๎เส๎นไหมมาแล๎วก็ทาการสาว
ไหมออกมาเป็นเส๎นและนาเส๎นไหมที่ได๎มาฟอกสีตามธรรมชาติแล๎วเส๎นไหมมีสีเหลืองอํอนหรือเหลื องแกํหาก
ต๎องการย๎อมสีไหมเป็นสีอื่นจาเป็นต๎องฟอกไหมให๎เป็นสีขาวโดยใช๎น้าดํางในการฟอกเสียกํอน จากนั้นจึงย๎อมสี
ได๎ตามต๎องการโดยในอดีตจะใช๎สีที่ได๎จากธรรมชาติ เชํนสี เหลือง เชํนสี เหลือง ใช๎แกํนเเข (ต๎นแกแล) สี
กระดังงา ใช๎ต๎นถลง (ต๎นมะพดู ) สีแดง ใช๎ย๎อมด๎วยครั่งสีลูกหว๎าใช๎ย๎อมด๎วยคราม (ต๎นคราม) สีดาใช๎ย๎อมด๎วย
ลูกกระจาย สีเขียว ใช๎ย๎อมด๎วยแถลงแล๎วจึงย๎อมครามทับอีกชั้น

ภาพที่ 7 ผ๎ายกนครชนิดผ๎าไหม
กํอนการทอผ๎าไหมความทราบชนิดของผ๎าไหมเสียกํอนเพราะเนื่องจากเส๎นไหมแตํละชนิดมี
ขนาดและคุณลักษณะแตกตํางกันออกไปซึ่งแยกออกได๎เป็น ๔ ชนิดด๎วยกัน(วัฒนะ จูฑะวิภาต:2555)
๑. ไหมน๎อย จัดวําเป็นไหมที่ดีที่สุดเป็นไหมชั้นในของฝักหลอก(รังของตัวไหม)มีเส๎นเล็กเนื้อ
สม่าเสมอกันตลอดบางคนเรียก “ไหมหยอด” ไหมชนิดนี้นิยมนามาทอผ๎าโสรํง ผ๎าซิ้น ผ๎าแพเบี่ยง ที่ใช๎ในงาน
บุญ พิธีกรรมหรือกลุํมเจ๎านายชั้นสูง
๒. ไหมน๎อย เป็นไหมชั้นรองตํอจากไหมน๎อย เพราะมีขนาดเส๎นใหญํและหยาบกวํามีชื่อเรียก
ที่แตกตํางกันเชํน ไหมรํวม ไหมลวดหรือไหมกลาง นิยมใช๎ทอผ๎าทั่วไป
๓. ไหมสืบหรือไหมชั้นนอก เป็นเส๎นไหมที่ใหญํทีสุดมีเนื้อหยาบเพราะสาวเอาเฉพาะเปลือก
ชั้นนอกของฝักหลอก
๔. ไหมยางแลง เป็นไหมเหลือจากการสาวไหมดีๆ ออกหมดแล๎วจึงเหลือกแตํเส๎นใยไหมติด
เยื้อหุ๎มไหม มีลักษณะหยาบมักจะมี “ขี้ไหม” ติดเป็นปุุมเป็นปมอยูํมากถือเป็นคุณภาพไหมต่าเพราะเส๎นไมํ
เรียบบางเส๎นจะขาดต๎องนามาผูกตํอกัน
คุณสมบัติของผ๎าไหมและผ๎าฝูายตํางกันเนื่องจากผ๎าไหมมีคุณภาพของเส๎นใยสูงมีความคงทน
กวําเส๎นใยฝูาย นอกจากนี้ฝูายปลูกได๎งํายกวําไหมและกรรมวิธีการผลิตเส๎นใยงํายกวําไหม ดังนั้นผ๎าไหมจึงนิยม
นามาสร๎างสรรค๑ลวดลายวิจิตร สีสันสดใสเพื่อใช๎ในโอกาสพิเศษตํางๆ เชํน งานบุญประเพณีหรือพิธีกรรมและ
นอกจากนั้นผ๎าไหมยังเป็นสํวนหนึ่งในการบํงชี้สถานะทางสังคม สํวนผ๎าฝูายเนื้อผ๎ามีความสบายในการสวมใสํ
มีการระบายความชื้นและอากาศถํายเทได๎สะดวกจึงเหมาะสมหรับการใช๎งานในชีวิตประจาวัน ดังนั้นผ๎าฝูายจึง
ไมํจาเป็นต๎องทอให๎มีความวิจิตรสวยงามเป็นพิเศษ ยกเว๎นผ๎าฝูายบางประเภทที่ต๎องใช๎ในพิธีกรรมทางศาสนา
ซึ่งจาเป็นต๎องมีความพิถีพิถันและสวยงามเป็นพิเศษเชํนเดียวกันกับผ๎าไหม เชํนการทาขิด ซึ่งนิยมใช๎ผ๎าฝูาย
เพราะด๎วยคุณสมบัติของฝูายที่ไมํลื่นเหมือนไหม’
2.๑.๓ ด้านการสร้างรูปแบบ
การศึกษาด๎านการสร๎างรูปแบบของผ๎ายกเมืองนครมีประเด็นในการศึกษาในรายละเอียดไว๎
สองประการด๎วยกันคือประการแรกเรื่องรูปแบบผ๎ายกเมืองนครและประการที่สองเรื่องลวดลายผ๎ายกเมืองนคร
โดยมีรายละเอียดในการทบทวนวรรณกรรมดังนี้

ภาพที่ 8 แสดงองค๑ประกอบของผ๎ายกเมืองนครแตํละสํวน(จันทรา ทองสมัคร.๒๕๕๔)
2.1.3.1 รูปแบบผ้ายกเมืองนคร
มีองค๑ประกอบตํางในการวางตาแหนํงของลวดลายในการสร๎างรูปแบบของผ๎ าที่
แตกตํางกันไปตามกระบวนการทอและการนาไปใช๎งานโดยในเบื้องต๎นเพื่อความเข๎าใจจาเป็นต๎องกลําวถึง
องค๑ประกอบของผ๎าไว๎จากการศึกษา(จันทรา ทองสมัคร.๒๕๕๔)จึงสามารถแบํงลักษณะผ๎ายกนครไว๎ได๎ ๔
รูปแบบที่มีความแตกตํางกันในกระบวนการทอและการนาไปใช๎งานได๎ดังนี้
๑. รูปแบบลักษณะกรวยเชิงซ้อนหลายชั้น ขอบผ๎าล๎อมรอบท๎องผ๎า มี
ลักษณะการวางลายสองข๎างเป็นลายกรวยเชิงหลายชั้น ลวดลายไทยวิจิตรงดงามทอขั้นด๎วยลายหน๎ากระดาน
ทาให๎กรวยเชิงมีความยาวเห็นลวดลายเชิงผ๎าสวยงามชัดเจน ท๎องผ๎าทอยกเป็นลายดอกขนาดเล็กอยํางประณีต
ล๎อมรอบด๎วยชํอแทงลายทั้งสี่ด๎าน ลักษณะมีความซับซ๎อนในกระบวนการทอโดยใช๎วัสดุทอเป็นเส๎นไหมและ
เส๎นทอง ด๎วยวิธีการทอเพิ่มเส๎นพุํงพิเศษซึ่งเป็นเส๎นทองเพื่อทาให๎ลวดลายดอกยกนูนเดํนสะดุดตา พื้นผ๎าทอ
ด๎วยลายขัดมีหลายสีโดยใช๎เทคนิคการมัดหมี่เส๎นพุํงและการย๎อมเส๎นยืนเป็นชํวงผสมกัน ผืนผ๎ามีความยาม
ประมาณ 3.2 เมตร
๒. ลักษณะมีท้องผ้าและกรวยเชิงสองด้าน มีลักษณะการวางผ๎ามีเชิงผ๎า
สองข๎างโดยไมํมีขอบผ๎า ท๎องผ๎าทอลวดลายยกดอกขนาดเล็กอยํางประณีตพื้นผ๎าทอด๎วยลายขัด ลายเชิงผ๎าทั้ง
สองข๎างทอเป็นลายกรวยเชิงขนาดเล็กชั้นเกี่ยวคั้นด๎วยลายหน๎ากระดานและชํอแทนลายขนาดเล็ก นิยมทอด๎วย
เส๎นทองผืนผ๎ามีความยามประมาณ 3.5 เมตร
๓. ลักษณะทอยกดอกท้องผ้าประยุกต์ลายกรวยเชิงอยู่ริมผ้าข้างเดียว มี
ลักษณะคล๎ายลายกรวยเชิง รูปแบบการทอจะใช๎ตะกอเกี่ยวกันรํวมกับลายท๎องผ๎าเพื่อลดขั้นตอนในการเก็บ
ตะกอลายให๎น๎อยลงและทอได๎รวดเร็วขึ้นโดยพื้นผ๎าทอด๎วยลายขัด แตํละผืนความยาวประมาณ 2 เมตร โดยมี
การเย็บตะเข็บข๎างเป็นลักษณะถุงเหมาะแกํการนาไปใช๎นุํงแบบผ๎าซิ่น
๔. ลักษณะแบบผสมผสาน มีลักษณะการทอใช๎เทคนิคพิเศษในโครงสร๎าง
ผ๎า แตกตํางจากทอพื้นผ๎าด๎วยลวดลายขัดแบบปกติ
2.1.3.2 ลวดลายผ้ายกเมืองนคร
จากการศึกษาเรื่องผ๎าทอกับชีวิตคนไทยของ(วัฒนะ จูฑะวิภาต:2555)ได๎กลําวถึง
การสร๎างลวดลายของผ๎าทอของไทยไว๎วําลวดลายลายที่ปรากฏสํวนใหญํมักเป็นลวดลายที่จดจาหรือได๎รับการ

ถํายทอดมาจากบรรพบุรุษและล๎วนเป็นลวดลายที่เกี่ยวข๎องกับวิถีชีวิตที่พบเห็นเป็นประจาจากสภาพแวดล๎อม
อยูํเป็นประจา เกิดการจดจาเรียนรู๎และถํายทอดกันมาจากรุํ นสูํรุํนโดยวิธีการลอกเลียนแบบกันมาทั้งลวดลาย
และกรรมวิธีการทอจึงเกิดฝืมือและภูมิปัญญาของผู๎ทออยํางแท๎จริงซึ่งซึมซับอยูํในสายเลือดของคนไทย เป็น
มรดกทางวัฒนธรรมตํอคนรุํนหลัง โดยเมื่อพิจารณาลวดลายอาจสรุปได๎ ๒ กลุํมหลักๆคือ
1. ลวดลายเรขาคณิต ได๎แกํ ลวดลายขนมเปียกปูน ลายเส๎นทแยงมุม ลายขอ ลาย
เส๎นตรง เป็นต๎น
2. ลวดลายธรรมชาติ แบํงได๎เป็น ลายสัตว๑ ได๎แกํ ลายไกํ ลายช๎าง ลายนาค ลายไกํ
ลายนกและลายนกยูง ลายพืชพันธ๑ ได๎แกํ ลายดอกแก๎ว ลายดอกพิกุล ลายเครื่องใช๎ ได๎แกํ ลายเชิงเทียน ลาย
ปราสาท และลายอืน่ ๆ ได๎แกํลายพระพุทธรูป ลายน้าไหล เป็นต๎น
จากการศึกษาเรื่องผ๎ายกเมืองนคร(จันทรา ทองสมัคร.2554) โดยกลําววําลวดลาย
ที่ปรากฏจากหลักฐานผ๎ายกเมืองนครเป็นลวดลายที่สืบทอดกันมาตั้งแตํบรรพบุรุษซึ่งเป็นลวดลายที่พบเห็นได๎
ตามชีวิตประจาวัน ซึ่งได๎รับการถํายทอดทั้งลวดลายและกรรมวิธีในการทอผ๎า ดังนั้นลวดลายผ๎ายกเมืองนครจึง
เกิดจากฝีมือ และภูมิปัญญาของชํางทออยํางแท๎จริงและสามารถแบํงลักษณะลวดลายที่ปรากฏบนผ๎ายกเมือง
นครได๎เป็น 4 กลุํมลวดลายได๎แกํ กลุํมลวดลายธรรมชาติ เชํน ลวดลายดอกพิกุล ลวดลายหิ่งห๎อยชมสวนและ
ลวดลายเกล็ดพิมเสน กลุํมลวดลายเรขาคณิต เชํน ลวดลายก๎านแยํงซึ่งมักจะนิยมทอเฉพาะลายหรือผสมกับ
ลายดอกไม๎ เชํนลายดอกพิกุลก๎านแยํง ลายแมงมุมก๎านแยํง เป็นต๎น
โดยหากแบํงตามตาแหนํงลวดลายผ๎าจะแบํงได๎ตามการใช๎งานได๎แกํลายท๎องผ๎าซึ่ง
เป็นสํวนกลางผืนผ๎ายกเมืองนครโบราณ แบํงเป็น 4 กลุํมลวดลายและลายเชิงผ๎า(ลายกรวยเชิง) เป็นลวดลาย
สํวนลํางของผ๎าหรืออยูํริมผ๎าตามที่พบมี 3 กลุํมลวดลายโดยมมีรายละเอียดดังนี้
๑. ลักษณะลายท้องผ้า
กลุ่มที่ ๑ กลุํมลวดลายพันธุ๑ไม๎แบํงเป็น 2 ลวดลายได๎แกํ ลายดอกไม๎และ
ลายต๎นไม๎
๑. ลายดอกไม๎ ได๎แกํ ลายดอกพิกุล(ดอกลอย) ลายดอกพิกุล
โบราณ ลายดอกพิกุลเถื่อน ลายดอกพิกุลล๎อม ลายดอกพิกุลก๎านแยํง ลายดอกพิกุลสลับลายลูกแก๎ว ลายดอก
มะลิรํวง ลายดอกมะตูมก๎านแยํง ลายดอกไม๎และลายดอกไม๎ประดิษฐ๑
๒. ลายต๎นไม๎ ได๎แกํ ลายใบไม๎ ลายตายํานัด ลายหัวพลู ลายเม็ด
พริกไทยและลายเครือเถา
กลุ่มที่ ๒ กลุํมลวดลายสัตว๑ ได๎แกํ ลายม๎า ลายหางกระรอก ลายหิ่งห๎อยชม
สวน ลายแมงมุมก๎านแยํง
กลุ่มที่ ๓ กลุํมลวดลายเรขาคณิต ได๎แกํ ลายเกล็ดพิมเสนทรงสี่เหลี่ย ม
จตุรัส ลายราชวัต ลายตาสมุก ลายตาราง ลายลูกโซํ ลายลูกแก๎ว ลายลูกแก๎วฝูง
กลุ่มที่ ๔ กลุํมลายเบ็ดเตล็ด ได๎แกํ ลวดลายไทยประยุกต๑ ลายไทยประยุกต๑
ผสม ลายพิมทอง ลายก๎านแยํง ลายเครือเถาว๑ ลายประจายาม เป็นต๎น

๒. ลักษณะลายเชิงผ้า(ลายกรวยเชิง)
กลุ่ม ๑. กรวยเชิงซ้อนหลายชั้น พบในผ๎ายกเมืองนครสาหรับชนชั้นสูง
เชํน เจ๎ าเมืองและขุน นางชั้น สู งรวมถึงพระบรมวงศานุว งศ๑ นิยมทอด๎ว ยเส๎ นทองลั กษณะกรวยเชิงมีความ
ละเอียดอํอนประกอบด๎วยลวดลายหลายลักษณะผูกประกอบกัน ริมผ๎ามีลายขอบผ๎า (สังเวียน)เป็นแนวยาว
ตลอดทั้งผืน กรวยเชิงสํวนใหญํมีตั้งแตํ 2 ชั้นและ 3 ชั้น โดยประกกอบด๎วยการผูกลายกับลายประจายาม
ก๎ามปู ลายประจายามเกลียวใบเทศ ลายเครือเถา ลักษณะพิเศษของลายกรวยเชิงรูปแบบนี้คือ พื้นผ๎ามีการทอ
สลับสีด๎วยเทคนิคการมัดหมี่เป็นสี่ตํางๆ เชํนสีแดง สีน้าเงิน สีมํวง สีส๎ม สีน้าตาล ลายท๎องผ๎าพบทั้งผ๎าพื้นและ
ผ๎ายกดอก เชํน ลายเกร็ดพิมเสน ลายดอกพิกุล เป็นต๎น
กลุ่ม ๒. กรวยเชิงชั้นเดียว นิยมทอด๎วยเส๎นทองหรือเส๎นเงิน พบในผ๎ายก
เมืองนครซึ่งเป็นผ๎าสาหรับคหบดีและเจ๎านายลูกหลานเจ๎าเมือง มีลักษณะกรวยเชิงสั้น ทอคั่นด๎วยลายประจา
ยามก๎ามปู ลายประจายามเกลียวใบเทศ โดยไมํมีลายขอบผ๎า ในสํวนของลายท๎องผ๎านิยมทอด๎วยเส๎นไหมเป็น
ลวดลายตํางๆ เชํน ลายดอกพิกุล ลายดอกเขมร ลายลูกแก๎วฝูง เป็นต๎น
กลุ่ม ๓ กรวยเชิงขนานกับริมผ้า ผ๎ายกเมืองนครลักษณะนี้เป็นผ๎าสาหรับ
สามัญชนทั่วไปใช๎นุํงลวดลายกรวยเชิงถูกดัดแปลงมไว๎ที่ริมผ๎าด๎านใดด๎านหนึ่ง โดยผสมดัดแปลงนาลวดลายอื่น
มาเป็นลายกรวยเชิงเพื่อให๎สะดวกในการทอและการเก็บลวดลายน๎อยลงทาให๎สามารถทอได๎เร็วขึ้น ผ๎าลักษณะ
นี้มีทั้งทอด๎วยไหม ทอด๎วยฝูายหรือทอผสมฝูายแกมไหม ที่พบจะเป็นผ๎านุํงสตรีหรือใช๎เป็นผ๎านุํงสาหรับเจ๎านาค
ในพิธีอุปสมบท
2.๑.๔ ด้านเทคนิคและกรรมวิธี
เทคนิคการทอผ๎ายกนครมีลักษณะที่โดดเดํนในเชิงเทคนิคและกรรมวิธีการผลิตด๎วยแบํงเป็น
2 เทคนิค คือเทคนิคผ๎ายกและเทคนิคผ๎ายกดอก
2.1.4.๑. เทคนิคผ้ายก เป็นกระบวนการทอลวดลายบนเนื้อผ๎า โดยใช๎การทอเพิ่ม
เส๎นพุํงพิเศษ (Supplement weft) เกิดเป็นลวดลายยกนูนขึ้นบนเนื้อผ๎า วิธีการทอจะคัดเส๎นยืนขึ้นลงเป็น
จังหวะที่แตกตํางกันตามลวดลายที่ต๎องการแล๎วใช๎เส๎นพุํงพิเศษสอดเข๎าไป โดยหากใช๎เส๎นเงินหรือเส๎นทองทอ
จึ ง เรี ย กวํ า ผ๎ า ยกเงิ น หรื อ ผ๎ า ยกทอง โดยผ๎ า ยกเมื อ งนคร เป็ น ชื่ อ เฉพาะที่ ห มายถึ ง ผ๎ า ทอพื้ น เมื อ งจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ที่ใช๎เทคนิคการทอยก ลวดลายด๎วยเส๎นพุํงพิเศษทาให๎เกิดลายนูนบนผืนผ๎า อาจมีลายผ๎าเป็น
กรวยเชิงชั้นเดียวหรือหลายชั้นและกรวยเชิงขนานกับริมผ๎าโดยอาจดัดแปลงนาลวดลายอื่นๆมาเป็นลายกรวย
เชิง
2.1.4.2 เทคนิคการทอยกดอก เป็นกระบวนการทอยกดอก ใช๎กรรมวิธีทอให๎เกิด
ลวดลายโดยการยกตะกอเพื่อแยกเส๎นด๎ายยืนขึ้นเป็นลวดลายเฉพาะโดยไมํใช๎เส๎นด๎ายพุํงพิเศษเข๎าไป ลักษณะ
การทอใช๎ตะกอรํวมที่ออกแบบให๎สามารถทอได๎ทั้งลายขัดและลายดอกสลับไปในเนื้อผ๎า การยกและขํมเส๎นยืน
ในแนวหน๎าผ๎าที่แตกตํางกัน แล๎วสอดเส๎นพุํงเช๎าไประหวํางชํองกลางเส๎นยืน พุํงข๎ามแยกจากโครงสร๎างข อง
ผ๎าลายขัด ทาให๎เกิดลวดลายนูนขึ้นบนผ๎า สังเกตได๎จากลายยกดอกจะแทรกอยูํในเนื้อผ๎าลายขัด เกิดเป็นผ๎าย
กดอกที่มีลายขัดอยูํในตัวทาให๎เนื้อผ๎ามีความแข็งแรงทนทานตํอการใช๎สวมใสํ ซึ่งปัจจุบันกลุํมทอผ๎าพื้นบ๎าน

นครศรีธรรมราชสํวนใหญํทอผ๎ายกดอกด๎วยกี่กระตุกทาให๎ทอได๎รวดเร็ว ผ๎าจึงมีราคาถูกทาให๎ผู๎บริโภคทั่วไป
สามารถซื้อไปใช๎ได๎
กรรมวิธีการทอผ้ายกเมืองนคร ประกอบด๎วยอุปกรณ๑เครื่องมือและขึ้นตอนในการทอผ๎ายก
เมืองนครโดยอาศัยเครื่องทอซึ่งในปัจจุบันเหลือเพียง 2 ชนิดคือ
๑. เครื่องทอผ๎าพื้นเมืองหรือกี่กระทบ เป็นโครงสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก มี 4 เสา สํวนใหญํทาด๎วย
ไม๎เนื้อแข็งมีไม๎พาดประกอบโครงกี่ทอผ๎ารวมทั้งไม๎กระดานสาหรับนั่งทอผ๎า อุปกรณ๑ประกอบเครื่องทอผ๎ากี่
กระทบล๎วนทาจากไม๎ทั้งสิ้น ชํางทอผ๎าจะวางกี่ทอผ๎าไวใต๎ถุนหรือตํอเพิงช๎างบ๎านเพื่อสะดวกในการทอยามวําง
ซึ่งพบในหมูํบานชํางทอผ๎าดั่งเดิมเชํน บ๎านมะมํวงตลอด และบ๎านหนองเข๎ อาเภอพระพรหม
๒. เครื่องทอผ๎ากี่กระตุก เป็นโครงสี่เหลี่ยมขนาดใหญํทาด๎วยเหล็กหรือไม๎โครงสร๎างคล๎ายกี่
กระทบ แตํอุปกรณ๑ประกอบแตกตํางกัน เชํน รางกระสวย เชื่อกกระตุก กี่กระตุกพัฒนามาจากกี่พื้นเมืองทาให๎
ทอได๎รวดเร็วขึ้น กลุํมทอผ๎าพื้นบ๎านที่พัฒนาขึ้นในปัจจุบันสํวนใหญํจะใช๎เครื่องมือทอผ๎ากี่กระตุก ทอผ๎ายกดอก
ชํวงบนของกี่มีสายโยงตะกอกับโครงบนและมีสายกระตุกเวลาทอ ชํวงลํางมีเชื่องโยงตะกอกับเท๎าเหยียบเพื่อ
แยกเส๎นด๎ายยืนการทอกี่กระตุกทั้งสองมือและท๎าจะต๎องสัมพันธ๑เป็นจังหวะกัน
อุปกรณ์ในการทอผ้า
๑. ฟีมหรือฟันหวี ลักษณะคล๎ายหวีสมัยกํอนทาด๎วยไม๎คลุ๎มหรือไมํไผํซี่เล็กๆ ปัจจุบันทาด๎วย
เหล็กหรือสแตนเลสมีลักษณะเป็นแผํนกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ๎ากว๎าง 6-13 ซม.ยาวประมาณ 90-105 ซม.หาก
ใช๎ชํองฟันหวีที่มีความถี่มากจะทอผ๎าได๎เนื้อแนํนละเอียด ชํองระยะหํางของฟันหวีจึงเป็นตัวกาหนดเนื้อผ๎า
หนํวยนับของฟันหวีเรียกเป็นหลบ โดย 1 หลบเทํากับ 40 ชํองฟันหวี ฟันหวีจะเป็นตัวประทบเส๎นพุํงและเส๎น
ยืนให๎เข๎าชิดกันแนํนเป็นผืนผ๎า
๒. เขาหรือตะกอ คืออุปกรณ๑สาหรับบังคับแยกเส๎นยืนขึ้นและลงเป็นหมูํ มีลักษณะเป็นกรอบ
สี่เหลี่ยผืนผ๎า ด๎านบนและลํางเป็นโครงไม๎มีไม๎เรียวหรือไม๎กระดูกงูทาด๎วยไม๎ไผํประกอบอยูํด๎วยสาหรับถักยึด
ด๎ายตะกอ สํวนกลางจะเป็นหํวงซึ่งถักขึ้นจากเชือกไนลอนมี ๒ สํวนคือ หํวงตะกอบนหรือแผนตะกอบนและ
หํวงตะกอลํางหรือแผนตะกอลําง บริเวณตรงกลางจะเป็นชํองซึ่งเกิดจากการคล๎องกันของหํวงตะกอ ใช๎สาหรับ
ร๎อยเส๎ นยืนผํ านด๎านบนของตะกอจะผู กโยงกับไม๎แขวนตะกอและลํางจะผู กโยงกับไม๎เหยียบตะกอมีอยูํ ๒
ลักษณะคือ
ลักษณะที่ ๑ เขาเหยียบหรือตะกอลายขัดพื้นผ๎า มี ๒ ตะกอในแตํละตะกอจะร๎อยเส๎นยืนผําน
หนึ่งเส๎นและเว๎นหนึ่งเส๎นสลับกันทั้ง ๒ ตะกอ การผูกตะกอจะผูกโยงจากตะกอที่ ๑ คล๎องผํานไม๎่แขวนตะกอ
มาผูกยึดติดกับตะกอที่ ๑ (หรือผูกโยงกับลูกกะหยก) เมื่อเหยียบตะกอที่ ๑ กดลง ตะกอที่ ๒ จะถูกดึงยกขึ้น
เส๎นยืนจะถูกแยกออกเป็น ๒ ฝุายและเมื่อเปลี่ยนเท๎าเหยียบตะกอที่ ๒ เส๎นยืนชุดที่ถูกกดลงก็จะถูกยกขึ้น
สลับกัน โดยเมื่อมีการเหยียบตะกอพุํงกระสวยเส๎นพุํงและกระทบฟันหวีสลับกันก็จะเกิดเป็นเนื้อผ๎า
ลักษณะที่ ๒ เขาดอกหรือตะกอลายยกดอก มีลักษณะการถึกตะกอคล๎ายกับตะกอลายขัดแตํ
จานวนเส๎นยืนที่ร๎อยผํานหํวงตะกอแตํละเส๎นจะมีจานวนไมํเทํากัน มากน๎อยขึ้นอยูํกับฝังลายที่คดเส๎นยืนขึ้น
และกดลงเป็นตัวกาหนด ตะกอลายยกดอกมี ๔ แบบด๎วยกันคือ

๑. ตะกอครึ่งแผงแบบถักด๎านเกี่ยวหรือตะกอลอย มีการถักตะกอเพียงคึ่ง แผนซึ่งจะ
ถักไว๎ด๎านบนหรือลํางของเส๎นยืน โดยจะถักไว๎หลังกะกอลายขัด การใช๎งานก็เพียงแตํยกหรือกดตะกอลงเส๎นยืน
ที่ร๎อยผํานตะกอก็จะถูกยกหรือถูกกดลงเปิดเป็นชํอง จากนั้นจึงใช๎ไม๎ดาบสอดเข๎าไปในชํองระหวํางเส๎นยืนทั้ง
๒ ฝุายนั้นและนาไปคัดยกเส๎นยืนเพื่อพุํงกระสวยลายดอกตํอไป ซึ่งการใช๎ตะกอครึ่งแผนนี้เหมาะกับการอผ๎ายก
ที่มีไม๎ลายจานวนมาก
๒. ตะกอครึ่งแผนแบบถักสองด๎าน มีลักษณะคล๎ายกับตะกอครึ่งแผงแบบถักด๎าน
เดียวแตํจะถักทั้งสองด๎านโดยเส๎นยืดด๎านที่ถูกคัดขึ้นจะร๎อยผํานตะกอครึ่งแผงบน สํวนเส๎นยืนที่ถูกกดลงจะร๎อย
ผํานตะกอครึ่งแผงลําง การใช๎งานก็ใช๎วิธียกตะกอครึ่งแผนบน สํวนเส๎นยืนที่ถูกกดลงจะร๎อยผํานตะกอครึ่งแผง
ลําง การใช๎งานก็จ ะใช๎วิธียกตะกอครึ่ งแผนบนและขํมตะกอครึ่งแผนลํางไปพร๎อมกัน เส๎ นยืนก็จะถูกแยก
ออกเป็นสองฝุายซึ่งเปิดเป็นชํองได๎กว๎างกวําตะกอครึ่งแผงซึ่งถักเพียงด๎านเดียว
๓. ตะกอเต็มแผนแบบร๎อยเส๎นยืนผํานชํองตะกอด๎านใดด๎านหนึ่ง ตาแหนํงของ
ตะกอจะอยูํระหวํางฟันหวีและตะกอลายขัด มีลักษณะการถักด๎ายตะกอคล๎ายกับการถักตะกอลายขัดแตกตําง
กันที่กลุํมของเส๎นยืนที่ผํานการคัดลายไว๎นั้นจะร๎อยผํานหํวงตะกอเพียงด๎านใดด๎านหนึ่ง เชํนถ๎าร๎อยเส๎นยื นผําน
หํวงตะกอลําง ด๎านบนของตะกอจะผูกโยงกับหนังยางหรือคานไม๎ไผํที่เหลาแบนให๎สามารถยืดหยุํนได๎ ด๎านลําง
จะผูกโยงกับไม๎เหียบตะกอเมื่อใช๎เทําเหยียบตะกอจะถูกบังคับกดลงเพื่อเปิดชํองสาหรับพุํงกระสวยและดีดกลับ
สูํตาแหนํงเดิมเมื่อปลํอยเท๎า หรือถ๎าร๎อยเส๎นยืนผํานตะกอด๎านบน วิธีการยกตะกอจะใช๎ตะขอที่ผูกยึดติดกับคัด
ยกซึ่งติดตั้งอยูํบนกี่ เมื่อเหยีบไม๎บังคับคันยกให๎กระดกขึ้น ตะกอจะถูกยกขึ้นเพื่อเปิดชํองสาหรับพุํงกระสวย
๔. ตะกอแผงยาว วิธีการถักตะกอคล๎ายกับการถักตะกอลายขัด คือ ถักทั้งด๎านบน
และลํางแตํความยาวของตะกอจะยาวมาก ประมาณ ๔๐ ซม.หรือมากกวําบางาครั้งอาจอยาว ๒-๓ เมตรก็อาจ
เป็นได๎ในชํองตะกอแตํละเส๎นนิยมร๎อยเส๎นยืนผํานจานวน ๒ เส๎น ซึ่งเทํากับการร๎อยผํานชํองฟันหวี ตะกอแบบ
นี้มีวิธีการเก็บลวดลายที่คัดไว๎โดยใช๎ไม๎เรียว(ไม๎ไผํ)สอดขัดไว๎ในตะกอหลังจากที่คัดลายบนเส๎นยืน โดยวิธีค๎ นหา
ตะกอที่เส๎นยืนร๎อยผํานในกลุํมยกขึ้นและกลุํมกดลงจึงสามารถสอดไม๎ลายเก็บไว๎ในตะกอได๎ เป็นวิธีที่ได๎รับ
ความนิยมมากเนื่องจากสามารถเก็บไม๎ลายไดจานวนมากและสามารถแก๎ไขหรือเปลี่ยนแปลงลวดลายใหมํได๎
งําย
๓. พันหรือไม้พันผ้า อยูํด๎านหน๎าชํางทอ ทาด๎วยไม๎ขนาดยาวเทํากับความกว๎างของเครื่องทอ
ผ๎าใช๎สาหรับม๎วนผ๎าที่ทอเสร็จแล๎วสํวนหนึ่งเก็บไว ไสและขัดจนไมํมีเสี้ยนไม๎เซาะเป็นรํองลึก ๑ ซม.ตลอดทั้ง
ความยาวเพื่อใช๎สาหรับสอดยึดไม๎ไผํที่ทอขัดเส๎นยืนที่ติดมากับฟันหวีและตะกอด๎านข๎างเจาะเป็นรูหํางๆ ใช๎สอด
เดือยไม๎ไผํสาหรับยึดเนื้อผ๎าติดไม๎พันผ๎า ไม๎พันผ๎ายึดติดกับหนักกี่ด๎านชํางทอ เมื่อชํางทอผ๎าได๎ยาวเกินเอื้อมก็จะ
คลายความตึงของเส๎นยืนแล๎วม๎วนเก็บผ๎าที่ทอแล๎วเข๎าในไม๎พัน
๔. เพลาแลแกนม้วนด้าย อยูํด๎านบนของกี่ทอผ๎าด๎านปลายสุดสาหรับม๎วนด๎ายยืน ลักษณะ
คล๎ายเพลาประกอบด๎วยเฟืองคล๎ายกังหันลมมีซี่ฟันปลาสาหรับทากังหัน เพื่อดึงเส๎นด๎ายยืนให๎ตึงหรือหยํอย
ตามต๎องการ เพลาสํวนใหญํใช๎กับเครื่องทอผ๎ากี่กระตุก

๕. ลูกพันหรือกระดานม้วนเส้นยืน ใช๎ม๎วนเก็บเส๎นยืนทาจากไม๎แผํนหนา ไสและขัดจนไมํมี
เสี้ยนไม๎ด๎านข๎างจะเซาะรํองตลอดความยาวสาหรับใช๎สวมไม๎หัวหูก เพื่อม๎วนเส๎นยืนให๎เหลือความยาวพอขึงให๎
ตึงบนกี่ทอผ๎า
๖. ลูกตุ้ง หํวงสาหรับแขวนลูกพันมี ๒ อัน ใช๎สอดปลายลูกพันทั้ง ๒ ด๎านเพื่อดึงเส๎นยืนบนกี่
ทอผ๎าให๎ตึงลูกตุ๎งทาด๎วยไม๎ขนาดความยามประมาณ ๖๐ ซม. กว๎าง ๖ ซม. หนา ๓.๕ ซม ด๎านหนึ่งเจาะเป็น
รํองทะละยาว 18 ซม. ใช๎สอดปลายลูกพัน ปลายอีกด๎านเจาะเป็นรูใช๎ผูกเชือกแขวนกับราวกี่
๗. ตีนฟีมหรือไม้เหยียบตะกอ ทาด๎วยไม๎หรือไม๎ไผํกลมขนาดให๎พอเหมาะกับเท๎าเหยียบ
จานวนของไม๎เหยียบเป็นไปตามต๎องการในการทอในแตํละลวดลายของผ๎า สํวนใหญํมี 2 ไม๎ใช๎สาหรับทาลาย
ขัดเป็นเนื้อผ๎าโดยใช๎เหยียบกดบังคับการเปิดของตะกอผูกเชือกโยงจากด๎านลํางของตะกอแผงละ 2 ตาแหนํง
แล๎วสอดคล๎องปลายตีนฟีมทั้ง 2 ด๎านในแตํละตะกอให๎สูงจากพื้นประมาณ ๑๐-๑๕ ซม.
๘. ลูกกะหยก หรือลายวน มี 2 อันสาหรับยกตะกอให๎เปิดชํองเพื่อพุํงกระสวยทาด๎วยไม๎
รูปทรงคล๎ายกระจับยาว 10 ซม. เจาะรูตรงกลางและปลายทั้ง ๒ ข๎างเพื่อใช๎สอดเชือกแขวนตะกอโยงกับราวกี่
ทอผ๎า
๙. ผังหรือไม้คันผัง ใช๎ปักขึงริผ๎าให๎ตึงทั้งสองด๎านในขณะที่กาลังทอผ๎าเพื่อให๎ผ๎าที่ทอริม
สม่าเสมอและมีเนื้อผ๎าเรียบปูองกันการหดรัดของริมผ๎าที่ทอเสร็จแล๎วทาให๎ฟันหวีที่อยูํริมนอกสุดถูกรัดหัก
เสียหาย ผังทาด๎วยไม๎ไผํเหลาเป็นซี่ขนาดนิ้วก๎อยยาวกวําความกว๎างของผืนผ๎าที่ทอเล็กน๎อยปลายทั้ง 2 ด๎านผูก
เข็มเย็บผ๎าติดไว๎ข๎างละ 2-3 เลํมเพื่อใช๎เข็มปักริมผ๎า
๑๐. นัดหรือไม้คะนัด มีอยูํ ๒ ชนิด
๑. นัดไจหรือไม๎คะนัด ทาด๎วยไม๎เหลาแบนปลายเรียวมนยาวกวําความกว๎างของฟันหวีเป็น
เครื่องมือสาหรับใช๎สอยผ๎าด๎านยืน เพื่อจัดเส๎นยืนให๎เป็นระเบียบไม๎ให๎เส๎น ด๎ายยุ๎งพันกันกํอนถึงฟันหวี ทาให๎
สะดวกตํอการทอโดยไมํคะนัดอันแรกสอดลอดใต๎เส๎นยืนที่เป็นเลขคี่และข๎ามเส๎นยืนเลขคูํ ไม๎คะนัดอันที่ 2
สอดข๎ามเส๎นยืนที่เป็นเลขคี่และสอดใต๎เส๎นยืนที่เป็นเลขคูํ การใช๎จะสอดสลับตามลาดับจนครบทุกเส๎น
๒. นัดสอดหรือไม๎ดาบ ใช๎สาหรับคัดยกลายทอ ลักษณะแบนยาวมี 2 แบบ
๑. ไม๎นัดสาหรับเก็บลาย สํวนใหญํทาจากไม๎ไผํเหลาแบนปลายแหลมขนาดยาวกวํา
หน๎าผ๎าใช๎คัดลายผ๎าหน๎าฟันหวี
๒. ไม๎ดาบใหญํ ทาจากไม๎แข็งเหลาแบนปลายแหลม ขนาดยาวกวําหน๎าผ๎าใช๎สอด
แผํนเส๎นยืนแล๎วพลิกทางสันตั้งขึ้นเพื่อให๎เกิดชํองวํางใช๎พุํงกระสวย
๑๑. ระวิง เครื่องมือสาหรับคล๎องเข็ดด๎ายหรือไจด๎ายที่จะกรอให๎มีความตึงพอเหมาะในการ
กรอเส๎นด๎ายเข๎าหลอด รูปรํางคล๎ายวงล๎อทาด๎วยไม๎ไผํเหลาแบนเป็นซี่ๆ ไขว๎ประกอบยึดติดกันข๎างละ 3 อันมี
เชือกโยงปลายไม๎ทั้งสองข๎างแตํละคูํเข๎าหากันมีแกนหมุนอยูํตรงกลาง
๑๒. ไน เครื่องมือสาหรับใช๎ปั่นเกลียวและกรอเส๎นด๎าย มักใช๎รํวมกับระวิง ลักษณะเป็นกงล๎อ
ทาด๎วยซี่ไม๎ไผํ 8 อันถักโยงด๎วยเส๎นหวายตรงกลางเป็นแกนสาหรับใช๎หมุนยึดติดกับหลักไม๎ซึ่งเชื่อมตํอกับฐาน
ไม๎ ปลายอีกด๎านเป็นหลักไม๎ขนาดเล็กยึดติดกับเหล็กปลายแหลมเรียกวํา เหล็กไนระหวํางกงล๎อและเหล็กไนจะ

ผูกโยงด๎วยสายพานเชือก เมื่อหมุนกงล๎อ เหล็กไนจะหมุนตามด๎วยความเร็วทาให๎สามรถปั่นแลกรอเส๎นด๎ายเพื่อ
นาไปทอผ๎าได๎
๑๓. ไม้ร้อยฟันหวี หรือไม๎ขอ ทาด๎วยไม๎ไผํเล็กบางสํวนปลายมีขอสาหรับเกี่ยวคล๎องเส๎นด๎าย
ร๎อยผํานชํองฟันหวี
๑๔. ไมเรียว ทาด๎วยไม๎ไผํเหลากลมขนาดเล็กมีความยากวําหน๎าผ๎าประมาณ 30 ซม. ใช๎เป็น
ไม๎สอดคัดลายผ๎ากับเส๎นยืนและตะกอยาว ชํางทอจะใช๎ไม๎เรียวจานวนมากหรือน๎อยขึ้นอยูํกับจานวนลาย เชํน
การเก็บลายกรวยเชิง 1 ชั้น อาจต๎องใช๎ไ่เรี
มํ ยงถึง 80 อัน
๑๕. กระสวยและตรน เป็นเครื่องมือใสํหลอดด๎ายพุํงเพื่อนาเส๎นพุํงสอดผํานชํองระหวํางเส๎น
ยืนที่เปิดขึ้นขณะทอผ๎า กระสวยทาด๎วยไม๎ยาวประมาณ 30 ซม.ปลายทั้งสองข๎างเรียวมนงอนเชิงขึ้นเล็กน๎อย
ตรงกลางปุองเจาะเป็นชํองสาหรับใสํหลอดด๎ายพุํง ด๎านข๎างเจาะรูให๎เส๎นด๎ายลอดผํานการทอชํางทอจะพุํง
กระสวนผํานชํองเส๎นยืนสลับการกระทบฟันหวี เพื่อให๎เส๎นด๎ายเรียงกันเป็นระเบียบและแนํนหนาเป็นผืนผ๎า
สํวนตรนทาจากกระบอกไม๎ไผํยาวประมาณ 30 ซม. ปลายด๎านหนึ่งอุดด๎วยไม๎หรือชันให๎เป็นหลายมน อีกด๎าน
เป็นรูสาหรับใสํหลอดด๎ายซึ่งทาจากไม๎ไผํ
๑๖. หลอดด้าย ทาด๎วยไมํไผํหรือหลอดพลาสติกสาหรับบรรจุเส๎นด๎าย หลอด๎ายใหญํใช๎กรอ
ด๎ายยืนเพื่อใช๎ในการเดินด๎ายยืน สํวนหลอดด๎ายขนาดเล็กใช๎สาหรับกรอเส๎นด๎ายพุํงเพื่อใสํไส๎กระสวนสาหรับทอ
ผ๎า
๑๗. หลักเดินด้ายยืนหรือลูกคราด หรือไม๎ไขว๎ เครื่องมือสาหรับค๎นเส๎นยืนให๎มีความยาวและ
จานวนตามต๎องการมีลักษณะเป็นหลั กกลมยาวประมาณ 15 ซม.ยึดติดเรียงกันกับฐานไม๎ 2 ข๎างหํางกัน
ประมาณ 1.5 เมตร
๑๘. เส้นด้ายยืน หรือด๎ายเครือเป็นเส๎นด๎ายที่ขึงไว๎กับกี่ทอผ๎าโดยร๎อยผํานฟันหวีและตะกอ
แล๎วโยงเข๎ากับกี่ทอผ๎า เวลาทอเส๎นด๎ายพุํงในกระสวยจะพุํงผํานเส๎นด๎ายยืนทาให๎เกิดการสานขัดเป็นเนื้อผ๎า
๑๙. เส้นด้ายพุ่ง เป็นเส๎นด๎ายที่กรออยูํในหลอดบรรจุอยูํในกระสวน สาหรับพุํงผํานเส๎นด๎าย
ยืนในแนวนอนจากซ๎ายไปขวาและจากขวามาซ๎าย และใช๎ฟันหวีกระทบเพื่อให๎เกิดการสสานขัดเป็นเนื้อผ๎า
๒๐. เส้นด้ายพุ่งพิเศษ เป็นเส๎นด๎ายพุํงที่เพิ่มเข๎ามาเพื่อให๎เกิดลวดลายนูนบนเนื้อผ๎าถ๎าหาก
ดึงเส๎นด๎ายพุํงพิเศษออก เนื้อผ๎าก็ยังไมํเสียหายเพราะยังมีเส๎นพุํงปกติอยูํ ถ๎านาทองคาหรือเงินมารีดเป็นเส๎น
นามาปั่นควบกับเส๎นไหมเรียกวํา เส๎นไหมทอง เส๎นไหมเงิน ที่นามาเป็นเส๎นพุํงพิเศษ
๒๑. แล่ง เป็นการรีดทองคาเป็นแผํนบางๆ ตัดแลํงให๎เป็นริ้วเหมือนเส๎นตอก เส๎นทอกเรียกวํา
ทองแลํง เอาเส๎นทองแลํงไปพันเกลียวเส๎นไหม เรียกวําไหมทอง เมื่อนาไปเป็นเส๎นพุํงพิเศษในการทอผ๎าไหมยก
ทอง
การทอผ้ายกดอกแบบใช้ตะกอร่วม
การทอผ๎าด๎วยวิธีการสร๎างลวดลายยกกอในเนื้อผ๎าด๎วยการใช๎ตะกอรํวมกันตั้งแตํ 2 ตะกอขึ้นไปโดย
กาหนดการร๎อยตะกอให๎ชํวงถี่หํางแตกตํางกันใน 1 รอบลาย เพื่อเปิดชํองเส๎นยืนพุํงกระสวยเส๎นพุํง การสร๎าง
ลวดลายในเนื้อผ๎า เส๎นยืนจะถูกกาหนดให๎ยกและขํมลงในจังหวะที่ทอเนื้อผ๎า และลายผ๎าพร๎อมกัน เกิดการยก

