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บทคัดย่อ 

 พลังการพัฒนาต่อยอดหัตถศิลป์เบญจรงค์เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่ชุมชนเพ่ือการเรียนรู้ออกแบบ
สร้างสรรค์เป็นการขยายผลและต่อยอดการสร้างสรรค์เบญจรงค์ ด้วยการขยายผลจากงานวิจัยเรื่อง การ
พัฒนาแบบภาชนะเบญจรงค์ส่งเสริมรูปลักษณ์อาหารแนวคิดเอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนฐาน
การผลิตในจังหวัดสมุทรสาคร โดยการขยายผลด้วยหลักดังน้ี  

 1) การพัฒนาต่อยอดสําหรับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ชุมชนดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร   
 2) การขยายผลด้วยการฝึกอบรมเขียนเบญจรงค์ลวดลายสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการสอนลายไทย
แบบประยุกต์ กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย ผลงานที่ได้มีเอกลักษณ์ไทยท่ีร่วมสมัยและสร้างการ
เรียนรู้อาชีพของชุมชน  
 3) การขยายผลด้วยวิจัยนําภาชนะต้นแบบไปใช้จัดอาหาร นักศึกษาสามารถใช้เบญจรงค์สร้างสรรค์
รูปลักษณ์อาหารได้หลากหลายรูปแบบ 
 4) การขยายผลจากทุนการสร้างสรรค์เบญจรงค์ลวดลายมงคล จีน-ไทย จากสถาบันขงจื้อ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับสาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือผลิตต้นแบบสินค้าหัตถกรรมที่มีพลังจากชุมชน
สร้างสรรค์ 
 

บทนํา 

 การนําเสนอบทความน้ีเป็นการนําเสนอเชิงการขยายผลจากการวิจัยในด้านการสร้างสรรค์เบญจรงค์
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่ชุมชนเพ่ือการเรียนรู้ออกแบบสร้างสรรค์ ชุมชนในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นฐานใน
การขยายผลการออกแบบการสู่ชุมชนและการเรียนรู้ของเยาวชน โดยที่เช่ือโยงกับแนวคิดของกาสร้างพลังใน
การพัฒนางานวัฒนธรรม ของนายแพทย์ประเวศ วะสี (2538) โดยที่พลังกับการพัฒนาข้อความน้ีได้ผู้
นําเสนอมองว่า วัฒนธรรม คือ พลังแห่งการพัฒนา วัฒนธรรมจะมีพลังอยู่ที่ความเข้าใจความเข้าใจเป็นพลัง
หรืออํานาจอันย่ิงใหญ่ คือ อํานาจแห่งความเข้าใจ   ชุมชนหรือสังคมใดสังคมหน่ึงจะดํารงอยู่ได้ช้านานก็ต้องมี
ปัญญา สัตว์ไม่สามารถสะสมถ่ายทอด ความรู้แต่ละตัวต้องต้ังต้นใหม่สัตว์จึงไม่มีความงอกงาม(Culture) หรือ 
วัฒนธรรม ซึ่งโดยนํากรอบแนวคิดเรื่องวัฒนธรรมของประเวศ วะสี (2538)  มาเป็นแนวทางในการขยายผล

                                           
*ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฤณัต นัจนฤตย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
  



ต่อยอดงานวิจัยพลังการพัฒนาต่อยอดหัตถศิลป์เบญจรงค์เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่ชุมชนเพ่ือการเรียนรู้
ออกแบบสร้างสรรค์  ด้วยแนวคิดต่อไปน้ี 

 1. ขยายผลการส่งเสริมอาชีพในเชิงศิลปวัฒนธรรมเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยการใช้งานวิจัยต้ังต้นเป็นฐานการพัฒนาเป็นการขยายผลในแนวลึก 

 2. ขยายผลสู่การสร้างยอดหัตถศิลป์เบญจรงค์เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับคนรุ่นใหม่ เน่ืองจากการ
ปฏิบัติหรือพฤติกรรมของชุมชนหรือวิถีชีวิตของชุมชน คือ วัฒนธรรม วัฒนธรรมต้องมีความเป็นชุมชน ความ
เป็นชุมชนต้องมีองค์กรชุมชน การมีองค์กรชุมชนให้ชุมชนหรือสังคมเข้มแข็ง โดยใช้การฝึกอบรมเขียนเครื่อง
เบญจรงค์ลวดลายสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการสอนลายไทยแบบประยุกต์ กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลอ้อม
น้อย จังหวัดสมุทรสาคร เป็นการขยายผลสู่เยาวชน 

 3. ขยายผลสู่การสร้างฐานองค์ความรู้ภูมิปัญญา (Traditional knowledge) สู่การปฏิบัติหรือวิถีชีวิต
สะท้อนภูมิปัญญาของชุมชนหรือสังคม ได้มาจากประสบการณ์จริง เลือกสรร กลั่นกรอง ลองใช้และถ่ายทอด
ด้วย การปฏิบัติสืบต่อกันมา ด้วยการสนับสนุนและสร้างสรรค์ผลงานตัวอย่างแก่ผู้ผลิตเบญจรงค์ และเป็นที่
ปรึกษาร่วมสร้างสรรค์ผลงานอ่ืนๆ เพ่ือขยายผลในแนวกว้าง 

