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บทคัดยอ 

การออกแบบลวดลายกราฟกของท่ีระลึก แรงบันดาลใจจากพืชพรรณ ในวนอุทยานแหงชาติ
ภูฝอยลม วัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาอัตลักษณวนอุทยานแหงชาติภูฝอยลม ลักษณะพืชพรรณที่เปน
เอกลักษณของวนอุทยานแหงชาติภูฝอยลม 2) เพ่ือออกแบบลวดลายกราฟก จากพืชพรรณไมเพ่ือ
นํามาเปนของที่ระลึกวนอุทยานแหงชาติภูฝอยลม 3) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักทองเท่ียว
กับการออกแบบผลิตภัณฑของท่ีระลึกลวดลายกราฟก แรงบันดาลใจจากพืชพรรณ ในวนอุทยาน
แหงชาติภูฝอยลม 

วิธีการดําเนินงานโดยการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานพืชพรรณไม ดานการออกแบบกราฟก 
และดานการออกแบบของที่ระลึกและประเมินความพึงพอใจตอตนแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกโดย
กลุมนักทองเท่ียววนอุทยานแหงชาติภูฝอยลม จํานวน 100 คน 

ผลการวิจัยพบวา 1) ลักษณะเดนของพืชพรรณไม คือ พืชพรรณไมในวรรณคดี ซึ่งเปนพรรณ
ไมที่มีความโดดเดนดานสีสัน รูปรางรูปทรง ความสวยงาม และเก่ียวนื่องกับวัฒนธรรมนํามาถอด
แบบลวดลายกราฟกเพ่ือลงบนผลิตภัณฑของท่ีระลึก 2) ออกแบบลวดลายกราฟกของที่ระลึก
ประกอบดวยการออกแบบตราสัญลักษณคําวา “ภูฝอยลม” เปนตัวอักษรท่ีมีรูปแบบอานงาย 
สอดคลองกับความเปนธรรมชาติการออกแบบลวดลายกราฟกของท่ีระลึก 7 ประเภท เสื้อยืด 
เสื้อเชิ้ต ผาพันคอ หมวกแก็ป หมวกปกรอบ กระเปาเป กระเปาเก็บเหรียญ โดยนํารูปแบบ Art and 
craft มาเปนแนวทางในการออกแบบ 3) ผลการประเมินความคิดเห็นนักทองเที่ยว พบวา ความ
เหมาะสมของการนําเอาพืชพรรณในวรรณคดีมาใชในการออกแบบอยูในระดับมาก  (คาเฉลี่ย 4.45) 
ดานการออกแบบและความสวยงามอยูในระดับมาก (4.36) ดานวัสดุในการผลิตอยูในระดับมาก
ที่สุด (คาเฉล่ีย 4.74) ความพึงพอใจท่ีมีตอตัวผลิตภัณฑของท่ีระลึกอยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉล่ีย 
4.66) และความตองการของผูบริโภคตอตนแบบผลิตภัณฑคิดเปนรอยละ100.00 โดยเฉพาะ เสื้อยืด
และเสื้อเชิ้ต เพราะลวดลายมีความแปลกใหม สวยงาม สื่อถึงความเปนลักษณะเดนของวนอุทยาน
แหงชาติภูฝอยลม 
คําสําคัญ : ลวดลายกราฟก,ของที่ระลึก,พืชพรรณ,วนอุทยานแหงชาติภูฝอยลม 
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ABSTRACT 

Project on the graphic design of the souvenirs inspired from plants at Phufoilom 
national forest park purposed on 1)  to study the identity of the forest park and its 
plants; 2) to put design of plants there into graphic pattern; 3) to assess the 
tourists’satisfaaction toward the graphic designed souvenirs. 
 The research method was done by interviewing the plant experts, the 
graphic design expert, the souvenir design expert and satisfaction assessment 
toward souvenir prototypes from 100 tourists at Phufoilom national forest park  
 The research pointed that 1) the plants used were evidently stated in 
literature works due to the colors, shapes, beauty and culture concern; 2) the 
souvenir decorated by Phufoilom logos were simply written signifying natural view 
in relevant to the art and craft approaches.  The 7 types of souvenirs were the T-
shirts, the shirts, the scarves, the caps,the hats, the backpacks and the purses for 
coins; 3) the tourists’ opinions toward the appropriateness on the souvenir patterns 
based on literature plants was much (mean = 4.45), on the idea and beauty was 
much (4.36); on production materials was the most (means = 4.74); on the souvenir 
satisfaction was the most (means = 4.66); and the percentile on the product 
prototypes demanded by the consumers was 100 percentile; particularly T-shirts 
and shirts since the new and beautiful patterns representing the outstanding look 
of Phufoilom national forest park. 