และขํมเส๎นยืนในจังหวะที่แตกตํางกันในแนวหน๎าผ๎า ทาให๎เส๎นพุํงสอดพุํงข๎ามในชํองเส๎นยืนที่เปิดแตกตํางจาก
โครงสร๎างของลายขัดซึ่งเป็นลายขั้นพื้นฐาน ทาให๎เกิดลายนูนขึ้นในบริเวณที่ไมํมีการขัดสานของเส๎นยืนและเส๎น
พุํง ซึ่งตะกอรํวมจะถูกออกแบบให๎ทอได๎ทั้งลายขัดและลายยกดอกสลับกันไปตามจังหวะการยกและขํมตะกอ
บางแผง เมื่อสลับการเยียบตะกอจะสร๎างเนื้อผ๎าและลวดลายที่แตกตํางกันในจังหวะการทอเดียวกันได๎ กลุํมทอ
ผ๎าเพื่อเมืองนครศรีธรรมราชสํวนใหญํแล๎วจะทอ 4 ตะกอขึ้นไป ทาให๎สามารถจับคูํตะกอ 2 แผงหรือ 3 แผง
ในการสร๎างลวดลายยกดอกที่แตกตํางกันได๎มากมาย หากสังเกตดูเนื้อผ๎าจะเห็นเป็นลายยกดอกแทรกอยูํในเนื้อ
ผ๎าลายขัดแตํลายยกดอกมีความนูนเดํนน๎อยกวําผ๎ายกที่ทอด๎วยการเพิ่มเส๎นพุํงพิเศษ เพราะการใช๎สีของเส๎นพุํง
และเส๎นยืนที่แตกตํางกัน จะทาให๎เกิดการทอผสมสีของลายขัดและลายยกดอกอยูํในเนื้อผ๎า แตํวิธีการใช๎ตะกอ
รํวมสามารถประยุกต๑ทอด๎วยเครื่องกี่กระตุกได๎ ทาให๎ทอผ๎าได๎รวดเร็วจึงจาหนํายผ๎าได๎ราคาไมํแพง กลุํมทอผ๎า
สามารถทาการตลาดได๎ในกลุํมผู๎บริโภคจานวนมาก
๒.2 ทฤษฎีและแนวความคิดด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
การศึกษาผ๎ายกเมืองนครเพื่อประยุกต๑สูํการออกแบบเครื่องประดับในครั้งนี้เนื่องจากเป็นงานวิจัยเชิง
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ๑ เพราะฉะนั้นจาเป็นต๎องตั้งอยูํในกรอบแนวความคิดด๎านศิลปะอุตสาหกรรมและ
การออกแบบเครื่องประดับ ดังนั้นจึงมีความจาเป็นที่จะต๎องศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฏีตลอดจนแนวทางการ
ออกแบบเครื่องประดับโดยมีขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ๑เป็นขั้นตอนในการทางานให๎สาเร็จ
ลุลํวงตามที่ได๎ตั้งจุดประสงค๑ไว๎โดยมีแนวความคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข๎องดังตํอไปนี้
๒.2.1 แนวความคิดในการออกแบบเครื่องประดับ
๒.๒.2 หลักการออกแบบเครื่องประดับ
๒.2.3 เครื่องประดับเงินในปัจจุบัน
๒.2.4 ขั้นตอนในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ๑
2.๒.๑ แนวความคิดในการออกแบบเครื่องประดับ
วรรณรัตน๑ อินทร๑อ่า (2536 : 33) ได๎ให๎แนวความคิดเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องประดับ
ไว๎อยํางนําสนใจโดยกลําวไว๎วําแนวคิดที่ควรคานึงถึงในการออกแบบขั้นพื้นฐานคือ พื้นฐานความงามทางศิลปะ
ด๎านการออกแบบ,ความเรียบงํายของรูปทรงและมีความสมบูรณ๑ในตัว เอง,ความคิดสร๎างสรรค๑ทั้งด๎านการ
ออกแบบและวัสดุ,เทคนิคทางการผลิตที่ไมํซ้าของเดิมและรักษาคุณสมบัติของโลหะ หิน และวัสดุอื่นๆ

ภาพที่ 9 แสดงองค๑ประกอบการออกแบบเครื่องประดับ (วรรณรัตน๑ อินทร๑อ่า. 2536 : 33)

การเลือกวัสดุมาใช้ทาเครื่องประดับ(วรรณรัตน๑ อินทร๑อ่า. 2536: 33)
เครื่องประดับเป็นผลิตภัณฑ๑ที่มีประโยชน๑ใช๎สอยโดยตรงด๎านความสวยงามและความสุขทาง
ใจให๎แกํผู๎เป็นเจ๎าของ ดังนั้นวัสดุที่นามาใช๎สํวนใหญํมักใช๎สิ่งของที่มีความสวยงามหรือ ราคาแพง แตํสิ่งของ
สวยงามบางครั้งราคาไมํแพงหรืออายุไมํคงทนสิ่งของที่มีราคาแพงเป็นสิ่งของที่มี อายุการใช๎งานยาวนาน ดังนั้น
จะเห็นได๎วําการเลือกวัสดุ ชํางเครื่องประดับ จะเลือกหินหรือโลหะที่มีราคาแพง ไมํเปลี่ยนสภาพได๎งําย เชํน
หินที่มีอายุการตกผลึกนาน ได๎แกํ เพชร บุษราคัม โกเมน ทับทิม มรกต พลอยสีตําง ๆ เป็นต๎น ในบรรดาหิน
ทั้งหลาย เพชรจะมีราคาแพงที่สุด ทั้งนี้เพื่อทาการเจียระไนแล๎วมีความสวยงาม เมื่อกระทบกับแสงไฟหรือแสง
สวํางจะเกิดเป็นประกายแสงวูบวาบชวนมอง นอกจากหินดังกลําวแล๎วยังใช๎โลหะมาผสมทาเป็นเครื่องประดับ
ได๎อีกด๎วย โลหะที่นิยมและราคาสูงได๎แกํ ทองคา นาก เงิน โลหะที่เกิดจากการผสมทางวิทยาศาสตร๑และจัดวํา
เป็นโลหะมีคําสูงมากเชํนกัน ได๎แกํ ทองคาขาว สํวนโลหะที่นามาใช๎เป็นสํวนผสมทาเทียมโลหะอื่น ๆ และมี
ราคาไมํสูงได๎แกํ ทองเหลือง อลูมิเนียม เป็นต๎น
การเลือกโลหะมาใช๎ทาเครื่องประดับนักออกแบบจะพิจารณาโลหะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
กํอน และให๎ราคาสูงมากกวําโลหะอื่น ๆ และถ๎าโลหะที่ทาเทียมชนิดใดมีสํวนผสมของทองคา นาก หรือเงิน
แล๎วจะมีราคาสูงขึ้นอีกในปัจจุบันคํานิยมในการเลือกวัสดุมาใช๎ทาเครื่องประดับเปลี่ยนไปมาก ประกอบกับ
นักวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีเจริญก๎าวหน๎า มีการสังเคราะห๑วัสดุตําง ๆ ขึ้นใช๎บางครั้งเลียบแบบของจริงได๎
ใกล๎เคียง แตํเครื่องประดับที่ทาปลอมเหลํานี้ จะมีราคาถูกกวําของจริงมากและมีอายุการใช๎งานไมํนานเทําของ
จริง ด๎วยเหตุนี้จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให๎เครื่องประดับแพรํหลายไปสูํชนชั้นกลางและสามัญมากขึ้น และใน
ขณะเดียวกันนักออกแบบรุํนใหมํก็มุํงสูํวัสดุที่ไมํมีราคามากขึ้น เชํน การใช๎กระดูกสัตว๑ จากผิวไม๎ เปลือกไม๎
จากขนสัตว๑ จากเมล็ดพืช ทังนี้เนื่องจากสภาวะความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และคํานิยมหรือรสนิยมที่
เปลี่ยนไป การใช๎วัสดุราคาถูก ทาให๎ต๎นทุนการผลิตถูก
การออกแบบให้สัมพันธ์กับวัสดุ(วรรณรัตน๑ อินทร๑อ่า. 2536 )
การเลือกวัสดุมาใช๎ให๎สัมพันธ๑กับการออกแบบเป็นปัญหาสาคัญมากสาหรับผู๎ที่ยังไมํเคยมี
ประสบการณ๑ในการออกแบบและการทาเครื่องประดับมากํอน ดังนั้นจึงขอให๎พิจารณาจากข๎อ เสนอแนะนา
ดังตํอไปนี้
๑. พิจารณาจากวัสดุที่มีอยูํกํอนเป็นสาคัญ เชํน หินสีอะไร รูปทรงแบบใด โลหะชนิดใดและสี
อะไร เป็นต๎น
๒. ออกแบบให๎สัมพันธ๑กับวัสดุที่มีอยูํ การออกแบบควรเริ่มจากสเกตซ๑งําย ๆ กํอนและเมื่อได๎
แบบที่ดีแล๎วจึงเขียนแบบจริง
๓. พิจารณาถึงกระบวนการผลิตเป็นอันดับสุดท๎าย วําจะมีขั้นตอนการผลิตอยํางไร
ถ๎าออกแบบเอาไว๎กํอนแล๎วจึงหาวัสดุที่จะนามาใช๎ให๎เหมาะสมกับแบบก็ได๎ แตํไมํเป็นที่นิยมเพราะการหาวัสดุ
ให๎ตรงกับแบบเป็นเรื่องยุํงยากและเสียเวลากวําจะหาวัสดุได๎เหมือนกับแบบ การเตรียมวัสดุ เชํน หิน โลหะ
หรือ วัสดุอื่น ๆ ไว๎กํอนแล๎วจึงออกแบบให๎สัมพันธ๑กับวัสดุจึงเป็นวิธีที่นิยมและสะดวกกวํา

การเลือกโลหะและหิน(วรรณรัตน์ อินทร์อ่า. 2536 )
วิธีเลือกโลหะควรเลือกโลหะชนิดที่มีความแข็งแรงและทรงตัวได๎ดี ไมํเปลี่ยนสีเมื่อสัมผัสกับ
เหงื่อหรือผิว เวลารีดโลหะเป็นแผํนบางควรคานึงถึงการนาไปใช๎ประโยชน๑ด๎วยไมํควรบางเกินไป เพราะถ๎ารีด
โลหะบางจะทาให๎แผํนโลหะไมํอยูํตัวโลหะที่เหมาะจะนามาใช๎ทาเครื่องประดับได๎แกํ ทองคา นาก เงิน ทองแดง
ทองเหลื อง ทองเค ทองขาว ทองค าขาว เป็ นต๎น ราคาของโลหะจะขึ้น อยูํกั บความนิยมและสภาวะทาง
เศรษฐกิจในยุคนั้น ๆ วัสดุที่หายากมีไมํแพรํหลายจะเป็นวัสดุที่มีราคาแพงเชํนเดียวกับวัสดุที่นิยมแพรํหลาย
หินมีคําที่นิยมใช๎ในการทาเครื่องประดับได๎แกํ เพชร เพลอย หินสี ราคาของเพชรขึ้นอยูํกับ
ขนาดและการเจียระไน สํวนราคาของหินขึ้นอยูํกับความนิยม วัสดุอื่น ๆ เปลี่ยนแปลงไปตามสมัยนิยมและ
แบบเครื่องประดับจะเป็นแบบที่ใช๎ในเวลากลางวัน ใช๎ได๎ทั้งเครื่องแตํงกายแบบกางเกงหรือกระโปรง การ
ออกแบบที่ดีจะชํวยให๎เครื่องประดับนั้นมีราคา มีคุณคําเพิ่มมากขึ้น
การเลือกวัสดุให้สัมพันธ์กับแบบ(วรรณรัตน๑ อินทร๑อ่า. 2536 )
วัสดุที่ใช๎ในการทาเครื่องประดับแบํงออกเป็น 2 ประเภทคือวัสดุถาวรและวัสดุไมํถาวร
๑. วัสดุถาวร ได๎แกํ โลหะทุกชนิด เชํน ทองคา ทองคาขาว เงิน ทองแดง ทองเหลือง อะลูมี
เนียม หินตํางๆ เชํน เพชร มรกต ทับทิม โกเมน และพลอยสีตําง ๆ ตลอดจนวัสดุหายากเชํน งาช๎าง อาพัน
๒. วัสดุไมํถาวร ได๎แกํ วัสดุประเภทไม๎ เมล็ดพืช และวัสดุอื่นๆ ที่แตกหักชารุดได๎งําย
การเลือกวัสดุมาใช๎ทาเครื่องประดับต๎องพิจารณา(วรรณรัตน๑ อินทร๑อ่า. 2536 )
๑. การออกแบบเหมาะสมกลมกลืนกันโดยสภาพสํวนรวมทั้งหมด
๒. ประโยชน๑ใช๎สอย โดยเน๎นวําเครื่องประดับนั้นจะใช๎เวลาใด เชํน เวลากลางคืนควรเลือก
หินหรือโลหะที่มีแสงเป็นประกายรับแสงไฟ เป็นต๎น
๓. กระบวนการผลิตที่สัมพันธ๑กับการออกแบบและประโยชน๑ใช๎สอย
๔. การบารุงรักษา สะดวก งําย และรวดเร็ว ไมํยุํงยากเกินความจาเป็น
๒.๒.2 หลักการออกแบบเครื่องประดับ
วัฒนะ จูฑะวิภาค (2545 : 73-74) ได๎กลําวถึงหลักการออกแบบเครื่องประดับโดยสรุปไว๎
วํา ในการออกแบบด๎วยจุดประสงค๑เพื่อสํงเสริมความมั่นใจในการสวมใสํ งานทุกชิ้นจึงต๎องมีความโดดเดํนใน
ตัว เองกํอนการออกแบบ ต๎องทราบกํอนวํ าเครื่องประดับชิ้นนั้ นออกแบบเพื่อใครจะทาให๎ ทราบถึงความ
ต๎องการในการใช๎เครื่องประดับ เชํน กลุํมผู๎ใช๎สุภาพสตรีวัยทางานต๎องการเครื่องประดับที่เรียบ แตํเดํนด๎วย
แบบและลาย กลุํมสตรีที่ออกสังคมบํอยจะชอบเครื่องประดับที่เน๎นความใหญํโต หรือมีลวดลายวิจิตรบรรจงดู
อลังการ วัยรุํนชอบเล็ก ๆ นํารัก สาหรับสุภาพสตรีมีอยูํสองแบบ คือชอบเรียบ ๆ และแบบที่เน๎นขนาด
หลักในการออกแบบเครื่องประดับ มี 3 ประการด๎วยกันคือ(วัฒนะ จูฑะวิภาค 2545)
๑. ความเป็นหน่วยเดียวกัน ต๎องคานึงถึงภาพรวมของงานออกแบบเป็นกลุํมก๎อน มองทุก
อยํางให๎สัมพันธ๑กันหมด แล๎วจึงคํอยพิจารณาสํวนยํอย สํวนประกอบตําง ๆ จะต๎องสัมพันธ๑และสอดรับกันเพื่ อ
แสดงความเป็นหนํวยเดียวกันแล๎วงานจะดูมีพลัง

๒. ความเป็น สมดุ ล เป็นหลั กการพื้นฐานของการออกแบบโดยทั่ว ไป ความงามของ
เครื่องประดับอยูํที่ความพอดีไมํมากหรือไมํน๎อยเกินไป เป็นความรู๎สึกที่ดาเนินไปควบคูํกับความสมดุล อาจนา
หลักการความสมดุล ทั้งแบบเทํากันและไมํเทํากันนามาใช๎ในการออกแบบเพื่อแก๎ปัญหาด๎านมุมมองและไมํรู๎สึก
ผิดสัดสํวนผิดมาตรฐาน ด๎วยการใช๎สี ผิว หรือด๎วยแสงเงาของวัสดุที่ใช๎ทาเครื่องประดับ
๓. ความสัมพันธ์ทางศิลป์ หมายถึงองค๑ประกอบที่ ต๎องแสดงความเป็นจุดเดํนเพียงหนึ่ง
เดียวและไมํควรลืมสํวนประกอบที่จะสร๎างความนําสนใจอื่นประกอบ เชํน ลวดลายหรือความแตกตํางของ
พื้น ผิ ว นอกจากนี้ ยั ง มีร ะยะความถี่ หํ า งในตั ว เองของชํ อ งไฟ จั ง หวะในตั ว ชิ้ นงานก็ มี ค วามส าคั ญ ไมํ น๎ อ ย
หลักการเรื่องความแตกตํางและความกลมกลืน เป็นอีกสิ่งที่ให๎ความรู๎สึกเพื่อดึงดูดความสนใจและสร๎างความ
ประทับใจ
ส่วนประกอบของการออกแบบเครื่องประดับ(วัฒนะ จูฑะวิภาค 2545) ตามที่ได๎สรุปดังนี้
๑. เส้น (Line) เป็นพื้นฐานของโครงสร๎างทุกสิ่ง เส๎นแสดงความรู๎สึกได๎ทั้งด๎วยตัวมันเองจาก
คุณสมบัติลักษณะและทิศทางของเส๎น และด๎วยการสร๎างรูปทรงตําง ๆ เส๎นในการออกแบบเครื่องประดับ
หมายถึง เส๎นที่มีความยาว ความกว๎าง ความหนา ซึ่งมองเห็นได๎ด๎วยตาและมีพื้นที่
๒. รูปทรงและที่ว่าง (From & Space) ความหมายของรูปทรง
- โครงสร๎างรูปทรงของงาน ที่รวมทั้งรูปภายในและรูปภายนอก จะเป็นโครงสร๎างที่กํอรูปขึ้น
ด๎วยหนํวยเพียงหนํวยเดียวหรือหลายหนํวยก็ได๎
- สิ่งที่มีความหนาแนํนทึบแบบ 3 มิติ
- สิ่งที่มีรูปนอกแนํนอนมีความหมาย
- สิ่งที่มีโครงสร๎าง มีความหมาย มีเอกภาพในตัว
๓. ระวางหรือที่ว่าง (Space) เป็นทัศนธาตุที่มองไมํเห็น จะปรากฏตัวก็ตํอเมื่อมีทัศนธาตุ
อื่นมากาหนดรูปรําง หรือมาก็ให๎เกิดปฏิกิริยาขึ้น ที่วํางหมายถึง พื้นที่วํางซึ่งสัมพันธ๑กันรูปรํางและรูปทรง
๔. สี (Color) โดยทั่วไปสีจะสร๎างความประทับใจให๎กับผู๎พบเห็นได๎มากพอ ๆ กับรูปแบบ
และเนื้ อ วัส ดุและความละเอีย ดประณีต การใช๎สี ใ นการท าเครื่องประดับ เป็น สี จ ากวั ตถุที่ เกิ ดขึ้น เองตาม
ธรรมชาติ ผู๎ออกแบบควรมีความรู๎เกี่ยวกับ เรื่องสี คําของสี การใช๎สีกลมกลืนและตัดกันความรู๎สึกที่มีตํอสี
ประโยชน๑ของการใช๎สีในการออกแบบ
๕. การสร้างความสมดุลดุลยภาพ (Balance) หมายถึง การจัดองค๑ประกอบให๎สัมพันธ๑กัน
มีน้าหนักและความกลมกลืนไปด๎วยกัน มี 2 ลักษณะคือ สมดุลแบบซ๎ายขวาเทํากัน และสมดุลแบบซ๎ายขวาไมํ
เทํากัน การออกแบบเครื่องประดับสามารถสร๎างความสมดุลด๎วยรูปทรง สี ลักษณะผิว
๖. การเลือกลักษณะพื้นผิว (Texture) คือ สิ่งที่มองเห็นได๎รอบ ๆ รูปทรง หรือรูปรําง ที่มี
ลักษณะขรุขระ เป็น มัน หยาบ ด๎าน โปรงใส ลักษณะผิวมีความสาคัญตํอการออกแบบรูปทรง เพื่อสร๎างความ
กลมกลืน และ จังหวะให๎กับงานออกแบบการใช๎พื้นผิวต๎องสร๎างความสัมพันธ๑ให๎เป็นไปตามรูปแบบและวัสดุ

2.๒.๓ องค์ประกอบในการออกแบบเครื่องประดับ
ในการออกแบบเครื่องประดับแตํละชิ้น กํอนจะกลําวถึงแนวทางการออกแบบที่ใช๎รูปแบบ
ตํางๆ ที่จัดไว๎หรือเลือกไว๎องค๑ประกอบตํางๆ ที่จะนามาใช๎บนชิ้นงานนั้นก็ควรคานึงถึงด๎วยประเภทของวัสดุที่
จะนามาใช๎ เริ่มตั้งแตํการใช๎โลหะหรืออโลหะ วัสดุอื่นๆ เชํน ไม๎ พลาสติก หนัง เซรามิค ยาง ขนสัตว๑สังเคราะห๑
เป็นต๎น การใช๎อัญมณีที่ใช๎ประดับ อินทรียวัตถุตํางๆ เชํน มุก ปะการัง เขาสัตว๑ เปลือกหอย กระดองสัตว๑ หรือ
หินตํางๆ (Rock mineral)
กรรมวิธีการผลิตจาเป็นต๎องคานึงถึงการเลือกใช๎โลหะมีคําและอัญมณีกํ อนการออกแบบ เชํน
ประเภทการฝังอัญมณี การเลือกรูปทรงการเจียระไนของอัญมณีที่ต๎องการแกะสลัก รูปแบบที่ต๎องการสีสัน
ของอัญมณีหรืออินทรีย๑วัตถุ หรือหินสีตํางๆ พื้นผิวควรจะเป็นอยํางไร เทคนิคตํางๆ ที่นามาใช๎กับชิ้นงาน เชํน
การลงยา (enameling) การชุบสีของโลหะ การย๎อมดาบนโลหะ เป็นต๎นและถ๎าขาดองค๑ประกอบเหลํานี้ การ
ออกแบบและการผลิตเครื่องประดับก็จะไมํสมบูรณ๑
โดยเมื่อเมื่อชิ้นงานแตํละชิ้นได๎ออกแบบและผลิตเสร็จลุลํวงไป จะนามาคัดสรรในกลุํมการ
ออกแบบที่ได๎แบํงแยก ไว๎ตามการออกแบบเป็น ๕ กลุํม ดังนี้
๑. รูปทรงเรขาคณิต (geometric form)
๒. รูปทรงอิสระ (free form)
๓. รูปทรงธรรมชาติ (natural form)
๔. รูปแบบที่ได๎จากการทาเครื่องประดับในอดีต (cultural and ethnical style)
๕. รูปทรงแหํงการผสมผสาน (miscellaneous)
2.๒.๔ เครื่องประดับเงินในปัจจุบัน
(นภกมล ชะนะ :2554)ได๎กลําวถึงแนวโน๎มเครื่องประดับเงินในปัจจุบัน เป็นสิ่งที่สามารถบํง
บอกถึงความเป็นไปของวัฒนธรรมด๎วยความที่เป็นสิ่งหนึ่งในกระแสวัฒนธรรม ที่มีการใช๎ควบคูํกับเครื่องแตํงกาย
ในปั จจุ บันเครื่ องประดับถือวําเป็นงานวิจิตรศิลป์ เป็นลักษณะงานที่เกี่ยวข๎องกับสุนทรียภาพ มี ความงดงาม
สมบูรณ๑อยูํในตัวและในขณะเดียวกับก็เป็นสื่อสัญลักษณ๑ของการแตํงงาน ชัยชนะ ในขณะเดียวกันก็เป็นสัญลักษณ๑
แหํงความมั่งคั่ง แม๎จะมีการวิเคราะห๑กันแล๎ววําประโยชน๑ของเครื่องประดับมีอยูํน๎อยก็ตาม แตํตราบใดที่มนุษย๑มี
สุนทรียภาพอยูํในจิตใจ ศิลปะเครื่ องประดับ ก็จะยังคงมีอยูํตลอดไปงานเครื่องประดับเป็นงานที่เกี่ยวข๎องกับ
ความคิดสร๎างสรรค๑ การออกแบบของนักออกแบบจึงเป็นหัวใจสาคัญของการทาเครื่องประดับ ในปัจจุบันพบวํามี
การนาวัสดุที่หลากหลายและแปลกใหมํมาใช๎ในงานเครื่องประดับ นอกจากนี้ เครื่องประดับยังมีความสาคัญเพิ่ม
มากขึ้นกวําแตํกํอน ในฐานะที่เป็นสํวนสาคัญทางเศรษฐกิจที่มีมูลคําสูง และสามารถสะท๎อนถึงโครงสร๎างของ
สังคมในยุคตําง ๆ อีกด๎วยโดยได๎แบํงชนิด รูปแบบและประเภทของเครื่องประดับเงินไว๎ดังนี้
๑ ชนิด รูปแบบ และประเภทของเครื่องประดับเงิน
๑.๑ ชนิด (kind) ของเครื่องประดับเงิน
เครื่องประดับสามารถแบํงออกได๎เป็น ๔ ชนิด คือ
๑.๑.๑ เครื่องประดับแท้ (Fine Jewelry) คือ เครื่องประดับที่ผลิตจาก
โลหะมีคํา เชํน ทองคา เงิน ทองคาขาว แพลตินัม ทองแดง ทองเหลือง อะลูมิเนียม ที่อาจมีการประกอบเข๎า

กั บ อั ญ มณี มี คํ า ตํ า ง ๆ ที่ ไ ด๎ รั บ การเจี ย ระไน เครื่ อ งประดั บ เงิ น ก็ อ าจจั ด เป็ น เครื่ อ งประดั บ ที่ จั ด อยูํ ใ น
เครื่องประดับแท๎ด๎วย ขึ้นอยูํกับโลหะที่เป็นพื้นฐาน และการออกแบบ
๑.๑.๒ เครื่องประดับเทียม (Costume Jewelry) ซึ่งใช๎โลหะเป็นพื้นฐาน
มีการชุบด๎วยโลหะ มีคําหรือติดด๎วยวัสดุอื่นๆ เชํน ยาง ไม๎ แก๎ว เมล็ดพืช หรือพลาสติก โดยอาจจะมีการ ใช๎
พลอยเนื้ออํอนราคาถูกในการประดับตกแตํงอีกด๎วย ซึ่งมีชื่อเรียกกันแตกตํางกันไป เชํน Fancy Jewelryหรือ
Imitation Jewelry ขึ้นอยูํกับระดับราคา คุณภาพ และการออกแบบที่มุํงไปทางแฟชั่น หรือแสดงออกทาง
รสนิยมมากกวําใช๎แสดงฐานะ ซึ่งโดยปกติไมํจาเป็นต๎องทาด๎วยโลหะ แตํอาจจะทาจากสิ่งที่ชุบหรือเคลือบที่ขึ้น
รูปด๎วยวิธีการปั๊ม หลํอ ประกอบ หรือถักทอเพื่อใช๎ตกแตํงรํางกาย
๑.๑.๓ เครื่ อ งประดั บ ร่ ว มสมั ย (Contemporary Jewelry) เป็ น
เครื่องประดับที่เน๎นไปที่แนวคิดในงานออกแบบ มีการประยุกต๑ศิลปะหลากหลายแขนง และวัฒนธรรม สังคม
ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไว๎ด๎วยกัน โดยวัสดุที่ใช๎อาจเป็นวัสดุที่มีราคาแพงหรือไมํก็ได๎ แตํสาคัญที่วํานามาใช๎
ในเครื่ อ งประดั บ แล๎ ว สื่ อ สารความหมาย สํ ง ผลกระทบตํ อ จิ ต ใจของผู๎ ส วมใสํ ห รื อ ผู๎ พ บเห็ น ผํ า นการจั ด
องค๑ประกอบทางศิลปะ รวมถึงรูปทรงที่นาเสนอออกมาก็เป็นรูปทรงที่สอดคล๎องกับแนวความคิดที่ต๎องการสื่อ
อาจจะนากรรมวิธีการผลิตใหมํๆเข๎ามารํวมใช๎ในการผลิตเครื่องประดับ มีการผลิตที่มุํงเน๎นไปในทางระบบ
อุตสาหกรรม สร๎างแรงบันดาลใจตํางๆให๎กับผู๎สวมใสํ
๑.๑.๔ เครื่องประดับไทยประเพณีนิยม (Thai Traditional jewelry)
เป็นเครื่องประดับที่อยูํคูํกับสังคมไทยมาช๎านาน มีคุณคําทางวัฒนธรรมสูง โดยใช๎วัสดุที่มีคําคล๎ายกับ Fine
jewelry แตํจะตํางกันตรงที่ Traditional Thai jewelry จะมีลวดลายที่สื่อถึงคํานิยมในสังคม และวัฒนธรรม
มากกวํา โดยการออกแบบองค๑ประกอบศิลป์จะอิงกับคติ ความเชื่อ หรือความงามของแตํละท๎องถิ่น ที่มีมา
ยาวนาน เชํน เครื่องประดับเงินจากสุโขทัย เครื่องประดับทองจากเยาวราช เป็นต๎น
๑.๒ รูปแบบของเครื่องประดับในโอกาสต่างๆ
การแบํงรูปแบบของเครื่องประดับสามารถแบํงได๎ตามโอกาสในการสวมใสํ ดังนี้
๑.๒.๑ เครื่องประดับที่ใช้ในเวลากลางวัน โดยทั่วไปมักนิยมแบบเรียบงําย
มีดี ไ ซน๑ ม ากกวํา แบบที่มี ล วดลายแพรวพราว เพราะชํ ว งกลางวัน เป็ น เวลาของการท างาน ดั ง นั้ นเสื้ อ ผ๎ า
เครื่องประดับจึงควรมีความสุภาพเข๎ากับกาลเทศะหรือเข๎ากับโอกาส ทั้งนี้อาจพิจารณาความเหมาะสมในเรื่อง
บุคลิกลักษณะทางกายภาพของบุคคล รูปแบบและวัสดุของเครื่องประดับประกอบกัน

ภาพที่ 10 เครื่องประดับที่ใช๎ในเวลากลางวัน

๑.๒.๒ เครื่ องประดับที่ ใช้ใ นเวลากลางคืน เครื่องประดับที่ใช๎ในเวลา
กลางคืนควรทาจากวัสดุที่มีแสงแวววาว เมื่อกระทบแสงไฟแล๎วเกิดประกาย เสื้อผ๎าที่เลือกใสํไมํรุงรัง ไมํมี
ระบายมากมาย เพราะจะไปลดความโดดเดํนของเครื่องประดับ

ภาพที่ 11 เครื่องประดับที่ใช๎ในเวลากลางคืน
๑.๓ ประเภทของเครื่องประดับเงิน แบ่งออกได้เป็น ๘ ประเภท
๑.๓.๑ เครื่องประดับคอ
สร้อยคอ สร๎อยคอสํวนใหญํจะออกแบบให๎เรียบงํายสวมใสํได๎หลายโอกาส
สามารถใช๎รํ ว มกับ จี้ ดังนั้ น การออกแบบสร๎อยคอจึงต๎องการรูปแบบที่มากด๎ว ยประโยชน๑ใช๎ส อยและควร
คานึงถึงน้าหนักของจี้ที่ห๎อ ยลงมา ดังนั้น จี้ไมํควรมีน้าหนักมาก โดยความสวยงามเป็นสิ่งที่ต๎องคานึงถึงเป็น
อันดับแรกและอันดับรองลงมาคือ ความสะดวกสบายในการสวมใสํเป็นสาคัญ นอกจากนี้สิ่งที่ควรคานึงถึงคือ
ความสะดวกในการสวมใสํความแข็งแรง และไมํเป็นอันตรายในการไปเกาะเกี่ยวเสื้อผ๎า
ประเภทของสร้อยคอ
๑. แบํงตามโครงสร๎างของสายสร๎อย ได๎ 2 แบบ คือ สายสร๎อยที่เป็นแบบ
โครงแข็งและแบบสายสร๎อยแบบที่สามารถเคลื่อนไหวได๎

ภาพที่ 12 สายสร๎อยที่เป็นแบบโครงแข็ง ภาพที่ 13 สายสร๎อยแบบที่สามารถเคลื่อนไหวได๎
๒. แบํงตามสํวนประกอบได๎ 2 แบบ คือ แบบไมํมีจี้ห๎อย และแบบมีจี้ห๎อย
โดยแบบมีจี้ห๎อยยังแบํงได๎เป็น แบบมีจี้ห๎อยอันเดียว คือมีจี้ตรงกลางเพียงอันเดียว กับแบบมีจี้หลายอัน คือ มีจี้
หลายอันติดเป็นชํว

ภาพที่ 1๔ สร๎อยแบบไมํมีจี้ห๎อย

ภาพที่ 1๖ สร๎อยแบบมีจี้ห๎อยอันเดียว

ภาพที่ 1๕ สร๎อยแบบมีจี้ห๎อย

ภาพที่ 1๗ สร๎อยแบบมีจี้ห๎อยหลายอัน

๓. แบํงตามจานวนสายสร๎อยได๎ 2 แบบคือแบบสายสร๎อบแบบเส๎นเดี่ยว
และสายสร๎อยแบบหลายเส๎นรวมกัน

ภาพที่ 1๘ สร๎อยแบบเส๎นเดี่ยว

ภาพที่ 1๙ สร๎อยแบบหลายเส๎นรวมกัน

๑.๓.๒ เครื่องประดับหู
ต่ า งหู ตํ า งหู เ ป็ น เครื่ อ งประดั บ ที่ เ น๎ น ให๎ ใ บหน๎ า สวยงาม และดู จ ะเป็ น
เครื่ องประดับ อยํ างเดีย วที่อยูํ ใกล๎ ชิดกับ ใบหน๎ามากที่สุ ด ผู๎เลือกใช๎ก็ต๎องดูความเหมาะสมกับลั กษณะของ
ใบหน๎าประกอบด๎วยการออกแบบเครื่องประดับตํางหู สํวนใหญํนิยมที่จะออกเป็นชุดเข๎าคูํกับเครื่องประดับ
ชนิดอื่นๆ เชํน สร๎อยคอ เข็มกลัด แหวน เป็นต๎น แตํถ๎า จะออกแบบเป็นตํางหูอยํางเดียว ควรจะมีลักษณะ
เฉพาะตัวเหมือนกันคือมีความสมดุล มีความเหมือนกันในรูปทรง
ประเภทของต่างหู
แบํงเป็นตํางหูสาหรับหูที่เจาะรู ตํางหูแบบหนีบกับใบหูและตํางหูแบบเกาะ
หรือเกี่ยวใบหู

ภาพที่ 20 ตํางหูสาหรับหูที่เจาะรู

ภาพที่ 21 ตํางหูแบบหนีบ

ภาพที่ 22 ตํางหูแบบเกาะหรือเกี่ยวที่ใบหู
๑.๓.๓ เครื่องประดับนิ้ว
แหวน แหวนเป็นเครื่องประดับที่ใช๎กับสํว นที่เป็นนิ้ว มือ การออกแบบ
จะต๎องนึกถึงผู๎ใช๎กํอนวํา จะทาแหวนนี้ให๎ใคร ลักษณะแหวนนั้นจะใช๎กับนิ้วไหน การพิจารณาเรื่องประโยชน๑
เป็นจุดสาคัญที่ทาให๎เลือกวัสดุได๎ถูกการออกแบบแหวนของผู๎ชายจะมีรูปที่ดูแข็งแรง รูปทรงเรียบงําย ไมํมี
ลวดลายซับซ๎อน สวมใสํสบายและควรใช๎ได๎ทุกโอกาส ไมํควรแยกเป็นแหวนที่ใช๎กลางคืนหรือกลางวัน สํวน
แบบแหวนของผู๎หญิง รูปทรงโปรํงบาง มีความสวยงาม ลวดลายละเอียดใช๎หินสีหรือหินที่มีคํา
ประเภทของแหวน
๑. แบํงตามสํวนประกอบได๎ 2 แบบ คือแหวนที่มีหัวแหวนและแหวนแบบ
ที่ที่ไมํมีหัวแหวนหรือแหวนเกลี้ยง

ภาพที่ 23 แหวนที่มีหัวแหวน

ภาพที่ 24 แหวนที่ไมํมีหัวแหวน
๒.แบํงตามรูปรํางของแหวนได๎ 2 แบบ คือ แบบเต็มวง และแบบไมํเต็มวง

ภาพที่ 25 แหวนแบบเต็มวง

ภาพที่ 26 แหวนแบบไมํเต็มวง
๓. แบํงตามการปรับขนาดได๎ของแหวน ๒ แบบคือแหวนแบบปรับขนาดได๎
และแหวนแบบปรับขนาดไมํได๎หรือขนาดคงที่

ภาพที่ 27 แหวนแบบปรับขนาดได๎

ภาพที่ 28 แหวนแบบปรับขนาดไมํได๎

๔. แบํงตามจานวนแหวนได๎ 2 แบบ คือ แบบแหวนเดี่ยว และแบบแหวนชุด

ภาพที่ 29 แบบแหวนเดี่ยว

ภาพที่ 30 แบบแหวนชุด

๑.๓.๔ เครื่องประดับหน้าอก
เข็มกลัด เข็มกลัดทาให๎เสื้อผ๎ามีจุดเดํนเพิ่มความสงํางามแกํผู๎ใช๎และบอก
บุคลิกภาพของผู๎เป็นเจ๎าของได๎อยํางดี นิยมออกแบบให๎เหมาะกับการนาไปใช๎ได๎หลายๆ โอกาส และเน๎นที่
จุดเดํนเฉพาะ ด๎านหน๎าเพียงอยํางเดียว สํวนใหญํมักออกแบบไมํให๎รุงรังและไมํใช๎วัสดุที่มีน้าหนักมาก เพราะ
น้าหนักจะดึงรั้งเสื้อลงมาทาให๎เสื้อหยํอนเสียรูปทรง
ประเภทของเข็มกลัด
แบํงตามสํวนประกอบ ได๎ 2 แบบ คือ แบบที่ใช๎อุปกรณ๑เข็มกลัดรํวมในงาน
ออกแบบและ แบบที่กลัดด๎วยตัวเองไมํใช๎อุปกรณ๑เข็มกลัดรํวมด๎วย

ภาพที่ 31 แบบที่ใช๎อุปกรณ๑เข็มกลัด

ภาพที่ 32 แบบที่กลัดด๎วยตัวเอง
๑.๓.๕ เครื่องประดับข้อมือ และข้อเท้า
สร้อยและกาไลข้อมือหรือข้อเท้า มีความหมายที่ใกล๎เคียงกันมาก แม๎แตํ
ด๎านประโยชน๑ใช๎สอยก็เหมือนกัน คือการประดับข๎อมูลหรือข๎อเท๎า สิ่งที่ตํางกันคือรูปรํางของเครื่องประดับ
สร๎อยข๎อมือจะมีความอํอนไหวทั้งตัว สํวนกาไลมือจะมีลักษณะแข็งไมํทิ้งตัวเวลาใสํจะสวมเข๎าไป อาจมีทั้งที่เปิด
ปิดซึ่งเป็นตะขอและไมํมีตะขอ มีความสวยงามรอบตัวกาไลหรือหากเป็นกาไลแบบไมํเต็มวง มักเน๎นความ
สวยงามด๎านหน๎าให๎เดํนชัดกวําสํวนอื่น
ประเภทของเครื่องประดับสาหรับข้อมือ
๑ แบํงตามรูปรํางของเครื่องประดับ ได๎ 2 แบบ คือ แบบที่มีความอํอนไหว
ทั้งตัว ได๎แกํ สร๎อยข๎อมือหรือสร๎อยข๎อเท๎า และแบบที่มีลักษณะแข็งไมํทิ้งตัว ได๎แกํ กาไลมือหรือกาไลข๎อเท๎า

ภาพที่ 33 แบบที่มีลักษณะแข็งไมํทิ้งตัว ได๎แกํ กาไลมือหรือกาไลข๎อเท๎า

ภาพที่ 34 แบบที่มีความอํอนไหวทั้งตัว ได๎แกํ สร๎อยข๎อมือหรือสร๎อยข๎อเท๎า
2.๒.4 ขั้นตอนในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Ulrich I Eppinger. 1995)
โดย Ulrich I Eppinger ได๎กวําวถึงขั้นตอนในการออกแบบพัฒนผลิตภัณฑ๑ไว๎ดังนี้ บริษัท
ใหญํๆ หลายบริษัทมีแผนการออกแบบและพัฒนาผลิ ตภัณฑ๑อุตสาหกรรมของตนเอง สํวนบริษัทยํอยมักมี
สัญญาจ๎างบริษัทนักออกแบบอุตสาหกรรมในฐานะเป็นบริษัทที่ปรึกษาในทั้งสองกรณีนักออกแบบอุตสาหกรรม
ควรมีสํวนรํวมอยํางเต็มที่ในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ โดยเฉพาะอยํางยิ่งในด๎านประโยชน๑ใช๎สอย และทีม
วิศวกรจะทาหน๎าที่ติดตามกระบวนการการกํอกาเนิดและการประเมินแนวคิดถึงประโยชน๑ใช๎สอยทางเทคนิค
ของผลิตภัณฑ๑ และในทานองเดียวกันนักออกแบบอุตสาหกรรมมักติดตามกระบวนการการออกแบบเพื่อความ
งามและเพื่อให๎สอดคล๎องกับสรีระของผู๎ใช๎ ถึงแม๎วํากระบวนการดังกลําวจะมีการเปลี่ยนบ๎างขึ้นอยูํกับประเภท
ของผลิตภัณฑ๑และชนิดของบริษัท นักออกแบบอุตสาหกรรมจาเป็นต๎องกํอกาเนิดแนวคิดหลาย ๆ แนวคิดและ
หลังจากนั้นก็ทางานรํวมกับวิศวกรเพื่อทาให๎ทางเลือกแคบลง โดยผํานกระบวนการประเมินหลาย ๆขั้นตอน
ดังนั้นกระบวนการที่นักออกแบบอุตสาหกรรมใช๎จึงประกอบด๎วยขั้นตอนตํางๆ ตํอไปนี้จะทาการวิเคราะห๑ถึง
กระบวนการตํางๆ เหลํานี้และระยะเวลาที่ต๎องใช๎ตลอดกระบวนการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ๑(Ulrich
I Eppinger. 1995)
๑. ค้นหาความต้องการของลูกค้า
ทีมการออกแบบจะทาการตรวจสอบและทาเอกสารเกี่ยวกับความต๎องการของ
ผู๎บริโภค โดยการชี้ชัดถึงความต๎องการของลูกค๎ากลุํมเปูาหมาย เนื่องจากนักออกแบบอุตสาหกรรมเป็นผู๎ที่มี
ความเชี่ยวชาญชานาญในทางการตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นทางการปฏิสัมพันธ๑ระหวํางผู๎ใช๎และผลิตภัณฑ๑ นัก
ออกแบบอุ ต สาหกรรมจึ ง จ าเป็ น ต๎ อ งเกี่ ย วข๎ อ งกั น กั บ กระบวนการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ๑ ตั้ ง แตํ ต๎ น โดยเฉพาะ
กระบวนการที่ชี้ชัดถึงความต๎องการของผู๎ใช๎ ยกตัวอยํางเชํน การศึกษาถึงความต๎องการของลูกค๎าที่ เกี่ยวข๎อง
กันกับเครื่องมือทางการแพทย๑ ทีมนักออกแบบจะต๎องทาการศึกษาถึงสภาพของห๎องผําตัดทาการสัมภาษณ๑
แพทย๑และการสัมภาษณ๑เป็นแบบกลุํม (Focus Group) เมื่อแผนกการตลาด วิศวกร และนักออกแบบ

