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การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ สร้ า งสรรค์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ หั ต ถกรรมเครื่ อ งรั ก เครื่ อ งเขิ น
จากการประยุกต์เทคนิควิธีการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมไทย – เวียดนาม และเพื่อเผยแพร่การสร้างสรรค์
งานผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องรักเครื่องเขินไทย-เวียดนาม ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล
เอกสาร สัมภาษณ์จากปราชญ์ชุมชนเครื่องเขินนันทาราม จังหวัดเชียงใหม่ และค้นคว้ารวบรวมจากแหล่ง
ข้อมูลต่างๆ ท�ำการอบรมเชิงปฏิบัติการ ต่อเยาวชนรุ่นใหม่ และผู้สนใจงานจิตรกรรมเครื่องรักจากศิลปิน
เวียดนามและเครื่องรักเครื่องเขินของไทย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และในด้านภูมิปัญญางาน
เครื่องรักเครื่องเขินไทย-เวียดนาม โดยสอบถามความพึงพอใจในผลงานที่ได้จากการประยุกต์ศิลปวัฒนธรรม
ไทย – เวียดนาม ด้านเทคนิควิธีการสร้างสรรค์งานหัตถกรรมเครื่องรักเครื่องเขินรูปแบบต่างๆ เพื่อน�ำไป
ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง โดยน�ำเสนอแบบร่างทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 เทคนิคการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
โดยใช้น�้ำยางรักของเวียดนาม และการปิดแผ่นทองแบบไทย ชุดที่ 2 เทคนิคการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
โดยใช้น�้ำยางรักของไทย และการขุดร่องติดเปลือกไข่และเทคนิคการเพนท์สีแบบเวียดนาม และชุดที่ 3
เทคนิคการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ โดยใช้น�้ำยางรักของเวียดนาม และการเพนท์สีแบบไทย และในรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ ชุดที่ 2 ได้รับการคัดเลือกให้มีการผลิตและน�ำมาประเมินผลความพึงพอใจของผู้ที่สนใจใน
รูปแบบงานผลิตภัณฑ์เครื่องรักเครื่องเขิน ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านในระดับมาก
( x = 4.33)
ผลของการเผยแพร่การสร้างสรรค์งานผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องรักเครื่องเขิน ผู้วิจัยก�ำหนด
แนวทางในการเผยแพร่ 2 แนวทาง ได้แก่ แนวทางที่ 1 การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน
กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ชั้นปีที่ 3 ที่เรียน
รายวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จ�ำนวน 17 คน ผลการประเมินความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน
อยู่ในระดับมาก ( x = 4.21) แนวทางที่ 2 การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน สู่สาธารณชน กลุ่มตัวอย่าง คือ
ผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการ จ�ำนวน 100 คน ผลการประเมินความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยรวมความพึงพอใจ
ทุกด้านในระดับมาก ( x = 4.23) เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ได้ก�ำหนดไว้ ในการสืบสานและส่งต่อภูมิปัญญา
หั ต ถกรรมเครื่ อ งรั ก เครื่ อ งเขิ น นั้ น เป็ น หน้ า ที่ อั น พึ ง กระท�ำ ของคนไทยทุ ก คน หากแต่ จ ะด้ ว ยวิ ธี ก ารใด
อาจจะเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของผู ้ ท่ี ส ร้ า งสรรค์ ผ ลงาน เป็ น คนกลางในการถ่ า ยทอดและส่ ง ต่ อ ภู มิ ป ั ญ ญา
เป็นผู้สนับสนุนโดยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งที่ใช้ด้วยตนเองหรือเป็นของฝาก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสาน
และส่งต่อภูมิปัญญาให้คงอยู่คู่คนไทยต่อไป
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ค�ำส�ำคัญ : การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่องรักเครื่องเขิน งานหัตถกรรมเครื่องรักเครื่องเขินไทย – เวียดนาม
Abstract
This research aimed to application of those techniques to invent lacquer handicraft
products and promotion of the creation of new products based on lacquerware handicrafts.
Tools used in this research are questionnaire, and interviews about product design and
the lacquerware of Thailand – Vietnam. The question of satisfaction in the work about
techniques for making the lacquerware. To test the samples. There are three sets.
The first set of techniques. Using lacquer from Vietnam, and paste gold leaves of Thailand.
The second set: using lacquer of Thailand. The third set: using lacquer from Vietnam, and
made Thai painting. The second set was selected to be produced and bring to evaluate
satisfaction of those interested in the design of lacquerware products. The results of the
satisfaction had the functional. The beautiful reflects an identity suitability materials for
production and processes. All the average level ( x = 4.33).
The publication of creative lacquerware, the researchers established to publish
had two ways. The first way, integrating with the souvenir product design subject of the
third year students’ program product design, there are seventeen people. The satisfaction
evaluation in the methodology, content and the value to publish. The average of includes
all aspects at a high level ( x = 4.21). The second way, exhibition of show lacquer works,
the satisfaction evaluation, an average total satisfied on all aspects level ( x = 4.23) of one
hundred people. As compared with the criteria specified from the application of art and
culture from Thailand – Vietnam. To inherit forward the wisdom about lacquerware is
our duty to all of Thai people, if you will in any way, may be a part of the create works,
as a mediator to convey the knowledge, a supporter by either use of products using by
themselves or as a souvenir to remain in Thailand further.
Keywords : creating the lacquerware, the lacquerware from Thai – Vietnam
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บทน�ำ 