Keywords : Graphic pattern, souvenir, Plant, Phufoilom nation park 

การประชุมวชิาการสําหรับนักศกึษาระดับชาต ิครัง้ที่ ๒ 

The Second FIT SSRU Conference 2019

วันศุกร์ที่ 7 มถิุนายน 2562 ณ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- 417 -



 

บทนํา 
ภูฝอยลม เปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศที่ถือวามี

กลุมนักทองเท่ียวหลั่งไหลเขามาทองเท่ียวพักผอนหยอน
ใจไมหยุดหยอน โดยภูฝอยลมเปนยอดภูเขาที่มีสภาพปา
อุดมสมบูรณ อยูในเขตปาสงวนแหงชาติปาพันดอน-ปะโค 
อําเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี สูงจากระดับน้ําทะเล
ปานกลาง ประมาณ 600 เมตร เปนปาตนน้ําท่ีสําคัญของ
จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกลเคียง มีอากาศหนาวเย็น
เกือบตลอดทั้งปและมีความชุมชื้นสูงมาก และดวยความ
อุดมสมบูรณของผืนปาในอดีต ทําใหเกิด Lichen (ราและ
สาหราย) ชนิดหนึ่ง ซึ่งอยูในกลุม Frutiose เรียกวา ฝอย
ลมมีลักษณะเปนฝอยสีเขียวปนเทา เกาะอาศัยอยูตามกิ่ง
ของตนไมเจริญงอกงามกระจายอยูเต็มภูเขา จนไดรับการ
ขนานนามวา ภูฝอยลม ป พ.ศ. 2545 สํานักงานปาไมเขต
อุดรธานี ไดรับงบประมาณกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานและ
ปรับปรุงภูมิทัศนในพ้ืนท่ีใหบริการและไดเปลี่ยนชื่อ
โครงการใหมเปน “โครงการทองเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม” 
การทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ โดยมีการให
ความรูแกผู เกี่ยวของและใหชุมชนทองถ่ิน และสราง
จิตสํานึกใหทุกฝายรวมกันรับผิดชอบตอระบบนิเวศอยาง
ยั่ งยืน  เ พ่ือเปนแหลงรวบรวมพรรณไมปาของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในวนอุทยานแหงชาติภูฝอยลม
พบวาพืชพรรณไมมีความโดดเดนเฉพาะที่ตางจากที่อ่ืนคือ 
ฝอยลม ซึ่งเปนพืชที่ขึ้นในที่มีอากาศชื้นสูงและบริสุทธิ์
มากๆและในแตละเขตภูฝอยลมปลูกตนไมตางกันเพ่ือ
ประโยชนในการศึกษาหาความรู ไดแก กลุมพืชสมุนไพร 
กลุมไมเศรษฐกิจ พรรณไมพุทธประวัติ พรรณไมใน
วรรณคดี พรรณไมพระราชทานประจําจังหวัด กลุมไม
มงคล กลุมไมดอกยืนตน ชนิด กลุมวงศปาลม พรรณไม
เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเปนพืชพรรณที่มีความนาสนใจและ
ยังมีกลุมไมดอก อยูในสวนพรรณไมปา 60 พรรษามหา
ราชินี ไดมีนักทองเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติเขามา
ทองเที่ยวเปนจํานวนมากประกอบกับไดมี เยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา รวมถึงบุคลากรเขามาศึกษาหาความรู
อบรมและการวิจัยด านทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดลอมเปนจํานวนมาก (ดวงดาว บุญเรือง 2459 :1) 
สถิตินักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมชมวนอุทยานแหงชาติภูฝอย
ลม สถิตินักทองเที่ยวประจําเดือน ธันวาคม 2557 ชาย 
จํานวน 29,836 คน หญิง จําวนวน 33 ,761 คน รวม 

63,597 คน สถิตินักทองเท่ียวประจําเดือน มกราคม  
2558 ชาย จํานวน 32,212 คน หญิง จําวนวน 35,352 
คน รวม 67 ,564 คน สถิตินักทองเท่ียวประจําเดือน 
กุมภาพันธ 2558 ชาย จํานวน 5,170 คน หญิง จําวนวน 
6 ,350 คน  รวม 11 ,520 คน  พรรณไมในวรรณคดี 
หมายถึง ไมประเภทตางๆท่ีมีชื่อปรากฏอยูในวรรณกรรม
ของไทย โดยเฉพาะประเภทวรรณคดี ซึ่งจะบอกไดถึง
ความสําคัญของธรรมชาติ และความสวยงามของพรรณ
พืชไม ที่มีความสัมพันธตอวัฒนธรรม และสังคมไทย อีก
ทั้งเปนดอกไมที่บรรดากวีไทยทานไดพรรณนาไวเปนบท
รอยกรองอยางไพเราะในหนังสือวรรณคดี ถือเปน
ความสามารถเฉพาะตัวของกวีไทย ที่ไดพรรณนาชื่อ
ดอกไมหลายชนิดไวอยางไพเราะ ทั้งลักษณะ สีสัน กลิ่น 
ทําใหผูอานเกิดมโนภาพ ประทับใจ เหมือนไดไปอยู ณ ที่
นั้นดวย (สุวิทย พวงสุวรรณ,2545)    

