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กิติกรรมประกาศ
งานวิจัยสร้างสรรค์เครื่องประดับภายใต้แนวคิดจันทบุรี นครแห่งผลไม้ สำเร็จลงได้ด้วยงบ
เงินอุดหนุนทุนวิจัยของคณะอัญมณี ที่ส่งเสริมให้อาจารย์ในคณะผลิตงานวิจัยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้วิจัยเอง และเป็นประโยชน์ต่อคณะอัญมณี กว่าที่งานวิจัยชิ้นนี้จะลุล่วงต้องขอขอบคุณบุคคลหลาย
ท่าน
แรกสุดขอขอบคุณรองศาสตราจารย์พิมพ์ทอง ทองนพคุณ คณบดีคณะอัญมณี ที่พิจารณา
ให้ทุนวิจัย และผศ.วรชัย รวบรวมเลิศ ที่ให้ โอกาสร่วมแสดงผลงานเครื่องประดับในงานวิจัย “การ
พัฒนารูปแบบเครื่องประดับสร้างสรรค์จากเศษพลอย และพลอยเกรดต่ำเพื่อเพิ่มมูลค่า และส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ” ตลอดจนคณาจารย์สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับที่คอยกระตุ้ นเตือนให้
ทำงาน และช่วยเหลือในด้านต่างๆ
ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานที่สวนทุเรียน ที่คอยให้คำแนะนำชี้นำให้เห็นพัฒนาการในแต่ ละ
ระยะของดอกทุเรียนในช่วงลงเก็บข้อมูลในสวน ซึ่งก่อให้เกิดมุมมอง และแรงบันดาลใจที่มีค่า
ท้ายสุดหากมีสิ่งขาดตกบกพร่อง หรือผิดพลาดประการใด ผู้ วิจัยขออภัยเป็นอย่างสู งใน
ข้อบกพร่อง และความผิดพลาดนั้น ผู้วิจัยหวังว่างานวิจัยสร้างสรรค์นี้คงมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อย
อลงกรณ์ ประมวญทรัพย์

ง
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จันทบุรีเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงด้านผลไม้ จนมีสมญานามว่า “เมืองแห่งผลไม้” หรือ “นคร
แห่งผลไม้” ส่วนตำแหน่งราชาแห่งนครย่อมเป็นสิ่งใดไม่ได้ถ้าไม่ใช่ทุเรียนอันเป็น “ราชาแห่งผลไม้”
ในความเลื่องลือถึงรสชาติ ที่ขจรขจายไปไกลถึงต่างแดนด้วยเป็นผลไม้ส่งออกที่สำคัญไม่ ไช่แค่จันทบุรี
แต่เป็นระดับประเทศ ทุเรียนที่ถือได้ว่าเป็นราชาเหนือราชาที่ครองตำแหน่งการส่งออกสูงสุดได้แก่
ทุเรียนหมอนทอง ฉากหน้าที่เลื่องลือนั้นเป็นที่รู้จักอย่างไม่ต้องสงสัย แต่ฉากหลังการผลิตทุเรียนจน
เป็ น ที่ เลื่ อ งลื อนั้ น ซั บ ซ้อ นกว่าที่ เข้าใจ ชาวสวนทุ เรียนคื อกลไกที่ ส ำคั ญ ในการพั ฒ นาทุ เรีย นให้ มี
คุณภาพที่ดี เป็นผู้ขับเคลื่อนพลวัตที่สำคัญจนทำให้ทุเรียนได้ฉายาราชาแห่งผลไม้ ที่มีพัฒนาการจาก
ตาดอกขนาดเล็กจนเป็นผลสมบูรณ์ออกสู่ท้องตลาด ผ่านเรื่องราวมากมายถ้าจะไล่เรียงคงได้หนังสือ
ซักเล่มหนึ่ง การย่อความหมายสื่อสารเชิงสั ญลักษณ์ผ่านงานออกแบบเครื่องประดับ จึงเป็นเรื่องที่ท้า
ทาย และน่าสนใจ ด้วยแนวคิดดังที่กล่าวมาจึงเป็นที่มาของการออกแบบเครื่องประดับในหัวข้อการ
สร้างสรรค์เครื่องประดับภายใต้แนวคิดจันทบุรี นครแห่งผลไม้
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Chanthaburi is famous for fruits, known simply as “Land of fruits” or “City of
fruits”. Certainly, the king of this land is Durian, called King of fruits. Durian is an
important export and well-known across the country for its taste. And the most popular
exported is Monthong. The fame of this fruit is undoubtable, and durian farmers are all
behind the complicating planting and attend to quality development from start to finish
until durian received a name as king of fruits and here are many procedures from buds
to fruits that can write in a book. This is a challenged and interesting method to briefen
the meaning into symbolic communication through jewelry designs. As earlier
mentioned, This is the jewelry design under the concept of Chanthaburi, the City of
fruits.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชาวจันทบุรีผูกพันธ์ กับวิถีเกษตรมาช้านาน หลักฐานที่ปรากฏ
เป็นลายลักษณ์อักษรบันทึกอยู่ใน “เสด็จประพาสเมืองจันทบุรี” พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าฯเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่พระองค์ทรงบันทึกเรื่องราววิถีชีวิตของชาวจันทบุรีในอดีต
ไว้ในพระราชนิพนธ์เล่มนี้ อันเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าวิถีชีวิตชาวจันทบุรีกับชาวสวนผูกพันธ์กันมา
เนิ่นช้านับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
จังหวัดจันทบุรีได้รับการขนานนามว่า “เมืองแห่งผลไม้” ด้วยเป็นจังหวัดที่มีการทำสวน
ผลไม้อย่างแพร่หลาย และเป็น สินค้าเกษตรส่งออกที่สำคัญอย่างหนึ่งของประเทศไทย โดยเฉพาะ
ทุเรียนที่ขึ้นชื่อลือชาว่าเป็น “ราชาแห่งผลไม้” กว่าผู้คนจะได้ลิ้มรสเนื้อในเหลืองสดหอมหวานภายใต้
เปลื อกหนามหนา แหลมคม ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะบ่มเพาะผลไม้ช นิดนี้ ให้ ผู้ คนได้ลิ้มลอง กว่าจะ
เดินทางจนถึงปัจจุบัน วิถีชาวสวนทุเรียนผ่านกระบวนการศึกษาทดลอง เรียนรู้ผิดถูกมาเป็นเวลาช้า
นานจากรุ่นสู่รุ่น อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส่งต่อกันมา และมีการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้จนถึง
ปัจจุบัน ที่อาจเรียกได้ว่าเป็นพลวัตการขับเคลื่อนสังคมการเกษตรของจันทบุรีที่ต่อเนื่องจากบรรพชน
ด้วยองค์ความรู้พื้นฐานดั้งเดิมก็ยังคงอยู่ และผสมผสานไปกับองค์ความรู้แบบใหม่ อันเป็นกลไกสำคัญ
ที่ผลักดันให้ทุเรียนยังคงความสง่างามของ “ราชาแห่งผลไม้ของจังหวัดจันทบุรี”
จากข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ผู้ วิ จั ยจึ งมี แนวความคิ ด ตี ค วามออกแบบเป็ น งานเครื่ อ งประดั บ ที่
กล่าวถึงพลวัตวิถีเกษตรกรชาวจันทบุรีที่สั่งสม และพัฒนาจากรุ่นสู่รุ่น กลายเป็นกลไกสำคัญในด้าน
เศรษฐกิจการเกษตร ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นอย่ างมาก ผ่านการตีความเชิงสัญลักษณ์
และกลวิธีทางการออกแบบ เพื่อสร้างสรรค์เป็ นเครื่องประดับที่สะท้อนถึง พลวัตแรงขับเคลื่ อนวิถี
เกษตรกรชาวสวนทุเรียนของจังหวัดจันทบุรี

1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 ศึกษาข้อมูลการทำสวนทุเรียนนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
1.2.2 ศึกษาข้อมูลพัฒนาการของดอกทุเรียนตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงผลสมบูรณ์
1.2.3 ศึกษาข้อมูลการใช้สัญลักษณ์ เชิงสมการเพื่อการตีความตอบโจทย์แนวความคิดการ
ออกแบบ
1.2.4 ออกแบบงานสร้างสรรค์เครื่องประดับภายใต้แนวคิดจันทบุรี นครแห่งผลไม้

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.3.1 ข้อมูลการทำสาวนทุเรียนนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
1.3.2 ข้อมูลพัฒนาการของดอกทุเรียนตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงผลสมบูรณ์
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1.3.3 ข้ อ มู ล การใช้ สั ญ ลั ก ษณ์ เชิ งสมการเพื่ อ การตี ค วามตอบโจทย์ แ นวความคิ ด การ
ออกแบบ
1.3.4 ชิ้นงานสร้างสรรค์เครื่องประดับภายใต้แนวคิดจันทบุรี นครแห่งผลไม้

1.4 ขอบเขตของการดำเนินโครงงาน
1.4.1 ศึกษาเก็บข้อมูลการทำสวนทุเรียนจังหวัดจันทบุรี
1.4.2 เก็บข้อมูลพัฒนาการของดอกทุเรียนตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงผลสมบูรณ์ เพื่อนำรูปทรง
และอารมณ์ความรู้สึกมาใช้ในการออกแบบ และตีความหมาย
1.4.3 ศึกษาการใช้สัญลักษณ์เชิงสมการที่เกี่ยวข้องกับแนวความคิด
1.4.4 นำเสนอผลงาน
1.4.5 จัดทำรูปเล่มวิจัย
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1.5 แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานแสดงดังตารางที่ 1.1 และมีแผนผังการดำเนินงานแสดงดังรูปที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 แผนการดำเนินงาน
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. ศึ ก ษาข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ
การทำสวนทุเรียนของเกษตรกร
จังหวัดจันทบุรี
2. ศึ ก ษาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การแทน
ค่าสัมการเชิงสัญลักษณ์
3. ศึ ก ษาข้ อ มู ล การทำสวนของ
เกษตรกรจังหวัดจันทบุรีเพื่อหา
แนวทางการสร้างสัญลักษณ์
4. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเบื้องต้น
5. เก็ บ ข้ อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ เ กี่ ย วกั บ
พั ฒ นาการของดอกทุ เรี ย นจน
เป็นผล
6. นำเสนอความคื บ หน้ า ศิ ล ป นิพนธ์
7. สรุป และวิเคราะห์ข้อมูล

8. ออกแบบภาพร่าง
9. พัฒนาแบบเครื่องประดับ
10. ดำเนินการผลิตเครื่องประดับ
11. จั ดทำรู ป เล่ ม วิจั ย และนำเสนอ
ผลงาน

2562
2563
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
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ศึกษาหาความรู้และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เก็บข้อมูลภาคสนามในการทำสวนทุเรียน
และพัฒนาการของดอกทุเรียน

ศึกษาข้อมูลพัฒนาการการทำสวน
ทุเรียน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

นำข้อมูลที่ได้รับมาตีความเชิงสัญลักษณ์
เขียนแบบร่างสมการเชิงสัญลักษณ์
เขียนแบบร่างเครื่องประดับจากการตีความ
ออกแบบภาพร่างเครื่องประดับ
แก้ปัญหา
พัฒนาภาพร่างขั้นสุดท้าย

ไม่ผ่าน

ผ่าน
ผลิตเครื่องประดับงานวิจัยสร้างสรรค์เครื่องประดับภายใต้แนวคิดจันทบุรี นครแห่งผลไม้
จัดทำรูปเล่มวิจัย
นำเสนอผลงาน
รูปที่ 1.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน
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1.6 คำจำกัดความที่ใช้ในการศึกษา
1.6.1 ราชาผลไม้
ฉายาที่ยกย่องทุเรียนว่าเป็นราชาแห่งผลไม้ และไม่ใช่เพียงในประเทศไทยเท่านั้น แต่
รวมถึงแทบทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่างยอมรับในฉายานี้ของทุเรียน (จักรพันธุ์, 2563)
1.6.2 พลวัต
พลวัตมีความหมายว่า มีกำลังหมายถึง เกี่ยวข้องกับแรง เกี่ยวข้องกับผลของแรง คำนี้
เป็ น ศั พ ท์ บั ญ ญั ติ ต รงกั บ คำภาษาอั งกฤษว่ า dynamic ซึ่ งหมายถึ ง มี พ ลั งเคลื่ อ นไหว ไม่ ห ยุ ด นิ่ ง
เปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา ตรงข้ า มกั บ static ซึ่ ง หมายความว่ า หยุ ด นิ่ ง กั บ ที่ (พจนานุ ก รม
ราชบัณฑิตยสถาน, 2554)
1.6.3 สังคมเกษตรกรรม
สังคมเกษตรเป็นคำผสมระหว่างสังคม กับ การเกษตร สังคมหมายถึงคนจํานวนหนึ่งที่มี
ความสั ม พั น ธ์ต่ อ เนื่ อ งกั น ตามระเบี ยบกฎเกณฑ์ โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ สํ าคั ญ ร่ ว มกั น (พจนานุ ก รม
ราชบั ณ ฑิ ตยสถาน, 2554) ส่ วนการเกษตรกรรมมีความหมายว่า การใช้ที่ ดิน เพาะปลู กพื ชต่าง ๆ
รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ การประมงและการป่าไม้ (พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน, 2554) รวมความว่า
สังคม หรือชุมชนที่รวมกัน ทำการเกษตรโดยมีจุดมุ่งหมาย และกฏเกณฑ์ร่วมกัน

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากโครงการวิจัย ชื่อ “งานวิจัยสร้างสรรค์เครื่องประดับภายใต้แนวคิดจันทบุรี นครแห่ง
ผลไม้” มีเอกสารอ้างอิงและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ตามหัวข้อ ดังนี้

2.1 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาการการทำสวนทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี
2.1.2 ข้อมูลการพัฒนาการของผลทุเรียน
2.1.3 ข้อมูลการตีความเชิงสัญลักษณ์

2.2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
2.2.1 วิเคราะห์การพลวัตของการทำสวนทุเรียนเพื่อนำมาออกแบบ
2.2.2 ศาสาตร์การตีความการถอดสมการเชิงสัญลักษณ์เพื่อการออกแบบ
2.2.3 เครื่องประดับเทียบเคียง
2.2.4 อารมณ์และความรู้สึกของงาน

