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บทน า 
 
1.1 ความส าคัญและที่มาของปัญหา 
 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง  เป็นแหล่งอนุสรณ์สถาน ที่รวบรวม เอกลักษณ์บ้านเชียง
จัดต้ังขึ้นในแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ต้ังอยู่ที่หมู่ที่ 13 ต าบล บ้านเชียง อ าเภอหนองหาน จังหวัด
อุดรธานี ปัจจุบันได้ยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลแล้ว พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ บ้านเชียงได้จัดแสดงหลักฐาน
ที่ ได้จากการส ารวจขุด ค้น ที่บ้านเชียง และแหล่งโบราณคดีใกล้เคียง อันประกอบด้วยกลุ่มภาชนะดิน
เผา เครื่องมือ เครื่องใช้และสิ่งอื่นๆอีกมากมาย   คณะกรรมการมรดกโลกได้ร่วมกันตกลงยอมรับให้ขึ้น
บัญชี “แหล่งวัฒนธรรมบ้านเชียง "ไว้เป็นแหล่งหนึ่งในบรรดามรดกโลก เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศไทย 
และเป็นอันดับที่  359 ของโลก เมื่อปี พ.ศ. 2535   (พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ บ้านเชียง. 
2551)[Online] และหากกล่าวถึงบ้านเชียงแล้วคนส่วนมากจะสามารถจดจ าและระลึกนึกถึงเป็นส่วน
ใหญ่ ก็คือภาชนะดินเผาบ้านเชียงที่บอกเรื่องราวต่างๆ ในอดีตถึงวัฒนธรรม การด าเนินชีวิต ความเชื่อ 
พิธีกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งลวดลายที่ปรากฏบนภาชนะดินเผาที่มี ความอ่อนช้อยสวยงามที่บรรพ
บุรุษได้สร้างสรรค์อย่างประณีตบรรจง ค่าที่มีความงดงามด้วยลวดลาย สีแดงที่เขียนลงไปในผิว
ภาชนะไม่มีที่ใดเสมอเหมือนนั้น  สามารถสร้างความส านึกและความภาคภูมิใจ แก่ผู้พบเห็น ซึ่งแสดง
ถึงอารยธรรมความเจริญอันเก่าแก่มาช้านานของแผ่น ดินไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่ราบสูงอีสานและ
สิ่งเหล่านี้สามารถจะแสดงออกมาในรูปร่างรูปทรง   ลวดลายอันสวยงามของภาชนะดินเผาซึ่งเป็น
สิ่งของเครื่องในชีวิตประจ าวันของคนในสมัยนั้นเป็นอย่างดี (พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกรมศิลปากร. 
2539 : 35) 
 อย่างไรก็ตามลวดลายเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง ในปัจจุบันมีการน าออกมาเผยแพร่ใน
ลักษณะของที่ระลึกหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจได้ซื้อหาเป็นเจ้าของโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ของที่ระลึกประเภทภาชนะที่เขียนสีและลวดลายเลียนแบบบ้านเชียงนั้นได้รับความนิยมและ
สามารถสร้างอาชีพให้กับประชาชนท าให้ชาวบ้านเชียงมีรายได้ ดังนั้นเมื่อเรากล่าวถึงบ้านเชียงคน
ส่วนมากจะนึกถึงเฉพาะหม้อไหลายเขียนสีบ้านเชียงว่ามีความสวยงามและบ่งบอกถึงอารยธรรมที่
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เจริญรุ่งเรืองแต่ครั้งในอดีตเท่านั้น โดยในปัจจุบันจะสังเกตเห็นได้ว่ามีการน าลวดลายบ้านเชียงไป
ประยุกต์ใช้ประโยชน์ หลายลักษณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของผลิตของที่ระลึกได้แก่ พวงกุญแจ 
ภาชนะเขียนสีและลวดลายเลียนแบบบ้านเชียงขนาดต่างๆ การน าลวดลายไปสกรีนบนเสื้อผ้า เป็น
ต้น   ในส่วนของหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1มีมติเห็นชอบก าหนด
ยุทธศาสตร์     การพัฒนากลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 โดยเฉพาะจังหวัด
อุดรธานี คือ    "เมืองน่าอยู่คู่มรดกโลก ศูนย์กลางการค้าบริการ  แหล่งอุตสาหกรรมการเกษตร   พัฒนา
ระบบนิเวศและธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยว ” ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย  การเกษตรแปรรูปและการเพิ่ม
มูลค่าการฟื้นฟูระบบนิเวศ , ศูนย์กลางการผลิตและการลงทุน , OTOP TO WORLDWIDE,ศูนย์กลาง
การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ,พัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางการขนส่ง
คมนาคมทางอากาศ(หอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1.2551)[Online] 

