
การออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกวัดปาภูกอน จังหวัดอุดรธานี 
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บทคัดยอ 

การออกแบบผลิตภัณฑของท่ีระลึกวัดปาภูกอน จังหวัดอุดรธานี  วัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษา
พฤติกรรมของนักทองเที่ยว สูแนวทางการออกแบบลวดลายเพื่อผลิตของท่ีระลึกวัดปาภูกอน จังหวัด
อุดรธานี 2) เพ่ือออกแบบผลิตภัณฑของท่ีระลึกวัดปาภูกอน จังหวัดอุดรธานี โดยใชรูปแบบเอกลักษณ
ของวัดปาภูกอนมาใชในการออกแบบ 3) เพ่ือประเมินผลการออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึก 

วิธีดําเนินการวิจัยโดยการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานพุทธศิลป และการออกแบบ 3 ทาน และ
ใชแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุมนักทองเท่ียววัดปาภูกอน จํานวน 100 คน เพื่อประเมินความ
พึงพอใจ ในการนําเอาแรงบันดาลใจจากพระวิหารและพระนอน มาใชในการออกแบบ  

ผลการวิจัยการศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยววัดปาภูกอนผูบริโภคใหความสําคัญใน
คุณภาพของสินคาของที่ระลึก ผลิตภัณฑที่มีสีสันสวยงาม มีมาตรฐาน และมีเอกลักษณเฉพาะที่ไม
สามารถหาไดจากแหลงจําหนายอื่น โดยการนําจุดเดนที่เปนเอกลักษณมาใชเปนแรงบันดาลใจ ไดแก 
1) พระวิหารไดถอดแบบลายจากโครงสรางตัวอาคาร  กับสวนของชอฟา 2) พระพุทธไสยาสน
โลกนาถศาสดามหามุนี (พระนอน) ถอดแบบลายจากองคพระโดยรวม  พระพักตร  และพระรัศมีที่มี
ลักษณะเฉพาะมาใชในการออกแบบกราฟกสไตลอารตแอนดคราฟ (Art and Craft) สรางสรรคเปน
ผลิตภัณฑของท่ีระลึก 6 ชิ้น คือ เสื้อ (เสื้อยืดคอวี  เสื้อยืดคอกลม และเสื้อโปโล) กระเปา (กระเปาถือ 
กระเปาสะพาย และกระเปาเป) หมวก พวงกุญแจ หมอนอิง และการดอวยพรแบบ 3 มิติ (Pop up) 
เทคนิคในการผลิตประเภทงานผาใชเทคนิคการปกและสกรีนลาย  ประเภทงานส่ิงพิมพใชการพิมพ
แบบออฟเซ็ท (Offset Printing) และเทคนิคการตัด (Dicut) ประเมินผลการออกแบบผลิตภัณฑของ
ที่ระลึกพบวา ความเหมาะสมของการนําเอาเอกลักษณของวัดปาภูกอน มาใชในการออกแบบของท่ี
ระลึก ภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.06) ความเหมาะสมทางดานการออกแบบและความ
สวยงาม ภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.16) ความพึงพอใจท่ีมีตอผลิตภัณฑของที่ระลึกท่ีไดรับ
การออกแบบใหมมีความเหมาะสมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.03) และผูบริโภคมีความสนใจที่จะชื้อ
ผลิตภัณฑที่ออกแบบใหม คิดเปนรอยละ 100.00 ใหความสนใจสินคาเสื้อยืดมากที่สุด เพราะ
ลวดลายของเสื้อยืดมีความสวยงาม นาสนใจและเปนเอกลักษณที่สื่อถึงวัดปาภูกอน 
คําสําคัญ : การออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึก, วัดปาภูกอน, เอกลักษณเฉพาะถ่ิน 
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The Design of Souvenir Products of Watpaphukon,Udon Thani Province 
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ABSTRACT 

The Design of souvenir product of Watpaphukon, Udon Thani Province aims to 1) 
to study tourists behaviors for patterned design guideline to create Watpaphukon 
souvenirs in Udon Thani Province 2) to design the product souvenir of Watpaphukon in 
Udon Thani Province by using Watpaphukon unique for product design and 3) to 
evaluate souvenir product design. 

Research methodology by interviewing 3 experts of Buddhism & design and using 
questionnaires from 100 tourists at Watpaphukon to evaluate satisfaction for brought to 
use inspiration from Pra Viharn and reclining Buddha to apply for design. 

