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การศึกษาและพัฒนาเครื่องเรือน จากการประยุกตใชลวดลายหัตถกรรมเครื่อง
จักสานพื้นบานทองถิ่นอีสาน
Study and Development of Furniture from Applied Wickerwork 
of Folk Handicraft Pattern of Esan

 ประทักษ คูณทอง1 

บทคัดยอ

การศึกษาและพัฒนาเคร่ืองเรือน จากการประยุกตใชลวดลายหัตถกรรมเคร่ืองจักสานพ้ืนบานทองถ่ินอีสาน 
มีวัตถุประสงคในการวิจัย 3 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาลวดลายหัตถกรรมเคร่ืองจักสานพ้ืนบานทองถ่ิน
อีสาน 2) เพ่ือออกแบบและพัฒนาเคร่ืองเรือนท่ีประยุกตใชลวดลายหัตถกรรมเคร่ืองจักสานพ้ืนบานทองถ่ิน
อีสาน 3) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของกลุมผูผลิตเคร่ืองเรือนจากการประยุกตใชลวดลายในการออกแบบ
เครื่องเรือน 
 วิธีการดําเนินงานวิจัย ผูวิจัยไดทําการศึกษาขอมูลเบ้ืองตนจากเอกสาร ตํารา งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
และสรางเครื่องมือ โดยแบงกลุมผูตอบแบบสอบถามตามวัตถุประสงค คือ 1) แบบสอบถามผูเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับการศึกษาการประยุกตใชลวดลายจากหัตถกรรมเครื่องจักสานพื้นบานทองถิ่นอีสาน จํานวน 
5 ทาน 2) แบบสอบถามผูเช่ียวชาญข้ันตอนการประยุกตใชลวดลายจากหัตถกรรมเคร่ืองจักสานพ้ืนบาน
ทองถิ่นอีสาน ในการออกแบบและพัฒนาเครื่องเรือน จํานวน 5 ทาน 3) แบบประเมินความพึงพอใจ
จากกลุมผูจําหนายเคร่ืองเรือนหวายท่ีมีตอรูปแบบเคร่ืองเรือนจากการประยุกตใชลวดลายจากหัตถกรรม
เครื่องจักสานพื้นบานทองถิ่นอีสาน จํานวน 25 คน วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ และวิเคราะหขอมูลโดยใช
สถิติ ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)

คําสําคัญ : เครื่องเรือน, ศิลปหัตถกรรม, ลวดลาย, ดานลักษณะเฉพาะถิ่น
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Abstract

The purposes of this research were to 1) study patterns of Esan weave handicraft 
2) design and develop furniture from Esan weaving handicraft 3) evaluate producer 
satisfaction regarding to furniture design from Esan weaving handicraft.
 Researcher conducts this research by dividing questionnaire’s respondents 
according to the research’s objectives 1) questionnaire about study patterns of Esan 
weaving handicraft from 5 specialists 2) questionnaire about steps of patterns design and 
develop furniture from Esan weaving handicraft from 5 specialists 3) satisfaction 
assessment about furniture from Esan weaving handicraft from 25 Suppliers. The 
statistical procedures employed in the data analysis included Mean and Standard 
deviation.

Keyword : Furniture, Art and Crafts, Pattern, Locality

บทนํา

หัตถกรรมไทยมีความผูกพันกับวิถี ชี วิตของ
ชาวชนบทมานาน เนื่องจากสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาติตามสภาพภูมิศาสตร และการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมท่ีมีอยูมากทําใหเกิดการสราง
เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ีทําข้ึนจากวัสดุพ้ืนบานท่ีสามารถ
ผลิตข้ึนใชเองเปนสวนมาก โดยแรงงานในครอบครัว
เปนหลักสืบทอดมาเปนเวลายาวนาน ดังนั้น
เคร่ืองจักสานจึงเปนเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ีสนอง
ความตองการในชีวิตประจําวันอยางแพรหลาย 
อาทิเชน ผลิตเพื่อใชสอยในครอบครัว เชน 
การทอผา การทําภาชนะจากเคร่ืองปนดินเผา การทํา
จักสานตางๆ ไวใชภายในบาน เปนตน เนื่องจาก
ผลิตภัณฑเปนวัสดุท่ีไดจากการหาจากทองถ่ิน 
งานหัตถกรรมจึงคงความสําคัญในการแสดง
ออกมาถึงศิลปะท่ีแฝงไวดวยวิถีชีวิตความเปนอยู 
วัฒนธรรม และประเพณีของทองถิ่น (วิบูลย 
ลี้สุวรรณ, 2532)
 ลวดลายในการจักสานเพ่ือข้ึนรูปทรงของ
เครื่องจักสานนั้นเปนวิธีที่มีแบบแผน และมีระบบ