 4.ขยายผลเพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งของสังคม โดยการทําการวิจัยเพ่ือการใช้เบญจรงค์แนวคิด
เอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่การศึกษาให้เช่ือมโยงกับวัฒนธรรมไทยในสาขาที่เก่ียวข้องโดยการใช้
การต่อยอดการสร้างสรรค์ภาชนะเบญจรงค์สู่การสร้างสรรค์รูปลักษณ์อาหารด้วยการขยายผลด้วยวิจัยนํา
ภาชนะต้นแบบไปใช้จัดอาหาร กับนักศึกษาด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์ เป็นการขยายผลสู่ผู้เก่ียวข้อง 

 5.ขยายผลต่อยอดสู่การสร้างสวรรค์เบญจรงค์แนวคิดเอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่สากล
บนความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือการเรียนรู้ออกแบบสร้างสรรค์ โดยการนําเบญจรงค์บูรณาการเข้ากับ
วัฒนธรรมจีน เน่ืองจากเป็นความสัมพันธ์ในการสร้างเคร่ืองเบญจรงค์ต้ังแต่สมัยอยุธยาโดยผู้วิจัยได้การ
สร้างสรรค์เบญจรงค์ลวดลายมงคล จีน-ไทย จากสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับสาธารณรัฐประชาชน
จีน เพ่ือผลิตต้นแบบสินค้าหัตถกรรมที่มีพลังจากชุมชนสร้างสรรค์ 

 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1.ขยายผลการส่งเสริมอาชีพในเชิงศิลปวัฒนธรรมเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

 จากการพัฒนาแบบภาชนะเบญจรงค์ส่งเสริมรูปลักษณ์อาหารแนวคิดเอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ บนฐานการผลิตในจังหวัดสมุทรสาคร  (ปฤณัต นัจนฤตย์, ๒๕๖๒) เบญจรงค์สามารถพัฒนาเป็น
งานศิลปะเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ คนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่มักมองข้ามภาชนะเหล่าน้ีในการใช้งานในชีวิตประจําวัน 
แต่ภาชนะเบญจรงค์เป็นภาชนะที่สื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ของชนชาติไทยได้อย่างดี  เมื่อนําไปใช้ในธุรกิจจัดเลี้ยง 
เพ่ือใช้บริการลูกค้า  ภาชนะเหล่าน้ันหากได้รับการรับรองจากผู้เช่ียวชาญแล้วก็จะต้องมีความต้องการซื้อเพ่ิม
เป็นจํานวนมากข้ึนในธุรกิจอาหาร ภัตตาคารและโรงแรม และแนวคิดที่เก่ียวกับเอกลักษณ์ไทยในความคิดเห็น



ของนักออกแบบรูปลักษณ์อาหารที่มีผลต่อภาชนะอาหารน้ันจึงเป็นสิ่งสําคัญในการถ่ายทอดอาหารสู่ธุรกิจการ
จัดเลี้ยงเชิงสร้างสรรค์ 

 ภาชนะเบญจรงค์ และ รูปลักษณ์อาหารแนวเอกลักษณ์ไทยท่ีสร้างสรรค์ จึงเป็นส่วนหน่ึงของ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งมีกระบวนการหลักคือ การสร้างสรรค์ (Creation)  การทําหรือการผลิต (Making)  
การเผยแพร่ (Dissemination) และ การจัดแสดงรับรองสินค้า (Exhibition & Reception)  (UNCTAD, 
2008: 13) กระบวนการดังกล่าวสอดคล้องกับการวิจัยและพัฒนาและกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์
ผลงานประยุกต์ศิลป์ ซึ่งเมื่อกล่าวถึงลักษณะของภาชนะเบญจรงค์เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของหมู่บ้านดอนไก่ดี  
อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เป็นแหล่งผลิตที่มีความสําคัญมีลักษณะที่มีศักยภาพสําหรับการศึกษา
ในเชิงวิจัยและพัฒนา หมู่บ้านศิลปหัตถกรรมดอนไก่ดีเป็นหมู่บ้านศิลปหัตถกรรมดีเด่น  ชาวหมู่บ้านปัจจุบันยัง
ดําเนินการผลิตเครื่องเบญจรงค์โดยมีการเน้นการสร้างสรรค์ทั้งรูปแบบด้ังเดิมและรูปแบบสมัยใหม่ตามความ
ต้องการของผู้บริโภคจะสั่งออกแบบผลิตหรือเขียนลวดลาย     หากยังขาดการศึกษาเร่ืองการพัฒนารูปแบบ
ภาชนะเชิงสร้างสรรค์ที่สัมพันธ์กับแนวคิดของนักออกแบบรูปลักษณ์อาหาร  ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญสําคัญในการใช้
ภาชนะให้เหมาะสมกับรูปลักษณ์อาหาร  

