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Abstract
Knowledge management of ethic dwellings in Thailand by using Information System is to encourage
and conserve local wisdom. User’s opinions toward website will influence the development and
improvement of information system. In order to obtain user’s information, questionnaire is being used as
the main tool to collect all data from sampling group of 150 users includes: students, academician,
architects and etc. However, the study of opinions level toward websites is distinguished on sex, age,
education background and the experience that user has on internet. Results from the evaluation could
indicate the user’s opinion level toward website in several ways for example: intention, reach ability,
content, design, cost to reach information and etc. These information leads to several ways for improving
and develop the knowledge management of Vernacular/Traditional database on Chiang Mai and others
province/county. Lastly, local wisdom could be well conserved and sustainable develop.
Keywords: Information System, Knowledge Management, ethnic dwelling
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ประสบกับปญหาการแพร)ขยายของวัฒนธรรมต)างชาติที่เข"ามามีอิทธิพลต)อวิถีชีวิตของคนไทย อันนําไปสู)ค)านิยมและพฤติกรรมที่
เน"นวัตถุนิยมและบริโภคนิยม ทําให"วัฒนธรรมและภูมิปญญาดั้งเดิม ซึ่งเปJนทุนสังคมของประเทศเริ่มเสื่อมถอย จังหวัดเชียงใหม)
เปJนเมืองสําคัญมาแต)โบราณ เปJนศูนย!กลางความเจริญต)างๆ ของดินแดนภาคเหนือ ศิลปวัฒนธรรมของเชียงใหม)ส)วนใหญ)มีการ
ผสมผสานระหว)าง ไทยวน ไทใหญ) ไทเขิน ไทลื้อ ไทยอง ลัวะ หรือแม"แต)พม)า ที่มีวิถีชีวิตและวิวัฒนาการทางสังคมเปJนแบบ
เฉพาะของตนเอง รวมถึงความคิดสร"างสรรค! ก)อให"เกิดเปJนสถาปตยกรรมพื้นถิ่น มีพัฒนาการความต)อเนื่องหลอมรวมเปJน
วัฒนธรรมและเอกลักษณ!อันหนึ่งของล"านนาที่แตกต)างไปจากภาคอื่น ปจจุบันได"มีการศึกษาค"นคว"าเกี่ยวกับภูมิปญญาท"องถิ่นที่
เกี่ยวเนื่องกับที่อยู)อาศัยกันอย)างแพร)หลาย จนเกิดแนวคิดทางด"านสถาปตยกรรมพื้นบ"าน หรือสถาปตยกรรมพื้นถิ่น อันเปJน
เอกลักษณ!เชิงช)างเฉพาะท"องถิ่นหนึ่งๆ ที่สร"างสรรค!ขึ้น (ญาณินทร! รักษ!วงศ!วาน,2550: 48) ปจจัยและภูมิปญญาของชุมชน
ความรู"ในการสร"างสรรค! อันเปJนองค!ความรู"ที่มีคุณค)า ที่เปJนจุดแข็งในสังคมไทย เปJนต"นทุนทางปญญา ซึ่งสามารถนํามาใช"ในการ
สร"างความมั่งคั่งสู)ท"องถิ่นได" ทั้งนี้จะต"องมีการบริหารจัดการองค!ความรู"อย)างเปJนระบบ ทั้งการพัฒนาหรือสร"างองค!ความรู"
รวมถึงการประยุกต!ใช"เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาผสมผสานร)วมกับภูมิปญญาท"องถิ่น เพื่อสร"างคุณค)าเพิ่มให"กับสินค"าและบริการ
ของท"องถิ่น จากการสํารวจข"อมูลในเบื้องต"นพบว)า การรวบรวมองค!ความรู"เกี่ยวกับสถาปตยกรรมพื้นถิ่น ส)วนใหญ)จะอยู)ในรูป