ระเบียบอยางหนึ่ง เพื่อการสรางโครงสรางของ
เครื่องจักสานใหเกิดการเชื่อมตอซํ้าๆ กันไป โดย
ใชลักษณะการขัดกันของเสนตอกหรือวัสดุอ่ืน
ท่ีใชจักสานได เพ่ือใหเกิดแรงยึดเหน่ียวระหวางกัน
จนเปนผืนแผนเพ่ือเปนผนังของโครงสรางเคร่ือง
จักสานตามตองการ (ศักดิ์ชาย สิกขา, 2544) 
ซ่ึงลวดลายท่ีเกิดข้ึนถือไดวาเปนการปรับปรุงแกไข
ของมนุษยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดยมนุษยนั้น
พบวา สิ่งที่ธรรมชาติสรางใหมีความไมเหมาะสม
สอดคลองตอการนําไปใชงาน มนุษยจึงเริ่มตน
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงลักษณะรูปทรงของส่ิงตางๆ 
รอบตัว และการที่มนุษยดัดแปลงรูปทรงของ
สิ่งแวดลอมนับวามนุษยไดเร่ิมตนการออกแบบ
(นวลนอย บุญวงษ, 2539)
 เคร่ืองจักสานเปนงานศิลปหัตถกรรม
อยางหน่ึง ท่ีมนุษยคิดวิธีตางๆ ข้ึนมาโดยอาศัยวัสดุ
จากธรรมชาติที่หาไดงายในแตละยุคสมัย เครื่อง
จักสานเปนงานฝมือท่ีตองอาศัยศิลปะรวมกับ
ประโยชนใชสอย นับวันเคร่ืองจักสานท่ีมีความประณีต 
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สวยงาม เหลานี้จะสูญหายกับกาลเวลาที่เปลี่ยนไป 
คนเฒา คนแกท่ีเคยทํามาในอดีตนับวันจะหาไดยาก
ยิ่งขึ้น คนรุนใหมภายหลังก็เลิกทํา เลิกใหความ
สําคัญที่จะเรียนรูรักษามรดกนี้เอาไว (ศักดิ์ชาย 
สิกขา, 2544)
 ดังน้ันในการศึกษาวิจัยเก่ียวกับ การศึกษา
และพัฒนาเคร่ืองเรือน จากการประยุกตใชลวดลาย
หัตถกรรมเครื่องจักสานพื้นบานอีสาน ในครั้งนี้
ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาลวดลายจากหัตถกรรม
เครื่องจักสานพื้นบานอีสานหลายๆ ลวดลายมา
ผสมผสานกับวัสดุสมัยใหม ใชในการจักสาน
เพ่ือแนะแนวทางในการประยุกตใชรวมกับศิลป
วัฒนธรรมงานจักสาน รวมไปถึงลักษณะเดน
ของงานหัตถกรรมเคร่ืองจักสานพ้ืนบานทองถ่ิน
อีสาน เพื่อเปนการนําเสนอแนวทางการพัฒนา
การตอยอดภูมิปญญาทองถ่ิน และเปนการสงเสริม
การอนุรักษหัตถกรรมทองถ่ินท่ีกําลังจะสูญหายไป
ใหดํารงอยู และมีการผลิตสืบทอดตอไปเพื่อเปน
มรดกของลูกหลานซ่ึงเปนแนวทางอีกประการหน่ึง
ที่จะสรางความเจริญแกชุมชน  และยังแสดงถึง
จุดเดนของวัฒนธรรมทองถิ่น ทําใหเปนที่รูจักกัน
อยางแพรหลาย และเปนความภาคภูมิใจในศิลปะ
ลวดลายเคร่ืองจักสานของไทยใหเปนท่ีรูจักตอคน
ท่ัวโลกตามสภาพการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจโลก
ในปจจุบัน

วัตถุประสงคของการวิจัย

 1. เพ่ือศึกษาลวดลายหัตถกรรมเคร่ือง
จักสานพื้นบานทองถิ่นอีสาน
 2. เพ่ือออกแบบและพัฒนาเคร่ืองเรือน 
ที่ประยุกตใชลวดลายหัตถกรรมเคร่ืองจักสาน
พื้นบานทองถิ่นอีสาน
 3. ประเมินความพึงพอใจจากการประยุกต
ใชลวดลายที่เหมาะสมในการออกแบบเครื่องเรือน

ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยคร้ังน้ีมุงศึกษาและพัฒนาเคร่ืองเรือน
จากการประยุกตใชลวดลายหัตถกรรมเคร่ือง
จักสานพื้นบานทองถิ่นอีสาน โดยมีตัวแปรที่ศึกษา 
คือ รูปแบบเครื่องเรือนที่มีระดับความพึงพอใจ
ของกลุมผูผลิตเครื่องเรือนหวาย และแนวทาง
การพัฒนาเคร่ืองเรือนโดยประยุกต คุณภาพวัตถุดิบ 
เทคนิคการผลิต ฝมือแรงงาน และการออกแบบ
อยางสรางสรรค

วิธีการดําเนินการวิจัย

ผูวิจัยไดกําหนดข้ันตอนการวิจัยเปน 3 ข้ันตอน ดังน้ี
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาลวดลายหัตถกรรม
เครื่องจักสานพื้นบานทองถิ่นอีสาน 
 เคร่ืองมือท่ี ใช ในการเก็บรวบรวมขอมูล 
คือ ขอมูลจากภาคเอกสาร และรูปแบบลวดลายจาก
ผลิตภัณฑหัตถกรรมจักสาน จากแหลงวัฒนธรรม
ทองถิ่น บันทึกโดยกลองถายภาพ ผูวิจัยใชกลอง
ถายภาพเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
แบบสอบถาม และการสัมภาษณ 
 ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒนา
เคร่ืองเรือนท่ีประยุกต ใชลวดลายหัตถกรรม
เครื่องจักสานพื้นบานทองถิ่นอีสาน
 เคร่ืองมือท่ี ใช ในการเก็บรวบรวมขอมูล 
คือ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทาง
การนําลวดลายเคร่ืองจักสานพ้ืนบานอีสาน ประเภท
เคร่ืองใชภายในบานไปประยุกตใชในการออกแบบ
และพัฒนาเครื่องเรือน และแบบประเมินโดยการ
สรางภาพจําลองโดยมีแนวทางในการออกแบบ
จํานวน 5 แบบ โดยศึกษาความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญดานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน และ
ดานการออกแบบ จํานวน 5 ทาน ไดแก



56  การศึกษาและพัฒนาเครื่องเรือน จากการประยุกตใชลวดลายหัตถกรรมเครื่องจักสานพื้นบานทองถิ่นอีสาน

 1. รศ. ดร. นิยม วงศพงษคํา อาจารย
ประจําคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
 2. รศ. พิทักษ  นอยวังคลัง อาจารยประจํา 
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 3.  ผศ. ดร.ศักด์ิชาย สิกขา อาจารยประจํา
คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
 4.  อ.ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร 
อาจารยประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหา-
วิทยาลัยขอนแกน
 5.  อ.วิกรม วงษสุวรรณ อาจารยประจํา
คณะสถาปตยกรรมศาสตรฯ มหาวิทยาลัยมหา-
สารคาม
 โดยศึกษาความตองการใน 4 ดาน คือ 
1) หนาที่ใชสอย 2) รูปรางและรูปทรง 3) ความ
สวยงาม 4) ดานลักษณะเฉพาะถิ่น
 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความพึงพอใจ
จากการประยุกตใชลวดลายท่ีเหมาะสมในการ
ออกแบบเครื่องเรือน
 เครื่องมือที่ ใช ในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ 
แบบสอบถามเพ่ือใชประเมินความพึงพอใจของกลุม
ผูผลิตเคร่ืองเรือนหวายท่ีมีตอเคร่ืองเรือนท่ีไดรับ
การประยุกตใชลวดลายหัตถกรรมเคร่ืองจักสาน

พ้ืนบานโดยมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
5 ระดับโดยแบงออกเปน 4 ดาน คือ 1) หนาท่ีใชสอย 
2) รูปรางและรูปทรง 3) ความสวยงาม 4) ดาน
ลักษณะเฉพาะถ่ิน โดยกลุมตัวอยาง คือ กลุมผูผลิต
เครื่องเรือนหวาย จํานวน 5 กลุม กลุมละ 5 คน 
รวมทั้งหมด 25 คน ซึ่งผูวิจัยเลือกใชวิธีการสุม
อยางเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling)

