แบบ ลข.01

สำหรับเจ้ำหน้ำที่
เลขคำขอ ลข. ………………………………..
รับวันที่ ……………………………………….

คำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

ทะเบียนข้อมูลเลขที่ ………………….………

ประเภทงำนอันมีลิขสิทธิ์






วรรณกรรม
นำฏกรรม
ศิลปกรรม
โสตทัศนวัสดุ
สิ่งบันทึกเสียง






ดนตรีกรรม
ภำพยนตร์
งำนแพร่เสียงแพร่ภำพ
งำนอื่นใดในแผนกวรรณคดี
แผนกวิทยำศำสตร์หรือแผนกศิลปะ

1. ชื่อเจ้ำของลิขสิทธิ์
ชื่อ

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่

ชื่อ …
.

สำเนำคำขอ ลข.01
หนังสือรับรองควำมเป็นเจ้ำของลิขสิทธิ์
ผลงำนหรือภำพถ่ำย
สำเนำบัตรประจำตัวหรือหนังสือรับรองนิติบุคคล
หนังสือมอบอำนำจ (ถ้ำมี)
เอกสำรอื่น ๆ (ถ้ำมี)


ที่อยู่

รหัสไปรษณีย์ 62000
055-706555

3. สถำนที่ติดต่อในประเทศไทย

นางสาวอรทัย บุญเที่ยง

สัญชาติ ………ไทย………………………
เลขประจาตัวประชาชน/นิตบิ ุคคล 2-6401-00016-85-6

.

69 หมู่ 1 ต.นครชุม
อ.เมือง
จ.กาแพงเพชร

โทรศัพท์








2. ชื่อตัวแทน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

เลขประจาตัวประชาชน/นิติบุคคล

เอกสำรแนบ

69 หมู่ 1 ต.นครชุม
อ.เมือง
จ.กาแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ 62000

โทรสาร 055-706518

โทรศัพท์ 081-2346940

โทรสาร 055-706518

รหั69
สไปรษณี
หมู่ 1ย์ ต.นครชุม อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000

สัญชำติ

4. ชื่อผู้สร้ำงสรรค์ หรือนำมแฝง

5. ชื่อผู้สร้ำงสรรค์ร่วม หรือนำมแฝง

ชื่อ นายพจน์ธรรม ณรงค์วิทย์
สัญชาติ ไทย
เลขประจาตัวประชาชน/นิตบิ ุคคล 1 1007 01233 74 2

ที่อยู่

ชื่อ นางสาวอาไพ แสงจันทร์ไทย
สัญชาติ ไทย
เลขประจาตัวประชาชน/นิติบคุ คล 1 6299 00029 02 2
ที่อยู่

277/54 ถนนแสงชูโต ตาบลบ้านเหนือ อาเภอเมือง

69 หมู่ 1 ตาบลนครชุม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร

จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ 71000
โทรศัพท์

055-706555

โทรสาร 055-706518

วัน เดือน ปี ที่จดทะเบียนนิตบิ ุคคล
15 มิถุนายน 2547
วัน เดือน ปีที่ผู้สร้ำงสรรค์ตำย (เฉพำะบุคคลธรรมดำ)

รหัสไปรษณีย์ 62000
โทรศัพท์ 055-706555

โทรสาร 055-706518
วัน เดือน ปี ที่จดทะเบียนนิตบิ ุคคล 15 มิถุนายน 2547
วัน เดือน ปีที่ผู้สร้ำงสรรค์ตำย (เฉพำะบุคคลธรรมดำ)
หน้า 1 ของจานวน

หน้า

แบบ ลข.01

6. ชื่อผลงำน (โปรดสะกดชื่อผลงำนที่ถูกต้อง) การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าสาหรับสุภาพสตรี จากผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ
กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติไหมแก้วพัฒนา จังหวัดกาแพงเพชร

7. ประเภทของงำน





วรรณกรรม
ลักษณะงำน



นำฎกรรม
ลักษณะงำน



หนังสือ
 จุลสำร
 สิ่งเขียน
 สิ่งพิมพ์
 ปำฐกถำ
 เทศนำ
 คำปรำศรัย  สุนทรพจน์
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 งำนนิพนธ์อื่น ๆ (ระบุ) ผลงำนวิจัย