2.1 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาการการทำสวนทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี
2.1.1.1 ประวัติความเป็นมา
ถ้าจะย้ อนความถึ งต้ น กำเนิ ด ทุ เรีย นนั้ น ทุ เรีย นเป็ น ผลไม้ พื้ น ถิ่น ของอิน โดนี เซี ย
มาเลเซีย บรูไน มิได้มีต้นกำเนิดในประเทศไทยแต่อย่างไร (จักรพันธุ์, 2563) จากหลักฐานที่กล่าวถึง
สวนทุเรียนที่เก่าแก่ และมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานคงเป็นสวนทุเรียนเมืองนนท์ พันธุ์ทุเรียน
แรกเริ่มที่ป ลูกในจังหวัดจันทบุรี ก็มีบางส่วนที่ระบุว่าเป็นพันธุ์จากพระนคร (หลวงสาครคชเขตต์,
2515) อาจเป็นได้ว่าก็คือพันธุ์ที่ได้มาจากเขตจังหวัดนนทบุรี ด้วยมีพื้นที่ติดกัน และดั้งเดิมจันทบุรีก็คง
มีพันธุ์พื้นเมืองอยู่แล้ว ส่วนนี้จึงทำให้ทราบได้ว่าจันทบุรีเป็นเมืองเกษตรกรรมมาแต่เดิม หลักทางทาง
รายลั ก ษณ์ อั ก ษรที่ ส ำคั ญ ระบุ อ ยู่ ในหนั ง สื อ “เสด็ จ ประพาสเมื อ งจั น ทบุ รี ”พระราชนิ พ นธ์ ข อง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงบันทึกเรื่องราวของเมืองจันทบุรีไว้อย่าง
หลากมิติ (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า,2514) ทั้งเป็นแหล่งเหมืองพลอย เมืองท่าทางทะเล รวม
จนถึงเป็นแหล่งผลิตสินค้าการเกษตรประเภทผลไม้มาแต่ครั้งอดีต ที่มีความหลากหลายชนิดในกลุ่ม
พืชเขตร้อน เช่น เงาะ มังคุด ลองกอง
แต่กระนั้นผลไม้ที่สร้างชื่อให้กับจังหวัดจันทบุรี และพื้นที่ภาคตะวันออกจนได้รับ
ฉายาว่า “ราชาแห่งผลไม้เมืองร้อน” หรือ “ทุเรียน” ที่เป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก ด้วยชื่อเสียงเรื่อง
รสชาติที่ขจรไกลถึงต่างแดน จนเป็นผลไม้ส่งออกที่นำเข้าเม็ดเงินให้กับประเทศที่สำคัญโดยลู กค้ากลุ่ม
ใหญ่คือชาวจีน โดยอาจกล่าวได้ว่าการค้าทุเรียนในจันทบุรีเป็น พลวัตที่สำคัญอย่างหนึ่ง ที่สร้างกลไก
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดรวมถึงระดับประเทศ ที่ผ่านบททดสอบการทดลองเรียนรู้ถูกผิดนับ
เนื่องมาแต่อดีต
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1) สังคมแห่งการทดลองการเกษตร
การทำการเกษตรของเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีนั้นมิได้ราบรื่นดังที่หลายคนเข้าใจ
ต่างผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่านการล้มเหลว การลองผิดลองถูกมานับครั้งไม่ถ้วน ทุเรียนเองก็มิใช่ผลไม้ที่
ทำรายได้หลักมาแต่เดิม ถึงแม้ว่าการปลูกทุเรียนปรากฏในหลักฐานเสด็จประพาสเมืองจันทบุรี(รัชกาล
ที5่ ) ราคาการขายของทุเรียนในอดีตมีการขายอยู่ที่ราคาผลล่ะ 5-6 บาท ขึ้นไปถึง 30-40 บาท และมี
ความนิยมพันธุ์ที่นำมาปลูกจากพระนคร (กรุงเทพฯ) (ป.สาคริกานนท์) มากว่าพันธุ์พื้นเมือง แต่ก็ไม่ระบุ
ถึงความสำคัญมากนัก สัดส่วนการปลูกคงมีอยู่ระดับหนึ่ง และไม่ใช่เป็นผลผลิตการเกษตรหลัก
การทำสวนทุเรียนของจันทบุรีระยะแรก พันธุ์ทุเรียนคงเป็นพันธุ์พื้นเมืองเช่น
ชะนี กระดุม ก้านยาว ทองย้อย กบ ฯลฯ โดยส่วนมากมักอยู่ในตระกูลสายพันธุ์ชะนี ด้วยความหลาก
สายพันธุ์ของทุเรียน ซึ่งต่างจากพืชพันธุ์ผลไม้ชนิดอื่น ทำให้เกิดรสชาติที่หลากหลาย และความนิยมที่
ต่างกันออกไป ด้วยการพัฒนาพันธุ์พืชยังไม่เป็นที่แพร่หลาย การทำสวนทุเรียนของเกษตรกรจันทบุรี
ยังคงทำไปตามปัจจัยการเกษตรแบบเก่า จนกระทั้งสายพันธุ์ทุเรียนหมอนทองได้กำเนิดขึ้นอาจจะ
กล่าวได้ว่าเป็นราชาของทุเรียนที่แท้จริงคือ ด้วยมีรสชาติที่กลมกล่อม และดูแลรักษายาก แต่ก็คุ้มค่าที่
จะลงทุนปลูก
2) ทุเรียนหมอนทองความหมายของราชาผลไม้ที่แท้จริง
“ราชาแห่ งผลไม้” เป็นคำยกย่องถึงทุเรียนไม่ใช่เพี ยงประเทศไทยเท่านั้น แต่
รวมถึ งแทบทุ ก ประเทศในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ต่ างยอมรับ ในสมญานามนี้ (จั ก รพั น ธุ์ ,2563)
ถึงแม้ว่าจะเป็นราชาแห่งผลไม้ แต่กลับเป็นผลไม้ที่มีทั้งคนรัก และคนชัง คนที่รักก็ยอมทุ่มทุนทรัพย์
เพื่ อลิ้ มลองรสชาติทุ เรี ย นที่เป็ น เลิ ศ ฝ่ ายที่ชังก็เกลี ยดเสี ยนี่ กระไรเพี ยงได้ ก ลิ่ น ก็คลื่ น หื่ นเวียนหั ว
นอกจากนั้ น ทุเรี ยนยั งแบ่ งได้อีกหลากหลายสายพั นธุ์โดยอาจแบ่ งอย่างคร่าวๆได้ส องประเภทคือ
ทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง (เบญจพันธุ์) และทุเรียนเพื่ออุตสาหกรรมการส่งออก ถึงแม้คำว่า “ราชาแห่ง
ผลไม้” จะหมายรวมทุเรียนทุกสายพันธุ์ แต่ในทัศนะส่วนตัวมีความเห็นว่า “ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง”
อาจเรียกได้ว่าเป็นราชาแห่งผลไม้ที่แท้จริง ด้วยเป็นสายพันธุ์ที่สร้างชื่อเป็นที่รู้จักในตลาดโลกอันดับ
แรกๆ เป็นสายพันธุ์ที่มีความนิยมบริโภคสูง และสร้างรายได้ในการส่งออกสูงที่สุดมากกว่าทุเรียนพันธุ์
อื่น นอกจากนั้นยังสามารถแปรรู ปได้หลากหลาย ทั้งการกวน การทอด ทำไอศครีม ตลอดจนถึงการ
คงสภาพ (Freeze dried) ที่รสชาติมีการเปลี่ยนแปลงน้อย ด้วยปัจจัยดังที่กล่าวมาอาจถือได้ว่าทุเรียน
หมอนทองเป็นตัวแทนราชาแห่งผลไม้ในระดับโลกได้อย่างแท้จริง
คุณสมบัติของทุเรียนหมอนทอง ทุเรียนหมอนทองจัดอยู่ในประเภททุเรียนหนัก
มีระยะเวลาการสุกนับแต่ดอกบานเป็นระยะเวลา 120 วัน (จักรพันธุ์,2563) มีรสชาติหวานมัน กลิ่น
ไม่จัด ส่วนที่เป็นข้อพิเศษของทุเรียนหมอนทองคือ ถึงแม้ว่าทุเรียนพันธุ์หมอนทองเป็นทุเรียนพันธุ์ที่ดี
แต่การที่จะทำให้ทุเรียนพันธุ์นี้ออกผลให้เป็นที่น่าพอใจไม่ใช่เรื่องที่จะทำง่ายๆ จึงเป็นการสั่งสมความรู้
จากรุ่ น สู่ รุ่ น ที่ มี ก ารพั ฒ นาการเปลี่ ย นแปลงไปแต่ ในช่ ว งระยะเวลา มี ก ารพั ฒ นาองค์ ค วามรู้อ ยู่
ตลอดเวลา เพิ่มสร้างทรงลูกให้สวย รสชาติที่ดีขึ้น ปัจจัยหลักคงอยู่ที่ทุเรียนได้กลายสภาพเป็นสินค้า
ส่งออกที่สำคัญ ทั้งในจั งหวัดจันทบุรีเอง จนถึงระดับประเทศ ชาวสวนทุเรียนทั้งรุ่นเก่า และรุ่นใหม่
ถือได้ว่าเป็น พลวัตที่สำคัญในการขับเคลื่อนทุเรียนให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ
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3) การพลิกโฉมการทำสวนทุเรียนจากในปัจจุบัน
ถึงแม้ว่าทุเรีย นจะเป็ นพื ชพันธุ์ที่มีชื่อเสียงเรื่องรสชาติมาช้านาน จันทบุ รีเป็ น
แหล่งการผลิตที่สำคัญโดยให้ผลผลิตมาอย่างต่อเนื่อง แต่กระนั้นแล้วการดูแลรักษายังคงไม่มีอะไรมาก
ยังจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยทางธรรมชาติดินฟ้าอากาศ และที่สำคัญอย่างยิ่งคือเรื่อง “น้ำ” ด้ วยทุเรียน
เป็นพืชที่ใช้น้ำในปริมาณที่มาก ชาวสวนทุเรียนจึงมักมีแหล่งน้ำเป็นของตนเอง และให้น้ำให้ปุ๋ยกันไป
ตามองค์ความรู้การเกษตรในอดีต กล่าวโดยรวมคือต้นไหนออกลูกก็ดูแลไป ต้นไหนไม่ออกก็ไม่เป็น
อะไร แต่ล่ะต้นออกลูกแค่ไหนก็เก็บลูกไว้แค่นั้น เมื่อถึงเวลาก็เก็บไปขายในตลาดกลางผลไม้ ยังไม่ได้
คำนึงถึงคุณภาพทรงของลูกมากนัก ทุเรียนในอดีตจึงมักมีทรงลูกไม่ค่อยสวย การคัดเพื่อการจำหน่าย
ก็ยังไม่มีกฏเกณฑ์อะไรชัดเจนนัก
ต่อมาเมื่อกระแสการตอบรับภาคการตลาดที่ดีขึ้น ชาวสวนทุเรียนหัวก้าวหน้า
บางกลุ่มจึงได้เริ่มการทำ “ทุเรียนทวาย” เป็นทุเรียนที่สุกนอกนอกฤดูกาล โดยใช้สารโคลบิวทราโซล
สารเพื่อช่วยชะลอการเจริญเติบโตของพืช โดยยับยั้งการสังเคราะห์จิบเบอเรลลินลดการยืดตัวของ
ปล้ อง เพิ่มการเจริญ เติบ โตของราก เร่งให้ เกิดดอก ทำให้ ออกลู กเร็ว (สถาพร,2542) และสุ กก่อน
ฤดูกาลเพื่อผลในทางการค้าเพื่อให้ ได้ราคาขายที่ดีขึ้น เมื่อมีผู้ทำสำเร็จต่อมาจึงมีชาวสวนทดลองทำ
ตาม และได้ผลเช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามทีการบังคับให้ผลไม้ไม่เป็นไปตามธรรมชาติก็ย่อมมีผล
ตามมาคือถ้าหลังจากทำสาร และเก็บเกี่ยวผลผลิต ถ้าบำรุงต้นไม่ถูกวิธีก็อาจทำให้ต้นตาย ด้วยเหตุนี้
การทำสารทุ เรี ย นจึ งมี ทั้ งผลดี และผลเสี ย ที่ ช าวสวนต้ อ งประเมิ น ความเสี่ ย ง แต่ ก ระนั้ น แล้ ว
พัฒนาการของการทำสวนทุเรียนได้ก้าวข้ามข้อจำกัดเรื่องเวลาฤดูกาล ถือเป็นก้าวใหญ่ที่ก่อเกิดองค์
ความรู้การทำสวนทุเรียนตามมาอีกมาก ทั้งต่อยอดแนวความคิดเดิม และสร้างแนวความคิดใหม่ขึ้น
อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
หลั งจากนั้ น ไม่นานการส่งออกทุเรียนไปยังตลาดต่างประเทศที่ตลาดหลั กคือ
ประเทศจีนที่เรียกกันว่า “ล้งผลไม้” เข้ามาเป็นตัวแปรที่สำคัญของการค้าทุเรียน การสร้างคุณภาพ
ให้กับผลผลิตทุเรียนจึงมีความจำเป็นยิ่งขึ้น เมื่อมีการแข่งขันทางตลาดเข้ามา ชาวสวนจึงมีแรงกระตุ้น
ในการปรับตัวส่งผลให้ผลผลิตทุเรียนมีมาตรฐานที่ชัดเจน โดยมีการแบ่งทุเรียนเป็นเกรดทุเรียนเป็น
ดังนี้ (ku.ac.th,2543)
- ชั้นพิเศษ (Extra Class) หรือทุเรียนเกรด AA ผลทุเรียนชั้นนี้ต้องมีคุณภาพดี
ที่ สุ ด ตรงตามพั น ธุ์ ปลอดจากศั ต รูพื ช มี ต ำหนิ เล็ ก น้ อ ย ที่ ไม่ ส ามารถมองเห็ น ได้ ชัด เจน แต่ ไม่ มี
ผลกระทบถึงสภาพภายใน และมีคุณลักษณะตามข้อกำหนดเฉพาะ
- ชั้นหนึ่ง (Class I) และชั้นสอง (Class II) หรือ ทุเรียนเกรด AB ผลทุเรียนชั้นนี้
ต้องมีคุณ ภาพดี ตรงตามพั น ธุ์ ปลอดจากศัตรูพื ช มีตำหนิได้เล็ กน้อย แต่ไม่มีผ ลกระทบถึงสภาพ
ภายใน และมีคุณลักษณะตามข้อกำหนดเฉพาะ
ส่วนผลผลิตทุเรียนที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าวจะเรียกว่าทุเรียนเกรด C
และเกรดต่ำลงไปที่ไม่สามารถทำการส่งออกได้ ด้วยเงื่อนไขดังกล่าวส่งผลให้ชาวสวนทุเรียนต้องสร้าง
คุณภาพให้กับผลผลิตของตนเอง และเริ่มค้นคว้าถึงปัจจัยด้านต่างๆที่จะทำให้ผลผลิตมีคุณภาพ
ชาวสวนรุ่นใหม่เล็งเห็นว่าการเก็บปริมาณผลของต้นทุเรียนมีผลเป็นอย่างยิ่งต่อ
ทรงผล การแต่งผลทิ้งเพื่อจะได้ผลที่มีคุณภาพที่สุดจึงได้เกิดขึ้น ด้วยเมื่อต้นทุเรียนเหลือผลน้ อยการ
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ดูแลของต้นจึงมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ชาวสวนทุเรียนได้ทำการตัดผลที่ทรงไม่ได้คุณภาพตั้งแต่ยังเล็ก
และเก็บ ผลที่ ท รงดีให้ เจริญ เติบ โตต่ อไป แนวความคิ ดนี้ ในช่ว งแรกๆ ได้เป็ น ประเด็น ขึ้น ระหว่าง
ชาวสวนรุ่นเก่าที่ไม่เห็นด้วยกับการแต่งลูกทิ้งเพราะคิดว่าปริมาณที่มากย่อมขายได้น้ำหนักกว่า ส่วน
ชาวสวนรุ่ น ใหม่ก ลั บ เห็ น ว่าการคั ดกรองผลที่ มีคุ ณ ภาพถึงแม้จะทำให้ ป ริมาณการผลิ ตลดลง แต่
ยังผลให้ราคาดีขึ้น เมื่อคิดในส่วนได้ส่วนเสียคือ ได้ผลผลิตที่มีมูลค่ามากกว่า ทำให้ต้นทุเรียนรับภาระ
การดูแลผลน้อยลงทำให้ต้นไม่โทรมฟื้นตัวได้เร็วในฤดูกาลถัดไป
จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยการตลาดที่เปลี่ยนไป ทำให้เกิดองค์ความรู้ด้าน
ใหม่ๆพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง โดยได้รับประสบการณ์จากคนรุ่นเก่า และปัญหาที่เกิดขึ้นในสวนรูปแบบ
เก่า การสร้างสวนทุเรียนรูปแบบใหม่จึงได้ริเริ่มก่อตัวขึ้นในหลายรูปแบบ ระยะการปลูกที่ มีผลในการ
เจริญเติบโต และการดูแล การตัดแต่งทรงพุ่มเพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับกิ่งทุเรียนเพื่อรองรับกับการ
รับน้ำหนักของผลทุเรียน จนถึงการตัดแต่งยอดให้เตี้ยลง หรือจนกระทั้งแต่งในลักษณะดอกเห็ด เพื่อ
ลดความเสี่ยงเรื่องลมที่ทุกหน้ามรสุมสร้างความเสียหายให้กับสวนทุเรียนเป็นอย่างมาก ตลอดจนเป็น
การลดภาระการโยงทุเรียนที่มีต้นทุนค่อนข้างมาก สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็น พลวัตใหม่ ในการทำสวน
ทุเรียนที่ไม่เคยมีในอดีต จนถึงปัจจุบันองค์ความรู้ต่างๆที่คิดขึ้นเพื่อพัฒ นาสวน และผลผลิตทุเรียน
ยังคงค้นคิดอย่างต่อเนื่อง
2.1.1.2 ข้อมูลพัฒนาการของทุเรียนนับตั้งแต่ออกตาดอกจนถึงเป็นผล
ข้ อ มู ล ส่ ว นนี้ จ ะอิ งกั บ ทุ เรีย นพั น ธุ์ห มอนทอง เพราะมี ค วามนิ ย มการปลู ก อย่ า ง
กว้างขวาง ด้วยเป็นพันธุ์ที่มีการส่งออก และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศมากที่สุด แต่กว่าจะมาถึงจุดที่
ทุเรี ยนหมอนทองจะมีการพัฒ นาการจนเป็นที่รู้จักดังที่กล่ าวมา ไม่ใช่เรื่องง่ายดาย ด้ว ยเป็นพันธุ์
ทุเรียนที่ค่อนข้างมีความเปราะบางต้องผ่านการประคับประคองในการดูแลเพื่อให้ผลผลิต ประกอบ
กับ องค์ความรู้ในอดีตยั งไม่มีความเข้าใจการดูแลทุ เรียนในแต่ล่ ะพันธุ์ที่ดีพอ การดูแลรักษาจึงใช้
รูปแบบเดียวกันทั้งหมด ส่วนปัจจัยด้านราคาถึงแม้จะสูงกว่าทุเรียนพันธุ์อื่น แต่ด้วยการที่ทำให้ติดผล
ยากจึงทำให้สัดส่วนเรื่องราคายังไม่เป็นที่โดดเด่นนัก รวมถึงการไว้ผลในแต่ต้นยังคงเป็นแบบตาม
ธรรมชาติ กล่าวคือออกผลผลิตมากแค่ไหนก็เอาตามนั้น ส่วนนี้จึงส่งผลให้ลูกทุเรียนไม่สวย ไม่เต็มพู มี
ลักษณะบิดเบี้ยว หรือมีลักษณะงอคล้ายผลมะม่วง และยังส่งผลให้ต้นทุเรียนทรุดโทรมลงเปรียบได้กับ
คนที่มีลูกมาก ถ้าไม่ได้รับการดูแลที่ดีอาจส่งผลทำให้ถึงต้นตายได้
ทุเรียนจะเริ่มออกดอกช่วงที่อากาศเริ่มเย็น ในราวเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม โดย
เริ่มมีการแทงตาดอก หรือเรียกว่า ไข่ปลา-ตาปู และเหยียดตาหนู (จักรพันธุ์ ,2563) (รูปที่ 2.1) มี
ลักษณะเป็ นกลุ่มลักษณะปุ่มเล็กๆ ต่อมาจะมีการยืดก้านดอกยาวออกมา หนึ่งตาดอกจะหมายถึง
ทุเรีย นหนึ่ งผลแต่จ ะมีการคัดสรรทางธรรมชาติให้ เหลือรอดเป็ นผลทุเรียนเพี ยงไม่กี่ผ ล และจะมี
พัฒนาการขยายใหญ่ขึ้น
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รูปที่ 2.1 ตาดอกทุเรียน (ไข่ปลา-ตาปู)
ที่มา: http://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=28&chap=4&page=t28-4infodetail06.html
หลังจากนั้นดอกทุเรียนจะมีพัฒ นาการโดยก้านดอกจะยึดออกปุ่มดอกจะใหญ่ขึ้น
ดอกจะใหญ่ขึ้นส่วนดอกจะมีเปลือกสีเขียวห่อหุ้มไว้ระยะนี้เรียกว่า หัวกำไล และมะเขือพวงตามลำดับ
(จักรพันธุ์, 2563) (รูปที่ 2.2) ระยะนี้ชาวสวนจะเริ่มแต่งดอกออกในส่วนที่รับน้ำหนักมากถ้าผลโตส่วน
ใหญ่มักจะเป็นปลายกิ่ง ส่วนโคนกิ่งจะเก็บไว้ราดูทรงลูกอีกทีเพื่อทำการตกแต่ง ระยะเวลาต่อมาดอก
ทุเรียนจะเริ่มสลัดเปลือกหุ้ม ดอกทุเรียนภายในจะเริ่มบานเป็นสีขาวเป็นดอกตูมในระยะแรก (รูปที่
2.3)