จากการลงพ้ืนที่ภายในภูฝอยลมจะเห็นการซ้ือขาย
ของที่ระลึกในวนอุทยานแหงชาติภูฝอยลม ที่มีนอยขาด
ความเปนเอกลักษณของภูฝอยลมและขาดการออกแบบ
กราฟกซ่ึงไมเปนที่โดดเดน หรือแปลกตาแกนักทองเที่ยว 
ปจจุบันการขายของท่ีระลึกนั้นจะขายท่ีรานคาสวัสดิการ 
ซึ่งเปนสถานที่ใหบริการดานอาหาร และขาวของเครื่องใช 
ผูวิจัยจึงเล็งเห็นวาการออกแบบผลิตภัณฑของท่ีระลึกโดย
การนําพืชพรรณไมภายในวนอุทยานแหงชาติภูฝอยลมที่
เปนท่ีสะดุดตาแกนักทองเท่ียวจึงหยิบยกเอาอัตลักษณ
ของพืชพรรณไมมาเปนแรงบันดาลใจในการออกแบบผาน
ลวดลายกราฟก บนผลิตภัณฑที่สามารถใชงานไดใน
ชีวิตประจําวันโดยเฉพาะผลิตภัณฑผา เปนการเพ่ิม
รูปแบบบรรยากาศใหมในการเลือกซ้ือของที่ระลึก 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาอัตลักษณวนอุทยานแหงชาติภูฝอย
ลม ลักษณะพืชพรรณท่ีเปนเอกลักษณของวนอุทยาน
แหงชาติภูฝอยลม 

2. เพ่ือออกแบบลวดลายกราฟก จากพืชพรรณไม
เพ่ือนํามาเปนของท่ีระลึกวนอุทยานแหงชาติภูฝอยลม 

3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักทองเท่ียวกับ
การออกแบบผลิตภัณฑของท่ีระลึกลวดลายกราฟก แรง
บันดาลใจจากพืชพรรณ ในวนอุทยานแหงชาติภูฝอยลม 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 ในการดําเนินการโครงการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยได
ดําเนินการวิจัยเปนขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

กลุมประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
และใหขอมูลตามจุดประสงคขอที่ 1 ศึกษาอัตลักษณวน
อุทยานแหงชาติภูฝอยลม ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดาน
พืชพรรณไม  

1) ผูเชี่ยวชาญดานพืชพรรณไม นายพิชัย วัช
รวงษไพบูลย ตําแหนงนักวิชาการปาไมชํานาญการ 
หัวหนาโครงการทองเท่ียวเชิงนิเวศภูฝอยลม  

2) กลุมประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษาและใหขอมูลตามจุดประสงคขอที่ 2 เพ่ือ
ออกแบบลวดลายกราฟก จากพืชพรรณไมเพ่ือนํามาเปน
ของที่ระลึกวนอุทยานแหงชาติภูฝอยลม ไดแก อาจารย 
วัชรพงษ สิทธิมาตย ตําแหนงครูชํานาญการ โรงเรียน
หนองหานวิทยา  

3) กลุมประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษาและใหขอมูลผูทรงคุณวุฒิดานการออกแบบของ
ที่ระลึก อาจารยไวพจน ดวงจันทร  ตําแหนงอาจารย
ประจํา สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยสันตพล  

4) กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษางานวิจัย 
กลุมนักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมชมวนอุทยานแหงชาติภูฝอย
ลมจํานวน 100 คน 

4.1) การสอบถามกลุมนักทองเท่ียว 
และเจาหนาที่ ในวนอุทยานแหงชาติภูฝอยลมไดทําจาก
แบบสอบถามเพ่ือสอบถาม ความคิดเห็น ความตองการ 
ของนักทองเที่ยวที่มาเย่ียมชมวนอุทยานแหงชาติภูฝอย
ลมสรุปสูแนวทางการออกแบบจํานวน 100 คน  

4.2) กลุมนักทองเท่ียว สอบถามความ
พึงพอใจท่ีมีตอผลิตภัณฑที่ออกแบบใหม  
 2. การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลของ
ผูตอบแบบสอบถามความคิดเห็น ที่มีตอการออกแบบ
ผลิตภัณฑ  โดยใชคารอยละ คาความถี่ สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน หลักการเหตุและผลในการวิเคราะหขอมูล 
  3. ขอบเขตของงานวิจัย 

 ขอบเขตการออกแบบ 

3.1 ออกแบบลวดลายกราฟกจากพืชพรรณ
ไม ในวนอุทยานแหงชาติภูฝอยลม เพ่ือนํามาเปนของท่ี
ระลึกวนอุทยานแหงชาติภูฝอยลม จํานวน 5 ลวดลาย 