 สิ่งบันทึกเสียง

ศิลปกรรม
ลักษณะงำน

 ท่ำรำ
 ท่ำเต้น
 กำรแสดงใบ้
 กำรทำท่ำหรือกำรแสดง
ทีป่ ระกอบขึ้นเป็นเรื่องรำว

 จิตรกรรม (เช่น ภำพวำด)
 ประติมำกรรม (เช่น รูปปั้น/แกะสลัก)
 ภำพพิมพ์ (เช่น ภำพปกหนังสือ)
 สถำปัตยกรรม (เช่น งำนออกแบบ
อำคำร/สิ่งปลูกสร้ำง)
 ภำพถ่ำย
 ภำพประกอบ แผนที่ฯ
 ศิลปประยุกต์ (งำนที่นำไปใช้ประโยชน์อย่ำงอื่น)

 โสตทัศนวัสดุ

 ดนตรีกรรม
ลักษณะงำน

 ภำพยนตร์

 งำนแพร่เสียงแพร่ภำพ
ลักษณะงำน

 ทำนอง
 โน้ตเพลง
 ทำนองและคำร้อง
 แผนภูมิเพลง
 คำร้องทีแ่ ต่งเพื่อประกอบทำนอง

 งำนแพร่เสียง
 งำนแพร่ภำพ
 งำนแพร่เสียงและภำพ

 งำนอื่นใดอันเป็นงำนในแผนกวรรณคดี
แผนกวิทยำศำสตร์หรือแผนกศิลปะ
ลักษณะงำน
 ลำยถัก  ลำยปัก
 อื่น ๆ (ระบุ)………………

ผลงำนที่ยื่นประกอบคำขอ …………………แผ่นซีดี จานวน 1 แผ่น……จานวน 208 หน้า………………………………………………………………….………………
8. ควำมเป็นเจ้ำของลิขสิทธิ์
 เป็นผู้สร้ำงสรรค์เอง
 เป็นผู้ว่ำจ้ำง
 เป็นผู้รับจ้ำง ซึ่งสัญญำจ้ำง
ทำของกำหนดให้ผู้รับจ้ำง
เป็นเจ้ำของลิขสิทธิ์
 เป็นนำยจ้ำงซึ่งมีหนังสือ
ตกลงกับลูกจ้ำงว่ำ ให้
นำยจ้ำงเป็นเจ้ำของลิขสิทธิ์



 เป็นผู้รับโอนลิขสิทธิ์
 รับโอนทั้งหมดในงำนสร้ำงสรรค์
 รับโอนลิขสิทธิบ์ ำงส่วน
 สิทธิในกำรทำซ้ำ
 สิทธิในกำรดัดแปลง
 อื่น ๆ (ระบุ)………………..
 เป็นผู้ดัดแปลงโดยได้รบั อนุญำต
จำกเจ้ำของลิขสิทธิ์

เป็นกระทรวง ทบวง กรม
หรือหน่วยงำนของรัฐหรือของ
ท้องถิ่นที่มีลิขสิทธิ์โดยกำรจ้ำงหรือ
ตำมคำสั่งหรือกำรควบคุมของตน

 เป็นผู้รวบรวมโดย
 นำเอำผลงำนอันมีลิขสิทธิ์ มำรวบรวมหรือประกอบเข้ำกัน
โดยได้รบั อนุญำตจำกเจ้ำของลิขสิทธิ์
ในรูป  พจนำนุกรมฯสำรำนุกรม
 เว็บเพจ
 อื่น ๆ (ระบุ)…………………………….
 เป็นผู้นำเอำข้อมูลหรือสิ่งอื่นใดมำรวบรวมหรือประกอบเข้ำกัน
ในรูป  ฐำนข้อมูล

โดย  กำรแปล
 อื่น ๆ (ระบุ)…………………………

 อื่น ๆ (ระบุ)…………………………

หน้ำ 2 ของจำนวน

หน้ำ

แบบ ลข.01

9. ลักษณะกำรสร้ำงสรรค์
 สร้ำงสรรค์ขึ้นเองทั้งหมด

 อื่น ๆ (ระบุ)

 สร้ำงสรรค์บำงส่วน (ระบุ) ………………………………………………………………

…เป็นกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐหรือของท้องถิ่น ที่มีลิขสิทธิ์โดยการจ้าง หรือตามคาสั่ง หรือการควบคุมของตน