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าอุดรธานีเป็น จังหวัดที่ก าลังพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางการ
ผลิตสินค้า  การพัฒนาสินค้าเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีชื่อเสียงทางด้าน
การทอผ้า  การแปรรูปผ้า ผู้วิจัยพบว่าผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกเป็นงานที่สร้างรายได้ใหม่ให้แก่คนในกลุ่ม
แม่บ้านได้เป็นอย่างดี และเป็นสินค้าที่น่าสนใจในการศึกษาและพัฒนา เป็นการน าผ้าทออุดรธานีมา
ประยุกต์ร่วมกับงานหัตถกรรมผ้าบาติก  ในปัจจุบันการออกแบบพัฒนาและประยุกต์ลวดลายผ้าก็
ยังคงต้องท าอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ในการน าไปใช้ที่หลากหลาย เช่น น าไปตัดชุดแต่งกาย 
กระเป๋า และน าไปผลิตสิ่งของเครื่องใช้และเครื่องประดับ ซึ่งมีความเป็นไปได้ในการน าเอาลวดลายที่
ปรากฏบนภาชนะบ้านเชียงมาประยุกต์ ใช้ในการออกแบบลวดลายผ้าแปรรูปเพ้นท์บาติกให้เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของบ้านเชียงเอง เนื่องจากลวดลายที่ปรากฏบนภาชนะบ้านเชียงโดยเฉพาะใน
ยุคกลาง และยุคปลายนั้นมีความสวยงาม อ่อนช้อยและเด่นชัด ทั้งที่เป็นรูปทรงธรรมชาติ  รูปทรง
เรขาคณิตและรูปทรงอิสระ สามารถน ามาใช้ประยุกต์เป็นลวดลายผ้าแปรรูปเพ้นท์บาติกได้ ในมิติของ
วัฒนธรรมน าย้อนไปสู่แหล่งที่มาของผ้าบ้านเชียงที่มีหลายพันปี เป็นการสร้างวัฒนธรรมผ้าลวดลาย
บ้านเชียง 

จังหวัดอุดรธานีเป็นอีกจังหวัดที่มีการทอผ้ากันอย่างมาก  จนสามารถกล่าวได้ว่าอาชีพการทอ
ผ้าไม่เป็นเพียงแค่อาชีพเสริมของชาวบ้านเท่านั้นแต่ยังถือเป็นเอกลักษณ์ ของจังหวัดอุดรธานีประการ
หนึ่งดังจะเห็นได้จากค าขวัญประจ าจังหวัดที่ ได้ยกเอาเอกลักษณ์ด้านการทอผ้าขิดที่โดดเด่นของ
ชาวบ้านมายกย่องซึ่งปรากฏในค าขวัญประจ าจังหวัดว่า “น้ าตกจากสันภูพาน อุทยานแห่งธรรมะ 
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อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิด    แดนเนรมิตหนองประจักษ์ เลิศลักษณ์กล้วยไม้หอมอุดรชันไฌน์ ” 
จากประโยคที่กล่าวว่า ธานีผ้าหมี่ขิด หมายถึง ผ้าไหมทอแบบขิดของจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นผ้าทอที่มี
ชื่อเสียงและเป็นเอกลักษณ์  (เอื้องทิพย์ คงเพชร และพิสมัย ธารเลิศ. 2543  : 3) และที่ได้ชื่อว่าเป็น 
“ธานีผ้าหมี่ขิด” เพราะเป็นจังหวัดท่ีได้ทอผ้าหมี่ขิดฝ้ายยาวที่สุดในโลกมีความยาว 1,199 เมตร และได้
รวบรวมลวดลายผ้าหมี่ขิดไว้ถึง 660 ลาย ขณะนี้ผ้าหมี่ขิดที่ยาวที่สุดในโลกจัดต้ังแสดงไว้ที่ศูนย์รวม
และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นบ้าน บ้านเม่น ต าบลบ้านข่า อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี      
การทอผ้าแต่เดิมมีจุดมุ่งหมายเพื่อปกปิดร่างกายท าให้อบอุ่น ป้องกันความหนาวเย็นซึ่งเป็นความ
ต้องการพื้นฐานต่อมามีการเลียนแบบวิถีชีวิต สภาพแวดล้อมความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรม ตลอดจนอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดสอดใส่เข้าไปในลวดลายผ้าและวิวัฒนาการเรื่อยมาจนมี
แบบแผนที่ชัดเจนเป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ าแบบกัน ลวดลายผ้าของชาวอีสานก็มีลักษณะดังกล่าว
เช่นเดียวกัน ลวดลายผ้าของแต่ละกลุ่มวัฒนธรรมจะมีเอกลักษณ์ของตัวเอง ซึ่งขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ
และสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมเป็นส าคัญ   (อัจฉรา ภานุรัตน. 2536 : 21) 