วิธีการวิเคราะหขอมูล 

สําหรับผลการวิจัยในคร้ังน้ี ผูวิจัยไดสรุปตามวัตถุ-
ประสงคการวิจัย ที่กําหนดไวในตอนตน 3 ประการ 
ดังนี้
 1. การศึกษาลวดลายหัตถกรรมเคร่ือง
จักสานพ้ืนบานทองถ่ินอีสาน  ผูวิจัยไดนําขอมูลท่ีได
จากการสัมภาษณมาทําการบันทึกในรูปแบบของ
การบรรยายแลวนํามาสังเคราะหความคิดเห็นทาง
ดานตางๆ และการวิเคราะหการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ
เก่ียวกับแนวทางการนําลวดลายหัตถกรรมเคร่ือง
จักสานพ้ืนบานทองถ่ินอีสานไปประยุกตและพัฒนา
ใชในการออกแบบเครื่องเรือน โดยการวิเคราะห
เนื้อหา หาคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
สรุปไดดังตารางตอไปนี้

ตารางที่  1 การวิเคราะหการนําลวดลายจากหัตถกรรมเคร่ืองจักสานพ้ืนบานทองถ่ินอีสานใต มาประยุกตใช
   ใชในการออกแบบเคร่ืองเรือน จากผูเช่ียวชาญ 5 ทาน ไดผลการวิเคราะห ดังน้ี

 รายการ                N = 5  ระดับความคิดเห็น
  X

_
 SD

  4.11 1.01 มาก

 
 ลายกนลิง
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ตารางที่  1 การวิเคราะหการนําลวดลายจากหัตถกรรมเคร่ืองจักสานพ้ืนบานทองถ่ินอีสานใต มาประยุกตใช
   ใชในการออกแบบเคร่ืองเรือน จากผูเช่ียวชาญ 5 ทาน ไดผลการวิเคราะห ดังน้ี (ตอ)

 รายการ                N = 5  ระดับความคิดเห็น
  X

_
 SD

  3.80 0.70 มาก

 

       

 ลายครุบ

  3.34 0.84 ปานกลาง

 

    

 ลายขัด

  4.33 0.85 มาก

 

    

 ลายสามข้ึนลง

  3.48 0.76 ปานกลาง

 

       

 ลายสาม

  4.51 0.60 มากท่ีสุด

 

    

 ลายดีหลม
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 การวิเคราะหการนําลวดลายจากหัตถกรรม
เครื่องจักสานพื้นบานทองถิ่นอีสาน มาประยุกตใช
ในการออกแบบเครื่องเรือน พบวา ลายดีหลม 
มีระดับความเห็นที่มากที่สุด (X

_ 
   = 4.51) รองลงมา 

คือ ลายสามขึ้นลง (X
_
  = 4.33) และลายกนลิง

(X
_
  = 4.11)

 2.  เพ่ือออกแบบและพัฒนาเคร่ืองเรือน
ที่ประยุกตใชลวดลายหัตถกรรมเคร่ืองจักสาน

พ้ืนบานทองถ่ินอีสาน ผูวิจัยไดทําการประเมินรูปแบบ
โดยสรางภาพจําลอง 5 รูปแบบ โดยผูเชี่ยวชาญ
ดานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน และดานการ
ออกแบบ โดยศึกษาความตองการ 4 ดาน คือ
ดานรูปแบบ ดานประโยชนใชสอย ดานความ
สวยงาม ดานลักษณะเฉพาะถิ่น โดยใหผูเชี่ยวชาญ
ประเมินมา 1 รูปแบบ โดยการหาคาเฉลี่ย และ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปไดดังตารางตอไปนี้

ตารางที่ 2  แสดงคาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การประเมินรูปแบบเคร่ืองเรือนท่ีไดนําเอาลวดลวดลาย
    จากหัตถกรรมเคร่ืองจักสานพ้ืนบานทองถ่ินอีสาน มาประยุกตใชในการออกแบบจากผูเช่ียวชาญ 
    5 ทาน ไดผลการวิเคราะห ดังน้ี

 ลักษณะที่ประเมิน         รูปแบบท่ี 1    รูปแบบท่ี 2     รูปแบบท่ี 3    รูปแบบท่ี 4     รูปแบบท่ี 5

  X
_
  SD X

_
  SD X

_
  SD X

_ 
  SD X

_
  SD

1. ดานรูปแบบ 3.46 0.66 3.13 0.39 2.80 0.30 3.60 0.56 3.60 0.71
2. ดานประโยชนใชสอย 3.40 0.95 3.53 0.48 3.33 0.57 4.00 0.78 3.33 0.81
3. ดานความสวยงาม 3.66 0.62 3.53 0.55 3.86 0.54 3.66 0.50 3.60 0.60
4. ดานลักษณะเฉพาะถิ่น 3.93 0.80 4.06 0.56 3.93 0.56 4.06 0.50 3.80 0.57