อุตสาหกรรมสามารถทาความเข๎าใจอยํางถํองแท๎ถึงความต๎องการของผู๎ใช๎ และมีความเข๎าใจตรงกันภายใน
สมาชิกในทีมสามารถทาให๎นักออกแบบอุตสาหกรรมเข๎าใจถึงกระบวนการปฏิสัมพันธ๑ระหวํางผลิตภัณฑ๑กับผู๎
ใช๎ได๎ดียิ่งขึ้น
๒. การสร้างแนวความคิด (Conceptualization)
ในขณะที่ทีมการออกแบบเข๎าใจถึงความต๎องการของผู๎ใช๎และข๎อจากัดตําง ๆ แล๎ว
นักออกแบบอุตสาหกรรมชํวยเป็นผู๎ กาหนดแนวความคิดการออกแบบให๎แกํทีม ในระหวํางการกํอตัวของ
แนวความคิดนี้ ฝุ ายวิศวกรมุํงประเด็น ความสนใจ ไปที่การหาข๎อสรุปที่เกี่ยวข๎องกันกับทางเทคนิค และ
ประโยชน๑ใช๎สอยยํอยของผลิตภัณฑ๑ ในขณะเดียวกันนักออกแบบอุตสาหกรรมมุํงความสนใจไปที่การสร๎าง
รูปทรงและลักษณะการสื่อสารระหวํางผลิตภัณฑ๑กับผู๎ใช๎ นักออกแบบอุตสาหกรรมในขั้นตอนนี้ได๎ทาการ
สเกตซ๑ภาพที่เรียกวํา (Thumbnail Sketch) ของแตํละแนวความคิด ภาพการสเกตซ๑เหลํานี้เป็นวิ ธีการที่เร็ว
และราคาไมํแพงในการแสดงออกซึ่งแนวความคิด เพื่อการประเมินความเป็นไปได๎ของผลงาน
๓. การกลั่นกรองเบื้องต้น (Preliminary Refinement)
ในขั้นตอนการกลั่นกรองเบื้องต๎น นักออกแบบอุตสาหกรรมสร๎างแบบจาลองสาหรับ
แนวคิดซึ่งมีความนําจะเป็ น สูงสุ ด สํ วนใหญํแล๎ วแบบจาลองสร๎างในลั กษณะหนึ่งตํอหนึ่ง โดยใช๎โ ฟมหรือ
แผํนกระดาษแข็งที่มีโฟมเป็นแกนกลาง (Foam - core board) ซึ่งเป็นวิธีการที่รวดเร็วรองลงมาจากการ
สเกตซ๑เพื่อใช๎ในการประเมินแนวคิด ถึงแม๎แบบจาลองจะมีความหยาบมากก็ตามแตํแบบจาลองเหลํานี้มีคุณคํา
เป็นอยํางยิ่ง เนื่องจากเป็นสิ่งอานวยให๎ทีมมีความสามารถที่จะมองเห็นผลิตภัณฑ๑และแนวคิดตําง ๆ ได๎ใน
รูปแบบที่เป็น 3 มิติ แนวคิดนี้จะได๎รับการประเมินโดยนักออกแบบอุตสาหกรรม วิศวกร ฝุายการตลาด และ
กลุํมลูกค๎าด๎วยกระบวนการจับต๎อง การทาความรู๎สึก และการปรับแตํงแบบจาลองโดยทั่วไปแล๎วนักออกแบบ
มักจะสร๎างแบบจาลองมากแบบมากที่สุดเทําที่จะมีเวลาและงบประมาณจะอานวย แนวคิดซึ่งเข๎าใจยากและ
มองเห็นได๎ยากจาเป็นต๎องอาศัยแบบจาลองมากกวําการออกแบบแบบงําย ๆ นักออกแบบอุตสาหกรรมได๎สร๎าง
แบบจาลองเพื่อที่จะทดสอบเรื่องขนาด สัดสํวน และรูปรําง สาหรับแนวคิดตําง ๆ หลาย ๆ แนวคิด โดยมุํง
ประเด็นสาคัญไปที่ลักษณะความสัมพันธ๑ระหวํางผลิตภัณฑ๑และมนุษย๑คุณสมบัติตําง ๆ เหลํานี้สามารถที่จะ
ประเมิน ได๎ก็ตํอเมื่อมีแบบจาลองที่เป็นกายภาพเทํานั้น
๔. การกลั่นกรองขั้นต่อไป
ในขั้น ตอนนี้ นั กออกแบบอุ ตสาหกรรมได๎เ ปลี่ ย นจากแบบจาลองที่เ รียกวํา Soft
Models มาเป็น Hard Model และการเขียนแบบรายละเอียดที่เรียกวํา Rendering มักจะแสดงถึง
รายละเอีย ดของการออกแบบและโดยเฉพาะอยํางยิ่งในบางกรณีอาจแสดงถึงลักษณะของการใช๎งานของ
ผลิตภัณฑ๑ด๎วย การเขียนงานดังกลําวจะใช๎อยูํในลักษณะที่เป็น 2 มิติหรือ 3 มิติก็ตาม สามารถแสดงให๎เห็นถึง
รายละเอียดมากมาย Rendering มักจะใช๎ในการทดสอบสีและทดสอบถึงการยอมรับของผู๎ใช๎ตํอผลิตภัณฑ๑
ดังกลําว ขั้นตอนในการกลั่นกรองแนวคิดครั้งสุดท๎ายเกี่ยวข๎องกับการสร๎างแบบจาลอง Hard Model โดย
แบบจาลองเหลํานี้ไมํสามารถใช๎การได๎ทางเทคนิค แตํมีรูปแบบลักษณะเลียนแบบผลิตภัณฑ๑ครั้งสุดท๎ายเป็น
อยํางมากและมีสภาพทางกายภาพที่เหมือนจริง สํวนใหญํแล๎วจะทาจากไม๎ โฟมที่มีความหนาแนํนสูง พลาสติก

หรือโลหะที่มีการพํนสีเคลือบ และการทาผิวตามความเป็นจริง และมีบางชิ้นสํวนซึ่งสามารถใช๎งานได๎จริง
อยํางเชํน ปุุมกด หรือฝาเลื่อนที่สามารถเลื่อนเปิดปิดได๎ แตํเนื่องจาก Hard Model ในบางกรณีมีราคาสูง
ดังนั้นทีมออกแบบจังสามารถทาได๎เพียง 2 - 3 รูปแบบเทํานั้น
๕. การเขียนแบบ (Control Drawings)
นั ก ออกแบบอุ ต สาหกรรมจบกระบวนการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ๑ ด๎ ว ยการเขี ย นแบบ
Control Drawings ของแนวคิดครั้งสุดท๎าย หน๎าที่ของ Control Drawings เป็นเอกสารซึ่งบํงบอกถึง
ประโยชน๑ ใ ช๎ ส อย ขนาด สี พื้ น ผิ ว และสั ด สํ ว นตํ า ง ๆ ถึ ง แม๎ จ ะไมํ ใ ชํ เ ป็ น การเขี ย นแบบในรายละเอี ย ด
(Detailed Part Drawings) ซึ่งเป็นการเขียนแบบวิศวกรรมก็ตาม แตํ Control Drawings สามารถใช๎สร๎าง
แบบจาลองสุดท๎าย และการสร๎างต๎นแบบตําง ๆ และเป็นแบบซึ่งจะสํงผํานไปถึงนักออกแบบรายละเอียด
ชิ้นสํวน (Detailed Part Designer) สาหรับการเขียนแบบครั้งสุดท๎าย
๖. การประสานงานกับวิศวกรผู้ผลิตและนักการตลาด
ผู๎รับผิดชอบทางการผลิต และผู๎ค๎าปลีกภายนอกนักออกแบบอุตสาหกรรมจาเป็นที่
จะต๎องตํอเนื่องรํวมกันกับวิศวกรและบุคลากรด๎านการผลิตตลอดกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ๑ที่
ตํอเนื่องกัน บริษัทที่ปรึกษาบางแหํงให๎บริการทางการพัฒนาผลิตภัณฑ๑อยํางครบถ๎วน ซึ่งหมายถึงการออกแบบ
รายละเอียดทางวิศวกรรม ตลอดจนการเลือกและการจัดการทางผู๎ค๎าปลีกวัสดุ เครื่องมือ การผลิตชิ้นสํวน และ
บริ การทางการประกอบอื่น
ๆ

ภาพที่ 35 แสดงกรอบแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ๑(Ulrich I Eppinger. 1995 : 110)

2.๓ ทฤษฎีและแนวความคิดด้านมิติทางวัฒนธรรมกับการออกแบบ
2.๓.๑ แนวคิดในการออกแบบเชิงวัฒธรรม
ศิริวัฒน๑ แสนเสริม .2547:30 กลําวถึงแนวคิดในการออกแบบเชิงวัฒธรรมไว๎วํา ความคิด
สร๎างสรรค๑ถือเป็นสิ่งสาคัญเพราะวัฒนธรรมไมํใชํเรื่องหยุดนิ่ง วัฒนธรรมเป็นเหมือนภาพเคลื่อนไหวที่มีการ
ถํายทอดหรือทาซ้าและสามารถพัฒนาไปสูํการปรับปรุงวิถีชีวิตในอนาคตได๎ การให๎ความสาคัญกับความคิด
สร๎างสรรรค๑เชิงวัฒนธรรมอยํางจริงจังจะทาให๎กระบวนการพัฒนาตํางๆ นั้นสามารถปรับตัวเข๎ากับยุคสมัยใหมํ
ได๎โดยใช๎ความคิดในเชิงวัฒนธรรมตํอกระบวนการสร๎างสรรค๑ผลงานตํางๆ จึงเป็นมุมมองในการขยายแนวความ
คิดทางการศึกษาองค๑ความรู๎ในสาขาตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องรวมทั้งงานออกแบบซึ่งถือเป็น่งที
สํ ่มนุษย๑สร๎างสรรค๑ขึ้น
โดยมี รู ป แบบเฉพาะตั ว สู ง ที่ ร วมเอาทั้ ง ความสวยงามและประโยชน๑ ใ ช๎ ส อยเข๎ า ไว๎ ด๎ ว ยกั น สื่ อ สารผํ า น
แนวความคิดได๎ดังนี้ มิติทางวัฒธรรมเป็นการมองปัญหาแบบองค๑รวม โดยการมองประเด็นอยํางเป็นระบบเป็น
ภาพรวมถึงความสัมพัน ธ๑ที่เชื่อมโยงกัน ระหวํางสิ่งตํางๆ โดยเฉพาะการมองที่มีวิธีคิดของคน นอกจากจะ
มองเห็นวัฒนธรรมในแบบภาพรวมแล๎วยังต๎องมองจากวิธีคิดเพื่อจะไมํเป็นการมองที่คุณคําทางสังคมเพียง
อยํางเดียว แตํจะทาให๎เป็นการมองไปถึงคุณคําที่มาจากข๎างในเพื่อสามารถเชื่อมโยงประเด็นปัญหาตํางๆ เข๎า
ด๎วยกันเป็นองค๑รวมได๎ โดยมองจากมุมมองของคนในสังคม เพื่อวิเคราะห๑วําสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นสะท๎อนและสื่ออะไร
จากท๎องถิ่น และต๎องมองในเชิงการเคลื่ อนไหวเพราะวัฒธรรมจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ การเปลี่ยนแปลง
ทางวัฒธรรรมไมํใชํการเปลี่ยนแปลงแบบไร๎ทิศหากแตํเป็นการเปลี่ยนแปลงจากพลังทางสังคมต๎องมองให๎เข๎าใจ
ถึงความพยายามที่จะปลดปลํอยให๎เป็นอิสระ(ต๎องมีความเป็นอิสระ ไมํถูกผูกมัด)
ดังนั้นมิติทางวัฒนธรรจึงเป็นแนวคิดที่เน๎นถึงภาพรวมหรือองค๑รวมของการกาหนดประเด็น
ความสัมพันธ๑ที่เชื่อมโยงกันของสิงตํางๆ อยํางเป็นระบบ โดยมีการทาความเข๎่าใจเงื่อนไขตํางๆ ที่อยูํรอบๆ ซึ่ง
จะทาให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจถึงการสร๎างสรรค๑สิ่งใหมํๆ ให๎เกิดขึ้น นอกจากนั้นการศึกษาในทางมิติวัฒนธรรม
ยังอยูํกับฐานการคิดที่อาศัยมุมมองทางวัฒนธรรมอีกด๎วยโดยการมองให๎เห็นถึงระบบวิธีคิดหรือฐานการคิดของ
ชาวบ๎านที่ออกมาจากตัวชาวบ๎านเองการมองให๎เห็นถึงบริบทของปรากฏการณ๑ การมองให๎เห็นภาพในเชิง
เคลื่อนไหวหรือมองให๎เห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นการมองโดยไมํมีความคิดหรืออติใดๆ ครอบงารวมทั้งการมอง
วําปรากฏการณ๑ที่กาลังศึกษาอยูํนั้นอยูํในสภาพเงื่อนไขอะไรบ๎าง ทั้งนี้เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจทั้งองค๑รวมและ
บริบทผํานมุมมองตํางๆ ได๎อยํางรอบคอมมากยิ่งขึ้น
2.๓.๒ นวัตกรรม” จาก “วัฒนธรรม” วิถีการออกแบบขับเคลื่อนโลก
ชัชรพล เพ็ญโฉม ได๎กลําวไว๎ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ Creative Space Workshop:
“นวัตกรรม” จาก “วัฒนธรรม” วิถีการออกแบบขับเคลื่อนโลก ไว๎วํา “นวัตกรรมคือการออกแบบที่เปลี่ยนวิถี
ชีวิตของมนุษย๑” “นวัตกรรม” เป็นอีกคาหนึ่งที่ถูกใช๎มากที่สุดในโลกยุคศตวรรษที่ 21 แตํแท๎จริงแล๎ว
“นวัตกรรม” คืออะไรและมีที่มาอยํางไรและกํอให๎เกิดผลกระทบตํอการดาเนินชีวิตของมนุษย๑อยํางไรการ
อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข๎อ The Management of Culture, Creativity, Design and Innovation โดย สักก
ฉัฐ ศิวะบวร ได๎นากระบวนการสร๎างสรรค๑นวัตกรรมมาวิเคราะห๑เพื่อให๎นักออกแบบสร๎างงานที่ตอบสนองความ
ต๎องการของมนุษย๑ได๎อยํางแท๎จริง จากการอบรมเชิงปฏิบัติการได๎กลําวํากระบวนการสร๎างนวัตกรรมซึ่ง
ประกอบไปด๎วยปัจจัย 4 ข๎อหลัก ได๎แกํ วัฒนธรรม (Culture), ความคิดสร๎างสรรค๑ (Creativity), การ
ออกแบบ (Design) และนวัตกรรม (Innovation) ปัจจัยสาคัญ ๔. ข๎อที่ต๎องคานึงถึงในกระบวนการสร๎าง
นวัตกรรมมีดังตํอไปนี้

๑. วัฒนธรรม (Culture) : วัฒนธรรม คือ วิถีชีวิตของมนุษย๑ (Way of Life) ถือ
เป็นต๎นทางของการออกแบบทั้งปวงในโลก วัฒนธรรมไมํได๎มีความหมายแคบๆ เพียงแคํประเพณี การแตํงกาย
หรื อ พิ ธี ก รรมที่ สื บ ทอดกั น มาแตํ โ บราณ หากหมายรวมถึ ง วิ ถี ชี วิ ต ของคนในสั ง คมทุ ก ยุ ค สมั ย ทั้ ง ที่
“มองเห็น”(Tangible) เชํน อาหาร ดนตรี กีฬา ฯลฯ และ “มองไมํเห็น” (Intangible) เชํน คํานิยม ความเชื่อ
ฯลฯ ดังนั้นงานออกแบบที่เกิดจากพื้นฐานความคิดที่ถูก “ตีกรอบ” อยูํเพียงแคํสี รูปแบบ รูปทรง โดยไมํ
วิเคราะห๑ให๎ลึกลงไปถึง “ต๎นทาง” จะไมํประสบความสาเร็จได๎ยาก เนื่องจากไมํสามารถสนองความต๎องการ
หรือสร๎างผลกระทบตํอ “ชีวิตคน” ได๎อยํางแท๎จริง
๒. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) : ความคิดสร๎างสรรค๑เป็นเครื่องมือที่สาคัญ
ที่สุดในการออกแบบ มันเกิดขึ้นจาก “ความคิด” (Idea) บวกกับ “ข๎อมูล” (Information) อันจะนาไปสูํ
การพัฒน“กรอบความคิด” ที่ต๎องปรับให๎ทันสมัยอยูํตลอดเวลา เพราะไมํเชํนนั้นอาจทาให๎เกิดการติดคุกทาง
ความคิดจนไมํสามารถสร๎างสรรค๑สิ่งใหมํได๎ ในจุดนี้ “การระดมสมอง” (Brainstorm) จากคนที่มีข๎อมูลจะเป็น
เครื่องมือที่ชํวยให๎กระบวนการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ดาเนินตํอไปได๎
๓. การออกแบบ (Design) : งานออกแบบที่ประสบความสาเร็จต๎องสามารถแก๎ไข
ปัญหาภายใต๎แนวคิด “เพื่อชีวิตที่ดีกวํา” (Better Life) ได๎ ดังนั้นศูนย๑กลางของงานออกแบบจึงควรเริ่มต๎นที่
“ผู๎ใช๎” โดยนักออกแบบจะต๎องทาความเข๎าใจกับพฤติกรรมและปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตของผู๎คน และนา
เครื่องมือที่เรียกวํา “Design Brief” (อันประกอบไปด๎วย 4 หัวข๎อสาคัญ คือ แนวทางงานออกแบบ การตลาด
การผลิต และทรัพย๑สินทางปัญญา) เข๎ามาชํวยกาหนดทิศทางการทางาน
๔. นวัตกรรม (Innovation) : นวัตกรรมอาจจะหมายถึงตัวผลิตภัณฑ๑ (Product)
ตัวกระบวนการ (Process) หรือผลิตภัณฑ๑ที่ผสมกับกระบวนการก็ได๎ เมื่อใดที่วิถีชีวิตและพฤติกรรมของผู๎คน
เปลี่ยนแปลง เมื่อนั้นผลิตภัณฑ๑ที่ใช๎กันในชีวิตประจาวันก็ควรจะเปลี่ยนตามด๎วย การพิจารณาถึงแงํมุมทาง
วัฒนธรรมนี้ถือเป็นการเข๎าใจ “ต๎นทาง” ของการออกแบบ ซึ่งจะนาไปสูํคาตอบที่มีประสิทธิภาพที่สุดสาหรับ
สังคมในแตํละยุคสมัย
2.๓.๓ ลักษณะการออกแบบข้ามวัฒนธรรม
เป็น รูป แบบเครื่ องประดับ ที่เกิดขึ้นตั้งแตํมนุษย๑เริ่มรู๎จักเดินทางไปยังถิ่นอื่น ได๎เห็ นความ
แตกตํางระหวํางรูปแบบที่ตนไมํเคยเห็น นักออกแบบเครื่องประดับหลายยุคได๎นามาเป็นแรงบันดาลใจ ตั้งแตํ
ดินแดนที่ใกล๎บ๎านเรือนเคียงไปจนถึงดินแดนที่คาดคะเนไมํได๎ มักเป็นรูปแบบที่สร๎างชื่อเสียงให๎กับนักออกแบบ
มาหลายชื่ อ นอกจากแรงบั น ดาลใจแล๎ ว วิ ธี ก ระบวนการผลิ ต หรื อ แนวคิ ด ทางด๎ า นวั ต ถุ ดิ บ ได๎ เ ป็ น สิ่ ง
แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันด๎วย ทาให๎เกิดรํวมสมัยของรูปแบบหลายพื้นที่ หรือจัดเป็นการขยายรูปแบบไปยัง
ดินแดนอื่นๆ ได๎
จากวิวัฒนาการในการพัฒนาการออกแบบศิลปะเครื่องประดับโดยรวม ครั้งเมื่อสังคมดั้งเดิม
มีลักษณะความเป็นเอกลักษณ๑ จึงทาให๎สังคมมนุษย๑มีความแตกตํางกัน ตั้งแตํทางกายภาพ ทางภูมิอากาศ จน
สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม โลกได๎แบํงเป็นลักษณะตะวันตกและตะวันออก มีลักษณะดังกลําวที่แตกตํางสูง
โดยเฉพาะสังคมประเทศไทยและตะวันตกที่มีความแตกตํางกันเริ่มจากที่มีความแตกตํางกันมากจนมาถึง
ปัจจุบันที่มีความแตกตํางเบาบางลง เริ่มมีความเหมือนบางประการที่สังคมเข๎าใจรํวมกัน มีวิถีชีวิตบางประการ
ใกล๎ เคี ยงกัน หรื อเรี ยกกันวํามีความเป็น สากลที่สามารถเข๎าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น รวมทั้งความงามของ
เครื่องประดับ ที่เข๎าใจรํวมกันได๎มากขึ้น มีความแตกตํางกันบ๎างทางด๎านรสนิยมและวัฒนธรรมทางสังคม จึงทา
ให๎รูปแบบเครื่องประดับที่ปรากฏอยูํนั้น มีทั้งรูปแบบไทยและรูปแบบตะวันตก นอกจากนี้ยังมีการกาหนด

คุณลักษณะ หรือการกาหนด trend เพื่อเป็นการกาหนดทิศทางการออกแบบเครื่องประดับให๎มีลักษณะใน
ทิศทางเดียวกันทั้งโลกอีกด๎วยเชํนกัน
ดังนั้นการออกแบบเครื่องประดับจึงมีลักษณะของรูปแบบหลายรูปแบบ สามารถเกิดขึ้นได๎
ตามความต๎องการของสังคมในแตํละยุดสมัย รวมทั้งการออกแบบเครื่องประดับที่นาประวัติศาสตร๑ศิลป์และ
การออกแบบศิลปะเครื่องประดับมาใช๎ในการนาเสนอแรงบันดาลใจ ที่นักออกแบบเครื่องประดับหลายยุคสมัย
ได๎นากระบวนการดังกลําวมาใช๎กันอยํางตํอเนื่อง นอกจากความรู๎ที่ได๎รับ ยังสามารถนาลักษณะเดํนของแตํละ
ชํวงสมัยมาออกแบบเครื่องประดับได๎เป็นอยํางดี หรือได๎เห็นแนวทางในการสร๎างสรรค๑ผลงานเครื่องประดับ
ของนักออกแบบเครื่องประดับที่มีชื่อเสียงวําประสบความสาเร็จในการออกแบบเครื่องประดับได๎อยํางไร ซึ่ง
อาจมาจากหลาทิศทาง เชํน จากความชาญฉลาด ความคิดสร๎างสรรค๑ ความอดทน จังหวะที่เหมาะสม หรือ
พรสวรรค๑บางประการ เป็นต๎น
2.๓.๔ วัฒนธรรมเชิงอุตสาหกรรม (Cultural Based Industry) อุตสาหกรรมสาร
วารสารของกรมสํงเสริมอุตสาหกรรม พิมพ๑เป็นปีที่ 54 ฉบับเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2555ได๎กลําวถึง
วัฒนธรรมธรรมกับการประยุกต๑ในเชิงการออกแบบไว๎อยํางนําสนใจดังนี้
วัฒนธรรม โดยทั่วไปหมายถึง รูปแบบของกิจกรรมมนุษย๑และโครงสร๎างเชิงสัญลักษณ๑ที่ทาให๎
กิจกรรมนั้นเดํนชัดและมีความสาคัญ วิถีการดาเนินชีวิต ซึ่งเป็นพฤติกรรมและสิ่งที่คนในหมูํผลิตสร๎างขึ้น ด๎วย
การเรียนรู๎จากกันและกัน และรํวมใช๎อยูํในหมูํพวกของตนวัฒนธรรมสํวนหนึ่งสามารถแสดงออกผํานดนตรี
วรรณกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม การละคร และภาพยนตร๑บางครั้งมีผู๎กลําววําวัฒนธรรมคือเรื่องที่วําด๎วย
การบริโภคและสินค๎า บ๎างก็กลําวหมายรวมถึงกระบวนการในการผลิตสินค๎ าและการให๎ความหมายแกํสินค๎า
นั้น ๆสํวนคาวํา “อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม” หมายถึงกระบวนการผลิตอยํางเป็นระบบอุตสาหกรรมของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ๑ ตํ า งๆ ตั้ ง แตํ ตั ว สิ น ค๎ า ไปจนถึ ง การใช๎ สิ น ค๎ า ในชี วิ ต ประจ าวั น ซึ่ ง มี ค วามสั ม พั น ธ๑ ร ะหวํ า งกั น
อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม ไมํได๎หมายถึงการทาวัฒนธรรมให๎เป็นอุตสาหกรรม แตํหมายถึงวิธีคิดหรือวิธี
จัดการกระบวนการผลิตทั้งหมด ที่มีลักษณะเป็นอุตสาหกรรม วิธีการการทาให๎สินค๎าแพรํกระจายไปในตลาด
หรือชุมชน ซึ่งมีผลทาให๎เกิดการบริโภคที่เหมือนๆกัน หรือเกิดพฤติกรรมการใช๎สินค๎าที่คล๎ายๆกันขณะนี้ คาวํา
“วัฒนธรรมเชิงอุตสาหกรรม” หรือ“อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม” ถูกนามากลําวอ๎างอยูํบํอยครั้งเนื่องด๎วย
สภาวะการณ๑แขํงขันในระดับโลกกาลังเพิ่มดีกรีการแขํงขันกันทุกรูปแบบ ประกอบกับนโยบายการวมตัวของ
ประชาคมโลกในภูมิภาคตํางๆ ทาให๎หลายฝุายเกิดความหวาดหวั่นถึงความเสียเปรียบด๎านเศรษฐกิจ การค๎า
และการลงทุน ภาครัฐและภาคเอกชนจึงพยายามหาทางออกของสถานการณ๑ปัจจุบันด๎วยการหันมามองหา
ความได๎เปรียบที่อยูํใกล๎ตัว นั่นก็คือเรื่องของวัฒนธรรมวัฒนธรรมของชาติ ถูกนามาใช๎เป็นเครื่องมือในการ
รับมือสูํเวทีการค๎าระดับชาติ
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) ได๎กาหนดให๎ 1 ในเสาหลักของ
วัตถุประสงค๑ คือการสํงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ โดย
มุํงเน๎นให๎เกิดความรํวมมือเฉพาะด๎าน (Functional Cooperation) ในการที่จะทาให๎ประชาชนมีสภาพความ
เป็นอยูํและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559
ได๎กาหนดให๎มีการสนับสนุนทางด๎านวัฒนธรรมเพื่อนามาใช๎ประโยชน๑อยํางบูรณาการและเกื้อกูลกัน
นาความรู๎และจุดแข็ง ของอัตลักษณ๑ไทยมาปรับโครงสร๎างเศรษฐกิจบนฐานนวัตกรรมที่เข๎มแข็งเพื่อเชื่อม
โยงกับเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในภูมิภาค
นอกจากนี้แล๎วแผนแมํบทวัฒนธรรมแหํงชาติ พ.ศ. 2550-2559 โดยกระทรวงวัฒนธรรม
ยังได๎มีการกาหนดกลยุทธ๑ในการสํงเสริมการดาเนินงานด๎านศิลปะ วัฒนธรรมบนพื้นฐานความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตให๎สอดคล๎องกับวัฒนธรรมพบวําสามารถนารายได๎ เข๎าสูํชุมชน
และประเทศเป็นจานวนมาก นอกจากการจาหนํายผลิตภัณฑ๑ของผู๎ที่อยูํในแตํละภูมิภาคแล๎วยังสามารถสํงเสริม
การทํองเที่ยวในการเข๎าเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค๎ายังแหลํงผลิต หรือเรียกได๎วําเป็นหมูํบ๎านอุตสาหกรรมที่อิง
วัฒนธรรม สาหรับอุตสาหกรรมที่สาคัญที่เกี่ยวข๎ องในเชิงวัฒนธรรมมีหลายประเภท ดังนี้อุตสาหกรรมจากผ๎า
ทอ ผ๎าทอพื้นบ๎านเป็นสินค๎าเศรษฐกิจที่ถูกผลิตจากหลายภูมิภาคทั้งจากภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสานและ
ภาคใต๎ ผ๎าทอโดยทั่วไปจะใช๎เส๎นใยธรรมชาติและสีธรรมชาติ การทอมักจะใช๎กี่หรือเครื่องทุํนแรงแบบพื้นบ๎าน
โดยใช๎แรงงานคน ลวดลายบนพื้นผ๎าบํงบอกเอกลักษณ๑ประจาท๎องถิ่น ใช๎ลวดลายโบราณ หรือบอกเลําเรื่องราว
ทางศิลปวัฒนธรรม ผ๎าทอมีหลายประเภทที่สาคัญคือผ๎าไหมซึ่งกระทรวงพาณิชย๑ได๎มีการสํงเสริมให๎ขยายตลาด
สํงออกผ๎าไหม โดยมุํงเน๎น ให๎ลวดลายบนผืนผ๎าแสดงถึงความเป็นไทยและให๎มีความแตกตํางจากคูํแขํง ใน
ปัจจุบันผ๎าไหมไทยถูกสํงออกไปยัง 35 ประเทศ ทั่วโลก สาหรับแผนยุทธศาสตร๑ในการสํงออกผ๎าไหมตั้งแตํปี
2554-2557 ได๎มีการตั้งเปูาหมายการสํงออกถึง 10,000 ล๎านบาท โดยกลุํมลูกค๎าคือประเทศฝรั่งเศส
อิตาลีสิงคโปร๑ แคนาดาและเบลเยี่ยม เป็นต๎น ผลิตภัณฑ๑ที่เป็นที่นิยมคือผ๎าผืนและเสื้อผ๎าสาเร็จรูป
2.๓.๕ วัฒนธรรมกับการออกแบบ (พลอย มัลลิกะมาส,2554)
“วัฒนธรรม” และ “การออกแบบ” เป็นสองสิ่งที่สามารถอยูํรํวมกันได๎ เพียงแตํต๎องสร๎าง
ความเข๎าใจเกี่ยวกับคาวํา “วัฒนธรรมท๎องถิ่น” โดยเฉพาะอยํางยิ่งในสังคมตะวันออกนั้น เรื่องของวัฒนธรรม
ท๎องถิ่นได๎ฝังรากลึกจนกลายเป็น “จุดแข็ง” และ “ต๎นทุน” ที่สาคัญในการพัฒนาประเทศ (เมื่อวิเคราะห๑ในเชิง
ความหลากหลายของวัฒนธรรม, ประเพณีอันเป็นเอกลักษณ๑ , ประวัติศาสตร๑ที่แสนยาวนาน, ความ
ละเอียดอํอนในการสร๎างสรรค๑ผลงานที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก ตลอดจนภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่
ได๎รับการสืบทอดจากรุํนสูํรุํน) ซึ่งหากคนในชาติมีความเข๎าใจในเรื่องของ “วัฒนธรรมท๎องถิ่น” ที่ตรงกันแล๎ว ก็
จะทาให๎การออกแบบภายใต๎กรอบของวัฒนธรรมกลายเป็นเรื่องของความสร๎างสรรค๑รํวมสมัย ความหมายของ
วัฒ นธรรมท๎ อ งถิ่ น หมายถึ ง การศึ ก ษาเกี่ ยวกั บ สิ่ ง ที่ ดี ง าม สิ่ ง ที่ มี คุ ณ คํ า ซึ่ ง คนในสั ง คม
ประพฤติหรือแสดงออกมาช๎านาน สามารถแบํงออกเป็น 5 ประเภท ได๎แกํ
๑. ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเชื่อ
๒. ภาษา วรรณกรรม ศิลปกรรม และโบราณคดี
๓. การละเลํน ดนตรี และการพักผํอนหยํอนใจ
๔. ชีวิต ความเป็นอยูํ
๕. วิทยาการ
ความสาคัญของวัฒนธรรมท้องถิ่น
วัฒนธรรมท๎องถิ่น คือ วิถีชีวิตของคนในแตํละชุมชน เป็นมรดกสืบทอดกันมา และทุกคนใน
ท๎องถิ่นยํอมมีความภาคภูมิใจในการเป็นเจ๎าของรํวมกัน (กํอให๎เกิดความรักความหวงแหน) โดยมี
ศิลปวัฒนธรรมของท๎องถิ่นเป็นตัวบํงชี้ความสาคัญของคนในสังคมซึ่งสืบทอดกันมาช๎านาน
ประโยชน์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น
๑. เป็นเครื่องมือที่กํอให๎เกิดความรัก ความสามัคคี สร๎างความเข๎าใจ และการวมพลังในการ
สร๎างสรรค๑บางสิ่งบางอยํางรํวมกันของคนในท๎องถิ่น
๒. สะท๎อนให๎เห็นถึงวิถีชีวิตของกลุํมชนที่แตกตํางกันไปตามสภาพสิ่งแวดล๎อม โดยมี
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ๎านเป็นตัวกาหนด
๓. ให๎ความบันเทิงแกํกลุํมชนในสังคม เชํน การฟังเพลง การร๎องเพลง การแสดงมหรสพ
ตลอดจนพิธีกรรมและประเพณีในเทศกาลตํางๆ

๔. เป็นเครื่องมือให๎การศึกษาและเป็นหลักฐานอันสาคัญยิ่งของชีวิต ที่ทาหน๎าที่อบรมคนใน
สังคมให๎รู๎จักรับผิดชอบ ตลอดจนชํวยปลูกฝังคุณธรรมให๎แกํคนในชุมชน
๕. เป็นเครื่องฝึกพัฒนาการทางด๎านรํางกาย สติปัญญา อารมณ๑และสังคมให๎เยาวชนทั่วไป
๖. เป็นเครื่องมือในการควบคุมทางสังคม เพราะมนุษย๑เป็นสัตว๑สังคมที่จาต๎องอยูํรํวมและ
ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน ภายใต๎ระเบียบแบบแผนและกฏเกณฑ๑อันเป็นแนวปฏิบัติรํวมกันในสังคมนั้น
สินค๎าและบริการที่จัดอยูํในขอบขํายของเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑นั้น อาจแบํงออกได๎เป็น 4
ประเภทใหญํๆ ได๎แกํ
๑. ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม (Heritage or Cultural Heritage) อันได๎แกํ กลุํม
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข๎องกับประวัติศาสตร๑ โบราณคดี วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ไปจนถึงงานหัตถกรรม
การทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การแพทย๑แผนโบราณ และเรื่องของอาหารการกิน
๒. ประเภทศิลปะ (Arts) อันได๎แกํ กลุํมอุตสาหกรรมที่สร๎างสรรค๑สินค๎าขึ้นบนพื้นฐานของ
ศิลปะและวัฒนธรรม
รวมถึงทั้งงานศิลปะ (Visual Arts) และศิลปะการแสดง (Performing Arts)
๓. ประเภทสื่อ (Media) หมายถึง สินค๎าและบริการสร๎างสรรค๑ที่สื่อสารกับคนกลุํมใหญํ
หมายรวมถึงทั้งสื่อสิ่งพิมพ๑ (Publishing and Printing Media) และงานโสตทัศน๑ (Audiovisual)
๔. ประเภทงานสร๎างสรรค๑ตามลักษณะงาน (Functional Creation) อันได๎แกํ งานออกแบบ
แฟชั่น โฆษณา สถาปัตยกรรม ซอฟแวร๑ ฯลฯ
เอกลักษณ๑สาคัญในการออกแบบสินค๎าล๎วนแล๎วแตํเป็นการดึงเรื่องราวทางวัฒนธรรมมา
ผสมผสานกับแนวคิดทางสังคม การเมืองและความสนุกในแบบคนรุํนใหมํล๎วนแล๎วแตํบํงบอกถึง “ตัวตน” และ
“วัฒนธรรมท๎องถิ่น”ได๎อยํางชัดเจนที่สุด การหยิบยกเรื่องราววัฒนธรรมท๎องถิ่นมาสร๎างสรรค๑เป็นผลิตภัณฑ๑ได๎
อยํางโดดเดํนนี้ สํงผลให๎แบรนด๑ดังระดับโลกเกิดขึ้นภายใต๎แนวคิด Localized Marketing หรือการนาเอา
วัฒนธรรมท๎องถิ่นมาเป็นลูกเลํนทางการตลาด
โดยสรุปแล๎วแบรนด๑ตํางๆ ที่ประสบความสาเร็จในระดับสากล แบรนด๑นั้นจะต๎องมีเอกลักษณ๑
ของความเป็นชาตินั้นๆ ด๎วยเสมอแตํที่จึงจาเป็นต๎องสร๎างความแตกตํางในผลิตภัณฑ๑เชิงวัฒธรรม เพื่อให๎เราได๎
ภาคภูมิใจและรู๎สึกเคารพในความเป็นตัวตนและนั่นก็คือสิ่งที่ทาให๎ผลิตภัณฑ๑แตกตําง
2.๓.๖ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทุนวัฒนธรรมและโอกาสทางธุรกิจ ดร.ไกรฤกษ๑ ปิ่นแก๎ว
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วารสารนักบริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การพัฒนาเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ถือเป็นแนวทางที่สาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย การพัฒนาเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑จะประสบความสาเร็จไมํได๎ถ๎าปราศจากการพัฒนาทุนวัฒนธรรม ทุน
วัฒนธรรมเป็นสินทรัพย๑ที่มีการฝังตัวและให๎คุณคําทางวัฒนธรรมนอกเหนือจากมูลคําทางเศรษฐกิจของ
สินทรัพย๑ทุนวัฒนธรรมอาจเป็นวัฒนธรรมที่สัมผัสได๎หรือวัฒนธรรมที่สัมผัสไมํได๎เมื่อสินค๎าและบริการมีการฝัง
ตัวของวัฒนธรรม จะเรียกสินค๎านั้นวําสินค๎าวัฒนธรรม ปัจจุบันรัฐบาลได๎มีนโยบายและแผนงานพัฒนาและ
สํงเสริมทุนวัฒนธรรมในเชิงพาณิชย๑เนื่องจากวัฒนธรรมเปรียบเสมือนต๎นน้าในหํวงโซํมูลคําของอุตสาหกรรม
สร๎างสรรค๑จึงเป็นโอกาสสาหรับธุรกิจในการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑หรือนา
เนื้อหาทางวัฒนธรรมไปเป็นสํวนหนึ่งในกลยุทธ๑ทางธุรกิจ
ในชํวง 4-5 ปีที่ผํานมา คาวําเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ได๎ถูกนามาใช๎อยํางแพรํหลายในประเทศ
ไทย JohnHowkins (2001) ได๎กลําววํา เศรษฐกิจสร๎างสรรค๑คือการสร๎างมูลคําเพิ่มจากความคิดของมนุษย๑

โดยอุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑จะเป็นตัวขับเคลื่อนที่สาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติได๎จัดประเภทอุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑ในประเทศไทย
ออกเป็น 4 ประเภท15 กลุํมยํอย คือ ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม(งานฝีมือและหัตถกรรม การทํองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม การแพทย๑แผนไทย และอาหารไทย) ประเภทศิลปะ (ศิลปะการแสดง และทัศนศิลป์) ประเภทสื่อ
สมัยใหมํ (ภาพยนตร๑และวีดิทัศน๑การพิมพ๑การกระจายเสียงและดนตรี) และประเภทการใช๎งาน(การออกแบบ
แฟชั่น สถาปัตยกรรมการโฆษณา และซอฟต๑แวร๑) เมื่อพิจารณามูลคําเฉลี่ยของอุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑ของ
ประเทศไทยในแตํละประเภท ระหวํางปี 2545-2550 พบวํา อุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑ประเภทการใช๎งานมี
มูลคําโดยเฉลี่ยสูงสุดคือ 487,949.17 ล๎านบาท รองลงมาคือ ประเภทมรดกทางวัฒนธรรมมีมูลคําเฉลี่ย
216,985 ล๎านบาท กลุํมสื่อสมัยใหมํมีมูลคําเฉลี่ย 64,045.33 ล๎านบาทและประเภทศิลปะมีมูลคําเฉลี่ย
531.66 ล๎านบาทตามลาดับอยํางไรก็ตามอุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑ประเภทมรดกทางวัฒนธรรมมีอัตราการ
เติบโตโดยเฉลี่ยสูงสุด (9.04%) ตามด๎วยประเภทสื่อสมัยใหมํ(8.20%)ประเภทการใช๎งาน (4.55%)และ
ประเภทศิลปะ (2.66%) ตามลาดับ (ชาญณรงค๑ ชัยพัฒน๑, 2553) ซึ่งอุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑ตํางๆ ข๎างต๎น
ล๎วนแตํใช๎ศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศเป็นพื้นฐานในการพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับที่มากน๎อยแตกตําง
กันไป ดังนั้น คาวําทุนวัฒนธรรม จึงเริ่มเป็นที่สนใจในปัจจุบันเพราะทุนวัฒนธรรมเปรียบเสมือนแกํนของ
อุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑ รัฐบาลจึงได๎มีนโยบายในการพัฒนาทุนวัฒนธรรมของประเทศ ไม ํเพียงเพื่อเป็นการ
เพิ่มคุณคําทางเศรษฐกิจแตํยังเพื่อเป็นการเติมเต็มด๎านจิตใจและวัฒนธรรมให๎กับประชาชน และสังคมไทยอีก
ด๎วย
ดังนั้นสร๎างเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑โดยเชื่อมโยงเข๎ากับทุนวัฒนธรรม สินค๎าและอุตสาหกรรม
วัฒนธรรม ไมํได๎เจาะจงอุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑ประเภทใดประเภทหนึ่งตลอดจนแสดงให๎เห็นถึงนโยบายของ
ภาครัฐในการพัฒนาทุนวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลคําทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นโอกาสที่ธุรกิจจะนาทุนวัฒนธรรมมาใช๎
ในเชิงพาณิชย๑ หรือสร๎างความได๎เปรียบในการแขํงขันตํอไปเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑
ทุนวัฒนธรรม
ในความเข๎าใจของคนทั่วไป ทุน อาจหมายถึง ทรัพย๑สินเงินทอง บ๎านเรือน หรืออาจจะเข๎าใจ
ในมิติทางเศรษฐศาสตร๑วําทุน คือปัจจัยในการผลิตสินค๎าหรือบริการ ไมํวําจะเป็น วัตถุดิบเงินทุน ที่ดิน แรงงาน
เครื่องจักร ฯลฯ อยํางไรก็ตามทุนอาจอยูํในรูปแบบอื่นๆ ได๎อีก เชํน ทุนสังคม ทุนการเงิน ทุนมนุษย๑ทุน
กายภาพและทุนธรรมชาติเป็นต๎น ทุนวัฒนธรรมเป็นรูปแบบของทุนอีกรูปแบบหนึ่งทุนวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่
เกี่ยวข๎องกับคุณคําความรู๎ภูมิปัญญาและงานสร๎างสรรค๑ที่เกิดจากการค๎นพบโดยผู๎ทรงความรู๎ในท๎องถิ่น (ดิเรก
ปัทมสิริวัฒน๑และคนอื่นๆ, 2547) ในขณะที่ Throsby (2001; 46) ได๎นิยามทุนวัฒนธรรม วําหมายถึง
สินทรัพย๑ที่มีการฝังตัว (Embodies) สะสม (Stores) และให๎(Provides)คุณคําทางวัฒนธรรมนอกเหนือจาก
มูลคําทางเศรษฐกิจของสินทรัพย๑นั้น โดยได๎แบํงทุนวัฒนธรรมเป็น 2 ประเภท คือ
1. ทุนวัฒนธรรมที่สัมผัสได้ (Tangible Culture) เชํน โบราณสถาน โบราณวัตถุวัด
ผลงานทางศิลปะ ภาพเขียน รูปปั้นทุนวัฒนธรรมที่สัมผัสได๎นี้ไมํได๎ถูกจากัดในรูปแบบเฉพาะมรดกทาง
วัฒนธรรมเทํานั้น แตํยังขยายขอบเขตไปถึงทุนกายภาพ หรือ สิ่งที่มนุษย๑สร๎างขึ้นเชํนอาคาร สิ่งประดิษฐ๑ทุน
วัฒนธรรมรูปแบบนี้สามารถสึกหรอ ผุผังได๎ถ๎าไมํได๎รับการดูแลรักษา และสามารถวัดมูลคําในรูปของเงินได๎ไมํ
วําจะเป็นตัววัตถุเองหรือการบริการที่ใช๎วัตถุนั้นเป็นสํวนหนึ่งของการให๎บริการ
2. ทุนวัฒนธรรมที่สัมผัสไม่ได้(Intangible Culture) เป็นทุนที่อยูํในรูปของทรัพย๑สินทาง
ปัญญาหรืออาจเรียกวําวัฒนธรรมที่ไมํใชํวัตถุ (Nonmaterial Culture) ได๎แกํ ความคิด การปฏิบัติความเชื่อ
และคํานิยมที่แบํงปันระหวํางสมาชิกในชุมชน เชํนขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีกรรม ศิลปะการแสดง เพลง

