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บทคัดย่อ 
               การวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษาข้อมูลดอกไม้ที่สำคัญในจังหวัดเลย นำมาถอดอัตลักษณ์ออกแบบเป็นภาพประกอบเพื่อ
นำไปทำลวดลายดอกไม้ โดยมีกระบวนการรีดร้อนลวดลายลงไปบนผ้าฝ้าย  โดยใช้วัสดุจากผ้าฝ้ายบ้านกกบก  อำเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย   เพื่อนำผ้าที่ได้มาทำการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของผ้าที่จัดอยู่ในจำพวกของใช้ภายในชีวิตประจำ   
โดยเริ่มจากการ  1) การศึกษาข้อมูลและทบทวนวรรณกรรม  2) การกำหนดขอบเขตการออกแบบ 3) การออกแบบผลิตภัณฑ์  
4) ประเมินความพึงพอใจ โดยได้ทำการศึกษาข้อมูลของดอกไม้ที่สำคัญในจังหวัดเลย นำข้อมูลที่ได้มาทำการออกแบบลวดลาย
เรขศิลป์ดอกไม้นำไปรีดร้อนพิมพ์ลายลงบนผ้าฝ้าย นำไปพัฒนาต่อเป็นผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายที่เป็นของใช้จำพวกของใช้ใน
ชีวิตประจำวัน มีการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ ภายใต้แบรนด์ “มาลีวดี” ที่มีประโยชน์ใช้สอยและส่งเสริมคุณค่าความงามของ
ดอกไม้จังหวัดเมืองเลย  และได้นำไปสู่กระบวนการประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 100 คน  ผลการประเมิน
ความพึงพอใจโดยผู้เชี่ยวชาญและบุคคลทั่วไปจำนวน 100 คน พบว่า คุณภาพของอัตลักษณ์ตราสินค้า  แบรนด์  “มาลีวดี”  
ภาพประกอบลวดลายเรขศิลปด์อกไม้และผลติภัณฑ์  อยู่ในระดับดีมาก  ซึ่งในอนาคตการพัฒนาแบรนด์สินค้า  “มาลีวดี”  อาจ
มีแนวโน้มที่จะพัฒนาต่อไป 

ABSTRACT 
               This research is studying famous flowers in Loei. Then, sketching flowers to picture for making 
fabric pattern by applying a heat transfer method with cotton from Ban Kok  Bok, Wang  Sa  Phung,  
Loei.  For gather flower pattern cotton to design to fabric product that able to use in daily life.  It starts 
with studying  information and reviewing literature.  Secondly, defining scope of design. Thirdly, designing 
products. Finally, collecting satisfaction survey. The result is a studying famous flower in Loei  and taking 
information to design to illustration and graphic design.  Afterwards, apply a heat transfer method to 
print pattern on cotton fabric. According to cotton fabric, it will be developed to general- use cotton 
products.  The product will be named “ MaleeWadee”  as a brand that beneficial and valuable to 
encourage the beauty of  flowers in Loei. And to lead to a process of collecting satisfaction survey form  
100 people. The quality assessment result of  100  specialists and generalists, said that  identity-brand’s 
quality of  MaleeWadee is a great level.  In the future, developing the “ MaleeWadee”  product be 
allowed to develop further. 
 
 

คำสำคัญ: ดอกไม้ที่สำคญัในจังหวดัเลย  ลวดลายเรขศิลปด์อกไม้  ผลิตภณัฑ์ของใช้ภายในชีวิติประจำวัน 
Keywords: Famous flowers in Loei, Floral graphic design, General-use product 
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บทนำ 
               จังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่มีความสวยงามทางธรรมชาติและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ  มีลักษณะภูมิ
ประเทศทีมีภูเขาล้อมเมือง และมีอากาศหนาวเย็นในช่วงฤดูหนาว  มีแหล่งสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีสวยงามในเชิงทางธรรมชาติ
และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ที่หล่อหลอมให้เกิดงานเทศกาลประเพณีเชิงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์  
ปัจจุบันจังหวัดเลยให้ความสำคัญเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)  กำหนดให้
จังหวัดเลยเป็น 1 ใน 9 เมือง ที่มีศักยภาพแห่งการท่องเที่ยว   เพราะจังหวัดเลยมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและเป็น
เอกลักษณ์หลายแห่ง   สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเพื่อที่จะให้มาสัมผัสบรรยากาศเมืองแห่งทะเลภูเขาแห่งนี้ (สำนักงาน
สถิติจังหวัดเลย, 2562)    
               ซึ่งในปัจจุบันจังหวัดเลยได้นำอัตลักษณ์ของดอกไม้มาเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว เพื่อที่จะทำให้นักท่องเที่ยว
เข้ามาเที่ยวหรือชมพันธุ์ไม้ต่างๆ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความคิดที่น่าสนใจ เพื่อสร้างแลนด์มาร์คและให้ชุมชนเกิดรายได้ สถานท่ี
ท่องเที่ยวกับพันธุ์ไม้ที่น่าสนใจของจังหวัดเลย ได้แก่ ภูกระดึง ภู เรือ ภูหลวง  ภูลมโล ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเชิง
ธรรมชาติ โดยมีทั้งพันธุ์ไม้ที่มีการเพาะปลูกเองเพื่อสร้างรายได้ให้แก่พื้นที่หรือพันธุ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ   ส่วน
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีดอกไม้เข้ามาเกี่ยวข้อง ได้แก่ ประเพณีแห่ต้นดอกไม้ เป็นงานประเพณีบุญหลวงของ
อำเภอนาแห้ว  โดยในงานจะได้สัมผัสบรรยากาศที่สวยงามและความอลังการของต้นแห่ดอกไม้ (ทศพล, 2560) เอกลักษณ์
ดอกไม้เมืองเลยในแต่อำเภอจะมีความแต่งต่างออกไป  แต่ละพื้นที่ก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเกิดจาฝีมือมนุษย์  โดย
หล่อหลอมให้เกิดเป็นเอกลักษณ์จังหวัดที่ขนานนามว่า “เมืองแห่งทะเลภูเขา” 
               อัตลักษณ์ดอกไม้จังหวัดเลยเป็นอีกหนึ่งมุมมองที่น่าสนใจ ที่สามารถนำเอาความงามในตัวดอกไม้นำมา
เผยแพร่เห็นแก่สายตาชาวโลก เพื่อยกระดับคุณค่าเหล่านี้เพื่อทำให้เกิดความสนใจมากขึ้น  ผู้ออกแบบจึงมีแนวคิดที่ทำการ
ออกแบบตราสินค้าภายใต้แบรนด์“มาลีวดี”  ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากดอกไม้สำคัญในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดเลย โดย
ออกแบบผลิตภัณฑ์ของใช้ในชีวิตประจำวัน ที่มีองค์ประกอบในการออกแบบ ได้แก่ อัตลักษณ์ดอกไม้เมืองเลยและวัสดุ
ท้องถิ่น โดยมีชื่อแบรนด์ว่า “มาลีวดี”  มีความหมายว่า ผู้หญิงท่ีสวยงามเหมือนดอกไม้   ดั้งนั้นการออกแบบตราสินค้า มี
กระบวนการออกแบบโดยนำเอาดอกไม้เมืองเลยที่สำคัญจากสถานที่ที่สำคัญในจังหวัด  นำไปสร้างเรื่องราวและทำการ
ถอดรูปแบบตัดทอนและนำไปการออกแบบลวดลายเรขศิลป์   เพื่อนำไปสู่กระบวนการออกแบบตราสินค้าและผลิตภัณฑ์
ของใช้ภายในชีวิตประจำวัน  
               ในส่วนวัสดุที่ใช้ในการออกแบบจะมีการประยุกต์ใช้ส่วนผสมกับผ้าฝ้ายออร์แกนิค ของชุมชนบ้านกกบก  
ตำบลหนองง้ิว  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย  เป็นหมู่บ้านท่ีผลิตผ้าฝ้ายสีธรรมชาติ ใช้สีของฝ้ายที่เป็นพันธุ์ดั้งเดิม  ผ้าฝ้าย
ที่นี้เป็นฝ้ายออร์แกนิค  ตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูกไปจนถึงการย้อมผ้า  ใช้วิธีธรรมชาติถือว่ากรรมวิธีที่ยั่งยืนต่อโลกอีก
ด้วย  ดังนั้นการวิจัยในครั้งน้ีเพื่อส่งเสริมผ้าฝ้ายธรรมชาติของหมู่บ้านกกบกอีกทั้งยังส่งเสริมรายได้ให้แก่ชุมชน  
               ในส่วนของเทคนิคจะมีดำเนินการโดยทำการออกแบบลวดลายดอกไม้เมืองเลย และนำผ้าของของชุมชนบ้าน
กกบก   ใช้เทคนิคการรีดร้อนด้วยหมึก Pigment ลงบนผ้า เพื่อให้ได้ลวดลายที่ออกแบบมาลงไปอยู่บนเนื้อผ้า   และนำผ้า
ที่ได้จากการทดลองไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สินค้า  เพิ ่มลูกเล่นโดยมีเทคนิคผสมต่างๆ  โดยขอบเขตการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์จะเป็นเกี่ยวกับสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่ตามยุคสมัย    ในการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้านั้นเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้ที่สนใจในสินค้าประเภทนี้  เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเพศหญิง  ดังนั้นผลิตภัณฑ์สินค้ามี
คุณประโยชน์ใช้สอยแล้ว   ยังเพิ่มคุณค่าของดอกไม้เมืองเลยให้เป็นที่รู้จัก  อีกทั้งยังส่งเสริมสินค้าจากเกษตรกรในท้องถิ่น  
เสริมสร้างรายได้เสริมสร้างคุณภาพ  และอนุรักษ์ผ้าฝ้ายเมืองเลยสืบต่อไป  
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาข้อมูลของดอกไม้ที่สำคัญในแต่ละพื้นท่ีของจังหวัดเลย 
2.  เพื่อออกแบบอัตลักษณ์ตราสินค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายแรงบันดาลใจจากดอกไม้เมืองเลย  
3.  เพื่อประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์ตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายแรงบันดาลใจจากดอกไม้เมืองเลย  