         รวม 3.61 0.25 3.56 0.49 3.48 0.49 3.83 0.58 3.58 0.67

 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวาผูเชี่ยวชาญ
ทั้ง 5 ทาน มีความคิดเห็นในภาพรวมตอ รูปแบบ
ที่ 1 มีคาเฉล่ีย (X

_ 
  = 3.61) รูปแบบท่ี 2 มีคาเฉล่ีย 

(X
_ 
  = 3.56) รูปแบบท่ี 3 มีคาเฉล่ีย (X

_ 
  = 3.48 ) 

รูปแบบที่ 4 มีคาเฉล่ีย (X
_ 
  = 3.83) รูปแบบท่ี 5 

มีคาเฉลี่ย (X
_ 
   = 3.58)

ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะหคาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การประเมินรูปแบบท่ีออกแบบโดยสรางภาพ
    จําลอง 5 รูปแบบ เคร่ืองเรือนท่ีไดนําเอาลวดลายจากหัตถกรรมเคร่ืองจักสานพ้ืนบานทองถ่ิน
    อีสานใต มาประยุกตใชในการออกแบบ  จากผูเช่ียวชาญ 5 ทาน ไดผลการวิเคราะห ดังน้ี

 รายการ                N = 5  ระดับความคิดเห็น
  X

_
 SD

  3.61 0.75 มาก

 
 รูปแบบท่ี 1
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 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวาผูเชี่ยวชาญ
มีความเห็นตอรูปแบบเคร่ืองเรือนท่ีไดนําเอา
ลวดลายจากหัตถกรรมเคร่ืองจักสานพ้ืนบาน
ทองถิ่นอีสาน มาประยุกตใชในการออกแบบ โดย

สรุปผลการวิเคราะห ไดดังนี้ รูปแบบที่ 1 (X
_ 
    = 3.61)   

รูปแบบที่ 2 (X
_ 
   = 3.56) รูปแบบท่ี 3 (X

_ 
   = 3.48)  

รูปแบบที่ 4 (X
_ 
   = 3.83) รูปแบบท่ี 5 (X

_ 
   = 3.58) 

จากผลการวิเคราะหขอมูลจากผูเช่ียวชาญ ท้ัง 5 ทาน 

ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะหคาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การประเมินรูปแบบท่ีออกแบบโดยสรางภาพ
    จําลอง 5 รูปแบบ เคร่ืองเรือนท่ีไดนําเอาลวดลายจากหัตถกรรมเคร่ืองจักสานพ้ืนบานทองถ่ิน
    อีสานใต มาประยุกตใชในการออกแบบ จากผูเช่ียวชาญ 5 ทาน ไดผลการวิเคราะห ดังน้ี

 รายการ                N = 5  ระดับความคิดเห็น
  X

_
 SD

  3.56 0.49 มาก

 
 รูปแบบที่ 2

  3.48 0.49 ปานกลาง

 
 รูปแบบท่ี 3

  3.83 0.58 มาก

 
 รูปแบบที่ 4

  3.58 0.67 มาก

 
 รูปแบบท่ี 5
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แสดงใหเห็นวารูปแบบเครื่องเรือน รูปแบบที่ 4 
เปนรูปแบบที่เหมาะสมกับการนําไปผลิตมากที่สุด
 3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของกลุมผูผลิต
เคร่ืองเรือนจากการประยุกตใชลวดลายในการ
ออกแบบเครื่องเรือน กลุมตัวอยาง คือ กลุมผูผลิต
เครื่องเรือนหวาย จํานวน 5 กลุม กลุมละ 5 คน 

รวมทั้งหมด 25 คน ซึ่งผูวิจัยเลือกใชวิธีการสุม
อยางเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดย
ศึกษาความตองการ 4 ดาน คือ ดานรูปแบบ 
ดานประโยชนใชสอย ดานความสวยงาม ดาน
ลักษณะเฉพาะถิ่น โดยการหาคาเฉลี่ย และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปไดดังตารางตอไปนี้

ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะหคาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การประเมินรูปแบบความพึงพอใจจากกลุม
    ผูจําหนายเคร่ืองเรือนหวาย ท่ีมีตอรูปแบบเคร่ืองเรือนจากการประยุกตใชลวดลายจากหัตถกรรม
    เคร่ืองจักสานพ้ืนบานทองถ่ินอีสาน