งานวรรณกรรม นิทาน ตานานพื้นบ๎าน ดนตรีเป็นต๎น ถึงแม๎วําทุนวัฒนธรรมจะแบํงเป็นทุนวัฒนธรรมที่สัมผัส
ได๎และทุนวัฒนธรรมที่สัมผัสไมํได๎แตํทุนวัฒนธรรมทั้งสองประเภทนี้มีความสัมพันธ๑กันเนื่องจากสิ่งที่สัมผัสได๎
มักมีความหมาย หรือคุณคําอยูํเบื้องหลังนอกจากนี้ทุนวัฒนธรรมในสองรูปแบบนี้สามารถปรากฏได๎ในทุกชํวง
ของเวลา ในฐานะทุนคงคลัง (Capital Stock) ซึ่งมีมูลคําทางเศรษฐศาสตร๑และคุณคําทางวัฒนธรรม โดยชัย
อนันต๑สมุทวณิช(2540) ได๎เรียกทุนคงคลังนี้วํา วัฒนธรรมคงคลัง(CulturalStock)
Bourdieu(1986) อธิบายวํา ทุนวัฒนธรรมอาจจะปรากฏได๎ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งใน 3
รูปแบบคือ 1) เป็นสิ่งที่ฝังในตัวคนหรือจิตใจ (Embodied as state of mind/body) เชํน ความ
คิด ความเชื่อ 2) เป็นสิ่งที่เป็นตัวตนจับต๎องได๎(Objectified) ซึ่งจะอยูํในรูปแบบของสินค๎าวัฒนธรรม เชํน สิ่ง
ประดิษฐ๑สถาปัตย-กรรม สิ่งกํอสร๎าง ภาพวาด ฯลฯ และ 3) ความเป็นสถาบัน(Institutionalised) หมายถึง
กติกาความเชื่อ การยอมรับที่หลายคนเห็นรํวมกัน อาทิสถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา โดยทุนวัฒนธรรมใน
รูปแบบที่ฝังในตัวคนหรือจิตใจ เป็นรูปแบบที่สาคัญที่สุด
สินค๎าวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรังสรรค๑ธนะพรพันธ๑(2539,1) อธิบายวําสินค๎า
วัฒนธรรมคือสินค๎าและบริการที่วัฒนธรรมฝังตัวเป็นสํวนหนึ่งของสินค๎าหรือบริการนั้น การที่ผู๎บริโภคซื้อสินค๎า
และบริการใดมาบริโภคก็ตามสิ่งที่ผู๎บริโภคได๎รับมาไมํใชํเฉพาะตัวสินค๎า แตํยังได๎วัฒนธรรมที่ฝังตัวในสินค๎า
หรือบริการนั้นมาด๎วย เชํน ชุดไทยมีการฝังตัวของวัฒนธรรมแตกตํางจากชุดสากลของตะวันตกและกิโมโนของ
ญี่ปุนทานองเดียวกันการบริโภคโต๏ะจีนหรือการบริโภคอาหารแบบญี่ปุนจะมีนัยทางวัฒนธรรมที่แตกตํางจาก
การบริโภคอาหารฟาสฟููดเป็นต๎น การมีการฝังตัวของวัฒนธรรมที่แตกตํางในสินค๎าหรือบริการทาให๎เกิดความ
แตกตํางของสินค๎า(ProductDifferentiation)ซึ่งจะชํวยกระตุ๎นให๎เกิดความต๎องการของสินค๎า
สินค๎าหรือบริการแตํละประเภทมีระดับความเข๎มข๎นของวัฒนธรรมที่ไมํเหมือนกัน สินค๎า
หรือบริการบางประเภทจะเห็นความเกี่ยวพันของวัฒนธรรมที่ชัดเจน เชํน งานฝีมือ อาหารพื้นบ๎านตลาดน้า
ฯลฯ ในขณะที่สินค๎าหรือบริการบางประเภทจะเห็นความเกี่ยวพันของวัฒนธรรมที่ไมํชัดเจน เชํน หีบหํอ
ผลิตภัณฑ๑การออกแบบสินค๎า ฯลฯ อยํางไรก็ตามไมํมีเกณฑ๑หรือตัวเลขที่ชัดเจนที่สามารถบอกระดับความ
เข๎มข๎นของวัฒนธรรมในสินค๎าได๎Throsby(2001) ได๎เสนอโมเดลเพื่ออธิบายการจัดกลุํมอุตสาหกรรม
วัฒนธรรมโดยมีการจัดระดับของอุตสาหกรรมเป็น 3 ระดับโดยที่จุดศูนย๑กลาง คือ ศิลปะสร๎างสรรค๑(Creative
Art) ไมํวําจะเป็นในรูปของเสียง ข๎อความ รูปภาพและความคิดและอิทธิพลเหลํานี้กระจายแพร ํออกไปใน
ลักษณะของชั้นวงกลมหลายชั้นที่มีจุดศูนย๑กลางเดียวกัน โดยชั้นของวงกลมที่อยูํไกลจากศูนย๑กลางมากเทําไร
ก็แสดงวําอุตสาหกรรมในกลุํมนั้นมีการนาวัฒนธรรมไปใช๎ในการค๎าลดลงมากเทํานั้น โดยแบํงเป็น 3 กลุํมดังนี้
กลุ่มที่ 1 ถือว่าเป็นแก่นศิลปะ (Core Art Group) ซึ่งจะประกอบด๎วยสินค๎าและบริการ
วัฒนธรรมที่เป็นศิลปะสร๎างสรรค๑(Creative Art) ดั้งเดิมที่มีศิลปะเป็นเนื้อแท๎ ได๎แก ํ เพลงวรรณกรรม
ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดงและงานฝีมือ ศิลปะสร๎างสรรค๑แตํละประเภทจะถูกนับวําเป็นหนึ่งอุตสาหกรรมและมี
บุคคลที่เกี่ยวข๎องมากมายไมํใชํแคํเพียงผู๎ผลิตเทํานั้น เชํนอุตสาหกรรมเพลงถือวําเป็นหนึ่งอุตสาหกรรมที่
ประกอบด๎วยกิจกรรมและบุคคลที่เกี่ยวข๎องตั้งแตํ นักแตํงเพลง บริษัทอัดเสียง คํายเพลง ผู๎จาหนําย และ
นักร๎อง เป็นต๎น
กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีผลผลิต (Output) ที่ประกอบด๎วยสินค๎าวัฒนธรรมและ
สํวนที่ไมํใชํสินค๎าวัฒนธรรม โดยในสํวนที่เป็นสินค๎าวัฒนธรรมจะมีระดับความเข๎มของวัฒนธรรมที่ฝังในตัว
สินค๎าน๎อยกวําผลผลิตของอุตสาหกรรมในกลุํมแรกตัวอยํางอุตสาหกรรมในกลุํมนี้ เชํน หนังสือ นิตยสาร
สิ่งพิมพ๑ตํางๆ รายการวิทยุโทรทัศน๑(หมายเหตุ Throsby ได๎ระบุวํา การจัดกลุํมให๎กับอุตสาหกรรมภาพยนตร๑

เป็นการยากลาบากบางทํานอาจจะให๎ภาพยนตร๑จัดอยูํในกลุํมแกํนศิลปะ ในขณะที่บางทํานอาจจะจัด
ภาพยนตร๑ไว๎ในอุตสาหกรรมกลุํมนี้เนื่องจากมองวําภาพยนตร๑จัดเป็นกลุํมสื่อและความบันเทิง)
กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่อยู่นอกขอบเขตวัฒนธรรม แตํมีการใช๎เนื้อหาวัฒนธรรมเป็นสํวนหนึ่ง
ในการผลิตสินค๎าและบริการได๎แกํการโฆษณา ซึ่งต๎องการความคิดสร๎างสรรค๑เป็นปัจจัยนาเข๎าในการผลิต การ
ทํองเที่ยวซึ่งการทํองเที่ยวบางประเภทต๎องอิงกับศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่ทํองเที่ยวนั้นคือการทํองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเป็นต๎น
สาหรับการวัดมูลคําของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมนั้นจะกระทาได๎ยาก นับตั้งแตํในการกาหนด
หนํวยการวัด เชํน ในการวัดมูลคําของอุตสาหกรรมศิลปะการแสดง ควรจะวัดมูลคําเป็นจานวนการแสดง
จานวนผู๎เข๎าชมรายได๎ที่เกิดจากการแสดงหรือการจ๎างงาน นอกจากมูลคําทางเศรษฐกิจแล๎ว คุณคําทาง
วัฒนธรรมจะมีการวัดอยํางไรนอกจากปัญหาในเรื่องหนํวยวัดแล๎วสาหรับประเทศไทย การจัดเก็บข๎อมูลใน
ฐานข๎อมูลในปัจจุบันนั้นไมํสอดคล๎องกับตามประเภทของอุตสาหกรรมวัฒนธรรม ทาให๎การคานวณเพื่อวัด
มูลคําของอุตสาหกรรมจึงมีความเป็นไปได๎ยากประเทศไทยกับการพัฒนาทุนวัฒนธรรม
การเติบโตของอุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑ทางวัฒนธรรมความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ
ประเทศประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐได๎สร๎างโอกาสทางธุรกิจ ผู๎ประกอบการอาจจะเลือกลงทุนทา
ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งในกลุํมอุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑ได๎แกํกลุํมมรดกทางวัฒนธรรม(งานฝีมือและหัตถกรรมการ
ทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การแพทย๑แผนไทย และอาหารไทย) กลุํมศิลปะ (ศิลปะการแสดง และทัศนศิลป์) กลุํม
สื่อสมัยใหมํ(ภาพยนตร๑และวีดิทัศน๑ การพิมพ๑ การกระจายเสียงและดนตรี)และกลุํมการใช๎งาน (การออกแบบ
แฟชั่น สถาปัตยกรรม การโฆษณา และซอฟต๑แวร๑)นอกจากนี้อีกทางเลือกหนึ่งของธุรกิจคือการลงทุนในธุรกิจที่
เกี่ยวข๎องกับการผลิตสินค๎าและบริการวัฒนธรรมหรือกิจกรรมที่อยูํในหํวงโซํมูลคํา(กิจกรรมต๎นน้า กลางน้า
หรือปลายน้า) ของแตํละอุตสาหกรรมฯ ก็ได๎ เชํน ในอุตสาหกรรมหัตถกรรม กิจกรรมต๎นน้าจะเกี่ยวกับการหา
สิ่งของและวัตถุดิบ กิจกรรมกลางน้าเกี่ยวข๎องการสร๎างสรรค๑ผลงานผํานทางการออกแบบและการจัดทา และ
กิจกรรมปลายน้าคือการจัดจาหนําย การขนสํง ดังนั้นผู๎ประกอบการอาจเลือกทาธุรกิจสํงออกสินค๎าหัตถกรรม
ซึ่งเป็นกิจกรรมปลายน้า เพราะสินค๎าหัตถกรรมไทยมีเอกลักษณ๑ความเป็นไทยที่โดดเด ํนและเป็นงานฝีมือที่มี
คุณภาพในขณะที่แนวโน๎มการบริโภคสินค๎าและบริการวัฒนธรรมจากประเทศตะวันออกในประเทศตะวันตก
เพิ่มสูงขึ้น เป็นต๎น
นอกจากนี้ธุรกิจตํางๆ สามารถนาทุนวัฒนธรรมเชํนเรื่องราว (Story) เนื้อหา (Content) ของ
วัฒนธรรมไทย มาเป็นสํวนหนึ่งในการเพิ่มมูลคําของสินค๎าและบริการ หรือสร๎างความแตกตํางให๎กับสินค๎าหรือ
บริการของตนเพื่อสร๎างจุดขาย เชํน การออกแบบสินค๎าอุตสาหกรรม ทั้งตัวสินค๎าและหีบหํอบรรจุภัณฑ๑
การประชาสัมพันธ๑เพลงประกอบโฆษณา ฯลฯ วุฒิชัยหาญพาณิช(2553) ได๎อธิบายถึงการสร๎างแบรนด๑โดยใช๎
ทุนวัฒนธรรม แบรน๑ HARNN เป็นผลิตภัณฑ๑โฮมสปาธรรมชาติที่ได๎ใช๎ทุนวัฒนธรรมของไทยเป็นสํวนหนึ่งของ
การพัฒนาผลิตภัณฑ๑และกลยุทธ๑การตลาดโดยนาองค๑ความรู๎เกี่ยวกับการแพทย๑สมุนไพรแผนโบราณ การ
บาบัดโรคด๎วยสมุนไพร ผสมผสานกับน้ามันราข๎าว เป็นแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ทุกๆ ผลิตภัณฑ๑จะมีการ
ถํายทอดเรื่องราวทางวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มความนําสนใจของผลิตภัณฑ๑ นอกจากนี้การตกแต ํงร๎านและบรรจุ
ภัณฑ๑ของ HARNN ได๎ผสมผสานวัฒนธรรมตะวันออกจนทาให๎HARNN มีความแตกตํางและโดด
เดํนจากคูํแขํงในตลาดโลก
โดยสรุปการพัฒนาทุนวัฒนธรรมมีความสัมพันธ๑กับการพัฒนาเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑เนื่องจาก
ทุนวัฒนธรรมเป็นต๎นน้าของหํวงโซํมูลคําในอุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑ ทุนวัฒนธรรมมีทั้งสํวนที่สัมผัสได๎และ
สัมผัสไมํได๎ เมื่อทุนวัฒนธรรมฝังตัวเข๎าในสินค๎า จะเรียกวําสินค๎านั้นวําสินค๎าวัฒนธรรม ธุรกิจสามารถนาทุน

วัฒนธรรมเชํนเรื่องราว(Story) เนื้อหา(Content) ของวัฒนธรรมมาสร๎างความโดดเดํนให๎กับผลิตภัณฑ๑ของตน
โดยผํานการใช๎ทุนวัฒนธรรมสร๎างความแตกตําง หรือจุดขายให๎กับสินค๎า
2.๓.๗ เศรษฐกิจสร้างสรรค์
John Hawkins ได๎ให๎คาจากัดความไว๎ในหนังสือชื่อ The Creative Economy : How
People Make Money From Ideas วําคือ "การสร๎างมูลคําที่เกิดจากความคิดของมนุษย๑" สาขาการผลิตที่
พัฒนาไปสูํ CE จะเรียกวําอุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑ (Creative Industries หรือ CI) ซึ่งหมายถึงกลุํมกิจกรรม
การผลิตที่ต๎องพึ่งพาความคิดสร๎างสรรค๑เป็นวัตถุดิบสาคัญ เศรษฐกิจเชิงสร๎างสรรค๑ หมายถึง แนวคิดที่จะสร๎าง
ให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งตํอภาคการผลิต บริการ ภาคการขาย หรือแม๎แตํอุตสาหกรรมบันเทิง เป็นแนวคิดที่
อยูํบนการทางานแบบใหมํ ที่มีปัจจัยหลักมาจากความสามารถ และทักษะพิเศษของบุคคล "มันเป็นระบบ
เศรษฐกิจใหมํที่มีกระบวนการนาเอาวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีมารวมเข๎าด๎วยกัน กํอให๎เกิด
อุตสาหกรรมความคิดสร๎างสรรค๑ (Creative Industry) หรืออุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม (Culture Industry)
การประชุมสหประชาชาติวําด๎วยการค๎าและการพัฒนา (United Nations Conference on
Trade and Development หรือ UNCTAD) แบํงประเภทอุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
๑. ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม (Heritage or Cultural Heritage) เป็นกลุํมอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร๑ โบราณคดี วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ และสภาพสังคม เป็นต๎น แบํง
ออกเป็น 2 กลุํม คือ
-กลุํมการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม (Traditional Cultural Expression) เชํน
ศิลปะและงานฝีมือ เทศกาลงานและงานฉลอง เป็นต๎น
-กลุํมที่ตั้งทางวัฒนธรรม (Cultural Sites) เชํน โบราณสถาน พิพิธภัณฑ๑ ห๎องสมุดและการ
แสดงนิทรรศการ เป็นต๎น
๒. ประเภทศิลปะ (Arts) เป็นกลุํมอุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑บนพื้นฐานของศิลปะ และ
วัฒนธรรม แบํงออกเป็น 2 กุลํม คือ
- งานศิลปะ (Visual Arts) เชํน ภาพวาด รูปปั้น ภาพถําย และวัตถุโบราณ เป็นต๎น
- ศิลปะการแสดง (Performing Arts) เชํน การแสดงดนตรี การแสดงละคร การเต๎นรา โอเป
รํา ละครสัตว๑ และการเชิดหุํนกระบอก เป็นต๎น
๓. ประเภทสื่อ (Media) เป็นกลุํมสื่อผลิตงานสร๎างสรรค๑ที่สื่อสารกับคนกลุํมใหญํ แบํงออก
เป็น 2 กลุํม คือ
-งานสื่อสิ่งพิมพ๑ (Publishing and Printed Media) เชํน หนังสือ และสิ่งตีพิมพ๑อื่นๆ
- งานโสตทัศน๑ (Audiovisual) เชํน ภาพยนตร๑โทรทัศน๑ วิทยุ และการออกอากาศอื่นๆ
๔. ประเภท (Functional Creation) เป็นกลุํมของสินค๎าและบริการที่ตอบสนองความ
ต๎องการของลูกค๎าที่แตกตํางกัน แบํงออกเป็น 3 กลุํม คือ
- กลุมํ การออกแบบ (Design) เชํน การออกแบบภายใน กราฟิค แฟชั่น อัญมณี ของเด็กเลํน
- กลุํม New Media ได๎แกํ ซอฟต๑แวร๑ วิดีโอเกม และเนื้อหาดิจิตอล เป็นต๎น
- กลุํมบริการทางความคิดสร๎างสรรค๑ (Creative Services) ได๎แกํ บริการทางสถาปัตยกรรม
โฆษณา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิจัยและพัฒนา และบริการอื่นที่เกี่ยวข๎องกับดิจิตอล และ
ความคิดสร๎างสรรค๑ เป็นต๎น.
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติได๎จัดกลุํมของอุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑
( Creative Industry :CI) ตามลักษณะของบัญชีรายได๎ประชาชาติ โดยแบํงออกเป็น 9 กลุํมได๎แกํ

๑. งานฝีมือและหัตถกรรม (Crafts)
๒. งานออกแบบ (Design)
๓. แฟชั่น (Fashion)
๔. ภาพยนตร๑และวิดีโอ (Film & Video)
๕. การกระจายเสียง (Broadcasting)
๖. ศิลปะการแสดง
ประเทศไทยมีวัตถุดิบที่สามารถพัฒนาขึ้นเป็นสินทรัพย๑สร๎างสรรค๑ (Creative Assets) อยูํ
มหาศาล ไมํวําจะเป็นในด๎านรูปธรรมหรือนามธรรม ซึ่งสามารถนาไปสร๎างเสริมเศรษกิฐสร๎างสรรค๑ได๎เป็นอยําง
ดี เชํน
วัตถุดิบเหลํานี้กาลังรอคอยการพัฒนาขึ้นเป็นสินทรัพย๑สร๎างสรรค๑(Creative Assets) เพื่อเป็นปัจจัย
ในการสร๎างอุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญของการพัฒนาก็คือความคิดสร๎างสรรค๑ (Creative
Ideas) ซึ่งมิได๎ติดตัวทุกคนมาแตํกาเนิด หากเกิดขึ้นจากการมีทักษะในการคิด (Thinking Skills) และการมี
ความคิดริเริ่ม (Originality) ซึ่งต๎องมีการเรียนการสอนฝึกฝนกันในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยอยํางจริงจัง
2.๔ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.4.1 การศึกษาความเป็นไทยเพื่อประยุกต๑ใช๎ในการออกแบบเครื่องประดับ นี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อ
รวบรวมข๎อมูลความเป็นไทยที่เป็น “รูปธรรม” และ “นามธรรม” เพื่อใช๎ประโยชน๑และอานวยความสะดวกใน
การออกแบบแกํนักออกแบบเครื่องประดับ ทาให๎เครื่องประดับมีเอกลักษณ๑เฉพาะตัว และแขํงขันในตลาด
สากลได๎ อี ก ทั้ง เป็ น การเสริ มสร๎ า งศัก ยภาพในการพัฒ นาอุ ตสาหกรรมเครื่ องประดับ ให๎ มั่น คงและยั่ง ยื น
การศึกษานี้เน๎นความเป็นไทยสมัยรัตนโกสินทร๑ และเลือกศึกษาเฉพาะข๎อมูลในภาคกลางของประเทศไทย เพื่อ
ใช๎เป็นโครงการนารํอง และเป็นตัวอยํางสาหรับศึกษาความเป็นไทยในภาคอื่นๆ ของประเทศไทยในอนาคต
วิธีการวิจัย แบํงออกเป็น 3 สํวน คือ สํวนที่ 1 การรวบรวมข๎อมูลภาคเอกสาร ครอบคลุมข๎อมูลด๎าน
มนุษยศาสตร๑ และสังคมศาสตร๑ ศิลปะและหัตถกรรม และข๎อมูลเกี่ยวกับเครื่องประดับของประเทศไทย สํวนที่
2 เป็นการรวบรวมข๎อมูลภาคสนาม ประกอบด๎วย แบบสอบถามสาหรับกลุํมประชากรไทยที่คัดเลือกจาก
คุณสมบัติที่เหมาะสม การสัมภาษณ๑ผู๎เชี่ยวชาญทางศิลปะ และการออกแบบสาขาตํางๆ การสารวจรูปแบบ
เครื่องประดับที่ประชากรไทยในภาคกลางของประเทศไทยใช๎ในชีวิตประจาวัน สํวนที่ 3 เป็นการจัดสัมมนา
ปฏิบัติการออกแบบเครื่องประดับ เพื่อทดลองใช๎จากข๎อมูลจากสํวนที่ 1 และสํวนที่ 2 ออกแบบเครื่องประดับ
โดยนักออกแบบอาชีพจากอุตสาหกรรมเครื่องประดับ และนักออกแบบจากหนํวยงานของรัฐที่รับ ผิดชอบด๎าน
การออกแบบ ผลการวิจัย พบวํา ข๎อมูลความเป็นไทย จากเอกสารและการสารวจภาคสนาม มีความสอดคล๎อง
สนับสนุนซึ่งกันและกัน ความหมายของความเป็นไทยที่เป็น “นามธรรม” ได๎แกํ เอกลักษณ๑ไทย ความอิสระ
ความเรียบร๎อย ความสุภาพ ความเคารพนบนอบ ความเคารพระบบอาวุโส เป็นต๎นและความหมายที่เป็น
“นามธรรม” เป็นที่มาของความเป็นไทยที่เป็น “รูปธรรม” เป็นรูปวัตถุที่แสดงออกในศิลปกรรมสาขาตํางๆ
เชํน สถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม หรือสิ่งของเครื่องใช๎ผลงานหัตถกรรมที่ใช๎ในชีวิตประจาวัน เชํน
เครื่องจักสาน สิ่งทอ เครื่องปั้นดินเผา เป็นต๎น อีกทั้งพบวําผลงานที่ออกเป็นรูปวัตถุได๎นั้น เป็นความสามารถ
ของชําง หรือ ศิลปิน หรือนักออกแบบที่พยายามคลี่คลาย ตีความ จินตนาการจากความเป็น “นามธรรม” เพื่อ

สร๎างสรรค๑ให๎เป็น “รูปธรรม” ได๎สอดคล๎องกับความเชื่อ ศรัทธาของสังคมนั้น ทาให๎ได๎วัตถุที่สนองความจาเป็น
ในการดารงชีวิตและเกิดความสุขทางใจ ซึ่งอาจสรุปลักษณะความเป็นไทย 6 ลักษณะที่จะนาไปประยุกต๑ใช๎ใน
การออกแบบได๎ ได๎แกํ 1. การใช๎สมดุลย๑ แบบสมมาตร และการใช๎พื้นที่ขนาดเล็ ก ซึ่งสื่อถึงความเชื่อเรื่องการ
ละกิ เ ลสในค าสอนของพุ ท ธศาสนา เรื่ อ งความเบา ความลอย ความนิ่ ง และความสงบ 2.การจั ด ล าดั บ
ความสาคัญขององค๑ประกอบตํางๆ สื่อถึงความเคารพในระบบอาวุโส 3.การใช๎ขนาดและสัดสํวนที่เหมาะสม
กับมนุษย๑ เน๎นความสงํางาม ไมํเน๎นขนาดที่ใหญํโต สื่อถึง ความเรียบงําย อิสระ 4.ความเป็นระเบียบ ประณีต
และวิจิตร ความเป็นศิลปะประดับหรือศิลปะตกแตํง ให๎ความสาคัญกับฝีมือของชําง ระดับความประณีตขึ้นอยูํ
กับความศรัทธาของชําง และหน๎าที่ใช๎สอยของผลงานนั้น 5.การใช๎สีหลายสีด๎วยกัน โดยเฉพาะสีตรงข๎าม สื่อให๎
เห็นถึงวิถีชีวิตไทยที่มีผลตํอความสามารถในการใช๎สีของชําง ซึ่งคนไทยอยูํกับธรรมชาติซึ่งมีสีสรรมากมาย
เพราะอยูํในเขตร๎อน 6.ความเป็นประเพณีนิยม ยึดมั่นในประเพณีนิยม รูปลักษณ๑ และลวดลายที่เป็นประเพณี
นิยม ไมํนิยมเปลี่ยนแปลง การนาเอารูปลักษณ๑และลวดลายที่เป็นประเพณีมาใช๎ จึงแสดงความเป็นไทยได๎
ชัดเจนที่สุด การวิจัยนี้ได๎ดาเนินการสาเร็จสมบูรณ๑ตามเปูาหมายที่ตั้งไว๎ กลําวคือ ได๎ข๎อมูลความเป็นไทยที่เป็น
“รูปธรรม” และ”นามธรรม” สาหรับใช๎ในการออกแบบ ได๎รูปแบบเครื่องประดับจานวน 215 แบบ จากการ
นาผลการวิจัยไปใช๎ในการจัดปฏิบัติการออกแบบ ได๎ตัวอยํ างรูปแบบเครื่องประดับไทย ทั้งที่เป็นลักษณะไทย
ประเพณีและลักษณะสากล ที่ใช๎ในชีวิตประจาวัน ซึ่งจัดหมวดหมูํแสดงให๎เห็นแนวคิดในการออกแบบอยําง
ชัดเจน ข๎อมูล ตํางๆจากการวิจั ย นี้ ยั งอาจนาไปประยุกต๑ใช๎ได๎กับการออกแบบผลิ ตภัณฑ๑ประเภทอื่นๆ ที่
ต๎องการสร๎างความเป็นไทย รวมถึงการนาไปใช๎เป็นข๎อมูลในการประชาสัมพันธ๑ “ความเป็นไทย” เพื่อเผยแพรํ
ปลุกกระแสความนิยม ความสนใจ ความเข๎าใจ แกํประชากรไทยและนานาชาติได๎ด๎วย
4.2 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ๑ผ๎าทอไทยทรงดาเพื่อสร๎างมูลคําเพิ่มตามแนวทาง
เศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ เป็นการวิจั ยและพัฒนา (Research and Development) ในลักษณะของวิธีการ วิจัย
แบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหวํางวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิง คุณภาพโดย
มีวัตถุประสงค๑เพื่อ ๑) ศึกษาการสร๎างเอกลักษณ๑และการสื่อความหมายของลวดลายผ๎า ไทยทรงดาในอาเภอ
บางเลนและอาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม ๒) ศึกษาและสังเคราะห๑แนวคิด การสร๎างมูลคําเพิ่มของ
ผลิตภัณฑ๑ผ๎าทอไทยทรงดา ๓) พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ๑จากผ๎าทอไทยทรงดา ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑
และ ๔) ทดสอบแนวคิดผลิตภัณฑ๑จากผ๎าทอไทยทรงดาที่ได๎พัฒนาขึ้น โดยศึกษาการรับรู๎เอกลั กษณ๑และการ
รับรู๎ความหมายของผู๎บริโภคกลุํมเปูาหมาย ประชากรและกลุํม ตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยคือ (๑) กลุํมชาวไทย
ทรงดาในตาบลไผํหูช๎าง อาเภอบางเลน และตาบลดอน ขํอย อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม (๒) กลุํม
ลูกค๎าเปูาหมายในการศึกษาความต๎องการชนิดของ ผลิตภัณฑ๑ผ๎า ทอไทยทรงดา จานวน ๑๕๐ คน (๓) กลุํม
ลูกค๎าเปูาหมายในการทดสอบผลิตภัณฑ๑ใหมํ (Product Testing) จานวน ๑๐๐ คน และ (๔) ผู๎เชี่ยวชาญด๎าน
การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ๑ ผ๎ า ทอ จ านวน ๓ คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช๎ ใ นการวิจั ย คื อ แบบสั ม ภาษณ๑ เ ชิ ง ลึ ก แบบมี
โครงสร๎าง (Structured Interview) และแบบสอบถาม และวิเคราะห๑ข๎อมูลด๎วยสถิติบรรยาย ได๎แกํ ความถี่
ร๎อยละ คําเฉลี่ย และสํวน เบี่ยงเบนมาตรฐาน สํวนการวิเคราะห๑ข๎อมูลเชิงคุณภาพใช๎การวิเคราะห๑เนื้อหา
(Content Analysis) ผลการวิจัยพบวํา ๑. ผ๎าทอและเครื่องแตํงกายของชาวไทยทรงดาถือเป็นเอกลักษณ๑

เฉพาะของกลุํมชาติพันธุ๑ไทย ทรงดา ที่มีเอกลักษณ๑ในการใช๎ผ๎าสีดาในการนุํงหํมทั้งในชีวิตประจาวันและในการ
ประกอบพิธีกรรม จน เป็นเอกลักษณ๑ที่โดดเดํนของชาวไทยทรงดา โดยชาวไทยทรงดานิยมใช๎ผ๎าพื้นสีดาทอขึ้น
อยํางงํายๆ มี สีสันและลวดลายบ๎าง โดยลวดลายของผ๎าทอไทยทรงดาที่ปรากฏบนผืนผ๎าสะท๎อนให๎เห็นถึงวิถี
ชีวิต ความคิด ความเชื่อ คํานิยม ความผูกพัน ตลอดจนความเป็นมาของวัฒนธรรม หรือเหตุการณ๑ที่สาคัญๆ
ทางประวัติศาสตร๑ของท๎องถิ่นที่มีความสาคัญตํอวิถีการดารงชีวิต จึงทาให๎ผู๎ทอผ๎าเกิดแรงบันดาลใจที่ จะนาสิ่ง
เหลํานั้น มาถํายทอดเป็นลวดลายบนผ๎าทอไทยทรงดา ซึ่งจากการศึกษาลวดลายผ๎าไทยทรงดา พบวําลวดลาย
ตํางๆ ได๎สืบทอดมาจากบรรพบุรุษและมีบางลวดลายได๎คิดค๎นมาใหมํ และมีการปรับ ประยุกต๑เพื่อให๎เข๎ากับ
สมัยปัจจุบันมากขึ้นแบํงได๎ ๓ ประเภทคือ ลายพืช ลายสัตว๑ และลายผสมอื่นๆ ในสํวนของการสื่อความหมาย
ในการใช๎สีในการทอผ๎าและประดับตกแตํงของชาวไทยทรงดา ซึ่งแตํละสี มีความหมายแตกตํางกัน โดยเฉพาะ
สีครามเข๎มหรือสีดาซึ่งเป็นสีหลักของผืนผ๎าและการใช๎งานของชาว ไทยทรงดา โดยสื่อความหมายวําเกิดจาก
การเก็บกดที่ต๎องพลัดพรากจากบ๎านเกิดเมืองนอนมาเป็นชน กลุํมน๎อยในประเทศไทย ๒. การศึกษาและ
สังเคราะห๑แนวคิดการสร๎างมูลคําเพิ่มของผลิตภัณฑ๑ผ๎าทอไทยทรงดา พบวํา ในการออกแบบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑
จากผ๎าทอไทยทรงดานั้น อันดับแรกผู๎ออกแบบต๎องคานึงถึงหลักการ ออกแบบโดยทั่วไปที่สาคัญคือ ประโยชน๑
ใช๎สอย (Function) ซึ่งต๎องพิจารณาทั้งในสํวนของประโยชน๑ ใช๎สอยด๎านจิตใจ (Psychological Function)
โดยการทาให๎กลุํมลูกค๎าเปูาหมายเกิดความพึงพอใจหรือ ถูกใจ เชํน การมีลวดลายสีสันที่สะดุดตานําสนใจ มี
มูลคํามากกวําราคาที่ตั้งไว๎และดูดีมีระดับ เป็นสัญลักษณ๑แสดงภาพพจน๑ของความมีฐานะ และประโยชน๑ใช๎สอย
ทางกายภาพ (Practical Function) ซึ่งเป็นประโยชน๑ใช๎สอยโดยตรงตํอผู๎ใช๎ สามารถจับต๎องใช๎งานได๎ตามที่
กาหนดไว๎ อี ก สํ ว นหนึ่ ง ที่ มี ความส าคั ญ ที่ นั ก ออกแบบจะต๎ อ งค านึ ง ถึ ง คื อ การคงเอกลั ก ษณ๑ แ ละการสื่ อ
ความหมายของลวดลายและ สีสันตํางๆ ตามความเชื่อของชาวไทยทรงดา เนื่องจากลายผ๎ าไทยทรงดามีลาย
ตํางๆ ไมํมาก และมีการ ใช๎สีสันที่จากัด การออกแบบผลิตภัณฑ๑จากผ๎าทอไทยทรงดาจึงต๎องมีความระมัดระวัง
เป็นพิเศษ โดยเฉพาะในเรื่องของการคงเอกลักษณ๑ของชาวไทยทรงดาและความแตกตํางของวัฒนธรรมความ
เชื่อ ของแตํล ะพื้น ที่ๆ ที่มีความแตกตํางกั น ดังนั้นผู๎ ออกแบบจึง ควรมีการศึกษาในเรื่องรายละเอียดของ
ลวดลายแตํละลายวํามีความเป็นมาอยํางไร มีความเชื่ออยํางไร สื่อความหมายวําอยํางไร และใช๎ใน โอกาสใด
ทั้งนี้เพื่อปูองกันปัญหาในเรื่องของการนาลวดลายที่ใช๎ในโอกาสตํางกัน เชํน งานมงคล และ งานอวมงคล มา
อยูํในผลิตภัณฑ๑ชิ้นเดียวกัน ๓. ผลการศึกษาความต๎องการผลิตภัณฑ๑ผ๎าทอไทยทรงดาของกลุํมลูกค๎าเปูาหมาย
ใน ๕ พื้นที่ พบวํากลุํมลูกค๎าเปูาหมายสํวนใหญํเห็นวําผลิตภัณฑ๑ผ๎าทอไทยทรงดาสํวนใหญํมีปัญหาดังนี้ (๑)
สถานที่ จาหนํายอยูํหํางไกล (๒) มีสินค๎ามีให๎เลือกน๎อยชนิด (๓) รูปแบบ/รูปทรงไมํทันสมัย (๔) ประโยชน๑ใช๎
สอยที่มีน๎อย (๕) ราคาไมํเหมาะสม และ (๖) ดูแลรักษายาก โดยกลุํมลูกค๎าเปูาหมายสํวนใหญํมีความ พึงพอใจ
ตํอผลิตภัณฑ๑ผ๎าทอไทยทรงดาในภาพรวมในระดับมาก และมีความต๎องการผลิตภัณฑ๑จากผ๎า ทอไทยทรงดา
สูงสุด ๕ ลาดับแรกได๎แกํ (๑) หมอนอิง (๒) กลํองทิชชู (๓) กระเป๋าสตรี (๔) เสื้อ และ (๕) กางเกง ในสํวนของ
ระดับราคาของผลิตภัณฑ๑ผ๎าทอไทยทรงดาที่กลุํมลูกค๎าเปูาหมายต๎องการมาก ที่สุดคือ ๒๐๑ – ๓๐๐ บาทตํอ
ชิ้น ซึ่งคณะผู๎วิจัยได๎ดาเนินการออกแบบผลิตภัณฑ๑จากผ๎าทอไทยทรงดา ๔ ชนิดตามที่กลุํมลูกค๎าเปูาหมาย
ต๎องการดังนี้ ๑) หมอนอิง ๒) กลํองทิชชู ๓) กระเป๋าสตรี และ ๔) เสื้อผ๎า โดยผู๎วิจัยได๎นาลวดลายการทอและ

การปักที่โดดเดํนของชาวไทยทรงดามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ๑ ลวดลายหลักที่นาใช๎ในการออกแบบผลิตภัณฑ๑คือ
ลายดอกพรม ลายขอกูด และลายดอกมะลิ โดยนา ลวดลายดังกลําวมาประยุกต๑ใหมํ ให๎มีความทันสมัยขึ้น แตํ
ยังคงเอกลักษณ๑และการสื่อความหมายเดิม ไว๎ ๔. ผลการทดสอบแนวคิดผลิตภัณฑ๑จากผ๎าทอไทยทรงดาที่ได๎
พัฒนาขึ้นโดยศึกษาการรับรู๎ เอกลักษณ๑และการรับรู๎ความหมายของผู๎บริโภคกลุํมเปูาหมาย และการตรวจสอบ
แนวคิดผลิตภัณฑ๑ จากผ๎าทอไทยทรงดาโดยผู๎เชี่ยวชาญ ได๎ข๎อสรุปเกี่ยวกับรูปแบบผลิตภัณฑ๑จากผ๎าทอไทยทรง
ดาตาม แนวคิดเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ดังนี้ ๔.๑ หมอนอิง โดยรูปแบบผลิตภัณฑ๑ที่มีความเหมาะสมมากที่สุดคือ
หมอนอิงแบบที่ ๑ และ แบบที่ ๒ โดยเป็นรูปแบบที่ทั้งกลุํมลูกค๎าเปูาหมายและผู๎เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจมาก
ที่สุด อีกทั้งยังมี มีลวดลายและสีสันที่ยังคงรักษาเอกลักษณ๑ของชาวไทยทรงดาได๎ดี ซึ่งเน๎นผลิตภัณฑ๑ที่มีสี่า
น๎
เงิน ขาว และดา ๔.๒ กลํองทิชชู โดยรูปแบบผลิตภัณฑ๑ที่มีความเหมาะสมมากที่สุดคือ กลํองทิชชูแบบที่ ๑
แบบที่ ๓ และแบบที่ ๔ โดยกลํองทิชชูแบบที่ ๑ นั้นผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นวํามีรูปรํางที่คํอนข๎างแปลก ตา
นําสนใจ สํวนแบบที่ ๓ แม๎วํารูปรํางจะคํอนข๎างธรรมดา เป็นแบบเดิมๆ ที่มีอยูํทั่วไป แตํเป็นรูปแบบ ที่กลุํม
ลูกค๎าเปูาหมายให๎ความสนใจมากที่สุด ในสํวนของแบบที่ ๔ นั้นมีลักษณะเดํนคือลวดลายและ สีสันแสดงออก
ถึงความเป็นไทยทรงดาได๎ดี ๔.๓ กระเป๋าสตรี ในสํวนของกระเป๋าสตรีนั้นกลุํมลูกค๎าเปูาหมายมีความพึงพอใจ
ในกระเป๋า สตรีแบบที่ ๒ และแบบที่ ๓ มากที่สุด ซึ่งก็สอดคล๎องกับผู๎เชี่ยวชาญที่มีความเห็นวําเป็นรูปแบบที่มี
รูปทรงดูดี สวยงาม และดูเหมาะสม จัดลวดลายและสีสันได๎กลมกลืน เหมาะสมดีมาก ดูแล๎วนําใช๎ มี ความเป็น
ไทยทรงดาอยูํครบถ๎วน
4.3 การออกแบบเครื่องแตํงกายและเครื่องประดับที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบรํวมกัน เพื่อเพิ่ม
โอกาสใช๎สอยส าหรับออกงาน สุพัจนา ลิ่มวงศ๑* พรสนอง วงศ๑สิงห๑ทอง ยํอ งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อ
ค๎นหาหลักการและวิธีการปรับเปลี่ยนเครื่องแตํงกายด๎วยเครื่องประดับเพื่อเพิ่ม โอกาสใช๎สอยสาหรับออกงาน
จากการศึกษาข๎อมูลทางการตลาดเบื้องต๎น พบวําเครื่องประดับมีความสาคัญตํอการแตํงกาย โดยเฉพาะสา
หรับออกงาน ซึ่งสํวนหนึ่งของปัญหาที่ผู๎บริโภคประสบ คือ เครื่องแตํงกายสาหรับออกงานมีโอกาสในการใช๎
สอยจากัด ดังนั้นผลสรุปของงานวิจัยฉบับนี้จักสามารถสํงเสริมและเพิ่มโอกาสในการใช๎สอยเครื่องแตํงกายสา
หรับออกงาน และเครื่องประดับอยํางสร๎างสรรค๑ การศึกษาของงานวิจัยมุํงวิเคราะห๑หลักการของการ
ปรับเปลี่ยนควบคูํไปกับลักษณะเครื่องแตํงกายยุคกรีกโบราณที่มี ความสอดคล๎องกับเครื่องแตํงกายสาหรับ
ออกงานในปัจจุบัน อีกทั้งมีจุดเดํนในด๎านการกํอรูปเครื่องแตํงกายด๎วย เครื่องประดับ ทั้งนี้เพื่อให๎ได๎วิธีการ
ปรับเปลี่ยนรวมไปถึงลักษณะและตาแหนํงของเครื่องประดับ ซึ่งนาไปสูํการปรับเปลี่ยน เครื่องแตํงกายเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการใช๎สอย ผลของงานวิจัยได๎นาเสนอการใช๎เครื่องประดับเพื่อแทนที่สํวนประกอบของเครื่องแตํงกาย
และใช๎สร๎างรายละเอียด แทนการตัดเย็บ ซึ่งทาให๎เกิดความหลากหลายทางด๎านรูปแบบและการใช๎งานของ
เครื่องแตํงกาย โดยอาศัยวิธีการ ปรับเปลี่ยน ได๎แกํ การรวบยึด การพลิกกลับด๎าน การพับ การใช๎บานพับและ
การยึดจุดหมุน และการประกอบ ซึ่งสํงผลให๎ เกิดการเปลี่ยนแปลงตํอโครงรํางเงา รายละเอียดและสีของ
เครื่องแตํงกาย ท๎ายที่สุดผลการวิจัยได๎ถูกนามาบูรณาการกับ ความต๎องการของผู๎บริโภคกลุํมเปูาหมาย
แนวโน๎มทางแฟชั่น และแรงบันดาลใจ เป็นผลิ ตภัณฑ๑ต๎นแบบสาหรับการออกแบบ เครื่องแตํงกายและ
เครื่องประดับที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบรํวมกันเพื่อเพิ่มโอกาสใช๎สอยสาหรับออกงาน

2.๕. หลักการแนวคิดและวิธีการวัดความพึงพอใจ
จารุนันท๑เชาวน๑ดี (อ๎างถึงใน จิตตนาจินะกาศ, 2551, หน๎า 33) ไดกลําวถึงระเบียบวิธีการออกแบบ
(Design Methodology) ในขั้นตอนของการประเมินแบบคุณคําการออกแบบ (Design Evaluation) เมื่อ
ทดสอบการใช๎งานของผลงานการออกแบบที่ผลิตออกมาเรียบร๎อยแล๎วขั้นตํอไปคือการประเมินผลของการ
ออกแบบประเมินวําผลงานที่ผลิตออกมาดีหรือมีคุ ณคําเพียงใดซึ่งในการประเมินจะแบํงออกเป็น 8 ประการ
ดังนี้
๕.๑ ด๎านความคิด ประเมินจากการมีความคิดสร๎างสรรคมากน๎อยเพียงใดเลียนแบบ
ผู๎อื่นหรือไมํและผลงานออกมาดีอยางไร
๕.๒ ด๎านรูปแบบ ประเมินจากรูปแบบวําสวยงามมากน๎อยเพียงใใดใชสอยอยํางไร
๕.๓ ด๎านการใช๎วัสดุ ประเมินจากการใช๎วัสดุสิ้นเปลืองหรือดัดแปลงอยางไร
๕.๔ ด๎านฝีมือ ประเมินจากการทางานละเอียด ประณีต ดีหรือปานกลางอยํางไร
๕.๕ ด๎านโครงสร๎าง ประเมินจากการมีโครงสร๎างที่แข็งแรงเพียงพอหรือไมํและมี
โครงสร๎างที่เสร็จสมบูรณ๑เรียบร๎อยดีอยํางไร
๕.๖ ด๎านประโยชน๑ใช๎สอย ประเมินจากการมีประโยชน๑ใชสอยดีอยํางไรหรือไมํ
ทนทานมากนอยเพียงใด
๕.๗ ด๎านความงาม ประเมินจากการมีความงาม ตามรูปแบบที่ต๎องการอยํางไรทั้งด๎านการใช๎
สีเส๎นและรูปแบบที่ออกแบบสามารถดึงดูดสายตาได๎ดีอยางไรํ
๕.๘ ด๎านประโยชน๑ที่ได๎รับ ประเมินจากการออกแบบตรงตามวัตถุประสงค๑ของงานอยํางไร
เลือกววัสดุที่เหมาะสมอยํางไรและคุณภาพกับผลผลิตอยํางไร

บทที่ ๓
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาผ๎ ายกเมืองนครเพื่อประยุกต๑สูํ การออกแบบเครื่องประดับครั้งนี้ได๎เลื อกใช๎การวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative research) มาเป็นวิธีการศึกษาเนื่องจากศิลปหัตถกรรมผ๎ายกเมืองนครเป็นงานประณีต
ศิลป์ในเชิงชําง โดยมีความผูกพันกันอยํางตํอเนื่องกันสํวนอื่น ๆ ในสังคมอยํางสลับซับซ๎อน ดังนั้ นเพื่อข๎อมูลที่
หลายหลาย จึงแบํงการทางานเป็น 3 ขั้นตอนของการศึกษา ดังนี้
3.๑ ศึกษาถึงศิลปหัตถกรรมผ้ายกเมืองนคร เป็นการศึกษาในเชิงคุณภาพ (Qualitative research)
เพื่อค๎นหา เอกลักษณ๑ของผ๎ายกเมืองนครในเชิงลึกจากชํางผู๎ทางานผ๎ายกเมืองนครโดเฉพาะในประเด็น ดังนี้ 1.
ด๎านความต๎องการและความจาเป็น 2. ด๎านการเลือกสรรวัสดุและวัตถุดิบ 3. ด๎านการสร๎างรูปแบบ 4. ด๎าน
เทคนิคและกรรมวิธีการผลิต
3.๒ ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ โดยได๎จากการประยุกต๑เอกลักษณ๑
และลั ก ษณะเฉพาะถิ่ น ของผ๎ า ยกเมื อ งนคร โดยการใช๎ ภ าพรํ า งในการออกแบบเพื่ อ น าเสนอในแตํ ล ะ
แนวความคิด และการประเมินแบบรํางเพื่อให๎ได๎แบบรํางซึ่งตรงตามความพึงพอใจด๎านรูปแบบของผู๎บริโภค
๓.3 ส ารวจความพึ ง ใจด้ า นรู ป แบบของกลุ่ ม ผู้ บ ริ โ ภค ที่ มี ตํ อ รู ป แบบเครื่ อ งประดั บ ในแตํ ล ะ
แนวความคิดซึ่งทาการออกแบบมาเป็นภาพรําง เพื่อให๎ได๎รูปแบบเครื่องประดับแบบรํวมสมัยซึ่งตรงตามความ
ต๎องการของผู๎บริโภค และเป็นรูปแบบที่จะได๎รับการนาไปพัฒนาตํอเป็นชิ้นงานเครื่องประดับต๎นแบบในขั้น
ตํอไป
โดยมีขั้นตอนการศึกษาและวิธีวิจัยโดยนาเสนอได๎ดังแผนภูมิดังตํอไปนี้ โดยมีประเด็นในการศึกษาของ
แตํละขั้นตอนดังนี้ ประชากรและกลุํมตัวอยําง,เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย ,การเก็บรวบรวมข๎อมูลและการ
วิเคราะห๑ข๎อมูล