Results of research of the studied of the behavior of Watpaphukon tourists 
revealed that tourists focused on souvenir product quality, beautiful color product, 
standard and the unique product that count not find from other places. The prominent 
points that were the unique inspiration consists of 1) Pra Viharn that took off from 
building structure and the part of gable apex 2) reclining Buddha that took off from 
overall Buddha image, face and the ring of right, which were a characteristic unique 
brought to use in Art and Craft graphic design style. And then brought to create 6 
souvenir products consists of T-shirts (V-neck, round-neck and Polo-shirt), Bags (hand bag, 
cross body bag and backpack), cap, key-ring, resting pillow and 3-dimennsional greeting 
cards (Pop up). There were used embroider and screen techniquefor textile products and 
there were used Offset Printing and Dicut technique for impressing product. The 
evaluation results of souvenir product found the optimum for using Watpaphukon 
unique to create souvenir product overall was a high level (Average 4.06), the optimum 
of design and beauty overall was a high level (Average 4.16), satisfied with new souvenir 
product design optimum was a high level (Average 4.03) and tourists have attend to buy 
a new souvenir product design 100 percentages and especially T-shirts were the most 
attention because the beautiful pattern were attentive and mediate unique to 
Watpaphukon. 
Keywords : Souvenir Products Design, Watpaphukon, Unique 
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บทนํา 
อุดรธานีเปนอีกจังหวัดหนึ่งท่ีมีสถานท่ีศาสนา

จํานวนมาก และเปนจังหวัดที่มีความเจริญกาวหนาแบบ
สังคมเมือง เปนสังคมที่มีความเจริญรุงเรือง มีโครงสราง
ของสังคมที่เปนระบบและพัฒนาใหกาวหนาอยูเสมอ จึง
ได เ ป นที่ นิ ย มทา ง ธ ร รมะและกา ร เ ผยแพร ข อ ง
พระพุทธศาสนามากขึ้นเรื่อย ๆ  จนกลายเปนแหลง
ทองเท่ียวที่นิยมมากที่สุด 

วัดปาภูกอน ตั้งอยูในเขตปาสงวนแหงชาติปานา
ยูงและปาน้ําโสม ทองท่ีบานนาคํา ตําบลบานกอง อําเภอ
นายูง จังหวัดอุดรธานี อันเปนรอยตอแผนดิน 3 จังหวัด 
คือ อุดรธานี เลย และหนองคาย กําเนิดขึ้นจากการดําริ
ชอบของพุทธบริษัทสี่ ผูตระหนักถึงคุณประโยชนอัน
ยิ่งใหญของธรรมชาติและปาตนนํ้าลําธาร ซึ่งกําลังถูก
ทําลายโดยในป พ.ศ. 2527 พระเดชพระคุณหลวงปูฝน 
อาจาโร ไดเมตตาปรากฏในทิพยนิมิต สั่งใหไปธุดงคทาง
ภาคอีสานเปนเวลา 10 วัน คุณปยวรรณและคุณโอฬาร 
วีรวรรณ พรอมคณะไดเดินทางมาธุดงคแถบจังหวัด
สกลนครและอุดรธานี เกิดความเล่ือมใสในปฏิปทาของ
พระปา จึงไดเขาชวยเหลือทานพระอาจารยอินทรถวาย 
สันตุสสโก สํานักสงฆบานนาคํานอย ในการขออนุญาตใช
พ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติจัดตั้งเปนวัดปานาคํานอย และ
ปลูกปาทดแทนฟนฟูสภาพปาเสื่อมโทรมกวา 750 ไร 
อยางถูกตองตามระเบียบของกรมปาไม เพ่ือใชประโยชน
ในการปฏิบัติธรรมและอยูอาศัยของพระสงฆ จากนั้น
ทานพระอาจารยอินทรถวายไดพาไปดูปาภูกอนที่กําลัง
ถูกสัมปทานตีตราตัดไม คณะศรัทธาจึงไดตัดสินใจสราง
วัด โดยกราบอาราธนาทานพระอาจารยชาลี ถิรธัมโม 
(ปจจุบันเปนพระครูจิตตภาวนาญาณ) เปนประธานและ
ขวัญกําลังใจในการกอสราง จนในที่สุดในวันที่ 22 
มิถุนายน 2531 ไดรับหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชน
หรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติเพ่ือจัดตั้งพุทธ
อุทยานมีเนื้อที่ 1,000 ไร และไดรับขนานนามวา 'พุทธ
อุทยานมหารุกขปาริชาติภูกอน ' (ปฐมรัตนบูรพาจาริยา
นุสรณวัดปาภูกอน)  

สถานที่ทองเที่ยวของอุดรธานีเปนที่เจริญใน
เมืองสังคม ที่มีธรรมะเขาไปสอดแทรก ทําใหเปนท่ีนิยม
มาปฏิบัติธรรม และเปนที่พักผอนจิตใจของศาสนิกชน 
วัดปาภูกอนไมใชแตที่ปฏิบัติธรรมอยางเดียว แตเปนได