ภาคเหนือของไทยมีการท�ำผลิตภัณฑ์เครื่องเขินมาเป็นระยะเวลานาน โดยมีรูปแบบและรูปทรง                
ที่หลากหลายสนองตอบการใช้สอย ค่านิยม และรสนิยมทางสังคม เป็นผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูปโดยการน�ำ
ไม้ไผ่มาสานขึ้นรูป ซึ่งจะมีหุ่นไม้เป็นแบบหรืออาจไม่ต้องใช้หุ่นก็ได้แต่ใช้การขดและสานเป็นรูปต่อจากนั้น
จะใช้รัก ซึ่งเป็นยางไม้ (ยางรัก) ผสมกับถ่านของข้าวเปลือกหรือหญ้าคา (ท�ำให้เกิดสีด�ำ) ทาให้เรียบเพื่อ
ปิดรอยสาน ขัดผิวให้เรียบแล้วเขียนลวดลายประดับด้วยสีน�้ำมัน หรือใช้เหล็กแหลมขูดหรือขีดเป็นเส้นลึก
ลงบนผิว ใช้สีฝุ่นผสมน�้ำมันทาทับตามรอยอีกทีหนึ่งสีจะเข้าไปอุดในเส้นต่อจากนั้นใช้ผ้าเช็ดสีที่ผิวออกพื้นรัก
ที่เป็นสีด�ำจะขับเส้นลายให้เห็นเป็นลวดลาย หรือจากวัตถุดิบอื่น ๆ มีกรรมวิธีการผลิตโดยใช้ยางรักเป็น
ส่ ว นตกแต่ง เครื่องเขินมีชื่อเรียกตามเผ่ า พั นธุ ์ ข องคนไทยเผ่ า เขิ น ซึ่ ง มี ถิ่ นฐานเดิ ม อยู ่ ในเมื อ งเชี ย งตุ ง
ประเทศพม่า พระเจ้าเชียงใหม่ได้ท�ำสงครามกับพม่า (พ.ศ. 2325) และได้กวาดต้อนราษฎรเมืองเชียงตุง
มาเชียงใหม่ ในจ�ำนวนนี้มีพวกช่างรักด้วยซึ่งรวมตัวกันอยู่เป็นหมู่บ้านเรียกว่าหมู่บ้าน “เขิน” ซึ่งมีอาชีพท�ำ
เครื่องเขินกันทั้งหมู่บ้าน (Karaket, S., & Saeninrit, A., 2004) จากข้อเสนอแนะของกฤตพัชร สุริยะโชติ
(Suriyachote, K., 2013, p.112) พบว่า ในปัจจุบันเหลือช่างฝีมือในการท�ำเครื่องเขินเหลืออยู่เป็นจ�ำนวน
น้อยมากมีกระบวนการผลิตค่อนข้างยุ่งยาก รัฐบาลควรส่งเสริมและสนับสนุนอนุรักษ์ความรู้ภูมิปัญญานี้ไว้
ในประเทศเวี ย ดนาม มี ง านศิ ล ปะภาพเขี ย นและภาพจิ ต รกรรมลงรั ก ซึ่ ง เป็ น เอกลั ก ษณ์ ข อง
เวียดนาม เป็นการทารักบนผืนผ้าใบแล้วลงสี ฝังมุกหรือเปลือกไข่เป็นรูปภาพต่างๆ ภาพจิตรกรรมลงรัก
จะต่างกับการท�ำเครื่องเขิน เริ่มจากการน�ำรักมาทาบนผืนผ้าใบหลายๆ ชั้นจนหนาแล้วลงสีทีละสีตาม
ต้องการ บางภาพอาจมีทั้งการลงสีและฝังมุกหรือเปลือกไข่ การฝังจะขุดพื้นผิวที่เคลือบให้เป็นร่องแล้ว
จึงฝังรักที่ใช้จะเป็นรักของเวียดนามแต่สีจะสั่งจากประเทศญี่ปุ่น ผลงานส่วนใหญ่จะเป็นแนวนามธรรม
(International Arts and Crafts Center, 2014) ประเทศไทยและเวียดนาม ต่างอยู่ในประชาคมอาเซียน
(ASEAN Community) ซึ่งเป็นการรวมตัวของกลุ่มประเทศสมาชิก ก่อตั้งเพื่อให้เป็นชุมชนมีความแข็งแกร่ง
สามารถสร้างโอกาสทั้งด้านการเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ โดยสมาชิกในชุมชน
สามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างสะดวกมากขึ้นเสมือนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น มีองค์กรภายในด้าน
การวิจัย และบริการวิชาการแก่ชุมชน มีหลักสูตรที่เปิดสอนหลากหลายสาขา มีท�ำเลที่ตั้งในท้องถิ่นเขต
ภาคเหนือตอนล่าง คณาจารย์และนักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในท้องถิ่น จึงมีศักยภาพพร้อมที่จะท�ำการวิจัย
สอดคล้องกับจุดประสงค์หลักของอาเซียน ตามนโยบายของรัฐบาล ผลจากงานวิจัยจะเป็นแนวทางให้ชุมชน
หรือผู้สนใจ น�ำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยการวางแผนจัดระบบที่ดีร่วมเรียนรู้กระบวนการออกแบบ ประยุกต์
การผลิต ให้มีความเหมาะสมกับตลาดในปัจจุบัน อีกทั้งงานวิจัยในครั้งนี้ยังเป็นการสืบสานอนุรักษ์งาน
ศิลปวัฒนธรรม ให้สามารถด�ำรงอยู่ได้ รวมถึงเป็นการสร้างอาชีพให้กับแรงงานในท้องถิ่นอีกด้วย