3.2 ออกแบบรูปแบบสไตลอารตแอนดคราฟ
มาปรับใชในการออกแบบผลิตภัณฑเพ่ือสงเสริมการขาย 

3.3 การนําลวดลายกราฟกมาประยุกตใชใน
การออกแบบผลิตภัณฑผา จํานวนของที่ระลึก 7 ประเภท 
เสื้อยืด เสื้อเชิ้ต ผาพันคอ หมวกแก็ป หมวกปกรอบ 
กระเปาเป กระเปาเก็บเหรียญ 

 
ผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความ
ตองการของผูบริ โภค 100 คน และแบบสัมภาษณ
ผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน สามารถสรุป ประเด็นสําหรับการ
ออกแบบในโครงการวิจัยไดดังนี้   

1. จากการสอบถามนักทองเท่ียวกับการ
ออกแบบผลิตภัณฑของท่ีระลึก เสื้อยืด เสื้อเชิ้ต กระเปา 
หมวก ผาพันคอ และพวงกุญแจ นักทองเท่ียวมีความพึง
พอใจโดยรวมในระดับมากและจากการสัมภาษณ
นักทองเที่ยวและผูทรงคุณวุฒิทางดานการออกแบบ 
แนะนําใหใชแรงบันดาลใจจากพืชพรรณไมในวรรณคดี 
เพ่ือสอดคลองและความเปนเอกลักษณเฉพาะทางวน
อุทยานแหงชาติภูฝอยลม 

2. การออกแบบของท่ีระลึกโดยนําเอาพืชพรรณ
ไมในวรรณคดีมาเปนแรงบันดาลใจน้ัน ไดนําเอาสไตล 
อารตแอนคราฟ (Art and craft) เขามีรวมผสมผสานใน
การออกแบบของท่ีระลึกผูทรงคุณวุฒิไดแนะนําเอารูปราง
และรูปทรงของพืชพรรณไมมาใช โดยการตัดทอนใหเปน
กราฟก 2 มิติ และสําหรับการนําสไตล อารตแอนคราฟ 
(Art and craft)) มาใช ผูทรงคุณวุฒิแนะนําใหลวดลาย
สื่อถึงความเปนพื้นถ่ินหรือสื่อถึงความเปนไทย 

3. จากการสัมภาษณจากผูทรงคุณวุฒิ วามีความ
เหมาะสมท่ีจะทําของท่ีระลึกใหกับทางอุทยานแหงชาติ สี
ที่มคีวามเหมาะสมสําหรับการนํามาใชเปน สีขาว ดํา เทา 
เพ่ือความเปนสากล และสีที่ไดจากพืชพรรณ 

4. จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ ในการนํา
ลวดลายมาใชบนผลิตภัณฑผา วาควรวางตําแหนงใดผู
ทรงวุฒิแนะนําวาควรเปนเฉพาะจุด เชน ดานหนา 
ดานหลัง และดานขางเพ่ือความแปลกใหม สําหรับการ
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วางลายบนกระเปาผูทรงคุณวุฒิแนะนําทั้งเฉพาะจุดและ
เต็มใบเพ่ือความเปนเอกลักษณและแปลกใหม  สําหรับ
การวางลายบนผาพันคอผูทรงคุณวุฒิแนะนําลวดลาย
ประกอบตัวอักษรเพ่ือสรางความจดจําแกสถานที่ สวน
หมวกผูทรงคุณวุฒิแนะนําใหวางเฉพาะจุดเชน ดานหนา 
ดานหลัง และดานขาง และการออกแบบพวงกุญแจ
ผูทรงคุณวุฒิแนะนําลวดลายประกอบเพ่ือความแปลกใหม 
 

 
ภาพที่ 1 แผนผังการวิเคราะหขอมูลเพ่ือการออกแบบ 

 
การใชแรงบันดาลใจโดยคิดการวิเคราะหจากการ

ใชกระบวนการสรางสรรค เพ่ือนํามาใชในงานออกแบบ
โดยวิเคราะหขอมูลการศึกษาดังตอไปนี้ 

1) จากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานพืชพรรณ
ไม กลาววา พืชพรรณไมในวรรณคดีสมควรนํามาเปนแรง
บันดาลใจในการออกแบบ มีเร่ืองของลักษณะเดนของ
ดอก สีสัน กลิ่น แสดงถึงอัตลักษณและเขาถึงไดงาย  

2) จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ กลาววา พืช
พ ร ร ณ ไ ม ใ น ว ร ร ณ ค ดี มี ลั ก ษณ ะ เ ด น ท า ง ด า น 
ลักษณะเฉพาะของดอก สี และกลิ่น ซึ่งในงานออกแบบ
สวนใหญมีการนําเรื่องวัฒนธรรมทองถ่ิน มาใชเปนสวน
หนึ่งของงานออกแบบเชนกัน ดังนั้นจึงมีความเหมาะสมที่
จะนําพืชพรรณไมในวรรณคดี มาออกแบบแนว อารต
แอนคราฟ (Art and craft)  ที่มีรูปแบบแปลกใหม 