ทั้งสถานที่ทองเท่ียว ทําใหผูที่ไดมาเย่ียมชมมีจิตใจท่ีสงบ 
ผอนคลายเมื่อไดมาเห็นวัดปาที่ลอมรอบดวยปาสงวน
แหงนี้ ซึ่งเปนท่ีรวบรวมจิตใจใหสงบและเปนที่ปฏิบัติ
ธรรมของญาติโยมทั้งหลาย 

ดวยปริมาณนักทองเท่ียวที่เพิ่มขึ้นจํานวนมากใน
ทุกๆวัน โดยเฉพาะชวงเทศกาล ผูวิจัยไดเห็นการซื้อขาย
ของที่ระลึกที่มีอยูในวัดปาภูกอน ที่มีนอยหรือยังไมมี
อะไรที่ เปนเอกลักษณของวัด และจากการผูวิจัยจึง
เล็งเห็นความเหมาะสมและไดไปลงพ้ืนที่ศึกษาสอบถาม 
(หฤทัย จันตะเคียน, 2558) (สัมภาษณ) ผูชวยเหรัญญิก 
ปยธรรมมูลนิธิ เพ่ือที่จะออกแบบผลิตภัณฑของท่ีระลึก
วัดปาภูกอน ซึ่งจะไดมีความหลากหลายใหเลือกชม
มากกวาเดิมและมีความนาสนใจสวนมากของท่ีระลึกจะ
เปนเสื้อ เข็มกลัด ผาถุง เข็มขัด หมวก เปนตน  ซึ่ง
นักทองเที่ยวสวนมากใหเขาไปซื้อจะเปนวัยทํางาน ผูวิจัย
เลยอยากออกแบบผลิตภัณฑอะไรท่ีเปนกลุมเปาหมาย
ของวัยรุนบาง เชน พวงกุญแจ กระเปาสกรีน ที่ติดตูเย็น 
หมวก การดอวยพร เสื้อหรือเปนการเ พ่ิมรูปแบบ
บรรยากาศของวัดใหมีของที่เลือกซื้อและแปลกตามาก
ขึ้น และเพ่ือเปนตนแบบแนวทางสําหรับวัดอ่ืนอีกดวย 
  

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักทองเท่ียวท่ีมา

เที่ยวชมพระวิหารของวัดปาภูกอน สูแนวทางการ
ออกแบบลวดลาย เพ่ือผลิตสินคาท่ีระลึกวัดปาภูกอน 
จังหวัดอุดรธานี  

2. เพ่ือออกแบบผลิตภัณฑของท่ีระลึกวัดปาภู
กอน จังหวัดอุดรธานีโดยใชรูปแบบเอกลักษณของวัดปา
ภูกอนมาใชในการออกแบบ  

3. เพ่ือประเมินผลการออกแบบผลิตภัณฑของท่ี
ระลึกกับนักทอง เ ท่ียวที่ มา เ ย่ียมชมมากราบไหว
สักการะบูชาพระวิหารและพระพุทธไสยาสนโลกนาถ
ศาสดามหามุนี วัดปาภูกอน จังหวัดอุดรธานี  

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 ในการดําเนินการโครงการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยได
ดําเนินการวิจัยเปนขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

การประชุมวชิาการสําหรับนักศกึษาระดับชาต ิครัง้ที่ ๒ 

The Second FIT SSRU Conference 2019

วันศุกร์ที่ 7 มถิุนายน 2562 ณ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- 395 -



 

1.1 พ้ืนที่วิจัย ในการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ 
ผูวิจัยไดเจาะจงในการศึกษาเพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑ
ของท่ีระลึก “พุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติภูกอน” โดย
การศึกษาภาคสนามในพ้ืนที่จริงเพ่ือศึกษาดานลวดลาย 
กระบวนการออกแบบ โดยใชการสังเกตุ 
 1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษางานวิจัย
แบงเปน 3 กลุม 

 1.2.1 การสอบถามกลุมนักทองเที่ยว
และอุบาสก อุบาสิกาที่อยูในวัดวัดปาภูกอน จํานวน 100 
คน ไดทําการสอบถาม ความคิดเห็น ความตองการ ของ
นักทองเท่ียวที่มาเย่ียมชมวัดปาภูกอนสรุปสูแนวทางการ
ออกแบบ 

1.2.2 การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและ
ผูทรงคุณวุฒิ คือ 1) ผูทรงคุณวุฒิดานพุทธศิลป รอง
ศาสตราจารย ดร.ชวลิต อธิปตยกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี 2) ผูทรงคุณวุฒิดานการออกแบบผลิตภัณฑ 
อาจารยอาทิตย สรางแกว วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 
3) ผูใหขอมูลเกี่ยวกับการออกแบบการกอตั้งพระวิหาร
และพระพุทธไสยาสนโลกนาถศาสดามหามุนี อุบาสิกา
หฤทัย จันตะเคียน ผูชวยเหรัญญิก ปยธรรมมูลนิธิ บาน
นาคํา ตําบลบานกอง อําเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี  