รูปที่ 2.2 ดอกทุเรียนระยะดอกมะเขือ
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รูปที่ 2.3 ดอกทุเรียนระยะทิ้งเปลือกหุ้ม
เมื่อดอกทุเรียนสลัดเปลือกหุ้มออกแล้ว ดอกภายในจะมีสีขาวอมเหลืองนิดๆ เป็น
ดอกตูมระยะแรก ดอกทุเรียนต่อมาดอกทุเรียนจะบานตามลำดับ และเมื่อถึงระยะสุดท้าย จะมีภูมิ
ปัญญาชาวสวนที่เรียกว่าการปัดดอกเพื่อช่วยในการผสมเกสร ทำให้มีโอกาสในการติดผลมากยิ่งขึ้น
(รูปที่ 2.4) การปัดดอกทุเรียนจะทำในช่วงหัวค่ำไม่เกินสองทุ่มเพราะเป็นระยะเวลาที่ดอกทุเรียนบาน
เต็มที่ โดยจะใช้ไม้กวาดด้ามยาว 2-3 เมตร หัวกวาดมีขนาดเล็กๆ ไว้เพื่อปัดดอกชข่วยผสมเกสรตาม
กลุ่มดอกที่ปัดถึง ส่วนที่ปัดไม่ถึงเป็นส่วนยอดของต้น จะมีลมบนช่วยผสม แต่บางสวนก็ไม่เลือกใช้วิธีนี้

รูปที่ 2.4 ดอกทุเรียนระยะเริ่มบานและบานเต็มที่
เป็นระยะที่ชาวสวนจะทำการปัดดอกทุเรียนเพื่อเพิ่มโอกาสในการติดผล
ดอกทุเรียนระยะทิ้งกลีบ เมื่อดอกทุเรียนผสมเกสรแล้วจะมีการทิ้งกลีบดอกคงเหลือ
แต่แก่นเกสรภายในดอกมีลักษณะเป็นต่อมทรงรีมีหางยาว เมื่อทิ้งกลีบแล้วจะเหลือเป็นปลอกหุ้มอยู่
ปลอกส่วนนี้ชาวสวนจะเรียกว่าหมวก พอส่วนนี้หลุดไปต่อมรีจะเป็นเป็นลักษณะหนามเล็ก ๆ มีหาง
ยาวที่เรียกว่า “หางแย้” (จักรพันธุ์, 2563) ที่พร้อมพัฒนาเป็นผลต่อไป (รูปที่ 2.5)
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รูปที่ 2.5 ดอกทุเรียนระยะทิ้งกลีบดอก
เมื่อดอกทุเรีย นเข้าระยะหางแย้แล้ วจะถือได้ว่าเริ่มเข้าสู่ระยะเป็นผลทุเรียนแล้ ว
ระยะหางแย้นี่ ต่อมาหางแย้จะหลุดออกจากผล คือผลทุเรียนจะเริ่มเป็นทรงลู กแล้วหางแย้จะเริ่ม
เปลี่ยนเป็นสีดำเรียกว่า “หางแย้ไหม้”(รูปที่ 2.6) และต่อมาหางแย้จะหลุดออกจากตัวผลคงเหลือเป็น
ผลทุเรียนที่ชัดเจนในระยะนี้ทรงลูกทุเรียนจะชัดเจน อันเป็นระยะที่จะตัดแต่งผลที่ทรงไม่สวยอีกรอบ
หลังจากนี้ทุเรียนจะมีการขยายผลจากผลเล็กๆเพียงปลายนิ้วจนขยายพูมีขนาดใหญ่ถึง 3-4 กิโลกรัม
เป็นช่วงเวลที่ต้องดูแลเป็นอย่างดี และใช้น้ำในการเลี้ยงผล และต้นเป็นอย่างมาก น้ ำจึงเป็นเหตุปัจจัย
ที่สำคัญการทำสวนทุเรียน ด้วยทุเรียนหมอนทองมีระยะเวลาพัฒนาการตั้งแต่เริ่มตาดอกจนเป็นผลสุก
ใช้เวลาราว 120 วัน ผลจะแก่พร้อมที่จะออกสู่ท้องตลาดได้

รูปที่ 2.6 ทุเรียนระยะหางแย้ไหม้จะเริ่มมีการขยายผลผลสร้างเนื้อ
เมื่อหางแย้หลุดจะเป็นทรงผลที่ชัดเจน
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จากกระบวนการดังที่กล่าวมาจากการเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ทำให้เห็นว่าการพัฒนาการ
จากดอกทุเรียนจนมาเป็ น ผลทุเรีย นที่มีรสชาติที่คนนิยม ผ่านกระบวนการมาอย่างไรไม่ง่ายเลยที่
ผลผลิตทุเรียนจะออกมาสู่ท้องตลาดได้ ยังต้องผ่านวิกฤตต่างๆเช่น ลม ฟ้า อากาศ พายุฝน ที่มีส่วนทำ
ให้ ผ ลผลิ ตเสี ย หายไปเป็ น อย่ างมาก อาจจะกล่ าวได้ ว่าร้อยเปอร์เซนของผลผลิ ต ทุ เรียนที่ ผ ลิ ตได้
สามารถผ่านอุปสรรคจนมาถึงผู้บริโภคมีไม่เกิน 60-70 เปอร์เซนจากผลผลิตทั้งหมด เป็นภาพสะท้อน
ถึงกระบวนการพลวัตของการทำสวนทุเรียนที่เปลี่ยนแปลงไป และยังต้องพัฒนาต่อไปอีกในอนาคต
2.1.1.3 ข้อมูลการตีความเชิงสัญลักษณ์: สัญวิทยา
การตีความเชิงสัญลักษณ์ หรือทฤษฎีสัญวิทยา (semiology) เป็นระบบการสื่อสารที่
ครอบคลุมหลายด้านในทุกภาคส่วนของงานศิลปะ ความมุ่งหมายของการสร้างสัญลักษณ์ทางศิลปะ
คือการย่อเรื่องราวขนาดใหญ่ให้เล็กลงในเชิงสัญลักษณ์ เช่น เครื่องหมายจราจรต่างๆที่ทำให้เราทราบ
ข้อกำหนด ข้อห้ ามอย่างย่ อ แต่ตรงความหมาย และสร้างความเข้าใจระหว่ างบุคคลด้วยกัน เป็ น
ศาสตร์ ที่ ท ำการศึ ก ษาการทำงานของสั ญ ญะ (sign) และทำการสำรวจกระบวนการที่ ได้ ม าซึ่ ง
ความหมาย (signification) ภายในกระบวนการนี้ สั ญ ญะมี ส่ ว นประกอบที่ ส ำคั ญ สองส่ ว น คื อ
รูปสัญญะ (Signifier) และความหมายสัญญะ (signified) ธีรยุทธ บุญมี ได้ขยายความตรงจุดนี้ว่าการ
แบ่งรูปสัญญะและความหมายสัญญะเป็นแนวคิดที่ได้มาจากปรัชญาของเพลโตหรือแบบเพลโตคริส
เตียนที่จำแนกระหว่างรูปแบบ และเนื้อหา (idea, form /substance) หรือการแบ่งระหว่าง spirit /
matter หรือ soul / body (ธีรยุทธ, 2551)
เดอ โซซูร์ ให้คำอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวหมาย (Signifier) และตัวหมายถึง
(Signified) โดยระบุ ว่ า สั ญ ญะทุ ก อย่ า งจะมี 2 มิ ติ มิ ติ ที่ ห นึ่ ง คื อ มิ ติ ที่ เป็ น ส่ ว นร่ ว มซึ่ ง เรี ย กว่ า
“Language” หรือหลักเกณฑ์ที่ใช้ และมิติที่สองเรียกว่า “Speech” หรือลีล าการใช้ โดยโซซูร์ยัง
เสนอว่าสัญญะย่อยตัวหนึ่งจะยังไม่มีความหมายในตัวเองจนกว่าจะไปเทียบเคียงกับสัญญะย่อยตัว
อื่นๆที่อาศัยการเปรียบเทียบแบบคู่ตรงข้าม (Binary Opposition) (โซซูร์, 2560)

รูปที่ 2.7 หนังสือ semiology ของ Pierry Gulrand
ที่มา: http://nattawutsingh.blogspot.com/2012/02/blog-post_26.html
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การสร้างความหมายผ่านสั ญลักษณ์ ในงานศิลปะมีอยู่ห ลายรูปแบบทั้งการผ่านสี
และสัญลักษณ์ การสร้างสัญลักษณ์เพื่อการเล่าเรื่องผ่านงานศิลปกรรมอย่างย่นย่อ ต้องมีแนวความคิด
ประกอบเหตุ ผ ล ต่ อ รองกั บ แนวคิ ด ที่ จ ะเล่ าเรื่อ งอย่ างเป็ น เหตุ เป็ น ผล โดยการสร้ างสั ม การเชิ ง
สัญลักษณ์ขึ้นมา โดยอาจต่อรองกับสัญลักษณ์เดิมที่สร้างความเข้าใจ และใช้งานมาก่อนหน้านั้น โดยมี
ความเข้าใจในหลักสากล เช่น สีแดง=อัตราย เรียกว่าระบบสัญวิทยา เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
ระบบของสัญลักษณ์ ที่ปรากฏอยู่ในความคิดของมนุษย์ อันถือเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวของ
เรา สัญลักษณ์อาจจะได้แก่ ภาษา รหัส สัญญาณ เครื่องหมาย ฯลฯ หรือหมายถึงสิ่งที่ถูกสร้างขึ้ นมา
เพื่อให้มีความหมายแทนของจริงในตัวบทและในบริบทหนึ่งๆ

2.2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
โครงการวิจัยในครั้งนี้ใช้แนวความคิดตั้งต้นมาจากการทำสวนทุเรียน โดยอาศัยข้อมูลจาก
พัฒนาการของดอกทุเรียนเป็นตัวแปรตั้งต้น และนำข้อมูลมาตีความหมายเชิงสัญลักษณ์ โดยนำมาต่อ
ลองแทนค่าสมการกับสัญลักษณ์ดั้งเดิมที่มีความหมายอยู่ก่อนหน้านั้น
2.2.1 แนวทางศึกษา และถอดแนวความคิด
การถอดสมการเชิงสัญลักษณ์ เพื่อทำการออกแบบเป็นการแทนความหมายด้วยสิ่งที่
ต้องการสื่อ โดยการใช้สัญลักษณ์ในการแทนที่ ที่อิงกับการถอดแนวคิดเชิงสัมการของสัญลักษณ์ใน
งาน โดยทำการปรับเปลี่ยนแทนค่าอย่างเป็นระบบดังตารางถอดตัวอย่างสมการดังนี้
ค่า
รูปแบบ หรือ
สัมการขั้นปฐม
ความหมาย
ความหมายขั้นต้น
ภูมิ
ที่ปรากฏ
เ ห รี ย ญ เหรียญประกอบด้วยพระ มี มู ล ค่ า ใช้ ช ำระ
มู ล ค่ า ห นึ่ ง บรมฉายาทิสลักษณ์
ห นี้ ใ น ท า ง
บาท
กฏหมายในมูลค่า
หนึ่งบาท

สัมการเชิง
สัญลักษณ์ขั้น
ทุติยภูมิ
พระบรมฉายา
ลั ก ษ ณ์
สัญลักษณ์เป็น
สั ญ ลั ก ษณ์ ที่
ต้ อ ง เค า ร พ
สั ก ก า ร ะ ใน
วัฒนธรรมไทย

การแทนค่าที่ใช้ใน
งาน
เหรียญ หรือธนบัตร
ไทยทุกหน่วยสตางต์
มี ค่ า เท่ า กั น ในเชิ ง
สั ญ ลั ก ษณ์ ข องพระ
บรมฉายาทิสลักษณ์
ของพระมหากษัตริย์
แต่ มี ค่ า ต่ า งกั น ใน
มู ล ค่ าการชำระหนี้
ทางกฏหมาย