กระแสวัฒนธรรม 29

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ สร้ า งสรรค์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ หั ต ถกรรมเครื่ อ งรั ก เครื่ อ งเขิ น จากการประยุ ก ต์ เ ทคนิ ค วิ ธี ก าร
สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมไทย – เวียดนาม
2. เพื่อเผยแพร่การสร้างสรรค์งานผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องรักเครื่องเขิน จากการประยุกต์
ศิลปวัฒนธรรมไทย – เวียดนาม
กรอบแนวคิดในการวิจัย
1. กรอบแนวความคิดในการสร้างสรรค์และออกแบบผลิตภัณฑ์
โดยใช้ห ลัก การออกแบบผลิตภั ณ ฑ์ ซึ่ ง เป็ นปั จจั ย ที่ ส ามารถควบคุ ม ได้ แ ละเป็ นตั วก� ำ หนด
องค์ประกอบของงานออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ส�ำคัญ (Suksod, T., 2001) ดังนี้  
1.1 ประโยชน์ใช้สอย และความสะดวกในการใช้งาน
1.2 ความสวยงามน่าใช้ สื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์
1.3 ความเหมาะสมด้านวัสดุในการผลิต
1.4 ความปลอดภัยในรูปแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต
2. กรอบแนวความคิดในการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้
ในการเผยแพร่การสร้างสรรค์งานผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องรักเครื่องเขินไทย – เวียดนาม
โดยประเมินตามหลักการในการเผยแพร่และถ่ายทอดผลงาน ในประเด็นที่สามารถประเมินผลการเผยแพร่
ได้โดยใช้หลักการของ (Laphirattanakul, V., 2003) ดังนี้
2.1 เรื่องราวที่เผยแพร่มีความชัดเจน ตรงประเด็น  
2.2 วิธีการที่เผยแพร่สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องราว
      
2.3 สร้างความนิยม กระตุ้นให้เกิดความสนใจในเรื่องราวที่เผยแพร่
             2.4 เพื่อปกป้องและรักษาคุณค่าของเรื่องราวที่เผยแพร่
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
การท�ำ
เครื่องเขินไทย

ศิลปะงานรัก
ประเทศ
เวียดนาม

กรอบแนวความคิด
ในการสร้างสรรค์และ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

สร้างต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์

กรอบแนวความคิด
ในการเผยแพร่
และถ่ายทอดองค์ความรู้

ภาพที่ 1  สรุปกรอบแนวความคิดในการสร้างสรรค์งานหัตถกรรมเครื่องรักเครื่องเขินไทย – เวียดนาม  
30 กระแสวัฒนธรรม