1.2.3 สอบถามความพึงพอใจตอ
ตนแบบผลิตภัณฑโดยนักทองเที่ยว จํานวน 100 คน  
 2. การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลของ
ผูตอบแบบสอบถามความคิดเห็น ที่มีตอการออกแบบ
ผลิตภัณฑ  โดยใชคารอยละ คาความถ่ี สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน หลักการเหตุและผลในการวิเคราะหขอมูล 
  3. ขอบเขตของงานวิจัย 

 ขั้นตอนศึกษาดานเทคนิค 
3.1 เทรนด/สไตล สไตลอารตแอนด

คราฟต (Art and craft)  
3.2 ขอบเขตการออกแบบ 
3.2.1 หาเอกลักษณเฉพาะของพระ

วิหารและพระพุทธไสยาสโลกนาถศาสดามหามุนี (พระ
นอน ) วัดปาภูกอน จังหวัดอุดรธานี  เ พ่ือถอดแบบ
ลวดลาย 

3.2.2 การนําลวดลายมาประกอบการ
ออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกใหกับรานจําหนายของท่ี
ระลึกวัดปาภูกอน จํานวนผลิตภัณฑของที่ระลึก 6 ชิ้น 

คือ เสื้อ (เสื้อยืดคอวี  เสื้อยืดคอกลม และเสื้อโปโล) 
กระเปา (กระเปาถือ กระเปาสะพาย และกระเปาเป) 
หมวก พวงกุญแจ หมอนอิง และการดอวยพรแบบ 3 มิติ 
(Pop up) จากการสอบถามขอมูลเบื้องตนผลิตภัณฑของ
ที่ระลึกที่มียอดขายดีของทางวัด 

 
ผลการวิจัย 

ผูวิจัยไดลงพ้ืนที่ศึกษาวิเคราะหภาพรวมของวัด
ปาภูกอนโดยนําจุดเดนของวัดปาภูกอน ดังนี้ มาเพ่ือถอด
แรงบันดาลใจมาใชในการออกแบบผลิตภัณฑของท่ีระลึก 
วัดปาภูกอน จังหวัดอุดรธานี สรุปไดวาวัดปาภูกอนจะมี
ความโดดเดน 5 ดาน คือ องคพระนอน (พระพุทธ
ไสยาสน โลกนาถศาสดามหามุนี ) เจดีย  พระวิหาร 
ภาพวาดจิตรกรรม และของตกแตงภายในวัด 
 

 
ภาพที่ 1 การวิเคราะหเอกลักษณของวัดปาภูกอน 

 
จากการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความ

ตองการของผูบริโภค 100 คน และแบบสัมภาษณ
ผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน สามารถสรุป ประเด็นสําหรับการ
ออกแบบในโครงการวิจัยไดดังนี้   
                1) จากแบบสอบถามผูบริโภคเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑของที่ระลึก ผูบริโภคสนใจ ผลิตภัณฑของท่ี
ระลึกคือ เสื้อ กระเปา พวงกุญแจ หมวก การดอวยพร 
และจากการสัมภาษณผู ทรงคุณวุฒิ  ทางดานการ
ออกแบบ ผูทรงคุณวุฒิแนะนําใหใชแรงบันดาลใจ
ลักษณะของพระวิหาร รูปโครงสราง ลวดลายประดับ 
และพระนอนมาใชในการออกแบบของท่ีระลึก เพ่ือให
สอดคลองและเปนเอกลักษณของวัด โดยการตัดทอน 
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2) ออกแบบของท่ีระลึกการนําเอาลวดลาย
ของพระวิหารมาเปนแรงบันดาลใจนั้น และไดนําเอา 
สไตลอารตแอนดคราฟต (Art and craft) เขามารวม
ผสมผสานในการออกแบบของท่ีระลึก โดยผูทรงคุณวุฒิ
แนะนําใหเอาแบบฟอรมของพระวิหารมาใช เชน การตัด
ทอนเอาสวนของชอฟามาออกแบบ 

 3) จากการใหสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ ถึง
ความเหมาะสมที่จะทําของท่ีระลึกใหวัด สีที่ควรนํามาใช
เปนสี ขาว,ฟา ใหเหมือนกับพระวิหารและพระนอนหรือ
อาจจะเปน สีทอง สีขาว สีดํา สวนเรื่องของฟอนต
ตัวหนังสืออาจจะออกแบบเองหรือใชแบบฟอนตจากวัด 
และผูทรงคุณวุฒิใหคํานึงถึงเร่ืองของวัฒนธรรมมาใชใน
การออกแบบ  