2.2.2 เครื่องประดับเทียบเคียง เครื่องประดับผลงานของซัลบาโด ดาลี (Salvador
Dalí)
ซัลบาโด ดาลี เป็นศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานในแนวทางเซอร์เรียลลิสม์ (Surrealism)
หรือศิลปะลัทธิเหนือจริง นอกจากผลงานด้านจิตรกรรม ซัลบาโด ดาลี สร้างสรรค์งานด้าน
เครื่องประดับโดยคงลักษณะเหนือจริงตามแนวทางของตนเอง แต่ปรับเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นงาน
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ประติมากรรมขนาดเล็กในรูปแบบงานเครื่องประดับโดยถอดแบบมาจากงานจิตรกรรมที่เขาได้
รังสรรค์ขึ้น อาทิเช่นชิ้นงานที่เป็นนาฬิกาพกอยู่ในสภาวะอ่อนตัวประหนึ่งผ้าผวย โดย ซัลบาโด ดาลี
อธิบายไว้ว่า "...ฉันได้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างเวลา และสถานที่ตั้งแต่วัยเด็กอย่างไรก็ตามการ
ประดิษฐ์"... “นาฬิกาพกรูปทรงอ่อนเหลวของฉันแสดงให้เห็นว่าเป็นการแสดงออกถึงการทำนายเวลา
การแบ่งแยกเวลา และสถานที่ ความเร็วของการเดินทางในยุคปัจจุบัน (การเดินทางในอวกาศ) เป็น
การยืนยันความเชื่อนั้น เวลาไม่แข็งกระด้างเป็นของเหลว" (ดาลี, 2562)

รูปที่ 2.8 เครื่องประดับรูปลักษณ์นาฬิกาอ่อนเหลวของ ซัลบาโด ดาลี
ที่มา : https://viola.bz/jewelry-art-by-salvador-dali/
Salvador Dalí เกี่ยวกับการระบุลักษณะของมนุษย์ต่อสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีชีวิต
งานเครื่องประดับของซัลบาโด ดาลี แสดงถึงลัทธิเหนือจริง โดยแทนค่าเชิงสัญลักษณ์
โดยใช้นาฬิกาเป็นเครื่องหมายแทนเวลา แต่แท้จริงแล้วนาฬิกาไม่ใช่เวลานาฬิกาเป็นเพียงวัตถุสมมุติ
เพื่อแจ้งเวลา โดยปรับเปลี่ยนค่าสัญลักษณ์ตั้งต้นของนาฬิกาที่เป็นเครื่องมือในการแจ้งเวลาโดยใช้
กลไกในการขับเคลื่อน ที่เป็นระบบแมคคานิค (mechanic) ที่ขับเคลื่อนโดยเฟืองขับที่ต้องคงอยู่ในรูป
ของแข็งเสมอในเชิงสัจจะนิยม แต่ปรับเปลี่ยนค่าวัตถุที่เป็นจริงในเชิงสัจจะนิยม มาเป็นเหนือจริงโดย
ทำลายค่าความแข็งของวัตถุ มาเป็นลักษณะอ่อนเหลวแต่ยังคงใช้รูปแบบนาฬิกาดั้งเดิม มาแทนค่า
ความเป็นเวลา แต่ยังคงใช้รูปแบบนาฬิกาเพื่อต่อลองความเข้าใจเชิงการสื่อสารกับคนทั่วไป ไม่ถึงขั้น
สร้างเป็นลักษณะนามธรรม เวลาของซัลบาโด ดาลี จึงทำหน้าที่เชิงสัญลักษณ์ให้คนทั่วไปยังคงเข้าใจ
ความหมายการแทนค่า อันอยู่ในรูปของเหลวเพื่อสื่อสารวิธีคิดในเรื่อง “ห้วงเวลา” ที่เป็นการแสดง
ลักษณะเวลากับความรวดเร็วในปัจจุบันที่แทนลักษณะของเหลวไม่ใช่วัตถุกระด้าง ถึงแม้ว่างานของดา
ลี จะไม่ได้ต่อลองกับความหมายเชิงสัญลักษณ์อื่น แต่เป็นการตีความปรับเปลี่ยนรูปแบบสัจจะนิยม
มาเป็นลัทธิศิลปะเหนือจริง แต่ยังคงต่อลองรูปแบบเดิมแต่เปลี่ยนบริบทเพื่อสร้างความเข้าใจในบริบท
เดิม
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2.2.3 อารมณ์และความรู้สึกของงาน
การออกแบบเครื่องประดับในครั้งนี้เป็นการออกแบบในลักษณะของการตีความเชิง
ความคิด ผ่านค่าการตีความเชิงสัญลักษณ์ เพื่อถ่ายทอดแนวความคิดการตีความในระบบสัญวิทยา
การตีความแทนค่าสมการ และถอดความหมาย

รูปที่ 2.9 อารมณ์และความรู้สึกของงาน
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บทที่ 3
วิธีการดำเนินงาน
3.1 วิธกี ารดำเนินงาน
การดำเนินงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยการเก็บข้อมูล และนำมาวิเคราะห์เชิงสัญลักษณ์เพื่อแทน
ค่าสมการ ตามแนวทางวิถีพลวัตชาวสวนทุเรียนตามข้อมูลที่ได้ศึกษา และวิเคราะห์ในประเด็นว่าการ
ทำสวนทุเรียนจันทบุรี อันเป็นพลวัตทางธุรกิจที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งของวิถีเกษตรกร และธุรกิจการ
ส่งออกทุเรียนของชาวจันทบุรี ที่ส่งผลถึงความเป็นแปลงในหลายด้าน ในการเก็บข้อมูลจึ งเลือกใช้การ
เก็บข้อมูลชั้นต้น เฝ้าดูเปลี่ยนแปลงของดอกทุเรียนนับแต่เปิดตาดอกจนถึงพัฒนาการเป็นผลทุเรียน
เพื่อเข้าใจทั้งวิถีการเปลี่ยนแปลงกายภาพของดอกทุเรียน และแนวทางการทำสวนทุเรียนของชาวสวน
ทุ เรี ย นในแต่ ล่ ะ ห้ ว งเวลา เพื่ อ หาความสั ม พั น ธ์ น ำมาตี ค วามเป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ใ นการออกแบบ
เครื่องประดับ โดยอาศัยการต่อลองงของรูปแบบดั่งเดิม และสัญลักษณ์ผ่านการตีความหมายใหม่
3.1.1 แผนการดำเนินงาน
ผู้วิจัยเริ่มเก็บข้อมูลทางเอกสารเกี่ยวกับการทำสวนทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี โดยเริ่มต้น
จากเอกสารในอดีตที่มีการระบุถึงการทำสวนทุเรียน และเอกสารร่วมสมัยอื่นๆไร่เรียงมาตามห้วงเวลา
เพื่อเข้าใจถึงพัฒนาการความสำคัญของทุเรียน ทำให้เห็นภาพว่าเดิมทีทุเรียนจันทบุรี มีความเป็นมา
และมีการพัฒนาการปลูกอย่างเป็นลำดับจนถึงปัจจุบัน
การดำเนินการภาคสนามผู้วิจัยได้เริ่มเก็บข้อมูลภาคสนามในช่วงเดือนพฤศจิกายน ด้วย
เป็นช่วงต้นฤดูหนาว ลมหนาวแรกจะมีผลทำให้ทุเรียนเกิดตาดอก ผู้วิจัยจึงเริ่มเก็บข้อมูลพัฒนาการ
ของดอกทุเรียนแต่เริ่มต้น พร้อมด้วยเก็บข้อมูลการทำสวนทุเรียนแบบสังเกตการณ์ และมีส่วนร่วม
3.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลของโครงงานวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปลูก และพัฒนาการของทุเรียน
ส่วนที่ 2 การเก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูลพัฒนาการของดอกทุเรียน และการ
ทำสวนทุเรียน
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์การแทนค่าสมการทางสัญลักษณ์
3.1.3 วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทำการแบ่งวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูล ของโครงงานวิจัยออกเป็น 2 ส่ วน
หลักๆ ดังนี้
ส่วนที่ 1 เก็บข้อมูลทบทวนวรรณกรรม เพื่อเข้าใจถึงพัฒนาการทำสวนทุเรียนจันทบุรี
ว่ามีความเป็ น มาอย่างไร รวมถึง ประวัติความเป็ นมาของสวนทุ เรียนว่าเริ่มต้นอย่างไรเพื่อให้ เห็ น
ภาพรวมในอดีต ส่งผลถึงปัจจุบันว่ามีการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงแต่ล่ะช่วงเวลาอย่างไร
ส่ ว นที่ 2 เก็ บ ข้ อ มู ล ภาคสนามลงพื้ น ที่ ส วนทุ เรี ย น เพื่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล ภาพถ่ า ยการ
เปลี่ยนแปลงของดอกทุเรียนในแต่ล่ะช่วงเวลา เพื่อนำไปเป็นแนวทางการออกแบบ และเข้าใจถึงการ
ทำสวนทุเรียนในภาคปฏิบัติจริง ในลักษณะการสังเกตการณ์
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3.1.4 ขั้นตอนการเก็บข้อมูล
1. เก็บข้อมูลด้านเอกสารเพื่อทำความเข้าใจกับสิ่งที่ต้องการในเบื้องต้น
2. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในสวนในช่วงเวลาที่ดอกทุเรียนเริ่มมีพัฒนาการจนถึงเป็นทรงผล

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.2.1 การเก็บข้อมูล การบันทึก สังเกตการ และมีส่วนร่วม
ทำการเก็บข้อมูลด้านเอกสารในเบื้องต้น และลงพื้นที่เก็บข้อมูลในสวนทุเรียน เพื่อเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับทุเรียน และการทำสวนทุเรียน ทั้งแบบสังเกตการณ์ และมีส่วนร่วม

3.3 สรุปผลการลงพื้นที่การทำสวนทุเรียน
3.3.1 การลงพื้นที่เก็บข้อมูลในสวนทุเรียน
การลงพื้นที่เก็บข้อมูลในสวนทุเรียนเริ่มในช่วงเดือนพฤศจิกายน ด้วยเป็นช่วงที่ทุเรียน
เริ่มจะแทงตาดอก โดยเริ่มจากการทำให้ทุเรียนโศกด้วยการอดน้ำ และเมื่อลมหนาวแรกเข้ามาจะทำ
การให้น้ำหลังจากที่ทุเรียนโศกเต็มที่ เรียกว่า “เข้าน้ำครั้งแรกต้นฤดู” หลังจากนี้ชาวสวนจะทำการ
เช็คต้นทุเรียนในแต่ล่ะต้นว่าเริ่มมีการเดินตาดอกหรือยัง ถ้าเริ่มมีก็คือว่าทุเรียนต้นดังกล่าวเริ่มให้
ผลผลิต และหลังจากนั้นตาดอกทุเรียนจะมีการพัฒ นาการตามลำดับตามที่กล่าวไปแล้วในบทที่ 2
นอกจากนั้ น ผู้ วิจัย จะทำการเก็บ ข้อมูลแบบสั งเกตการณ์ และมีส่ วนร่ว ม เพื่ อให้ เข้าใจถึงหลั กการ
จั ด การส่ ว นทุ เรี ย นในแต่ ล่ ะ ช่ ว งเวลาตามพั ฒ นาของดอกทุ เรีย นเพื่ อ นำมาตี ค วามในเชิ งอารมณ์
ความรู้สึก ข้อมูลจากการเก็บข้อมูลในส่วนนี้จะนำภาพพัฒนาการของดอกทุเรียนในแต่ล่ะช่วงนำมา
ถอดเป็นภาพลายเส้น และวิเคราะห์อารมณ์ความรู้สึกในเชิงสัจนิยมเป็นขั้นแรก และสุดท้ายจะตีความ
ร่วมกับสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อมาตีความหมายลักษณะใหม่ให้กับงานเครื่องประดับ โดยทำการ
สรุปเป็นตารางที่ 3.1 ดังนี้
ตารางที่ 3.1 ภาพพัฒนาการของผลทุเรียน และการถอดแบบเพื่อหาแนวคิดเชิงสัญลักษณ์
ลำดับ
การปรับเพื่อหา
อธิบาย
พัฒนาการ
ข้อมูลจากภาพถ่าย การถอดเป็นลายเส้น ความเชื่อมโยง
แนวคิด
ของดอก
เชิงสัญลักษณ์
ความรู้สึก
ทุเรียน
การกำเนิด
หน่อแรกผลิ
1. ตาดอก
ของราชา
ทุเรียน
ผลไม้
ระยะตา
จุดเริ่มต้น
ปลา ตาปู
เพียงเล็กๆที่
รอวันเติบโต
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ)
ลำดับ
พัฒนาการ
ข้อมูลจากภาพถ่าย
ของดอก
ทุเรียน

2. ดอก
ทุเรียนระยะ
ดอกมะเขือ

3. ดอก
ทุเรียนระยะ
ทิ้งเปลือก
หุ้ม

การปรับเพื่อหา
การถอดเป็นลายเส้น ความเชื่อมโยง
เชิงสัญลักษณ์

อธิบาย
แนวคิด
ความรู้สึก
เปลือกบาง
การปกป้อง
ฟูมฟักรักษา
ดอกขาวของ
ทุเรียนซ่อน
ตัวอยู่ใน
เปลือกบางสี
เขียวรอการ
ผลิบาน
เริ่มผลิดอก
เติบโต ดอก
ขาวเริ่มทิ้ง
เปลือกหุ้ม
พ้นการ
ปกป้องของ
เปลือก

4. ดอก
ทุเรียนระยะ
เริ่มบาน

เริ่มบานแรก
แย้ม รอวัน
เติบโตเพื่อ
ผสมเกสร

5. ดอก
ทุเรียนระยะ
บานเต็มที่

ระยะบาน
สุดท้ายก่อน
เปลือกดอก
โรยรา เกสร
พร้อมการ
ผสมพันธ์
ก่อนความ
เป็นผล
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ)
ลำดับ
พัฒนาการ
ข้อมูลจากภาพถ่าย
ของดอก
ทุเรียน