รูปที่  1 ผลสรุปรูปแบบเคร่ืองเรือนท่ีไดรับการออกแบบ

 รายการ                N = 5  ระดับความคิดเห็น
  X

_
 SD

1. ดานรูปแบบ  3.83 0.53 มาก
2. ดานประโยชนใชสอย 3.61 0.25 มาก
3. ดานความสวยงาม 3.56 0.49 มาก
4. ดานลักษณะเฉพาะถิ่น 3.61 0.75 มาก

 รวม 3.65 0.50 มาก

 ผลการวิเคราะห รูปแบบเคร่ืองเรือนท่ีไดรับ
การออกแบบ โดยประเมินจากกลุมตัวอยาง คือ 
กลุมผูผลิตเคร่ืองเรือนหวาย จํานวน 5 กลุม กลุมละ 
5 คน รวมท้ังหมด 25 คน ซ่ึงผูวิจัยเลือกใชวิธีการสุม
อยางเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ท่ีมีตอ

รูปแบบเคร่ืองเรือนจาการประยุกตใชลวดลายจาก
หัตถกรรมเคร่ืองจักสานพ้ืนบานทองถ่ินอีสาน  โดย
สรุปผลการวิเคราะห ไดดังนี้ ดานรูปแบบ (X

_ 
  = 

3.83) ดานประโยชนใชสอย (X
_ 
   = 3.61) ดานความ

สวยงาม (X
_ 

        = 3.56) ดานลักษณะเฉพาะถ่ิน (X
_ 

       = 3.61) 
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 ผลการสรุปรูปแบบเคร่ืองเรือนท่ีไดรับ
การออกแบบและการประยุกตใชลวดลายจาก
หัตถกรรมเคร่ืองจักสานพ้ืนบานทองถ่ินอีสาน 
สรุปไดวา ลายดีหลม เปนลายที่ไดรับความนิยม
และนาสนใจในการนํามาประยุกตใชงานมากท่ีสุด 
จากการประเมินของผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 ทาน และ
รูปแบบเครื่องเรือนรูปแบบที่ 4 มีความเหมาะสม
ที่สุดในการนําไปผลิต  และผลการวิเคราะหคาเฉล่ีย 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประเมินรูปแบบความ
พึงพอใจจากกลุมผูจําหนายเครื่องเรือนหวาย ที่มี
ตอรูปแบบเคร่ืองเรือนจากการประยุกตใชลวดลาย
จากหัตถกรรมเคร่ืองจักสานพ้ืนบานทองถ่ินอีสาน  
ผลรวมอยูในระดับมาก (X

_ 
   = 3.65 )

สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาและวิเคราะหรูปแบบลวดลาย
จากหัตถกรรมเคร่ืองจักสานพ้ืนบานประเภท
เครื่องใชภายในบานทองถิ่นอีสาน ภาพรวมของ
รูปแบบลวดลายจากเคร่ืองจักสานพ้ืนบานประเภท
เครื่องใชภายในบาน พบวารูปแบบที่เกิดขึ้นมาจาก
ภูมิปญญาของชาวบานภายในทองถ่ินท่ีสืบทอด
กันมานั้นเปนการสรางรูปแบบ เพื่อใชในการดํารง
ชีวิตประจําวัน โดยเครื่องจักสานอันเปนสิ่งจําเปน
ในการดํารงชีวิตประจําวัน กําลังจะสูญหายไป 
เพราะเหตุเน่ืองมาจากความเปล่ียนแปลงทางสังคม 
ผลงานเหลาน้ันมีรูปแบบท่ีสอดคลองกันกับการ
ใชงานและเปนลักษณะเฉพาะของเคร่ืองจักสาน
แตละชนิด ผลงานท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ ปราศจาก
การปรุงแตง และเปนเอกลักษณตามรูปแบบ (วิบูลย 
ลี้สุวรรณ,  2541)  ซ่ึงลวดลายจากหัตถกรรมเคร่ือง
จักสานประเภทเครื่องใชภายในบาน ผูวิจัยพบวา
มีลวดลายท่ีไดรับความนิยมและนาสนใจในการ
นํามาประยุกตใชงานจํานวน 12 ลวดลาย คือ
 1. ลายสามขึ้นลง ไดจากภาชนะประเภท
เครื่องใชภายในบาน คือ หวดนึ่งขาว มีลักษณะ