ดังนั้นผูวิจัยจึงเลือกนําพืชพรรณไมในวรรณคดีมา
ใชเปนแรงบันดาลใจในการออกแบบผสมผสานกับรูปแบบ
กราฟกสไตลอารตแอนคราฟ (Art and craft) เพ่ือใหตรง
ตามความตองการกลุมเปาหมาย และคําแนะนําของ
ผูทรงคุณวุฒิในดานการออกแบบ ถอดแบบดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 วิเคราะหรูปแบบและถอดรูปรางรูปทรง 
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ตารางที่ 1 วิเคราะหรูปแบบและถอดรูปรางรูปทรง (ตอ) 

 
 

ออกแบบลวดลายกราฟกของท่ีระลึกแรงบันดาล
ใจจากพืชพรรณ ในวนอุทยานแหงชาติภูฝอยลม เหมาะ
สําหรับกลุมคนรุนใหมที่มีอายุ 20-35 ป ผูที่สนใจใน
ผลิตภัณฑที่มาจากภูมิปญญาวัฒนธรรมทองถ่ินไดนําพืช
พรรณไมในวรรณคดีมาเปนแรงบันดาลใจ มาประยุกตใช
บนผลิตภัณฑผา ไดแก เสื้อยืด เสื้อเชิ้ต หมวก ผาพันคอ 
กระเปาเป กระเปาเก็บเหรียญ ออกแบบโดยใชสไตล
อารตแอนคราฟ (Art and craft) มีการตัดทอนรูปแบบให
เรียบงาย จัดวางรูปแบบลวดลายเปนแพทเทิรนนอยใหญ
ตามความเหมาะสมของผลิตภัณฑ 
 แบบราง (Sketch Design) ผูวิจัยไดออกแบบ
โดยการถอดแบบจากพืชพรรณไมในวรรณคดี แลวนํามา
ตัดทอน ตามรูปแบบสไตลอารตแอนคราฟ ใหตรงตาม
แนวคิดการออกแบบเปนชุด มี 5 แบบ 
 1. ลวดลายแบบที่ 1 เปนรูปแบบกราฟกท่ี
ออกแบบโดยการถอดรูปมาจากดอกกระพี้จั่น ซึ่งเปน
ดอกไมในวรรณคดี และยังมีดอกมะขามปอมที่นํามา
ประกอบ นํามาตัดทอนเปนรูปแบบกราฟกและมีลาย
ละเอียดของดอกไม โดยใชโทนสี ขาว เขียว ชมพู ของ
ดอกกระพ้ีจั่น นํากราฟกมาจัดวางเปนแพทเทิรน พัฒนา
เปนผลิตภัณฑเสื้อยืด ผาพันคอ และหมวกปกรอบ 
 

 
 

 
 

 
 
 

ภาพที ่2 ลวดลายแบบที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3 ลวดลายแบบที่ 1.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพที่ 4 ลวดลายแบบที่ 1.2 
 

2. ลวดลายแบบที่ 2 เปนรูปแบบกราฟกที่
ออกแบบโดยการถอดรูปมาจากดอกทรงบาดาล ซึ่งเปน
ดอกไม ในวรรณคดี  และยั งมีดอกนนทรี  และดอก
มะขามปอมท่ีนํามาประกอบ มีทั้งหมดสามดอก นํามาตัด
ทอนเปนรูปแบบกราฟกและมีลายละเอียดของดอกไม 
โดยใชโทนสี ขาว เขียว เหลือง ของดอกทรงบาดาล นํา
กราฟกมาจัดวางเปนแพทเทิรน พัฒนาเปนผลิตภัณฑ
เสื้อเชิ้ต และกระเปาเก็บเหรียญ 
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ภาพที่ 5 ลวดลายลวดลายแบบที่ 2 

 

ภาพที่ 6 ลวดลายลวดลายแบบที่ 2.1 

ภาพที่ 7 ลวดลายลวดลายแบบที่ 2.2 
 

3. ลวดลายท่ี 3 เปนรูปแบบกราฟกที่ออกแบบโดย
การถอดรูปมาจากดอกทองกวาว ซึ่ งเปนดอกไมใน
วรรณคดี และยังมีดอกมะขามปอมที่นํามาประกอบ มี
ทั้งหมดสองดอก นํามาตัดทอนเปนรูปแบบกราฟกและมี
ลายละเอียดของดอกไม โดยใชโทนสี ขาว สม  ของดอก
ทองกวาว นํากราฟกมาจัดวางเปนแพทเทิรน พัฒนาเปน
ผลิตภัณฑผาพันคอ และหมวกแก็ป 