การปรับเพื่อหา
การถอดเป็นลายเส้น ความเชื่อมโยง
เชิงสัญลักษณ์

อธิบาย
แนวคิด
ความรู้สึก

6. ดอก
ทุเรียนระยะ
ทิ้งกลีบดอก

ผลิแรกหน่อ
อ่อนก่อนเป็น
ผล

7. ทุเรียน
ระยะหางแย้
ไหม้และเริ่ม
มีการขยาย
ผลผล

ผลิผลเล็กรอ
วันเติบโต

8. ผล
ทุเรียนระยะ
เป็นทรงผล

ความ
สมบูรณ์
พร้อมแห่ง
ราชผลไม้

3.4 ข้อมูลจากการวิเคราะห์ตารางที่ 3.1
ข้อมูล จากตารางที่ 3.1 การถอดรูป แบบพั ฒ นาการของผลทุเรียนในเบื้อ งต้น เป็น การ
ถ่ายทอดลักษณะจริงของพัฒนาการผลทุเรียน และทำการถอดรูปแบบเพื่อหาแนวทางการแทนค่าเชิง
สัญลักษณ์เพื่อสื่อแนวความคิดถ่ายทอดออกมาเป็นเครื่องประดับ เห็นได้ว่าพัฒนาการของผลทุเรียน
จะเริ่ มจากหน่ อเล็ กๆในการแทงตาดอก และพั ฒ นาการเป็ น ลำดับ ขั้น เกือ บทุ ก การพั ฒ นาการมี
รูปแบบการปกป้องแต่ล่ะชั้นที่ดูเปราะบาง แต่เมื่อท้ายสุดแล้วกลับได้เปลือกทุเรียนหนามแหลมที่
ห่อหุ้มเนื้อภายในที่มีความอ่อนนุ่ม ซึ่งสะท้อนลักษณะของทุเรียนได้เป็นอย่างดีด้วยผลที่ดูแข็งแรง แต่
ซ่อนความเปราะบางไว้ภายใน ด้วยทุเรียนเป็นผลไม้ที่ต้องการการดูแลอย่างสูง ทุกช่วงเวลาถึงจาก
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สามารถเติบโตเป็ นผลที่มีคุณภาพให้ผู้คนได้ลิ้มลอง และเป็นสินค้าเกษตรกรรมส่งออกที่เลื่องชื่อได้
ด้วยรูปแบบทุเรียนในการพัฒนาในแต่ล่ะขั้นเมื่อถอดแบบออกมาแล้วจะมีรูปลักษณะเป็นแฉกกระจาย
ตัว จากจุ ด เริ่ม ต้น จุ ด เดี ย วคล้ ายมงกุ ฎ ซึ่งสั มพั น ธ์กับ ชื่ อ “ราชาผลไม้ ” จากรูป แบบ และแนวคิ ด
ดังกล่าวดังกล่าวจึงนำลักษณะเชิงสัญลักษณ์นี้มาออกแบบแทนค่าในเชองงานออกแบบเครื่องประดับ
ตารางที่ 3.2 ตารางการออกแบบลักษณะเชิงสัญลักษณ์ของทุเรียน
รูปแบบตั้ง
สัญลักษณ์
ภาพลายเส้น
แนวความคิดการเปรียบเทียบ
ต้น
เปรียบเทียบ
สังข์เป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นมงคล
การเริ่ ม ต้ น ใหม่ ด้ ว ยเคยเป็ น ที่ เ ก็ บ
1. ตาดอก
คัมภีร์พระเวท และเป็นอาวุธของพระ
ทุเรียนระยะ
วิ ษ ณุ (พนิ ด า,2562) การเกิ ด ตาดอก
ตาปลา ตาปู
ทุเรียนเปรียบได้ว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดี
ของชาวสวนทุเรียน ด้วยหมายความว่า
สิ่งที่ลงแรงทำมาเริ่มออกผลให้เห็น
2. การ
ทุ เรี ย นมี ฉ ายาว่ า “ราชาแห่ ง ผลไม้ ”
กระจาย
และลักษณะการพัฒนาการของทุเรียน
แฉกของ
ในแต่ละดับขึ้นจนถึงพัฒนาเป็นหนาม
ระยะดอก
มีรูปแบบสัมพันธ์กับรูปแบบของมงกุฏ
ตูมของดอก
อันเป็นสัญลักษณ์แทนความเป็นราชา
ทุเรียน
หยิน–หยาง สัญลักษณ์แห่งความสมดุล
ของธรรมชาติ ด้วยสรรพสิ่งบนโลกมีสิ่ง
คู่กันเสมอ มีมืดก็ต้องมีสว่าง มีผู้หญิงก็
3. ดอก
ต้อ งมี ผู้ ช าย หากขาดสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งไป
ทุเรียนระยะ
หรือมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากหรือน้อยเกินไป
บานเพื่อ
ก็จะเกิด ภาวะไม่ ส มดุล (อาร์ม ,2563)
การผสม
เปรี ยบได้ กับ ช่ ว งดอกทุ เรีย นบานที่ มี
เกสร
การผสมเกสรในช่ว งเวลาที่เหมาะสม
และสมดุล เพื่อให้เกสรติดเพื่อพัฒ นา
เป็นผลทุเรียนต่อไป
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ)
รูปแบบตั้ง
ภาพลายเส้น
ต้น
4. ลักษณะ
การกระจาย
และรูปแบบ
หนามของ
ดอก และ
ผลทุเรียน

สัญลักษณ์
เปรียบเทียบ

แนวความคิดการเปรียบเทียบ
ลักษณะการกระจายของดอกทุเรียนในช่วง
ทิ้งกลีบดอก แสดงถึงการที่ละทิ้งสิ่งปกป้อง
ระยะสุ ด ท้ า ยก่ อ นเริ่ ม พั ฒ นาเป็ น หนาม
ทุ เ รี ย นที่ แ ข็ ง แรง สามารถเปรี ย บได้ กั บ
ระบบขับเคลื่อนฟันเฟืองที่ส่งต่อพลวัตในรุ่น
สู่รุ่น

3.5 อธิปราย และสรุปผลการแทนค่าเชิงสัญลักษณ์ของพัฒนาการของดอกทุเรียน
จากการเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อทำการศึกษาพัฒนาการของดอกทุเรียนเพื่อนำมาแทนค่า
เชิงสัญลักษณ์เพื่อนำมาออกแบบให้สัมพันธ์กับแนวคิดที่ตั้งไว้สามารถอธิปราย และสรุปผลได้ดังนี้
กล่าวคือพัฒนาการของดอกทุเรียนสามารถแบ่งพัฒนาการได้เป็นสีระยะกว้างๆคือ
3.5.1 ระยะการเริ่มต้น และพัฒนาลักษณะดอกตูม
ดอกทุเรียนจะเริ่มเจริญเติบโตจากการขยายตัวของตาดอกทุเรียน หรือเรียกว่าตาปู ตา
ปลา ด้วยมีขนาดเล็ กมากในหน่ อยมิล ลิเมตร ชาวสวนทุเรียนต้องอาศัยการสั งเกตว่าตาดอกเริ่มมี
หรือไม่ถ้าเริ่มมีตาดอกย่อมหมายความว่าสวนทุเรียนของตนได้เกิดผลผลิตในระยะแรกเริ่ม ทำให้เกิด
ความรู้สึกปิติ และมีความหวังจากการที่ประคับประครองดูแลมาเกือบครึ่งปี จึงเปรียบเสมือนการ
เริ่มต้นที่จะฟูมฟักให้พัฒนาการของดอกทุเรียนเจริญเติบโตต่อไปเป็นผลทุเรียนที่สมบูรณ์ ด้วยกว่าจะ
ถึงจุดนั้นจากตาดอกขนาดเท่าหัวไม้ขีด จะต้องพัฒนาเจริญเติบโตเป็นผลทุเรียนที่มีน้ำหนัก 4-5 ก.ก.
ที่เป็นสัดส่วนการขยายตัวระดับ พันเท่าเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ และพัฒนาต่อไปในลักษณะดอก
ตูม เพื่อเป็นดอกที่บานออกให้เกิดการผสมเกสรเพื่อพัฒนาเป็นผลทุเรียน โดยการพัฒนาลักษณะดอก
ตูมเริ่มจากตาดอก มะเขือพวง และระยะทิ้งเปลือกเป็นดอกตูมที่เริ่มจะบาน (ตารางที่ 3.1 ช่องตาราง
ที่ 1)
จากพัฒนาการดังกล่าว และการวิเคราะห์ลักษณะรูปทรงเป็นลายเส้น และการถอดค่า
เบื้องต้น ผู้วิจัย ได้เลือกใช้สัญลักษณ์ หอยสังข์มาแทนค่าเชิงสัญลักษณ์ด้วยหอยสังข์เป็นเครื่องหมาย
มงคล พิ ธี ร ดน้ ำ ทั ก ษิ ณ าวรรตที่ ผ่ า นสั ง ข์ เป็ น น้ ำ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ เป็ น ความหมายของการเริ่ ม ต้ น ใหม่
เปรียบเสมือนกับการเดิน ตาดอกของทุเรียนอันเป็นการเริ่มต้นของการพัฒ นาเป็นผลทุเรียนต่อไป
(ตารางที่ 3.2 ช่องตารางที่ 1)
3.5.2 ระยะดอกทุเรียนตูม
เมื่อพ้ น ระยะตาปลา ตาปู ดอกทุเรียนจะเข้าสู่ ระยะดอกตูมที่ เริ่ม ต้น จากระยะดอก
มะเขือ ดอกทุเรียนจะแตกช่อออกเป็นแฉก ในแต่ล่ะช่อหมายความว่าในหนึ่งดอกคือหนึ่งผลทุเรียน
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แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกดอกจะสามารถพัฒนาเป็นผลทุเรียนได้ ในช่วงนี้ชาวสวนจะทำการตัดแต่ง
ระยะแรก โดยพิ จารณาจากตำแหน่งที่ติดดอกของดอกทุเรียนว่าอยู่ในตำแหน่งใดของกิ่ง ถ้าอยู่ใน
ตำแหน่งที่เปราะบางจะทำการแต่งออก เพราะถ้าเก็บไว้เมื่อผลโตจะมีปัญหากับการรับน้ำหนักของกิ่ง
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเสียหายมากกว่าเป็นผลดี (ตารางที่ 3.1 ช่องตารางที่ 2)
การพัฒ นาการในระยะนี้ผู้วิจัย วิเคราะห์ จากลักษณะการแตกช่อของดอกทุเรียน ที่
คล้ ายลั ก ษณะของมงกุ ฎ อั น สอดคล้ อ งกั บ สมยานามของทุ เรีย นคื อ “ราชาแห่ งผลไม้ ” ที่ ค วรมี
สัญ ลั กษณ์ เป็ น มงกุฎ แต่กระนั้ น แล้ วความเป็นราชาไม่ได้จะเป็นโดยง่ายแต่ต้องผ่านการคัดสรรที่
เหมาะสม ด้วยดอกทุเรียนระยะนี้เป็นระยะแรกที่มีการแต่งดอก เปรียบเสเหมือนกับการคัดสรรราชา
ที่ มี ค วามเหมาะสมควรค่ าแห่ งความเป็ น ราชาของผลไม้ เมื่ อ อยู่ ในตำแหน่ งที่ ไม่ ดี ก็ ไม่ ส ามารถ
เจริญเติบโตต่อไปได้ (ตารางที่ 3.1 ช่องตารางที่ 2)
3.5.3 ระยะดอกทุเรียนบาน
ดอกทุเรียนเมื่อบานพร้อมจะมีการผสมเกสร ซึ่งจะมีผสมเกสรในช่วงเวลาเพียงเย็นถึง
หัวค่ำเท่านั้น ในระยะนี้ชาวสวนมักนิยมการปัดดอกเพื่อช่วยในการผสมเกสร กระบวนการในช่วง
ระยะเวลานี้ทุกอย่างต้องมีความเหมาะสมทั้งลมหนาวที่จะช่วยปัดละอองเกสรให้ผสมในช่วงเวลาที่
สมดุล ต่อเมื่อการผสมเกสรสำเร็จ ดอกทุเรียนจะทิ้งทุกอย่างเหลือเพียงเกสรภายในที่พร้อมพัฒนาเป็น
ผลทุเรียน(ตารางที่ 3.1 ช่องตารางที่ 4)
พัฒนาการช่วงนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้สัญลักษณ์หยิน –หยาง มาปรับใช้ด้วยเป็นสัญลักษณ์
แห่งความสมดุลของธรรมชาติ เพราะด้วยสภาวะปัจจัยการผสมเกสรของดอกทุเรียนต้องเป็นสภาวะที่
เหมาะสม จึงสามารถติดดอก และพัฒนาต่อเป็นผลทุเรียนในที่สุด (ตามตารางที่ 3.2 ช่องตารางที่ 3)
3.5.4 ระยะพัฒนาการเป็นผลทุเรียน
ระยะการพัฒนาการระยะนี้เป็นการเปลี่ยนผ่านจากระบบดอกมาเป็นผลทุเรียนอย่าง
แท้จริง ด้วยเมื่อทุเรียนผสมเกสรติดแล้ว จะทำการทิ้งกลีบดอกออกคงเหลือเพียงเกสรภายในที่พร้อม
เติบโตเป็นผล อันเป็นการทิ้งสิ่งปกป้องห่อหุ้มในขั้นสุดท้ายก่อนพัฒนาเป็นเปลือกหนามแข็งที่ปกป้อง
ต้น เอง ในระยะนี้ จ ะมี ก ารตั ดแต่ งทรงผลเพื่ อเหลื อเฉพาะทุ เรีย นทรงผลดี ได้ น้ ำหนั ก ตามความ
ต้องการของตลาด จากดอกทุเรียนมากมายเหลือคณานับ จะเหลือเพียงผลทุเรียนเพียงแค่ 30-100
ผล ตามขนาดความแข็งแรงของต้น เพื่อมิให้ต้นรับภาระมากนัก เพราะเปรียบเสมือนกับคนท้องที่ต้อง
ดูแลลู ก ถ้ามีลู ก มากไปจะทำให้ ต้นทุ เรียนอ่ อนแอ และอาจตายได้ ซึ่งเป็น ผลเสี ย หายร้ายแรงต่ อ
ชาวสวนทุเรียน(ตารางที่ 3.1 ช่องตารางที่ 6-7)
การพั ฒ นาการระยะสุ ด ท้ ายนี้ ผู้ วิจั ย ได้ เลื อ กเอาสั ญ ลั ก ษณ์ ฟั น เฟื อ งมาแทนค่ าเชิ ง
สัญลักษณ์ ด้วยฟันเฟืองมีลักษณะคล้ายหนามทุเรียน และเป็นสัญลักษณ์แสดงการขับเคลื่อนของ
พลวัตเพื่อก้าวไปข้างหน้า และด้วยการทิ้งเปลือกเปรียบดังการส่งผ่านรุ่นต่อรุ่นเพื่อให้ชาวสวนรุ่นหลัง
แข็งแกร่งด้วยตนเอง ในระบบวิธี คิดแบบใหม่บนรากฐานขององค์ความรู้แบบเก่า ด้วยการตัดแต่งผล
ทุเรียนนั้นในอดีตไม่มีความนิยม ส่งผลให้ผลผลิตทุเรียนมีทรงลูกที่ไม่สวย และน้ำหนักไม่ดี กลายเป็น
ภาระของต้นทุเรียนทำให้ไม่สมบูรณ์ แต่ด้วยองค์ความรู้แบบใหม่ ผนวกกับแนวทางความต้องการของ
ตลาด และความเข้าใจในธรรมชาติของต้นทุเรียนมากขึ้น ทำให้เกษตรกรชาวสวนทุเรียนรุ่นใหม่ เน้น
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แนวทางรักษาต้น สร้างคุณภาพให้ผล เป็นฟันเฟือนหลักที่ส่งผลให้ทุเรียนเป็นสินค้าการเกษตรที่นำ
รายได้สูงเข้าสู่ประเทศไทยในปัจจุบัน(ตามตารางที่ 3.2 ช่องตารางที่ 4)

3.6 สรุปและอธิปรายเพื่อการออกแบบ
จากการอภิป รายผลการแทนค่าเชิงสั ญลั กษณ์ ของพั ฒ นาการของดอกทุเรียน ผู้ วิจัยได้
วิเคราะห์ ข้ อมูล และตี ความสู่ ทัศ นธาตุ เพื่อ ผสานกั บรูป แบบการแทนค่าเชิงสั ญ ลั กษณ์ เพื่ อ เป็ น
แนวทางในการออกแบบเครื่องประดับได้ดังนี้
โดยภาพรวมผู้วิจัยต้องการนำสัญลักษณ์ที่วิเคราะห์ร่วมกับลักษณะของผลทุเรียนในช่วง
ระยะเวลาต่างๆ ประกอบเป็นรูปทรงที่ดูทันสมัย เพื่อต่อรองกับความหมายเดิม ให้มีลักษณะกลไก
แทนพลวัตการขับเคลื่อน โดยยังมีรูปแบบที่เข้าใจร่วมกันอยู่ในภาพรวมของลักษณะผลทุเรียน
3.6.1 เส้น
ลักษณะของเส้น จะเน้นเส้นที่คดโค้งเพื่อแสดงการเคลื่อนไหว และส่งต่อเป็นพลวัต ใน
ลักษณะฟันเฟือง เพื่อให้ดูเป็นแรงขับเคลื่อนของชาวสวนทุเรียนรุ่นใหม่ โดยผสานกับรูปแบบของผล
และดอกของทุเรียนในแบบเดิม เพื่อสร้างความหมายใหม่ให้กับชิ้นงานออกแบบ
3.6.2 สี
อารมณ์ ของสีสรรค์ที่นำมาใช้ส่วนหนึ่งจะอิงกับสีสรรค์เดิมในความเป็นธรรมชาติของ
ทุเรียนในกลุ่มสี เหลือง ทอง น้ำตาล แต่จะแทนค่าสีด้วยวัสดุเพื่อให้ดูทันสมัย อย่างพื้นผิวโลหะสีทอง
สีเงิน และสีจากพลอยเหลือง เพื่อแทนค่าความเป็นสมัยใหม่ กลไกการขับเคลื่อน และส่งต่อจากรุ่นสู่
รุ่น
3.6.3 วัสดุ และพื้นผิว
วัสดุที่นำมาใช้ ในการขึ้นตัวเรือนเป็นวัสดุโลหะเงิน 925 อันเป็นวัสดุทั่วไปในการผลิ ต
เครื่องประดับ ด้วยมีการขึ้นรูปที่ง่าย แก้ไขได้ไม่ยาก จัดการได้หลายกระบวนการทั้งการผลิตแบบขึ้น
มือ และระบบการหล่อโลหะ โดยพื้นผิวจะเน้นเรียบมีการชุบทองคำ หรือสร้างพื้นผิวในบางจุด
3.6.4 เทคนิคในการผลิตเครื่องประดับ
เทคนิ คในการผลิ ตเครื่องประดับ ใช้การขึ้น รูป ด้ วยระบบคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อสามารถ
รองรับ การผลิ ตแบบอุตสาหกรรมได้ และจะมีกลไกการปรับเปลี่ ยนลายละเอียดในชิ้นงานเพื่อให้
ชิ้นงานมีความน่าสนใจมากขึ้น
3.6.5 รูปแบบผลงานทีท่ ำการออกแบบ
ผลงานในการออกแบบจะออกแบบเป็นลักษณะข้อต่อเดี่ยวขนาดเล็ก โดยมีกลไกการ
ปรับเปลี่ยนภายในข้อ และแต่ล่ะข้อสามารถนำมาต่อเป็นเครื่องประดับได้หลายชนิดเช่น ต่างหู จี้ และ
สร้อยข้อมือ โดยทำการผลิต 10 ชิ้น
3.6.6 ตำแหน่งของเครื่องประดับ
ตำแหน่งการประดับด้วยเป็นข้อต่อที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ แต่ด้วยลักษณะการต่อของ
ข้อจึ งสามารถปรับ ได้เป็ น จิ้ ต่างหู และสร้อยข้อมือด้วยสร้างข้อมือคือการนำมาต่อรวมกันแสดง
ลักษณะการขับเคลื่อนได้ชัดเจน