 
ภาพที่ 2 แผนผังการวิเคราะหขอมูลเพ่ือการออกแบบ 

 
แนวคิดการออกแบบ (Concept) การออกแบบ

ผลิตภัณฑของท่ีระลึกวัดปาภูกอน จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมี
ผลิตภัณฑที่ไดออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึก 6 ชิ้น คือ 
เสื้อ (เสื้อยืดคอวี  เสื้อยืดคอกลม และเสื้อโปโล) กระเปา 
(กระเปาถือ กระเปาสะพาย และกระเปาเป) หมวก พวง

กุญแจ หมอนอิง และการดอวยพรแบบ 3 มิติ (Pop up) 
ซึ่งไดแรงบันดาลใจจาก พระรัศมี ชอฟา พระวิหาร พระ
นอน โดยนําเอารูปรางรูปทรงมาออกแบบโดยใชการตัด
ทอน มาเปนแนวคิดในการออกแบบลวดลายกราฟกท่ี
ผสมผสานสไตลอารตแอนคราฟ และใหเปนเอกลักษณ
ของวัดปาภูกอน เพ่ือใหนักทองเท่ียวท่ีมาเย่ียมชมกราบ
ไหวสักการบูชา ไดมีของท่ีระลึกท่ีเปนเอกลักษณของวัด
ปาภูกอน ไดทําการถอดแบบลาย ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 วิเคราะหรูปแบบและถอดรูปรางรูปทรง 

รูปแบบ 
วิเคราะหรูปแบบและ
ถอดรูปรางรูปทรง 

การถอดแบบ
แมส ี

 
พระวิหาร 

 
 

 

 

 
ชอฟา 

 

 

 

 
หอเทวดาพระ

วิหาร 

 

           

          

 

 
เสนลายกาฬ 
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ตารางที่ 1 วิเคราะหรูปแบบและถอดรูปรางรูปทรง (ตอ) 
รูปแบบ 

วิเคราะหรูปแบบและ
ถอดรูปรางรูปทรง 

การถอดแบบ
แมส ี

 
ระเบียงแกว 

 

 
 

 

 

 
ดอกมณฑพรพ 

     

 

 
หนาบันรี 

 

 

 

 
 หลังคาพระ

วิหาร 

    
 

  
แมลายดาว 

 
ลายเสนโคงลาง 

    
แมลายกระจัง 

 
ลายหกเหลี่ยม 

 

 
พระพุทธไสยาสน
โลกนาถศาสดา

มหามุนี 

 
 

 

 

ตารางที่ 1 วิเคราะหรูปแบบและถอดรูปรางรูปทรง (ตอ) 
รูปแบบ 

วิเคราะหรูปแบบและ
ถอดรูปรางรูปทรง 

การถอดแบบ
แมส ี

 
พระพักตร 

 
 

 

 

 
ผาจีวร 

 
 

 

 

 
พระรัศมี 

 

   
 

 

 
พระเกศา 

 
 

 
จากผลการวิเคราะหขอมูลและการกําหนดขอบ

แนวความคิดในการออกแบบ  ผู วิ จั ย ไดออกแบบ
ผลิตภัณฑขั้นตน (Preliminary Design) ทั้งหมดจํานวน 
5 แบบ และไดนํามาวิเคราะหดานรูปแบบจากแรง
บันดาลใจ รูปรางรูปทรงท่ีไดจากการนําเอาประเด็น
สาคัญในการวิเคราะหแบบราง จนไดภาพที่เหมาะแกการ
นําไปออกแบบ และสามารถประยุกตนําภาพท่ีออกแบบ
มาผสมผสานกัน การสรางแบบรางลวดลายกราฟก โดย
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ประยุกตจากลายเขียนมือ มาพัฒนาวาดลงคอมพิวเตอร
โดยใชโปรแกรม (Illustrator – Shortcut) เพ่ือตองการ
ใหผูบริโภคมีรูปแบบที่หลากหลายในการเลือกแบบสินคา 
หลากหลายมุมมอง และเปนเอกลักษณของวัดปาภูกอน
ที่ชัดเจน ซึ่งผูวิจัยไดพัฒนาแบบรางทั้งหมด ดังนี้ 

1) ลวดลายหนาพระพักตร 
 

 

ภาพที่ 3 แบบรางที่ 1 
 

 

ภาพที่ 4 แบบรางที่ 2 
 

 

ภาพที่ 5 แบบรางที่ 3 
 

 

ภาพที่ 6 แบบรางที่ 4 

 