 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพ่ือพัฒนาภาชนะเบญจรงค์ส่งเสริมรูปลักษณ์อาหาร  แนวคิดเอกลักษณ์ไทย
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนฐานการผลิตในจังหวัดสมุทรสาคร ผลการวิจัย  พบว่า  
 1. ผลการสร้างต้นแบบภาชนะอาหารเบญจรงค์และนําทดลองจัดอาหาร ประกอบด้วย 

ผลการวิจัยขั้นการวิจัย1 การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานต่างๆ ประกอบด้วย 1) ผลสัมภาษณ์ผู้ประกอบ
อาหารและนักออกแบบรูปลักษณ์อาหาร 2) ผลการสัมภาษณ์ผู้ผลิตเบญจรงค์ภาชนะอาหารเบญจรงค์ และ 3) 
ผลการสังเกตรูปแบบภาชนะเบญจรงค์ และ เทคนิคการผลิตเครื่องเบญจรงค์ ดอนไก่ดี  พบว่า  โดยส่วนใหญ่
แล้วจะต้องเป็นภาชนะประเภทจานด้วยสามารถใช้จัดในงานเล้ียงและมีการเขียนลวดลายเพียงด้านเดียวโดย
การใช้สีที่มีสีหลักเพียงหน่ึงสี แต่สามารถใช้สีได้หลากหลายโดยเน้นสีเป็นเพียงสีเดียวและสามารถนํามาใช้ใน
ลักษณะการจัดวางที่ประกอบไปด้วยของตกแต่งจะช่วยเพ่ิมมูลค่าสําหรับรูปแบบในการผลิตโดยทําการ
วิเคราะห์และเลือกรูปแบบที่ นักออกแบบรูปลักษณ์อาหารและผู้ผลิต โดยนําไปเป็นแนวคิดในการสร้างแบบ
ร่างในขั้นตอนต่อไป 

 
ผลการวิจัยขั้นการพัฒนา 1 การพัฒนาแบบร่างและคัดเลือกแบบร่างภาชนะเบญจรงค์ส่งเสริม

รูปลักษณ์อาหาร แนวคิดเอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์  โดยการสร้างแบบร่างภาชนะเบญจรงค์และ
เลือกผลงานออกแบบร่างภาชนะเบญจรงค์ส่งเสริมรูปลักษณ์อาหารแนวคิดเอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์  จํานวน 15 ชุด ชุดละ 3 แบบ จํานวน 45 ช้ิน  
 ผลการคัดเลือกแบบสําหรับการผลิตภาชนะเบญจรงค์พบว่าผู้เช่ียวชาญโดยส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็น
ไปในทางเดียวกันพบว่ามีแบบที่สามารถนําไปผลิตได้จํานวน 10 ชุด  
 
 ผลการวิจัยขั้นการวิจัย 2  การสร้างต้นแบบภาชนะอาหารเบญจรงค์และนําทดลองจัดอาหารในงาน
เลี้ยงแนวคิดเอกลักษณ์ไทย โดยนักออกแบบรูปลักษณ์อาหาร  ด้วยการนําเสนอภาชนะและภาพถ่ายของการ
จัดอาหารในงานเลี้ยงโดยใช้ภาชนะต้นแบบสําหรับงานเลี้ยง 



 1) ผลการสร้างต้นแบบภาชนะอาหารเบญจรงค์แนวคิดเอกลักษณ์ไทยผู้วิจัยได้นําแบบร่างต้นแบบ
ภาชนะเบญจรงค์ ไปสร้างเป็นต้นแบบภาชนะเบญจรงค์จํานวน  10 ชุดละ 3 ใบ รวมท้ังสิ้น 30 ใบ โดยช่าง
ทําเบญจรงค์ในชุมชนดอนไก่ได้ที่คัดเลือกจากผู้เช่ียวชาญในการเขียนลาดลาย จานแต่ละชุด ประกอบด้วยจาน
กลมขนาด 14 น้ิว 11 น้ิว และ 8 น้ิว อย่างละ 1 ใบ รวมชุดละ 3 ใบ 
 2) ผลการทดลองจัดอาหารในงานเลี้ยงแนวคิดเอกลักษณ์ไทย   

 ในขั้นตอนน้ีผู้วิจัยได้คัดเลือกนักออกแบบรูปลักษณ์อาหารที่มีผลงานประดับประเทศ โดยเป็นนักเขียน
และนักออกแบบรูปลักษณ์อาหารประจํานิตยสารที่มีผลงานเผยแพร่ในระดับประเทศ ทําการออกแบบแนวคิด
การจัดอาหารกับภาชนะเบญจรงค์ต้นแบบ  

  
ภาพท่ี ๑ ผลงานการทดลองใช้จานเบญจรงค์ชุดช้าง ปลากัด และนกยูง ในการจัดอาหารสําหรับจัดเลี้ยง 
 

 
ภาพที่ ๒ ผลงานการทดลองใช้จานเบญจรงค์ชุดดอกกล้วยไม้ ลายพวงมาลัย และดอกเข็ม ในการจัดอาหาร
สําหรับจัดเลี้ยง 
 
 
 