บทที่ 4
การออกแบบ
งานวิจัยสร้างสรรค์เครื่องประดับภายใต้แนวคิดจันทบุรี นครแห่งผลไม้ จากการศึกษา และ
วิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลเพื่อหารูปแบบ และแนวทางการออกแบบผลงานเครื่องประดับโดยมี
ขั้นตอนดังนี้

4.1 แนวทางการออกแบบ (Design Brief)
แนวทางการออกแบบได้มาจากการวิเคราะห์ ข้อมูลในบทที่ 3 อันเป็นการเก็บข้อมูล
พัฒนาการของดอกทุเรียน เพื่อนารูปแบบพัฒนาการ ผนวกกับแนวความคิดพลังการขับเคลื่อนของ
การทาสวนทุเรียน เพื่อแทนค่าเชิงสัญลักษณ์เพื่อเล่าเรื่องราวความเป็นมาของทุเรียน และการทาสวน
ทุเรียน สร้างสรรค์เป็นงานเครื่องประดับที่ใช้รูปแบบเชิงสัญลักษณ์ผนวกกับรูปแบบพัฒนาการของ
ทุเรียน เพื่อถ่ายทอดแนวความคิดพลวัตการทาสวนทุเรียนจันทบุรี นครแห่งผลไม้
4.1.1 ชื่อโครงการ (Project)
เครื่องประดับภายใต้แนวคิดจันทบุรี นครแห่งผลไม้
4.1.2 ข้อมูลเบื้องต้น (Primary data)
ทุเรียนได้รับฉายาว่า “ราชาแห่งผลไม้” พื้นที่การเพาะปลูกที่สาคัญคือภาคตะวันออก
โดยเฉพาะจันทบุรี ที่มีความเลื่องชื่อด้านการทาผลไม้มายาวนาน สืบต่อมารุ่นต่อรุ่นจนเกิดองค์ความรู้
ในการพัฒนาด้านการผลิตที่ก้าวหน้า จนถึงเป็นสินค้าส่งออกด้านการเกษตรที่สาคัญระดับประเทศ
องค์ความรู้ และพัฒนาการที่ส่งผ่านเปรียบเสมือนพลวัตที่ส่งต่อ จึงเป็นที่มาของแนวความคิดการ
ออกแบบเครื่องประดับเพื่อบอกเล่าเรื่องราวดังกว่า
4.1.3 ปัญหาในการออกแบบ (Problem)
ปัญหาเบื้องต้นคือการแทนค่าสมการเชิงสัญลักษณ์ที่จะนามาใช้ในการออกแบบถึงแม้ว่า
ทุเรียนจะมีคาส าคัญคือ “ราชาแห่งผลไม้” อันเป็นแนวความคิดปลายทาง สัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึง
ทุเรียนก่อนจะมาเป็นผล จึงเป็นแนวทางที่สาคัญเพื่อนามาเป็นการตีความเชิงสัญลักษณ์ การลงพื้นที่
เก็บข้อมูลจึงเป็นการตั้งคาถามถึงความเป็นมาของทุเรียนว่ามีพัฒนาการอย่างไร และผ่านกระบวนการ
อย่างไร จึงสามารถนาข้อมูลมาตีความเชิงสัญลักษณ์ ที่ต้องการถ่ายทอดออกมาในชิ้นงาน
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4.1.4 วัตถุประสงค์ในการออกแบบ (Objective)
เพื่อสร้างสรรค์เครื่องประดับที่แสดงความหมายของทุเรียนในมิติที่แสดงลักษณะการ
ขับเคลื่อนการเป็นไปของทุเรียนผ่านลักษณะเชิงสัญลักษณ์ที่อิงความหมายใหม่ผสานกับความหมาย
ดั้งเดิม
4.1.5 ประเภทเครื่องประดับ (Jewelry Type)
เครื่องประดับแนวความคิด ผสานลักษณะเชิงสัญลักษณ์ รูปแบบข้อต่อเพื่อปรับแปลง
เป็นเครื่องประดับจี้ ต่างหู สร้อยข้อมือ
4.1.6 วัสดุ (Materials)
โลหะเงิน และวัสดุหินสี
4.1.7 รูปแบบแนวทาง (Theme)
คาหลัก (Key Word) : ราชาแห่งผลไม้, ทุเรียนจันทบุรี, พลวัต
4.1.8 แนวคิดในการออกแบบ (Concept Design)
การทาสวนทุเรียนเป็นการดาเนินงานเชิงพลวัตที่มีพัฒนาการอย่างชัดเจน แนวคิดตั้งต้น
ของการออกแบบต้องการแทนค่าเชิงพลวัต ผ่านสัญลักษณ์แทนความหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ทุเรียนโดยผ่านการตีความแทนค่าเพื่อสื่อสารออกมาในรูปแบบเครื่องประดับ ที่สร้างความเข้าใจใน
ทุเรียนในความหมายในอีกมิติ
4.1.9 อารมณ์และความรู้สึกของงาน (Mood & Tone)
ชิ้นงานจะแสดงความรู้สึกที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนเปรียบดังวิถีสังคมเกษตร ในรูปแบบที่
อาศัยเค้าโครงเดิมของลักษณะผลทุเรียน แต่แผงความหมายเชิงสัญลักษณ์ไว้ตามลักษณะที่ปรากฏอยู่
ตามส่วนต่างๆ หนามทุเรียนที่แสดงสัญลักษณ์เชิงซ้อนทั้งความเป็นยอดมงกุฏในความหมายราชา
ผลไม้ และในขณะเดียวกันก็แทนระบบฟันเฟือนแทนการขับเคลื่อนทางพลวัต รวมถึงลักษณะวงโค้งใน
ชิ้นงาน และกลไกที่ปรับเปลี่ยนได้ดังรูปที่ 4.1 อารมณ์และความรู้สึกของงาน
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รูปที่ 4.1 อารมณ์และความรู้สึกของงาน

4.2 การออกแบบสร้างสรรค์ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
เนื้อหางานออกแบบประกอบด้วย การถ่ายทอดลักษณะของรูปแบบทุเรียนในรูปแบบเดิมที่
คุ้นชิ้น แต่สอดแทรกสัญลักษณ์แนวความคิดลงไปในลักษณะของส่วนต่างๆของชิ้นงาน การเชื่อมต่อ
และกลไก เพื่อถ่ายทอดความหมายผ่านแนวความคิดเชิงสัญลักษณ์เพื่อสื่อถึงความเป็นราชาผลไม้
พลวัตการขับเคลื่อนของการทาสวนทุเรียน ผ่านเครื่องประดับเชิงสัญลักษณ์
4.2.1 รูปร่างรูปทรงที่นามาออกแบบ
4.2.1.1 รูปร่างรูปที่นามาออกแบบจะใช้โครงสร้างดั้งดิมของผลทุเรียนเป็นโครงสร้าง
หลักในการสื่อสารถึงแนวความคิด ประกอบกับการตีความผสมผสานกับรูปแบบเชิงสัญลักษณ์ เพื่อ
แสดงแนวความคิดของงานได้ชัดเจนขึ้น
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ตารางที่ 4.1 ตารางการวิเคราะห์รูปร่างรูปทรงที่นามาใช้ในการออกแบบ
รูปแบบดั้งเดิม

รูปแบบปรับหา
สัญลักษณ์ที่นามา
ความเชื่อมโยงเชิง
ปรับใช้
สัญลักษณ์

คาอธิบายแนวความคิด
รูปแบบดั้งเดิมได้รับแรงบันดาลใจ
มาจากการเดินตาดอกของทุเรียน ที่
เป็ น จุ ด เริ ่ ม ต้ น ของผลทุ เ รี ย นโดย
น ามาแทนค่ า กั บ สั ง ข์ ท ี ่ ม ี ค วาม
หมายถึงการเริ่มต้น ความเป็นมงคล
รูปแบบดั้งเดิมได้รับแรงบันดาลใจ
จากดอกทุเรียนในระยะตูมที่ออกช่อ
เป็ น แฉกคล้ า ยมงกุ ฎ อั น เป็ น
จุดเริ่มต้นของความเป็นราชาผลไม้
จึงได้นามาแทนค่ากับมงกุฏอันเป็น
สัญลักษณ์ของความเป็นราชา
รูปแบบดั้งเดิมได้รับแรงบันดาลใจ
มาจากดอกทุ เ รี ย นช่ ว งดอกบาน
จนถึงช่วงเวลาปัดดอก ด้วยการผสม
เกสรต้องมี ร ะยะเวลาที่ เหมาะสม
และสมดุ ล เกสรจึ ง จะท าการผสม
เปรียบได้กับสัญลักษณ์หยินหยางที่
แสดงถึงความสมดุลของธรรมชาติ
รูปแบบดั้งเดิมได้รับแรงบันดาลใจ
จากผลทุเรียนที่ส มบูรณ์มีห นามที่
แข็งแรงปกป้องผลที่อ่อนนุ่มภายใน
เปรียบได้กับฟัน เฟือ งที่ส ่ง แรงต่ อ
เป็นพัฒนาการของชาวสวนทุเรียน
จ า ก ร ุ ่ น ส ู ่ ร ุ ่ น อ ั น เ ป ็ น พ ล วั ต
การเกษตรที่สาคัญของจันทบุรี
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4.2.2 วัสดุ
วัสดุโลหะเงิน และหินสี
4.2.3 สีที่นามาใช้ในการออกแบบ
ลักษณะสีที่นามาใช้ในการออกแบบจะอิงกลุ่มโทนสีเอิร์ธโทน (Earth tone color) เพื่อ
สื่อสารลักษณะการทาเกษตร แต่ในชิ้นงานจริงจะเน้นไปในแนวทางการพื้นผิวโลหะเงิน และวัสดุหินสี

รูปที่ 4.2 ลักษณะสีที่นามาใช้ในการออกแบบ
4.2.4 ตาแหน่งของเครื่องประดับ
ต าแหน่ ง การประดั บ ด้ ว ยเป็ น การออกแบบเครื ่ อ งปรั บ ดั บ ลั ก ษณะข้ อ ต่ อ ที ่ ม ี ก าร
ปรับ เปลี่ย นได้ต าแหน่ งที่ว างไว้ค ื อการปรับ เป็ น จี้ ต่างหู และก าไล เพื่อให้ส ามารถสวมใส่ ไ ด้
หลากหลายแสดงลักษณะของการเปลี่ยนแปลง ในความหมายของพลวัตการขับเคลื่อนที่ไม่หยุดนิ่ง
ของการทาสวนทุเรียนในสถานะราชาแห่งผลไม้

4.3 การออกแบบภาพร่าง
การออกแบบภาพร่างมีการวางแผนงานไว้ 3 ขั้นตอน ในขั้นตอนแรกเป็นการถอดรูปแบบ
พัฒนาการของดอกทุเรียนมาจัดวางในลักษณะเครื่องประดับ เพื่อค้นหาแนวทางการแทนค่า เชิง
สัญลักษณ์ ขั้นต่อมาเป็นการถอดแบบรูปแบบดั้งเดิมในลักษณะใหม่แต่คงเค้าเดิมแต่การประกอบสร้าง
เป็นไปในลักษณะการประกอบกลไก ขั้นตอนที่ 3 จะน าเอาสัญลักษณ์ที่ศึกษาไว้มาต่อรองกับรูป
แบบเดิมโดยยังคงเค้าลักษณะที่สือถึงผลทุเรียน แต่เป็นการผสานรูปแบบเชิงสัญลักษณะ และการก่อ
รูปแบบใหม่
4.3.1 แบบร่างขั้นที่ 1
แบบร่างในขั้นนี้จะประมวลรูปแบบพัฒนาการของดอกทุเรียนจนมาเป็นผลทุเรียนที่ได้
ข้อมูลมาจากการลงพื้นที่ และจัดวางในลักษณะพัฒนาการเชิงสัจนิยม จัดวางองค์ประกอบโดยไม่
มุ่งเน้นการสื่อสัญลักษณ์
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รูปที่ 4.3 แบบร่างขั้นที่ 1
4.3.1.1 การวิเคราะห์แบบร่างขั้นที่ 1
ภาพรวมของแบบร่างตามแนวทางขั้นแรก มีความเป็นไปในลักษณะการปรับรูปแบบ
พัฒนาการของดอกทุเรียนจนถึงผลทุเรียนมาจัดวางองค์ประกอบใหม่ เพื่อทดลองแนวทางการ
ออกแบบสามารถสรุปข้อดีข้อปรับปรุงได้ดังในตารางที่ 4.2 ดังนี้
ตารางที่ 4.2 ตารางวิเคราะห์แบบร่างขั้นที่ 1
แบบร่าง
ข้อดี
แนวทางที่ 1 - เป็นแนวทางแรกเริ่มลักษณะการจัดวาง
องค์ประกอบ แนวทางกึ่งเสมือนจริง เพื่อ
หาทิศทางของงานการเรียงร้อย
องค์ประกอบเป็นการช่วยดึงอารมณ์ และ
ความรู้สึกช่วงตอนเก็บข้อมูลออกมาได้ดี
เพราะขณะเขียนภาพร่างจาเป็นต้องคิดถึง
แต่ล่ะห้วงเวลาว่า แต่ล่ะพัฒนาการมีผลต่อ
ความรู้สึกอย่างไร

ข้อปรับปรุง
- ด้วยเป็นการจัดองค์ประกอบแบบ
กึ่งเสมือนจริ ง เป็นเพียงการเรี ย บ
เรียงทิศทางแนวความคิด แต่ยังไม่มี
อะไรแปลกใหม่ เป็ น เพี ย งการ
ออกแบบดั ด แปลงพั ฒ นาการของ
ดอกทุเรียนเอามาเรียงร้อยด้วยกัน มี
เ พ ี ย ง ท ั ศ น ะ ธ า ต ุ แ ต ่ ย ั ง ไ ม ่ มี
แนวความคิด
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4.3.2 แบบร่างขั้นที่ 2
ร่างแบบขั้นที่ 2 ผู้วิจัยเริ่มจับทางเริ่มต้นจากค าส าคัญคือ “พลวัต” ที่หมายถึงแรง
ขับเคลื่อน ทาให้ตีค่าเชิงสัญลักษณ์ได้ถึงระบบฟันเฟืองที่เป็นกลไกขับเครื่องเชิงงานช่าง แต่ฟันเฟือนก็
เป็นสัญลักษณ์สากลของการขับเคลื่อนสิ่งอื่นๆด้วยเช่นกัน ประกอบกับลักษณะของเปลือกทุเรียนมี
ลักษณะเป็นหนามคล้ายกับฟันเฟือง จึงลองจัดวางออกแบบการแทนค่าผสมผสานหนามทุเรียนกับ
ฟันเฟืองให้แทนค่าการขับเคลื่อนแทนพลวัตการพัฒนาการของการทาสวนทุเรียน