 
วิธีการวิจัย 
               ผู ้วิจัยไดกําหนดขั้นตอนวิธีดําเนินการวิจัยออกเปน 4 ขั ้นตอน  ไดแก  1.การศึกษาข้อมูลและทบทวน
วรรณกรรม  2.การกำหนดขอบเขตการออกแบบ  3.การออกแบบผลิตภัณฑ์  4.ประเมินความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ 
 
ตารางที่ 1  วิธีดําเนินการวิจยั 

 
 
การศึกษาข้อมูลและทบทวนวรรณกรรม 
 1.   การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคเอกสาร 

1.1 เก็บรวบรวมข้อมูลด้านพ้ืนที่ 
            ในการศึกษาข้อมูลเกี ่ยวข้องกับพื้นที่จังหวัดเลย ได้ศึกษาเกี ่ยวกับพื้นที่ที ่มีความเกี ่ยวข้องกับดอกไม้ที ่มี
ความสำคัญและสามารถนำข้อมูลของดอกไม้ไปใช้ในการทำวิจัยได้  ซึ่งได้แบ่งศึกษาข้อมูลพื้นที่ แบ่งเป็น 5 สถานท่ี  ได้แก่  
ภูกระดึง(อำเภอภูกระดึง), ภูเรือ(อำเภอภูเรือ), ภูหลวง(อำเภอภูหลง), ลูลมโล(อำเภอด่านซ้าย), เทศกาลแห่ต้นดอกไม้
(อำเภอนาแห้ว)  ซึ่งสถานท่ีนี้มีความเกี่ยวข้องกับดอกไม้ที่ความสำคัญกับพื้นที่  เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
และเชิงอนุรักษ์ประเพณี  ที่เลือกศึกษามา 5 สถานที่ เพราะเป็นสถานที่สำคัญที่มีดอกไม้เข้ามาเกี่ยวข้อง  แต่ละสถานที่ก็
จะให้ความสำคัญกับดอกไม้แตกต่างกันไป ตามบริบทของพื้นที่และความเชื่อ  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาข้อมูลดอกไม้
เพื่อท่ีจะนำไปถอดแบบและวาดออกมาเป็นภาพประกอบดอกไม้  โดยมีองค์ประกอบจากลายเส้น, รูปทรง และสี มาใช้ใน
การออกแบบภาพประกอบ   
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1.2 เก็บรวบรวมข้อมูลทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
           1.2.1  ทฤษฎีสัญวิทยา 
                ในการศึกษาทฤษฎีสัญวิทยา เป็นศาสตร์ของการสร้างความหมายขององค์ประกอบต่างๆ  เกิดจาก
ประสบการณ์เฉพาะของบุคคล เป็นความหมายที่ถูกสร้างให้เชื่อมโยงลงไปอีกชั้นหนึ่งการที่จะถอดความหมายโดยนัย
ออกมาได้นั้นจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของแต่ละแห่ง เพราะจะทำให้เข้าใจความหมายได้อย่างกว้างขวางและ
ลึกซึ้ง  โดยใช้ทฤษฎีของ เพียร์ซ (C. Peirce)  ได้ให้ความสนใจในความสัมพันธ์ระหว่างตัวสัญญะกับวัตถุจริง  โดย
ประกอบด้วยไอคอน (Icon) เป็นสัญญะที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับ วัตถุมากท่ีสุด เช่นภาพถ่าย รูปปั้น รูปวาด และซิมโบว์
(Symbol)  เป็นสัญญะที่ไม่มีความเกี่ยวพัน เช่ือมโยงอันใดเลยระหว่างตัวสัญญะกับวัตถุจริง เช่น ตัวอักษร หรือโลโก้ต่างๆ 
ทีส่ร้างขึ้น (สัญญะวิทยา, 2560) 

1.3 เก็บรวบรวมข้อมูลแนวทางการออกแบบ 
1.3.1  อัตลักษณ์ตราสินค้า (Brand Identity) 

                ในการศึกษาอัตลักษณ์ตราสินค้า(Brand Identity) คือ องค์ประกอบของคำ ภาพลักษณ์ ความคิดและ
รูปแบบที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคได้รบัจากตราสนิค้า หรืออีกความหมายคือ จุดแข็งที่เสนอคุณลักษณะที่สำคัญที่สดุเพียงหนึง่
เดียวโดยประกอบด้วย   แก่นของอัตลักษณ์ (Core Identity) แสดงถึงความเป็นแก่นของตราสินค้า เป็นส่วนท่ีอยู่คงทนกับ
ตราสินค้าตลอดไป  ส่วนขยายอัตลักษณ์ (Extended Identity) เป็นส่วนประกอบที่ช่วยเสริมให้ตราสินค้ามีลักษณะ
รูปแบบที่เฉพาะตัวและมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  ได้แก่ บุคลิกภาพตราสินค้า เช่น สโลแกน สัญลักษณ์ ตัวผลิตภัณฑ์  ในการ
สร้าง แบรนด์สินค้า จะมีเครื่องมือสำหรับสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้าโดยทั่วไปแล้วตราสินค้าที่แข็งแกร่งจะต้องแสดงให้เห็น
ถ้อยคำเฉพาะ คำขวัญ สีสัน และสัญลักษณ์หนึ่ง ตลอดจนเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่ง  แม้แต่วิธีการเขียนช่ือตราสินค้าก็มีส่วน
สร้างความแตกต่างในแง่ของการจำได้และเป็นสิ่งท่ีพึงจดจำ (กาลัญ  วรพิทยุต, 2550) 
         1.3.2 การออกแบบเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน 

ในการศึกษาการออกแบบ(Design)  เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ควบคู่กับการดำรงชีวิตของมนุษย์  ซึ่งมี
พื้นฐานมาจากแรงบันดาลใจภายใน  เกิดเป็นจินตภาพนำไปสู่การกำหนดรูปแบบและวิธีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้น 
เพื่อนำประโยชน์ไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดผลที่ดีงามต่อตนเองและสังคม  การออกแบบในชีวิตประจำวันคือการรู้จัก
เลือกวัสดุ วิธีการเพื่อทำตามที่ต้องการนั้น โดยให้สอดคล้องกับลักษณะรูปแบบ และคุณสมบัติของวัสดุแต่ละชนิดตาม
ความคิดสร้างสรรค์ [5]  หรือ การปรับปรุงแบบผลงานท่ีมีอยู่ให้มีความแปลกใหม่เพิ่มขึ้น[5] 