 2. ผลการประเมินรับรองต้นแบบภาชนะอาหารเบญจรงค์ 

 ผลการวิจัยขั้นการพัฒนา 2   การจัดนิทรรศการเพ่ือรับรองผลได้จัดขึ้น ณ แหล่งผลิตเบญจรงค์บ้าน
ดอนไก่ดี อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร และทําการสัมภาษณ์เพ่ือประเมินผลรับรอง โดยผู้เช่ียวชาญ
ด้านศิลปะและการออกแบบ  ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบรูปลักษณ์อาหาร ที่มีผลงานที่พิมพ์ในนิตยสารและ
งานโฆษณาระดับประเทศ   และผู้เช่ียวชาญด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์ ทําการประเมินรับรอง
ภาชนะอาหารเบญจรงค์ต้นแบบ  โดยมีเกณฑ์คุณภาพ 5 ระดับ โดยได้ผลการประเมินรับรองคุณภาพ ได้ผล
การรับรองระดับคุณภาพดีมากที่สุด ทั้งภาพรวมและ ด้านต่างๆ ของแต่ละชุดโดยมีค่าเฉลี่ย(𝑋) อยู่ระหว่าง 
4.900 ถึง 4.700 ทั้ง 10 ชุด 
 
2. การขยายผลสู่การสร้างยอดหัตถศิลป์เบญจรงค์เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับคนรุ่นใหม่  

 
 จากงานวิจัยดังกล่าวได้ช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนในการทํางานเพ่ือการพัฒนาชุมชนในจังหวัด
สมุทรสาครโดยร่วมมือกับกองการศึกษา เทศบาลอ้อมน้อย จัดทําโครงการอบรมเบญจรงค์สร้างสรรค์เมื่อช่วง
เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 ได้ถ่ายทอดความรู้ด้านอาชีพ ในหัวข้อการฝึกอบรมการสร้างสรรค์ลวดลายเบญจ
รงค์เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ร่วมกับกองการศึกษา เทศบาลอ้อมน้อยให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย 
จังหวัดสมุทรสาคร โดยนักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานมีความทันสมัยและยังคงกลิ่นไอเอกลักษณ์ความเป็น
ไทย ด้วยใช้หลักการสอนเน้นการสร้างสรรค์กับภาชนะอาหารท่ีสามารถนําไปใช้ได้ทั้งการเป็นของใช้  ของฝาก 
ของที่ระลึกและของโชว์แตกต่างๆท่ีต่างๆ  

 ขั้นตอนการสอนเร่ิมต้นจากกการความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเครื่องเบญจรงค์  ความรู้เรื่องการออกแบบลาย
เบญจรงค์เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์  การเขียนลายเบญจรงค์เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์  และการต้ังราคาเบญจรงค์
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ในเชิงการออกแบบน้ันพบว่า นักศึกษาสามารถเข้าใจวิธีการสร้างสรรค์ได้อย่างดีโดย 

 ๑) เริ่มการสอนการเขียนลายจากความเข้าใจการเขียนลายไทยพ้ืนฐานที่สําคัญเพ่ือความเข้าใจ
ลักษณะของการเขียนสําคัญนําไปพัฒนาเป็นลายไทยเชิงสร้างสรรค์ 
 ๒) การเขียนลวดลายแบบด้ังเดิม คือการฝึกกรรมวิธีการเขียนลวดลายแบบดังเดิมโดยฝึกหัดเขียนลง
กระเบ้ืองเซรามิก  
 ๓) การเขียนลายแบบสร้างสรรค์ โดยการออกแบบลายและเขียนลายบนภาชนะอาหารเบญจรงค์ 
 ๔) การต้ังราคาสินค้าเบญจรงค์เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพ่ือฝึกให้เป็นการสร้างสรรค์เชิงธุรกิจที่
สามารถนําไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ 



 
ภาพท่ี  ๓ การเขียนลายไทยขั้นพ้ืนฐาน 

 
ภาพที่ ๔  การข้ันลายเบญจรงค์ในขั้นตอนเตรียมและลงสีโดยช่างเบญจรงค์ จากบ้านดอนไก่ดี จังหวัด
สมุทรสาคร  

 ผลการสร้างสรรค์โดยส่วนใหญ่มีรูปแบบที่ร่วมสมัยมากขึ้นสอดคล้องกับแนวคิของนักออกแบบ
รูปลักษณ์อาหารท่ีต้องการผลงานที่มีความร่วมสมัย มีลวดลายเป็นช่อไปข้างหน่ึงข้างใดและมีการใช้สีไม่มากนัก
โดยเน้นสีหน่ึงสีใดให้เด่นชัดเพ่ือการนําไปใช้ เป็นการสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับคนยุคใหม่ที่นําไปใช้ในการ
ตกแต่งและการสร้างสรรค์รูปลักษณ์อาหาร  นอกจากน้ีที่เป็นข้อสังเกตประการหน่ึงคือการต้ังราคาและการต้ัง
ช่ือร้านและผลิตภัณฑ์ นักเรียนผู้เข้าอบรมในโครงการสร้างสมารถสร้างสรรค์ช่ือร้านได้น่าสนใจ เช่น เจ้านาย
เบญจรงค์ที่มีความร่วมสมัยและจดจําง่าย รวมถึงการต้ังราคาที่เหมาะสมกับช้ินงาน 