ภาพที่ 36 แสดงขั้นตอนการศึกษาผ๎ายกนครเพื่อประยุกต๑สูํการออกแบบเครื่องประดับ
3.๑ ศึกษาถึงศิลปหัตถกรรมผ้ายกเมืองนคร และสภาพแวดล๎อมที่หลํอหลอมให๎เกิดศิลปหัตกรรมชิ้น
เอกโดยอ๎างอิงหลักการศึกษางานหัตถกรรมของ วิบูลย๑ ลี้สุวรรณ ( 2532 : 129)โดยได๎มีหลักในการพิจารณา
อยูํ 4 ด๎านดัง่นีด๎านความต๎องการและความจาเป็น ด๎านการเลือกสรรวัสดุและวัตถุดิบ ด๎านการสร๎างรูปแบบ
และด๎านเทคนิคและกรรมวิธีเพื่อบํงชี้ถึงสาเหตุและความเป็นมาตลอดจนรูปแบบที่สร๎างสรรค๑อยํางมีนัยสาคัญ
ประชากรการศึกษา
ผู๎ ให๎ ข๎อมูล หรื อผู๎ รู๎ (key informant) ด๎านศิล ปหั ตถกรรมผ๎ ายกเมืองนครคือ ชํางผู๎ ส ร๎างงาน
ศิลปหัตถกรรมผ๎ายกนคร เนื่องจากผ๎ายกนครเป็นศิลปหัตถกรรมคูํกับชาวนครศรีธ รรมราชมาเป็นเวลานานจึง

จาเป็นต๎องคัดสรรค๑ชํางผู๎ชานาญงานในพื้นถิ่นโดยมีเกณฑ๑ในการคัดเลือกคือต๎องเป็นชํางผู๎มีประสบการณ๑ใน
การสร๎างงานผ๎ายกเมืองนครโดยกรรมวิธีดั้งเดิมทุกขั้นตอน จานวน 2 ทํานจาก 2 กลุํมชํางผู๎สร๎างงาน
หัตถกรรมผ๎ายกนคร ได๎แกํ
1. กลุํมเพื่อศูนย๑ศิลปาชีพบ๎านเนินธัมมัง ต.แมํเจ๎าอยูํหัว อ.เชียรใหญํ จ.นครศรีธรรมราช โดยศูนย๑
ศิลปาชีพบ๎านเนินธัมมัง เป็นโครงการ พระราชดาริในสมเด็จพระนางเจ๎าฯพระบรมราชินีนาถ กํอตั้งขึ้นในเนื้อที่
จานวน 5 ไรํ ตั้งแตํปี 2537 ด๎วยราษฎรในพื้นที่ มีอาชีพทานา ฐานะคํอนข๎างยากจน หลัง เสร็จฤดูเก็บเกี่ยว
ข๎าว ไมํมีงานทา ขาดรายได๎ในการเลี้ยงดูครอบครัว พระองค๑จึงมีพระราชดาริให๎สร๎างศูนย๑ศิลปาชีพขึ้นมา ซึ่งผ๎า
ยกเนินธัมมังนอกจากเป็นการสืบสานงานชํางฝีมือไทยให๎คงอยูํแล๎ว ยังสร๎างรายได๎ให๎ราษฎรที่บ๎านเนินธัมมังไมํ
น๎อย จากชํางทอผ๎า 10 คนเมื่อแรกเริ่ม ตอนนี้ก็เพิ่มเป็น 40 คน
หลังจากทรงโปรดเกล๎าฯ ให๎กํอตั้งมูลนิธิสํงเสริมศิลปาชีพฯ เพื่อชํวยเหลือราษฎรให๎มีอาชีพและรายได๎
เสริมจากงานหัตถกรรมแล๎ว แตํทรงพบวํายังมีราษฎรที่ยังเดือดร๎อนอยูํอีกมาก ด๎วยทรงเชื่อมั่นวําคนไทยมี
ความสามารถในทางชํางอยูํในสายเลือดทุ กคน จึงทรงให๎รับเอาลูกหลานชาวไรํชาวนามาฝึกหัดงานชํางแบบ
ราชสานักโบราณที่โรงฝึกศิลปาชีพ สวนจิตรลดา ตลอด 30 ปีที่ผํานมา มีเด็กหนุํมสาวก๎าวเข๎ามาสูํสถาบันแหํง
นี้ และหลายคนได๎ ฝึ ก ฝี มื อ จนพั ฒ นาขึ้ น เป็ น ครู ชํ า งอยํ า ง แหลมทอง สี ภู เมื่ อ สมเด็ จ พระนางเจ๎ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดาริที่จะฟื้นฟูทอผ๎ายกทองเมืองนครศรีธรรมราช โดยมอบหมายให๎กับสมาชิก
ศูนย๑ศิลปาชีพบ๎านเนินธัมมังและบ๎านตรอกแค จ.นครศรีธรรมราช ลูกหลานของชาวนครศรีธรรมราช เป็นผู๎
สานตํอลมมหายใจของผ๎ายกเมืองนคร ที่กํอนหน๎านั้นนอนสงบนิ่งอยูํในพิพิธภัณฑ๑เทํานั้นและแหลมทองก็มี
สํวนทางานสนองพระราชดารินั้นและวันนั้นผ๎าทอจากฝีมือชาวบ๎านได๎จัดแสดงรํวมกับผ๎าโบราณในพิพิธภัณฑ๑
ผ๎าฯ ในพระบรมมหาราชวังอยํางภาคภูมิโดยมีสมเด็จพระนางเจ๎าฯ พระบรมราชินีนาถเป็นแรงบันดาลใจ
เชํนเดียวกับการสร๎างสรรค๑งานชํางชิ้นสาคัญของสถาบันสิริกิติ์ ที่สรํางสรรค๑ผลงานที่งดงามยิ่งใหญํ ทรงคุณคํา
ปรากฏแกํสายตาคนไทยและชาวโลก แสดงถึงความสามารถในงานศิลปหัตถกรรมที่สั่งสมอยูํในสายเลือดของ
คนไทยจากทั่วทุกภูมิภาค บํงบอกถึงความเป็นอารยะของคนไทยและเป็นหลักฐานวําคนในยุคสมัยนี้มีความ
เจริญทางศิลปะอยํางยอดเยี่ยมสมัยหนึ่ง
โดยวัตถุประสงค๑เพื่อเป็นชํางจากศูนย๑ศิลปาชีพฯ บ๎านเนินธัมมังตัวแทนของกลุํมชํางในการทอผ๎ายก
นครแบบดังเดิมแบบราชสานักถูกต๎องตามแมํแบบขนมประเพณีแบบดั่งเดิม การทอผ๎ายกแบบราชสานักของ
นครศรีธรรมราชโดยไมํจาหนํายให๎กับบุคคลทั่วไปผลิตภัณฑ๑ทั้งหมดจะถูกสํงเข๎าสูํพระบรมมหาราชวังเพื่อใช๎ใน
พระกรณียกิจเทํานั้น
2. กลุํมทอผ๎ายกเมืองนคร บ๎านมะมํวงปลายแขน กลุํมมีการรวมกลุํมผู๎ทอและสืบทอดศิลปะการทอใน
หมูํญาติพี่น๎องภายในครอบครัว ทาการทอผ๎าตลอดทั้งปีโดยใช๎ชํวงวํางจากการทานาทาสวน การจาหนํายมีทั้ง
ปลีกและสํงตลาดสาคัญอยูํที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เชํน ร๎าน 12 นักษัตร สํวนหนึ่งผู๎ทอจะนาไปจาหนําย
เองในตลาดแตํสํวนใหญํจะผลิตตามยอดสั่งซื้อ
คุณละออง บัวเพชร ประธานกลุํมทอผ๎าบ๎านมะมํวงปลายแขน ให๎สัมภาษณ๑วํา ได๎คุ๎นเคยกับการทอผ๎า
ซึ่งทอโดยญาติผู๎ใหญํมาตั้งแตํเด็ก และชํวงหนึ่งได๎เคยเข๎าทางานที่โรงงานทอผ๎ า อาเภอพุมเรียง จังหวัดสุ

ราษฎร๑ธานี จากนั้นจึงกลับมาเริ่มประกอบอาชีพการทอผ๎าของตนเอง โดยได๎รับการสนับสนุนอุปกรณ๑การทอ
ผ๎าจากพํอแมํโดยเป็นผู๎ทอผ๎าเพียงคนเดียวในขณะนั้น (พ.ศ. 2523 -2524) จนถึงปัจจุบัน บ๎านมะมํวงปลาย
แขน เป็นชุมชนที่ทอผ๎าเมืองนคร มีลายเอกลักษณ๑ของจังหวัด เชํน ลายพิกุล นอกจากจะจาหนําย ผ๎ายกเมือง
นครแล๎ว ยังจาหนํายผลิตภัณฑ๑อื่นด๎วย เชํน เสื้อผ๎า ผลิตภัณฑ๑สมุนไพร ผลิตภัณฑ๑จากยํานลิเภา ทั้งกระเป๋า
พัด กลํองเครื่องประดับ และยังมีการแสดงการทอผ๎ายกให๎ชมอีกด๎วย
โดยวัตถุประสงค๑เพื่อเป็นชํางจาก กลุํมทอผ๎ายกเมืองนคร บ๎านมะมํวงปลายแขน ตัวแทนของกลุํมชําง
ในการทอผ๎ายกนครแบบแบบรํวมสมัยซึ่งมีการปรับเปลี่ยนวัสดุลวดลายตามความเหมาะสมสมัยนิยมและ
จาหนํายให๎กับบุคคลทั่วไปทาให๎ทราบแนวโน๎มความต๎องการ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การเก็บและรวบรวมข๎อมูลเชิงคุณภาพจากชํางผู๎สร๎างงานผ๎ายกนครจานวน 2 ทํานจาก 2 กลุํมชําง
โดยใช๎เครื่องมือที่ใช๎เก็บรวบรวมข๎อมูลในขั้นตอนนี้ได๎แกํ การเก็บข๎อมูลในเชิงการลงพื้นที่ภาคสนามแบบและ
สังเกต โดยผู๎วิจัยได๎ใช๎การสัมภาษณ๑เชิงลึก (IN-DEPTH INTERVIEW) ประกอบบทสัมภาษณ๑ซึ่งได๎เตรียมการไว๎
ลํ ว งหน๎ า ในประเด็ น ตํ า ง ๆ ซึ่ ง แนวค าถามเป็ น ไปตามเกณฑ๑ ก ารศึ ก ษาศิ ล ปหั ต ถกรรม
(วิ บู ล ย๑ ลี้
สุวรรณ.2532:129) เพื่อการเก็บข๎อมูลใน
๑. ด๎านความจาเป็นและความต๎อง ศึกษาเรียนรู๎ความจาเป็นในการดารงชีวิ ตและเพื่อตอบสนองความ
ต๎องการด๎านตําง ๆ เชํน ความต๎องการใช๎สอย ความต๎องการซื้อขายแลกเปลี่ยน รวมถึงการสนองความต๎องการ
ทางด๎านจิตใจ
๒. ด๎านการเลือกสรรวัสดุและวัตถุดิบ ศึกษาเพื่อโดยจะสามารถนามาสร๎างเครื่องมือเครื่องใช๎เทําที่มี
อยูํ ต ามท๎ อ งถิ่ น และเป็ น การก าหนดรู ป แบบในที่ นี้ ห มายรวมถึ ง รู ป ทรง โครงสร๎ า ง และลวดลายของ
ศิลปหัตถกรรมประเภทตําง ๆ
๓. ด๎านการสร๎างรูปแบบ จะอยูํในกรอบของสภาพภูมิศาสตร๑ ประวัติศาสตร๑และวัฒนธรรมของแตํละ
ชุมชนที่สืบทอดกันมาจนเป็นประเพณีนิยมของท๎องถิ่นและเป็นเอกลักษณ๑เฉพาะถิ่นของแตํละชุมชน
๔. ด๎านกรรมวิธีการผลิต โดยจะสื่อให๎เห็นถึงประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรมท๎องถิ่นที่สืบทอดกันมาจากชําง
รุํนหนึ่งไปสูํรุํนหนึ่งด๎วยการบอกเลําแบบมุขปาฐะ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู๎วิจัยทาการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากการสัมภาษณ๑ จากนางอานวย คงสีปาน ประธานกลุํมศูนย๑ศิลปา
ชีพบ๎านเนินธัมมัง คุณละออง บัวเพชร ประธานกลุํมทอผ๎าบ๎านมะมํวงปลายแขน โดยใช๎เครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข๎อมูลคือ เทปบันทึกเสียงและใช๎กล๎องดิจิตอลเพื่อถํายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในขั้นตอนการผลิต
ผ๎ายกเมืองนคร โดยนาข๎อมูลทั้งหมดทาการวิเคราะห๑เพื่อเป็นข๎อมูลอันสาคัญค๎นหาเอกลักษณ๑ของผ๎ายกเมือง
นครในขั้นตอนการออกแบบ
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห๑ข๎อมูลด๎านการศึกษาศิลปหัตถกรรมผ๎ายกนคร วิเคราะห๑ข๎อมูลออกมาในลักษณะการ
พรรณนาจากการถอดความจากบทสัมภาษณ๑ เพื่อให๎ทราบถึ งข๎อมูลตํางในด๎านความต๎องการและความจาเป็น

ด๎านการเลือกสรรวัสดุและวัตถุดิบ ด๎านการสร๎างรูปแบบ ด๎านเทคนิคและกรรมวิธี และนาข๎อมูลที่ได๎จากการ
สัมภาษณ๑ ที่อยูํในรูปของ บทสัมภาษณ๑ ภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง วิเคราะห๑และสังเคราะห๑ เพื่อนาเสนอใน
รูปแบบการพรรณนาให๎เ กิดความเข๎าใจเกี่ยวกับผ๎ายกเมืองนครเพื่อสร๎างความเข๎าใจที่ตรงกันและโดยเป็น
ข๎อมูล พื้น ฐานที่ส าคัญในการออกแบบเพื่อเป็นประโยชน๑ในการนาไปใช๎ในการออกแบบที่ส ร๎างความเป็น
เอกลักษณ๑เฉพาะตัวได๎ในขั้นตอนตํอไปในการออกแบบ
3.๒ ขั้ น ตอนการออกแบบและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งประดั บ โดยได๎ จ ากการประยุ ก ต๑
ศิลปหัตถกรรมผ๎ายกเมืองนครและเพื่อให๎สอดคล๎องกับความพึงพอใจด๎านรูปแบบของผู๎บริโภคประกอบกับ
สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎บริโภคและแนวโน๎มทางการตลาด
ประชากรการศึกษา
เนื่องจากการศึกษาผ๎ายกเมืองนครเพื่อประยุกต๑สูํการออกแบบเครื่องประดับ เป็นงานออกแบบจึง
จาเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องทาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ๑ที่ทาการศึกษาให๎ออกมาเป็นต๎นแบบที่สามารถ
ผลิ ตได๎จ ริ งตามขั้น ตอนของการออกแบบเพราะฉะนั้นกลุํ มตัวอยํางในขั้นดาเนินการนี้คือ ภาพรํางในการ
ออกแบบและหุํนจาลองในการออกแบบเพื่อแสดงออกถึงแนวความคิดที่ ได๎ออกแบบ เพื่อนาไปสูํขั้นตอนการ
ผลิตแบบต๎นแบบพื่อทดสอบความเป็นไปได๎ของผลิตภัณฑ๑ต๎นแบบในขั้นตอนการออกแบบอุตสาหกรรมโดยมี
การดาเนินการดังนี้
๑. ผู้ให้ข้อมูลหรือผู้รู้(key informant)
ผู๎วิจัยและออกแบบได๎รับความรํวมมือกับชํางผู๎สร๎างผ๎ายกเมืองนครในการทดลองสร๎างต๎นแบบของ
การออกแบบและพัฒนาเครื่องประดับ โดยมีการเก็บบันทึกข๎อมูลด๎วยภาพถํายและการบันทึกเสียงไว๎ในแตํละ
ขั้นตอน เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการผลิตต๎นแบบแล๎วนามาปรับปรุงแก๎ไขในการออกแบบและ
พัฒนาตํอไป
๒. การสร้างแบบร่างและหุ่นจาลอง(Sketch Design & Model Study)
การสร๎างแบบรํางโดยใช๎เทคนิคการเขียนแผนภูมิต๎นไม๎แตกแนวความคิดทั้ง 3 แนวทาง จานวน
แนวทางละ 1 แผนภูมิและหลังจากนั้นจึงใช๎ เทคนิคการวาดภาพรําง ขนาดนิ้วมือ (Thumbnail Sketch) เพื่อ
แสดงแบบรํางในแตํละแนวความคิดจานวน 3 แนวทาง แนวทางละ 60 แบบรําง หลังจากนั้นจึงใช๎การทดลอง
ทาหุํนจาลองกระดาษ เพื่อทดลองความเป็นไปได๎ด๎านรูปรํางรูปทรง จานวน 3 แนวทางแนวทางละ 25 ชิ้น ใน
การออกแบบและในขั้นตอนสุดท๎ายได๎มาซึ่งแบบรําง ขั้นสุดท๎าย จานวน 3 แนวทาง แนวทางละ 1 แบบรําง
โดยกระบวนการออกแบบทั้งหมดนั้น จะผํานการประเมินแบบรํางในแตํละขั้นตอนการออกแบบ โดยการ
ประเมินจะใช๎ชุดคาถามที่เป็นเกณฑ๑ในการออกแบบที่ได๎เตรียมไว๎โดยการประเมินแบบรํางในการออกแบบทา
ด๎วยกัน 3 คือ การประเมินแบบรํางขนาดเล็ก การประเมินแบบรํางหุํนจาลองกระดาษและการประเมินแบบ
รํางขั้นสุดท๎ายเพื่อสร๎างแบบจาลองทางความคิ ดเพื่อให๎นักออกแบบรับรู๎ เข๎าใจในรูปแบบที่พัฒนาปรับปรุงได๎
อยํางชัดเจนและใช๎แบบประเมินแบบรํางเพื่อคัดกรองแนวความคิดที่มีความเป็นไปได๎ตามวัตถุประสงค๑ที่ได๎วาง
ไว๎และสํงผลให๎เอื้อประโยชน๑ตํอการทางานในขั้นของการสร๎างแบบจาลองและผลิตต๎นแบบในขั้นตอนตํอไป

๓. การประเมินแบบร่างจาลอง (Design Evaluate)
ในขั้นตอนของการวิเคราะห๑ข๎อมูล หลังจากได๎เก็บข๎อมูลด๎านการออกแบบและพัฒนาจากขั้นตอน
ข๎างต๎นมาแล๎วนั้น นาข๎อมูลเหลํานั้นมาวิเคราะห๑และทาการพัฒนารูปแบบในขั้นตํอไปโดยผํานการประเมินและ
การสร๎างแบบจาลอง โดยปรึกษาชํางผู๎ผลิ ตผ๎ายกเมืองนครเพื่อพิจารณาและแก๎ไขแบบรํางขั้นสุดท๎าย ทั้ง 3
แบบรําง เพื่อนาไปใช๎เป็นตัวแทนของการออกแบบทั้ง 3 แนวทางซึ่งจะนาไปประเมินความพึงพอใจด๎าน
รูปแบบในขั้นตอนตํอไป
๓.3 สารวจความพึงใจด้ า นรู ปแบบของกลุ่มผู้บริ โ ภค เนื่องจากเครื่องประดับของไทยนั้นเป็ น
ผลิตภัณฑ๑ที่อยูํในกลุํมของสินค๎าแฟชั่นซึ่งซึ่งเปลี่ยนไปตามยุคสมัยยํอมต๎องมีสํวนเกี่ยวข๎องเป็นอยํางยิ่งกับ
แนวโน๎มทางการตลาด จึงมีความจาเป็นต๎องสารวจเพื่อให๎ทราบถึงแนวโน๎มความนิยมด๎านรูปแบบของผู๎บริโภค
โดยจะเป็นผลสัมฤทธิ์ในการศึกษาเพื่อสรุปเป็นชิ้นงานต๎นแบบตํอไป
ประชากรการศึกษา
การศึกษาถึงความพึงพอใจด๎านรูปแบบของบริโภคจาเป็นต๎องศึกษาถึงความเป็นไปได๎ในด๎านการขาย
วํามีแนวโน๎มที่จะนิยมรูปแบบใด เพื่อมุํงเน๎นให๎การศึกษาครั้งนี้สามารถ ตอบสนองกลุํมผู๎บริโภคได๎ โดย
ประชากรในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ กลุํ ม ผู๎ บ ริ โ ภคเครื่ อ งประดั บ โดยกลุํ ม ตั ว อยํ า งที่ สุํ ม เลื อ กแบบเจาะจง (
Purposive sampling ) เป็นการเลือกกลุํมตัวอยํางเพื่อมาประเมินความพึงพอใจด๎านรูปแบบในครั้งนี้ คือ
กลุํมผู๎บริโภคผู๎ใช๎เครื่องประดับ ในยํานการค๎าเครื่องเครื่องประดับเงินภายในตัวจังหวัดนครศรีธรรมราชจานวน
230 คนโดยการเก็บข๎อมูลไปตามแหลํงซึ่งมีการค๎าขายเคริ่องประดับซึ่งกระจายอยูํทั่วจังหวัดนครศรีธรรมราช
เพื่อให๎ได๎มาซึ่งรูปแบบเครื่องประดับที่ตรงตามความต๎องการของผู๎บริโภค ดังนี้
1. ยํานการค๎าผ๎ายกนครถนนทําช๎าง
2. ยํานการค๎าบริเวณวัดพระมหาธาตุ
3. ยํานการค๎าบริเวณแยกทําวัง ตาบลคลัง จังหวัดนครศรีธรรมราข
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลในการดาเนินงานประเมินความพึงพอใจด๎านรูปแบบ ได๎แกํ
แบบสารวจความพึงพอใจด๎านรูปแบบ จานวน 230 ชุด ประกอบกับภาพวาดระบายสีแบบจาลองภาพนิ่ง
รูปแบบเครื่องประดับที่ได๎ทาการออกแบบและพัฒนา จานวน 3 แบบ โดยพิมพ๑ 4 สี ขนาด A4 ติด
เปรียบเทียบกันบนกระดาษแข็งขนาด A3 เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือในการสารวจความพึงพอใจด๎านรูปแบบ
เครื่องประดับจากกลุํมผู๎บริโภคดังที่ได๎กลําวไปแล๎ว เพื่อค๎นหารวบรวมและแจกแจงรูปแบบความพึงพอใจด๎าน
รูปแบบเครื่องประดับของกลุํมตัวอยํางไปประกอบกับข๎อมูลข๎างต๎นเพื่อผลิตชิ้นงานต๎นแบบ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในขั้นตอนของการเก็บรวบรวมข๎อมูลในความต๎องการรูปแบบเครื่องประดับของผู๎บริโภคและแนวโน๎ม
ทางการตลาดของผลิตภัณฑ๑เครื่ องประดับ ทาการเก็บรวบรวมข๎อมูลโดยการลงพื้นที่ภาคสนาม ณ จังหวัด

นครศรีธรรมราช โดยแหลํงที่เก็บข๎อมูลเป็นแหลํงชุํมชนยํานการค๎าดังนี้บริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและ
สนามหน๎าเมืองซึ่งเป็นยํานการค๎าตลาดทําวัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห๑รูปแบบเครื่องประดับเพื่อให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎บริโภคและความต๎องการ
ทางการตลาด ทาได๎โดยจากการนาข๎อมูลที่เก็บและแยกหมวดหมูํแล๎วนั้นมาวิเคราะห๑โดยใช๎โปรแกรมทางสถิติ
มาใช๎ในการ วิเคราะห๑ข๎อมูลจากแบบสารวจ ซึ่งเป็นข๎อมูลเชิงปริมาณ โดยใช๎มาตราสํ วนประเมินคํา และใช๎
โปรแกรมสาหรับการวิเคราะห๑ทางสถิติเชิงพรรณนาเพื่อให๎ทราบถึงลักษณะของกลุํมตัวอยํางและ เพื่อนาข๎อมูล
สุดท๎ายมาวิเคราะห๑โดยบรรยาย คําเฉลี่ย (x) คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อศึกษาเพื่อให๎ทราบถึง
แนวโน๎ มความพึงพอใจด๎านรู ป แบบของกลุํ มตัว อยํ างและการทดสอบเปรียบเทียบคําความเบี่ยงเบนจาก
ศูนย๑กลางของคําเฉลี่ยความพึงพอใจในรูปแบบเครื่องประดับ (ANOVA) เพื่อทราบถึงความต๎องการของ
กลุํมเปูาหมายทางธุรกิจโดยสํงผลถึงการนามาสร๎างเป็นชิ้นงานต๎นแบบในขั้นสุดท๎าย

บทที่ ๔
ผลการวิเคราะหขอมูล
การศึกษาศิลปหัตถกรรมผ๎ายกเพื่อประยุกต๑สูํการออกแบบเครื่องประดับ ผู๎วิจัยได๎ดาเนินการวิจัยโดย
สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ที่วางไว๎ข๎างต๎น ดังนี้
4.1 ผลการศึกษาศิลปหัตถกรรมผ้ายกนคร ขั้นตอนนี้ผู๎วิจัยได๎ทาการเก็บข๎อมูลภาคสนาม โดยการ
สัมภาษณ๑เชิงลึก (IN-DEPTH INTERVIEW) โดยได๎รับความรํวมมือจากชําง ผ๎ายกนคร จานวน 1 ทําน ซึ่งมี
ประสบการณ๑เป็นเวลากวํา 30 ปี โดยวิเคราะห๑ข๎อมูลและนาเสนอในเชิงบรรยายถึงบทสัมภาษณ๑ ศิลปหัตถกรรม
ผ๎ายกนครในด๎านตํางๆ โดยใช๎เกณฑ๑ในการศึกษาศิลปหัตถกรรม (วิบูลย๑ ลี้สุวรรณ.2532:129) เป็นแนวทาง
ในการศึกษา
4.2 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ โดยประยุกต๑ศิลปหัตถกรรมผ๎ายกนครประกอบ
กับศิลปะการออกแบบเครื่องประดับ ให๎สอดคล๎องกับความพึงพอใจด๎านรูปแบบของผู๎บริโภค
4.3. ประเมินรูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ ที่ออกแบบและพัฒนาแล๎ว เพื่อสารวจความความพึง
พอใจด๎านรูปแบบของผู๎บริโภค เพื่อคัดเลือกรูปแบบที่จะนามาผลิตเป็นชิ้นงานต๎นแบบ
4.1 ผลการศึกษาศิลปหัตถกรรมผ้ายกนคร เพื่อประยุกต์สู่การออกแบบเครื่องประดับ
ในการศึกษาลักษณะเฉพาะถิ่นของศิลปหัตถกรรมผ๎ายกนครนั้น ผู๎วิจัยได๎ทาการศึกษาโดยใช๎กรอบ
การศึกษาศิลปหัตถกรรมของ วิบูลย๑ ลี้สวุ รรณ ( 2532: 129) ซึ่งได๎กลําวไว๎วํา การศึกษาศิลปหัตถกรรม
พื้นบ๎านไว๎วําการศึกษาศิลปหัตถกรรมพื้นบ๎านนั้นไมํวําในด๎านใดก็ตามควรจะศึกษาปัจจัยแวดล๎อม ประกอบกับ
ศึกษาศิลปหัตถกรรมโดยตรง ทั้งนี้เพราะปัจจัยแวดล๎อมจะชํวยให๎เกิดความรู๎และความเข๎าใจหัตถกรรมพื้นบ๎าน
ได๎ชัดเจนยิ่งขึ้น แตํเนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ มุํงเน๎นด๎านการประยุกต๑สูํการออกแบบ ดังนั้นการวิเคราะห๑ด๎าน
การสร๎างรูปแบบจึงเป็นประเด็นสาคัญที่ผู๎วิจัยให๎ความสาคัญมากที่สุดในการวิจัยในครั้งนี้ และหัวข๎ออื่น ๆ
รองลงมาตามลาดับ
4.1.1 ความจาเป็นและความต๎องการ
4.1.2 การเลือกสรรวัสดุและวัตถุดิบ
4.1.3 กรรมวิธีและเทคนิค
4.1.4 การสร๎างรูปแบบ
4.1.1 ผลการศึกษาศิลปหัตถกรรมผ้ายกนคร ด้านความจาเป็นและความต้องการ
ศิลปหัตถกรรมผ๎ายกนครเป็นงานศิลปหัตถกรรมที่แสดงความเป็นเอกลักษณ๑ลักษณะ
เฉพาะถิ่นที่มีคุณคําในเชิงศิลปะของสกุลชํางนคร ต๎องอาศัยฝีมือความละเอียดบรรจงเป็นการถํายทอดกรรมวิธี
และแนวคิดที่บํงบอกวิถีชีวิตของกลุํมชนชาวนครศรีธรรมราชในอดีต ที่ได๎รับการถํายทอดกันมารุํนสูํรุํน ตั้งแตํ
บรรพบุรุษ ทาให๎ทราบถึงประวัติความเป็นมา ชีวิตความในยุคสมัยตํางๆ

ศิลปหัตถกรรมผ๎ายกนคร ได๎รับอิทธิพลมาจากที่ใดยังไมํมีหลักฐานอยํางแนํชัด แตํถ๎ากลําวถึง
จุดเริ่มต๎นของผ๎ายกนครในประเทศไทย
นั้นกลําวได๎วํามีแหลํงกาเนิดมาจากสกุลชํางทอผ๎ายกนครชาว
นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นชนชาติดั้งเดิมที่อยูํอาศัยในประเทศไทยมาเป็นเวลานาน มีการสั่งสมศิลปวัฒนธรรมมา
เป็นเวลานาน และจากการทบทวนวรรณกรรมเบื้องต๎น ทาให๎ทราบถึงวัตถุประสงค๑ของการสร๎างเครื่องผ๎ายก
นคร โดยมีการแบํงประเภทของผ๎ายกนคร ไว๎สองประเภทใหญํ ๆ ตามลักษณะทางวัฒนธรรม คือ วัฒนธรรม
แบบราชสานักและวัฒนธรรมแบบชาวบ๎าน
ผ๎ายกเมืองนคร เป็นชื่อเฉพาะ หมายถึง ผ๎าทอพื้นเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ทอสืบ
ตํอกันมาแตํโบราณ เป็นผ๎าที่ได๎รับการยกยํองมาแตํโบราณวําสวยงามแบบอยํางผ๎าชั้นดี สันนิษฐานวําในสมัย
อาณาจักรตามพรลิงค๑หรือตัมพะลิงค๑ ซึ่งเป็นอาณาจักรโบราณที่มีมาตั้งแตํกํอนสมัยพุทธศตวรรษที่ 7 และมี
ศูนย๑กลางอยูํที่นครศรีธรรมราชในปัจจุบันคงจะมีการทอผ๎าอยํางจริงจังแล๎ว เพราะยุคนั้นตามพรลิงค๑ เป็นเมือง
ทําศูนย๑กลางการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค๎า และการเผยแพรํศิลปวัฒนธรรม จึงมีการแลกเปลี่ยนรับเอา
ศิลปวัฒนธรรมจาก จีน อินเดีย และอาหรับ ชาติตํางๆเหลํานี้คงจะนาเอาวิชาการทอผ๎ามาถํายทอดไว๎ ซึ่งทาให๎
ชาวพื้นเมืองรู๎จักการทอผ๎าทั้งผืนเรียบและผ๎ายกดอก สํวนการทอผ๎ายกที่ลวดลวดลายสีสันวิจิตรงดงาม คงเพิ่ง
จะเริ่มทากันในสมัยอยุธยาตอนปลาย หรือรัตนโกสินทร๑ตอนต๎น กลําวกันวํา ชาวเมืองนครศรีธรรมราชได๎
แบบอยํางการทอผ๎ามาจากแขกเมืองไทรบุรี โดยในปีพ.ศ. 2354 เมื่อครั้งเจ๎าเมืองนครศรีธรรมราช ยกกองทัพ
ไปปราบกบฏ ขากลับได๎กวาดต๎อนครอบครัวเชลย ได๎นาพวกชํางฝีมือมาหลายพวกรวมทั้งชํางทอผ๎ายก คงเป็น
เหตุนี้เองที่เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมกับความรู๎ดั้งเดิมโดยใช๎กรรมวิธีการทอที่สลับซับซ๎อนด๎วยความ
พิถีพิถัน ประกอบกับวัสดุที่นามาทอเป็นสิ่งที่สูงคํามีราคา จึงถือได๎วําผ๎ายกเมืองนครเป็นงานประณีตศิลป์ชั้น
เยี่ยมตั้งแตํรัชกาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล๎านภาลัย จนเป็นเอกลักษณ๑ของการทอผ๎ายกเมืองนครที่ขึ้นชื่อในเวลา
ตํอมา
จนถึงรัชกาลพระจุลจอมเกล๎า เป็นยุคสมัยที่การปกครองบ๎านเมืองเป็นปึกแผํน และสภาพ
เศรษฐกิจดี สํงผลให๎การทานุบารุงศิลปะในแขนงตํางๆ เจริญรุํงเรือง ผ๎ายกเมืองนครเป็นของที่พระมหากษัตริย๑
พระราชทานให๎กับบุคคลสาคัญ เจ๎านายและข๎าราชบริพารชั้นสูง ใช๎สวมใสํเวลาเข๎าเฝูาเป็นการแสดงสถานะ
ของบุคคล
การทอผ๎ายกที่เมืองนครศรีธรรมราช และบ๎านพุมเรียงเมืองไชยา ในชํวงต๎นรัตนโกสินทร๑ มี
ความสัมพันธ๑ใกล๎ชิดกับการทอผ๎ายกของชาวมลายูเป็นอยํางมาก และมีเหตุผลหลายประการที่ชวนให๎คิดวํา
การทอผ๎ายกนครและการทอผ๎ายกพุมเรียง
นําจะได๎รับแบบอยํางมาจากการทอผ๎ายกของชาวมลายูจาก
การศึกษาของผู๎วิจัย สามารถวิเคราะห๑ ข๎อแตกตํางของงานศิลปหัตถกรรมผ๎ายกนครระหวําง ผ๎านครแบบตา
หรับราชสานักและผ๎านครแบบตาหรับชาวบ๎าน โดยใช๎หลักเกณฑ๑ของ วิบูลย๑ ลี้สุวรรณ ( 2532 : 129) ได๎
กลําวไว๎ดังนี้ ศิลปหัตถกรรมพื้นบ๎านไมํวํารูปแบบใดก็ตาม มีการพัฒนาของเครื่องมือเครื่องใช๎ประเภท
หัตถกรรมในประเทศไทย แตํอดีตมานั้น อาจแบํงครําวๆ ออกเป็นสองประเภทคือ
ประเภทที่ 1 เป็นงานศิลปหัตถกรรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช๎กับงานสังคมชั้นสูง ซึ่งได๎แกํผู๎ที่เป็น
ผู๎ปกครองอันได๎แกํ พระมหากษัตริย๑และชนชั้นสูงในราชสานัก งานหัตถกรรมเครื่องมือเครื่องใช๎ตําง ๆ จะได๎รับ

การพัฒนารูปแบบ และการเลือกสรรวัสดุ ให๎เหมาะสมกับสภาพสังคม และมักคานึงถึงความเหมาะสมกับฐานะ
ของผู๎ใช๎ด๎วย เชํน ขัน สาหรับไว๎ตักน้าที่ทาด๎วยเงินธรรมดา แตํเมื่อพัฒนามาเป็นของใช๎ของคนในราชสานัก
หรือ คนระดับสูง จากการใช๎ขันเงินธรรมดามา เป็นใช๎ขันที่เป็นผ๎ายกนครเงิน หรือ อาจเป็นผ๎ายกนครทอง มา
ทาเป็นขันตักน้าแทนและนอกจากนี้ยังได๎รับการประดับตกแตํงด๎วยลวดลายที่วิจิตรพิสดารยิ่งขึ้นอีกด๎วย การ
ประดิษฐ๑เครื่องมือเครื่องใช๎ของคนในราชสานักหรือคนในสังคมชั้นสูง
จะมีลักษณะเป็นงานศิลปหัตถกรรม
มากกวําจะเป็นเพียงหัตถกรรม
โดยผู๎สร๎างจะเน๎นความสาคัญด๎านความงามและคุณคําทางศิลปะมากวํา
ประโยชน๑ใช๎สอยหลัก ดังนั้นวัฒนธรรมเชํนนี้ จึงกํอให๎เกิดงานศิลปหัตถกรรมผ๎ายกนครภายใต๎บทบาทของ
วัฒนธรรมหลวงหรือวัฒนธรรมราชสานัก โดยงานในลักษณะนี้มักถูกพัฒนาเป็นงานประณีตศิลป์

ภาพที่ 37 ผ๎ายกเมืองนครแบบฉบับราชสานัก
ประเภทที่ 2 เป็นงานหัตถกรรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช๎ในสังคมทั่วไป โดยเฉพาะในสังคม
เกษตรกรรมการสร๎างงานหัตถกรรม เครื่องมือเครื่องใช๎ตําง ๆ ก็ได๎รับการพัฒนาปรับปรุงเชํนกัน หากแตํมุํง
ความสาคัญไปที่ประโยชน๑ใช๎สอยเป็นสาคัญ คือ ให๎หัตถกรรมนั้นสามารถใช๎สอยได๎ดีตามสภาพแวดล๎อมมาก
ที่สุดเทําที่จะทาได๎ เรื่องความงาม หรือ คุณคําทางศิลปะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความชานาญของชํางผู๎สร๎าง เชํน
ขันตักน้า ในชนบททั่วไปก็อาจยังใช๎ขันธรรมดา ที่อาจประดิษฐ๑จากวัสดุธรรมชาติ หรือ ขันเงินธรรมดา จะมี
การพัฒนารูปแบบไปบ๎างก็เป็นเพียงการทาให๎นําชมมากยิ่งขึ้น เชํน การแกะสลักลวดลายตําง ๆ ตรงสํวนขอบ
ขัน ด๎วยลวดลายตําง ๆ แตํหากชํางคนใดมีความสามารถสูงมีความชานาญมากอาจใช๎ลวดลายได๎งดงามอีกด๎วย
ดังนั้นงานผ๎ายกนครทีพ่ ัฒนาขึ้นเป็นงานศิลปหัตถกรรมในสังคมชนชั้นธรรมดา จึงมักเกิดจากาความชานาญ
ของชํางมากกวําความจงใจ หรือตั้งใจจะให๎มีคุณคําทางความงามศิลปะ ดังเชํน ผ๎ายกนครในวัฒนธรรมแบบ
ราชสานัก

ภาพที่ 38 ผ๎ายกเมืองนครแบบชาวบ๎าน

จากงานหัตถกรรมทั้งสองแนวทางดังกลําวทาให๎งานศิลปหัตถกรรม ของกลุํมคนทั้งสองมีลักษณะงาน
ที่แตกตํางกัน
งานศิลปหัตถกรรมของคนในราชสานักและงานหัตถกรรมของคนธรรมดาสามัญ
จะมี
ลักษณะเฉพาะของตนเอง และมีความแตกตํางกันไปตามคตินิยมของแตํละกลุํมชน ดังนั้นผู๎วิจัยจึงได๎ใช๎เกณฑ๑
เหลํานี้ มาใช๎ในการวิเคราะห๑ด๎านวัตถุประสงค๑ในการสร๎างงานผ๎ายกนคร โดยแบํงได๎ดังนี้
ตารางที่ 1 ตารางแสดงประเภทของผ๎ายกนคร
ประเด็นการศึกษา

ผ๎ายกนคร/
วัฒนธรรมราชสานัก

ผ๎ายกนคร/
วัฒนธรรมชาวบ๎าน

ความต๎องการ
และความจาเป็น

สร๎างเพื่อพระมหากษัตริย๑เพื่อใช๎ใน
พระราชวังและแสดงถึงอานาจบารมี
หรือ เป็นของกานัลเพื่อใช๎เพื่อแสดง
ถึงยศและตาแหนํงของ เจ๎าขุนมูล
นายชั้นสูงและยังเป็นเครื่องราช
บรรณาการ แกํแขกของประเทศ

สร๎างเพื่อชาวบ๎าน สามัญชน แสดงถึง
ความมีฐานะที่มั่นคงเป็นของใช๎สาคัญ
ในงานพิธีสาคัญหรือวันสาคัญทาง
ศาสนา

การเลือกสรรวัสดุ
และวัตถุดิบ

นิยมใช๎วัสดุและวัตถุดิบชั้นดีที่สุดมี
ความบริสุทธิ์มากสํวนมากแล๎วเป็น
การถมทอง

นิยมใช๎วัสดุที่หาได๎ในท๎องถิ่น ที่มีราคา
ไมํสูงมากนัก สํวนใหญํนิยมใช๎ผ๎ายก
นครเงิน

รูปรําง/รูปแบบ ใหญํโต เป็นงานผ๎า
ยกนครชิ้นใหญํทั้งสิ้น มี ลักษณะ
รูปแบบเป็นข๎าวของเครื่องใช๎ใน
พระราชวังทั้งหมดรูปแบบลวดลาย
วิจิตร บรรจง ถูกต๎องตามแมํแบบชําง
ประณีตศิลป์ชั้นสูง

รูปรําง/รูปแบบเป็นงานชิ้น เล็ก
เหมาะสมกับการใช๎ในงานพิธีปกติมี
ลักษณะรูปแบบเป็น ข๎าวของเครื่องใช๎
อยํางงําย เชํน พาน ขัน หรือของใช๎ใน
วัด รูปแบบลวดลายวิจิตรบรรจง แบบ
ชํางชาวบ๎านมีการพลิกแพลงลวดลาย
ตํางๆ ให๎เหมาะกับ
สถาพพื้นถิ่น

เทคนิคในการสร๎างมีรายละเอียดสูง
มีข๎อยึดปฏิบัติ ในการทางานที่สืบตํอ
กับมาตามแบบฉบับชาววัง เทคนิค
และกรรมวิธีการสร๎างเป็นเรื่องปกปิด
เป็นความลับ ยากที่เข๎าถึงได๎

เทคนิคในการสร๎าง เน๎นความงําย และ
สะดวกของเครื่องมือและอุปกรณ๑ใน
การสร๎างข๎อยึดปฏิบัตในการทางานสืบ
ตํอจากบรรพบุรุษอยํางเครํงครัด
เทคนิคและกรรมวิธีการสร๎างเป็น
ความลับของวงศ๑ตระกูล

การสร๎างรูปแบบ

เทคนิค
และกรรมวิธี

สํวนแหลํงผลิตศิลปหัตถกรรมเครื่องผ๎ายกนคร
โดยสํวนใหญํมักอยูํในชุมชน
ภายในตัวเมือง
นครศรีธรรมราช โดยชํางผู๎สร๎างานผ๎ายกนครสํวนใหญํเป็นชํางพื้นบ๎าน ซึ่งได๎รับการถํายทอดความรู๎ด๎านผ๎ายก
นครสืบตํอกันมาจากบรรพบุรุษและสํวนหนึ่งของชํางผ๎ายกนครผู๎ที่มีความชานาญในงานด๎านศิลปหัตถกรรมผ๎า
ยกนคร ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนครศรีธรรมราช ด๎านผ๎ายกนคร คุณสุชาดา ม๎าแก๎ว ประธาน ณ โครงการศูนย๑
ศิลปาชีพบ๎านเนินธัมมัง เป็นโครงการพระราชดาริในสมเด็จพระบรมราชินีนาถ โดยกํอตั้งเมื่อ พ.ศ.2537 ณ
ต.แมํเจ๎าอยูํหัว อ.เชียงใหญํ จ.นครศรีธรรมราช เริ่มแรกมีสมาชิก 11 คน ทอผ๎าตามพระราชเสาวนีย๑ฯ สํงกอง
ศิลปาชีพสวนจิตรลดา ปัจจุบันมีสมาชิก 129 คน มีสานักงานพัฒนาชุมชนเข๎าไปเป็นหนํวยงานเสริมสนับสนุน
กี่ทอผ๎า จานวน 20 ชุด และโรงเรือน 1 หลัง และชํวยเหลือในด๎านการตลาด ซึ่งอยูํในการควบคุมดูแลของชุด
ประสานงานศูนย๑ศิลปาชีพ กองทัพภาคที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช ได๎ให๎ความรํวมมือในการให๎ข๎อมูลเชิงลึก
กับผู๎วิจัย โดยได๎แบํงประเภทของผ๎ายกนครไว๎ดังนี้ งานผ๎ายกนครแบํงได๎ 2 ประเภท คือ