รูปที่ 4.4 แบบร่างขั้นที่ 2
4.3.2.1 การวิเคราะห์แบบร่างขั้นที่ 2
วิเคราะห์การพัฒนาแบบร่าง เพื่อนาไปเป็นแบบร่างขั้นสุดท้ายมีผลสรุปข้อดี ข้อเสีย
ต่าง ๆ ดังในตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 ตารางวิเคราะห์แบบร่างขั้นที่ 2
แบบร่าง
ข้อดี
ข้อปรับปรุง
แนวคิดที่ 2 - เริ่มมีทิศทางในการออกแบบมากยิ่งขึ้น ด้วย - แบบร่างขั้นที่ 2 ถึงจะดูมีแนวทาง
จากภาพร่ า งขั ้ น ที ่ 1 เป็ น การร้ อ ยเรี ย ง ที ่ ช ั ด เจนขึ ้ น แต่ ก ็ ย ั ง ไม่ ส ามารถ
พัฒนาการของดอกทุเรียน ลักษณะดังกว่าได้ ตอบโจทย์แนวความคิดได้ทั้งหมด
น าความคิ ด ไปสู ่ ค าว่ า “พลวั ต ” คื อ การ คงเป็ น เพี ย งการจั ด วางรู ป แบบ
ขับเคลื่อนจึงได้แนวคิดการผสานหนามทุเรียน ทุเรียนในลักษณะฟันเฟือง อันเป็น
กับฟันเฟืองแทนสัญลักษณ์การขับเคลื่อน โดย การตอบโจทย์ แ นวทางได้ เ พี ย ง
นาเอาลักษณะของหนามทุเรียนมาออกแบบใน ระดับหนึ่ง
ลักษณะฟันเฟือง ลองจัดวางองค์ประกอบใหม่
ท าให้ ไ ด้ ส ั ญ ลั ก ษณ์ ข องพลวั ต คื อ แรงขั บ ใน
เบื้องต้น และยังได้รูปแบบทุเรียนในแนวทาง
ใหม่ที่เริ่มตรงกับแนวความคิด
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4.3.3 แบบร่างขั้นที่ 3
ร่างแบบขั้นที่ 3 เริ่มต้นวิเคราะห์สัญลักษณ์เพื่อการแทนค่าแนวความคิดโดยสามารถ
สรุปได้ดังในตาราง 4.1 เบื้องต้นเป็นการลองจัดวางลักษณะสัญลักษณ์ผสานกับรูปแบบการพัฒนาการ
ของดอกทุเรียน และลักษณะการคลี่คลายเพื่อหาแนวทางการออกแบบให้ได้ตามแนวความคิด โดย
เลือกที่จะออกแบบเครื่องประดับในลักษณะข้อต่อ ที่สามารถต่อเรียงกันได้แบบการขับเคลื่อนของ
ฟันเฟือง และในทุรายละเอียดจะผสานแนวความคิดเชิงสัญลักษณ์ได้ในแต่ล่ะรายละเอียด

รูปที่ 4.5 แบบร่างขั้นที่ 3
4.3.1.1 การวิเคราะห์แบบร่างขั้นที่ 3
วิเคราะห์การพัฒนาแบบร่าง เพื่อนาไปเป็นแบบร่างขั้นสุดท้ายมีผลสรุปข้อดี ข้อเสีย
ต่าง ๆ ดังในตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.4 ตารางวิเคราะห์แบบร่างขั้นที่ 3
แบบร่าง
ข้อดี
แนวคิดที่ 3 - มี ค วามชั ด เจนขึ ้ น ในส่ ว นที ่ น ามา
ออกแบบ โดยเจาะจงออกแบบใน
ลักษณะข้อต่อ ให้แต่ล่ะข้อสามารถเชื่อ
ต่อกันได้อย่างต่อเนื่องลักษณะฟันเฟือง
แทนแนวความคิ ด แบบพลวั ต ที ่ จ ะส่ ง
ต่อไปได้เรื่อยๆ ส่วนรายละเอียดในแต่
ล่ ะ ส่ ว นจะแสดงแนวความคิ ด เชิ ง
สัญลักษณ์แนวทางต่างๆสอดแทรกไว้
เพื่อต่อโจทย์การออกแบบ

ข้อปรับปรุง
- ถึงแม้ว่าจะได้แนวทางที่ชัดเจนแล้ว แต่
ในรายละเอียดต่างๆยังคงต้องพัฒนาต่อ
อาทิ เ ช่ น การออกแบบลั ก ษณะกลไก
เพื่อให้เชื่อมโยงกับกลไกการปรับเปลี่ยน
และต่อเนื่องในแนวทางพลวัต
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4.4 การพัฒนาแบบร่าง
เมื่อได้แนวทางที่แน่ชัดเจน จึงได้น าเอาแนวความคิด และทิศทางในการออกแบบ มา
พัฒนาแบบร่างเพื่อทาการผลิตเป็นชิ้นงานเครื่องประดับ
4.4.1 การพัฒนาแบบร่าง
จากแนวทางตามแบบร่างขั้นที่ 3 ผู้ว ิจัยเริ่มจับทิศทางในการพัฒ นาแบบด้ว ยการ
ออกแบบเป็นเครื่องประดับรูปแบบข้อต่อ โดยอาศัยรูปทรงของผลทุเรียนมาเป็นโครงร่างการสื่อสาร
ถึงแนวความคิด และได้แนวทางการจัดวางที่สามารถต่อเนื่องกันในลักษณะที่ใช้หนามทุเรียนแทน
สั ญ ลั ก ษณ์ ฟ ั น เฟื อ งที ่ ร ้ อ ยเรี ย งต่ อ เนื ่ อ งกั น โดยสามารถแยกออกเป็ น ข้ อ เพื ่ อ ปรั บ เปลี ่ ย นเป็ น
เครื่องประดับรูปแบบอื่นได้ เช่น จี้ ต่างหู ฯลฯ

รูปที่ 4.6 การพัฒนาแบบร่างที่ 1
4.4.1.1 การวิเคราะห์การพัฒนาแบบร่าง
จากการวิเคราะห์การพัฒนาแบบร่างที่ 1 เพื่อนาไปพัฒนาเป็นแบบร่างขั้นสุดท้าย
เพื่อทาการผลิตเป็นเครื่องประดับสามารถผลสรุปข้อดี ข้อปรับปรุงได้ดังตารางแสดงที่ 4.4
ตารางแสดงที่ 4.5 การวิเคราะห์การพัฒนาแบบร่างที่ 1
แบบร่าง
ข้อดี
ข้อปรับปรุง
แบบร่างที่ 1 - โครงสร้างการจัดวางมีความชัดเจน - การแทนค่ า เชิ ง สั ญ ลั ก ษณ์ ย ั ง คงมี เ พี ย ง
แล้วสามารถนาไปพัฒนาต่อได้ตาม
แนวความคิดเดียวคือฟันเฟือนแทนพลวัต แต่
ทิศทางแนวความคิดที่กาหนดไว้
สั ญ ลั ก ษณ์ อ ื ่ น ที ่ จ ะน ามาร่ ว มใช้ ใ นการ
ออกแบบยังไม่ปรากฏชัด
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4.5 แบบร่างขั้นสุดท้าย
หลังจากประมวลแนวทางทั้งหมด และพิจารณาข้อบกพร่องในชั้นตอนของการพัฒนาแบบ
ร่างจนได้ทิศทางที่ชัดเจน และแก้ปัญหาการแทนค่าเชิงสัญลักษณ์ไว้ในรายละเอียดของตัวชิ้นงานโดย
โดยทาการอธิบายตาแหน่งการแทนค่าเชิงสัญลักษณ์ไว้ในตารางที่ 4.5

รูปที่ 4.7 แบบร่างขั้นสุดท้าย
ตารางที่ 4.6 ตารางการอธิบายตาแหน่งการแทนค่าสมการเชิงสัญลักษณ์
รูปแบบที่
สัญลักษณ์ที่
รูปตาแหน่งที่
ปรับเปลี่ยนการ
คาอธิบายแนวทางการแทนค่าเชิง
นามาการ
ปรากฏในงาน
แทนค่าเชิง
สัญลักษณ์
แทนค่า
สัญลักษณ์
-ต าแหน่ ง ของชิ ้ นงานในช่ ว งข้ อ ต่อ ของ
ชิ้นงานแทนค่าด้วยรูปแบบการ
ปรับเปลี่ยนของตาดอก ที่แทนค่าสมการ
เชิงสัญลักษณ์ด้วยสังข์อันเป็นความหมาย
ของการเริ่มต้นใหม่ และความเป็นมงคล
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ)
รูปตาแหน่งที่
ปรากฏในงาน

สัญลักษณ์ที่
นามาการ
แทนค่า

รูปแบบที่
ปรับเปลี่ยนการ
แทนค่าเชิง
สัญลักษณ์

คาอธิบายแนวทางการแทนค่าเชิง
สัญลักษณ์
- ตาแหน่งของชิ้นงานที่เป็นรูปแบบหนาม
ทุเรียนแทนค่าด้ว ยรูปแบบดอกทุเรียน
ระยะตูมที่ออกดอกเป็นแฉก ที่แทนค่า
สมการเชิงสัญลักษณ์มงกุฏอันสัมพันธ์กับ
ฉายาผลไม้
- ตาแหน่งของชิ้นงานที่เป็นรูปแบบหนาม
ทุเรียนนอกจากการแทนค่าสมการเชิ ง
สั ญ ลั ก ษณ์ ม งกุ ฏ ยั ง แทนค่ า ความเป็ น
ฟั น เฟื อ งแทนค่ า คว ามเป็ น พ ล วั ต
การเกษตรของชาวสวนทุเรียนจันทบุรี
- ต าแหน่งของชิ้นงานรายละเอียดของ
หนามทุเรียนออกแบบให้ปลายกลมรีโดย
ได้รับแรงบันดาลใจจากดอกทุเรียนระยะ
ดอกมะเขื อ เพื ่ อ เชื ่ อ มโยงกั บ รู ป แบบที่
ปรากฏจริ ง จากพั ฒ นาการของดอก
ทุเรียน
- ตาแหน่งของชิ้นงานในส่วนที่แทนเนื้อ
ทุเรียน เป็นกลไกที่ปรับเปลี่ยนได้ แทนค่า
สมการเชิงสัญลักษณ์ด้วยหยิน -หยาง อัน
แ ท น ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ค ว า ม ส ม ดุ ล
นอกจากนี้การที่ออกแบบให้ปรับเปลี่ยน
ได้ยังหมายถึงการปรับเปลี่ยนพัฒนาการ
ทาสวนทุเรียนต่อไปไม่หยุดนิ่ง ดังกลไกที่
หมุนได้ไม่รู้จบ
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4.6 การเขียนแบบเพื่อการผลิต
การเขียนแบบเพื่อการผลิตในงานวิจัยนี้เลือกใช้การเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรม Matrix 9 เพื่อสามารถผลิตในระบบอุตสาหกรรมได้ เพราะชิ้นงานเป็นลักษณะข้อต่อที่
สามารถเชื่อต่อกันได้จึงจาเป็นต้องผลิตในจานวนหลายชิ้น

รูปที่ 4.8 ผลงานการเขียนแบบเพื่อการผลิต

4.7 การผลิตชิ้นงาน
การขึ้นต้นแบบชิ้นงาน ขึ้นต้นแบบเครื่องประดับด้วยการเขียนบน โปรแกรม Matrix 9
จากนั้นนำไปปริ้นด้วยเครื่อง RP Machine จากนั้นนำชิ้นงานส่งหล่อด้วยทองเหลือง ขัด แต่ง
ประกอบ ทำความสะอาดชิ้นงานเพื่อชุบ จะได้ชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์
4.7.1 วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการผลิต
ตารางที่ 4.7 วัสดุที่ใช้ในการทำต้นแบบ
1. เครื่อง RP Machine

2. ฐานยาง
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ)
3. ตะไบ

4. เลื่อยฉลุ

5. หัวแร้ง

6. กระบอกหล่องาน

4.7.2 ขั้นตอนการผลิต
1. เขียนแบบชิ้นงานตามแบบร่างขั้นสุดท้ายด้วยโปรแกรม Matrix 9 ผู้ออกแบบ
สามารถเห็นภาพชิ้นงานได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น แสดงดังรูปที่ 4.9

รูปที่ 4.9 ตัวอย่างการเขียนแบบ ด้วยโปรแกรม Matrix 9
2. ทำการวางซัพพอร์ตชิ้นงาน หลังจากนั้นนำไฟล์ส่งเข้าเครื่องปริ้น RP Machine
3. นำชิ้นงานที่ได้จากการปริ้นเครื่อง RP Machine ตัดแต่งก้านซัพพอร์ตให้ชิ้นงาน
เรียบร้อย ด้วยตะไบให้เรียบร้อย
4. นำหัวแร้ง มาจี้ที่รูตรงกลางของฐานยาง และนำต้นเทียนที่เตรียมไว้แล้ว ปลายด้าน
หนึ่งวางลงในรูของฐานยาง จากนั้นให้หัวแร้งจี้จนต้นเทียนติดกับฐานยางไม่ล้ม
5. นำชิ้นงานที่ทำการตกแต่งไว้เรียบร้อยแล้วมาต่อก้าน หากมีร่องรอยของชิ้นงานที่ไม่
สวยงาม ก็จัดการแต่งชิ้นงาน ก่อนที่จะนำไปติดต้นเทียน โดยการติดต้นเทียนจะติดแบบสับหว่างกัน
(ทุกแบบชิ้นงานควรทำมุม 45 องศา)
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6.เทปูนตามสัดส่วนที่ต้องการเทลงในเครื่องผสมปูน จากนั้นเทน้ำลงไปผสมกับปูน เมื่อ
ปูนกับนำเข้าที่แล้ว เทลงในกระบอกต้นเทียน (ใช้พลาสติกหุ้มกระบอกต้นเทียนไว้เรียบร้อยแล้ว)
7. นำเบ้ า ปู น วางใต้ ป ล่ อ งสุ ญ ญากาศที ่ ซ ึ ่ ง สุ ญ ญากาศจะถู ก ปล่ อ ยออกมาจากปั๊ ม
สุญญากาศ เพื่อไล่ฟองอากาศ เอาฐานออกและนำตัวเบ้าเข้าสู่เตาเผาสำหรับเผา เป็นกำจัดแม่พิมพ์เร
ซิ่นให้ละลาย เพื่อเป็นช่องสำหรับโลหะที่หลอมเหลวจะเข้าไปในโพรงของตัวแม่พิมพ์ในกระบวนการ
หล่อ (เนื่องจากไม่ได้ถ่ายรูปขั้นตอนนี้ จึงนำรูปจากอินเตอร์เน็ตมาประกอบ)

รูปที่ 4.10 ตัวอย่างเบ้าหล่อปูนสำหรับการหล่อ
ที่มา : https://www.mntjewelrysupply.com
8. หลังจากเตรียมเบ้าปูนเรียบร้อยแล้ว จึงทำการหล่อเครื่องประดับชิ้นงาน โดยการทำ
ให้โลหะเงิน ละลายเข้าไปแทนที่ชองว่างที่อยู่ภายในเบ้าปูน
9. นำโลหะที่จะใช้ในการหล่อเครื่องประดับ ใส่ลงไปในเครื่องเหวี่ยง ใช้ความร้อนใน
หลอมโลหะจนละลาย หลังจากนั้นนำเบ้าปูนออกจากเตาอบ แล้วนำไปวางลงในเครื่องหล่อ จากนั้น
กดปุ่มเพื่อให้เครื่องทำงาน
10. จากนั้นนำเบ้าปูนออกจากเครื่องเหวี่ยง ทิ้งไว้ประมานครึ่งชั่วโมง นำเบ้าปูนไปล้าง
ปูนออกด้วยการฉีดน้ำให้ปูนแตกออกจนหมด จะได้ชิ้นงานโลหะออกมา จึงนำไปล้างให้มีความสะอาด
มากขึ้น
11. นำชิ้นงานที่หล่อเสร็จแล้วไปสู่กระบวนการขัดแต่ง ฝัง ชุบชิ้นงานและประกอบ
ชิ้นงานตามแบบที่ออกแบบไว้
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รูปที่ 4.11 ชิ้นงานเสร็จสมบูรณ์