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้องค์ความรู้ถึงงานศิลปวัฒนธรรมไทย-เวียดนาม ด้านเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ งานหัตถกรรม
งานเครื่องรักเครื่องเขิน
2. ได้รูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมงานเครื่องรักเครื่องเขิน จากการแลกเปลี่ยนเทคนิควิธีการ
ท�ำเครื่องรักเครื่องเขินจากศิลปวัฒนธรรมไทย-เวียดนาม
3. ให้คุณค่ากับคนยุคปัจจุบันในแง่ของแนวคิดด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้าน ที่มีมา
แต่สมัยก่อน และเสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับประเทศเวียดนาม
4. กระบวนการวิจัยครั้งนี้ ท�ำให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์และนักศึกษาได้เรียน
รู้ร่วมกับชุมชน สามารถน�ำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน อันสอดคล้องกับภารกิจของ
สถาบันระดับอุดมศึกษา
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัย เรื่อง การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องรักเครื่องเขินไทย – เวียดนาม
มีลักษณะการวิจัย แบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย การวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับ
หั ต ถกรรมเครื่ อ งรั ก เครื่ อ งเขิ น ของไทยและศิ ล ปะงานเครื่ อ งรั ก แบบเวี ย ดนาม แล้ ว น� ำ มาประยุ ก ต์
เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ การวิจัยเชิงปริมาณเพี่อประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการการประยุกต์ศิลปวัฒนธรรมไทย – เวียดนาม การน�ำองค์ความรู้ที่ได้ไปบูรณาการกับ
การเรียนการสอน และผลการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน ในรูปแบบการแสดงนิทรรศการ  
ประชากรและตัวอย่าง
ในการด�ำเนินงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก�ำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างโดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินผลงานการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
การประยุกต์ศิลปวัฒนธรรมไทย – เวียดนาม โดยประเมินผลความพึงพอใจจากผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 5 ท่าน
กลุ่มที่ 2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อการบูรณาการ
งานวิจัยกับการเรียนการสอน โดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบแขนงวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ชั้นปีที่ 3 ที่เรียนรายวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จ�ำนวน 17 คน
กลุ่มที่ 3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อการเผยแพร่
ผลงานสู่สาธารณชน โดยใช้การสุ่มแบบบังเอิญกับกลุ่มตัวอย่างประชาชนทั่วไปที่มาเยี่ยมชมนิทรรศการ
เครื่องรักเครื่องเขินในงาน The Spirit of ASEAN ณ โรงเรียนนครสวรรค์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2559 โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 100 คน
เครื่องมือ
1. เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องรักเครื่องเขิน จากการประยุกต์เทคนิค
วิธีการของศิลปวัฒนธรรมไทย – เวียดนาม  
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เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม ส�ำหรับสอบถามผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ในด้านศิลปวัฒนธรรม
ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และด้านภูมิปัญญางานเครื่องรักเครื่องเขินไทย – เวียดนาม พิจารณาจาก
แบบร่างผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการประยุกต์ศิลปวัฒนธรรมไทย – เวียดนาม ด้านเทคนิควิธีการสร้างสรรค์งาน
หัตถกรรมเครื่องรักเครื่องเขิน ในรูปแบบต่างๆ จ�ำนวน 3 ชุดผลิตภัณฑ์ เพื่อคัดเลือกชุดผลิตภัณฑ์ที่น�ำไป
ผลิตและเป็นต้นแบบในการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน
โดยแบบสอบถามในการประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญ ประเมินตามหลักการที่นิยมใช้
เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาสร้างสรรค์ผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยที่สามารถ
ควบคุมได้ และเป็นตัวก�ำหนดองค์ประกอบของงานออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ส�ำคัญ (Suksod, T., 2001)
ได้แก่ (1) ประโยชน์ใช้สอย และความสะดวกในการใช้งาน (2) ความสวยงามน่าใช้ สื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์
(3) ความเหมาะสมด้านวัสดุในการผลิต (4) ความปลอดภัยในรูปแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเผยแพร่ผลงานการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องรักเครื่องเขิน
ไทย – เวียดนาม
ในการเผยแพร่ผลงานการสร้างสรรค์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ หั ต ถกรรมเครื่ อ งรั ก เครื่ อ งเขิ น ผู ้ วิจัย ก� ำ หนด
แนวทางในการเผยแพร่ผลงาน 2 แนวทาง ได้แก่ แนวทางที่ 1 การเผยแพร่โดยการบูรณาการกับการเรียน
การสอน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม ส�ำหรับกลุ่มตัวอย่างในการประเมินผลความพึงพอใจที่มี
ต่อการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน โดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ
แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ชั้นปีที่ 3 ที่เรียนรายวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จ�ำนวน 17 คน
แนวทางที่ 2 การเผยแพร่ผลงานโดยการจัดแสดงนิทรรศการ แบบสอบถามในการประเมินผลความ
พึงพอใจที่มีต่อการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน ใช้การสุ่มแบบบังเอิญกับกลุ่มตัวอย่างประชาชนทั่วไปที่มา
เยี่ยมชมนิทรรศการเครื่องรักเครื่องเขินในงาน The Spirit of ASEAN ณ โรงเรียนนครสวรรค์ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 22–23 สิงหาคม 2559 โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 100 คน
โดยประเมิ น ตามหลั ก การในการประชาสั ม พั น ธ์ แ ละเผยแพร่ ผ ลงาน ในประเด็ น ที่ ส ามารถ
ประเมินผลได้ ตามหลักการของวิรัช ลภิรัตนกุล (Laphirattanakul, V., 2003, pp.145-148) ได้แก่
(1) เรื่องราวที่เผยแพร่มีความชัดเจนตรงประเด็น (2) วิธีการที่เผยแพร่สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องราว
(3) สร้างความนิยม กระตุ้นให้เกิดความสนใจในเรื่องราวที่เผยแพร่ (4) เพื่อปกป้องและรักษาคุณค่าของ
เรื่องราวที่เผยแพร่
ขั้นตอนการด�ำเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล เอกสาร ผลงานการศึกษาค้นคว้า และต�ำราที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งการลงพื้นที่จริง ณ กลุ่มผู้ผลิตเครื่องรักเครื่องเขิน
ขั้นตอนที่ 2 น�ำข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาสร้างแนวคิดจากศิลปวัฒนธรรมไทย – เวียดนาม
หัตถกรรมเครื่องรักเครื่องเขิน มาประยุกต์ใช้ ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องรักเครื่องเขิน
ขั้นตอนที่ 3 ท�ำการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ต่อเยาวชนรุ่นใหม่และผู้สนใจ ร่วมกันรักษา
ศิลปวัฒนธรรมของเดิมของงานหัตถกรรมเครื่องรักเครื่องเขินและเรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่  
ตระหนักในความส�ำคัญของวัฒนธรรม และสร้างทัศนคติ ความรู้ และความเข้าใจว่าทุกคนในประเทศไทยเรา
มีหน้าที่เสริมสร้าง ฟื้นฟู และการดูแลรักษาแบบมีส่วนร่วม
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ขั้นตอนที่ 4 น�ำองค์ความรู้จากการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานศิลปวัฒนธรรมไทย – เวียดนาม
มาประยุ ก ต์ ใช้ ในการสร้ า งสรรค์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ หั ต ถกรรมเครื่ อ งรั ก เครื่ อ งเขิ น และถ่ า ยทอดสู ่ ส าธารณชน
ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการด�ำเนินงาน และน�ำเสนอผลงาน
ผลการวิจัย
1. ผลของการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องรักเครื่องเขิน จากการประยุกต์เทคนิควิธี
การศิลปวัฒนธรรมไทย – เวียดนาม
ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องรักเครื่องเขิน ผู้วิจัยได้จัดกระบวนการในการศึกษา
และประยุกต์ศิลปวัฒนธรรมไทย – เวียดนาม ด้านเทคนิควิธีการสร้างสรรค์งานหัตถกรรมเครื่องรัก
เครื่องเขิน โดยการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานหัตถกรรมเครื่องรักเครื่องเขินของไทย
ณ กลุ่มประเทือง  เครื่องเขิน ชุมชนนันทาราม จังหวัดเชียงใหม่ และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการสร้างสรรค์
งานหัตถกรรมเครื่องรักเครื่องเขินทั้งแบบไทยและเวียดนาม โดยเชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงในการสร้างสรรค์
ผลงานเครื่องรักจากประเทศเวียดนาม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การประยุกต์ใช้ระหว่างเทคนิคของไทยและ
เวียดนาม โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 ผลงานที่ได้จากการสร้างสรรค์งานเครื่องรักเครื่องเขินด้วยเทคนิควิธีการแบบไทย
ในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิควิธีการแบบไทยนั้น จะเน้นไปที่ชิ้นงานที่มีประโยชน์ในด้าน
การใช้สอย เช่น กล่องไม้รูปทรงต่างๆ กล่องใส่ทิชชู่ ผอบใส่ของ ชุดที่รองแก้ว เป็นต้น ส่วนเทคนิคการ
เขียนลาย มีอยู่ 4 แบบ ได้แก่ ลายขูด ลายเขียนสีหรือลายเพนท์ ลายจากการติดเปลือกไข่ และลายรดน�้ำ 
แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องรักเครื่องเขิน ด้วยเทคนิควิธีการแบบไทย ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้
น�ำเอกลักษณ์ที่สื่อถึง ความเป็นไทย ได้แก่ ลวดลายไทย ดอกไม้ไทย เช่น ดอกบัว มาประยุกต์ใช้ในการ
สร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังมีการน�ำประเพณีและวัฒนธรรมของชาวจีน  ที่สืบต่อกันมาของจังหวัดนครสวรรค์  
อันแสดงถึงประเพณีตรุษจีน เช่น ลายประทัดจีน ลายโคมไฟแบบจีน เป็นต้น  