ภาพที่ 39 โครงการศูนย๑ศิลปาชีพบ๎านเนินธัมมัง
การทอผ๎ายกมีกระบวนการทอโดยเพิ่มลวดลายผ๎าให๎เป็นพิเศษขึ้น มีขั้นตอนและวิธีการทอ คล๎ายการ
ทอผ๎าขิดหรือผ๎าจก แตํตํางกันที่บางครั้งผ๎ายกจะทอเป็นลายพิเศษ มีตะกอเขาลอยยกดอกแยกเส๎นยืนตํางหาก
จะยกครั้งละกี่เส๎นก็ได๎ ขึ้นอยูํกับการออกแบบลายทอต๎องการลวดลายอยํางไร มีลายมีเชิงที่แปลกออกไป การ
ทอจึงต๎องใช๎ขั้นตอนและวิธีการเก็บลายด๎วยไม๎เรียวปลายแหลม ตามลวดลาย ที่กาหนดจนครบ คัดยกเส๎นยืน
ขึ้นเป็นจังหวะ มีลวดลายเฉพาะสํวนสอดเส๎นพุํงไปสานขัดตามลายที่คัดไว๎ การเก็บตะกอเขาลอยยกดอกเพื่อผู๎
ทอจะได๎สะดวกไมํต๎องคัดเก็บลายทีละเส๎น เป็นความสามารถและเทคนิคเฉพาะตัวของชํางแกะดอกผูกลาย ซึง่
การร๎อยตะกอเขาลายนี้ใช๎เวลามาก เพราะต๎องทาด๎วยมือทั้งหมด บางลายเสียเวลาหลายเดือนกวําจะมัดเขา
เสร็จ และเมื่อร๎อยตะกอเสร็จแล๎ว ถ๎าเป็นกี่กระตุกก็จะทอได๎รวดเร็วแตํถ๎าเป็นกี่โบราณก็จะทอได๎ช๎า การทอ
ผ๎ายกดอกนี้สามารถตกแตํงลวดลายให๎สวยงาม และทอออกมาได๎หลายสี
ลักษณะผ๎ายกเมืองนครมีรูปแบบการทอ 3 รูปแบบ แตกตํางกันในการทอและการนาไปใช๎งาน
แบบที่ 1 กรวยเชิงซ๎อนหลายชั้น เป็นผ๎าสาหรับเจ๎าเมือง ขุนนางชั้นสูงและพระบรมวงศานุวงศ๑
นิยมทอผ๎าด๎วยเส๎นทอง ลักษณะกรวยเชิงจะมีความละเอียดอํอนช๎อย ลวดลายหลายลักษณะประกอบกัน ริม

ผ๎าจะมีลายขอบผ๎าเป็นแนวยาวตลอดทั้งผืน กรวยเชิงสํวนใหญํมีตั้งแตํ 2 ชั้นและ 3 ชัน้ ลักษณะพิเศษของ
กรวยเชิงรูปแบบนี้ คือ พื้นผ๎าจะมีการทอสลับสีด๎วยเทคนิคการมัดหมี่เป็นสีตํางๆเชํน แดง น้าเงิน มํวง ส๎ม
น้าตาล ลายท๎องผ๎าพบนิยมทอผ๎าพื้นและยกดอก เชํน ยกดอกลายเกร็ดพิมเสน ลายดอกพิกุล เป็นต๎น

ภาพที่ 40 ผ๎ายกนครกรวยเชิงซ๎อนหลายชั้น
แบบที่ 2 กรวยเชิงชั้นเดียว นิยมทอผ๎าด๎วยเส๎นทองหรือเส๎นเงิน จะพบในผ๎ายกเมืองนครซึ่งเป็นผ๎า
สาหรับคหบดีและเจ๎านายลูกหลานเจ๎าเมือง ลักษณะกรวยเชิงจะสั้น ทอคั่นด๎วยลายประจายามก๎ามปู ลาย
ประจายามเกลียวใบเทศ ไมํมีลายขอบในสํวนของลายท๎องผ๎านิยมทอด๎วยเส๎นไหมเป็นลวดลายตํางๆ เชํน ลาย
ดอกพิกุล ลายก๎านแยํง ลายดอกเขมร ลายลูกแก๎วฝูง เป็นต๎น

ภาพที่ 41 ผ๎ายกนครกรวยเชิงซ๎อนชั้นเดียว
แบบที่ 3 กรวยเชิงขนานกับริมผ๎า ผ๎ายกเมืองนครลักษณะนี้เป็นผ๎าสาหรับสามัญชนทั่วไปใช๎นุํง
ลวดลายกรวยเชิงถูกดัดแปลงมาไว๎ที่ริมผ๎าด๎านใดด๎านหนึ่ง โดยผสมดัดแปลงนาลายอื่นมาเป็นลายกรวยเชิง
เพื่อให๎สะดวกในการทอและการเก็บลายสามารถทอได๎เร็วขึ้น ผ๎าลักษณะนี้มีทั้งทอด๎วยไหม ทอด๎วยฝูายหรือ
ทอผสมฝูายแกมไหม ทีพ่ บจะเป็นผ๎านุํง สาหรับสตรี หรือใช๎เป็นผ๎านุํงสาหรับเจ๎านาคในพิธีอุปสมบท

ภาพที่ 42 ผ๎ายกนครกรวยเชิงขนานกับริมผ๎า
4.1.2 ผลการศึกษาศิลปหัตถกรรมผ้ายกนครด้านการเลือกสรรวัสดุและวัตถุดิบ
โดยการศึกษาศิลปหัตกรรมผ๎ายกนคร ทาให๎ผู๎วิจัยสามารถวิเคราะห๑และแยกแยะกระบวนการผลิต
ของศิลปหัตถกรรมผ๎ายกนคร ออกเป็น 4 ขั้นตอน เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจที่ตรงกัน จึงใครํที่จะนากรรมวิธีการ
ผลิตผ๎ายกนคร นั้นมาใช๎แบํงในการศึกษาถึง วัสดุและอุปกรณ๑ที่ใช๎ในการสร๎างศิลปหัตถกรรมผ๎ายกนครศรี
ธรรรมราช โดยเพื่อความเข๎าใจจึงขอแบํงกลุํมไว๎ ดังนี้
4.1.2.1 วัสดุ ในการทาผ๎ายกเมืองนครศรีธรรมราช หมายถึง เครื่องมือ และอุปกรณ๑
มากมายหลายชนิด บางชนิดเป็นเครื่องมือที่หาซื้อได๎ทั่วไปตามร๎านจาหนําย แตํอุปกรณ๑บางชนิดที่เป็นอุปกรณ๑
เฉพาะที่ชํางทอผ๎ายกนครต๎องจัดทาขึ้นไว๎ใช๎เองเพื่อความชานาญของตัวเอง หรือได๎รับสืบทอดมาจากบรรพ
บุรุษ

ภาพที่ 43 เส๎นด๎ายทองคาสาหรับการทอยกดอกเอกลักษณ๑ผ๎ายกเมืองนคร
4.1.2.2.วัตถุดิบ ในการสร๎างผ๎ายกนครศรีธรรมราช หมายถึง วัตถุดิบหลายชนิดประกอบกัน
ตามกรรมวิธีและขั้นตอนตําง ๆ ของแตํละชิ้นงานผ๎ายกนคร ัตถุดิบในการทอไว๎ได๎แกํผ๎าฝูายและผ๎าไหม
ผ๎าทอกับชีวิตคนไทยของ(วัฒนะ จูฑะวิภาต:2555)แบํงตามวัตถุดิบในการทอได๎ดังนี้
๑. ผ๎าฝูาย ฝูายเป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกได๎ทุกภาคของประเทศไทยเพราะเป็นพืชที่
ชอบอากาศร๎อนและด๎วยคุณสมบัติของฝูายที่ดูดความชื้นและเป็นตัวนาความร๎อนที่เลวเหมาะสาหรับทอเป็น
เสื้อผ๎าเครื่องนุํนหํมในประเทศเมืองร๎อนเนื่องจากเมื่อฝูายดูดความชื้นแล๎วจะระเหยเป็นไอทาให๎ผู๎สวมใสํรู๎สึก
เย็นสบายฝูายที่ใช๎ในการทอเส๎นฝูายมี 2 พันธุ๑ คือพันธุ๑ใหญํและพันธุ๑เล็ก พันธุ๑ใหญํเรียกอีกชื่อหนึ่งวําพันธุ๑
พื้นเมืองดอกฝูายมีลักษณะเป็นปุยขนาดใหญํพองฟูมีสีขาวนวล เมล็ดสีดาเกาะติดกับปุยฝูาย สํวนพันธุ๑เล็กดอก
จะมีขนาดเล็กมีลักษณะปุยไมํพองแตํมีความหนาแนํนตัวของปุยฝูาย
โครงสร๎างของฝูายมีความยาวที่

ตํอเนื่องกันและมีความเหนียวทนทานจึงเหมาะที่จะนามาทาเป็นเส๎นยืนและเส๎นพุํง สาหรับการทอผ๎า เมื่อ
ชาวบ๎านเก็บดอกฝูายแล๎ว ก็จะนาดอกฝูายไปตากแดดให๎แห๎งสนิทกํอนเพื่อให๎ดอกฝูายพองฟูและเพิ่มความ
เหนียวของปุยฝูาย จากนั้นก็แยกเมล็ดออกจากปุยฝูายเรียกวําหีบฝูายโดยใช๎อุปกรณ๑แยกเมล็ดออกจาก ปุย
ฝูายเรียกวํา อิ้วการแยกเมล็ดออกจากปุยฝูายเป็นการแยกอยํางละเอียดสูงมีการแบํงทั้งเมล็ดและปุยในขณะที่
แยกเมล็ดออกจากปุยนุํนก็จะได๎เมล็ดพันธุ๑เพื่อทาการปลูกในครั้งตํอไป เมื่อได๎ปุูยฝูายแล๎วนามาดัดและคลึงปุย
ฝูายกับไม๎กระดานให๎เป็นแทํงตํอจากนั้นก็นามาปั่นฝูายให๎เป็นเส๎น (ภาณุพงศ๑ ข๎างจะงาม 2552: 47-52)
ชนิดผ๎าฝูาย
• ฝูายเป็นพืชที่ปลูกได๎ทุกภาคของประเทศไทย
• คุณสบัติของฝูายที่ดูดความชื้นและระบายอากาศดี
• เหมาะสาหรับทอเป็นเสื้อผ๎าเครื่องนุํนหํม

ภาพที่ 44 ผ๎ายกนครชนิดผ๎าฝูาย
๒. ผ๎าไหม เป็นเส๎นไยธรรมชาติที่เกิดจากการเลี้ยงตัวไหมสํวนมากนิยมเลี้ยงกันใน
ภาคเหนือและอีสานในภาคใต๎มีการเลี้ยงกันบ๎างโดยการปลูกใบหมํอนเพื่อใช๎เลี้ยงไหมเมื่อได๎เส๎นไหมมาแล๎วก็
ทาการสาวไหมออกมาเป็นเส๎นและนาเส๎นไหมที่ได๎มาฟอกสีตามธรรมชาติแล๎วเส๎นไหมมีสีเหลืองอํอนหรือ
เหลืองแกํหากต๎องการย๎อมสีไหมเป็นสีอื่นจาเป็นต๎องฟอกไหมให๎เป็นสีขาวโดยใช๎น้าดํางในการฟอกเสียกํอน
จากนั้นจึงย๎อมสีได๎ตามต๎องการโดยในอดีตจะใช๎สีที่ได๎จากธรรมชาติ เชํนสี เหลือง เชํนสี เหลือง ใช๎แกํนเเข (ต๎น
แกแล) สีกระดังงา ใช๎ต๎นถลง (ต๎นมะพดู ) สีแดง ใช๎ย๎อมด๎วยครั่งสีลูกหว๎าใช๎ย๎อมด๎วยคราม (ต๎นคราม) สีดาใช๎
ย๎อมด๎วยลูกกระจาย สีเขียว ใช๎ย๎อมด๎วยแถลงแล๎วจึงย๎อมครามทับอีกชั้น
ชนิดผ๎าไหม
• เป็นเส๎นไยธรรมชาติที่เกิดจากการเลี้ยงตัวไหม
• มีคุณภาพของเส๎นใยสูงมีความคงทน
• นิยมนามาสร๎างสรรค๑ลวดลายวิจิตร สีสันสดใสเพื่อใช๎ในโอกาสพิเศษ

ภาพที่ 45 ผ๎ายกนครชนิดผ๎าไหม
ด๎านวัสดุและวัตถุดิบในการสร๎างงานศิลปหัตถกรรมผ๎ายกนครนั้น ต๎องกลําวถึงขั้นตอนการทางานผ๎า
ยกนคร ไปพร๎อมกัน เพื่อจะสร๎างให๎เห็นความสัมพันธ๑ระหวํางขั้นตอน กับลักษณะวัสดุและวัตถุดิบที่ใช๎อยําง
สอดคล๎องกัน โดยมีลักษณะความสัมพันธ๑ระหวํางการใช๎วัสดุและวัตถุดิบในขั้นตอนการทาผ๎ายกนคร ซึ่งกลุํม
ของวัสดุและวัตถุดิบก็จะแบํงแยกไปได๎ตามขั้นตอนตําง ๆ เหลํานี้
4.1.3 การศึกษาศิลปหัตถกรรมผ้ายกนคร ด้านเทคนิคและกรรมวิธีการผลิต
ขั้นตอนการทาผ๎ายกนคร โดยชํางผ๎ายกนครได๎กลําววํา กํอนการเริ่มทางานทุกครั้งจะต๎องมี การไหว๎
ครู ตามความเชื่อและประเพณีนิยมในการทาผ๎ายกนคร ยึดเหนี่ยว บรมครู , พระวิษณุ (นารายณ๑) , พระ
พิฆเนตร และครูชํางที่ได๎สั่งสอนวิชามา ในอดีต จะทาการไหว๎ครูทุกครั้ง กํอนการทางาน หลังจากนั้นจึงเริ่มขั้น
แรกของการทางานคือ ขั้นตอนการออกแบบ กํอนทางานทุกครั้งชํางผ๎ายกนคร จะทาการกาหนดขนาดและ
รูปทรงตลอดจนลวดลายต่าง ๆ ไว๎กํอน กระบวนการขั้นตอนการผลิตขั้นตอนการผลิต (ผ๎ายก)มีขั้นตอนดังนี้
1. ค๎นด๎าย (หมุนด๎าย)
2. สอดฟันฟืม
3. หวีด๎ายเข๎าขอน
4. เอาด๎ายเข๎ากี่
5. ตรวจเส๎นด๎ายให๎ถูกต๎องและครบถ๎วน
6. ผูกตะกอลายขัด
7. ผูกตะกอกรวยเชิง
8. เก็บลายกรวยเชิง จานวน 80 -150 ไม๎
9. ผูกตะกอลายท๎องผ๎า
10. ผูกเท๎าเหยียบและคันยกเพื่อการทอ
11. กรอกระสวยเพื่อการทอ
เริ่มจากการกรอกระสวยสาหรับทอกรวยเชิง เลือกสีที่เหมาะสมและความต๎องการของลูกค๎า การทอ
กรวยเชิงต๎องใช๎ชํางทอ 3 คน ทอตามไม๎ลายที่คัดไว๎จนครบทุกไม๎ และเริ่มทอหน๎านางตามลายครบตามจานวน
ความยาวที่ต๎องการแล๎วเริ่มทอลายท๎องผ๎าตามความต๎องการหรือตามที่ลูกค๎าสั่ง เสร็จจาการทอลายแล๎วก็ทอ

กรวยเชิงอีกครั้งให๎ครบเหมือนกับครั้งแรก หลังจากครบกรวยเชิงตามที่ต๎องการแล๎วก็ทอผ๎าพื้นตามจานวนที่
เหมาะสมในการใช๎งาน การทอผ๎ายกจะยากกวําผ๎ายกดอก เพราะเป็นผ๎าโบราณมีความละเอียด ประณีต ในวัน
หนึ่ง ๆ ชํางทอจะทอผ๎ายกเมืองนครได๎ประมาณ 30 – 40 เซนติเมตร ในผ๎ายกเมืองนครหนึ่งผืน 4 หลา) จะ
ใช๎เวลาทอประมาณ 15 -20 วัน สาหรับราคาจะขึ้นอยูํกับความยากงํายของลายผ๎า
ขั้นตอนการผลิตผ้าไหมไทย
การปลูกหมํอนเลี้ยงไหมและทอผ๎าไหมไทยเป็นอาชีพที่มีกระบวนการผลิตที่ซับซ๎อนและเกี่ยวข๎อง
กับการผลิตหลายขั้นตอนและมีการกระจายการใช๎แรงงานในครอบครัวได๎ทุกวัย สาหรับขั้นตอนการ
ผลิตเริ่มตั้งแตํ การปลูกหมํอนเลี้ยงไหม การสาวไหม และการทอผ๎าไหม ถือเป็นอาชีพที่นาเอาภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นมาใช๎ในการผลิตเพื่อสร๎างมูลคําเพิ่ม สร๎างเอกลักษณ๑เฉพาะและความโดดเดํนให๎แกํสินค๎าของแตํละ
ท๎องถิ่นกระบวนการผลิตผ๎าไหมไทยแบํงการดาเนินงานเป็น 5 ขั้นตอนการผลิต (กรมสํงเสริมการเกษตร,
2538) ดังนี้
1. การปลูกหมํอน หมํอน (Morus alba L.) เป็นพืชในตระกูล Moraceae หมํอนถือ
เป็นพืชมีความสาคัญอยํางยิ่งตํอการเลี้ยงไหมเพราะใบหมํอน
เป็นอาหารที่สาคัญของตัวหนอนไหมที่เลี้ยง
สาหรับผลิตเส๎นไหมในเชิงการค๎า (กรมสํงเสริมการเกษตร, 2538) ดังนั้นในขั้นตอนแรกของกระบวนการผลิต
เส๎นไหมจึงต๎องมีการปลูกและดูแลต๎นหมํอนให๎เกิดใบที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับการเลี้ยงหนอนไหมในแตํละวัย
เพื่อให๎ได๎ผลผลิตรังไหม และเส๎นไหมสูง ต๎นหมํอนเป็นพืชที่ขึ้นงํายและเจริญเติบโตโดยไมํต๎องอาศัยน้ามากนัก
พันธุ๑หมํอนที่เกษตรกรนิยมใช๎ปลูกได๎แกํ บุรีรัมย๑60 นครราชสีมา 60 หมํอนน๎อย สกลนคร คุณไพ เป็นต๎น
โดยทั่วไปการเตรียมดินกํอนการปลูกควรไถดินลึก 40 เซนติเมตร ผึ่งแดดทิ้งไว๎5-7 วันแล๎วทาการไถพรวน
พร๎อมปรับพื้นที่ให๎เสมอกํอนปลูก ใช๎ระยะปลูก0.70-0.75 เมตร x 1.5-2.5 เมตร หรือตามความเหมาะสม
กับขนาดของเครื่องมือที่ใช๎ในการเขตกรรม ทํอนพันธุ๑ที่นามาปลูกควรอายุตั้งแตํ 4 เดือน ถึง 1 ปีตัดเป็นทํอน
แตํละทํอนมี5-6 ตา ความยาวประมาณ 20-30 เซนติเมตร นิยมปลูกด๎วยกัน 2 วิธีคือ การนาทํอนพันธุ๑ปลูก
โดยตรงในแปลง และการปักชาทํอนพันธุ๑ในแปลงเพาะชากํอนแล๎วจึงย๎ายปลูกลงแปลง จากนั้นดูแลให๎น้า
กาจัดวัชพืช ใสํปุ๋ย หลังจากปลูกหมํอนไปแล๎วประมาณ 6-8 เดือน ถ๎ามีการดูแลรักษาที่ดีก็สามารถตัดใบไป
เลี้ยงไหมได๎(สถาบันหมํอนไหมเฉลิมพระเกียรติ,2550)
2. การเลี้ยงไหม (Silkworm rearing)
ไหม (silkworm) ที่กินใบหมํอนเป็นอาหารมีชื่อวิทยาศาสตร๑วําBombyx mori อยูํในวงศ๑
Bombycidae ไหมเป็นแมลงที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปรํางแบบสมบูรณ๑(Completely metamorphosis
insect) แบํงระยะการเจริญเติบโตออกเป็น 4 ระยะ ได๎แกํ ระยะไขํ ตัวหนอน ดักแด๎ และผีเสื้อ มีเพียง
ระยะตัวหนอนเทํานั้นที่กินอาหารและอาหารของหนอนไหมก็คือใบหมํอน หนอนไหมจะนาสารอาหารชนิด
ตํางๆ จากใบหมํอนไปสร๎างความเจริญเติบโตโดยผํานการยํอยและดูดซึมเป็นปริมาณ 1 ใน 3 ของสารอาหาร
ทั้งหมด ครึ่งหนึ่งของโปรตีนที่ดูดซึมจากใบหมํอนจะถูกนาไปใช๎ผลิตสารไหม เมื่อถึงวัย 5 วันแรกตํอมไหม(silk
gland) จะหนักเพียง 6.36% ของนาหนักตัวไหม เมื่อไหมสุกกํอนเข๎าทารัง ตํอมไหมจะหนักถึง 41.97% จะ
เห็นวําปลายวัยที่ 5 สารอาหารโดยเฉพาะโปรตีนเกือบทั้งหมดถูกเปลี่ยนไปเป็นสารที่ใช๎ชักใยทารังหรือเส๎นไหม

นั่นเอง พันธุ๑ไหมที่ใช๎เลี้ยงมีทั้งไหมพันธุ๑ไทย(Native Thai variety : Polyvoltine) พันธุ๑ไทยลูกผสม(Thai
hybrid variety)) และพันธุ๑ลูกผสมตํางประเทศ(Foreign hybrid variety :Bivoltine) การเลี้ยงไหมโดยทั่วไป
ไหมจะมี5 วัย วัย 1-3 เรียกวําไหมวัยอํอน(Young silkworm) และวัย 4-5 เรียกวําไหมวัยแกํ(Grown
silkworm) เมื่อไหมสุกจะทารังโดยการพํนเส๎นใยหํอหุ๎มคือ เส๎นใยที่พํนออกมาจากปากของตัวหนอนไหมที่โต
เต็มวัยเพื่อมาหํอหุ๎มตัวปูองกันศัตรูทางธรรมชาติในขณะที่หนอนไหมลอกคราบจากหนอนไหมเป็นตัวดักแด๎
และไมํสามารถเคลื่อนที่ได๎
หนอนไหมเป็นแมลงชนิดหนึ่งซึ่งมีการเจริญเติบโตจากไขํไหม และเป็นตัวหนอนไหม ในขณะที่
เป็นตัวหนอนไหมจะเจริญเติบโตโดยการลอกคราบประมาณ 3-4 ครั้งในระยะเวลาประมาณ 20-22 วัน
และจะมีน้าหนักตัวเพิ่มขึ้น 10,000 เทํา โดยการกินอาหารเพียงอยํางเดียว คือใบหมํอน และเมื่อเจริญ
เติบโตเต็มที่แล๎ว จะหยุดกินอาหาร แล๎วพํนเส๎นใยออกมาหํอหุ๎มตัวเอง ที่เราเรียกวํารังไหม(Cocoon)
ซึ่งมีลักษณะกลมรีคล๎ายเมล็ดถั่ว เกษตรกรผู๎เลี้ยงไหมไทยจะเก็บรังไหมไว๎แล๎วรีบสาวเส๎นไหมให๎เสร็จภายใน
10 วัน(กรมสํงเสริมการเกษตร, 2538) กํอนที่ดักแด๎ไหมจะกลายเป็นผีเสื้อและเจาะออกมาจากรังไหมทาให๎
รังไหมเสียหายเมื่อนาไปสาวจะได๎เส๎นไหมที่มีคุณภาพต่า ผลผลิตรังไหมที่ได๎ของเกษตรกรมีสีเหลือง สํวนใหญํ
ได๎มาจากพันธุ๑พื้นเมืองและพันธุ๑ไทยลูกผสม
3. การสาวไหม (Silk reeling)
การสาวไหม คือ การดึงเส๎นไหมออกจากรังไหม เพื่อผลิตเส๎นไหมตามขนาดที่ต๎องการสาหรับการทอ
ผ๎าไหม (สานักอนุรักษ๑และตรวจสอบมาตรฐานหมํอนไหม, 2554) การสาวไหมทาได๎โดยการนารังไหมมาต๎ม
ในน้าที่มีอุณหภูมิตั้งแตํ 70-80 องศาเซลเซียสเพื่อทาให๎กาวไหม (Sericin) อํอนตัวและดึง
เส๎นไหมออกมาเป็นเส๎นยาวได๎ อุณหภูมิที่ใช๎ในการสาวไหมนั้นจะต๎องต่ากวําจุดเดือด ถ๎าน้าที่ต๎มร๎อนเกินไป จะ
สังเกตได๎จากเส๎นไหมที่สาวขึ้นมาจะเปื่อยยุํยและเป็นกระจุก แตํถ๎าอุณหภูมิของน้าต่าเกินไปน้าร๎อนไมํพอก็จะ
ไมํสามารถสาวไหมขึ้นมาได๎ความยาวของเส๎นใยจะขึ้นอยูํกับสายพันธุ๑และการดูแลในชํวง
ที่เป็นหนอนไหม เมื่อได๎รังไหมมาแล๎วกํอนที่จะนารังไหมไปสาวจะต๎องคัดรังไหมที่เสียกํอนเพื่อให๎ได๎เส๎นไหมที่ดี
มีความสม่าเสมอ (สานักงานมาตรฐานสินค๎าเกษตรและอาหารแหํงชาติ, 2550) การสาวไหมแบํงออกเป็น 2
ประเภท คือ
3.1 การสาวไหมด๎วยมือ(Hand reeling)เป็นวิธีการดึงใยไหมออกมาจากรังไหมโดยใช๎มือ
และอุปกรณ๑การสาวอยํางงํายที่เป็นภูมิปัญญาท๎องถิ่น การสาวไหมสํวนใหญํของไทยสํวนใหญํเป็นสาวด๎วยมือ
เครื่องมือและอุปกรณ๑ในการสาวไหมด๎วยมือ มี2 ชนิด คือ พวงสาวไหมแบบพื้นบ๎าน(Traditional reeling
tool) และพวงสาวไหมแบบปรับปรุง
3.2 การสาวไหมด๎วยเครื่องสาวไหมขนาดเล็กระดับชุมชนที่มีหัวสาว 3-5 หัวสาวเป็นการ
สาวไหมโดยเครื่องสาวไหมที่ขับเคลื่อนด๎วยกาลังเครื่องจักรในกระบวนการสาวทั้งหมดที่มีกาลังรวมกันไมํเกิน
5 แรงม๎า เหมาะสมกับเกษตรกรที่เลี้ยงไหมพันธุ๑ไทยลูกผสมในปริมาณมาก และไมํสามารถสาวไหมได๎ทันเวลา
จะทาให๎หนอนไหมเจาะออกมาเป็นผีเสื้อทาให๎รังเสีย เมื่อนาไปสาวจะทาให๎เส๎นไหมไมํมีคุณภาพ เนื่องจาก
ในขณะสาวไหมเส๎นไหมจะขาดบํอยครั้ง ทาให๎เส๎นไหมเกิดปุุมปม เกษตรกรจึงสามารถนารังไหมไปจาหนําย
ให๎แกํโรงสาวไหมชุมชนซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของกลุํมเกษตรกรเป็นกลุํมสาวไหมโดยใช๎เครื่องสาวไหมที่มี
ขนาดหัวสาว 3-5 หัวสาวตํอชุด ทาให๎ประสิทธิภาพการสาวไหมดีขึ้นและเร็วขึ้น เส๎นไหมมีความส่าเสมอ
เนื่องจากการสาวไหมที่สามารถควบคุมขนาดเส๎นไหมได๎ในระดับหนึ่ง

3.3 การสาวไหมด๎วยเครื่องจักร (Machine reeling)การสาวไหมโดยใช๎เครื่องจักรอัตโนมัติ
(Automatic reeling machine)ใช๎ในการสาวไหมโดยใช๎รังไหมที่มีเปอร๑เซ็นต๑เปลือกรังไมํต่ากวํา 19
เปอร๑เซ็นต๑เพราะรังไหมที่มีเปอร๑เซ็นต๑เปลือกรังต่า เส๎นไหมจะขาดบํอย เนื่องจากการสาวด๎วยเครื่องจักร
อัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติจะมีความเร็วในการสาวสูง และใช๎แรงงานในการควบคุมการสาว สาวไหมเพียง 2-3
คน ตํอ ชุดหัวสาว(ประมาณ200 หัวสาว) ดังนั้นประสิทธิภาพการสาวสูงมาก จึงต๎องใช๎รังไหมที่มีคุณภาพดี
และมีเส๎นใยมาก เพื่อให๎ได๎เส๎นไหมที่มีคุณภาพสูง รังไหมที่ใช๎ในการสาวเป็นรังไหมลูกผสมตํางประเทศสีขาว
และพันธุ๑ไทยลูกผสมสีเหลืองซึ่งโรงสาวไหมรับซื้อจากเกษตรกรเครือขํายโดยการรับซื้อตามคุณภาพรังไหมที่ใช๎
เส๎นไหมที่สาวได๎เป็นเส๎นไหมหนึ่งแตํจะมีการจาแนกชั้นคุณภาพ 7 ชั้นคุณภาพ ได๎แกํ เส๎นไหมชั้น B, A, 2A,
3A, 4A, 5A และ 6A ปัจจุบันโรงสาวไหมที่ใช๎เครื่องจักรในการสาวไหมมีประมาณ 5 โรงงานทั่วประเทศ
ได๎แกํ

ภาพที่ 46 เครืองมือในการดึงไหม
4. การฟอกย๎อมสีไหม (Degumming and dyeing of silk yarn)
ในการผลิตผ๎าไหมไทยนิยมทาการฟอกย๎อมสีเส๎นไหมซึ่งถือเป็นเอกลักษณ๑ของผ๎าไหมไทย ที่แตกตําง
จากผ๎าไหมที่ผลิตจากทั่วโลกที่นิยมการย๎อมสีผ๎าผืน
ซึ่งการฟอกและย๎อมสีไหมเป็นกระบวนการผลิตที่
ดาเนินการก ํอนการนาเส๎นไหมดิบที่ได๎จากการสาวไหมไปย๎อมสีนั้นจะต๎องนาเส๎นไหมดิบไปฟอกเพื่อลอกกาว
ไหมเซริซนิ (Sericin)ออกกํอนซึ่งขั้นตอนในการลอกกาวไหมถือเป็นกระบวนการที่สาคัญและมีผลตํอคุณภาพ
มาตรฐานผ๎าไหมที่ขอรับการรับรองมาตรฐานตํางๆ โดยเฉพาะตรานกยูงพระราชทาน เนื่องจากหากการฟอก
กาวไมํดีไมํมีคุณภาพไมํสามารถฟอกกาวเซริซินออกจากเส๎นไหมได๎หมดจะทาให๎การย๎อมสีไหมเกิดปัญหาด๎าน
คุณภาพของการติดสีและเกิดการตกสีเวลานาผ๎าไหมไปซัก สารที่ใช๎ในการฟอกเส๎นไหมเป็นน้าดํางที่ได๎จากวัสดุ
จากธรรมชาติ และการใช๎สารเคมี สาหรับเส๎นไหมพันธุ๑ไทยที่มีสีเหลืองหลังการฟอกกาวออกแล๎วจะมีสีขาวนวล
เนื่องจากสีเหลืองของเซริซินถูกลอกออกไป ตํอมานาเส๎นไหมไปล๎างในน้าเย็นจากนั้นนาเส๎นไหมขึ้นมาบิดเพื่อ
เอาน้าออกแล๎วกระตุกเส๎นไหมให๎ยืดและตึงนาไปตากในที่ลมโกรกจนแห๎ง เมื่อเส๎นไหมที่ฟอกแห๎งสนิทแล๎วก็จะ
นามาย๎อมสีพื้นโดยนาเส๎นไหมมาแชํน้าให๎เปียกกํอนแล๎วผสมสีที่ต๎องการกับน้าอุํนหลังจากนั้นนาเส๎นไหมขึ้นมา
บิดน้าออก กระตุกแล๎วนากลับไปแชํอีกทาเชํนนี้ไปเรื่อยๆจนครบ 3 ครั้งหรือจนกระทั่งเห็นวําสีติดเส๎นไหม
สม่าเสมอดีแล๎ว (จิตตภู, 2545)
4.1 การฟอกย้อมด้วยวัสดุธรรมชาติ(Natural materials)
ปัจจุบันการใช๎วัสดุจากธรรมชาติสาหรับการฟอกและการย๎อมสีไหมนั้น มีความสาคัญมาก
ยิ่งขึ้นเนื่องจากการตื่นตัวของผู๎บริโภคในตลาดทั้งในและตํางประเทศในด๎านความปลอดภัย สุขภาพ และการ
รักษาสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติดังนั้นกระแสความนิยมของโลกจึงมุํงเน๎นให๎ความสาคัญกับสินค๎าที่ปราศจาก

การใช๎สารเคมีที่เป็นอันตราย โดยการใช๎สารจากวัสดุธรรมชาติมาเป็นทางเลือกในการผลิต จะเห็นได๎จาก
มาตรฐานการผลิตผ๎าไหมและสิ่งทอของไทยและมาตรฐานนานาชาติที่ได๎จัดทามาตรฐานที่เป็นมาตรฐานทั่วไป
(มาตรฐานสมัครใจ) สาหรับเป็นทางเลือกผู๎บริโภคในตลาดเฉพาะ(Niche market) ได๎แกํ มาตรฐานตรานกยูง
พระราชทาน ของกรมหมํอนไหม ที่ได๎ออกประกาศในข๎อกาหนดของมาตรฐานผ๎าไหมตรานกยูงพระราชทาน
ทุกชนิดจะต๎องใช๎สีที่ไมํทาลายสิ่งแวดล๎อม
หรือการใช๎สีธรรมชาติในการผลิตผ๎าไหมไทย(กรมหมํอนไหม,
2554) และมาตรฐานสินค๎าที่เกี่ยวกับสินค๎าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม (Eco label products)ของสหภาพ
ยุโรป สินค๎าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมของสหภาพยุโรป(EU) เป็นแนวมาตรการที่สหภาพยุโรปเริ่มใช๎มาตั้งแตํ ปี
1998 และประเทศสมาชิกได๎มีการหารือเพื่อจัดทามาตรฐานกลาง ตามประเภทสินค๎าตํางๆ เป็นระยะๆ ได๎
กาหนดตรามาตรฐานตรา EU Eco-label เป็นมาตรการทั่วไป
(1) ขั้นตอนการลอกกาวไหมด๎วยน้าดํางธรรมชาติในการลอกกาวไหมด๎วยดํางธรรมชาติมี
ขั้นตอนดังนี้
1.1) เติมน้าผสมน้าดํางที่เตรียมไว๎ถ๎าน้าดํางเข๎มข๎นมาก(pH ประมาณ12 ขึ้นไป)
อาจเติมน้า 3 ถึง 5 เทําของน้าดําง
1.2) นาเส๎นไหมที่ทาไจไหมดีแล๎วแชํลงในน้าดําง ให๎เส๎นไหมจมใต๎น้าดํางทั้งหมด ไมํ
ต๎องตั้งไฟ ระหวํางแชํให๎กลับไหมและหมั่นสังเกต เมื่อเส๎นไหมอํอนตัวนุํม มีลักษณะเป็นเมือก ให๎ยกขึ้น แตํถ๎า
แชํเส๎นไหมเป็นระยะเวลานานแล๎วเส๎นไหมยังไมํอํอนตัวหรือนุํม ให๎ยกเส๎นไหมออกมาพักไว๎ แล๎วนาน้าดํางไปตั้ง
ไฟให๎พออุํนแล๎วจึงยกภาชนะน้าดํางนั้นลงมาแล๎วนาเส๎นไหมลงแชํจนกระทั่งเส๎นไหมอํอนตัว
1.3) ต๎มน้าในภาชนะที่เป็นสแตนเลสหรือภาชนะเคลือบ เมื่อน้าเดือดพลํานให๎นเส๎น
ไหมที่แชํน้าดํางได๎ที่แล๎วลงไปลวก หมั่นพลิกเส๎นไหมให๎สัมผัสกับน้าร๎อนให๎ทั่ว กาวไหมจะละลายออกมาในน้า
เดือด จนกระทั่งเส๎นไหมกลายเป็นสีครีม (สีมันปู)
1.4) ล๎างเส๎นไหมในน้าร๎อนอีกครั้งหนึ่ง แล๎วผึ่งให๎เย็นลง
1.5) ล๎างด๎วยน้าสะอาดอีก 2 - 3 ครั้ง แล๎วบิดให๎พอหมาด กระตุกให๎เส๎นไหมเรียง
ตัว นาไปผึ่งในที่รํมถ๎าต๎องการลอกกาวเส๎นไหมเพื่อย๎อมสีอํอนให๎ผสมสบูํขาวในน้าร๎อนที่ล๎างเส๎นไหม (ตามข๎อ
1.4) จากนั้นล๎างด๎วยน้าอุํนอีกครั้งให๎คราบสบูํหลุดออก แล๎วจึงล๎างด๎วยน้าจนสะอาด
(2) ขั้นตอนการย๎อมสีธรรมชาติประเทศไทยมีวัสดุธรรมชาติมากมายที่สามารถใช๎ในการฟอก
ย๎อมสีไหมที่เป็นภูมิปัญญาท๎องถิ่นชนิดแตํที่ได๎รับความนิยม และมีคุณภาพดีในการย๎อมนั้นสามารถจาแนกได๎
เป็น 2 กลุํม คือ กลุํมสีย๎อมธรรมชาติที่เป็นสีย๎อมเย็น และกลุํมสีย๎อมธรรมชาติที่เป็นสีย๎อมร๎อน ชนิดของสีและ
วิธีในการย๎อมสีธรรมชาติมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 สีและวิธีการย๎อมเย็นวัสดุหรือพืชในธรรมชาติที่นามาเป็นวัตถุดิบในการ ย๎อมสี
ธรรมชาติที่สาคัญและเป็นที่นิยมในตลาดสิ่งทอและผ๎าไหม ได๎แกํ คราม และฮํอม ให๎
สีน้าเงิน มะเกลือ (ให๎สีดา) เป็นต๎น
2.2 สีและวิธีการย๎อมร๎อนวัสดุหรือพืชในธรรมชาติที่นามาเป็นวัตถุดิบในการย๎อมสี
ธรรมชาติ ที่สาคัญและเป็นที่นิยมในตลาดสิ่งทอและผ๎าไหม ได๎แกํ มะเกลือ (ให๎สีดา) ครั่ง (ให๎สีแดง) มะพูดหรือ
ประโฮด และดอกดาวเรือง(ให๎สีเหลือง)
4.2 การฟอกย้อมด้วยเคมี
กระบวนการลอกหรือฟอกกาวไหมโดยสารเคมีสารเคมีที่ใช๎ได๎แกํ สบูํโซดาแอช และสบูํเทียม
โดยใช๎อัตราสํวนน้ายาลอกกาวไหม 30 ลิตร ตํอเส๎นไหม1 กิโลกรัม สัดสํวนที่ใช๎สบูํหนั่ เป็นฝอย 18% หรือ
180 กรัมตํอน้า 30 ลิตร(สาหรับไหมเหลือง) และสาหรับเส๎นไหมขาว(ลูกผสมตํางประเทศ)ใช๎ปริมาณสบูํ

90 – 100 กรัมตํอน้าย๎อม 30 ลิตร โซดาแอช 5% หรือ 50 กรัม ตํอ น้า 30 ลิตรสบูํเทียม 3% หรือ 30 ซี
ซีตอํ น้า 30 ลิตร หรือ 1 ซีซตี อํ น้า ไหมเส๎นใหญํ(เส๎นไหมสาวเลย หรือไหมลืบ) อาจใช๎โซดาแอช ได๎ถึง 6%
และต๎องเพิ่มสัดสํวนของสบูํเทียมเพิ่มขึ้น แตํไมํใช๎เกินกวํานี้เพราะการใช๎โซดาแอชที่มากเกินไป ทาให๎เส๎นไหม
แตกฟูและขาดงําย ความยืดหยุํน และความเงางามของเส๎นไหมลดลงด๎วยถ๎าไมํสามารถหาสบูํเทียมได๎ อาจ
ผสมน้ายาเอนกประสงค๑ชนิดไมํมีกลิ่นแทนได๎ในอัตราเดียวกัน (ศิริพร และคณะ, 2555)
(1) วิธีการลอกกาวไหมด๎วยดํางจากสารเคมีในการลอกกาวไหมหรือการฟอกกาวไหมเพื่อให๎
ได๎ผ๎าไหมที่มีคุณภาพมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้
1.) แชํเส๎นไหมในน้าเปลํา ประมาณ 10 นาที ให๎กาวไหมอํอนตัวกํอนนาลงในน้ายา
ลอกกาวอาจแชํในน้าอุํน 2 – 3 นาทีเพื่อให๎อุณหภูมิเส๎นไหมใกล๎เคียงกับน้ายาลอกกาว ผู๎ที่ลอกกาวไหม
ชานาญแล๎ว อาจไมํต๎องแชํเส๎นไหมกํอนลอกกาวก็ได๎
2.) ตวงน้าตามอัตราสํวนลงในหม๎อลอกกาว ผสมสารเคมีทั้งหมดด๎วยน้าอุํนแล๎วเท
ลงในหม๎อกวนให๎เข๎ากัน แล๎วนาขึ้นตั้งไฟ
3.) ใสํเส๎นไหมที่แชํน้าอุํนไว๎ลงในน้ายาลอกกาวเมื่ออุณหภูมิ40 – 50องศาเซลเซียส
จากนั้นคํอยๆ เพิ่มความร๎อน เมื่อได๎อุณหภูมิ90 – 95 องศาเซลเซียส ให๎เริ่มจับเวลาการลอกกาวไหม
ระหวํางลอกกาวให๎หมั่นกลับไหมบํอยๆ
4.) เมื่อครบเวลาการลอกกาว 30 – 45 นาที หรือ จนลอกกาวไหมได๎เพียงพอ ซึ่ง
ทดสอบได๎โดยการราดน้าสะอาดเล็กน๎อยบนเส๎นไหมแล๎วจับดูถ๎ารู๎สึกฝืดมือแสดงวําลอกกาวออกดีแล๎ว จึงนา
เส๎นไหมขึ้นรีดน้าออก และล๎างเส๎นไหมในด๎วยน้าอุํนจัด (80 องศาเซลเซียส) นานประมาณ 20 นาที จานวน2
รอบ แล๎วจึงล๎างด๎วยน้าสะอาดจนกวําน้าที่ล๎างจะไมํมีสีปนเปื้อนออกมา
5.) บิดเส๎นไหมให๎หมาด แล๎วนาไปกระตุกให๎ไหมเรียงเส๎น แล๎วนาไปผึ่งในที่รํมจน
แห๎ง หรือนาไปย๎อมสีได๎เลย
(2) ชนิดของสีเคมีการใช๎สีเคมีในการย๎อมสีไหม สีย๎อมที่ได๎จากการสังเคราะห๑ที่นิยมใช๎ย๎อม
เส๎นไหมได๎แกํ สีแอสิด(Acid) สีเบสิค (Basic) และสีรีแอคทีฟ (reactive) ในปัจจุบันจะต๎องคานึงถึงประเด็น
สาคัญทั้งในด๎านมาตรฐานความปลอดภัยตํอผู๎บริโภค และประเด็นด๎านการรักษาสิ่งแวดล๎อม สีย๎อมที่ปลอดภัย
หมายถึงสีย๎อมที่ได๎รับการรับรองวําไมํมีกลุํมแอมีนที่เป็นอันตราย 24 ตัว โดยผู๎ผู๎ผลิตจะต๎องขอใบรับรองวําไมํ
มีกลุํมแอมีนที่เป็นอันตราย(ไมํเกิน 30 มิลลิกรัมตํอกิโลกรัม) ในปี2555 มีบริษัทสีย๎อมที่ได๎รับใบรับรองสีย๎อม
ที่ปลอดภัยจากกรมสํงเสริมอุตสาหกรรม ได๎แกํ สีย๎อมจากบริษัทที่ผลิตในยุโรป เชํน บริษัท ฮันส๑แมน จากัด
บริษัท ไดสตาร๑ไทย จากัด สาหรับสีย๎อมที่ผลิตในประเทศไทย สีย๎อมทีต่ ๎องขอใบรับรองวําไมํมีกลุํมแอมีนที่เป็น
อันตราย สีย๎อมจากบริษัทที่ผลิต/จาหนําย ในประเทศไทย เชํน บริษัท พิสิษฐ๑อินเตอร๑กรุ๏ป จากัดบริษัท ตั้งไทํ
ฮั้วเฮง จากัด สีย๎อมตราสิงโต สีย๎อมตราเครื่องบิน และตราหัววัว เป็นต๎น เป็นต๎น (นฤมลศิริทรงธรรม, 2555)
นอกจากด๎านมาตรฐานความปลอดภัยของสีดังกลําวข๎างต๎นแล๎ว คุณภาพของสีที่ใช๎มีผลตํอคุณภาพของผ๎าไหม
ที่ผลิตโดยตรง ตามระบบมาตรฐานสากลเชํน มาตรฐานเครื่องหมาย Serico ของประเทศอิตาลีEco-lable
ของสหภาพยุโรป ในการตรวจสอบมาตรฐานผ๎าไหมด๎านคุณภาพของสีที่ใช๎นั้นจะต๎องมีการทดสอบมาตรฐาน
ความคงทนของสีตํอปัจจัยตําง ได๎แกํ ความคงทนของสีบนผ๎าตํอการซัก ความคงทนของสีบนผ๎าตํอเหงื่อ ความ
คงทนของสีบนผ๎าตํอการขัดถู(ศิริพร บุญชู, 2554) ความคงทนของสีบนผ๎าตํอแสง ซึ่งจะขึ้นอยูํกับสมบัติของสี
นั้นๆ และวิธีการย๎อม ดังนั้นในกระบวนการฟอกย๎อมสีไหมผู๎ผลิตผ๎าไหม จะต๎องควบคุมสภาวะตํางๆ ให๎ได๎ตาม
คูํมือและวิธีการปฏิบัติอยํางเครํงครัดเพื่อให๎ได๎ผ๎าไหมที่มีคุณภาพมาตรฐานสูงและผํานมาตรฐานการรับรอง
ปัจจัยที่สาคัญที่ต๎องควบคุมในกระบวนการย๎อมสีไหมให๎มีคุณภาพมาตรฐาน ได๎แกํ