ภาพที่ 7 แบบรางที่ 5 
 

การพัฒนาหนาพระพักตลวดลายกราฟก ไดนํา
ลักษณะของเสนพระพักตที่เลือกมาตัดทอน และเพ่ิม
ลวดลายบนหนาพระพักตและเปล่ียนแปลงลายบนหนา
พระพักตจากแบบแรก ลายกราฟกลายที่ 5 มีความ
ละเอียดกวา ปรับใหเปนสีออนกวาเสนของหนาพระพักต 
และวาดพระเกศาเพ่ิมเติมกับพระรัศมี และไมใหลวดลาย
อยูในกรอบ ตัวอักษรออกแบบใหเขากับวัดและเสนของ
ลายพระพักต สวนสีจะเปนสีฟาซึ่งเปนสีของวัดปาภูกอน 

2) ลวดลายพระวิหาร 

 
ภาพที่ 8 แบบรางที่ 6 

 

ภาพที่ 9 แบบรางที่ 7 
 

รูปแบบพัฒนาพระวิหาร ไดนําลักษณะรูปราง
รูปทรงของเสนพระวิหารที่นํามาตัดทอน และเพ่ิม
ตัวอักษร โดยใหเชื่อมตอกันและวางใหเหมาะสมของ
องคประกอบของวัด สวนสีจะเปนสีฟาซึ่งเปนสีของวัดปา
ภูกอน 

3) ลวดลายชอฟา 
 

การประชุมวชิาการสําหรับนักศกึษาระดับชาต ิครัง้ที่ ๒ 

The Second FIT SSRU Conference 2019

วันศุกร์ที่ 7 มถิุนายน 2562 ณ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- 399 -



 

 

ภาพที่ 10 แบบรางที่ 8 
 

 

ภาพที่ 11 แบบรางที่ 9 
 

 

ภาพที่ 12 แบบรางที่ 10 

 

ภาพที่ 13 แบบรางที่ 11 
 

รูปแบบพัฒนาของชอ ไดนําลักษณะรูปราง
รูปทรงของเสนชอฟามาตัดทอน  จัดวางองคประกอบซึ่ง
นําชอฟาอันเดียวมาตัดทอน ใหเหลือลายเสนที่นอยลง 
รูปรางของชอฟาก็ เหมือนเดิม ปรับเปล่ียนรูปแบบ
ตัวอักษรใหมีความนาสนใจขึ้น 

4) ลวดลายพระรัศมี และพระเกศา 
 

 
 

ภาพที่ 14 แบบรางที่ 12 
 

 
 

ภาพที่ 15 แบบรางที่ 13 
 

รูปแบบพัฒนาของพระรัศมี ไดนําลักษณะ
รูปรางรูปทรงของเสนพระรัศมีมาตัดแลวใสตัวอักษรให
เชื่อมตอกัน และรูปแบบพัฒนาของพระเกศา ไดนํา
ลักษณะรูปรางรูปทรงของเสนพระเกศาซ่ึงรูปรางคลายๆ 
ขดกนหอย แตทําเปนลายจุดเรียงตัวกันเกิดเปนเสนโคง  
 จากแบบรางไดนํามาผลิตชิ้นงานของที่ระลึก
รูปแบบตางๆ  โดยลายพระพักตรแบบรางที่ 5 และลาย
พระวิหารแบบรางที่ 6 ใช เทคนิคการสกรีนลงบน
ผลิตภัณฑ เสื้อยืด และกระเปา 
 

 
ภาพที่ 16 รูปแบบผลิตภัณฑเสื้อยืดสกรีนลายพระวิหาร 

 

 
ภาพที่ 17 รูปแบบผลิตภัณฑกระเปาสกรีนลายหนา 

พระพักตร 
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กระบวนการผลิตดวยการปก โดยแรงบันดาลใจ
มาจากการตัดทอนลวดลายของพระวิหาร พระรัศมีกับ
ชอฟา โดยการผลิตนั้นเนนการสรางบล็อกปก ข้ึนมา 
นํามาปกลงบนผลิตภัณฑเสื้อโปโล หมวก และพวงกุญแจ 
 

 
ภาพที่ 18 ตนแบบผลิตภัณฑ หมวกและพวงกุญแจปก

ลวดลายพระรัศมีกับชอฟา 
 

 
ภาพที่ 19 ตนแบบเสื้อโปโลปกลวดลายพระวิหาร 

 
เทคนิคการพิมพ ไดจัดทําลงผลิตภัณฑพวง

กุญแจ ที่ติดตูเย็นและการดอวยพร 
 

ภาพที่ 20 ตนแบบผลิตภัณฑ พวงกุญแจและท่ีติดตูเย็น 

 
ภาพที่ 21 ตนแบบผลิตภัณฑ การดอวยพร (pop up) 

 