สรุปได้ว่า การออกแบบหมายถึงการสร้างสรรค์สิ ่งใหม่ (Create  new form) ให้เกิดขึ ้น หรือการปรับปรุง
ดัดแปลงของเดิมที่มีอยู่แล้ว โดยมีการวางแผน อย่างเป็นกระบวนการนับตั้งแต่การคิดแบบ เลือกสรรวัสดุ วิธีการสร้าง 
จนถึงขั้นลงมือปฏิบัติผลิตออกมาเป็นผลงาน เพื่อให้เกิดเป็นรูปทรงตรงตามด้านประโยชน์ใช้สอย และมีความงามตาม
ต้องการ [5] 
2.  เก็บรวบรวมข้อมลูจากการลงพื้นที่ การสัมภาษณ์ 
      2.1 จากการลงพื้นที่สำรวจสถานที่ที่เกี่ยวข้อง 
           2.1.1 ชุมชนกกบก ตำบลหนองง้ิว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

ลงพื้นที่ชุมชนกกบก เป็นชุมชนทำฝ้ายออร์แกร์นิค  หมู่ที่ 5 ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  
เป็นหมู่บ้านที่ยังคงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมได้อย่างสมบูรณ์แบบ  ผ้าฝ้ายสีธรรมชาติ  ผ้าฝ้ายที่นี่ไม่ได้ย้อมสี แต่ใช้สีของฝ้ายที่
เป็นพันธุ์ดั้งเดิม มีหลักๆ คือ สีขาวบริสุทธ์ิและสีน้ำตาลอ่อน หรือท่ีนี่เรียกว่า สีตุ่ย  มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านกกบก เป็น
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ศูนย์ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับผ้าฝ้าย ตั้งแต่วิธีการปลูกไปจนถึงการผลิตฝ้ายทุกขั้นตอน  พร้อมให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชม
สถานท่ีจริงลงมือทอผ้าฝ้ายทำมือด้วยตัวเอง  

 
ภาพที่ 1  ภาพแสดงการลงพื้นที่ชุมชนกกบก(ชุมชนทำฝ้ายออร์แกรน์ิค) อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  

 
            2.1.2 ชุมชนบ้านแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 
                ลงพื้นที่วัดศรีโพธิ์ชัย(แสงภา) ซึ่งเป็นวัดที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมและใช้ในการจัดประเพณีแห่ต้น
ดอกไม้ ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ได้มีกระบวนการได้ศึกษาเรื่องคติความเช่ือความเป็นมาและการ
ประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณีแห่ต้นดอกไม้   เป็นการลงพื้นที่ศึกษาเกี่ยวกับต้นแห่ดอกไม้ที่ใช้ดอกไม้มาประดับ
ตามโครงต้นแห่ดอกไม้  โดยศึกษาว่าชาวบ้านใช้ดอกไม้ชนิดไหนประดับต้นแห่ดอกไม้ ประกอบด้วย  ดอกดาวเรือง, ดอก
คูณ, ดอกปีบ, ลีลาวดี, อินทนิล, เฟื่องฟ้า, ว่านสี่ทิศ เป็นต้น 

                          
ภาพที่ 2  ภาพแสดงการลงพื้นที่เทศกาลแห่ต้นดอกไม้ ท่ีวัดศรีโพธ์ิชัย หมู่บ้านแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 

 
ขอบเขตการออกแบบ 
1.  ขอบเขตการออกแบบอัตลกัษณต์ราสินค้าของใช้ภายในชีวิตประจำวัน แบรนด์ “มาลีวดี”    

เป็นการกำหนดขอบเขตในการออกแบบอัตลักษณ์ตราสินค้า  ภายใต้แบรนด์  “มาลีวดี”  ที่จะสื่อไปถึงที่มาของ      
แบรนด์  มีการกำหนดองค์ประกอบในการสรา้งแบรนด์ก็จะประกอบด้วย  โลโก้, ตัวหนังสือ, ภาพถ่าย  รวมไปถึงผลิตภณัฑ์
สินค้าของใช้ภายในชีวิตประจำวัน ที่ใช้วัสดุผ้าฝ้ายของชุมชนกกบก อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย  องค์ประกอบเหล่านี้จะ
เป็นตัวสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้เป็นที่จดจำแก่ผู้พบเห็น 

1.1 ที่มาของแบรนด์สินค้า 
ในการสร้างแบรนด์สินค้า  ผู้วิจัยได้ทำการสร้างเรื่องราวข้ึนมา  กล่าวถึงที่มาท่ีไปของแบรนด์  โดยใช้หลักทฤษฎี

ของสัญวิทยา มาใช้ไหนการสร้างและออกแบบ โลโก้  ซึ่งให้ความหมายดังนี้ “มาลีวดี”  มาลี  แปลว่า  มาจากเป็นคำ
ไวพจน์ท่ีแปลว่าดอกไม้  และยังเป็นช่ือดอกไม้ชนิดหนึ่งคือดอกช่อมาลี เป็นลักษณะสีขาว มีกกลิ่นหอม  ส่วน วดี  แปลว่า  
เป็นคำนานที่เอาไว้เติมท้ายที่เป็นเพศหญิง  ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบจะเป็นของใช้เกี่ยวกับข้องกับผู้หญิง  โดยทำการ
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ออกแบบลวดลายเรขศิลป์ดอกไม้มาเป็นส่วนประกอบในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของใช้ภายในชีวิตประจำวัน ให้เกิดความ
สวยงามและคุณค่าประโยชน์ในการใช้สอย  
2.  ขอบเขตออกแบบลวดลายเรขศิลป์ดอกไม้  
      ในการออกแบบลวดลายเรขศิลป์ดอกไม้ ผู้ได้ทำการศึกษาข้อมูลและกำหนดแนวทางการออกแบบเกี่ยวกับลวดลาย
เรขศิลป์ดอกไม้  โดยมีการะบวนการวิเคราะห์  รูปแบบ, สี, องค์ประกอบในการวางลาย ในการวิเคราะห์เพื่อจะนำข้อมูลที่
ได้ไปสู่กระบวนการกำหนดขอบเขตเพื่อไปสู่การออกแบบและผลิตตัวสินค้า โดยแบ่งข้อมูลออกเป็นดังน้ี  

2.1  การวิเคราะห์รูปแบบในการออกแบบ 
ในการศึกษารูปแบบในทางศิลปะมีหลายหลายแบบ  ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาข้อมูลมาพอสมควร  ในการกำหนด

ขอบเขตด้านการออกแบบ  ได้เลือกนำรูปแบบของศิลปะที่น่าสนใจ  ท่ีเหมาะสมกับการสร้างลวดลายเรขศิลป์ดอกไม้  

 
              Abstract                                      Folk Art         

ภาพที ่3   ภาพแสดงการวิเคราะห์รูปแบบลวดลายเรขศลิป์ดอกไม ้

ทีมา: https://www.pinterest.com/ 

 
จากการวิเคราะห์รูปแบบ  Abstract จะเป็นการเขียนเส้นแบบมีรูปร่างอิสระ ไม่ค่อยเก็บรายละเอียด  วาดเส้น

ไปเรื่อยๆ เหมือนงานเขียนลายมือเด็ก  มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  ส่วนรูปแบบ  Folk art  เป็นอีกรูปแบบคล้ายๆ กัน แต่วิธี
เก็บเส้นจะละเอียดกว่า  แต่ยังคงรูปทรงอริสระ  และจะหนักไปทางน้ำหนักเส้นมากกว่ารูปแบบแรก 

ดั้งนั้นผู้ออกแบบจึงทำการวิเคราะห์และได้เลือกนำเอารูปแบบ Abstract  และ  Folk Art  มาผสมผสานใหเ้กิด
รูปแบบใหม่  ท่ีจะทำให้งานในรูปแบบ Pattern ออกมาแบบสมบูรณ์แบบ  และสามารถนำไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ได้ 

2.2  การวิเคราะหส์ีในการออกแบบ 
ในการศึกษาแนวทางเรื่องสีในการออกแบบ  ผู้วิจัยได้ทำการศึกษากลุ่มสี Bright Colors ให้ความรู้สึกสดใส