• ปริมาณน้าที่ใช๎ย๎อม หรืออัตราสํวนระหวํางวัสดุที่ย๎อมกับปริมาณน้าที่ใช๎
• อุณหภูมิการย๎อมที่เหมาะสม
• การหมุนเวียนของน๎าย๎อม
• สารชํวยย๎อมตํางๆ
• เวลา
• ความสะอาดของอุปกรณ๑
ขั้นตอนที่สาคัญในการทอผ้าไหมด้วยมือ
(1) การเดินเส๎นยืนการเดินเส๎นไหมยืน หรือการจูงไหมหรือการค๎นเครือ กระทาได๎โดยการผูกปลาย
ไหมไว๎ที่หลักคล๎องไหมและคล๎องที่ “หลักขนัด”การค๎นเส๎นยืนนี้จะต๎องคานวณตามขนาดของ “ฟืม” เชํน
ขนาดของเบอร๑80 (40 ชํองตํอนิ้ว)มีชํองฟันหวี1,680 ชํอง ร๎อยฟันหวีชํองละ 2 เส๎น เทํากับ 3,360 เส๎น
ริมผ๎าเพิ่มอีกข๎างละ 10 ชํอง x 2 = 40 เส๎น รวมจานวนเส๎นยืนทั้งหมด = 3,400เส๎น เมื่อได๎จานวนเส๎นยืน
ทั้งหมดแล๎วก็นามาคานวณหาจานวนของหลอดที่ใช๎เดินเส๎นยืน และจานวนรอบที่จะใช๎ในการเดินเส๎นยืนจน
ครบจานวนของเส๎นหลังจากนั้นนาหลอดเดินเส๎นยืนมาตั้งที่ราวตั้งหลอดตามจานวนที่ได๎คานวณไว๎
แล๎วจึง
เดินเส๎นยืนโดยดึงเส๎นมาจากแตํละหลอดแล๎วเก็บแตํละเส๎นแบบไขว๎กันเป็นเส๎นบนเส๎นลํางจนครบจานวน
หลอดที่ตั้งแล๎วจึงนาไปคล๎องที่หลักขนัดเมื่อค๎นจานวนเส๎นยืนจนครบแล๎ว ถักเส๎นยืนเป็นลูกโซํ (เพื่อใช๎ในการ
ขึ้นกี่และสือเข๎าฟืม) และเพื่อเก็บเส๎นยืน ปูองกันการพันกันของเส๎นไหม หลักการสาคัญในการเดินด๎ายยืนที่มี
ผลตํอคุณภาพผ๎าไหมคือต๎องพยายามให๎เส๎นด๎ายตึงสม่าเสมอ(สนั่น บุญลา, 2555)
(2) การร๎อยเส๎นยืนเข๎าฟันหวีเป็นวิธีการร๎อยเส๎นไหมที่เป็นเส๎นยืนเข๎าสูํฟันหวี โดยใช๎ไม๎รูปตะขอแบบ
บาง แบนและลื่นหรืออาจใช๎เหล็กร๎อยตะกอสาหรับเกี่ยวเส๎นไหมทีละเส๎นผํานเข๎าชํองฟันหวีจานวนชํองละ 2
เส๎น ซึ่งเป็นเส๎นลํางและเส๎นบน ร๎อยจนครบทุกชํอง แล๎วนามาผูกติดกับไม๎ม๎วนผ๎า (ไม๎คาพัน) เพื่อเตรียมขึงเส๎น
ยืนเข๎ากี่สนในการผลิตผ๎าไหมให๎มีคุณภาพการร๎อยเส๎นยืนเข๎าฟันหวีควรระมัดระวังอยําให๎เส๎นไหมไขว๎ ร๎อยซ้า
กัน หรือร๎อยข๎าม จึงต๎องมั่นตรวจตราขณะปฏิบัติงาน(สนั่น บุญลา, 2555)
(3) การหวีและม๎วนเข๎าใบพัดฆ๎อนไหม (หัวม๎วนเส๎นยืน)เป็นการจัดเตรียมเส๎นยืนเข๎าสูํกี่ โดยจะขึงเส๎น
ยืนให๎ยาว และตรวจสอบข๎อผิดพลาด เชํนการร๎อยฟันหวีข๎ามกัน เส๎นยืนไมํได๎อยูํคูํกันหรือไมํก็ไขว๎กันอยูํ
จากนั้นม๎วนเส๎นยืนเก็บไว๎ในไม๎กระดานม๎วนหรือใบพัดม๎วนไหม
(4) การนาเส๎นยืนไปติดตั้งในกี่นาเส๎นยืนจากข๎อ (3) ที่เข๎าฟืมและไม๎กระดานม๎วนเข๎ากี่ โดยการติดตั้ง
ไม๎ม๎วนผ๎าที่ชํองของไม๎ม๎วน แล๎วคลี่เส๎นยืนออกจากไม๎กระดานม๎วน ดึงเส๎นให๎ตึงพอดีแล๎วจัดเรียงเส๎น ให๎ถึงหัวกี่
ตรวจสอบเส๎นยืนอีกครั้ง
(5) การคัดลายหรือการเก็บตะกอ (Helding)การเก็บตะกอเป็นการคล๎องเส๎นยืนเอาไว๎ นิยมใช๎ “ไม๎
เตําหรือไม๎ก๎ามปู” เป็นตัวกาหนดความกว๎างของตะกอหรือเขา โดยพันเส๎นตะกอไว๎กับ“ไม๎เรียว (ไม๎ไผํเหลา
กลมขนาดเล็ก)” ทั้งด๎านบนและลําง โดยให๎พันด๎านลํางกํอนเมื่อทาระยะตะกอเสร็จให๎ดึงไม๎เตําออกจะเหลือ
เฉพาะไม๎เรียว 2 อัน (เทํากับ1 ตับ) สาหรับการทอผ๎าชนิด 2 ตะกอ จะมีอยูํ2 ตับ แตํละตับจะคล๎องเส๎นยืนไว๎
1 เส๎น (จะมีตะกอบนและลํางในหนึ่งชํองฟืม) ใช๎วิธีการเหยียบสลับจะเกิดการยกตะกอขึ้นลงเอง เพื่อให๎สอด
กระสวยเส๎นพุํงเป็นการสานขัดให๎เป็นเนื้อผ๎าสํวนเนื้อผ๎าที่มีลวดลายนูนนั้นเกิดจากการใช๎หลายตะกอในการยก
เส๎นยืนให๎เกิดลวดลาย เรียกเทคนิคนี้วํา “การยกดอก”
(6) การผูกโยงตะกอและคล๎องเท๎าเหยียบการผูกโยงตะกอและคล๎องเท๎าเหยียบ เป็นการผูกโยงตะกอ
กับไม๎ลูกกลิ้งและไม๎เท๎าเหยียบต๎องทาเป็นไปตามลวดลายที่กาหนด สามารถแบํงเป็น 2 ขั้นตอนคือ

6.1) การผูกโยงตะกอ เป็นการยึดตับ (ทั้งด๎านบน) กับเส๎นไหมยืนโดยการร๎อยเชือกกับไม๎ไผํ
กลมวางพาดบนกี่
6.2) การโยงตะกอกับเท๎าเหยียบ ผูกตะกอเข๎ากับเท๎าเหยียบเป็นขั้นตอนสุดท๎ายเพื่อให๎
เชื่อมโยงกันเมื่อเหยียบเท๎าเหยียบจะเป็นการยกตะกอขึ้นเพื่อเปิดตะกอสาหรับสอดกระสวยเส๎นพุํงให๎ผํานเส๎น
ยืนทั้งหมดสลับไปมา ซึ่งเป็นกรรมวิธีในสํวนหนึ่งของการสานขัดให๎เป็นเนื้อผ๎าตามลวดลายที่กาหนดในขั้นตอน
การผูกโยงตะกอและคล๎องเท๎าเหยียบเชือกที่ใช๎ในการโยง
ตะกอและไม๎เท๎าเหยียบต๎องแข็งแรงไมํยืดและไมํขาดงําย
(7) การเตรียมเส๎นพุํง(Weft preparation)เส๎นพุํง คือ เส๎นที่จะใช๎ในการพุํงโดยกระสวยตามแนว
ขวางของเส๎นยืน การเตรียมด๎ายเส๎นพุํง มี3 ขั้นตอน (ศิริพร บุญชูและคณะ, 2555) ดังนี้
7.1) การกรอเข๎าอัก การกรอเส๎นไหมพุํงเข๎าอัก เพื่อเป็นการจัดระเบียบเส๎นไหมให๎ไมํพันกัน
และสะดวกกับการกรอเข๎าหลอด
7.2) การกรอเส๎นไหมพุํงเข๎าหลอด (Rewining) การกรอเส๎นพุํงเข๎าหลอดใช๎อุปกรณ๑ที่
เรียกวํา “ไน” หรือหลา เป็นตัวหมุนเส๎นไหมเข๎าสูํหลอดขนาดเล็กที่ใช๎ใสํในกระสวยเส๎นพุํง ในการกรอเส๎นพุํง
สิ่งที่ควรระวังคือ การกรอเส๎นไหมต๎องกรอเรียงกันแนํนไมํหลวมและเส๎นไหมไมํย๎อนกลับไปมาเพราะจะมีผลตํอ
คุณภาพของผ๎าไหม(สนั่น บุญลา, 2555)
7.3) การบรรจุกระสวย การบรรจุกระสวย ทาได๎โดยการนาหลอดเส๎นพุํงขนาดเล็กที่ได๎จาก
ข๎อ 7.2 มาใสํในชํองบรรจุกระสวยสาหรับทอ ต๎องใช๎กระสวยที่มีสภาพดีไมํมีเสี้ยนเพราะจะมีผลตํอคุณภาพ
เนื้อผ๎าไหมที่ทอ
(8) การทอ (Weaving)การทอผ๎าไหมมีเทคนิคและวิธีการทอที่แตกตํางกันหลายวิธี เชํน
การทอยก การทอขิด การจก เป็นต๎น ซึ่งการทอโดยเทคนิคดังกลําวข๎างต๎นเป็นการเพิ่มเส๎นพุํงพิเศษเข๎ามาใน
การทอผ๎าลายขัด สาหรับวิธีในการเพิ่มเส๎นพุํงพิเศษเข๎ามาเพื่อเพิ่มลวดลาย สีสันของผ๎าไหมให๎มีความสวยงาม
และซับซ๎อนมากยิ่งขึ้น สาหรับการทอผ๎าลายขัดพื้นฐาน มีวิธีการทาโดยการเหยียบไม๎เหยียบสลับกัน เมื่อ
เหยียบข๎างหนึ่งแล๎วเส๎นยืนจะเปิดชํองขึ้นสาหรับใช๎กระสวยพุํงเส๎นพุํงเข๎าไป จากนั้นกระทบฟืมเข๎าหาตัวผู๎ทอ
หนึ่งครั้งแล๎วจัดระเบียบของเส๎นในเนื้อผ๎าแล๎วจึงเหยียบไม๎เหยียบอีกอันเพื่อปิดชํองเส๎นพุํง กระทบฟืมอีกครั้ง
เพื่อปิดชํองให๎เนื้อผ๎าแนํนขึ้น แล๎วพุํงกระสวยอีกครั้งเหยียบสลับไปมาจนกลายเป็นเนื้อผ๎า แล๎วทอไปตามความ
ยาวที่ต๎องการแตํต๎องเหลือปลายเส๎นยืนไว๎ประมาณ 50 ซ.ม. เพื่อใช๎ในการตํอเส๎นยืนในครั้งตํอไป
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ้ายก (มผช.62 /2552)
ใช๎ในการรับรองคุณภาพผ๎ายกที่ทอด๎วยกี่ทอมือแบบพื้นบ๎านหรือแบบกระตุก โดยใช๎เส๎นไหมแท๎หรือ
ไหมผสม และใช๎ตะกอในการสร๎างลวดลายโดยผ๎าไหมที่ได๎รับการรับรองจะต๎องมีคุณสมบัติดังตํอไปนี้
(1) ลักษณะคุณภาพทั่วไป ผ๎าไหมยกต๎องทาด๎วยไหมแท๎ หรือตามที่ระบุไว๎ที่ฉลากผืนผ๎า
สะอาดและอยูํในสภาพเรียบร๎อยทั้งผืน ลวดลายเดํนเนื้อผ๎ามีความสม่าเสมอตามแนวเส๎นพุํงและเส๎นยืน ไมํมี
ข๎อบกพรํองที่เกิดจากกรรมวิธีการผลิตที่เห็นได๎ชัดเจน และมีผลกระทบตํอการใช๎งาน เชํน สีผ๎าและเนื้อผ๎าไมํ
สม่าเสมอ ลายผิดหรือลายขาดความตํอเนื่อง ผ๎าไหมเป็นรํอง รู แยกเส๎นไหมขาด เส๎นไหมหยํอนหรือเป็นบํวง
เส๎นไหมตึงเส๎นริมผ๎าเสีย
(2) ลักษณะมาตรฐานด๎านเอกลักษณ๑ ภายใต๎มาตรฐานฉบับนี้ได๎กาหนดการรับรองผ๎ายกไหม
จะต๎องมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ๑คือ ลวดลายของผ๎าไหมเกิดจากเส๎นไหมสีตํางๆ ดิ้นเงิน ดิ้นทอง บนลายพื้น
ตลอดหน๎าผ๎าหรือเป็นบางสํวน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ้ายกดอก (มผช.63 /2552)
ใช๎ในการรับรองคุณภาพผ๎ายกดอกที่ทอด๎วยกี่ทอมือแบบพื้นบ๎านหรือแบบกระตุก โดยใช๎เส๎นไหมแท๎
หรือไหมผสม และใช๎ตะกอในการสร๎างลวดลาย โดยผ๎าไหมที่ได๎รับการรับรองจะต๎องมีคุณสมบัติดังตํอไปนี้
(1) ลักษณะคุณภาพทั่วไป ผ๎าไหมยกดอกต๎องทาด๎วยไหมแท๎หรือตามที่ระบุไว๎ที่ฉลากผืนผ๎าสะอาด
และอยูํในสภาพเรียบร๎อยทั้งผืน
ลวดลายเดํนเนื้อผ๎ามีความสม่าเสมอตามแนวเส๎นพุํงและเส๎นยืน
ไมํมี
ข๎อบกพรํองที่เกิดจากกรรมวิธีการผลิตที่เห็นได๎ชัดเจน และมีผลกระทบตํอการใช๎งาน เชํน สีผ๎าและเนื้อผ๎าไมํ
สม่าเสมอ ลายผิดหรือลายขาดความตํอเนื่อง ผ๎าไหมเป็นรํอง รู แยกเส๎นไหมขาด เส๎นไหมหยํอนหรือเป็นบํวง
เส๎นไหมตึง เส๎นริมผ๎าเสีย
(2) ลักษณะมาตรฐานด๎านเอกลักษณ๑ ภายใต๎มาตรฐานฉบับนี้ได๎กาหนดการรับรองผ๎าไหมยกดอก
จะต๎องมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ๑คือ ลวดลายของผ๎าไหมมีลักษณะลายขนาดเล็กซ้าติดตํอกันตามแนวเส๎นไหม
ยืนเต็มผืนผ๎า

ภาพที่ 47 เส๎นด๎ายพุํงพิเศษ อยํางไหม ดิ้นเงิน หรือ ดิ้นทอง
“ยก” เป็นการทอซึ่งมีลักษณะคล๎ายการขิดมาก แตํซับซ๎อนยุํงยากกวํา เนื่องจากผ๎ายกจะทอลาย
พิเศษ โดยใช๎เส๎นด๎ายพุํงพิเศษ อยํางไหม ดิ้นเงิน หรือ ดิ้นทอง เพื่อเพิ่มลวดลายในเนื้อผ๎าให๎งดงามพิเศษยิ่งขึ้น
นิยมเรียกผ๎าซึ่งทอยกด๎วยดิ้นเงินวํา “ผ๎ายกเงิน”หากทอยกด๎วยดิ้นทองจะเรียกวํา “ผ๎ายกทอง” นอกจากนี้
บางครัง้ ผ๎ายกยังมีชายเชิงที่แปลกตาจะเรียกผ๎ายกซึ่งทอมีเชิงตามลักษณะของวัสดุที่ใช๎ เชํน เรียกผ๎ายกเชิงเงิน
หรือ ผ๎ายกเชิงทองปัจจุบันตัวผืนผ๎ายกใช๎การเก็บตะกอลอย หรือเขาลอย เพื่อความสะดวกและรวดเร็วผู๎ทอไมํ
ต๎องคัดเก็บลายแล๎วถอดออก หรือต๎องเก็บลายใหมํทุกครั้งเมื่อจะทอ ทาได๎โดยการยกตะกอแยกด๎ายเส๎นยืน
และในบางครั้ง การยกดอก จะมีการเพิ่มด๎ายเส๎นพุํงจานวนสองเส๎น หรือมากกวํานั้น เข๎าไปในผืนผ๎า การทอผ๎า
ยกนี้ใช๎เวลานานมาก และมีความสลับซับซ๎อน ดังนั้น จึงมักทอผ๎ายกสาหรับใช๎ในโอกาสพิเศษเทํานั้น (ธีรพันธ๑
จันทร๑เจริญ, 2556,น. 40)ในเมืองไทยมีการทอผ๎ายกกันหลายภูมิภาค ทั้งในภาคเหนือ แถบจังหวัดเชียงใหมํ
ลาพูน ลาปาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดร๎อยเอ็ด และภาคใต๎ คือ จังหวัดนครศรีธรรมราชสุราษฎร๑
ธานี และตรัง ทวํา ผ๎ายกซึ่งทอในจังหวัดสุราษฎร๑ธานี เรียกกันในชื่อเฉพาะถิ่นวําผ๎าพุมเรียง สํวนผ๎ายกซึ่งทอ
ในจังหวัดตรัง มักเรียกวํา ผ๎านาหมื่นศรี ซึ่งผ๎ายกในแตํละที่ดังกลําวล๎วนมีเอกลักษณ๑เฉพาะที่สวยงามและโดด
เดํนแตกตํางกัน
4.1.4 ผลการศึกษาศิลปหัตถกรรมผ้ายกนคร ด้านการสร้างรูปแบบ
การวิจัยเรื่องศิลปหัตถกรรมผ๎ายกนครเพื่อประยุกต๑สูํการออกแบบเครื่องประดับในครั้งนี้ได๎มี
วัตถุประสงค๑ที่ ศึกษาถึงเอกลักษณ๑ลักษณะเฉพาะของศิลปหัตถกรรมผ๎ายกนคร เพื่อประยุกต๑สูํการออกแบบ
เครื่องประดับ โดยจากการศึกษาในเบื้องต๎นแล๎วนั้น ทั้งทางด๎านการทบทวนวรรณกรรมและการเก็บข๎อมูล

ภาคสนามโดยมุํงเน๎น ทางด๎านการสร๎างรูปแบบ ผู๎วิจัยสามารถวิเคราะห๑ได๎อีกสํวนหนึ่งวํา ด๎านการสร๎าง
รูปแบบของศิลปหัตถกรรมผ๎ายกนครมีจุดเดํน และเอกลักษณ๑ ที่จะได๎ทาการนามาใช๎ในด๎านการออกแบบอยําง
ยิ่ง โดยจากการศึกษาและวิเคราะห๑โดยมุํงเน๎นการวิเคราะห๑ในด๎านการสร๎างรูปแบบของผ๎ายกนคร โดย ใช๎การ
วิเคราะห๑จากผลิตภัณฑ๑ผ๎ายกนครดั้งเดิมจานวนหนึ่งเพื่อ ค๎นหาแนวทางการสร๎างรูปแบบของชํางสมัยโบราณ
เพื่อเป็นแนวทางในด๎านการประยุกต๑สูํการออกแบบเครื่องประดับ โดยเลือกชิ้นงานผ๎ายกนคร จากลุํมตัวอยําง
มาจานวนหนึ่ง เพื่อนามาวิเคราะห๑ในแงํตําง ๆ โดยมีหลักในการวิเคราะห๑ตามเกณฑ๑ ดังนี้
กลุํมตัวอยํางศิลปหัตถกรรมผ๎ายกนคร ที่ผู๎วิจัยได๎ทาการสุํมตัวอยํางแบบเฉพาะเจาะจงเลือกเฉพาะผ๎า
ยกนครที่เป็นฝีมือชํางชาวนครเทํานั้น เป็นกลุํมตัวอยํางในการวิเคราะห๑ด๎านการสร๎างรูปแบบในครั้งนี้เป็นผ๎ายก
นคร ที่อยูํในลักษณะภาพถํายจากเอกสารอ๎างอิง ซึ่งเป็นผ๎ายกนครที่มีลักษณะหลากหลายด๎วยกัน สํวนใหญํจะ
เป็นเครื่องใช๎ โดยจากหลักฐานสามารถอ๎างอิงได๎วําเป็นฝีมือชําง เมืองนครศรีธรรมราช ผู๎วิจัยจึงได๎เลือกใช๎ชุด
ผ๎ายกนครเหลํานี้มาทาการวิเคราะห๑ด๎านการสร๎างรูปแบบ เพื่อเป็นประโยชน๑ตํอการดึงเอาเอกลักษณ๑ลักษณะ
ทางด๎านการสร๎างรูปแบบ
ไปประยุกต๑สูํการออกแบบเครื่องประดับในขั้นตอนตํอไป
โดยได๎คัดเลือก
ศิลปหัตถกรรมผ๎ายกนครมาเป็นจานวน 5 ชิ้นโดยมีประเด็น ที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ศิลปหัตถกรรมผ๎ายกนคร ใน
ด๎านการสร๎างรูปแบบมีดังนี้
ลวดลายของผ๎ายกเมืองนคร ลวดลายที่ปรากฏบนผ๎าทอของไทยสํวนใหญํมักเป็นผ๎าทอที่จดจาและ
ได๎รับการถํายทอดมาจากบรรพบุรุษ อีกทั้งยังเป็นลวดลายที่เกี่ยวข๎องและพบเห็นได๎ในชีวิตประจาวัน ลวดลาย
เหลํานี้ได๎รับการถํายทอดจากรุํนหนึ่ง ไปยังคนอีกรุํนหนึ่ง โดยการลอกเรียนแบบอยํางไว๎ทั้งลวดลายและ
กรรมวิธีในการทอผ๎า ดังนั้นลวดลายของผ๎าทอจึงเกิดจากผีมือ และภูมิปัญญาของชํางทออยํางแท๎จริง ลายผ๎า
ยกเมืองนครที่ทอกันมาแตํโบราณก็เชํนเดียวกัน เป็นลวดลายที่พบเห็นอยูํรอบตัวของชํางทอผ๎า ลายที่นิยมทอ
ผ๎ายกเมืองนครมากที่สุดในอดีต คือลายจากธรรมชาติ สํวนใหญํเป็นลายดอกไม๎ โดยเฉพาะลายดอกพิกุลมีลูป
แบบตํางๆหลายลักษณะ ซึ่งในสมัยกํอนต๎นพิกุลนิยมปลูกกันมากในบริเวณลานวัด เพราะเป็นไม๎พุํมใหญํให๎รํม
เงาดอกมีกลิ่นหอม ชํางทอผ๎าคงได๎อาศัยนั่งพักใต๎รํมไม๎เมื่อไปทาบุญที่วัด ดอกพิกุลจึงถูกนามาใสํเป็นรวดลาย
ของผ๎ายก ปัจจุบันต๎นพิกุลก็ยังคงมีหลงเหลืออยูํในบริเวณชั้นในของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ลายหิ่งห๎อย
ชมสวน เป็นอีกลายหนึ่งที่แสดงการใช๎ชีวิตอยูํทํามกลางธรรมชาติที่สวยงามของชํางทอผ๎าในยามค่าคืน ชํางทอ
ได๎ออกแบบลายผ๎าทอโดยพุํงเส๎นไหมทองเส๎นหนึ่งเส๎นสลับกับการทอเส๎นไหมสีตลอดท๎องผ๎า แทรกไหมทอง
สลับกันได๎ชํวงจังหวะพอเหมาะสม ผ๎ายกลายหิ่งห๎อยชมสวนจะสวยงามเมื่อนุํงทาบเข๎ากับตัว ยามเคลื่อนไหว
อิริยาบถเส๎นทองจะสวํางแสงวูบวาบราวกับแสงหิ่งห๎อยทั้งฝูงออกมาชมสวนเกาะตามต๎นไม๎ทั้งต๎นดูสวํางแสงไฟ
วูบวามสวยงามมาก ความประทับใจในความงามของธรรมชาติรอบตัว ชํางทอผ๎าจึงรังสรรค๑งานเป็นรวดลาย
บนผืนผ๎ายก ลายเกล็ดพิมเสน เป็นลายผ๎ายกเมืองนครโบราณที่มีความสวยงามมากอีกลายหนึ่งนิยมทอเป็น
ลายอยูํบริเวณท๎องผ๎า ลักษณะลวดลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก และที่พบอีกรูปแบบหนึ่งเป็นเกล็ดพิมเสน
ผนึกรูปเพชรเจียระไน ในสมัยโบราณคนนิยมใช๎พิมเสนเพราะมีกลิ่นหอมใช๎ผสมเป็นยาที่มีประสิทธิภาพ จึงหา
ยากและมีราคาแพง ผ๎ายกเมืองนครลายเกร็ดพิมเสนที่พบมีทั้งผ๎ายกทองและผ๎ายกไหม สํวนลวดลายรูปทรง
เรขาคณิตที่พบเห็นมากที่สุดได๎แกํ ลายก๎านแยํง ซึ่งมักทอเฉพาะลายหรือผสมกับลายดอกไม๎ เชํน ลายพิกุลก๎าน

แย๎ง หรือทอผสมลายสัตว๑ เชํน ลายแมงมุมก๎านแยํงเป็นต๎น ลายท๎องผ๎า ท๎องผ๎าซึ่งเป็นสํวนกลางผืนผ๎าผ๎ายก
เมืองนครโบราณ ลายท๎องผ๎าที่นิยมทอ แบํงเป็น 4 กลุํม
กลุํมที่ 1 กลุํมลายพันธุ๑ไม๎ แบํงออกเป็น 2 กลุํม
1.1 ลายดอกไม๎ ได๎แกํลายดอกพิกุล (ดอกลอย) ลายดอกพิกุลโบราณ ลายดอกพิกุลเถื่อน ลายดอก
พิกุลล๎อม ลายดอกพิกุลก๎านแยํง ลายดอกพิกุลสลับลายลูกแก๎ว ลายดอกมะลิรํวง ลายดอกมะลิตูมก๎านแยํง
ลายดอกไม๎ ลายดอกไม๎ประดิษฐ๑
1.2 ลายดอกไม๎ ได๎แกํลายใบไม๎ ลายตายํานัด ลายหัวพลู ลายเม็ดพริกไทย ลายเครือเถา
กลุํมที่ 2 กลุํมลายสัตว๑ ได๎แกํ ลายม๎า ลายหางกระรอก ลายหิ่งห๎อยชมสวน ลายแมงมุมก๎านแยํง
กลุํมที่ 3 กลุํมลายเลขาคณิต ได๎แกํ ลายเกล็ดพิมเสนทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ลายเกร็ดพิมเสนรูปเพชร
เจียระไน ลายดอกเขมร ลายราชวัต ลายตาสมุก ลายตาราง ลายลูกโซํ ลายลูกแก๎ว ลายลูกแก๎วฝูง
กลุํม 4 กลุํมลายเบ็ดเตล็ด ได๎แกํ ลายไทยประยุกต๑ ลายไทยประยุกต๑ผสม ลายพิมพอง ลายก๎านแยํง
ลายเครือเถา ลายประจายาม เป็นต๎น ลายเชิงผ๎า (ลายกรวยเชิง) เป็นลายสํวนลํางของผ๎า หรืออยูํริมผ๎า ตามที่
พบมี 3 ลักษณะดังนี้
1. กรวยเชิงซ๎อนหลายชั้น พบในผ๎ายกเมืองนคร ซึ่งเป็นผ๎าสาหรับเจ๎าเมือง ขุนนางชั้นสูงและ
พระบรมวงศานุวงศ๑ นิยมทอด๎วยเส๎นทอง ลักษณะกรวยเชิงมีความละเอียดอํอนช๎อยลวดลายหลายลักษณะ
ประกอบกัน ริมผ๎ามีลายขอบผ๎า (สังเวียน) เป็นแนวยาวตลอดทั้งผืน กรวยเชิงสํวนใหญํมีตั้งแตํ 2 ชั้นและ 3
ชั้น ซึ่งประกอบรวมกับลายประจายามก๎ามปู ลายประจายามเกลียวใบเทศ ลายเครือเถา ลักษณะพิเศษของ
กรวยเชิงรูปแบบนี้คือ ผืนผ๎ามีการทอสลับสีด๎วยเทคนิคการมัดหมี่เป็นสีตํางๆ เชํน สีแดง น้าเงิน มํวง ส๎ม
น้าตาล ลายทอผ๎าพบทั้งผ๎าพื้นและผ๎ายยกดอก เชํน ลายเกล็ดพิมเสน ลายดอกพิกุล เป็นต๎น

ภาพที่ 48 ผ๎ายกนครแบบกรวยเชิงซ๎อนหลายชั้น
2. กรวยเชิงชั้นเดียว นิยมทอด๎วยเส๎นทองหรือเส๎นเงิน พบในผ๎ายกเมืองนครซึ่งเป็นผ๎าสาหรับ
คหบดีและเจ๎านายลูกหลานเจ๎าเมือง ลักษณะกรวยเชิงสั้น ทอคั่นด๎วยลายประยามก๎ามปู ลายประจายามเกรียว

ใบเทศ ไมํมีลายขอบผ๎าในสํวนของลายท๎องผ๎านิยมทอด๎วยเส๎นไหมเป็นลวดลายตํางๆ เชํน ลายดอกพิกุล ลาย
ดอกเขมร ลายลูกแก๎วฝูง เป็นต๎น

ภาพที่ 49 ผ๎ายกนครแบบกรวยเชิงซ๎อนชั้นเดียว
3. กรวยเชิงขนาบกับริมผ๎า ผ๎ายกเมืองนครลักษณะนี้เป็นผ๎าสาหรับสามัญชนทั่วไปใช๎นุํง
ลวดลายกรวยเชิงถูกดัดแปลงมาไว๎ที่ริมผ๎าด๎านใดด๎านหนึ่ง โดยผสมดัดแปลงนาลายอื่นมาเป็นลายกรวยเชิง
เพื่อให๎สะดวกในการทอและการเก็บลายน๎อยลงทาให๎สามารถทอได๎เร็วขึ้น ผ๎าลักษณะนี้มีทั้งทอด๎วยไหม ทอ
ด๎วยฝูายหรือทอผสมฝูายแกมไหม ที่พบจะเป็นผ๎านุํงสตรี หรือใช๎เป็นผ๎านุํงสาหรับเจ๎านาคในพิธีอุปสมบท
1. การวิเคราะห๑ด๎านรูปทรง
1.1 การจาแนกรูปทรง/โครงสร๎างรูปทรง/ ลักษณะรูปทรง

ภาพที่ 50 โครงสร๎างลวดลายผ๎ายกเมืองนคร

2. การวิเคราะห๑ด๎านลวดลาย
2.1 การวิเคราะห๑โครงสร๎างลวดลาย
2.2 การจาแนกลวดลาย

ภาพที่ 51 ผ๎าไหมจากจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ทาขึ้นมาเพื่อให๎พันรอบเอวเป็นผ๎าถุงที่เรียกวํา “นา
นาง”ซึ่งใช๎สีทองทอเป็นลายดอก เป็นรูปแบบโบราณ เทคนิคในการออกแบบขอบด๎านลํางเป็นทรงกรวยและมี
รายละเอียดที่ซับซ๎อนและประณีต

ภาพที่ 52 ผ๎ายกนครสมัยรัชกาลที่ 4

ภาพที่ 53 ผ๎ายกนคร ลายเกล็ดพิมเสนเป็นลายผ๎ายกเมืองนครโบราณที่มีความสวยงามมาก ทอเป็นลายอยูํ
บริเวณท๎องผ๎าลักษณะลวดลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนาดเล็กและผลึกรูปเพชรเจียระไนผ๎ายกเมืองนครลายเกล็ด
พิมเสนที่พบมีทั้ง ผ๎ายกทองและผ๎ายกไหม

ภาพที่ 54 ผ๎ายกนคร เทคนิคทอแบบกรวยเชิงซ๎อนหลายชั้น เป็นผ๎าสาหรับเจ๎าเมือง ขุนนางชั้นสูง
และพระบรมวงศานุวงศ๑ นิยมทอผ๎าด๎วยเส๎นทองลักษณะกรวยเชิงจะมีความละเอียดอํอนช๎อยลวดลายหลาย
ลักษณะประกอบกัน ริมผ๎าจะมีลายขอบผ๎าเป็นแนวยาวตลอดทั้งผืน กรวยเชิงสํวนใหญํมีตั้งแตํ 2 ชั้น และ 3
ชั้น ลักษณะพิเศษของกรวยเชิงรูปแบบนี้ คือ พื้นผ๎าจะมีการทอ สลับสีด๎วยเทคนิคการมัดหมี่เป็นสีตํางๆ เชํน
แดง น้าเงิน มํวง ส๎ม น้าตาล ลายท๎องผ๎าพบนิยมทอผ๎าพื้นและยกดอก เชํน ยกดอกลายเกร็ดพิมเสน ลายดอก
พิกุล เป็นต๎น

ภาพที่ 55 ผ๎ายกนคร เทคนิคทอแบบกรวยเชิงชั้นเดียว นิยมทอผ๎าด๎วยเส๎นทองหรือเส๎นเงิน จะพบในผ๎ายก
เมืองนครซึ่งเป็นผ๎าสาหรับคหบดีและเจ๎านายลูกหลานเจ๎าเมืองลักษณะกรวยเชิงจะสั้นทอคั่นด๎วยลายประจา
ยามก๎ามปู ลายประจายามเกลียวใบเทศ ไมํมีลายขอบในสํวนของลายท๎อง ผ๎านิยมทอด๎วยเส๎นไหมเป็นลวดลาย
ตํางๆ เชํน ลายดอกพิกุล ลายก๎านแยํง ลายดอกเขมรลายลูกแก๎วฝูง เป็นต๎น

ภาพที่ 56 กรวยเชิงขนานกับริมผ๎า ผ๎ายกนครลักษณะนี้เป็นผ๎าสาหรับสามัญชนทั่วไปใช๎นุํง ลวดลายกรวยเชิง
ถูกดัดแปลงมาไว๎ที่ริมผ๎าด๎านใดด๎านหนึ่ง โดยผสมดัดแปลงนาลายอื่นมาเป็นลายกรวยเชิงเพื่อให๎สะดวกในการ

ทอและการเก็บลายสามารถทอได๎เร็วขึ้น ผ๎าลักษณะนี้มีทั้งทอด๎วยไหมทอด๎วยฝูายหรือทอผสมฝูายแกมไหมที่
พบจะเป็นผ๎านุํง สาหรับสตรีหรือใช๎เป็นผ๎านุํงสาหรับเจ๎านาคในพิธีอุปสมบท

ภาพที่ 57 ผ๎ายกนคร ลายดอกสับปะรด

ภาพที่ 58 ผ๎ายกนคร ลายก๎านแยํง

ภาพที่ 59 ผ๎ายกนคร ลายดอกรัก
เอกลักษณ์ ลวดลาย และการใช้ประโยชน์
จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงในการทอผ๎ายก (ฝูาย / ไหม / โทเร)มีการทอลวดลาย
ดั้งเดิมได๎แกํ ลายราชวัติ ลายสับปะรด ลายดอกมะลิ ลายดอกเขมรกลม ลายดอกพิกุล ลายแมงมุมก๎านแยํง
ลายดอกเขมร ลายดอกจัน ลายดอกรัก ลายเขมรหรือลายพระตะบอง ลายลูกแก๎ว ลายคดกริชเป็นต๎น
นอกจากนั้นยังพบลวดลายอื่น ๆ อีกมากที่ไมํทราบชื่อทั้งที่เป็นลายดั้งเดิมสืบทอดแตํไมํได๎จดจาชื่อลาย และ
เป็นลายที่ประยุกต๑ขึ้นมาในภายหลัง โดยการเปลี่ยนสีและพัฒนาลวดลาย เพิ่มเติมเข๎าไปจากลวดลายเดิม เชํน
ก๎าน ดอก ใบ เกสร ของพรรณไม๎ตําง ๆ เพื่อให๎ดูสวยงามยิ่งขึ้น เป็นต๎น จากการสารวจพบวําสํวนใหญํได๎ทอ
เพื่อนามาทาเป็นผ๎าซิ่น ผ๎าสไบ ผ๎าขาวม๎า ผ๎าหํม และผลิตภัณฑ๑แปรรูปได๎แกํ เสื้อผ๎า เน็คไท ผ๎าเช็ดหน๎า
ผ๎าพันคอ ผ๎ารองจาน กระเป๋าถือ กรอบรูป พวงกุญแจ เครื่องตกแตํงบ๎านเรือน เป็นต๎น
ผ๎ายกเมืองนคร เป็นงานศิลปหัตถกรรมอันทรงคุณคํา สร๎างชื่อเสียงให๎เมืองนครศรีธรรมราช โดดเดํน
ด๎านศิลปวัฒนธรรมมาตั้งแตํอดีต ความเชี่ยวชาญในฝีมือของชํางทอผ๎าทั้งการออกแบบลวดลายและการทอยก

แสดงเอกลักษณ๑ที่ชัดเจนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแบบฉบับของชํางฝีมือชั้นสูงแหํงหนึ่งของไทยความรู๎ในการ
ทอผ๎ายกเมืองนครเป็นภูมิปัญญามรดกเฉพาะครอบครัวไมํถํายทอดให๎บุคคลทั่วไป ผู๎ที่สามารถทอผ๎ายกเมือง
นครในปัจจุบันจึงลดน๎อยลง ประกอบกับปัจจุบันผ๎าที่ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมมีขายทั่วไปในท๎องตลาด หา
ซื้อได๎งํายและราคาถูกจึงกํอให๎เกิดความซบเซาในการผลิตและการใช๎ผ๎าพื้นบ๎าน ภูมิปัญญาการทอผ๎านับวันจะ
สูญหายไป
การทอผ๎ายกเมืองนครด๎วยเส๎นไหมจากทองคา ด๎วยมูลนิธิสํงเสริมศิลปาชีพต๎องการพัฒนาฝีมือและ
ต๎องการสร๎างอาชีพเสริมให๎เป็นทางเลือกอีกอาชีพหนึ่ง คือ การทอผ๎ายกเมืองนครด๎วยเส๎นไหม เพื่อต๎องการให๎
เป็นเอกลักษณ๑ของเมืองนครเพราะผ๎ายกทองเป็นผ๎าที่มีความประณีตสวยงาม และมีชื่อเสียงมากในอดีตที่ผําน
มาของเมืองนครโดยศูนย๑ศิลปาชีพบ๎านเนินธัมมัง เป็นผ๎าทอแบบผ๎าราชสานัก ที่มีความประณีตสวยงาม
แตกตํางไปจากผ๎าชนิดอื่นๆ ตรงที่มีเชิง มีชั้น มีขนาบ มีสังเวียน และมีลายทอผ๎า ประกอบกับนาวัตถุดิบที่มี
คุณคํา มีราคาคํอนข๎างสูงมาถักทอ เชํน เส๎นไหมทอง ซึ่งนาเข๎ามาจากตํางประเทศใช๎เวลาในการทอ และใช๎ผู๎
ทอจานวนหลายคนในแตํละผืน ทาให๎มีคุณคํามีราคาคํอนข๎างสูง รูปแบบและลวดลายของผ๎าทอได๎มาจาก ผ๎า
เกํา ผ๎าสมัยโบราณในพิพิธภัณฑสถานแหํงชาติ จ.นครศรีธรรมราช โดยคณะอาจารย๑จากกองศิลปาชีพสวน
จิตรลดาให๎สมเด็จพระนางเจ๎าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ๑ คัดเลือกตัดเพื่อฉลองพระองค๑
พร๎อมกับให๎ผู๎แสดงละครโขน ณ ศูนย๑วัฒนธรรมแหํงประเทศไทย ตัดชุดทาการแสดงการแตํงกายของคนไทย
สมัยโบราณใช๎กาหนดตาแหนํงและชนชั้นในสังคมมีแบบแผนการแตํงกายและการใช๎ผ๎าแตกตํางกันไปตาม
ฐานันดรศักดิ์ ยศ และตาแหนํง ผ๎ายกเมืองนครเข๎ามามีบทบาทในฐานะผ๎าชั้นดี พระมหากษัตริย๑พระราชทาน
ผ๎าแกํข๎าราชบริพารประเภทของผ๎าและคุณภาพของผ๎าที่พระราชทานจะแตกตํางกันตามบรรดาศักดิ์ สํวนมาก
จะเป็นผ๎าไหม ซึ่งการใช๎แสดงให๎เห็นอยํางชัดเจนถึงฐานะในทางสังคม ใครมีฐานะอยํางไรสังเกตได๎จากการใช๎
ผ๎า โดยเจ๎านายชั้นสูงจะใช๎ผา๎ ไหมเพราะเป็นผ๎าพิเศษที่ต๎องใช๎ฝีมือในการทอและการดูแลรักษามาก ชาวบ๎าน
โดยทั่วไปใช๎ผ๎าฝูาย เพราะมีขั้นตอนและกรรมวิธีในการผลิตไมํซับซ๎อนและไมํต๎องพิถีพิถันในการดูแลมากนัก

ภาพที่ 60 ผ๎ายกนครทอลวดลายยกดอกทอง
4.2 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ
4.2.1 การสร้างแนวความคิดในการออกแบบ

แนวความคิด การออกแบบเครื่องประดับ โดยมุํงเน๎นในการนาเอกลักษณ๑ของผ๎ายกนครซึ่ง
ได๎แกํ เทคนิค รูปทรง และลวดลาย มาประยุกต๑ใช๎สูํการออกแบบเครื่องประดับ
วัตถุประสงค๑ การออกแบบและพัฒนาเครื่องประดับรํวมสมัย โดยนาเอกลักษณ๑ของผ๎ายก
นครมาในประเด็นตําง ๆ มาประยุกต๑ใช๎
4.2.2 การสร้างทางเลือกในการออกแบบ
จากการทบทวนวรรณกรรมและการเก็บข๎อมูลภาคสนามแล๎วนั้น จึงได๎ทราบถึง กรอบ
แนวคิดเชิงการออกแบบโดยประยุกต๑ใช๎เอกลักษณ๑ลักษณ๑ศิลปหัตถกรรมผ๎ายกนครได๎ดังนี้

ภาพที่ 61 แผนผังแสดงกรอบงานวิจัย
ผู๎วิจัยจึงสรุปออกมาเป็นแนวความคิดในการศึกษาซึ่งจะนามาใช๎เป็นแนวความคิดรวบยอดใน
การประยุกต๑สูํการออกแบบเครื่องประดับดังกลําวตํอไป โดยได๎แนวทางในการออกแบบ ดังนี้