ของเอกสาร เผยแพร)อยู)ตามห"องสมุดต)างๆ ยังขาดการรวบรวม องค!ความรู"ที่ได"จากการศึกษาวิจัยเหล)านี้ไว"ในแหล)งเดียวกัน
ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ จึงได"นําเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช)วยในการจัดเก็บข"อมูลเรือนพื้นถิ่นในจังหวัดเชียงใหม) ให"อยู)
ในรูปของข"อมูลดิจิตอล เพื่อเปJนแหล)งสืบค"นข"อมูลเรือนพื้นถิ่นผ)านเครือข)ายอินเทอร!เน็ต และสะดวกต)อการนําไปใช"เผยแพร)
ให"แก)ผู"ที่สนใจในอนาคต

ลักษณะทั่วไปของจังหวัดเชียงใหมH
จังหวัดเชียงใหม) เปJนจังหวัดที่มีประวัติศาสตร!อันยาวนานจังหวัดหนึ่งของภาคเหนือ มีความสําคัญในฐานะศูนย!กลาง
ของอาณาจักรล"านนา นับแต)อดีตจนถึงปจจุบัน ดังจะเห็นได"จากวัฒนธรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และวัดวาอาราม ตลอดจน
โบราณวัตถุสถานอันเก)าแก) จังหวัดเชียงใหม)มีที่ตั้งอยู)ในระหว)างเส"นรุ"งที่ 16 องศาเหนือ และเส"นแวงที่ 99 องศาตะวันออก
อยู)สูงจากระดับน้ําทะเล 1,027 ฟุต ซึ่งอยู)ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย อาณาเขตด"านทิศเหนือติดต)อกับรัฐฉานของ
ประเทศพม)า มีเทือกเขาแดนลาวกั้นพรมแดนระหว)างไทยและพม)า ทิศใต"ติดต)อกับอําเภอสามเงา จังหวัดตาก ทิศตะวันออก
ติดต)อกับจังหวัดเชียงราย จังหวัดลําปาง และจังหวัดลําพูน ทิศตะวันตกติดต)อกับอําเภอปาย อําเภอขุนยวม และอําเภอแม)สะ
เรียง จังหวัดแม)ฮ)องสอน จังหวัดเชียงใหม)แบ)งเขตการปกครองออกเปJน 22 อําเภอกับอีก 2 กิ่งอําเภอ จํานวนตําบลทั้งสิ้น 204
ตําบล 1,862 หมู)บ"าน รวมเปJนเนื้อที่ 20,107.057 ตารางกิโลเมตร (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม),2552: ระบบออนไลน!) จังหวัด
เชียงใหม)ประกอบด"วยกลุ)มชนหลายเชื้อชาติที่สําคัญๆ ได"แก) ไทยวน หรือ คนเมือง มีจํานวนมากที่สุด ไทลื้อ ไทเขิน นอกจากนี้
ยังมีชนกลุ)มน"อย ได"แก) พม)า ไทใหญ) (เงี้ยว) ต)องสู" จีนฮ)อ และชาวเขาได"แก) กะเหรี่ยง ม"ง อีก"อ มูเซอ ลีซอและเย"า เปJนต"น

กลุHมชาติพันธุในจังหวัดเชียงใหมH
จังหวัดเชียงใหม)ประกอบด"วยกลุ)มชนหลายชาติพันธุ!อันเนื่องมาจากผลของการกวาดต"อนผู"คนในสมัยสงครามในอดีต
หรือการโยกย"ายที่ดินทํากิน จนเกิดการตั้งถิ่นฐานของกลุ)มชนสําคัญๆในจังหวัดเชียงใหม) ดังนี้ ชาวไทยวน หรือไตยวน หรือคน
เมืองในปจจุบัน มีการอพยพมาจากบริเวณตอนกลางของประเทศจีน (ธานัท เชาวลิต และศิวรรจน!,2553) ปจจุบันพบว)าชาวไต
ยวนมีการตั้งถิ่นฐานกระจายตัวอยู)บริเวณทางภาคเหนือของประเทศไทย ในเขตจังหวัดเชียงใหม) ลําพูน ลําปาง แพร) น)าน
เชียงราย พะเยา และแม)ฮ)องสอน มีการผสมชาติพันธ!กับชนพื้นถิ่นที่เปJน ชาวลัวะ ชาวมอญ ในหลายพื้นที่ ชาวไทยวนจะตั้งถิ่น
ฐานตามที่ราบระหว)างภูเขาที่มีสภาพแหล)งน้ําและดินอุดมสมบูรณ!ทําให"มีการทํานาข"าวกันอย)างกว"างขวาง
ไทลื้อหรือไตลื้อเปJนกลุ)มชาติพันธุ!หนึ่งในตระกูลกลุ)มที่ใช"ภาษาไท มีถิ่นฐานเดิมอยู)ในแคว"นสิบสองปนนา มณฑล
ยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีน และตั้งถิ่นฐานอยู)ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือรัฐฉานของพม)า ในแถบล"านช"างทางภาคเหนือ