  

  
ภาพท่ี ๕ ผลงานสมบูรณ์ก่อนเผา 

 หลังจากดําเนินโครงการน้ีสําเร็จแล้วทางโรงเรียนและกองการศึกษาได้นําไปใช้ต่อยอดในรายวิชา
เพ่ิมเติมและชมรมของโรงเรียน เน่ืองจากศักยภาพของโรงเรียนด้านวัสดุอุปกรณ์ที่มีเตาเผาแต่ยังขาดการสินค้า
ใหม่เพ่ือผลิตฝึกวิชาชีพแก่นักเรียนและสืบทอดศิลปะตามวิถีชุมชมซึ่งในปัจจุบันก็ยังมีการดําเนินการกิจกรรม
อ่ืนๆต่อไป 

3. ขยายผลสู่การสร้างฐานองค์ความรู้ภูมิปัญญา 

 การขยายผลสู่การสร้างฐานองค์ความรู้ภูมิปัญญา ชุมชนดอนไก่ดี ผู้วิจัยได้นําลวดลายไปเผยแพร่
ให้กับโรงผลิตเบญจรงค์ และได้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์อ่ืนๆให้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์สินค้าเบญจรงค์แนว
ใหม่หลังจากเสร็จสิ้นโครงการได้มีโรงผลิตในชุมชนขอรับความช่วยเหลือในการสร้างสรรค์ผลงานเบญจรงค์เชิง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์  

 ตัวอย่างเช่น ร้านปานรดาเบญจรงค์ที่ได้นําแนวคิดดังกล่าวไปพัฒนาเช่นการนําลวดลายนกยูงและปลา
กัด ที่เกิดจากงานวิจัยไปดัดแปลงใช้ในภาชนะรูปแบบอ่ืนๆ จนถึงการเกิดผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ เช่น
ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ เน่ืองเป็นการสร้างสรรค์เพ่ือการทํางานบูรณาการระหว่างนักวิจัยและภูมิปัญญา
ด้ังเดิม ได้มาจากประสบการณ์จริง เลือกสรร กลั่นกรอง ลองใช้และถ่ายทอดด้วย การปฏิบัติสืบต่อกันมา เพ่ือ
การสนับสนุนและสร้างสรรค์ผลงานตัวอย่างแก้ผู้ผลิตเบญจรงค์ ซึ่งในกรณีเครื่องประดับเบญจรงค์น้ีเป็นการ



แก้ปัญหาในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากปัญหาเพ่ือฐาน คือ ราคาของเบญจรงค์ส่วนใหญ่ราคาสูง  ความ
ยากลําบากในการขนส่ง การเข้าถึงผู้บริโภคในกลุ่มคนรุ่นใหม่ และการส่งเสริมการใช้เบญจรงค์ให้เกิดรูปแบบที่
มีความหลากหลายในผลิตภัณฑ์มากขึ้น 

 ปัญหาดังกล่าวเคร่ืองประดับเบญจรงค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาไม่สูงมาก เพราะเป็นสิ่งของที่มาขนาด
เล็กมีความสะดวกในการขนส่ง  กลุ่มคนรุ่นใหม่และกลุ่มสตรีมีกําลังซื้อและเป็นสิ่งของที่แสดงรสนิยมและ
ความชอบในการรักสวยรักงามของกลุ่มฐานลูกค้าน้ี และสามารถนําไปใช้ได้ในชีวิตประจําวันเป็นการอนุรักษ์
และสืบสานงานช่างศิลป์ไทยและศิลปวัฒนธรรมได้อย่างดี ซึ่งผู้วิจัยกําลังรวมกับชุมชนในการสร้างรูปแบบที่มี
ความหลากลายและเพ่ิมผลิตภัณฑ์เครื่องประดับในรูปแบบอ่ืนๆ อีกต่อไป 

  
ภาพท่ี ๖ ผลงานผลงานเบญจรงค์ของร้านปานรดาที่ต่อยอดจากงานวิจัย 

  

ภาพท่ี ๗ ผลงานผลงานเบญจรงค์ของร้านปานรดาที่ต่อยอดจากงานวิจัยในรูปแบบของผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 



3.  ขยายผลเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสังคม โดยการทําการวิจัยเพื่อการใช้เบญจรงค์แนวคิด
เอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่การศึกษาให้เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมไทยในสาขาที่เกี่ยวข้อง 

การขยายผลในด้านการใช้ภาชนะเบญจรงค์ต้นแบบเพ่ือการสร้างสรรค์รูปลักษณ์อาหารและในปี
2565 ได้รับทุนขยายผลการวิจัยจากสถาบันวิจัยแลพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยใช้เบญจรงค์ไปสู่
นักศึกษาในหัวข้อการวิจัยว่า การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การสร้างสรรค์รูปลักษณ์อาหาร ด้วยภาชนะเบญจ
รงค์แนวคิดเอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์  สําหรับนักศึกษาด้านศิลปะประดิษฐ์และอาหาร 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ปฤณัต นัจนฤตย์,๒๕๖๕)  โดยนําจากเบญจรงค์ต้นแบบไปใช้ในการสร้างสรรค์
รูปลักษณ์ต่าง ๆ ด้วยเอกลักษณ์ไทยการวิจัยนคร้ังน้ีทําการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การสร้างสรรค์รูปลักษณ์
อาหารด้วยภาชนะเบญจรงค์แนวคิดเอกลักษณ์ไทย เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สําหรับนักศึกษาด้านศิลปะ
ประดิษฐ์และอาหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  โดยประกอบด้วยวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ 
และ 2) เพ่ือประเมินผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ โดยกลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา การจัด
จานอาหารสร้างสรรค์  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยกิจกรรมการเรียนรู้โดยการพัฒนาขั้นจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญท่ีกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ประกอบด้วย  

วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย ขั้นตอนที่1 ออกแบบงาน ขั้นตอนที่ 2 เลือกจานภาชนะ 
ขั้นตอนที่ 3 ปฏิบัติจัดอาหาร ขั้นตอนที่4 ถ่ายภาพอาหาร และขั้นตอนที่5 นําเสนอประเมินผล โดยที่โจทย์ใน
การออกแบบแยกออกเป็นทั้งหมด 4 กิจกรรมย่อยซึ่งกิจกรรมที่ 1-3 เป็นกิจกรรมสําหรับการฝึกปฏิบัติและ
กิจกรรมที่ 4 เป็นกิจกรรมเพ่ือการประเมินความสามารถ การออกแบบรูปลักษณ์อาหาร   

แผนการจัดกิจกรรม จํานวน 4 แผนคือ  
แผนการจัดกิจกรรมที่ 1 เรื่อง รูปลักษณ์อาหารว่าง-หวานกับภาชนะเบญจรงค์แนวคิดเอกลักษณ์ไทย

เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
แผนการจัดกิจกรรมที่ 2  เรื่องรูปลักษณ์อาหารนํ้าพริกและเครื่องจ้ิมกับภาชนะเบญจรงค์แนวคิด

เอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
แผนการจัดกิจกรรมท่ี 3 เรื่องรูปลักษณ์อาหารขนมและนํ้าชากับภาชนะเบญจรงค์แนวคิดเอกลักษณ์

ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
แผนการจัดกิจกรรมที่ 4 เรื่องรูปลักษณ์อาหารเทศกาลและจัดเลี้ยงกับภาชนะเบญจรงค์แนวคิด

เอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
โดยมีสื่อการสอนวัสดุอุปกรณ์หลักประกอบไปด้วยจานเบญจรงค์ต้นแบบแนวคิดเอกลักษณ์ไทยเชิง

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จํานวน 10 ชุด พร้อมกับสิ่งของตกแต่งต่างๆให้นักศึกษาเลือกใช้ เพ่ือออกแบบให้ตรง
ตามโจทย์ที่กําหนด ส่วนสื่อการสอนหลักก็คือกลุ่มภาพที่เป็นตัวอย่างให้นักศึกษาได้นําไปใช้    



  

  

  
ภาพที่ ๘ ผลงานการใช้ภาชนะเบญจรงค์ต้นแบบเพ่ือการสร้างสรรค์รูปลักษณ์อาหาร 
 
 แบบประเมินความสามารถการออกแบบรูปลักษณ์อาหารด้วยเณฑ์รูบริค สถิติที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่า T-test ผลการวิจัยมีดังน้ี   หลังใช้กิจกรรมการเรียนรู้กับนักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย ผลการประเมินความสามารถในการออกแบบรูปลักษณ์อาหารมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนน
ก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิตที่ระดับ 0.00  ส่วนของความคิดเห็นต่อกิจกรรมนักศึกษาทุกคนเห็น
ความสําคัญของเบญจรงค์และการนําเบญจรงค์มาจัดอาหารและเป็นประโยชน์ในการอนุรักษ์และสามารถ
นําไปใช้ได้ในอนาคตแต่ยอดเข้าสู่การจัดรูปลักษณ์อาหารด้วยภาชนะเบญจรงค์แบบต่างๆ  



 และผลการรับรองผลงานโดยผู้เช่ียวชาญ  เพ่ือรับรองคุณภาพของผลงานท่ีสามารถนําไปใช้เพ่ือธุรกิจ
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภาพรวมได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90 ซึ่งผลงานนักศึกษาสามารถดัดแปลงและ
สร้างสรรค์ผลงานได้สวยงามข้ากับยุคสมมัยดังภาพตัวอย่าง 
4.ขยายผลเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสังคม โดยการทําการวิจัยเพื่อการใช้เบญจรงค์แนวคิดเอกลักษณ์
ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่การศึกษาให้เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมไทยในสาขาท่ีเก่ียวข้อง 

 การขยายผลในประเด็นน้ี ผู้วิจัยได้รับทุนการพัฒนางานสร้างสรรค์เบญจรงค์ลวดลายมงคล จีน-ไทย 
จากสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมหาวิทยาลัยกวางสี เพ่ือสร้างสรรค์ลวดลายเบญจรงค์ภาพมงคล
จีน-ไทย ที่เป็นต้นแบบของการสร้างสรรค์งานเบญจรงค์เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวและการเปิดตลาดการค้า
หัตถกรรม โดยการสร้างสรรค์ผลงาน การจัดนิทรรศการ การอบรมแก่นักเรียนในจังหวัดสมุทรสาครและ
สุพรรณบุรีต่อไป 