ปัจจุบันมีการผลิตผ้าหมี่ขิด  ผ้าฝ้ายและผ้าไหมเป็นจ านวนมาก ไม่เพียงแต่ในตัวจังหวัด
อุดรธานีเท่านั้น  ทุกจังหวัดในประเทศไทยก็จะมีการผลิตผ้าที่ต้องการสื่อเอกลักษณ์  สร้างความโดด
เด่นแตกต่างกันออกไปท าให้ผ้ากลายเป็นสินค้าที่มีความส าคัญในทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นงาน
หัตถกรรมผ้าบาติก  เป็นงานหัตถกรรมผ้าอีกประเภทหนึ่งที่สร้างรายได้ใหม่ให้แก่กลุ่มผลิตผลิตภัณฑ์
ชุมชน มีวิธีการท าโดยใช้เทียน  ปิดส่วนที่ไม่ต้องการให้ติดสี  และใช้วิธีการแต้ม  ระบาย  หรือย้อมสีใน
ส่วนที่ต้องการให้ติดสี  ทาสารเคมีช่วยให้สีติดผ้า  ล้างน้ าและต้มเทียนออก  มีเอกลักษณ์พิเศษที่การ
ระบายสี  เทคนิคและวิธีการตกแต่งเนื้อผ้า  และฝีมือที่ประณีต  ผ้าบาติกจึงเป็นสินค้าตัวหนึ่งที่นิยม
มากในตลาด โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ  เช่น สหรัฐอเมริกา  กลุ่มประเทศประชาคมยุโรป  
ออสเตรเลีย  และญี่ปุ่น  (นันทา โรจนอุดมศาสตร์.2534:53)  

งานหัตถกรรมผ้าบาติกในจังหวัดอุดรธานีเป็นการน าผ้าไหม  หรือผ้าฝ้ายมาผสมผสานร่วมกับ
งานหัตถกรรมบาติก ซึ่งมีผลการตอบรับในทางที่ดี เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ  แต่ลวดลายที่
ออกแบบจะเน้นลวดลายธรรมชาติ ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ให้ข้อเสนอแนะใน
การออกแบบถึงความต้องการสร้างเอกลักษณ์สินค้าท่ีสื่อถึงจังหวัดอุดรธานีอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อ
แปรรูปเป็นสินค้าประเภทของที่ระลึกที่สร้างความหลากหลายแก่นักท่องเที่ยว จากการส ารวจเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจภายในประเทศไทยนั้น  อุดรธานีติดอันดับ 1 ที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวและ
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พักมากที่สุด จากจุดนี้การพัฒนาสินค้าเพื่อเป็นของฝาก ของที่ระลึกควรที่จะได้รับการพัฒนาอย่าง
รวดเร็วที่สุด (จรรยา ฉิมนอก .ให้สัมภาษณ์ .2551) ส่วนเอกลักษณ์จังหวัดจากค าขวัญที่กล่าวข้างต้น 
เล็งเห็นข้อความที่ว่า “อารยธรรมห้าพันปี ” หรือมรดกโลกบ้านเชียง และเมื่อกล่าวถึงจังหวัดอุดรธานีก็
มักจะนึกถึงของฝากอยู่ 2 ชนิด นั่นคือ เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง และผ้านาข่า 
 ดังนั้นผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความจ าเป็นที่จะน าลวดลายที่ปรากฏบนภาชนะเขียนสีบ้านเชียง มา
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบลวดลายผ้าแปรรูปเพ้นท์บาติกให้มีความสวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ของบ้านเชียง และสามารถน าไปใช้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก เพื่อเป็นการน าเสนอแนว
ทางการพัฒนาในแง่ของการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นการส่งเสริมนโยบายหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นแนวทางประการหนึ่งที่จะสร้างความเจริญแก่ชุมชนให้สามารถยกระดับฐานะความ
เป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า
ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเองที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น โดยมี
หลักการ พื้นฐานจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล  (Local Yet Global) การพึ่งตนเองและคิดอย่าง
สร้างสรรค์ (Self-Reliance-Creativity) และการสร้างทรัพยากรมนุษย์  (Human Resource 
Development) (Internet) โดยผลิตภัณฑ์ไม่ได้หมายถึงตัวสินค้าเพียงอย่างเดียว แต่เป็นกระบวนการ
ทางความคิดรวมถึงการสร้างสรรค์คิดค้น การรักษาภูมิปัญญา ประเพณี การต่อยอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น   จุดขายท่ีรู้จักกัน
แพร่หลายไปทั่วประเทศและทั่วโลก 
 เพื่อเป็นการสืบทอดและรักษาเอกลักษณ์ของบ้านเชียง ให้ชนรุ่นหลังได้รู้จักในรูปแบบของ
ลวดลายเครื่องปั้นดินเผา จากบ้านเชียงเพื่อเป็นการมิให้เอกลักษณ์ของบ้านเชียงเลือนหายไปผู้วิจัยจึง
ได้ต้ังข้อค าถามของการวิจัยว่า  
 ค าถามของการวิจัย 