เหมาะกับการเลือกนำมาใช้ในการออกแบบให้ไปในทิศทางตัวกับตัวผลิตภัณฑ์   

 
                           Y50                      M50                      Y30 C60                C30 BL30 

ภาพที ่4  ภาพแสดงกลุ่มสี  Bright Colors 
ทีม่า: ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์ (2553) 
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จากการวิเคราะห์เพื ่อเลือกกลุ่มสีมาใช้ในการออกแบบ  เพื่อจะนำเอาสีที่ได้ไปออกแบบเป็นภาพประกอบ
ลวดลายเรขศิลป์(Pattern)   ในแนวทางการออกแบบสีผู้วิจัยได้ทำการศึกษาข้อมูลของทฤษฎีของการออกแบบสี  โดยได้
ใช้ข้อมูลในการพิมพ์ของสี  Bright Colors  คือ กลุ่มสีสว่าง มีน้ำหนักเข้มขึ้น ให้ความรู้สึกสดใส ร่าเริง เป็นสุข  สนุกสนาน
(ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์, 2553)  มีกระบวนการนำเอาดอกไม้มาทำการคัดเลือกสี  จากการที่นำภาพดอกไม้  มาดูดสีและ
ปรับให้ได้สีที่อยู่ในกลุ่ม  Bright Colors  จากการดูดสี พบว่าได้ว่าสีของดอกไม้จะมีสีสันมากมาย  ทำให้เกิดสีสันสดใส
ต่างๆ   เกิดความสะดุดตา  เหมาะกับการนำสีที่ได้มานี้  เข้าสู่กระบวนการการออกแบบภาพประกอบลวดลายเรขศิลป์
(Pattern)  

2.3  การวิเคราะหอ์งค์ประกอบในการวางลาย 
           จาการกวิเคราะห์องค์ประกอบในการวาง  ได้การศึกษาแนวทางและเทคนิคการวาง ให้เหมาะสมกับภาพรวม
ขององค์ประกอบศิลป์  ในการศึกษาพบว่าการวางลายแบบ  Multidirectional-Design  และ  Half-drop มีความเป็นไป
ได้ ที่จะทำให้ลวดลายสวยงามและดูเป็นระเบียบ  

           ’ 
                                            Multidirectional-Design                        Half-drop 

ภาพที ่5 ภาพแสดงเทคนิคการวางลาย 

ทีม่า:  http://www.tex-press.com 
                

ในการออกแบบการวางลวดลาย  ผู้วิจัยจึงได้ทำการวิเคราะห์เทคนิคการวางลายออกมา  โดยได้สรุปแบบเป็น
การวางในเทคนิค  Multidirectional Design คือ จะวางเป็นแนวกระจัดกระจาย  แต่ยังเว้นช่องไฟไว้   ไม่ทำให้
ภาพประกอบดูอัดกันจนเกินไป   อีกเทคนิคหนึ่งใช้เทคนิคการวางแบบ Half  Drop คือ วางในรูปแบบสลับกันไปมา ใน
บรรทัดเดียวกัน  ทำให้ภาพประกอบไปในทางเดียวกัน มีระเบียบ และมีการเว้นช่องไฟไว้  ไม้ทำให้ภาพประกอบเบียดกัน
จนเกินไป (เทคนิคการวางลาย, 2557)   ผู้วิจัยได้นำเทคนิคทั้งสองมาออกแบบในการวางภาพประกอบเรขศิลป์ดอกไม้   
3.  ขอบเขตออกแบบผลิตภัณฑ์  
      ออกแบบผลิตภณัฑ์ของใช้ภายในชีวิตประจำวัน แบรนด์  “มาลวีดี” ได้กำหนดขอบเขตของผลติภณัฑ์ไวด้ังนี้  
                        1)    กระเป๋าดินสอ                                       6)    กระเป๋าเก็บหูฟัง 
                        2)    ที่คั่นหนังสือ                                         7)    กระเป๋าใส่พวงกุญแจ 
                        3)    กระเป๋าใส่ไอแพด                                   8)    พวงกุญแจ    
                        4)    กระเป๋าใส่โน้ตบุ๊ค                                   9)    กระเป๋าสตางค ์
                        5)    กระเป๋าผ้า                                           10)   กระเป๋ารูด    

ในการศึกษาการออกแบบในชีวิตประจำวัน  ผู้วิจัยได้เลือกวัสดุผ้าฝ้ายของชุมชนกกบก  โดยให้สอดคล้องกับลักษณะ
รูปแบบ และคุณสมบัติของวัสดุแต่ละชนิดตามความคิดสรา้งสรรค์ และนำของที่มีอยู่แล้วคือผ้าฝ้ายกกบกมาผสมผสานเปน็
ส่วนประกอบ  ให้มหีลากหลายและความแปลกใหม่เพิ่มขึ้น 

332



 HMO5-8 

 
 

ผู้วิจัยจึงกำหนดขอบเขตการออกแบบผลิตภัณฑ์ และทำการออกแบบผลิตภัณฑ์ไปในแนวทางที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้   โดยจะทำสไตล์ออกแบบแบบไปในทิศทางสไลต์งาน คราฟ-แฮนด์เมด มีความน่ารักสดใส  เหมาะกับผู้หญิงที่
ต้องการจับจ่ายสินค้าที่เป็นของใช้ในชีวิตประจำวัน  มีคุณประโยชน์ในใช้สอย  ยังมีคุณค่าทางความงามของดอกไม้ของ
เมืองเลยและทำให้เป็นที่รู้จักแก่สายตาผู้คน 
4.  ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย  

ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ เพศหญิง ช่วงอายุ  25-34 ปี  โดยขอบเขตการออกแบบผลิตภัณฑ์จะเป็นเกี่ยวกับสินค้า
ที่ใช้ภายในชีวิตประจำวัน  ของกลุ่มเพศหญิงท่ีสนใจในกลุ่มงานคราฟ-แฮนด์เมด   ซึ่งเป็นวัยที่เป็นช่วงเวลาที่มีกำลังทรัพย์
ในการซื้อจ่าย  หรือเป็นวัยที่หาเลี้ยงชีพได้แล้ว  และช่วงเวลานี้ยังมีความรู้จักนึกชอบในเรื่องของศิลปะ ความสวยความ
งาม  จึงเป็นแบรนด์สินค้าท่ีมีคุณค่าประโยชน์ใช้สอยและคุณค่าของดอกไม้ที่ให้นัยยะทางความงาม   

 
ผลการวิจัย 
1.  การออกแบบผลงานอัตลักษณ์ตราสินค้าแบรนด์ มาลีวดี 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการออกแบบตามขอบเขตที่ตั้งไว้   โดยมีการออกแบบที่ได้แรงบันดาลใจเกี่ยวกับพันธุ์ไม้  
นำมาออกแบบเป็นอัตลักษณ์ตราสินค้าเป็นเครื่องมือสำหรับสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้าให้แข็งแกร่งจะต้องแสดงถึงจุดยืน  
เพื่อให้เป็นที่จดจำได้และเป็นสิ่งท่ีพึงจดจำ 

1.1 โลโก้               
            อัตลักษณ์ตราสินค้าของแบรนด์ มาลีวดี  ในการออกแบบมีการใช้ทฤษฎีของ เพียร์ซ (C. Peirce)  ได้ให้ความ
สนใจในความสัมพันธ์ระหว่างตัวสัญญะกับวัตถุจริง (สัญญะวิทยา, 2560)  โดยได้แรงบันดาลใจมาจากดอกช่อมาลี โดยมี
การลดทอนรูปร่าง ให้ออกมาเป็นสัญลักษณ์โลโก้รูปดอกไม้  ที่เน้นเอาเส้นบางส่วนในตัวดอกช่อมาลี  มาออกแบบให้เป็น
สไตล์ มินิมอล แล้วเพิ่มตัวโลโก้ Typo ไว้ด้านล่าง มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเขียนคำขึ้นมาจากลายมือผู้วิจัย      
คงเอกลักษณ์ตัวหนังสือท่ีอ่านสบายดูเข้าถึงง่ายเป็นมิตรกับผู้พบเห็น  มีกระบวนการออกแบบดังต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ 6  ภาพแสดงความเป็นของโลโก้แบรนด์ “มาลีวดี” 