 เบญจรงค์น้ันมีที่มาจากการการที่ช่างไทยสมัยอยุธยาได้ออกแบบลวดลายและส่งไปเผาเครื่องขาว
(เซรามิกสีเคลือบด้วยสีขาว) นิวัติ กองเพียร (๒๕๖๐) กล่าวว่า เคร่ืองถ้วยเบญจรงค์ไม่ใช่สินค้าเข้าหรือออกที่
สั่งมาจากเมืองจีน แต่เป็นผลงานระหว่างช่างไทยกับช่างจีนผสมกัน สั่งทําเป็นพิเศษเฉพาะงานในราชสํานัก จึง
เป็นของที่มีคุณค่าและหายาก  การท่ีจะสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้เบญจรงค์ที่มีความสัมพันธ์ไทยจีนน้ันจะต้อง
เข้าใจวัฒนธรรมที่สําคัญอย่างหน่ึงคือ ความเช่ือเรื่องสิ่งของมงคลของชาวจีน 
 ความเป็นมงคลของชาวจีนหรือการสื่อความหมายของภาพมงคลจีน เป็นความเช่ือที่คนจีนใช้ใน
ชีวิตประจําวัน โดย กนกพร ศรีญาณลักษณ์. (2558) ได้กล่าวว่า ภาพลายมงคลเหล่าน้ีเป็นสิ่งที่เข้าใจยาก
เพราะมีความเป็นมายาวนานและเกิดจากเสียงและคําที่สื่อความหมายมงคล ซึ่งในสังคมจีนมีวัฒนธรรมที่สื่อถึง
ความเป็นมงคล 5 ประเภท คือ 1) วาจามงคล 2) ตัวอักษรมงคล 3) จารีตมงคล 4) ตัวเลขมงคล และ5) ภาพ
มงคล   ที่นํามาสร้างสรรค์เป็นสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะงานศิลปะท่ีมีการนําภาพเหล่าน้ีมาสร้างสรรค์เป็นลวดลาย 
ตามแนวคิดของ ธวัชไชย ปานดํารงค์. (2553) ที่ทําการศึกษาลวดลายศิลปกรรมจีนได้วิเคราะห์ลวดลายใน
ศิลปกรรมจีน สรุปดังน้ี   

1. ลวดลายสัญลักษณ์จากธรรมชาติ แบ่งออกได้ 3 ชนิด คือ   
1.1 ลวดลายจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ  ได้แก่ ลวดลายเมฆ  ลายประแจจีน  ลายหยู่อ้ี (ยู่อ้ี) 

ลวดลายน้ําและคลื่น  
1.2 ลวดลายจากพืช ได้แก่ ต้นไม้ (ต้นสน ต้นไผ่ ต้นสนและต้นเหมย ต้นไผ่ ดอกท้อ ดอกกล้วยไม้

และดอกเก๊กฮวย   ต้นไผ่กับดอกเหมย) ดอกไม้ (ดอกเหมยหรือดอกบ๊วย ดอกโบต๋ัน ดอกบัว ดอกเก๊กฮวยหรือ
ดอกเบญจมาศ ผลไม้ (ลูกท้อ  ทับทิม ส้มมือพระพุทธ องุ่น)  และพืชผักอ่ืนๆ เช่น เห็ดหลินจือ  

๑.๓ ลวดลายจากสัตว์  ได้แก่ สัตว์ในธรรมชาติ (ช้าง ม้า กวาง เสือ แพะ กระต่าย นกกระเรียน 
นกสามขา เต่า ปลา ค้างคาว ) สัตว์ในจินตนาการ ( มักร หงส์ กิเลน สิงห์ ) 

๒. ลวดลายจากสัญลักษณ์อักษรจีน  เช่น ฝู ลู่ โซ่วหรือ  ฮก ลก ซิ่ว (สําเนียงแต้จิ๋ว) 
๓. ลวดลายสัญลักษณ์มงคลอ่ืน ๆ เช่น ปลาคู่ มุกอัคนี ลายสานไส้ไก่ คฑาหยู่อ้ี หยิน – หยาง (ไทเก็ก