 
ภาพที่ 8 ลวดลายแบบที่ 3 

ภาพที่ 9 ลวดลายแบบที่ 3.1 

 
ภาพที่ 10 ลวดลายแบบที่ 3.2 

 
4. ลวดลายแบบที่ 4 เปนรูปแบบกราฟกที่

ออกแบบโดยการถอดรูปมาจากดอกทรงบาดาล ซึ่งเปน
ดอกไมในวรรณคดี และยังมีดอกนนทรี และดอกโมกที่
นํามาประกอบ มีทั้งหมดสามดอก นํามาตัดทอนเปน
รูปแบบกราฟกและมีลายละเอียดของดอกไม โดยใชโทนสี 
ขาว  เหลือง ของดอกทรงบาดาล นํากราฟกมาจัดวางเปน
แพทเทิรน พัฒนาเปนผลิตภัณฑเสื้อเชิ้ต  
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ภาพที่ 11 ลวดลายแบบที่ 4 

ภาพที่ 12 ลวดลายแบบที่ 4.1 
 

 
ภาพที่ 13 ลวดลายแบบที่ 4.2 

 
5. ลวดลายแบบท่ี 5 เปนรูปแบบกราฟกที่

ออกแบบโดยการถอดรูปมาจากดอกทรงบาดาล ดอก
กระพ้ีจั่น ซึ่งเปนดอกไมในวรรณคดี และยังมีดอกนนทรี 
ดอกมะขามปอม ที่นํามาประกอบ มีทั้งหมดสี่ดอก นํามา
ตัดทอนเปนรูปแบบกราฟกและมีลายละเอียดของดอกไม 
โดยใชโทนสี ขาว เขียว เหลือง ชมพู ของดอกทรงบาดาล 
นํากราฟกมาจัดวางเปนแพทเทิรน พัฒนาเปนผลิตภัณฑ
กระเปาเป  

 
 

 

ภาพที่ 14 ลวดลายแบบที่ 5 

ภาพที่ 15 ลวดลายแบบที่ 5.1 
 

 
ภาพที่ 16 ลวดลายแบบที่ 5.2 

 
แบบตัวอักษร ลายฟอนทเปนการออกแบบ

ฟอนทคําวา ภูฝอยลม โดยใชแรงบันดาลใจมาจากรูปแบบ
ความพลิ้วไหวของดอกไม ใบไมในภูฝอยลม จึงไดเปน
ฟอนทที่มีลักษณะแบบพล้ิวไหว ที่มีการตัดทอนใหเรียบ
งาย 
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ภาพที่ 17 แบบรางตัวอักษร “ภูฝอยลม” 
 
ลายแบบที่ 1 นํามาผลิตเสือยืด หมวกปีกรอบ 

ผ้าพนัคอ และลายแบบที่ 5 ผลิตกระเป๋าเป้ 

 

 
ภาพที่ 18 ตนแบบผลิตภัณฑจากลายแบบที่ 1 และ 5 

 
ลายแบบที่ 2 ผลิตเสือเชิต กระเป๋าเก็บเหรียญ 
 

 
ภาพที่ 19 ตนแบบผลิตภัณฑจากลายแบบที่ 2 

ลายแบบที  ผลิตหมวกแก็ป  และผ้าพนัคอ 

 

 
ภาพที่ 20 ตนแบบผลิตภัณฑจากลายแบบที่ 3 

 

นําตนแบบไปสอบถามนักทองเท่ียวจํานวน 100 
คน  ความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอรูปแบบลวดลาย
กราฟกจากลวดลายกราฟกตามแรงบันดาลใจจากพืช
พรรณ ในวนอุทยานแหงชาติภูฝอยลม พบวาความคิดเห็น
ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดอยูในระดับมากท่ีสุด 
(คาเฉลี่ย 4.56) เมื่อพิจารณาเปนตามหัวขอดานตางๆ 
ลวดลายกราฟกใหอารมณและความรูสึกถึงความเปนภู
ฝอยลม และมีความโดดเดนเชิดชูอัตลักษณ อยูในระดับ
มากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.78) มากที่สุด รูปแบบกราฟกสื่อ
ถึงอัตลักษณของภูฝอยลม ดานวัฒนธรรมของพรรณไมใน
วรรณคดี อยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.55) มากที่สุด 
ตัวอักษร มีลักษณะสะทอนอัตลักษณความเปนภูฝอยลม 
อยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.55) มากที่สุด การเลือก
ใชโทนสีมีความเหมาะสมกับการเลือกใชกลุมเปาหมาย 
อยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.51) มากที่สุด ลวดลาย
กราฟกของพืชพรรณไมมีความแปลกใหมและมีเอกลักษณ
เฉพาะตัว อยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.50) มากที่สุด 
รูปแบบกราฟกประกอบส่ือถึง ภูฝอยลม อยูในระดับมาก
ที่สุด (คาเฉลี่ย 4.46) นอยที่สุด  