 
สีของโลโก้ได้ใช้เป็นสีขาวบริสุทธ์ิ  ซึ่งมีท่ีมาจากสีของดอกช่อมาลี ที่เป็นท่ีมาของชื่อแบรนด์  ผู้วิจัยได้จับเอาสีขาวมา

ออกแบบเพื่อสื่อถึง ความบริสุทธ์ิ ความไร้เดียงสา ความอ่อนเยาว์  ท่ีเปรียบเสมือนผู้หญิงที่อ่อนโยน   
2.  การออกแบบผลงานลวดลายเรขศิลป์ดอกไม้ 

ในการสร้างผลงานการออกแบบได้ทำการกำหนดขอบเขตในการออกแบบลวดลายเรขศิลป์ดอกไม้ ได้ทำการศึกษา
และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่างๆ   แล้วนำข้อมูลมาออกแบบโดยมีที่มาและการตัง้ช่ือให้กับลายต่างๆ เพื่อสะดวกในการ
เรียกชื่อ  ในการออกแบบออกแบบลวดลายเรขศิลป์ดอกไม้ได้ใช้ทฤษฎีของ เพียร์ซ (C. Peirce)  ได้ให้ความสนใจใน
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวสัญญะกับวัตถุจริง (สัญญะวิทยา, 2560)   จะออกแบบเป็น 10 รูปแบบ มี 5 หมวดหมู่  ตามตาราง
ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 2  ตารางแสดงผลลงานออกแบบภาพประกอบเรขศิลปด์อกไม้  
1.ดอกไม้ท่ีสำคัญของภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 

แรงบันดาลใจดอกไม้ ที่มา ภาพประกอบดอกไม ้ ลวดลายเรขศิลป์ดอกไม ้
 
 

 
เมเปิ้ล 

ช่ือ :  เมเปิ้ลแดนสยาม 
  เมเปิ ้ลเป็นพันธุ ์ไม้ที ่ดูได้ยากใน
ประเทศไทย ถ้าหากอยากเห็นต้อง
ไปในสถานที่ที่สำคัญ  เช่น ภูกระดึง
ท ี ่ภ ูกระด ึ งต ้นเมเป ิ ้ ลเยอะมาก  
เนื่องจากที่สูงและอากาศหนาวเย็น 
จึงทำให้เมเปิ้ลดำรงชีวิตอยู่ได้ 

 

 

 
 
 
 

 
เอื้องสายมรกต   ข้ีครอกริมทาง       กูดเกกี้ยะ 

 

ช่ือ :  ดอกไม้แห่งขุนเขา 
   ภ ูกระด ึงพ ันธ ุ ์ ไม ้หาด ู ได ้ยาก 
เนื่องจากเกิดขึ้นตามสภาพอาการที่
หนาวเย็น  ดังนั้นภูกระดึงจึงมีพันธุ์
ไม ้แปลกๆ  และหาดู ได ้ยาก ที่
เกิดขึ้นตามที่สูง ดังนั้นผู้ที่อยากพบ
เห็นต้องเผชิญกับความลำบากที ่จะ
ได้ชื่นชม 

 

 
2.ดอกไม้ท่ีสำคัญของภูเรือ  อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

แรงบันดาลใจดอกไม้ ที่มา ภาพประกอบดอกไม ้ ลวดลายเรขศิลป์ดอกไม ้
 
 

 
      ดาวเรือง         ซัลเวีย        ดาวกระจาย 

 

ช่ือ :  ดอกไม้ยอดภูเรือ 
   บนยอดภูเรือมีการทำเกษตรกร
เกี ่ยวกับการปลูกดอกไม้ส ่งออก 
ส ่วนมากนิยมนำดอกไม้ท ี ่ม ีส ีสัน
สวยงามมาปลูก เนื ่องจากมีความ
สวยงามและเป ็นจ ุดสนใจให ้แก่
นักท่องเที่ยวมาเที่ยวภูเรือ 

 

 
 

 
 

 
           คริสต์มาส             คริสต์มาสขาว         

ช่ือ :  คริสต์มาสลมหนาว 
   ที่ภูเรือมีดอกไม้ขึ ้นชื่อ มีนามว่า
ดอกคริสต์มาสเนื่องจากเป็นดอกไม้
ท ี ่ม ีท ี ่มาจากต่างประเทศ  เป็น
ดอกไม้ที่มีการจำหน่ายและส่งออก
มาที ่ส ุดของภูเร ือ ดังน ั ้นจึงเป็น
ดอกไม้ที ่สำคัญแก่ภูเร ือเป็นอย่าง
มาก 
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ตารางที่ 2  ตารางแสดงผลลงานออกแบบภาพประกอบเรขศิลปด์อกไม้ (ต่อ) 
3.ดอกไม้ท่ีสำคัญของภูหลวง  อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 

แรงบันดาลใจดอกไม้ ที่มา ภาพประกอบดอกไม ้ ลวดลายเรขศิลป์ดอกไม ้
 

 
        กุหลาบขาว             กุหลาบแดง              

ช่ือ :  กุหลาบแห่งภูหลวง 
   ดอกก ุหลาบขาวและแดงเป็น
ดอกไม้ที่เกิดขึ้นบนยอดเขาสูงอย่าง
ภูหลวง  จะเป็นต้นสูงมากและผลิ
ดอกท ุกฤด ู  ม ี ร ูปร ่ างและส ีสัน
สวยงามชวนน่าให้ไปชื่นชม 

 

  
 
 

 
ภูเปาะขาว     ภูเปาะชมพู     ภูเปาะเหลอืง 

ช่ือ :  ภูเปาะในป่าใหญ่ 
   ภูเปาะเป็นดอกไม้ที่ขึ้นตามที่ราบ
บ น ภ ู เ ข า   ด อ ก ข อ ง ม ั น จ ะ มี
หลากหลายสีส ัน และมีล ักษณะ
คล ้ายๆ ก ัน พบได ้บร ิ เวณตาม
ทางเดินในสถานที่ท่องเที่ยวภูหลวง 

 

  
4.ดอกไม้ท่ีสำคัญของภลูมโล  อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

แรงบันดาลใจดอกไม้ ที่มา ภาพประกอบดอกไม ้ ลวดลายเรขศิลป์ดอกไม ้

 
 

 
พญาเสือโคร่ง 

ช่ือ :  ลมหนาวสีชมพู 
   ภูลมโลเป็นทุ ่งชมดอกพญาเสือ
โคร่ง ที่มีพื ้นที่เยอะมากๆ มองไป
ทางไหนก็จะเป็นสีชมพูไปหมด ดอก
ของพญาเสือโคร่ง ดังนั้นจึงเป็นจุด
ท่องเที่ยวอีกจุดที่เอาไว้มาชมความ
สวยงามของดอกไม ้  

 
 
 

 
พญาเสือโคร่ง 

ช่ือ :  ลมหนาวสีชมพู 
   ภูลมโลเป็นทุ ่งชมดอกพญาเสือ
โคร่ง ที่มีพื ้นที่เยอะมากๆ มองไป
ทางไหนก็จะเป็นสีชมพูไปหมด ดอก
ของพญาเสือโคร่ง ดังนั้นจึงเป็นจุด
ท่องเที่ยวอีกจุดที่เอาไว้มาชมความ
สวยงามของดอกไม ้
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ตารางที่ 2  ตารางแสดงผลลงานออกแบบภาพประกอบเรขศิลปด์อกไม้ (ต่อ) 
5.ดอกไม้ท่ีสำคัญของเทศกาลแหต้่นดอกไม้ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 

แรงบันดาลใจดอกไม้ ที่มา ภาพประกอบดอกไม ้ ลวดลายเรขศิลป์ดอกไม ้
 
 

 
ดาวเรือง                   ดอกคูณ 

ช่ือ :  แสงสว่างยามค่ำคืน 
     ประเพณีแห่ต้นดอกไม้ ได้ใช้
ดอกไม ้มาตกแต่งต ้นแห่ดอกไม้  
ดอกไม้ที ่ใช้ก็จะเพิ่มความสวยงาม
ให้แก่ต ้นดอกไม้ ส ่วนใหญ่จะใช้
ดอกไม้สีเหลืองเมื่อกระทบกับแสง
เทียนก็จะเพิ่มความสวยงามในยาม
ค่ำคืนไปอีก 

 

 

 
 
 
 