 
ภาพที่ 22 ตนแบบผลิตภัณฑ วางสถานที่จําหนายจริง 

 
วิเคราะหความพึงพอใจของผูบริโภค ในดาน

ความเหมาะสมของการนําเอาเอกลักษณของวัดปาภูกอน 
จังหวัดอุดรธานีมาใช ในการออกแบบของท่ีระลึก 
ภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.06) จําแนกเปนราย
ขอดังนี้ สัญลักษณของพระรัศมี มีความเหมาะสมใน
ระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.21) รองลงมาเปนเอกลักษณของ
พระพุทธไสยาสนโลกนาถศาสดามหามุนี (พระนอน) 
และสัญลักษณของสวนหนาพระพักตรมีความเหมาะสม
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ในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.16) เอกลักษณของพระวิหารมี
ความเหมาะสมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.96) สัญลักษณ
ของชอฟามีความเหมาะสมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.91)
วิเคราะหความพึงพอใจของผูบริโภค ดานความเหมาะสม
ทางดานการออกแบบและความสวยงาม ภาพรวมอยูใน
ระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.16) พบวาความสวยงามและความ
เหมาะสมที่จะวางจําหนายภายในวัดมีความเหมาะสมใน
ระดับมากท่ีสุด (คาเฉล่ีย 4.56) รองลงมาเปนความ
สวยงามของรูปรางรูปทรงของลวดลายมีความเหมาะสม
ในระดับมาก  (คา เฉ ล่ีย  4.41)  ความสวยงามของ
องคประกอบโดยรวมและความสวยงามที่เปนเอกลักษณ
เฉพาะของ ของที่ระลึกวัดปาภูกอน จังหวัดอุดรธานีมี
ความเหมาะสมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.21) ความ
สวยงามของสีมีความเหมาะสมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 
4.06) ความสวยงามของการนําเอาสัญลักษณของวัดมา
ตัดทอนเพ่ือมาออกแบบลวดลายมีความเหมาะสมใน
ระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.96) ความสวยงามของเสนมีความ
เหมาะสมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.77)วิเคราะหความพึง
พอใจของผูบริโภค  

ในดานความพึงพอใจท่ีมีตอผลิตภัณฑของที่
ระลึกวัดปาภูกอนที่ไดรับการออกแบบใหม ภาพรวมอยู
ในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.03) พบวาเสื้อโปโลมีความ
เหมาะสมในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.21) รองลงมาเปนเสื้อ
ยืดมีความเหมาะสมในระดับมาก (คาเฉลี่ย  4.16) 
กระเปามีความเหมาะสมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.10) 
พวงกุญแจมีความเหมาะสมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.04) 
หมวกมีความเหมาะสมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.96) 
หมอนอิงมีความเหมาะสมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.90) 
การดมีความเหมาะสมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.85)จาก
แบบประเมินความพึงพอใจพบว า  ถ ามีการผ ลิต
ผลิตภัณฑของท่ีระลึกวัดปาภูกอนแบบใหม ผูบริโภคจะ
ชื้อผลิตภัณฑจํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 100.00 
มากท่ีสุด  

และจากการสอบถามความพึงพอใจของท่ีระลึก
ที่ออกแบบใหม สรุปไดวาผูบริโภคสนใจสินคาประเภท
เสื้อยืดมากที่สุด เพราะลวดลายมีความสวยงาม สื่อถึง
เอกลักษณของวัดปาภูกอนไดอยางชัดเจน และสามารถ
ซื้อ เ พ่ือนํ าไปใช งานเองหรือ เปนของฝากไดอย าง
เหมาะสมท่ีสุด 

สรุปและอภิปรายผล 
     ในการศึกษาเพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑของท่ี
ระลึกวัดปาภูกอนจังหวัดอุดรธานี สามารถอภิปราย
ผลการวิจัยไดผลดังตอไปน้ี 

1) ดานรูปแบบผลิตภัณฑ การนําเอารูปราง
รูปทรงของพระวิหารกับพระนอนมาใชในการออกแบบ
ผลิตภัณฑของท่ีระลึกวัดปาภูกอน จังหวัดอุดรธานี 
เอกลักษณมาใชเปนแรงบันดาลใจ ไดแก 1) พระวิหารได
ถอดแบบลายจากโครงสรางตัวอาคาร  กับสวนของชอฟา 
2) พระพุทธไสยาสนโลกนาถศาสดามหามุนี (พระนอน) 
ถอดแบบลายจากองคพระโดยรวม  พระพักตร และพระ
รัศมีท่ีมีลักษณะเฉพาะมาใชในการออกแบบกราฟกสไตล
อารตแอนดคราฟ (Art and Craft) นอกจากของท่ีระลึก
และสรางเอกลักษณใหกับทางวัด อีกท้ังยังเปนการสราง
รายไดและตอบสนองตอความตองการของนักทองเท่ียวที่
จะซื้อสินคาเพ่ือเปนของฝากหรือสรางความจดจําตอการ
ทองเท่ียว  โดยเฉพาะกลุมวัยรุนที่ปจจุบันใหความสนใจ
ในการทองเท่ียววัดปาภูกอนจึงไดออกแบบผลิตภัณฑของ
ที่ระลึกโดยการนําลวดลายของกราฟกมาใชในการ
สรางสรรคผลงาน  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการศึกษา
งานวิจัยของ ชัยธวัช ขันอาสา (2556) ที่ออกแบบ
ผลิตภัณฑของที่ระลึกในการนํารูปแบบกราฟกมาใช ซึ่ง
จะเกิดความนาสนใจ และสามารถสรางสรรคลวดลาย
ตามเอกลักษณท่ีตองการออกแบบไดอยางดีและสวยงาม  