โต๊ว) ยันต์แปดทิศ เป็นต้น 
 



 ชาวจีนให้ความสําคัญกับลวดลายมงคล ต่างๆในชีวิตประจําวัน ทั้งการประดับตกแต่งข้าวของเคร่ืองใช้ 
ดังน้ัน การพัฒนารูปแบบเคร่ืองเบญจรงค์ไทยที่มีลวดลายมงคลของจีน จึงเป็นการสร้างสรรค์ที่ตอบสนอง 
สังคมได้หลายมิติ ต้ังแต่ การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการพัฒนาชุมชนใน
ภูมิภาคตะวันตก ในภาคตะวันตกของไทยเป็นแหล่งผลิตเบญจรงค์ที่สําคัญของประเทศ โดยเฉพาะในเขต
จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงครามที่มีความเป็นมาตั้งแต่ต้นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ แหล่งผลิตเครื่อง
เบญจรงค์เหล่าน้ี ยังทําหน้าที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ดังน้ันการสร้างสรรค์เครื่องเบญจรงค์ ลวดลายมงคลของจีน 
จึงเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย และสิ่งที่สําคัญวิธีการใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
สําหรับเยาวชน เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจวัฒนธรรมจีนและศิลปกรรมของไทย ในแง่ของภาษาตัวอักษรและภาพ 
กิจกรรมน้ียังเป็นการสร้างอาชีพการสร้างสรรค์เบญจรงค์ที่สามารถนําไปต่อยอดทําการทําธุรกิจ ในการ
สร้างสรรค์เพ่ืออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของสองชนชาติ 
 การสร้างสรรค์เบญจรงค์ลายภาพมงคล จีน-ไทย จึงเป็นตัวแทนของการสืบสานวัฒนธรรมของสอง
ชาติเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมจีนและสืบสานวัฒนธรรมไทยด้วยงานศิลปะสร้างสรรค์ลงไปสู่เยาวชน โครงการ
จะตอบสนองต่ออัตลักษณ์ของสังคมไทยต่างๆ ผ่านการท่องเที่ยวและงานบริการ รวมถึงการศึกษาของชุมชน 
และยังช่วยสร้างสรรค์รูปแบบและประสบการณ์ใหม่ ในการพัฒนาสังคมโดยอาศัยบนพ้ืนฐานความสัมพันธ์ของ
สองวัฒนธรรม เพ่ือการธํารงรักษาคุณค่าความดีให้ย่ังยืนผ่านงานศิลปะให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติทั้ง
สองสืบไป 
 
5.ขยายผลต่อยอดสู่การสร้างสรรค์เบญจรงค์แนวคิดเอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่สากลบน
ความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อการเรียนรู้ออกแบบสร้างสรรค์  

 คาดการณ์หลังจากการดําเนินการ โครงการสร้างสรรค์เบญจรงค์ลายภาพมงคล จีน-ไทย น้ันจะมี
ระยะที่สองที่ต้องจัดทํานิทรรศการเผยแพร่ในประเทศจีนร่วมถึงการศึกษาดูงานในการสร้างสรรค์เบญจรงค์ ณ 
มณฑลกวางสีที่มีแหล่งผลิตเครื่องป้ันดินเผาที่สําคัญแห่งหน่ึงของประเทศจีน ดังน้ันจึงเป็นการขยายผลใน
ระดับนานาชาติเพ่ือที่จะทําให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เน่ืองจากการสร้างสินค้าวัฒนธรรมรองรับการท่องเที่ยง
ของนักท่องเท่ียวจีนและกลุ่มประเทศที่มีวัฒนธรรมร่วม เช่น ญี่ปุ่น  เกาหลี ไต้หวัน ซึ่งเป็นนักท่องเท่ียวกลุ่ม
ใหญ่และมีกําลังซื้อ การเผยแพร่นิทรรศการด้านเบญจรงค์สร้างสรรค์น้ีจึงเป็นการช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ของ
ไทยและจีน และได้เกิดการขยายผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น 

 
สรุป 
 การขยายผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบภาชนะเบญจรงค์ส่งเสริมรูปลักษณ์อาหารแนวคิดเอกลักษณ์
ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนฐานการผลิตในจังหวัดสมุทรสาครน้ันทําในสามมิติได้แก่ การขยายผลกับผู้
สร้างสรรค์ การขยายผลกับเยาวชน และการขยายผลสู่นานาชาติ  
 ๑) การขยายผลกับผู้สร้างสรรค์ คือการขยายผลท่ีนําผลงานวิจัยเป็นแบบอย่างในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เบญจรงค์รูปแบบใหม่ ให้สามารถเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานเอกลักษณ์ไทยเปรียบได้กับ พลังแห่ง
การต่อยอดหัตถศิลป์ 



 ๒) การขยายผลกับเยาวชน เป็นการจัดการเรียนรู้เพ่ือเยาวชนด้านศิลปะและการออกแบบภาชนะ
เบญจรงค์เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเยาวชนด้านคหกรรมศาสตร์ที่ใช้การออกแบบรูปลักษณ์อาหารด้าน
ภาชนะเบญจรงค์ต้นแบบ  เปรียบได้กับพลังแห่งอนาคตเพ่ือชุมชนสร้างสรรค์  
 ๓) การขยายผลสู่นานาชาติ คือการนําบูรณาการเบญจรงค์ไทย-จีนด้วยโครงการการสร้างสรรค์เบญจ
รงค์ลายภาพมงคล จีน-ไทย โดยสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกวาง
สี เปรียบได้กับ พลังเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่สากล 
 จึงนับได้ว่าจากงานวิจัยที่ได้รับทุนของได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นการสร้างพลังศิลปวัฒนธรรมให้สังคมอย่างย่ิง  ทั้ง พลังแห่งการ
ต่อยอดหัตถศิลป์ พลังแห่งอนาคตเพ่ือชุมชนสร้างสรรค์ และ พลังเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่สากล 
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