10. สถำนที่สร้ำงสรรค์ สร้ำงสรรค์ในประเทศ (ระบุ) …………….มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร……ประเทศไทย………………………
11. ปีที่สร้ำงสรรค์ (ระบุ) …………………………พ.ศ. 2560 ………………………………………………….……………….…….
12. กำรโฆษณำงำน (กำรนำสำเนำงำนออกจำหน่ำยโดยควำมยินยอมของผู้สร้ำงสรรค์ โดยสำเนำมีจำนวนมำกพอสมควร)



ยังไม่ได้โฆษณำ
 ได้โฆษณำแล้วโดยโฆษณำครั้งแรกเมื่อวันที่ ……….. เดือน ………………………. พ.ศ. ………….
ณ ประเทศ ……………………………………………………………………………………………...

13. กำรแจ้ง/จดทะเบียนลิขสิทธิ์ในต่ำงประเทศ



ไม่เคยแจ้งหรือจดทะเบียน

 แจ้งหรือจดทะเบียนไว้แล้วที่ประเทศ (ระบุ) ……………………………………

14. กำรอนุญำตให้ใช้ลิขสิทธิ/์ โอนลิขสิทธิ์



ไม่เคยอนุญำตให้ใช้ลิขสิทธิ์ / โอนลิขสิทธิ์
 อนุญำตให้ใช้ลิขสิทธิ์ / โอนลิขสิทธิ์ให้แก่ ………………………………เมื่อวันที่ ……… เดือน …………………….. พ.ศ. ……………..
 อนุญำต/โอนลิขสิทธิ์ (แนบสำเนำสัญญำหรือนิติกรรม)
 สิทธิทั้งหมด

 สิทธิบำงส่วน (ระบุ) …………………………………………..

 อนุญำต/โอนลิขสิทธิ์ (แนบสำเนำสัญญำหรือนิติกรรม)
 ตลอดอำยุลิขสิทธิ์

 มีกำหนดเวลำ (ระบุ)………………ปี

15. กำรเผยแพร่ข้อมูลลิขสิทธิ์



ข้ำพเจ้ำอนุญำตให้คนอื่นตรวจดูเอกสำรในแฟ้มคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์และผลงำนของข้ำพเจ้ำได้
 ข้ำพเจ้ำไม่อนุญำตให้บุคคลใดตรวจดูเอกสำรในแฟ้มคำขอฯ และผลงำนของข้ำพเจ้ำ
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) …………………………………………………………………………………………………………………………………..
ทั้งนี้ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำ กรมฯ ให้บริกำรตรวจค้นข้อมูลลิขสิทธิ์แก่ประชำชนทั่วไปทำงคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ข้ำพเจ้ำยินดี
เผยแพร่ข้อมูลตำมที่ปรำกฏในแบบ ลข.01

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำรและหลักฐำนที่ส่งประกอบคำขอเป็นหลักฐำนที่ถกู ต้อง หำกปรำกฏภำยหลังว่ำ
ข้ำพเจ้ำไม่ได้เป็นเจ้ำของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนรับมอบอำนำจจำกบุคคลดังกล่ำว และก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือกรมทรัพย์สิน
ทำงปัญญำ ข้ำพเจ้ำขอเป็นผู้รับผิดชอบในควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นทุกประกำร
ลงชื่อ……………………………….………เจ้ำของลิขสิทธิ์ / ตัวแทน
(นำงสำวอรทัย บุญเที่ยง)
………..…/…………..……../……….
หมำยเหตุ ในกรณีที่แบบ ลข.01 มีเนื้อที่ไม่พอ และต้องกำรระบุรำยละเอียดเพิ่ม ให้ใช้ใบต่อท้ำย ลข.01
โดยระบุหมำยเลขกำกับข้อ และหัวข้อที่แสดงรำยละเอียดเพิ่มเติมดังกล่ำวด้วย
กำรดำเนินกำรตำมคำขอนี้ ไม่ต้องเสียค่ำธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น

หน้ำ 3 ของจำนวน

หน้ำ

คำขอเลขที่………………………………
ทะเบียนข้อมูล เลขที่…………………….