1.1 การน าเอาเอกลักษณ์ลวดลายบ้านเชียงเพื่อประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ ผ้าแปรรูปเพ้นท์บา
ติก ได้หรือไม่อย่างไร 

1.2 ทดลองปฏิบัติการออกแบบและพัฒนารูปแบบเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรม     ของที่ระลึก
จังหวัดอุดรธานีได้หรือไม่อย่างไร 

1.3 สามารถประเมินผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูปเพ้นท์บาติก ที่มีต่อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผ้าที่
ออกแบบและพัฒนา   น าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ จ านวน 3 ผลิตภัณฑ์ได้หรือไม่อย่างไร  
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ผลการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ เพื่อสืบทอดและอนุรักษ์และเผยแพร่เอกลักษณ์และลวดลาย
ของบ้านเชียงให้ชนรุ่นหลังได้เห็นถึงศิลปะและวัฒนธรรมของบ้านเชียงที่น ามาประยุกต์ใช้กับ
ผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูปเพ้นท์บาติก  เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรม     ของที่ระลึกจังหวัดอุดรธานี
ได้ 
 เป้าหมาย 
 ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูปเพ้นท์บาติก  จังหวัดอุดรธานีที่สื่อถึงเอกลักษณ์ลวดลาย
บ้านเชียง  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบให้แก่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 
 

 1.2.1. เพื่อวิเคราะห์เอกลักษณ์ลวดลายบ้านเชียง ในการน ามาประยุกต์ร่วมกับผลิตภัณฑ์ผ้า
แปรรูปเพ้นท์บาติกได้ 

 1.2.2. เพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูปเพ้นท์บาติกจังหวัดอุดรธานี จ านวน 3 
ผลิตภัณฑ์ ให้มีความสวยงามเหมาะสมกับเอกลักษณ์ลวดลายบ้านเชียง  

 1.2.3. เพื่อประเมินผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูปเพ้นท์บาติกที่มีต่อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผ้าที่ออกแบบ
และพัฒนาน าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ จ านวน 3 ผลิตภัณฑ์ 

 
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1.3.1   ได้ผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูปเพ้นท์บาติกที่สื่อถึงเอกลักษณ์ลวดลายบ้านเชียง ท าให้ดึงดูด
ความสนใจของนักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป   

1.3.2    สร้างความแปลกใหม่ให้กับสินค้าเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาเป็นของที่ระลึกจังหวัด
อุดรธานี 

1.3.3   ได้ผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูปเพ้นท์บาติกต้นแบบ เพื่อน าไปใช้ในการผลิตจริง  
1.3.4    ช่วยสร้างมูลค่าสินค้าเพิ่มส าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน 3 ดาว 
1.3.5    เป็นฐานข้อมูลส าหรับหน่วยงาน และองค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
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1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 

ในการศึกษาโครงการวิจัยเอกลักษณ์ลวดลายบ้านเชียง  เพื่อใช้ในการประยุกต์ผลิตภัณฑ์ผ้า
แปรรูปเพ้นท์บาติก จังหวัดอุดรธานี  ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยโดยด าเนินการเป็นดังนี้  