ภาพที่ 2  ผลงานที่ได้จากการสร้างสรรค์งานเครื่องรักเครื่องเขินด้วยเทคนิควิธีการแบบไทย
ส่วนที่ 2 ผลงานที่ได้จากการสร้างสรรค์งานเครื่องรัก ด้วยเทคนิควิธีการแบบเวียดนาม
ผลงานที่ได้จากการสร้างสรรค์ด้วยเทคนิควิธีการแบบเวียดนามนั้น จะเน้นสร้างสรรค์ชิ้นงานใน
เชิงศิลปะ เครื่องประดับและตกแต่ง ในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ผู้วิจัยและผู้เข้าร่วมอบรมเลือก
สร้างสรรค์ผลงานเป็น ภาพในเชิงศิลปะเพื่อการตกแต่งในสถานที่ต่างๆ
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เอกลักษณ์และเทคนิคส�ำคัญของผลงานด้วยวิธีการสร้างสรรค์แบบเวียดนาม เน้นที่สีสันที่มีการลงสีและ
ขัดด้วยกระดาษทรายเป็นลักษณะชั้นๆ 4–5 ชั้น จึงท�ำให้เกิดพื้นผิวที่มีสีสันสวยงาม และใช้การขุดเจาะที่
แผ่นไม้ให้เป็นร่องเพื่อติดเปลือกไข่ลงไป และท�ำการขัดพร้อมลงสีอีกหลายชั้นเช่นกัน จนผิวด้านบน
มีความเรียบและมันวาว แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องรัก ด้วยเทคนิควิธีการแบบเวียดนาม
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย สร้ า งสรรค์ ผ ลงานในรู ป แบบอิ ส ระ มี ค วามหลากหลายของผลงาน แต่ เ น้ น ที่
กระบวนการและวัสดุที่ใช้ในการผลิต ด้วยเทคนิควิธีการแบบเวียดนามทั้งหมด

ภาพที่ 3 ผลงานที่ได้จากการสร้างสรรค์งานเครื่องรัก ด้วยเทคนิควิธีการแบบเวียดนาม
ส่วนที่ 3 ผลงานที่ได้จากการประยุกต์ศิลปวัฒนธรรมไทย – เวียดนาม ด้านเทคนิควิธีการสร้างสรรค์
งานหัตถกรรมเครื่องรักเครื่องเขิน จากการน�ำเทคนิคของไทยและเวียดนาม มาผสมผสานกับแนวความคิด
รวบยอดของศิลปะสมัยใหม่ เกิดการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาแขนงนี้ในขั้นต่อๆ ไป ในรูปแบบที่มีเอกลักษณ์
ผสมผสาน ศิลปะลงรักสมัยใหม่ เป็นการเรียนรู้ถึงงานศิลปวัฒนธรรมไทย – เวียดนาม ด้านเทคนิควิธีการ
หัตถกรรมงานเครื่องเขิน และให้คุณค่ากับคนยุคปัจจุบันในแง่ของแนวคิดด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
พื้นบ้านที่มีมาแต่สมัยก่อน และเสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับประเทศเวียดนาม ผลงานที่ได้จากการ
ประยุกต์ศิลปวัฒนธรรมไทย – เวียดนาม ด้านเทคนิควิธีการสร้างสรรค์งานหัตถกรรมเครื่องรักเครื่องเขิน
สามารถน�ำมาสร้างชิ้นงานที่มีการน�ำวัสดุ เทคนิคและวิธีการทั้งของไทยและเวียดนามได้หลากหลายรูปแบบ
โดยจ� ำ แนกเป็ น ชุ ด ที่ 1 เทคนิ ค การสร้ า งสรรค์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ โดยใช้ น�้ ำ ยางรั ก ของเวี ย ดนาม
และการปิ ด แผ่ น ทองแบบไทย ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ ที่ ทั บ กระดาษ ที่ ใ ส่ น ามบั ต ร และที่ ต้ั ง โชว์
บนโต๊ะท�ำงาน  ชุดที่ 2 เทคนิคการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ โดยใช้น�้ำยางรักของไทย และการขุดร่องติด
เปลือกไข่และเทคนิคการเพนท์สีแบบเวียดนาม ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง ได้แก่ นาฬิกา และชุดที่ 3 เทคนิค
การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ โดยใช้น�้ำยางรักของเวียดนาม และการเพนท์สีแบบไทย ผลิตภัณฑ์ได้แก่ ชุดที่
เสียบปากกา