2) ดานการออกแบบ ออกแบบเปนผลิตภัณฑ
ของท่ีระลึก 6 ชิ้น คือ เสื้อ (เสื้อยืดคอวี  เสื้อยืดคอกลม 
และเสื้อโปโล) กระเปา (กระเปาถือ กระเปาสะพาย และ
กระเปาเป) หมวก พวงกุญแจ หมอนอิง และการดอวย
พรแบบ 3 มิติ (Pop up) เพ่ือใหมีความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ และมีความสวยงามนาสนใจของเสน โดยใช
แรงบันดาลใจจากรูปรางรูปทรงของพระนอนกับพระ
วิหาร ถูกตัดทอนใหดูมีลักษณะที่ตางจากเดิม  นําเอาแรง
บันดาลใจมาผสมผสานกับศิลปะสไตลอารตแอนดคราฟต 
(Art and craft) ทําใหงานสวยงาม พลิ้วไหว ประณีต 
ออนชอย ออกแบบใหลวดลายออกมาใหเขากับวัดปาภู
กอน ไมวาจะเปนเรื่องของสี และตัวอักษร ซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดการศึกษางานวิจัย ยุวดี บินยะรงค (2550) ที่
สื่ อ ในเ ร่ืองของกราฟก สี  ใหมีความเหมาะสมกับ
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กลุมเปาหมายที่ตองการ และทําใหเกิดความนาสนใจแก
ผูพบเห็น 
 3 )  ด านประ โยชน ใช สอย  การออกแบบ
ผลิตภัณฑของท่ีระลึกวัดปาภูกอน จังหวัดอุดรธานี 
ระหวางการออกแบบไดมีการพัฒนาดานรูปราง รูปทรง 
ความสวยงาม ใหเหมาะสมและตอบสนองตอผูบริโภค 
เปนรูปแบบที่งายตอการผลิต มีโครงสรางที่สะดวกตอ
การจําหนาย มีความสวยงาม และสามารถผลิตไดใน
ระบบอุตสาหกรรม สัมพันธกับงานวิจัยของ ยุวดี ทอง
ออน (2552) ที่รูปแบบของที่ระลึกตองงายตอการผลิต 
ควรมีโครงสรางที่สะดวกตอการเคลื่อนยาย ดานความ
สวยงาม รูปแบบที่ไมควรมีรายละเอียด ซึ่งไมเหมาะตอ
การทําแมพิมพ ที่จะผลิตในระบบอุตสาหกรรม ควรมี
การนําไปใชงานไดหลากหลายมากยิ่งข้ึน 
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนางานนี้ตอไป 
 1) จากการประเมินราคาตนทุนในการผลิตของ
ผลิตภัณฑแลวผลออกมาวาผลิตภัณฑมีตนทุนท่ีมีราคา
คอนขางสูง เนื่องจากเปนงานประณีต และก็ผลิตเปน
จํานวนนอยราคาในการผลิตก็แพงกวาที่จะผลิตใน
จํานวนมากๆ  
 2) ดานการตกแตง ผลิตภัณฑทุกชิ้นนอกจากจะ
จําหนายไดแลวยังเปนของฝากของที่ระลึก และสามารถ
เก็บไวไดนานใชสําหรับการตกแตงบานก็ได 
 3) การทําบล็อกสกรีนหรือบล็อกปก นั้นตอง
อาศัยรายละเอียดเปนอยางมาก เพราะเสนมีความออน
ชอย และดวยฝมือชางตองมีประสบการณมากๆ งานท่ีมี
ความละเอียดจะออกมาอยางสวยงาม  

4) แนวทางการถอดลวดลายของพระวิหารและ
พระพุทธไสยาสนโลกนาถศาสดามหามุนี (พระนอน) การ
นําสวนที่สําคัญมาตัดทอน ควรศึกษากอนวาสวนไหน
นํามาใชในการออกแบบลวดลายได สวนของพระพักตร
เปนลิขสิทธิ์ของทางวัด ถาผูที่สนใจจะนําเอาไปตอยอด
ออกแบบจะตองทําการอนุญาตกับทางวัดกอน และ
ลวดลายพระพักตรนี้ไมสามารถนําไปจําหนายเปนของที่
ระลึกแกวัดอื่นได 
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