1.4.1. เพื่อวิเคราะห์เอกลักษณ์ลวดลายบ้านเชียง ในการน ามาประยุกต์ร่วมกับผลิตภัณฑ์ผ้า
แปรรูปเพ้นท์บาติกได้ 

1.4.2. เพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูปเพ้นท์บาติก    จังหวัดอุดรธานี จ านวน 
3 ผลิตภัณฑ์ ให้มีความสวยงามเหมาะสมกับเอกลักษณ์ลวดลายบ้านเชียง 
          1.4.3. เพื่อประเมินผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูปเพ้นท์บาติก ที่มีต่อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผ้าที่ออกแบบ
และพัฒนา   น าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ จ านวน 3 ผลิตภัณฑ์  

 
1. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 1.1    ตัวแปรต้น ได้แก่   ผ้าแปรรูปเพ้นท์บาติก เอกลักษณ์ลวดลายบ้านเชียง  
 1.2   ตัวแปรตาม ได้แก่ ความคิดเห็นโดย ประชาชนจังหวัดอุดรธานี ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์

ชุมชน   ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ และสตรี (อาจารย์มหาวิทยาลัย)  
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  แบ่งตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยได้ดังนี้  

2.1 ประชาชนจังหวัดอุดรธานี 100 คน สอบถามให้ได้มาซึ่งเอกลักษณ์ลวดลายบ้าน
เชียง เพื่อได้ข้อมูลเอกลักษณ์ลวดลายบ้านเชียงที่เหมาะสมในการประยุกต์ร่วมกับผ้าแปรรูปเพ้นท์บา
ติก 

 2.2 ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน 3 กลุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับ 3 ดาว มีอายุ
การท างานไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยมีหัวข้อการประเมินดังนี้ 

1.ความเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย 
   2.ความเหมาะสมกับวัสดุและกรรมวิธีการผลิต  
   3.ความสวยงามและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์  

เป็นผู้ให้ข้อมูลทางด้านผลิตภัณฑ์ความเหมาะสมของลวดลายบ้านเชียงที่น ามาประยุกต์
ร่วมกับผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูป 
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2.3 ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบ  ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ทางด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า  3 ปี โดยมีหัวข้อการประเมินเป็นดังนี้ 
   1.ความเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย  
   2.ความเหมาะสมกับวัสดุและกรรมวิธีการผลิต  

3.ความสวยงามและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ 
 
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ  
  
 1.5.1 การศึกษาและพัฒนา หมายถึง การค้นคว้าและน าสิ่งที่มีอยู่ไปใช้ให้เกิดคุณค่ากับผลิตภัณฑ์ 
 1.5.2 เอกลักษณ์    หมายถึง สิ่งที่สะท้อนความเฉพาะในแต่ละท้องถิ่นสู่สายตาจนเกิดความจ าที่
ประทับใจ 
 1.5.3 ลวดลายบ้านเชียง    หมายถึง ลวดลายที่ปรากฏบนภาชนะเครื่องปั้นดินเผาเขียนสีบ้านเชียง 
 1.5.4 การประยุกต์     หมายถึง การน าลวดลายที่ปรากฏบนภาชนะเขียนสีบ้านเชียง มาประยุกต์ใช้
ในการออกแบบลวดลายผ้าแปรรูปเพ้นท์บาติกให้มีความสวยงาม 
 1.5.5 ผ้าเพ้นท์บาติก   หมายถึง ผ้าบาติกเป็นค าที่ใช้เรียกผ้าชนิดหนึ่งที่มีวิธีการท าโดยใช้เทียนปิด
ส่วนที่ไม่ต้องการให้ติดสี 
 1.5.6 ทดลองปฏิบัติการออกแบบ  หมายถึง การทดลองสร้างสรรค์รูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มี
ความสัมพันธ์กับประโยชน์ใช้สอย วัสดุ และการผลิต 
 1.5.7 ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม หมายถึง สินค้าของกลุ่มชุมชนที่ผลิตโดยแรงงานคนเป็นหลัก 
 1.5.8 ของที่ระลึก หมายถึง สิ่งที่เป็นสื่อเพื่อหวังผลทางด้านความทรงจ า ให้เห็นถึงสิ่งที่ผ่านมาใน
อดีตเพื่อกระตุ้นเน้นย้ าความทรงจ าให้นึกถึง 
 1.5.9 รูปแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง    ลักษณะรูปทรงของผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนการใช้งานแบบต่างๆ 
 1.5.10 ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน หมายถึง    กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าเพ้นท์บาติกของจังหวัดอุดรธานี 
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