 
ว่านสี่ทิศ                   อินทนิล 

ช่ือ :  พร้ิวไหว 
       ประเพณีแห่ต้นดอกไม้ ได้ใช้
ดอกไม้มาตกแต่ง ที่ใช้ก็จะเพิ่มความ
สวยงามให้แก่ต้นดอกไม้ ดอกไม้บาง
ชนิดก็จะมีสีสันแสบตาและสะดุดตา
เป ็นอย่างมาก เพื ่อจะทำให้ตอน
กลางคืนในการแห่แสงของเทียน
และสีของดอกไม้จะทำให้เกิดความ
สวยงามพริ้วไหวในการแห่หรือเขย่า
ต้นดอกไม ้

 
 

 

 
 

2. การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ในการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้า แบรนด์มาลีวดี  ได้กำหนดขอบเขตของช้ินงานไว้ 10 รูปแบบ การออกแบบลวดลาย

เรขศิลป์ดอกไม้เพื่อมาใช้บนผ้าฝ้าย  มีการสเก็ตแบบและสร้างที่มาของแต่ละผลิตภัณฑ์ให้มีความหมายในตัวผลิตภัณฑ์  
โดยนำไปสู่กระบวนกการการทดลองการพิมพ์ผ้า จนไปถึงกระบวนการนำผ้าไปตัดเย็บจริง  แล้วนำผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจัก
องค์ประกอบถ่ายรูป เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับตัวผลิตภัณฑ์สินค้า  โดยแบ่งหมวดหมู่ตามตารางดังไปนี้ 
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ตารางที่ 3  ตารางแสดงผลงานการออกแบบผลติภณัฑ์ 
หมวดหมู่ที่ 1  :  อุปกรณ์การเรียน 

ที่มาและแรงบันดาลใจ แบบร่างผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์และการถ่ายรูป 
แบบท่ี 1 : ที่ค่ันหนังสือ 

 
  ได้แรงบันดาลใจจากรูปทรงของ
ใบเมเปิ้ลของสถานที่ท่องเที่ยวภู
กระดึง 

 

 

 
แบบท่ี 2 : กระเป๋าใส่ดินสอ 

 
  ได้แรงบันดาลใจจากดอกข้ีครอก
ริมทาง  โดยมีการวางลายเป็นรูป
ดอกนี้ของสถานท ี ่ท ่องเท ี ่ยวภู
กระดึง 

 

 
 

หมวดหมู่ที่ 2 :  อุปกรณ์เก็บแล็ปท็อป 

ที่มาและแรงบันดาลใจ แบบร่างผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ ์

แบบท่ี 3 : กระเป๋าใส่ Ipad 10.5 
นิ้ว 

 
    ได ้ แรงบ ันดาลใจจากดอก
ดาวกระจาย โดยมีการวางลาย
เป็นรูปดอกนี้ของสถานที่ท่องเที่ยว
ภูเรือ 

 
 

 

 
แบบท่ี 4 : กระเป๋าใส่ MacBook 

13 นิ้ว 

 
    ได ้ แรงบ ันดาลใจจากดอก
คริสต์มาส โดยมีการวางลายเป็น
ร ูปดอกคริสต์มาส ของสถานที่
ท่องเที่ยวภูเรือ 
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ตารางที่ 3  ตารางแสดงผลงานการออกแบบผลติภณัฑ์ (ต่อ) 
หมวดหมู่ที่ 3 :  อุปกรณ์เก็บของใช้ส่วนตัว 

ที่มาและแรงบันดาลใจ แบบร่างผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ ์

แบบท่ี 5 : กระเป๋าผ้า 
สะพายข้าง 

 
  ได้แรงบันดาลใจจากรูปทรงรูป
ภ ู เขาท ี ่ ข ึ ้นสล ับซ ับซ ้อน ของ
สถานที่ท่องเที่ยวภูหลวง 

 

 

 
แบบท่ี 6 : กระเป๋าเก็บหูฟัง 

 
  ได้แรงบันดาลใจจากรูป  ทรงรูป
ภูเขาของสถานที่ท่องเที่ยวภูหลวง 

 

 

 
หมวดหมู่ที่ 4 :  อุปกรณ์ใส่กุญแจ 

ที่มาและแรงบันดาลใจ แบบร่างผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ ์
แบบท่ี 7: กระเป๋าใส่กุญแจ 

 
  ได้แรงบันดาลใจจากรูปทรงของ
ดอกบานของพญาเสือโคร่งสีชมพู 
ของสถานที่ท่องเที่ยวภูลมโล 

 

 

 
แบบท่ี 8 : พวงกุญแจ 

 
  ได้แรงบันดาลใจจากรูปทรงของ
ดอกตูมของพญาเสือโคร่งสีชมพู 
ของสถานที่ท่องเที่ยวภูลมโล 
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ตารางที่ 3  ตารางแสดงผลงานการออกแบบผลติภณัฑ์ (ต่อ) 
หมวดหมู่ที่ 5 :  อุปกรณ์เก็บสตางค์ 

ที่มาและแรงบันดาลใจ แบบร่างผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ ์

แบบท่ี 9 :  กระเป๋ารูด 

 
 ได้แรงบันดาลใจจากรูปทรงต้น
แห่ดอกไม้  ในเทศกาลแห้นต้น
ดอกไม้ที่นาแห้ว 

 

 

 
แบบท่ี 10 : กระเป๋าสตางค์ 

 
    ได้แรงบันดาลใจร ูปทรงของ
ดอกว่านสี ่ท ิศ ท ี ่น ิยมใช ้เอามา
ประดับตกแต่งต้นแห่ดอกไม้ใน
เทศกาลแห้นต้นดอกไม้ที่นาแห้ว 

 
 

 

ผลการทดลอง 
การทดลองจะใช้เทคนิครีดร้อน Heat Transfer ลักษณะคล้ายงานสกรีนดิจิตอล แต่ต่างกันตรงที่ขั้นตอนการสกรีน

เสื้อและเนื้อผ้าที่ใช้ โดยเป็นการพิมพ์งานลงบนกระดาษ จากนั้นจึงนำไปรีดด้วยความร้อนเพื่อพิมพ์ลายลงไปบนเนื้อผ้า 
(การสกรีน, 2560) จึงได้นำเทคนิคแบบ Heat Transfer มาทดลองพิมพ์ลงบนผ้าฝ้าย   ซึ่งฝ้ายที่ใช้ในการทดลองเป็นผ้า
ผ้ายสีธรรมชาติไม่มีการย้อมสีใดๆ  โดยมีผ้าฝ้ายขาวและผ้าฝ้ายตุ่ย ในกระบวนการทดลองรีดร้อนจะใช้หมึก Sublimation 
และ Pigment โดยที่หมึก Sublimation สีของหมึกจะซึมไปอยู่ในเนื้อผ้า  โดยที่สีจะออกโทนจางๆ ลวดลายจะไม่ชัดเจน  
ส่วนหมึก Pigment สีของหมึกจะติดไปอยู่บนเนื้อผ้า  โดยที่สีจะออกโทนสว่าง ลวดลายจะชัดเจน  และทำให้มีพื้นผิวนู้นๆ 
เกิดขึ้นมา   มีกระบวนการทดลองดังต่อไปนี้  
1. การทดลองรีดร้อนโดยหมึก Sublimation 

ใช้อุณหภูมิ 390 F/ 100 วินาที พิมพ์ลงบนผ้าฝ้ายขาว จากการทดลองพบว่า สีจะซึมลงไปในผ้า แต่สีไม่ค่อยชัดสัก
เท่าไร ส่วนลวดลายจะเห็นเป็นสีจางๆ 

 
ภาพที่ 7  ภาพแสดงการทดลองเทคนิครีดร้อนลงบนผ้าฝ้ายโดยหมกึ Sublimation 
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2.  การทดลองรีดร้อนโดยหมึก Pigment 
ใช้อุณหภูมิ 390 F/ 10 วินาที พิมพ์ลงบนผ้าฝ้ายขาว  จากการทดลองพบว่า สีจะติดลงไปในผ้า สีจะออกชัดเจน   