บทที่ 5
สรุปและวิเคราะห์ผลงานออกแบบ
5.1 สรุปผลการออกแบบ
5.1.1 แนวคิดในการออกแบบเครื่องประดับ
งานวิจั ย สร้ างสรรค์เครื่องประดับ ภายใต้แนวคิ ดจันทบุรี นครแห่ งผลไม้ เป็ นงานวิจัยที่
ต้องการสื่อถึงความเป็นสวนทุเรียนของจันทบุรี ให้ชัดเจนขึ้น ถึงแม้จะเป็นที่เข้าใจโดยทั่วกันว่า จังหวัด
จันทบุรีเป็นเมืองผลไม้ แต่ผู้คนส่วนใหญ่จะเห็นเพียงแค่ผล ลิ้มชิมเพียงรสชาติ แต่น้อยคนที่จะเข้าใจถึง
พัฒนาการ และพลวัตของสวนทุเรียนว่ามีที่มาอย่ างไร กว่าจะได้มาซึ่งฉายา “ราชาผลไม้” โดยผ่านการ
ตีความเชิงสัญลักษณ์สื่อสารเรื่องราวความเป็นไปของชาวสวนทุเรียนจันทบุรี
5.1.2 รายละเอียดของงาน
เครื่องประดับรูปแบบข้อต่อที่สามารถปรับการใช้งานได้ทั้งเป็นจี้ ต่างหู สร้อยข้อมือ โดยมี
กลไกการปรับเปลี่ยนเม็ดลูกปัด หรือเศษพลอย ภายในตัวข้อเครื่องประดับ ผลิตด้วยโลหะเงินจานวน 10
ชิ้น
5.1.3 ข้อจาจัดและปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิตชิ้นงาน
จากปัญหาที่เกิดขึ้นในการงานวิจัยสร้างสรรค์ในครั้งนี้ สามารถวิเคราะห์ และสรุปผลโดย
แยกเป็นขั้นตอนได้ดังตารางที่ 5.1 ดังนี้
ตารางที่ 5.1 ข้อจากัดและปัญหาที่เกิดขึ้นในการออกแบบ
1. ด้านการออกแบบ
ปัญหา
วิธีแก้ไขปัญหา
1.1 เบื้องต้นถึงแม้ว่าผู้วิจัยจะมีความเข้าใจเรื่อง 1.1 ลงพื้ น ที่ เก็บ ข้อ มูล ซึ่งกิน ระยะเวลาที่ ค่อ นข้ าง
การทาสวนอยู่ประมาณนึง แต่ก็ไม่เคยสังเกตลง นานคื อ เกื อ บ 6 เดื อ น เพื่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล สวนทุ เรีย น
ลึ ก ในการพั ฒ นาการของดอกทุ เรี ย นอั น เป็ น ตั้งแต่เริ่มเดินตาดอกจนเป็นผลสมบูรณ์ จึงทาให้เกิด
แนวคิ ด ตั้ ง ต้ น จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งศึ ก ษา และเก็ บ ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
ข้อมูลเชิงพื้นที่เพิ่มเติม
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ตารางที่ 5.1 (ต่อ)
1. ด้านการออกแบบ
ปัญหา
1.2 ข้ อ มู ล จากการลงพื้ น ที่ ทั้ ง แบบสั ง เกตการ
และมีส่ วนร่ว ม ถึงแม้ว่าจะเข้าใจข้อมูล และได้
อารมณ์ความรู้สึกที่เกี่ยวกับงาน ในช่วงต้นยังไม่
สามารถตีความงานเชิงสัญลักษณ์ได้ดีนัก
1.3 ปั ญ หาในการแทนค่ า เชิ ง สั ญ ลั ก ษณ์ ใน
เบื้ อ งต้ น ผู้ วิจั ย เห็ น เพี ย งการแทนค่ าสั ญ ลั ก ษณ์
แทนพลวัต ในรู ป แบบฟั น เฟื อ งอั น สั ม พั น ธ์ กั บ
หนามทุเรีย นเพียงเท่านั้ น ยั งไม่สามารถตีความ
เชิงสัญลักษณ์ในความหมายอื่นเพิ่มเติมได้
1.4 ถึงแม้ว่าระยะการออกแบบช่วงนี้จะสามารถ
ดึ ง สั ญ ลั ก ษณ์ ม าเที ย บเคี ย งเพื่ อ การใช้ ง านได้
แล้ ว แต่ ก ารแทนค่ าลงในงานออกแบบยั ง คงมี
ปัญหาอยู่

2. ปัญหาด้านการผลิต
ปัญหา
2.1 ในการผลิตเกิดปัญหาการสื่อสารล่ะหว่างช่าง
เขียนแบบ กับผู้วิจัยในเรื่องกลไกการปลับเปลี่ยน
เม็ดลูกปัดในตัวชิ้นงาน และข้อต่อระหว่างชิ้นงาน
ให้สัมพันธ์ต่อเนื่องกันได้ แต่เมื่องานผลิตออกมา
ชิ้นงานช่วงข้อต่อไม่พอดีมีขนาเล็กเกินไป

วิธีแก้ไขปัญหา
1.2 เริ่มต้นด้วยการนาเอาข้อมูลดิบมาออกแบบคือ
การที่เห็นพัฒนาการของดอกทุเรียนเปลี่ยนแปลง
อย่างไรก็ออกแบบไปตามนั้นในรูปแบบกึ่งสมจริง
และดึงอารมณ์ค วามรู้สึกในแต่ล่ะช่วงเวลาออกมา
ทาให้เริ่มเห็นภาพของการออกแบบขั้นต่อไป
1.3 วิเคราะห์ ลั ก ษณะเชิงสั ญ ลั กษณ์ มากขึ้น โดย
ย้อนกลั บไปคิดในจุดเริ่มต้นตั้งแต่การเกิดตาดอก
ทุ เรี ย น โด ยเชื่ อ ม โยงถึ ง สั ญ ลั กษ ณ์ ที่ แสด ง
ความหมายในแต่ล่ะช่วง และนามาปรับใช้ในการ
ออกแบบ
1.4 ปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ก ารวางสั ญ ลั ก ษณ์ และใช้
สัญลักษณ์เชิงซ้อนเข้ามาช่วยในงานออกแบบ โดย
ใช้ วิ ธี น าความ ห มายเชิ ง สั ญ ลั ก ษ ณ์ ลงไป ใน
รายละเอี ย ดชิ้ น งาน เช่ น หนามทุ เรี ย น แทนค่ า
ความหมายเชิงซ้อนทั้งมงกุฏ และฟัน เฟือง ในส่วน
ปลายแหลมของมงกุฏหยิบยืมลักษณะปลายกลม
ทรงบัวของดอกทุเรียนระยะดอกตูมมาใช้ เพื่อแฝง
ความหมายก่อนการกาเนิดผลทุเรียน
วิธีการแก้ไขปัญหา
2.1 ปัญหาข้อต่อชิ้นงานแก้ไขด้วยการนาชินงานไป
ให้ ช่างเครื่องประดับแก้ไขขั้นต้นโดยผลิตเป็นงาน
ขึ้นมือให้ได้สัดส่วนที่ถูกต้อง และใช้งานได้จริง และ
นาชิ้นงานไปเขียนแบบในโปรแกรมคอมพิวเตอร์อีก
ต่อหนึ่ง เพื่อให้สามารถผลิตได้หลายชิ้นงาน
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5.1.4 สรุปงบประมาณการผลิตเครื่องประดับ
งบประมาณการผลิตเครื่องประดับงานวิจัยสร้างสรรค์เครื่องประดับภายใต้แนวคิดจันทบุรี
นครแห่งผลไม้ แสดงในตารางที่ 5.2
ตารางที่ 5.2 สรุปงบประมาณการดาเนินงาน
รายการ
จานวน
โลหะเงิน
67 กรัม x 24 บาท
ค่าเขียนโปรแกรม
1 แบบ
ค่าขึ้นชิ้นงาน
1 ชิ้น
ค่าแม่พิมพ์ซิลิโคน
1 ชิ้น
ค่าฉีดเทียน
10 ชิ้น x 10 บาท
ค่าหล่อชิ้นงาน
10 ชิ้น
ค่าพลอย
10 เม็ด
ค่าขัด+ชุบ+ประกอบชิ้นงาน
10 ชิ้น
ราคารวมต้นทุนทั้งหมดของเครื่องประดับ
* หมายเหตุ ราคานี้ คือ ราคาเครื่องประดับต้นแบบ

ราคา (บาท)
1,608
1,200
1,500
800
100
700
3,500
2,500
11,908

ผลจากการสรุป งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน จากตารางที่ 5.3 งานต้น แบบ
เครื่องประดับชิ้นนี้มีค่าใช้จ่ายทั้งหมด 6,758 บาท

5.2 ข้อเสนอแนะของผู้วิจัย
5.2.1 หัวข้อวิจัย และเนื้อหา
หัวข้อวิจัย และเนื้อหาที่นามาเป็นโจทย์ในงานวิจัยสร้างสรรค์ชิ้นนี้ จากชื่อหัวข้อ “จันทบุรี
นครแห่งผลไม้” อาจดูขัดเขินกับการออกแบบที่ยกเพียงทุเรียนเพียงอย่างเดียว มิใช่การใช้ผลไม้ในจันทบุรี
ทั้ งหมดมาถ่ายทอดเป็ น งานเครื่อ งประดั บ ส่ ว นนี้ ผู้ วิจั ยมองว่าทุ เรียนเป็ น ดั ช นี ชี้วัด ที่ ส าคัญ ของภาค
เศรษฐกิจการเกษตรส่งออกของจันทบุรี ที่เป็นตัวนาทัพให้กับผลไม้อื่นๆ สมฉายาราชาแห่งผลไม้ อันถือ
เป็นตัวแทนของผลไม้จันทบุรีได้เป็นเหมาะสม ส่วนการนาแนวคิด“พลวัตชาวสวนทุเรียน” มาเป็นตัวแปร
ของ “นครผลไม้” ตามความเห็นของผู้วิจัยคิดว่า คาว่าจันทบุรีนครแห่งผลไม้ไม่ใช่เมืองที่เต็มไปด้วยผลไม้
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เมืองร้อนเพียงอย่างเดียว แต่เป็น การปลูกสร้างความเป็นนคร หรือเมืองจากพื้นฐานการทาสวนผลไม้
ส่งผ่านแนวคิดองค์ความรู้เชิงพลวัตจากรุ่นสู่รุ่น สร้างความเข้มแข็งให้นคร ด้วยเศรษฐกิจผลไม้ส่งออกเป็น
ปราการที่สาคัญให้กับเมืองจันทบุรี นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
5.2.2 การออกแบบ
การออกแบบเบื้องต้นถึงแม้ว่าจะมีการตั้งโจทย์เรื่องการแทนค่าสมการเชิงสัญลักษณ์ในการ
ออกแบบ แต่เมื่อเริ่มทางานจริงในเบื้องต้นของการหาข้อมูลยังคงไม่เห็นภาพที่ชัดเจนนัก แต่เมื่อลงพื้นที่
ในสวนทุเรียน อารมณ์ และความรู้สึกร่วมจึงเริ่มก่อตัวขึ้น การเข้าใจความหมายทุเรียนไม่ใช่แค่ผลไม้แต่
เป็นวิถี วัฒนธรรมประจาเมืองจันทบุรี ที่มีการพัฒนาการสานต่อไม่รู้จบ การดึงแรงบันดาลใจในส่วนนี้มีผล
เป็นอย่างยิ่งในการออกแบบ ทาให้เห็นภาพเชิงซ้อนของสัญลักษณ์ฝุดขึ้นมาในความคิด และต่อยอดการ
แทนค่าเชิงสัญลักษณ์ได้ตามที่ต้องการ
5.2.3 การผลิต
การวางแผนการผลิตผู้วิจัยตั้ง ใจว่าจะทาการผลิตด้วยการขึ้นต้นแบบอุตสาหกรรมตั้งแต่
เริ่มต้น ด้วยให้ส อดคล้องกับ แนวความคิด ในลักษณะงานคอนเซปดีไซด์ ที่สามารถทาการผลิตได้เป็น
จานวนมาก ด้วยรูปแบบลักษณะข้อต่อที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ แต่กระนั้นแล้วชิ้นงานที่ออกมาอาจจะไม่
ตรงกั บ ความต้ อ งการของผู้ วิ จั ย เสี ย ที เดี ย ว แต่ ก็ ถื อ ได้ ว่าค่ อ นข้ างตรงความต้ อ งการอยู่ ม าก ในส่ ว น
ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นเป็นเพียงความผิดพลาดในระบบข้อต่อที่แก้ไขได้จึงไม่มีผลอย่างไรกับชิ้นงานมากนัก

5.3 สรุปประโยชน์ที่ได้รับ
5.3.1 ข้อมูลงานวิจัยสร้างสรรค์เครื่องประดับภายใต้แนวคิดจันทบุรี นครแห่งผลไม้
ข้อมูลในงานวิจัยสร้างสรรค์ครั้งนี้แบ่งได้ออกเป้น 3 ส่วนคือการทบทวนวรรณกรรม การ
เก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ และข้อมูลการแทนค่าสมการเชิงสัญลักษณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.4.1.1 การทบทวนวรรณกรรมสามารถแบ่ งได้ เป็ น 2 ส่ ว นย่ อ ย คื อ ข้ อ มู ล ทุ เรี ย นเชิ ง
ประวัติศาสตร์เพื่อให้ ทราบประวัติความเป็นมาของทุเรียนจันทบุรี ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร ส่ วนมากมัก
ปรากฏในเอกสารการบันทึกประเภทจดหมายเหตุ และข้อมูลเชิงคติชนวิทยา จากข้อมูลทาให้เห็นห้วง
เวลาของการทาสวนทุเรียนได้ชัด และเข้าใจมากยิ่งขึ้ น ส่วนข้อมูลอีกด้านหนึ่งคือข้อมูลเกี่ยวกับการทา
เกษตรสวนทุเรียน ข้อมูลพวกนี้ไม่ได้ใช้ในงานมากนัก แต่เป็นพื้นความรู้ก่อนที่จะไปเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่
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5.4.1.2 การเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ถือได้ว่าเป็นหัวใจสาคัญของงานวิจัยชิ้นนี้ก็ว่าได้ ด้วยการลง
พื้นที่จริง ทาให้ได้รับรู้ข้อมูลจากประสบการณ์ตรง ได้สังเกตความเปลี่ยนแปลงของดอกทุเรียนในแต่ระยะ
การพัฒนา จนได้ข้อมูลทั้งในเชิงพื้นที่ และอารมณ์ความรู้สึกที่จะนามาใช้ในการออกแบบ
5.4.1.3 ข้อมูลการแทนค่าสมการเชิงสัญลักษณ์ ด้วยผู้วิจัยมีพื้นความรู้เชิงสัญวิทยามาแต่
เดิม การแทนค่าเชิงสัญลักษณ์จึงอาจไม่เป็นเรื่องยากนัก แต่แนวคิดวิธีการเชื่อมโยงจาเป็นต้องคิดวิเคา
ระห์ให้รอบคอบมาก เพราะการแทนค่าสมการเชิงสัญลักษณ์ ถ้าไม่เข้าใจการต่อลองความหมายเดิมกับ
การวางค่าแทนในความหมายใหม่ถ้าการเชื่อมโยงไม่มีความสัมพันธ์กัน การตีความหมายเชิงสมการที่แทน
ค่ามาจะไม่สามารถทางานเชิงสัญลักษณ์ตามความหมายได้อย่างแท้จริง
5.3.2 ข้อมูลด้านการผลิต
งานวิจัยสร้างสรรค์ชิ้นนี้มีการวางแผนแต่ต้นว่าจะทาการเขียนแบบ และผลิตด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ผู้วิจัยจึงต้องเข้าใจเงื่อนไขของโปรแกรมให้ดี โดยศึกษากับผู้เชี่ยวชาญ ด้วยการออกแบบให้มี
กลไกในชิ้นงาน ต้องอยู่ในเงื่อนไขการผลิตที่ผลิตได้จริงด้วยเช่นกัน รวมถึงว่าเมื่ อมีการเขียนแบบเพื่อการ
ผลิตจริงชิ้นงานมีขนาดเล็กมาก ทาให้สัดส่วนบางอย่างต้องเล็กลงตามสัดส่วน จึงเป็นที่มาของปัญหาการ
ผลิตดังที่กล่าวไปแล้วดังในตาราง 5.2 ในส่วนนี้จึงต้องคิดให้รอบคอบก่อนการกาหนดขนาดชิ้นงานถ้า
ชิ้นงานที่ออกแบบมีการใช้กลไกที่ต่างจากเครื่องประดับโดยทั่วไป
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