ทรงจั่วใชลายขัด สาม และสอง เปนตัวประสาน
ของตัวภาชนะ ใชเพื่อนึ่งขาวเหนียว  
 2. ลายดีหลม เปนลายท่ีอยูสวนทายของ
ตะกราหาบของ โดยเปนทรงกระบอกกนสอบเปน
สี่เหลี่ยมใชหาบของไดสารพัด และใชไดทั้งการหิ้ว
และการหาบคอน 
 3. ลายครุ เปนลายท่ีอยูดานขางของครุ ซ่ึง
มีรูปทรงเปนทรงกระบอกกนสอบเปนส่ีเหล่ียม
คลายตะกราหาบ โดยใชตักและบรรจุนํ้า 
 4. ลายครุบ เปนลายที่พบบนภาชนะใช
นึ่งขาว คือ มวย ซึ่งมีลักษณะทรงกระบอกสวนลาง
จะแคบ มีลักษณะคลายๆ กับหวดนึ่งขาวเหนียว
แตจะใชปริมาณไดมากกวาและแข็งแรงทนทาน
กวาหวด เพราะมวยนั้นมีความหนาจากการสาน
ถึง 3 ชั้น  
 5. ลายกนลิง เปนลายสานที่อยูสวนทาย
ของกระติบขาวเหนียว โดยกระติบน้ันมีรูปทรงเปน
กระบอกสูงคลายกระปองมีลักษณะคลายกลองขาว
แตไมมีขา สําหรับใสขาวเหนี่ยวนึ่ง  
 6. ลายสาม เปนลวดลายที่พบบนภาชนะ
เครื่องใชภายในบาน คือ กระจาด ซึ่งเปนภาชนะ
ใสของไปในสถานที่ตางๆ มีรูปทรงเปนปากกลม
กนสอบเปนสี่เหลี่ยม 
 7. ลายกระดงฝด เปนลายคลายลายขัดแตะ 
ซึ่งเปนลายเดียวที่ใชทํากระดง โดยกระดงมีรูป
ทรงกลมแบน ใชสําหรับฝดสิ่งที่ไมตองการออก
จากเมล็ดขาวเปลือก หรือเมล็ดพันธุพืชตางๆ 
 8. ลายตาแหลวมืด เปนลายท่ีพบบนสวน
ฝาปดของกลองขาว มีความเหนียวและทนทาน 
โดยกองขาวมีรูปทรงเปนทรงกระบอกตรงกลาง
มีลักษณะปองผายออกมา มีฝาปด มีขาหรือฐาน
เปนไมเปนกากบาทไขว 
 9. ลายสองขึ้นลง เปนลายจักสานอยูใน
ภาชนะที่ใชภายในบาน คือ กระชอน และหวด
นึ่งขาวเหนียว โดยใชกรองกะทิ กรองเศษวัสดุ
ท่ีไมตองการตางๆ โดยมีรูปลักษณะเปนคร่ึงวงกลม 
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 10. ลายหนวย เปนลายที่พบบนฝาชี ซึ่ง
จะอยูดานขางของฝาชี ซ่ึงเปนภาชนะปดครอบอาหาร 
โดยฝาชีเปนรูปทรงจั่ว โดยมีลักษณะตางกันที่ยอด
ฝาชีซึ่งจะมีทั้งมีจุกและไมมีจุก 
 11. ลายตาแหลว เปนลายของชะลอมบรรจุ
ขาวของเคร่ืองใช จะประกอบดวยเสนตอกท่ีใชสาน
จํานวน 3 เสน วางขัดกันในแนวทแยง มีประโยชน
ใชสอย ตางเปนลายที่มีความเกี่ยวของกับคตินิยม
ความเชื่อของคนไทย ที่มีมาแตโบราณกาลอีกดวย 
และ 
 12. ลายสอง เปนลายท่ีพบบน ตะกราหาบของ
และกระจาด ตามหนาที่ใชสอยที่คลายคลึงกัน
โดยใชใสของไดสารพัด โดยท้ังสองภาชนะน้ันมีสวน
คลายกันคือปากกลม กนสอบกันเปนสี่เหลี่ยม
 การพัฒนาเคร่ืองเรือนจากการประยุกตใช
ลวดลายหัตถกรรมเครื่องจักสานพื้นบาน ในการ
ท่ีจะมีการประยุกตงานเคร่ืองจักสานกับเคร่ืองเรือน 
ควรเพ่ิมแนวทางใหกับศิลปหัตถกรรมประเภท
งานจักสาน ในการออกแบบรูปทรงควรออกแบบ
เพ่ือเนนการคงไวซ่ึงลวดลายหัตถกรรมเคร่ือง
จักสานพื้นบาน และใหมีความเหมาะสมกับหนาที่
ใชสอย ในการประยุกตใชลวดลายควรใหลวดลาย
มีความเหมาะสมกับหนาท่ีใชสอยและเพ่ิมความ
ประณีตในงานเครื่องเรือน (กัลยกร จันทรสาขา, 
2553) โดยแนวทางการนําลวดลายจากหัตถกรรม
เคร่ืองจักสานพ้ืนบานไปประยุกตและพัฒนาใหเปน
เครื่องเรือน ผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 ทาน มีความ-
คิดเห็นในการประยุกตและพัฒนาในรูปแบบของ
เครื่องเรือนประเภท เกาอี้กึ่งนอน อยูในระดับ
ความคิดเห็นที่มาก
 ข้ันตอนการออกแบบและพัฒนา ผลจาก
การประเมินโดยผูเ ช่ียวชาญในการนํารูปแบบ
เคร่ืองเรือนและลวดลายไปประยุกตและพัฒนา 
ในการสรางแนวคิดในการออกแบบ ตามความ
คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน โดยมีการนํา
ลวดลายจักสานลายดีหลมและลายสามข้ึนลง 