ใบต่อท้ำยคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
แบบ ลข.01

1. ชื่อผู้สร้างสรรค์ร่วม หรือนามแฝง
ชื่อ นายณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร
สัญชาติ ไทย
เลขประจาตัวประชาชน 5 6201 00066 57 2
ที่อยู่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-706555
วัน/เดือน/ปี ที่จดทะเบียนนิติบุคคล 15 มิถุนายน 2547
2. ชื่อผู้สร้างสรรค์ร่วม หรือนามแฝง
ชื่อ นายธนกิจ โคกทอง
สัญชาติ ไทย
เลขประจาตัวประชาชน 1 6699 00102 22 6
ที่อยู่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-706555
วัน/เดือน/ปี ที่จดทะเบียนนิติบุคคล 15 มิถุนายน 2547
3. ชื่อผู้สร้างสรรค์ร่วม หรือนามแฝง
ชื่อ นางสาวพบพร เอี่ยมใส
สัญชาติ ไทย
เลขประจาตัวประชาชน 1 6799 00108 85 2
ที่อยู่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-706555
วัน/เดือน/ปี ที่จดทะเบียนนิติบุคคล 15 มิถุนายน 2547

ลงชื่อ……………………………………………………เจ้ำของลิขสิทธิ์ / ตัวแทน
(นำงสำวอรทัย บุญเที่ยง)
……………/………………………/…………….

หน้ำ 4 ของจำนวน

หน้ำ

คำขอ ลข. เลขที่ ...... .....................
ทะเบียนข้อมูล เลขที่ ............................

แบบแสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนโดยย่อ
แบบ ลข.01

แรงบันดำลในในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน
จำกแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. 2555-2559) การพัฒนาตามแผนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑
ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลต่อทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๑ สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังต้องเผชิญ
กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ซับซ้อนและคาดการณ์ผลกระทบได้ยาก แม้ว่าในภาพรวมสังคมไทยมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น และมี
ภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งแตกต่างกันไปทั้งในระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน และสังคม แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประเทศต้องเผชิญกับความเสี่ยงในหลายมิติ โดยเฉพาะความเสี่ยงจากการบริหารภาครัฐที่อ่อนแอ โครงสร้างเศรษฐกิจที่
ไม่สามารถรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งความเสี่ยงจากความเสื่อมถอยของค่านิยมที่ดีงามในสังคมไทย ความเสื่อมโทรมของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงด้านความมั่นคงของประเทศ จึงจาเป็นต้องนาภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งสร้ างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นภายใต้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเสริมสร้างทุนที่มีอยู่ของประเทศให้เข้มแข็ง ทั้งทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อ ม รวมทั้ งใช้ป ระโยชน์อ ย่างมี ประสิท ธิภ าพและเป็ น ธรรม เพื่ อ เตรีย มพร้อ มให้ ป ระเทศสามารถปรับ ตั วรองรับ ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน
ภูมิปัญญาเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่อาจมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปตามสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สิ่ง เหล่านี้
กาลังจะทาให้ภูมิปัญญาที่เป็นองค์ความรู้ความเชื่อความสามารถของคนในท้องถิ่น ที่ได้จากการสั่งสมประสบการณ์ และการเรียนรู้มาเป็นระยะเวลา
ยาวนานที่มีลักษณะเป็นองค์รวม และมีคุณค่าทางวัฒนธรรมเลือนหายไปจากสังคมไทย ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าหากภูมิปัญญาเหล่านี้ ถูกกลืนไปในสังคม
แห่งทุนนิยมพื้นฐานความเข้าใจธรรมชาติที่มีมาแต่โบราณก็จะสูญไปตามกาลเวลา ภูมิปัญญาจึงมีความสาคัญในการสร้างความยั่งยืนของสังคมพื้นบ้าน
ที่เป็นสังคมของการพึ่งพาซึ่งกันและกัน คนกับคน คนกับธรรมชาติ คนกับสัตว์ มีการพึ่งพิงความสามารถโดยใช้ความรู้จากประสบการณ์ ที่สั่งสม
และสืบทอดกันมา เป็นความสามารถและศักยภาพในเชิงการแก้ปัญหา การปรับตัวเรียนรู้ และสืบทอดไปสู่คนรุ่นต่อไป เพื่อการดารงอยู่ของเผ่าพันธุ์
อันสร้างให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ชาติเผ่าพันธุ์หรือเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้าน สิ่งเหล่านี้จาเป็นต้องอาศัยพื้นฐานความเข้าใจที่เป็ นเครื่องยึดเหนี่ยวให้
สังคม มีความเห็นพ้องในหลักการดาเนินชีวิตวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญ ญาจึงเป็นกาลังสาคัญในการสร้างความยั่งยืนของสังคมพื้นบ้าน ที่เ ป็น
รากฐานการดาเนินชีวิตของคนในแต่ละท้องถิ่น ที่แฝงไปด้วยขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์อันเป็นสุ นรียะที่
เกิดขึ้นจากประสบการณ์และแนวคิดแห่งภูมิปัญญา (จรัสพิมพ์ วังเย็น และคณะ. 2556 : บทคัดย่อ)
ผ้าฝ้ายย้อมด้วยสีธรรมชาติ เป็นหนึ่งในภูมิปัญญาไทยที่สืบทอดมาแต่โบราณ มีการคัดสรรพันธุ์พืชหรือสัตว์ที่มีหลากหลายในท้องถิ่น ใช้ เป็น
วัตถุดิบให้สี แต่ละพันธุ์พืชทีไ่ ด้รับการพัฒนาจนใช้ย้อมได้สีคุณภาพดีสีไม่ตก และไม่ซีดจางง่าย มีจานวนไม่กี่ชนิด และเริ่มไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้
ในขณะที่ความนิยมในผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีกระบวนการผลิตจากวัสดุธรรมชาติ และผ้าย้อมสีธรรมชาติมีลักษณะเด่ นที่สี
นุ่มนวล ไม่ฉูดฉาด เป็นที่ต้องการของตลาดโดยเฉพาะในต่างประเทศ
กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติไหมแก้วพัฒนา เกิดจากภูมิปัญญาของคนในชุมชนที่เป็นของพื้นบ้านจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วไป แล ะยัง
เป็นกิจกรรมหนึ่งของสมาชิกในชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กนักเรียนทั้งในชุมชนและต่างชุมชน ตลอดจนผู้ที่สนใจไปศึกษาดูงาน กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อม
สีธรรมชาติไหมแก้วพัฒนา ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2532 มีสมาชิกที่เริ่มก่อตั้งจานวน 15 คน โดยมีนางบุญจันทร์ ใจเถิน เป็นประธาน โดยตั้งอยู่บ้านเลขที่
437 หมู่ที่ 2 บ้านหนองปิ้งไก่ ต.นาบ่อคา เริ่มจากการทอด้ วยกี่ธรรมดา ทอผ้าถุง ผ้าขาวม้า ผ้าห่ม ผ้าทอลายต่างๆ ต่อมามีสโมสรโรตารีและสานักงาน
พัฒนาชุมชน เห็นกลุ่มมีกิจกรรมการทอผ้าอย่างต่อเนื่องและมีความรับผิดชอบและขยันศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ต่อมาปี พ.ศ.2547 กลุ่มขึ้นทะเบียน
OTOP พัฒนาฝีมือและทอผ้าลายดอกพิกุลส่งคัดสรร ได้ระดับ 5 ดาว ต่อมา ปี พ.ศ. 2549 ได้แยกหมู่บ้าน ปัจจุบันกลุ่มทอผ้าได้แยกหมู่บ้านไปอยู่ เลขที่
437 หมู่ที่ 22 บ้านสร้อยสุวรรณ ตาบลนาบ่อคา จังหวัดกาแพงเพชร (กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติไหมแก้วพัฒนา. 2559 : ออนไลน์)
ลงชื่อ……………………………………………………เจ้ำของลิขสิทธิ์ / ตัวแทน
(นำงสำวอรทัย บุญเที่ยง)
……………/………………………/…………….
หน้ำ 5 ของจำนวน

หน้ำ

คำขอ ลข. เลขที่ ………………
ทะเบียนข้อมูล เลขที่........................

แบบแสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนโดยย่อ (ต่อ)
แบบ ลข.01

ขอบเขตของกำรวิจัย
ปัจจุบันกลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติไหมแก้วพัฒนา มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ เพื่ อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ
ย้อมสีธรรมชาติ โดยนอกจากทาเป็นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้ารูปแบบต่างๆแล้ว ยังมีการพัฒนาวัสดุผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติในรูปแบบของกระเป๋า สาหรับ
สุภาพสตรีรูปแบบต่างๆ โดยใช้วิธีการออกแบบตามความเข้าใจ และความชอบของตนเองเพื่อสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่ให้กับชุมชน แต่
ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากผ้าฝ่ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ ไม่ได้รับการตอบรับจากตลาดเท่าที่ควร เนื่องจากด้วยลักษณะของผลิตภัณฑ์ ยังไม่ทันสมัยเท่าที่ควร
เมื่อเทียบกับกระเป๋าสาหรับสุภาพสตรีในท้องตลาดรูปแบบอื่นๆ จึงต้องการให้มีการพัฒ นารูปแบบของผลิตภัณ ฑ์กระเป๋าจากผ้าฝ่ายทอมือย้อมสี
ธรรมชาติ ของกลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติไหมแก้วพัฒนา ให้มีความสวยงาม และทันสมัย สอดคล้อง ให้เกิดความพึงพอใจของผู้บริโภค เพื่อ นาไปสู่
ผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่ของกลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติไหมแก้วพัฒนา ที่มีความเหมาะสมสอดคล้องตามหลักการออกแบบ
จากประเด็นดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นพ้องว่าควรมีการส่งเสริมเพื่อการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าสาหรับสุภาพสตรี จากผ้า
ฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติไหมแก้วพัฒนา จังหวัดกาแพงเพชร เพื่อเป็นการประยุกต์ใช้วัสดุพื้นถิ่นประเภทผ้าฝ่ายทอมือย้อมสี
ธรรมชาติ ในรูปแบบของกระเป๋าสาหรับสุภาพสตรี เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและยกระดับผลิตภัณฑ์กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติไหมแก้วพัฒนา จังหวัด
กาแพงเพชร ให้เกิดรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย และมีความโดดเด่น สอดคล้องกับความพึงพอใจของกลุ่มผู้บริโภค และกลุ่มชุมชนยังมีโอกาสเติบโต
ได้หากมีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น สามารถสร้างรายได้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ ซึ่งประเด็นสาคัญของงานวิจัยนี้ คือ การออกแบบและพัฒนาผลิต ภัณฑ์
กระเป๋าสาหรับสุภาพสตรี จากผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติไหมแก้ วพัฒนา จังหวัดกาแพงเพชร ที่มีความเหมาะสมกับผู้ผลิต
ในชุมชน และกลุ่มผู้บริโภค โดยมีส่วนร่วมกับกลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติไหมแก้วพัฒนา จังหวัดกาแพงเพชร
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งเน้นที่การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าสาหรับสุภาพสตรี จากผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ
ไหมแก้วพัฒนา จังหวัดกาแพงเพชร เพื่อออกแบบ และเพื่อประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อผลิตภัณฑ์ จากการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์กระเป๋าสาหรับสุภาพสตรี จากผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ด้านความสวยงาม ด้านความคิดสร้างสรรค์ และด้า นประโยชน์ใช้สอย โดยได้กาหนด
ขอบเขตการวิจัย ดังนี้
ขอบเขตด้ำนกำรออกแบบและพัฒนำ
ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตด้านการออกแบบและพัฒ นาของการวิจัยในหัวข้อการออกแบบและพัฒ นาผลิตภัณฑ์ กระเป๋าสาหรับ
สุภาพสตรี จากผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติไหมแก้วพัฒนา จังหวัดกาแพงเพชร เป็นการแบบกระเป๋าสาหรับสุภาพสตรี ด้วย
ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ โดยใช้ลวดลาย และวัสดุผ้าพื้นถิ่นของกลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติไหมแก้วพัฒนา เลขที่ 437 หมู่ที่ 22 บ้านสร้อยสุวรรณ
ตาบลนาบ่อคา จังหวัดกาแพงเพชร นามาออกแบบเป็นชุดกระเป๋าสาหรับสุภาพตรี ประกอบไปด้วยกระเป๋าสุภาพสตรีแบบกระเป๋าถือ 1 ใบ แบบหูหิ้ว 1
ใบ และแบบกระเป๋าสะพาย 1 ใบ

ลงชื่อ……………………………………………………เจ้ำของลิขสิทธิ์ / ตัวแทน
(นำงสำวอรทัย บุญเที่ยง)
……………/………………………/…………….
หน้ำ 6 ของจำนวน

หน้ำ

คำขอ ลข. เลขที่ ………………
ทะเบียนข้อมูล เลขที่........................

แบบแสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนโดยย่อ (ต่อ)
แบบ ลข.01

ขอบเขตของกำรวิจัย
ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ผู้วิจัยกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตามวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อ ดังนี้
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋ำสำหรับสุภำพสตรี จำกผ้ำฝ้ำยย้อมสีธรรมชำติ กลุ่มทอผ้ำฝ้ำยย้อม
สีธรรมชำติไหมแก้วพัฒนำ จังหวัดกำแพงเพชร
การมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อสร้างแนวทางในออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าสาหรับสุภาพสตรี จากผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ โดยใช้การ
สุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) (พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง. 2550 : 125) ได้แก่
ประชากร ได้แก่ กลุ่มชุมชนทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ จังหวัดกาแพงเพชร
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ตัวแทนกลุ่มชุมชนทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติไหมแก้วพัฒนา จังหวัดกาแพงเพชร จานวน 5 ท่าน
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง เพื่อพัฒนำรูปแบบของผลิตภั ณฑ์ กระเป๋ ำสำหรับ สุภำพสตรี จำกผ้ำฝ้ำยย้อมสีธรรมชำติ จำก
วัตถุประสงค์ที่ 1 โดยมีส่วนร่วมกับชุมชนกลุ่มทอผ้ำฝ้ำยย้อมสีธรรมชำติไหมแก้วพัฒนำ จังหวัดกำแพงเพชร
การมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์กระเป๋าสาหรับสุภาพสตรี จากผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ จากวัตถุประสงค์ที่
1 โดยมีส่วนร่วมกับชุมชนกลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติไหมแก้วพัฒนา จังหวัดกาแพงเพชร โดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) (พร
สนอง วงศ์สิงห์ทอง. 2550 : 125) ได้แก่
ประชากร ได้แก่ กลุ่มชุมชนทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ จังหวัดกาแพงเพชร
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ตัวแทนกลุ่มชุมชนทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติไหมแก้วพัฒนา จังหวัดกาแพงเพชร จานวน 5 ท่าน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ด้านการประเมินรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าสาหรับสุภาพสตรี จากผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ
ประชากร ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิดา้ นการออกแบบผลิตภัณฑ์ จานวน 3 ท่าน โดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling)
(พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง. 2550 : 125)

ลงชื่อ……………………………………………………เจ้ำของลิขสิทธิ์ / ตัวแทน
(นำงสำวอรทัย บุญเที่ยง)
……………/………………………/…………….

หน้ำ 7 ของจำนวน

หน้ำ

หนังสือรับรองควำมเป็นเจ้ำของงำนลิขสิทธิ์

โดยหนังสือฉบับนี้ นำย/นำง/นำงสำว/บริษัท/ห้ำงหุน้ ส่วน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ตั้งอยู่เลขที่
69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ (ถ้ำมี) ………………………...……………………... ขอรับรองว่ำเป็นเจ้ำของลิขสิทธิ์ในงำนอันมี
ลิขสิทธิ์ประเภท
วรรณกรรม
ชื่อ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าสาหรับสุภาพสตรี
จากผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ กลุม่ ทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติไหมแก้วพัฒนา จังหวัดกาแพงเพชร
ที่ยื่นคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ เมื่อวันที่ ...……………………...……..……... แต่เพียงผู้เดียว
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร หำกปรำกฏภำยหลังว่ำข้ำพเจ้ำไม่ได้เป็นเจ้ำของ
ลิขสิทธิ์และก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ ข้ำพเจ้ำขอเป็นผู้รับผิดชอบในควำม
เสียหำยที่เกิดขึ้นทุกประกำร

ลงชื่อ…………………………………….…..…เจ้ำของลิขสิทธิ์
(รองศำสตรำจำรย์สุวิทย์ วงษ์บุญมำก)
ตำแหน่ง อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
ประทับตรำ (ถ้ำมี)
วันที่ …..… เดือน ………………..… พ.ศ. ………..