รูปแบบกราฟกที่ออกแบบ อยูในระดับมาก 
(คาเฉลี่ย 4.36) เมื่อพิจารณาเปนตามหัวขอดานตางๆ 
ลวดลายกราฟกท่ีออกแบบมีการตัดทอนเรียบงาย มีความ
รวมสมัย อยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.52) มากที่สุด  
โทนสีที่ใชในลวดลายมีความสวยงามและเหมาะสมกับ
กลุมเปาหมาย อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.40)  การวาง
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แพทเทิรนโดยรวมมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ อยูใน
ระดับมาก (คาเฉลี่ย  4.29)  รูปแบบกราฟกมีความ
สวยงามและแปลกใหม อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.23)  
ความพึงพอใจอยูในระดับนอยท่ีสุด 

ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอตัวผลิตภัณฑ อยู
ในระดับมากที่สุด (คาเฉล่ีย 4.66) เมื่อพิจารณาเปนตาม
หัวขอดานตางๆ ผลิตภัณฑเสื้อยืด อยูในระดับมากที่สุด 
(คาเฉลี่ย 4.85) ผลิตภัณฑเสื้อเชิ้ต อยูในระดับมากที่สุด 
(คาเฉลี่ย 4.80) ผาพันคอ อยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 
4.73) ผลิตภัณฑกระเปาเก็บเหรียญ อยูในระดับมากที่สุด 
(คาเฉล่ีย 4.62) ผลิตภัณฑกระเปาเป อยูในระดับมาก
ที่สุด (คาเฉลี่ย 4.56) ผลิตภัณฑหมวกปกรอบ อยูใน
ระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.54) ผลิตภัณฑหมวกแก็ป อยู
ในระดับมากท่ีสุด (คาเฉล่ีย 4.50) ความพึงพอใจอยูใน
ระดับนอยที่สุด 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 จากการสรุปผลวิจัยการออกแบบลวดลายกราฟก

แรงบันดาลใจจากพืชพรรณไม ในวนอุทยานแหงชาติภู
ฝอยลม ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้ 

1. การออกแบบลวดลายกราฟกแรงบันดาลใจจาก
พืชพรรณในวนอุทยานแหงชาติภูฝอยลม จากการศึกษา
พบวา รูปแบบทางวัฒนธรรมของพืชพรรณไมในวรรณคดี 
มีความโดดเดนจึงนําเอาอัตลักษณของพืชพรรณไม ใน
วรรณคดี ไดแก ดอกทรงบาดาล ดอกกระพ้ีจั่น ดอก
นนทรี ดอกมะขามปอมดอกทองกวาว ดอกพะยอม ดอก
โมก ดอกตะเคียนทอง มาเปนแรงบันดาลใจ ในงาน
ออกแบบลวดลายกราฟก ดวยแนวความคิดรวมสมัยมา
ประยุกตใชสรางสรรคเปนผลิตภัณฑที่สามารถใชงานไดใน
ชีวิตประจําวัน ใหคนรุนใหมหันมาสนใจในอัตลักษณของ
พืชพรรณไม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สุวิทย์ พวง
สุวรรณ (2545) การนําพืชพรรณที่มีอยูในทองถิ่นมา
ปรับปรุงใหเขากับวัตถุประสงคของงาน หมายถึง การได
ความคิดจากรูปแบบลวดลายที่มีอยูแลวนํามาดัดแปลงตอ
เติมให เขากับความมุงหมายของลักษณะงานที่นัก
ออกแบบกําหนดขึ้นไวเพ่ือใหรูปแบบท่ีแปลกใหมออกไป
อีกดวย วิธีการคงความหมายของรูปแบบเดิมไวแลว
เพียงแตเพ่ิมสีสันขึ้นใหม หรือโยกยายสับเปลี่ยนตําแหนง
ของลวดลายใหแปลกออกไปจากเดิม การนําเอาลวดลาย

ที่เปนสัญลักษณหรือเอกลักษณประจําทองถิ่นมาใชในการ
ออกแบบ คือการนําเอารูปแบบลวดลายท่ีเปนสัญลักษณ 
หรือเอกลักษณของทองถิ่นมาใชเปนแบบลวดลาย 

2. จากการออกแบบลวดลายกราฟกจากพืชพรรณ
ไมในวนอุทยานแหงชาติภูฝอยลม โดยผูวิจัยไดถอดแบบ 
ลวดลาย ของดอกไมในวรรณคดี ใหมีความเรียบงาย 
แปลกใหมพรอมทั้งลายประกอบที่ถอดแบบจากพืชพรรณ
ไมแตละชนิด ที่มีความโดดเดน เปนกราฟกประกอบ
ลวดลายของพืชพรรณไมมาจัดวางแพทเทิรนเปนลวดลาย
ตางๆ ตามความเหมาะสมของผลิตภัณฑผลงานที่ออกมา
จึงเปนลวดลายกราฟกของพืชพรรณไมที่มี สีสันที่โดดเดน
และสวยงามเปนสัญลักษณที่สื่อถึงความเปนภูฝอยลม ซึ่ง
มีความสอดคลองกับขอมูลสุรชาติ เกษมประสิทธิ์ (2555) 
การนํา อัตลักษณเฉพาะในการออกแบบเครื่องแตงกายท่ี
ดัดแปลงมาจากศิลปะการแตงกาย ใหคงอัตลักษณ
รูปแบบกลิ่นอายของความเปนธรรมชาติ 