ภาพที่ 4  ผลงานเทคนิคการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ โดยใช้น�้ำยางรักของเวียดนามและการปิดแผ่นทองแบบไทย
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ภาพที่ 5 ผลงานเทคนิคการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ โดยใช้น�้ำยางรักของไทย และการขุดร่องติดเปลือกไข่
และเทคนิคการเพนท์สีแบบเวียดนาม

ภาพที่ 6 ผลงานเทคนิคการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์  โดยใช้น�้ำยางรักของเวียดนาม และการเพนท์สีแบบไทย
ส่วนที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญ ในทั้ง 3 ชุดผลิตภัณฑ์ สรุปผลได้ว่า รูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการประยุกต์ ศิลปวัฒนธรรมไทย – เวียดนาม ด้านเทคนิควิธีการสร้างสรรค์งานหัตถกรรม
เครื่องรักเครื่องเขิน ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ ชุดที่ 2 เทคนิคการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ โดยใช้น�้ำยางรักของไทย
และการขุดร่องติดเปลือกไข่และเทคนิคการเพนท์สีแบบเวียดนาม ได้รับการคัดเลือกให้มีการผลิตและน�ำมา
ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ที่สนใจในรูปแบบงานผลิตภัณฑ์เครื่องรักเครื่องเขินต่อไป

ภาพที่ 7 ผลงานต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือกให้น�ำไปผลิตและประเมินความพึงพอใจ
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เมื่อน�ำรูปแบบผลิตภัณฑ์ในชุดที่ 2 มาสร้างสรรค์และท�ำการประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู ้ ที่ ส นใจในรู ป แบบงานผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งรั ก เครื่ อ งเขิ น จ� ำ นวน 100 คน พบว่ า ด้ า นประโยชน์ ใช้ ส อย
และความสะดวกในการใช้งานของผลิตภัณฑ์ มีความพึงพอใจในระดับมาก ( x = 4.27) ด้านความสวยงาม
น่าใช้สื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ มีความพึงพอใจในระดับมาก ( x = 4.07) ด้านความเหมาะ
สมของวัสดุในการผลิต มีความพึงพอใจในระดับมาก ( x = 3.90) และในด้านความปลอดภัยในรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต มีความพึงพอใจในระดับมาก ( x = 3.81) ดังนั้น จึงสรุปผลค่าเฉลี่ยรวมใน
การประเมินความพึงพอใจในต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องรักเครื่องเขินไทย – เวียดนาม มีความพึงพอใจทุกด้าน
อยู่ในระดับมาก ( x = 4.01) เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ได้ก�ำหนดไว้
2. ผลของการการเผยแพร่การสร้างสรรค์งานผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องรักเครื่องเขินไทย –
เวียดนาม
แนวทางที่ 1 สรุปผลของการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน
ผลของการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน สาขาวิชาการออกแบบ ภาคเรียนที่ 1/2559
ในรายวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ผู้เรียน คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
จ�ำนวน 17 คน ในการประเมินผลของการเผยแพร่การสร้างสรรค์งานผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องรัก
เครื่องเขินไทย – เวียดนาม โดยใช้การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน

ภาพที่ 8  การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน
จากการประเมินผล พบว่า ผู้เรียนประเมินหลักการและวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์เผย
แพร่ผลงานสู่สาธารณชน ในด้านเพื่อปกป้องและรักษาคุณค่าของเรื่องราวที่เผยแพร่ มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก ( x = 4.38) ด้านสามารถสร้างความนิยม กระตุ้นให้เกิดความสนใจในเรื่องราวที่เผยแพร่
มีความพึงพอใจในระดับมาก ( x = 4.17) ด้านเรื่องราวที่เผยแพร่มีความชัดเจน ตรงประเด็น มีความพึงพอใจ
ในระดับมาก ( x = 4.17) และด้านวิธีการเผยแพร่สร้างความเข้าในที่ถูกต้องในเรื่องราว มีความพึงพอใจ
ในระดับมาก ( x = 4.13) ดังนั้นจึงสรุปผลการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยรวม
ความพึงพอใจทุกด้าน อยู่ในระดับมาก ( x = 4.21) เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ได้ก�ำหนดไว้
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แนวทางที่ 2 สรุปผลของการจัดนิทรรศการแสดงผลงานสู่สาธารณชน
ผลของการประเมิน การเผยแพร่การสร้างสรรค์งานผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องรักเครื่องเขิน
ไทย – เวียดนาม ในแนวทางที่ 2 การจัดนิทรรศการแสดงผลงานสู่สาธารณชน ในงาน The Spirit of
ASEAN ณ โรงเรียนนครสวรรค์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ท�ำการประเมินกลุ่มผู้เข้าร่วมงาน และผู้ที่
สนใจเข้ามาชมนิทรรศการ จ�ำนวน 100 คน