มาประยุกตใชในการออกแบบซ่ึงเปนลวดลาย
ที่ไดรับความนิยม และเปนลวดลายที่นาสนใจ 
แสดงใหเห็นความเปนลวดลายของเคร่ืองจักสาน
ภาคอีสาน ซ่ึงอยูในระดับความคิดเห็นท่ีมาก ในการ
นํารูปแบบเคร่ืองเรือนและลวดลายไปผลิตและ
ทําการประเมินพบวาผูเช่ียวชาญท้ัง 5 ทาน มีความ
คิดเห็นในภาพรวมตอรูปแบบที่ 4 ในระดับมาก 
เพราะรูปแบบเคร่ืองเรือนท่ีสรางข้ึนใหม มีลักษณะ
ของภูมิปญญาทองถิ่น สอดคลองกับแนวทาง
การพัฒนาผลิตภัณฑหัตกรรมทองถ่ินยังคงไว
ซึ่งดานประโยชนใชสอย ดานวัสดุ ดานรูปแบบ
ความสวยงาม และดานลักษณะเฉพาะถิ่น  
 ข้ันตอนการประเมินความพึงพอใจของกลุม
ผูจําหนายเคร่ืองเรือนหวายระดับความคิดเห็น
ภาพรวมอยูในระดับมาก พิจารณาเปนรายดาน
พบวาดานรูปแบบของเครื่องเรือน มีความพึงพอใจ
ระดับมาก ดานประโยชนใชสอย มีความพึงพอใจ
ระดับมาก ดานความสวยงาม มีความพึงพอใจ
ระดับมาก และดานลักษณะเฉพาะถ่ิน มีความพึงพอใจ
ระดับมาก 
 การพัฒนาเคร่ืองเรือนจากการประยุกตใช
ลวดลายหัตถกรรมเคร่ืองจักสานพ้ืนบานอีสาน 
ครั้งนี้ เปนกรณีศึกษาลวดลายจากเครื่องจักสาน
ประเภทเคร่ืองใชภายในบานของแหลงวัฒนธรรม
ทองถิ่นอีสานใต เพื่ออนุรักษในรูปแบบลวดลาย
ดั้งเดิม  และมีการประยุกตใชงานท่ีเปล่ียนแปลงไป 
แตยังคงไวซึ่งศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นของ
เครื่องจักสานนั้น เพื่อเปนการสรางแนวทาง
ในการออกแบบ และเพิ่มมูลคาของงานจักสาน
ใหเปนท่ีรู จักและเพ่ิมรายไดแก ชุมชนทองถ่ิน  
โดยกลุมผูผลิตในแตละชุมชนสามารถนําแนวทาง
ในการประยุกตและพัฒนาเขากับงานของตน และ
ยังสามารถเผยแพรใหกับชุมชนเพ่ือนําไปใชในการ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑหัตถกรรมภายในชุมชน 
และเปนการอนุรักษรูปแบบและลวดลายของ
เครื่องจักสานที่กําลังจะสูญหาย เพื่อเพิ่มมูลคา
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ของงานจักสาน ใหมีแนวทางในการประยุกตและ
พัฒนาใหมากขึ้น และเปนแนวทางในการกําหนด
อนาคตของงานหัตถกรรมจักสานทองถ่ิน ตลอดจน
การเผยแพร อนุรักษ สืบสานภูมิปญญาใหคงอยู
ตอไป
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