3. จากการออกแบบของท่ีระลึกจากผาดวยลาย
กราฟกจากอัตลักษณ ของพืชพรรณไม พบวาการนําเอา
กราฟกสสไตลอารตแอนดคราฟ มาใชในการออกแบบ
กราฟกจากอัตลักษณของพืชพรรณไมในวรรณคดีและ
วัฒนธรรมที่เกี่ยวของซ่ึงเปนกราฟกท่ีมีความแปลกใหม
และความรวมสมัยตรงกับลักษณะและความตองการของ
กลุมคนรักอิสระ ซึ่งลักษณะของคนรักอิสระจะมีทัศนคติที่
โดดเดนในเร่ืองหัวใจที่รักอิสระ ราเริง ชอบการผจญภัย 
ชอบการเรียนรู และสนใจในวัฒนธรรมพ้ืนถิ่น จะมีการ
แตงตัวที่โดดเดนโดยการดึงเอาวัฒนธรรมหลากหลาย
วัฒนธรรมที่สนใจมารวมกันมีมุมมองความคิดที่สรางสรรค
ตองการความโดดเดน มีอัตลักษณเฉพาะตัว และชอบ
สินคาที่มีความผสมผสานวัฒนธรรมกับความรวมสมัยเขา
ดวยกัน 

4.  ลวดลายกราฟกจากอัตลักษณของพืชพรรณไม
ในวรรณคดีประยุกตใชบนผลิตภัณฑผา ซึ่งออกแบบโดย
ใชสไตลอารตแอนดคราฟท โดยการตัดทอนรูปแบบจาก
แรงบันดาลใจ ใหมีความสวยงามแปลกใหม แตยังคงกลิ่น
อายความเปนภูฝอยลม รูปแบบการวางลวดลายกราฟก
บนผลิตภัณฑ เปนการวางแบบแพทเทิรน พบวาตรงกับ
ความตองการของกลุมเปาหมายที่เปนวัยรุนวัยทํางานอายุ 
20-35 ปผูบริโภคคนสมัยใหมมีความสนใจตอผลิตภัณฑ
ลวดลายกราฟกจากอัตลักษณพืชพรรณไมในวรรณคดีพ้ืน
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ถิ่นที่มีความรวมสมัย และรูปแบบกราฟกลวดลายโทนสีมี
ความเหมาะสมกับการใชงานของกลุมเปาหมายใน
ชีวิตประจําวัน มีความสอดคลองกับแนวความคิดการ
กระตุนหรือเราใจใหผูซื้อ ของดุษฎี สุนทรารชุน (2531) 
การกระตุนหรือเราใจใหผูซื้อเกิดความตองการข้ึนอยูกับ
คุณสมบัติของสิ่งเรานั้น ไดแก ขนาดลวดลายในผาตองมี
ขนาดพอเหมาะกับประโยชนใชสอย การเคลื่อนไหวของ
สิ่งเราความเขมของส่ิงเราสีที่ใชการเปลี่ยนแปลงของสิ่ง
เรา เปนตน ความแปลกใหมของสิ่งเราสิ่งเราที่มีความ
แปลกใหมในเร่ืองของลวดลายจะสามารถกระตุนความ
สนใจของผูพบเห็นได 
 

 
ขอเสนอแนะ 

 1. การถอดแบบจากอัตลักษณของพืชพรรณไม
ในวนอุทยานแหงชาติภูฝอยลมเปนลวดลายกราฟกรวม
สมัยสามารถนําเอาอัตลักษณมาเปนแรงบันดาลใจได
มากมายหลายดานแตควรคํานึงถึงส่ิงที่มีความโดดเดน
และการสื่อความหมายของงานออกแบบและความ
เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 
 2. การผลิตผลิตภัณฑควรคํานึงถึงขนาดของ
ลวดลายใหมีความพอดีไมเล็กจนเกินไปหรือไมใหญ
จน เกิ น ไปซึ่ ง มี ข อจํ า กั ด ในการผ ลิตทํ า ให ไ ม เ ห็ น
รายละเอียดของลวดลายไดชัดเจน 
 3. ลวดลายกราฟกที่ออกแบบนอกจากจะนําไป
ประยุกตใชบนผลิตภัณฑผาแลวยังสามารถนําไปใช
ประโยชนไดมากมายท้ังส่ือดิจิตอล และสื่อสิ่ งพิมพ เชน 
เว็บไซต โบชัวร โปสเตอร เปนตน 
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