ภาพที่ 9 การจัดนิทรรศการแสดงผลงานสู่สาธารณชน
จากการประเมินผล พบว่า กลุ่มผู้เข้าร่วมงานและผู้ที่สนใจเข้ามาชมนิทรรศการประเมินผลหลัก
การและวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน ในด้านเรื่องราวที่เผยแพร่มี
ความชัดเจน ตรงประเด็น มีความพึงพอใจในระดับมาก ( x = 4.29) ด้านสามารถสร้างความนิยม กระตุ้น
ให้เกิดความสนใจในเรื่องราวที่เผยแพร่มีความพึงพอใจในระดับมาก ( x = 4.26) ด้านวิธีการเผยแพร่
สร้างความเข้าในที่ถูกต้องในเรื่องราว มีความพึงพอใจในระดับมาก ( x = 4.22) และด้านเพื่อปกป้องและ
รักษาคุณค่าของเรื่องราวที่เผยแพร่มีความพึงพอใจในระดับมาก ( x = 4.16) ดังนั้น จึงสรุปผลของการจัด
นิทรรศการแสดงผลงานสู่สาธารณชน มีค่าเฉลี่ยรวมความพึงพอใจทุกด้าน อยู่ในระดับมาก ( x = 4.23)
เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ได้ก�ำหนดไว้
อภิปรายผล
จากผลการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องรักเครื่องเขิน สามารถอภิปรายผลของการวิจัย
ดังนี้
ด้านการศึกษางานศิลปวัฒนธรรมไทย – เวียดนาม ในด้านเทคนิควิธีการสร้างสรรค์งานหัตถกรรม
งานเครื่ อ งรั ก เครื่ อ งเขิ น ผู ้ วิ จั ย จ� ำ เป็ น จะต้ อ งศึ ก ษาความเป็ น มา กระบวนการที่ ใช้ ใ นการสร้ า งสรรค์
ตลอดจนวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ ใช้ ใ นการสร้ า งสรรค์ ผ ลงานของไทยและเวี ย ดนาม โดยศึ ก ษาทั้ ง ในรู ป แบบ
ต�ำรา เอกสาร จากฐานข้อมูลต่างๆ การเข้าร่วมชมนิทรรศการงานเครื่องรักเครื่องเขินระดับอาเซียน
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การลงพื้นที่จริง ณ กลุ่มประเทืองเครื่องเขิน ชุมชนนันทาราม จังหวัดเชียงใหม่
ตลอดจน การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการประยุกต์ศิลปวัฒนธรรมไทย – เวียดนาม เพื่อสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องรักเครื่องเขิน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้
ความช�ำนาญในการสร้างสรรค์ศิลปะเครื่องรัก จากประเทศเวียดนาม ร่วมกับคณะผู้วิจัยในการถ่ายทอด
องค์ ค วามรู ้ ง านหั ต ถกรรมเครื่ อ งรั ก เครื่ อ งเขิ น แบบไทย เพื่ อ น� ำ มาประยุ ก ต์ ร ่ ว มกั น ในการสร้ า งสรรค์
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่มีการต่อยอดจากเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ของทั้ง 2 ประเทศ เพื่อเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
และท้ายที่สุดได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อน�ำมาถ่ายทอด และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน ซึ่งวิธีการด�ำเนิน
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การวิ จัย นี้ ส อดคล้องกับทัศนีพ ร ประภัสสร (Prapassorn, T., 2011) การวิ จัย เรื่ อ ง “การประยุ ก ต์
พระราชด�ำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญา ท้องถิ่นงานหัตถกรรมสาขาเครื่องรักเครื่องเขิน
ของจังหวัดเชียงใหม่” ซึ่งได้ด�ำเนินการในเขตพื้นที่วิจัย อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด�ำเนินงานวิจัย
โดยการศึกษาบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมเครื่องรักและเครื่องเขินในจังหวัดเชียงใหม่
หลังจากนั้นจึงน�ำผลที่ได้มาประยุกต์ใช้กับพระราชด�ำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นงานหัตถกรรมเครื่องรักและเครื่องเขินในจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป
ด้านการสร้างสรรค์หัตถกรรมงานเครื่องรักเครื่องเขินนั้น ผลงานที่ได้จากการประยุกต์ครั้งนี้ จ�ำแนก
3 เป็น 3 ชุด ตามลักษณะเทคนิคการสร้างสรรค์ โดยเน้นการสร้างสรรค์ชุดผลิตภัณฑ์ที่มีความร่วมสมัย
ใช้งานได้ง่ายในยุคปัจจุบัน ไม่เน้นสร้างผลิตภัณฑ์ที่วิจิตรงดงาม ราคาแพง แต่เน้นผลงานที่ผู้ใช้งานสามารถ
น�ำมาใช้ในชีวิตประจ�ำวันเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย ตลอดจนการผลิตที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ทั้งด้านรูปทรง รูปร่าง