ส่วนลวดลายจะเห็นเป็นรูปร่างชัดเจน ทำให้ผ้ามี texture 

 
ภาพที่ 8  ภาพแสดงการทดลองเทคนิครีดร้อนลงบนผ้าฝ้ายโดยหมกึ Pigment 

 
3.  การทดลองซักน้ำยาซักผ้า 

การทดลองกับน้ำยาซักฟอกเพื่อทดสอบประสิทธิภาพ  โดยแช่น้ำยากไว้ 30 นาที แล้วทำการขยี้ผ้า  

 
ภาพที่ 9 ภาพแสดงการทดลองซักน้ำยาซักผ้า โดยหารแช่น้ำยาซักฟอก 

 
จากการทดลองซักแล้วนำไปตากแดด  ผลปรากฏว่า  หมึก Sublimation  สีจะซีดลงรูปร่างของลวดลายก็จะเห็น    

ไม่ชัด ส่วนหมึก Pigment  สีจะคงชัดเจนอยู่รูปร่างของลวดลายก็จะเห็นชัด 

 
ภาพที่ 10  ภาพแสดงการทดลองหลังการซักแล้วไปนำไปตากแห้ง 

 
สรุปผลการทดลอง  จากการทดลองจะใช้เทคนิครีดร้อน(Heat Transfer) ลงไปในผ้าฝ้าย  ซึ่งฝ้ายที่ใช้ในการทดลอง

เป็นผ้าผ้ายสีธรรมชาติ  ไม่มีการย้อมสีใดๆ  โดยมีผ้าฝ้ายขาวและผ้าฝ้ายตุ่ย  ในกระบวนการทดลองรีดร้อนจะใช้หมึก 
Sublimation และ Pigment  โดยที่หมึก Sublimation สีของหมึกจะซึมไปอยู ่ในเนื ้อผ้า  โดยที่สีจะออกโทนจางๆ 
ลวดลายจะไม่ชัดเจน  ส่วนหมึก Pigment สีของหมึกจะติดไปอยู่บนเนื้อผ้า  โดยที่สีจะออกโทนสว่าง ลวดลายจะชัดเจน  
และทำให้มีพื้นผิวนู้นๆ เกิดขึ้นมาตามลักษณะ   

ในการทดลองผู้วิจัยได้ทำการลดลองแล้วพบว่า ผ้าจะคลายไอน้ำออกมา ผ้าจะดูเปียกๆหน่อย พอทิ้งไว้สักผ้าน้ำก็จะ
ระเหยไป  ถ้าท้ิงผ้าไว้นานความร้อนจะทำให้ผ้าไหม้สีผ้าจะออกมาเป็นสีเข้มขึ้นนิดหนึ่ง  แต่สีก็ยังติดเหมือนเดิม 
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ในส่วนการทดลองซักผ้าฝา้ยด้วยนำ้ยาซักผ้า โดยการแช่น้ำยาไว้ 30 นาที แล้วนำไปตากแห้ง ผลปรากฏว่า  
1. หมึก Sublimation  เมื่อสีทำปฏิกิริยากับน้ำยาซักผ้าแล้ว สีที่ซึมอยู่ในผ้าจะจางออกไป ทำให้สีซีดลงกว่าเดิม 
2. หมึก Pigment เมื ่อสีทำปฏิกิริยากับน้ำยาซักผ้าแล้ว  สีที ่ติดอยู่บนผ้าไม่มีการหลุดออก  รูปร่างของก็ติด

เหมือนเดิม สีไม่ซีดลง  
ผลสรุปผู้วิจัยได้เลือกเทคนิคพิมพห์มึก Pigment ในการทำการออกแบบผลติภณัฑ์ เนื่องจากหมึก Pigment  เมื่อพิมพ์

ลงผ้าแล้วทำใหส้ีชัดเจนรูปร่างชัดเจน นำไปซักด้วยน้ำยาซักผา้สีและรูปทรงก็ตดิกับเนื้อผ้าอยูเ่หมือนเดิม เหมาะกับการทำ
ไปออกแบบผลติภณัฑ์และนำไปตอ่ยอดได้ 
 
การประเมินความพึงพอใจ 
1.  ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 

1.1 ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกราฟฟิก  
ผศ.ดร.กษม  อม ันตกุ    อาจารย ์ประจำสาขาว ิชาออกแบบน ิ เทศศ ิลป์   คณะศ ิลปกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยขอนแก่นความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  สินค้ามีความเป็นไปได้ที่จะขายได้จริง  แต่ในความเป็น Branding นั้น 
ควรมีการใช้งานที่แบ่งเป็น 2 ชุด เช่น ห้องครัว,  ห้องนอน, ห้องนั่งเล่น ฯลฯ  เพิ่มฟังก์ชันในการขายที่เป็นของใช้ภายใน
บ้านเข้ามาด้วย 

1.2 ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสร้างแบรนด์และผลิตภัณฑ ์

ผศ.ดร.ดวงจันทร์ นาชัยสินธุ ์   อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์   คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  ดอกไม้เมืองเลย , ดอกช่อมาลี เป็นดอกไม้ที่แสดงถึงถิ่นกำเนิดของ
ดอกไม้เมืองเลยหรือไม่   ซึ่งควรแสดงข้อมูลถึงลักษณะรูปทรงเด่นชัดเพื่อนำมาสร้างแรงบันดาลใจงานออ กแบบให้มี
ลักษณะเฉพาะ  ส่วนรูปแบบผลิตภัณฑ์สินค้าควรแตกไลน์ให้มากขึ้นสำหรับเป็นของใช้ภายในชีวิตประจำวัน (หมวก
กระเป๋าหลากหลายขนาดแบบ  หรือใส่ของใช้ทั่วไป เช่น เครื่องสำอางฯ)  ภายใต้แนวคิดเรียบง่าย เพื่อเป็นทางเลือกที่มาก
ขึ้นให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเพศหญิง   

1.3 ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด 
คุณธนนันท์   ฉัตรบุญพร ตำแหน่ง Assistant Manager Marketing Communications บริษัท โปรปลั๊กอิน 

จำกัด ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ช่องทางการขายที่มีลักษณะเป็น Omnichannel อาจส่งผลให้มีต้นทุนในการบริหาร
จัดการสูงขึ ้น เพราะทุกช่องทางดังกล่าว  ต้องมีการสื่อสารและการวางรูปแบบการขายที่แตกต่างออกไป เช่น การ
ออกแบบคอนเทนต์  ดูแลการขายระบบจัดการการขาย เป็นต้น รวมถึงประเภทกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไปในแต่
ละแพลตฟอร์ม  ที่ต้องวิเคราะห์ก่อนเผยแพร่สินค้ามากขึ้น   
2.  ผลการประเมินความพึงพอใจจากกลุม่ตัวอย่าง 

ผู้วิจัยได้ทำการประเมินความพึงพอใจโดยสร้างแบบสอบถาม เรื่อง การประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์จากแรงบันดาลใจดอกไม้เมืองเลย โดยใช้วัสดุจากผ้าฝ้ายบ้านกกบก อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อต้องการประเมินความพึงพอใจต่อออกแบบผลิตภัณฑ์ ภายใต้แบรนด์ “มาลีวดี”   ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นบุคคลทั่วไป จำนวน 100 คน  ผลสุปการประเมินดังตาตะรางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4  ตารางแสดงการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 100 คน  
 

ข้อ 
 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน(ร้อยละ) จำ 

นวน
ทั้ง 
หม
ด 

คะ 
แน
น

เฉลี่
ย 

ร้อย
ละ 

ส่วน
เบ่ีย
ง 

เบน
มาต
รา 

ความ 
หมาย ดี

มาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปาน 
กลาง 

(3) 

พอ 
ใช้ 
(2) 

ปรับ 
ปรุง 
(1) 

แนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์แบรนด์สินค้าของใช้ภายในชีวิตประจำวัน “แบรนด์มาลีวดี” 
1. เรื่องราว(Story)ของแบรนด ์ 61 35 4 0 0 100 4.57 91.00 0.57 ดีมาก 
2. แรงบันดาลใจในการออกแบบ 64 34 2 0 0 100 4.62 92.40 0.52 ดีมาก 
3. การนำองค์ประกอบเรื่องราว

มาสรา้งเป็นผลิตภัณฑ ์
64 31 4 1 0 100 4.58 91.60 0.62 ดีมาก 

ลักษณะของลวดลายภาพประกอบของใช้ภายในชีวิตประจำวัน “แบรนด์มาลีวดี” 
4. ลายเส้น,รูปร่างรูปทรง,สี ของ