ภาพที่ 62 แผนผังแสดงแนวความคิดในการออกแบบ

แนวทางที่ 1 การออกแบบเครื่องประดับโดยมุํงเน๎น ลวดลายของศิลปหัตถกรรม เพื่อ
ประยุกต๑สูํการออกแบบเครื่องประดับ โดยประยุกต๑ใช๎ลวดลายของศิลปหัตถกรรมผ๎ายกนครดั้งเดิม เชํน ลาย
ดอกพุดตาน ลายใบเทศ และสํวนประกอบตํางของลวดลาย มาผสมผสานเข๎ากับงานออกแบบเครื่องประดับ
เพื่อให๎สื่อถึงลวดลายของศิลปหัตถกรรมผ๎ายกนคร
แนวทางที่ 2 การออกแบบเครื่องประดับโดยมุํงเน๎น รูปทรงของศิลปหัตถกรรม เพื่อประยุกต๑
สูํการออกแบบเครื่องประดับ โดยประยุกต๑ใช๎รูปทรงของศิลปหัตถกรรมผ๎ายกนครดั้งเดิม เชํน รูปทรงกลม
รูปทรงเหลี่ยม รูปทรงกระบอก รูปทรงรี รูปทรงผสม มาผสมผสานเข๎ากับงานออกแบบเครื่องประดับ เพื่อให๎
สื่อถึงรูปทรงของศิลปหัตถกรรมผ๎ายกนคร
แนวทางที่ 3 การออกแบบเครื่องประดับโดยมุํงเน๎น เทคนิคผ๎ายกนคร เพื่อประยุกต๑สูํการ
ออกแบบเครื่องประดับ โดยประยุกต๑ใช๎เทคนิคการลงถมของศิลปหัตถกรรมผ๎ายกนครดั้งเดิม เชํน สํวนผสม
กรรมวิธีการผลิต รวมทั้งความเชื่อตําง ๆ ของชํางสมัยกํอน มาผสมผสานเข๎ากับงานออกแบบเครื่องประดับ
เพื่อให๎สื่อถึงเทคนิคของศิลปหัตถกรรมผ๎ายกนคร
โดยในการศึกษาครั้งนี้จาเป็นที่จาต๎องสร๎างแนวทางในการออกแบบและพัฒนาผ๎ายกนครให๎
เกิดความชัดเจนโดยมีกระบวนการแยกแยะ ปัญหา แนวทางในการแก๎ไขปัญหา และเกณฑ๑ในการแก๎ปัญหา
เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาในชํวงตํอไป โดยแสดงเป็นแผนภูมิการแยกแยะปัญหาดังนี้
1. แนวทางในการออกแบบ
a. การออกแบบเครื่องประดับโดยมุํงเน๎นการประยุกต๑ลวดลายผ๎ายกนครสูํการออกแบบ
b. การออกแบบเครื่องประดับโดยมุํงเน๎นรูปแบบโครงสร๎างลวดลายผ๎าสูํการออกแบบ
c. การออกแบบเครื่องประดับโดยมุํงเน๎นเทคนิคการทอผ๎ายกนครสู๐การออกแบบ
2. ทางเลือกในการออกแบบ
a. การออกแบบเครื่องประดับโดยประยุกต๑ใช๎ลวดลายผ๎ายกนครสูํการออกแบบ
b. การออกแบบเครื่องประดับโดยประยุกต๑ใช๎โครงสร๎างลวดลายผ๎ายกนครสูํการออกแบบ
c. การออกแบบเครื่องประดับโดยประยุกต๑ใช๎เทคนิคการทอผ๎ายกนครสูํการออกแบบ
3. เกณฑ๑ในการออกแบบ
a. การออกแบบต๎องสื่อถึงการใช๎ลวดลายผ๎ายกนครเป็นจุดเดํนในการออกแบบ
b. การออกแบบต๎องสื่อถึงการใช๎โครงสร๎างลวดลายผ๎ายกนครเป็นจุดเดํนในการออกแบบ
c. การออกแบบต๎องสื่อถึงการใช๎เทคนิคการทอผ๎ายกนครสูํเป็นจุดเดํนในการออกแบบ

แนวทางที่ 1 การออกแบบเครื่องประดับโดยมุํงเน๎นลวดลายของศิลปหัตถกรรม เพื่อประยุกต๑สูํการออกแบบ
เครื่องประดับวิธีการหาคาตอบของออกแบบโดยมุํงเน๎น ลวดลายของผ๎ายกนคร เป็นสาคัญเนื่องจากลวดลาย
ของผ๎ายกนครมีความแตกตําง เป็นเอกลักษณ๑หนึ่งของศิลปหัตถกรรมผ๎ายกนครโดยประยุกต๑เข๎ากับเทคนิคและ
รูปทรงของผ๎ายกนครในรูปแบบรํวมสมัยในสัดสํวนที่เหมาะสมคาดวําจะได๎รูปแบบเครื่องประดับที่สื่อถึงแนวคิด
ของศิลปหัตถกรรมผ๎ายกนคร

ภาพที่ 63 แสดงแนวคิดในการออกแบบด๎วยลวดลายผ๎ายกนคร

แนวทางที่ 2 การออกแบบเครื่องประดับโดยมุํงเน๎นรูปทรงของศิลปหัตถกรรม เพื่อประยุกต๑สูํการออกแบบ
เครื่องประดับวิธีการหาคาตอบของการออกแบบโดยมุํงเน๎น ด๎านรูปทรงของผ๎ายกนคร เป็นสาคัญเนื่องจาก
รูปทรงของผ๎ายกนครมีความแตกตําง เป็นเอกลักษณ๑หนึ่งของศิลปหัตถกรรมผ๎ายกนคร ซึ่งโดยสํวนใหญํแล๎วจะ
อยูํในรูปแบบเครื่องใช๎ มีรูปทรงตํางๆ ซึ่งเป็นจุดเดํนของผ๎ายกนคร โดยประยุกต๑เข๎ากับเทคนิคและลวดลายใน
รูปแบบรํวมสมัยในสัดสํวนที่เหมาะสมคาดวําจะได๎รูปแบบเครื่องประดับที่สื่อถึงแนวคิดของศิลปหัตถกรรมผ๎า
ยกนคร

ภาพที่ 64 แสดงแนวคิดในการออกแบบด๎วยรูปทรงผ๎ายกนคร

แนวทางที่ 3 การออกแบบเครื่องประดับโดยมุํงเน๎นเทคนิคผ๎ายกนครเพื่อประยุกต๑สูํการออกแบบ
เครื่องประดับวิธีการหาคาตอบของออกแบบโดยมุํงเน๎น เทคนิคผ๎ายกนคร เป็นสาคัญเนื่องจากเทคนิคผ๎ายก
นครมีความแตกตําง เป็นเอกลักษณ๑หนึ่งของศิลปหัตถกรรมผ๎ายกนครโดยประยุกต๑เข๎ากับรูปทรงและลวดลาย
ในรูปแบบรํวมสมัยในสัดสํวนที่เหมาะสมคาดวําจะได๎รูปแบบเครื่องประดับที่สื่อถึงแนวคิดของศิลปหัตถกรรม
ผ๎ายกนคร

ภาพที่ 65 แสดงแนวคิดในการออกแบบด๎วยเทคนิคผ๎ายกนคร

บทที่ ๕
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
จากการวิเคราะห๑ข๎อมูล ชี้ให๎เห็นประเด็นตําง ๆ ตํอไปนี้ ด๎านความต๎องการและความจาเป็น ด๎านการ
เลือกสรรวัสดุและวัตถุดิบ ด๎านการสร๎างรูปแบบ ด๎านเทคนิคและกรรมวิธี เพื่อนามาใช๎เป็นเอกลักษณ๑ในการ
ออกแบบเครื่องประดับ หลังจากนั้นจึงนารูปแบบเครื่องประดับไปประเมินความพึงพอใจด๎านรูปสอดคล๎องกับ
ความต๎องการของผู๎บริโภค
และเป็นแนวทางให๎แกํชํางผู๎ผลิตและผู๎ประกอบการใช๎ในการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ๑หัตถกรรมผ๎ายกนครในโอกาสตํอไปจากการศึกษาตามขั้นตอนในการดาเนินการวิจัยที่สอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค๑สามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข๎อเสนอแนะดังนี้

5.1 สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยในครั้งนี้สามารถสรุปผลการศึกษาตามขั้นตอนในการดาเนินการวิจัยซึ่งสอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค๑ และกรอบแนวความคิดที่ใช๎ในการวิจัยได๎ดังนี้
5.1.1 ผลสรุปจากการศึกษาลักษณะเฉพาะถิ่นของศิลปหัตถกรรมผ๎ายกนคร ด๎านการสร๎าง
รูปแบบ เพื่อได๎ข๎อมูลเอกลักษณ๑ของศิลปหัตถกรรมผ๎ายกนคร ซึ่งเป็นข๎อมูลสาคัญที่ใช๎เป็นข๎อมูลในการ
ออกแบบและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ๑เครื่องประดับ
5.1.2 ผลสรุปจากการออกแบบและพัฒนารูปแบบเครื่องประดับโดยนาลักษณะเฉพาะของ
ศิลปหัตถกรรมผ๎ายกนครมาประยุกต๑ที่ได๎จากการศึกษาผ๎ายกนครในประเด็นตําง
ๆ
เข๎ากับรูปแบบ
เครือ่ งประดับแบบรํวมสมัย ซึ่งจะถูกคัดเลือกโดยใช๎ขั้นตอนการออกแบบและประเมินผลจนสุดท๎ายได๎แบบรําง
จานวน 3 แบบ
5.1.3 ผลสรุปสารวจความพึงพอใจด๎านรูปแบบของกลุํมผู๎บริโภค เพื่อให๎รูปแบบซึ่งจะถูก
เลือกมาผลิตเป็นชิ้นงานต๎นแบบนั้น เป็นที่พึงพอใจและตรงตามความต๎องการของผู๎บริโภคและเป็นแนวทางให๎
ชํางผู๎ผลิตงาน ผู๎ประกอบการ นาไปเป็นแนวทางในการใช๎สร๎างผลประโยชน๑ทางด๎านการค๎าได๎ในโอกาสตํอไป
5.1.1 ผลสรุปการศึกษาลักษณะเฉพาะถิ่นของศิลปหัตถกรรมผ้ายกนคร
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ๑ดังนั้นจึงมุ๎งเน๎น ศึกษาด๎านการสร๎างรูปแบบของผ๎ายก
นครเป็นหลักเพื่อนาเอกลักษณ๑ในการสร๎างรูปแบบของผ๎ายกนครมาประยุกต๑สูํการออกแบบเครื่องประดับ
ตํอไป โดยสรุปจากการวิเคราะห๑จากข๎อมูลที่ได๎ลงพื้นที่และประกอบจากการวิเคราะห๑ผ๎ายกนคร ทาให๎ทราบถึง
เอกลักษณ๑และลักษณะเฉพาะถิ่นที่โดดเดํน ดั้งนี้
5.1.1.1 เอกลักษณ๑ด๎านรูปแบบรูปทรงของผ๎ายกนคร
5.1.1.2 เอกลักษณ๑ด๎านรูปแบบลวดลายของผ๎ายกนคร
5.1.1.3 เอกลักษณ๑ด๎านเทคนิคการทาผ๎ายกนคร
5.1.1.1 เอกลักษณ์ด้านรูปแบบรูปทรงของผ้ายกนคร
ด๎านรูปทรง เนื่องจากผ๎ายกนครในสมัยกํอนทาเพื่อราชวงศ๑ โดย รูปทรงผ๎ายกนครชิ้นใหญํ มีลักษณะ
เป็นชุด คือ ประกอบด๎วยหลายองค๑ประกอบโครงสร๎างเป็นเครื่องใช๎ในพระราชวัง หรือ สํวนงานแบบชําง

ชาวบ๎านเป็นงานชิ้นเดียวเหมาะสมกับการใช๎ในงานพิธี โดยปกติมีลักษณะรูปแบบเป็น เครื่องใช๎ เชํน พาน ขัน
หรือของใช๎ในวัดเพื่อรับใช๎ศาสนาทาให๎เกิดรูปแบบพุทธศิลป์ ที่เป็นเอกลักษณ๑ที่ไมํเหมือนใคร
เอกลักษณ๑ ลวดลาย และการใช๎ประโยชน๑
จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงในการทอผ๎ายก (ฝูาย / ไหม / โทเร)มีการทอลวดลาย
ดั้งเดิมได๎แกํ ลายราชวัติ ลายสับปะรด ลายดอกมะลิ ลายดอกเขมรกลม ลายดอกพิกุล ลายแมงมุมก๎านแยํง
ลายดอกเขมร ลายดอกจัน ลายดอกรัก ลายเขมรหรือลายพระตะบอง ลายลูกแก๎ว ลายคดกริชเป็นต๎น
นอกจากนั้นยังพบลวดลายอื่น ๆ อีกมากที่ไมํทราบชื่อทั้งที่เป็นลายดั้งเดิมสืบทอดแตํไมํได๎จดจาชื่อลาย และ
เป็นลายที่ประยุกต๑ขึ้นมาในภายหลัง โดยการเปลี่ยนสีและพัฒนาลวดลาย เพิ่มเติมเข๎าไปจากลวดลายเดิม เชํน
ก๎าน ดอก ใบ เกสร ของพรรณไม๎ตําง ๆ เพื่อให๎ดูสวยงามยิ่งขึ้น เป็นต๎น จากการสารวจพบวําสํวนใหญํได๎ทอ
เพื่อนามาทาเป็นผ๎าซิ่น ผ๎าสไบ ผ๎าขาวม๎า ผ๎าหํม และผลิตภัณฑ๑แปรรูปได๎แกํ เสื้อผ๎า เน็คไท ผ๎าเช็ดหน๎า
ผ๎าพันคอ ผ๎ารองจาน กระเป๋าถือ กรอบรูป พวงกุญแจ เครื่องตกแตํงบ๎านเรือน เป็นต๎น
5.1.1.2 เอกลักษณ์ด้านรูปแบบลวดลายของผ้ายกนคร
การทอผ๎ายกคือ การเพิ่มลวดลายในเนื้อผ๎าให๎พิเศษขึ้น โดยใช๎เทคนิควิธีเก็บตะกอลอย เชํน
เดียวกับขิด โดยยกตะกอเพื่อแยกเส๎นด๎ายยืนครั้งละกี่เส๎นก็ได๎ตามลวดลายที่วางไว๎แล๎ว ให๎เส๎นด๎ายพุํงผํานไป
เฉพาะเส๎น เมื่อทอพุํงกระสวยไปมาครบคูํไปกับการยกตะกอจะเกิดเป็นลวดลายนูนขึ้นจากผืนผ๎า เนื่องจากการ
ยกเป็นการเพิ่มลวดลายเข๎าไปพิเศษจึงสามารถเลาะลายออกทั้งหมดโดยไมํเสียเนื้อผ๎า ถ๎าทอยกด๎วยไหมจะ
เรียก ยกไหม ถ๎าทอยกด๎วยเส๎นทองจะเรียก ยกทอง ถ๎าทอยกด๎วยเส๎นเงินจะเรียก ยกเงิน
ในประเทศไทยมีแหลํงที่ทอผ๎ายกหลายภูมิภาค ได๎แกํ ภาคเหนือ ที่จังหวัดลาพูน มีชื่อเสียงและรู๎จักกัน
ในนามผ๎ายกดอกเมืองลาพูน เชียงใหมํ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดร๎อยเอ็ด สุรินทร๑ ภาคใต๎ที่จังหวัดสุ
ราษฎร๑ธานี ที่รู๎จักกันในนามผ๎ายกพุมเรียง นครศรีธรรมราช ที่รู๎จักกันในนามผ๎ายกเมืองนครศรีธรรมราช
สงขลา ที่รู๎จักกันในนามผ๎าทอนาหมื่นศรี เป็นต๎นลวดลาย เป็นรูปแบบลวดลายไทยแบบดั่งเดิม โดยจะต๎อง
พิจารณาจากรูปรํางและรูปทรง เป็นหลักแล๎วจึง ดูความเหมาะสมของลวดลายที่จะประกอบลงไป ซึ่งลวดลาย
ที่ใช๎สํวนใหญํ มีหลักใน การออกแบบ คือ ต๎องพิจารณาจาก รูปทรง/รูปรําง ของตัวชื้นผ๎าเป็นหลัก แล๎วดูความ
เหมาะสมของลวดลายประกอบกับตัวชื้นผ๎า โดยผ๎ายกนครมักนิยมทางาน ที่มีรายละเอียดสูง
1. คานึงถึงประโยชน๑ใช๎สอยตามความหมายของงาน
2. คานึงถึงความเหมาะสมกับวัสดุที่ประดิษฐ๑ ต๎องเป็นวัสดุในท๎องถิ่น
3. คานึงถึงความสวยงามของรูปทรง และลวดลายที่ประดิษฐ๑
การวิเคราะห๑เอกลักษณ๑เชิงลวดลายที่เหมาะสมจะประกอบด๎วย
1.โครงสร้างของลวดลาย คือ การจัดวางตาแหนํงของลวดลายตําง ๆ ลงบนชิ้นผ๎า ประกอบด๎วย
จานวนลวดลาย ตาแหนํงของลวดลาย และพื้นที่ของลวดลาย โดยมีเทคนิคในการพิจารณาจากรูปทรงของชื้น
ผ๎าเป็นหลัก โดยจะมีการแบํงสัดสํวนของ เป็นสามสํวนใหญํ คือ สํวนท๎องผ๎า สํวนสังเวียน สํวนกรวยเชิง และ
นอกจากนั้นในตัวโครงสร๎างของตัวลวดลายเองยังต๎องรู๎จักการแบํงพื้นที่ในลวดลาย โดยถ๎าเป็นลักษณะซ๎ายขวา
ให๎ใช๎ลักษณะการแบํงครึ่ง โดยจาก หนึ่งสํวน แบํงเป็นสองสํวน และเป็นสี่สํวน จากสี่สํวนก็เป็นแปดสํวน
ตามลาดับแล๎วแตํความละเอียดของลวดลาย

2.รูปแบบลวดลาย คือ ลวดลายผ๎ายกโบราณ ผ๎าทอพื้นเมืองในแตํละท๎องถิ่น เป็นงานศิลปหัตถกรรม
ที่สาคัญและทรงคุณคําทางประวัติศาสตร๑ และมีเอกลักษณ๑เป็นของตนเอง อยํางเชํนผ๎ายกเมืองนครมีรูปแบบ
การทอที่แตกตํางกันไป เหมาะแกํการนาไปใช๎ในแตํละงาน
แบบกรวยเชิงซ้อนหลายชั้น เป็นผ๎าสาหรับเจ๎าเมือง ขุนนางชั้นสูงและพระบรมวงศานุวงศ๑ นิยมทอ
ผ๎าด๎วยเส๎นทอง ลักษณะกรวยเชิงจะมีความละเอียดอํอนช๎อย ลวดลายหลายลักษณะประกอบกัน ริมผ๎าจะมี
ลายขอบผ๎าเป็นแนวยาวตลอดทั้งผืน กรวยเชิงสํวนใหญํมีตั้งแตํ 2 ชั้น และ 3 ชั้น ลักษณะพิเศษของกรวยเชิง
รูปแบบนี้ คือ พื้นผ๎าจะมีการทอสลับสีด๎วยเทคนิคการมัดหมี่เป็นสีตํางๆ เชํน แดง น้าเงิน มํวง ส๎ม น้าตาล ลาย
ท๎องผ๎าพบนิยมทอผ๎าพื้นและยกดอก เชํน ยกดอกลายเกล็ดพิมเสน (เป็นลายผ๎ายกเมืองนครโบราณที่มีความ
สวยงามมาก ทอเป็นลายอยูํบริเวณท๎องผ๎า ลักษณะลวดลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก และผลึกรูปเพชร
เจียระไน ผ๎ายกเมืองนครลายเกล็ดพิมเสนที่พบมีทั้ง ผ๎ายกทอง และผ๎ายกไหม) ลายดอกพิกุล (กลุํมลายพันธุ๑ไม๎
เป็นลวดลายจากดอกไม๎ และต๎นไม๎)
แบบกรวยเชิงชั้นเดียว นิยมทอผ๎าด๎วยเส๎นทองหรือเส๎นเงิน จะพบในผ๎ายกเมืองนครซึ่งเป็นผ๎าสาหรับ
คหบดี และเจ๎านาย ลูกหลานเจ๎าเมือง ลักษณะกรวยเชิงจะสั้น ทอคั่นด๎วยลายประจายามก๎ามปู ลายประจา
ยามเกลียวใบเทศ ไมํมีลายขอบในสํวนของลายท๎องผ๎า นิยมทอด๎วยเส๎นไหมเป็นลวดลายตํางๆ เชํน ลายดอก
พิกุล ลายก๎านแยํง ลายดอกเขมร ลายลูกแก๎วฝูง เป็นต๎น
แบบกรวยเชิงขนานกับริมผ้า ผ๎ายกเมืองนครลักษณะนี้เป็นผ๎าสาหรับสามัญชนทั่วไปใช๎นุํง ลวดลาย
กรวยเชิงถูกดัดแปลงมาไว๎ที่ริมผ๎าด๎านใดด๎านหนึ่ง
โดยผสมดัดแปลงนาลายอื่นมาเป็นลายกรวยเชิงเพื่อให๎
สะดวกในการทอและการเก็บลายสามารถทอได๎เร็วขึ้น ผ๎าลักษณะนี้มีทั้งทอด๎วยไหม ทอด๎วยฝูายหรือทอผสม
ฝูายแกมไหม ที่พบจะเป็นผ๎านุํง สาหรับสตรี หรือใช๎เป็นผ๎านุํงสาหรับเจ๎านาคในพิธีอุปสมบท
ลวดลายผ้ายกโบราณ มักเป็นลวดลายที่พบเห็นได๎อยูํรอบตัวของชํางทอผ๎า ลวดลายเหลํานี้ถูก
ถํายทอดตํอๆกันมา ด๎วยวิธีการจดจาหรือทอลอกเลียนแบบอยํางไว๎ อาทิ ลายราชวัตร เป็นชื่อลายผ๎าที่ได๎รับ
พระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระปกเกล๎าเจ๎าอยูํหัว เสด็จนิวัติเมืองสงขลา เมื่อปี 2475 เป็นผ๎า "ลายยก
ดอกก๎านแยํง" หรือที่ชาวบ๎านเรียกวํา "ลายหลังนกเขา" เนื่องจากวํามีลายคล๎ายลายขนบนหลังนกเขา นับเป็น
ภูมิปัญญาและฝีมือของชํางทอผ๎าอยํางแท๎จริง
5.1.1.3 เอกลักษณ์ด้านเทคนิคการทาผ้ายกนคร
ด๎านกรรมวิธี ได๎รับการถํายทอดจากบรรพบุรุษ จากตาหรับราชสานัก ถํายทอดรูปแบบมีการดัดแปลง
ให๎เหมาะสมกับชาวบ๎าน แตํกรรมวิธีหลักยังคงสืบทอดกันมาอยํางตํอเนื่อง แตํอาจมีเครื่องมือทุํนแรงมาชํวยใน
กรรมวิธีตําง ๆ เพื่อให๎ชํางทอผ๎ายกนครนครได๎สร๎างงานงําย และทาให๎แผนในการทางานรัดกุม มากขึ้นทาให๎
สามารถคานวณระยะเวลาในการทางานได๎แนํนอนขึ้น ผ๎ายกเมืองนคร เป็นชื่อเฉพาะหมายถึงผ๎าทอพื้นเมือง
ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ทอสืบตํอกันมา แตํโบราณ ด๎วยการทอยกเพิ่มลวดลายด๎วยเส๎นพุํงพิเศษ ทาให๎
เกิดลายนูนบนผืนผ๎า มีลายกรวยเชิงชั้นเดียวหรือกรวยเชิงซ๎อนกันหลายชั้น และกรวยเชิงขนานกับริมผ๎า โดย
ดัดแปลงนาลายอื่นมาเป็นลายกรวยเชิงการทาผ๎าไหมยกดอกเป็นงานหัตถกรรมที่ต๎องอาศัยฝีมือความชานาญ
และความเพียรพยายามตั้งแตํการทาเส๎นไหมจนถึงการทอสาเร็จเป็นผืนผ๎า ซึ่งอาจแบํงเป็นขั้นตอนตําง ๆ ดังนี้
เทคนิคการทอการทอเป็นขั้นตอนสุดท๎ายของผ๎าไหมยกดอก ชํางแรงงานทอสํวนใหญํจะเป็น
ผู๎หญิงและเด็ก ชํางที่มีความคุ๎นเคยกับลายก็สามารถทอได๎อยํางรวดเร็ว การทอนั้นผู๎ที่คัดลายจะเป็นผู๎
กาหนดให๎ผู๎ทอวําให๎ทออยํางไร ลักษณะใด ทั้งนี้เพราะผู๎ทอไมํสามารถทราบได๎วําผ๎าไหมยกดอกที่ตนเองเป็นผู๎
ทอนั้นมีลวดลายออกมาเป็นอยํางไร ยกเว๎นผู๎ทอเป็นผู๎คัดลายและดั้นดอกเองเทํานั้น การทอ

ผ๎าไหมยกดอกนิยมทอด๎วยกี่พื้นเมือง ซึ่งเป็นการอนุรักษ๑ศิลปะพื้นบ๎านอยํางหนึ่ง การทอด๎วยกี่
พื้นเมืองนี้ถ๎าดึงเส๎นไหมให๎พอดี ไมํตึงเกินไปเนื้อผ๎าที่ทอออกมาจะมีความหนาแนํน สม่าเสมอ มีความสวยงาม
ทนทาน และมีคุณคําทางศิลปะมากกวําการทอด๎วยเครื่องจักร ซึ่งจะดึงเส๎นไหมให๎ตึงเกินไป ทาให๎เนื้อผ๎ามี
ความหนาแนํนสม่าเสมอ ราบเรียบและขาดคุณคําทางศิลปะไป ถ๎าใช๎เส๎นไหมควบสี่1 กิโลกรัม จะทอผ๎าไหมได๎
กว๎าง 40 นิ้ว ยาวประมาณ 25 เมตร และถ๎าใช๎ไหมควบสาม 1 กิโลกรัมจะทอผ๎าไหมได๎ยาวประมาณ 36
เมตร
5.1.2 ผลสรุปจากการออกแบบและพัฒนารูปแบบเครื่องประดับ
โดยนาลักษณะเฉพาะของศิลปหัตถกรรมผ๎ายกนครมาประยุกต๑เข๎ากับรูปแบบเครื่องประดับแบบรํวม
สมัยแนวทางในการออกแบบและพัฒนารูปแบบเครื่องประดับซึ่งประยุกต๑มาจากผ๎ายกนคร
ได๎มาจากการ
วิเคราะห๑ข๎อมูลซึ่งได๎จากการทบทวนวรรณกรรมและการเก็บข๎อมูลภาคสนาม และประกอบกับข๎อมูลที่ผู๎วิจัยได๎
ทาการวิเคราะห๑จากชิ้นงานผ๎ายกนคร ทาให๎ได๎มาซึ่งแนวทางในการออกแบบที่สร๎างความแตกตําง และแสดง
ถึงเอกลักษณ๑ของผ๎ายกนคร เมื่อรวมรวมข๎อมูลตําง ๆเป็นที่นําเชื่อถือได๎แล๎วนั้นผู๎วิจัยจึงขอสรุปแนวทางในการ
ออกแบบและพัฒนารูปแบบเครื่องประดับ เป็น 3 แนวทางด๎วยกันคือ
เอกลักษณ๑ลักษณ๑เฉพาะถิ่นของศิลปหัตถกรรมผ๎ายกนครซึ่งเมื่อศึกษาตามวิธีวิจัยแล๎วนั้นทา
ให๎ทราบวํา จุดเดํนที่ผู๎วิจัยค๎นพบ ที่เป็นเอกลักษณ๑ลักษณะเดํนของผ๎ายกนครคือ
แนวความคิดที่ 1 จุดเดํนด๎านการสร๎างรูปแบบ / ด๎านลวดลายของผ๎ายกนคร
แนวความคิดที่ 2 จุดเดํนด๎านการสร๎างรูปแบบ / ด๎านรูปทรงของผ๎ายกนคร
แนวความคิดที่ 3 จุดเดํนด๎านเทคนิคในการสร๎างผ๎ายกนคร
ผู๎วิจัยจึงสรุปออกมาเป็นแนวความคิดในการศึกษาซึ่งจะนามาใช๎เป็นแนวความคิดรวบยอดในการ
ประยุกต๑สูํการออกแบบเครื่องประดับดังกลําวตํอไป โดยได๎แนวทางในการออกแบบ 3 แนวทางด๎วยกันคือ
แนวทางที่ 1 การออกแบบเครื่องประดับโดยมุํงเน๎น ลวดลายของผ๎ายกนคร เพื่อประยุกต๑สูํการ
ออกแบบเครื่องประดับ โดยประยุกต๑ใช๎ลวดลายของศิลปหัตถกรรมผ๎ายกนครดั้งเดิม เชํน ลายดอกพุดตาน
ลายใบเทศ และสํวนประกอบตํางของลวดลาย มาผสมผสานเข๎ากับงานออกแบบเครื่องประดับ เพื่อให๎สื่อถึง
ลวดลายของผ๎ายกนครในรูปแบบรํวมสมัย
รายละเอียดในการออกแบบ สื่อถึงการประยุกต๑ใช๎ลวดลายถมนครในการประยุกต๑สูํเครื่องประดับ โดย
มุํงเน๎นลวดลายผ๎ายกนครเครื่องประดับชุดนี้ประกอบด๎วย สร๎อยคอ ตํางหู และแหวนโดยลวดลายที่ใช๎เป็น
ลวดลายดอกพุดตานใบเทศ ซึ่งประยุกต๑ใช๎กับเทคนิคการทาถมนครในรูปแบบรํวมสมัย
แนวทางที่ 2 การออกแบบเครื่องประดับโดยมุํงเน๎น รูปทรงของผ๎ายกนคร เพื่อประยุกต๑สูํการ
ออกแบบเครื่องประดับ โดยประยุกต๑ใช๎รูปทรงของศิลปหัตถกรรมผ๎ายกนครดั้งเดิม เชํน รูปทรงกลม รูปทรง
เหลี่ยม รูปทรงกระบอก รูปทรงรี รูปทรงผสม มาผสมผสานเข๎ากับงานออกแบบเครื่องประดับ เพื่อให๎สื่อถึง
รูปทรงของศิลปหัตถกรรมผ๎ายกนคร
รายละเอียดในการออกแบบ สื่อถึงการประยุกต๑ใช๎รูปทรงถมนครในการประยุกต๑สูํเครื่องประดับ โดย
มุํงเน๎นรูปทรงผ๎ายกนคร เครื่องประดับชุดนี้ประกอบด๎วย สร๎อยคอ ตํางหู และแหวน โดยลวดลายที่ใช๎เป็น
ลวดลายใบเทศ ซึ่งประยุกต๑ใช๎กับเทคนิคการทาถมนครในรูปแบบรํวมสมัย
แนวทางที่ 3 การออกแบบเครื่องประดับโดยมุํงเน๎น เทคนิคถมนคร เพื่อประยุกต๑สูํการออกแบบ
เครื่องประดับ โดยประยุกต๑ใช๎เทคนิคการลงถมของศิลปหัตถกรรมผ๎ายกนครดั้งเดิม เชํน สํวนผสม กรรมวิธีการ

ผลิต รวมทั้งความเชื่อตําง ๆ ของชํางสมัยกํอน มาผสมผสานเข๎ากับงานออกแบบเครื่องประดับ เพื่อให๎สื่อถึง
เทคนิคถมนครของศิลปหัตถกรรมผ๎ายกนคร
รายละเอียดในการออกแบบ สื่อถึงการประยุกต๑ใช๎เทคนิคถมนครในการประยุกต๑สูํเครื่องประดับ โดย
มุํงเน๎นด๎านเทคนิคการถมนครเครื่องประดับชุดนี้ประกอบด๎วย สร๎อยคอ ตํางหู และแหวน โดยลวดลายที่ใช๎
เป็นลวดลายกลีบดอก ประยุกต๑ใช๎กับเทคนิคการทาถมนครในรูปแบบรํวมสมัย
5.2 อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้ แสดงให๎เห็นวํา การประยุกต๑เอกลักษณ๑ของผ๎ายกนครสูํการออกแบบเครื่องประดับ
สามารถทาได๎ 3 แนวทางด๎วยกันคือ
การออกแบบโดยมุํงเน๎น โครงสร๎างผ๎ายกนคร
การออกแบบโดยมุํงเน๎น ลวดลายผ๎ายกนคร
การออกแบบ โดยมุํงเน๎น เทคนิคผ๎ายกนคร
โดยแนวทางของการออกแบบเครื่องประดับที่ได๎รับการประยุกต๑มาจากศิลปหัตถกรรมผ๎ายกนคร เป็น
แนวทางที่ได๎สรุปจากความพึงพอใจของผู๎บริโภค
โดยกลุํมเปูาหมายทางธุรกิจของโครงการออกแบบใน
การศึกษาศิลปหัตถกรรมเพื่อประยุกต๑สูํการออกแบบเครื่องประดับ ผู๎วิจัยพบวํากลุํมผู๎มีอายุ ตั้งแตํ 41 ปีขึ้นไป
และประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นคาดการณ๑ได๎วําเป็นลักษณะกลุํมผู๎ใหญํวัยทางานที่ทางานมา
เป็นระยะเวลานาน ประกอบกับอาชีพกลุํมข๎าราชการ/รัฐวิสาหกิจ โดยกลุํมตัวอยํางกลุํมนี้จะเป็นผู๎ที่มีกาลังซื้อ
เนื่องจากมีเงินเก็บอยํางสม่าเสมอ จากรายได๎ที่มั่นคง
รูปแบบของเครื่องประดับที่ได๎จากการออกแบบและพัฒนา สามารถสื่อให๎รับรู๎ถึงความเป็นเอกลักษณ๑
ของผ๎ายกนครด๎วยการมุํงเน๎นการใช๎เทคนิคถมนครมาสร๎างจุดเดํนให๎กับการออกแบบและพัฒนาโดยประกอบ
กับลักษณะการจัดวางตาแหนํงลวดลายซึ่งมีการซ๎อนทับกันตามลักษณะแบบแผนการออกลายของผ๎ายกนคร
และการจัดวางยังเป็นไปตามรูปทรงของเครื่องประดับแบบสมัยใหมํเป็นสาคัญทาให๎รูปแบบเครื่องประดับที่ได๎
ออกแบบมีความรํวมสมัยมากขึ้น
โดยด๎านรูปแบบลวดลายที่ใช๎ประกอบในการออกแบบนั้นได๎มาจากการ
วิเคราะห๑ลวดลายโดยใช๎ลวดลายกลีบใบเทศ ซึ่งพบอยูํบนชิ้นงานผ๎ายกนครในอดีต แตํปรับเปลี่ยนลวดลายให๎มี
ความรํวมสมัยยิ่งขึ้นแตํยังคงความอํอนช๎อยงดงาม และสํวนสาคัญ คือ การเน๎นการใช๎เทคนิคถมนครซึ่งเป็น
เอกลักษณ๑ที่สาคัญยิ่งและจากการศึกษาของผู๎วิจัยได๎ค๎นพบวํา การนาเอกลักษณ๑ของผ๎ายกนครมาประยุกต๑ใช๎
นั้นจะต๎อง ใช๎เอกลักษณ๑ทั้ง 3 ด๎านประกอบเข๎าด๎วยกันอยํางครบถ๎วน โดยลักษณะเดํนดังที่กลําวมาทั้งด๎าน
รูปทรง ลวดลาย และรูปแบบจะขาดสํวนใดสํวนหนึ่งไปมิได๎ แตํจะใช๎ในสัดสํวนที่แตกตํางกันนั้นยํอมเป็นไปได๎
ขึ้นอยูํกับวําต๎องการใช๎เอกลักษณ๑ด๎านใดเป็นจุดเดํนในการนาเสนอเพื่อสร๎างความโดดเดํนที่แตกตําง โดยยังคง
ใช๎วัตถุดิบและสํวนผสม
แบบอยํางชํางโบราณเพื่อต๎องการรักษาคุณภาพของงานผ๎ายกนครไว๎ให๎มีคุณคํา
ยิ่งขึ้นไป ด๎วย การออกแบบและพัฒนาสืบเนื่องมาจนถึงกระบวนการผลิตเหลํานี้ทาให๎ เครื่องประดับชุดนี้ยังคง
กลิ่นอายของผ๎ายกนครไว๎ได๎และยังเสริมสร๎างเอกลักษณ๑ให๎กับเครื่องประดับในแบบรํวมสมัย
5.3 ข้อเสนอแนะ
ผลการวิจัยของงานวิจัยเรื่องศิลปหัตถกรรมผ๎ายกนครเพื่อประยุกต๑สูํการออกแบบเครื่องประดับ
1. ธุรกิจอุตสาหกรรมด๎านผลิตเครื่องประดับ
ผู๎ประกอบการด๎านเครื่องประดับ เครื่องเงิน หรือผ๎ายกนคร สามารถนางานวิจัยในครั้งนี้ไปใช๎ในการ
ออกแบบเครื่องประดับ ของสินค๎า ให๎ตรงตามความต๎องการของผู๎ผลิตและจาหนํายสินค๎าโดยทั่วไปอันจะสํงผล

ดีตํอเศรษฐกิจของประเทศด๎วยการสร๎างความแตกตํางด๎วยการออกแบบเครื่องประดับที่มีเอกลักษณ๑ของผ๎ายก
นคร
2. ด๎านผู๎ประกอบการผู๎ผลิตและจาหนํายสินค๎าทั่วไป
สามารถนาผลงานวิจัยในครั้งนี้ไปใช๎ในการออกแบบเครื่องประดับ เครื่องเงิน หรือแม๎แตํผ๎ายกนคร ให๎
สอดคล๎องกับความต๎องการของลูกค๎า ซึ่งทาให๎รูปแบบเครื่องประดับมีความเป็นเอกลักษณ๑แตกตํางจากสินค๎า
คูํแขํงในท๎องตลาดอยํางสิ้นเชิง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลคําให๎กับสินค๎าโดยการสร๎างเรื่องราวหรือที่มาให๎คุณคํา
ทางศิลปวัฒนธรรมกับผลิตภัณฑ๑ ซึ่งจะสํงผลโดยตรงตํอการสร๎างรายได๎ในเชิงพาณิชยศิลป์
3. ด๎านบุคคลในสาขาอาชีพนักออกแบบเครื่องประดับ
สามารถนาผลงานการวิจัยในครั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนความรู๎และกลยุทธ๑ในการออกแบบเครื่องประดับของ
ตนให๎ดีขึ้น มีมุมมองที่กว๎างไกลมากขึ้น ซึ่งถือได๎วําจะเป็นการพัฒนาศักยภาพของตนในสาขาอาชีพนัก
ออกแบบเครื่องประดับอยํางมืออาชีพ
4. ด๎านการศึกษา
นักวิชาการผู๎มีหน๎าที่รับผิดชอบในการสร๎าง และ พัฒนาหลักสูตรของสถาบันการศึกษา ตํางๆ ที่มีการ
เรียนการสอนในเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับการออกแบบเครื่องประดับ สามารถนาผลงานวิจัยในครั้งนี้ไปใช๎ในการ
สร๎างหรือปรับปรุงรายวิชาที่เกี่ยวข๎องให๎มีความทันสมัยและถูกต๎องตามหลักวิชาการ อันจะสํงผลให๎นักศึกษามี
ความรู๎และทักษะตรงตามความต๎องการของตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมเครื่องประดับได๎เป็นอยํางดี
ข้อเสนอแนะในการนาผลการศึกษาไปใช้
จากการวิจัยในครั้งนี้ผู๎วิจัย มีข๎อเสนอแนะเพื่อนาผลวิจัยไปใช๎หรือพัฒนาตํอยอดองค๑ความรู๎ และเพื่อ
การวิจัยในครั้งตํอไปดังนี้ การนาผลจากการศึกษาครั้งนี้ไปใช๎ประโยชน๑ให๎ได๎มากที่สุดจาเป็นจะต๎องได๎รับความ
รํวมมือจาก ฝุายตํางๆด๎วยกันคือ ด๎านการออกแบบ ด๎านการผลิต และด๎านการตลาดจึงจะทาให๎ผลการศึกษา
ในครั้งนี้เกิด
1.การออกแบบในการนาผลการศึกษาไปใช๎
นักออกแบบต๎องศึกษาให๎เข๎าใจถึงการพัฒนางาน
ออกแบบแนวนี้คือ พยายามออกแบบโดยการใช๎รูปทรงแบบสมัยใหมํเข๎ามาชํวยในการออกแบบ เชํน รูปทรง
เรขาคณิต รูปทรงเชิงนามธรรม โดยมุํงเน๎นความเรียบงํายของรูปทรงและคานึงถึง ใช๎ความแตกตํางของพื้นผิว
โดยการใช๎ลวดลายซึ่งต๎องมีความสัมพันธ๑กันโดยลวดลายที่จะใช๎จะต๎องคานึงถึงรูปทรงเป็นสาคัญ และมีข๎อยึด
ปฏิบัติในการจัดวางลวดลาย ซึ่งมีลาดับขั้นความสาคัญและความหมายสอดแทรกแฝงอยูํในชิ้นงาน และเน๎น
สร๎างความโดดเดํนของชิ้นงานในการออกแบบด๎วยการใช๎ลวดลายที่ละเอียดอํอนช๎อย
แตํมีจังหวะการใช๎
ลวดลายที่พอควรหากมากเกินจะทาให๎ชิ้นงานดูไมํแตกตํางจากของดั้งเดิมและที่สาคัญอยํางยิ่งคือนักออกแบบ
ต๎องทางานควบคูํไปกับชํางทอผ๎ายกนครนคร นาแบบที่ทาการออกแบบได๎เพื่อให๎ชํางทาการวิเคราะห๑แบบ ซึง่
จะมีประโยชน๑ตํอการแก๎ปัญหาที่จะเกิดขึ้นกํอนการผลิตจริง
2. การผลิตในระบบการผลิตเครื่องประดับที่จะนาข๎อมูลจากการศึกษาไปใช๎นั้น ชํางผู๎ผลิตต๎องมี
ความรู๎ความเข๎าใจอยํางแตกฉาน เนื่องจากงานออกแบบลักษณะนี้เป็นงานออกแบบเชิงประยุกต๑ คือจะมีความ
แตกตํางจากงานต๎นแบบดั้งเดิม อาจมีการประยุกต๑ รูปทรง ลวดลาย หรือ วัสดุเพิ่มเติมบางอยํางเพื่อให๎เกิดการ
สร๎างสรรค๑ตามแนวทางงานในแนวประยุกต๑ศิลป์ นอกจากนั้นการผลิตผ๎ายกนคร ยังเป็นการผลิตเชิงหัตถ
อุตสาหกรรมอยูํมาก ซึ่งในหลาย ๆขั้นตอนผลิตด๎วยมือ ต๎องการความละเอียดอํอนอยํางมาก จึงเป็นสํวนที่ต๎อง
คานึงถึงเพื่อยังคงไว๎ซึ่งเอกลักษณ๑ที่สาคัญของผ๎ายกนคร

3. การตลาดในการนาผลการศึกษาไปใช๎นั้น ผู๎ประกอบการด๎านผ๎ายกนครจาเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎อง
สารวจความต๎องการของตลาดอยําสม่าเสมอ เพราะเนื่องจากมีความผันแปร ของสภาพเศรษฐกิจและสังคม
อยูํตลอดเวลา ดังนั้นการเข๎าใจผู๎บริโภคยํอมได๎เปรียบและสร๎างข๎อแตกตํางทางการตลาด ดังเชํน ผลของการ
วิจัยในครั้งนี้ ตามที่ได๎กลําวไปแล๎วกลุํมเปูาหมายทางธุรกิจของโครงการนี้คือกลุํมลูกค๎าวัยผู๎ใหญํ ซึ่งชื่นชอบ
รูปแบบการออกแบบที่มุํงเน๎นเทคนิคการถมนคร แตํหากต๎องการจับกลุํมตลาดวัยรุํน นักออกแบบต๎องใช๎
รูปแบบที่มุํงเน๎นด๎านรูปทรงเป็นหลักเพราะจากการวิเคราะห๑แล๎วนั้นพบวํา กลุํมผู๎บริโภควัยรุํนชื่นชอบรูปทรง
เรขาคณิตที่เรียบงําย และมีขนาดเล็ก ๆ จึงเป็นอีกทางเลือกให๎นักออกแบบหรือหนํวยงานด๎านการตลาดนาผล
วิจัยในครั้งนี้ไปใช๎ประโยชน๑
โดยการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้จึงมี ความละเอียดอํอนในแงํของ
ความเชื่อทางวัฒนธรรม อยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎ ผู๎วิจัยมีความมุํงหมายให๎ผู๎ที่จะนาประโยชน๑ตํางๆ จากงานวิจัย
ชิ้นนี้ ต๎องนาไปใช๎ระมัดระวังและเคารพตํอขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามเอาไว๎อยํางเครํงครัด
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป
1.ด๎านการเก็บข๎อมูล เนื่องจากการเก็บข๎อมูลลักษณะนี้จะเป็นการเก็บข๎อมูลภาคสนามซึ่งเป็นข๎อมูล
เชิงคุณภาพ ในลักษณะเชิงสังคมและวัฒนธรรม การที่ผู๎วิจัยจะทาการลงพื้นที่ภาคสนามไปทาการเก็บข๎อมูล
ต๎องมีการเตรียมตัวเป็นอยํางดี เพราะข๎อมูลเหลํานี้เป็นข๎อมูลเชิงภูมิปัญญาท๎องถิ่น เป็นการบอกเลําสืบตํอกัน
มาเป็นกฎและขนบประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติตํอกันมาทั้งสิ้นไมํมีการบันทึกเป็นลายลักษณ๑อักษร เพราะฉะนั้น
ผู๎วิจัยควรทาความคุ๎นเคยกับพื้นที่ เชํน เรื่องภาษาในการสื่อสาร หรือการสร๎างความคุ๎นเคยกับกลุํมตัวอยํางที่
จะลงไปเก็บข๎อมูล เป็นต๎นเพื่อให๎ได๎ข๎อมูลที่ตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด
2.ด๎านการออกแบบและพัฒนา
เนื่องจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่แปรเปลี่ยนไป
ทาให๎
ศิลปวัฒนธรรมเหลํานี้นับวันจะมีแตํสูญหายไปทุกที ผู๎วิจัยคิดวําในการศึกษาเพื่อตํอยอดองค๑ความรู๎เหลํานี้ ควร
ที่จะหาแนวทางนางานลักษณะนี้ไปประยุกต๑ใช๎กับผลิตภัณฑ๑ประเภทอื่น ๆ เพื่อให๎เกิดความหลายหลายและ
ตํอเนื่องของการพัฒนา
3.ด๎านการมีสํวนรํวมของชุมชน เนื่องด๎วยงานวิจัยชิ้นนี้มีความมุํงหวังเป็นอยํางยิ่งที่ต๎องการให๎เกิดการ
มีสํวนรํวมกับชุมชน โดยมุํงเน๎นให๎เกิดการพัฒนาตํอไปในกลุํมชุมชนเกิดเป็นกระบวนการถํายทอดความรู๎ ที่
ยั่งยืนทาให๎ชุมชนมีความเข๎มแข็ง
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