ลวดลายจากธรรมชาติที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน สอดคล้องกับกฤตพัชร สุริยะโชติ (Suriyachote, K., 2013)
ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง การศึกษาและพัฒนาเครื่องประดับร่วมสมัย: กรณีศึกษาเครื่องเขิน จังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งผลการวิจัย พบว่าเครื่องเขินจังหวัดเชียงใหม่ ประเภทเครื่องประดับมีรูปแบบเป็นรูปทรงเรขาคณิต
มากที่สุดคือ วงกลม รองลงมาคือ สี่เหลี่ยม และรูปทรงอิสระผสมผสานกัน ส่วนลวดลายที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็น
ลายไทย ลวดลายเลียนแบบธรรมชาติ ลวดลายดอกไม้ ที่มีการสร้างสรรค์ที่ไม่ยากเกินไป
ด้ า นการเผยแพร่ ก ารสร้ า งสรรค์ ง านผลิ ต ภั ณ ฑ์ หั ต ถกรรมงานเครื่ อ งเขิ น จากการประยุ ก ต์
ศิลปวัฒนธรรมไทย – เวียดนาม ผู้วิจัยก�ำหนดแนวทางในการเผยแพร่ผลงานและถ่ายทอดองค์ความรู้
การสร้างสรรค์งานหัตถกรรมเครื่องรักเครื่องเขินเป็น 2 แนวทาง คือ การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียน
การสอน และการเผยแพร่โดยการจัดแสดงนิทรรศการในงาน The Spirit of ASEAN ณ โรงเรียนนครสวรรค์
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ถือเป็นการเผยแพร่ที่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ เพื่อให้กลุ่มตัวอย่าง
และผู ้ ที่ ส นใจได้ เรี ย นรู ้ แ ละสั ม ผั ส กั บ งานเครื่ อ งรั ก เครื่ อ งเขิ น ผ่ า นการเรี ย นการสอน การจั ด อบรมเชิ ง
ปฏิบัติการ ตลอดจนการเข้าร่วมชมนิทรรศการ เพื่อสร้างความตระหนักและรับรู้ เข้าใจถึงศิลปหัตถกรรม
และภูมิปัญญา ที่เรียกว่างาน“เครื่องรักเครื่องเขิน” โดยผสมผสานและเชื่อมโยงองค์ความรู้ และความงาม
ของศิลปะแบบไทยและเวียดนาม อันเป็นตัวแทนของกลุ่มประเทศอาเซียน  สอดคล้องกับ พาฉัตร ทิพทัส
(Thippatus, P., 2015) นักจัดการอาวุโส สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ กล่าวไว้ในไทยรัฐออนไลน์
เรื่องวัฒนธรรม“หลงรัก” สายใยคนอาเซียน ไว้ว่า “สายใยวัฒนธรรมรักยึดโยงไปทั่วเอเชีย คนบนดอยเก็บ
รักป้อนเข้าสู่หัวเมือง คนเมืองส่งขายเป็นสินค้ามีค่า บ้างส่งเป็นส่วยบรรณาการแด่เมืองหลวง ฝ่ายช่างฝีมือ
ต่างชาติพันธุ์ ก็ถ่ายทอดทักษะการท�ำเครื่องรักกันไปมา เป็นเช่นนี้ต่อเนื่องยาวนาน พูดแบบภาษารักได้ว่า
วัฒนธรรม “หลงรัก” ช่วยประสานผู้คนอาเซียนให้รักกัน”
ข้อเสนอแนะ
การสืบสานและส่งต่อภูมปิ ญ
ั ญาหัตถกรรมเครือ่ งรักเครือ่ งเขินเป็นหน้าทีอ่ นั พึงกระท�ำของคนไทยทุกคน
หากแต่จะด้วยวิธีการใด อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่สร้างสรรค์ผลงาน เป็นคนกลางในการถ่ายทอดและ
ส่งต่อภูมิปัญญา เป็นผู้สนับสนุนโดยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งที่ใช้ด้วยตนเองหรือเป็นของฝาก เพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งในการสืบสานและส่งต่อภูมิปัญญาให้คงอยู่คู่คนไทยต่อไป จากผลการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมเครื่องรักเครื่องเขินไทย-เวียดนาม ข้อเสนอแนะในงานวิจัยที่พบ สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้
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1. กลุ่มตัวอย่างและผู้ที่สนใจมีความพึงพอใจในการถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาการสร้างสรรค์
หัตถกรรมเครื่องรักเครื่องเขินในระดับมาก แต่ต้องการให้เพิ่มระยะเวลาในการด�ำเนินงานมากยิ่งขึ้น
และมีการสาธิตการขั้นตอนในแต่ละชิ้นงานโดยละเอียด
2. ในขั้นตอนการสร้างสรรค์ชิ้นงาน อาจมีการน�ำเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างสรรค์
เพื่อให้เกิดความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น
3. ควรมีการเผยแพร่ผลงานและองค์ความรู้ในรูปแบบอื่น นอกเหนือจากการจัดนิทรรศการ
เช่น สื่อออนไลน์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ ที่สามารถเข้าถึงผู้ที่สนใจได้โดยง่าย
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