ภาพประกอบ 

70 27 3 0 0 100 4.67 93.40 0.53 ดีมาก 

5. การวางองค์ประกอบของ
ลวดลาย(Pattern) 

69 27 4 0 0 100 4.65 93.00 0.55 ดีมาก 

6. องค์ประกอบโดยรวมของ
ลวดลาย(Pattern) 

66 30 3 1 0 100 4.61 92.20 0.60 ดีมาก 

ความเหมาะสมของแบรนด์และผลิตภัณฑ์สนิค้าของใชภ้ายในชีวิตประจำวัน “แบรนด์มาลีวดี” 
7. ตราสญัลักษณ์(Logo) มีความ

เหมาะสม 

65 25 10 0 0 100 4.55 91.00 0.67 ดีมาก 

8. ภาพประกอบดอกไม้ที่ใช้กับ
ผลิตภณัฑ์ มีความเหมาะสม 

69 27 4 0 0 100 4.65 93.00 0.55 ดีมาก 

9. ลวดลาย(Pattern) ที่ใช้กับ
ผลิตภณัฑ์ มีความเหมาะสม 

73 22 5 0 0 100 4.68 93.60 0.56 ดีมาก 

10. ลักษณะของรูปแบบผลิตภณัฑ์
สินค้า มีความเหมาะสม 

70 23 5 1 0 99 6.64 92.73 0.63 ดีมาก 

 

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ยมีเกณฑ์ดังต่อไปนี้  ดีมาก = 4.51-5.00, ดี = 3.51- 4.50, ปานกลาง = 2.51- 3.50, พอใช้ = 1.51- 
2.50, ปรับปรุง = 1.00-1.50 
 
การทำแบบประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 100 คน ผลการประเมินเป็นที่พึงพอใจต่อผู้วิจัยเป็นอย่างมาก 
เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ “ดี-ดีมาก” ซึ่งความเป็นไปได้ของการประเมินมีผลต่อของผลิตภัณฑ์กระบวนการทั้งหมด
ของโครงการนี้สามารถผ่านกระบวนการตามระเบียบวิธีวิจัยเป็นไปด้วยดี  
การอภิปราย 
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ในการวิจัยนี้ผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลดอกไม้ในแต่พื้นท่ีที่สำคัญในจังหวัดเลยและนำมาออกแบบอัตลักษณต์รา
สินค้า  ภายใต้แบรนด์ “มาลีวดี” โดยมีวัสดุที่ใช้ในการออกแบบเป็นผ้าฝ้ายชุมชนบ้านกกบก อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  
ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้   ในการออกแบบอัตลักษณ์ตราสินค้า ส่วนการออกแบบโลโก้  
ได้นำทฤษฎีสัญะของเพียร์ซ (C. Peirce) (สัญญะวิทยา, 2560) ได้ให้ความสนใจในความสัมพันธ์ระหว่างตัวสัญญะกับวัตถุ
จริงที่จะมีองค์ประกอบ โดยมีการสร้างเรื่องราวท่ีมาของแบรนด์รวมถึงที่มาของโลโก้ มีการให้ความหมายนามธรรม   การ
ออกแบบตัวหนังสือข้ึนมา  เนื่องจากมีแนวคิดการออกแบบตัวหนังสือมาจากพันธุ์ไม้ให้ไปในทิศทางเดียวกับท่ีมาของช่ือแบ
รนด์ โดยได้แรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากเถาวัลย์เพื่อจะให้งานออกแบบไปในทางเดียวกัน  ด้านการออกแบบ
ลวดลายภาพประกอบดอกไม้    โดยมีการศึกษาข้อมูลจากภาคเอกสารและภาคสนาม  โดยมีการลงพื้นที่บางที่ เพื่อจะ
ศึกษาข้อมูลของดอกไม้เพื่อนำมาถอดอัตลักษณ์แล้วนำไปสู่กระบวนออกแบบภาพประกอบ  กระบวนการออกแบบได้
ศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สี ,สไตล์, เทคนิคการวางลาย โดยได้ใช้ข้อมูลในการพิมพ์ของสี  
Bright Colors  คือ กลุ่มสีสว่าง มีน้ำหนักเข้มขึ้น ให้ความรู้สึกสดใส ร่าเริง เป็นสุข  สนุกสนาน [6]  ในการวิเคราะห์สไตล์
ของภาพประกอบ โดยจากการวิเคราะห์ สไตล์ Abstract จะเป็นการเขียนเส้นแบบมีรูปร่างอิสระ ไม่ค่อยเกบ็รายละเอียด  
เหมือนงานเขียนลายมือเด็กมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  และอีกสไตล์เป็น   Folk art  เป็นอีกสไตล์คล้ายๆ แต่วิธีเก็บเส้นจะ
ละเอียดกว่าแต่ยังคงรูปทรงอริสระ  ได้เลือกนำเอาสไตล์  Abstract  และ  Folk Art  มาผสมผสานให้เกิดรูปแบบใหม่   
และเทคนิคการวางลาย ได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์  เทคนิค  Multidirectional Design คือ จะวางเป็นแนวกระจัดกระจาย 
แต่ยังเว้นช่องไฟไว้   ไม่ทำให้ภาพประกอบดูอัดกันจนเกินไป   อีกเทคนิคหนึ่งใช้เทคนิคการวางแบบ Half  Drop คือ วาง
ในรูปแบบสลับกันไปมา ในบรรทัดเดียวกัน  ทำให้ภาพประกอบไปในทางเดียวกัน มีระเบียบ และมีการเว้นช่องไฟไว้ ไม้ทำ
ให้ภาพประกอบเบียดกันจนเกินไป  ได้นำเทคนิคทั้งสองมาออกแบบในการวางภาพประกอบออกมาในทิศทางเดียวกัน  
(เทคนิคการวางลาย, 2557) 

ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าแบรนด์มาลีวดี ซึ ่งเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย มีการวางแผนอย่างเป็น
กระบวนการนับตั้งแต่การคิดแบบ เลือกสรรวัสดุ วิธีการสร้าง จนถึงขั้นลงมือปฏิบัติผลิตออกมาเป็นผลงาน เพื่อให้เกิดเป็น
รูปทรงตรงตามด้านประโยชน์ใช้สอย และมีความงามตามต้องการ (งานออกแบบเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน, 2551)  มีการ
ออกแบบตามขอบเขตที่กำหนดไว้ ตั้งกลุ่มเป้าหมายเป็น  ช่วงอายุระหว่าง 25 – 34 ปี  ส่วนขั้นตอนในการสร้างผลงาน
ผลิตภัณฑ์สินค้าแบรนด์มาลีวดี การทดลองจะใช้เทคนิครีดร้อน Heat Transfer ลักษณะคล้ายงานสกรีนดิจิตอล แต่
ต่างกันตรงที่ขั้นตอนการสกรีนเสื้อและเนื้อผ้าที่ใช้ โดยเป็นการพิมพ์งานลงบนกระดาษ จากนั้นจึงนำไปรีดด้วยความร้อน
เพื่อพิมพ์ลายลงไปบนเนื้อผ้า (การสกรีน, 2560)  กระบวนการรีดร้อนลายลงบนผ้าฝ้ายของชุมชนบ้านกกบก  จึงได้เทคนิค
รีดร้อนโดยใช้หมึก Pigment ซึ่งเป็นหมึกนูนจะติดลงบนผ้า มีเนื้อสัมผัสที่ลืนๆ ข้อดีของเทคนิคนี้คือ ลวดลายของภาพจะ
ชัดเจน  ข้อเสียเมื่อใช้ไปนานๆ ลายจะมีการแตกได้ การประเมินความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ แบรนด์ “มาลีวดี” โดย
ผู้เชี่ยวชาญ อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง-ดีมาก การประเมินความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ แบรนด์ “มาลีวดี” โดยกลุ่มตัวอย่าง 
จำนวน 100 คน โดยการประเมินผ่านช่องทางออนไลน์ พบว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์สินค้า  แบรนด์ “มาลีวดี”  โดยรวม
อยู่ในเกณฑ์ระดับ  ดี-ดีมาก  โดยทั้งนี้บุคคลทั่วท่ีทำแบบประเมินให้ความร่วมมือได้เป็นอย่างดี 
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