ของประเทศลาวและทางฝˆงตะวันตกของแม)น้ําดําในเวียดนาม ชาวไทลื้อเข"ามาตั้งถิ่นฐานในล"านนานั้น เปJนการอพยพเข"ามาจาก
นโยบาย “เก็บผักใส)ซ"า เก็บข"าใส)เมือง” ของเจ"าผู"ครองนครในอดีต ในปจจุบันชาวไทลื้อกระจายอยู)ในจังหวัดทางภาคเหนือ ได"แก)
เชียงใหม) ลําพูน ลําปาง แพร) น)าน พะเยา และเชียงราย
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ชาวไทเขิน เปJนชนชาติหนึ่งในกลุ)มไต ส)วนใหญ)อาศัยอยู)ในเมืองเชียงตุง รัฐฉาน ประเทศพม)า ชาวล"านนาเรียกคนจาก
เมืองเชียงตุงว)า “เขิน” หรือ “ไทเขิน” ภาษาพูดและภาษาเขียนของชาวไทเขินมีความคล"ายคลึงกับไทยองและไทลื้อมาก
จากการย"ายถิ่นฐานของชาวไทเขินจากเชียงตุงมาสู)เชียงใหม) ในเชียงใหม)จะพบชาวไทเขินบริเวณบ"านต"นแหนน"อย ต"นแหนหลวง
อําเภอสันปาตอง บริเวณอําเภอ สันกําแพง แม)แตง ดอยสะเก็ด และในเขตอําเภอเมือง
ชาวลัวะเปJนกลุ)มชาติพันธุ!ที่มีประวัติศาสตร!อันยาวนาน สะท"อนความสัมพันธ!ที่เชื่อมโยงตนเองเข"ากับกลุ)มชนอื่น
ชาวลัวะน)าจะเปJนชนพื้นเมืองเดิมที่ตั้งถิ่นฐานอยู)ในบริเวณดอยสุเทพ แล"วอพยพลงมาตั้งเมืองในเชียงใหม) (ธานัท เชาวลิต
และศิวรรจน!,2553) ปจจุบันสามารถแบ)งกลุ)มชาวลัวะตามการอพยพและแหล)งที่อยู)อาศัยหลักได"เปJนสองกลุ)ม กลุ)มแรกเปJน
ชาวลัวะที่อยู)ที่ราบบริเวณอําเภอแม)ริม อําเภอหางดง กลุ)มที่สองเปJนชาวลัวะที่อยู)บนภูเขา แถบอําเภอแม)แจ)ม และกระจายไปยัง
แถบอําเภอแม)ลาน"อย แม)สะเรียง จังหวัดแม)ฮ)องสอน
ชาวม"ง อพยพมาจากทางตอนใต"ของจีนเข"ามาตั้งถิ่นฐานอยู)ในบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย ชาวม"งจะตั้งถิ่นฐาน
อยู)บริเวณทีม่ ีภูเขาโดยรอบสลับกันไป ไม)มีเขาสองลูกมาชนกัน และมีน้ําอยู)ใกล"หรืออยูต) ่ํากว)าขุนน้ํา และแม)น้ําไหลผ)านตลอด
ชาวกะเหรี่ยงมีถิ่นเดิมอยู)ในดินแดนตะวันออกของทิเบต ส)วนชาวกะเหรี่ยงในประเทศไทยอาศัยอยู)ในจังหวัดต)างๆ
แถบชายแดนไทย–พม)าในภาคตะวันตกและภาคเหนือ เช)น กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี เชียงใหม) เชียงราย แม)ฮ)องสอน ลําพูน
ตาก และ แพร) เปJนต"น กะเหรี่ยงในประเทศไทย แบ)งออกเปJน 4 กลุ)มใหญ)ๆ คือ กะเหรี่ยงสะกอ กะเหรี่ยงโปว! กะเหรี่ยงบเว
กะเหรี่ยงตองสู หรือปะโอ

กรณีศึกษาจากลักษณะเรือนกลุHมชาติพันธุตHางๆ
จากกรณีศึกษาการเก็บข"อมูล ลักษณะเรือนจากงานวิจัยของ ธานัท วรุณกูล (2553) ถูกใช"เพื่อเปJนข"อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศและประเมินความพึงพอใจของผู"ใช"ต)อระบบสารสนเทศที่ได"รับการพัฒนาขึ้น ทั้งนี้การเก็บข"อมูลของเรือน
ประเภทต)างๆ 5 ชนิด มีดังนี้
1. ลักษณะเรือนไทยวน กรณีศึกษา บ"านเลขที่ 72 หมู) 6 บ"านพร"าวหนุ)ม ตําบลช)างเคิ่ง อําเภอแม)แจ)ม จังหวัด
เชียงใหม) ด"านหน"าเรือนด"านทิศเหนือต)อจากบันไดทางขึ้นเปJนมุขนั่งเล)นพักผ)อน ถัดเข"าไปเปJนระเบียงชานที่มีหลังคาคลุม ชายคา
ค)อนข"างกว"างสามารถกันแดดและฝนได"ดี ถัดจากระเบียงเข"าไปเปJนเติ๋น พื้นยกระดับ กลางเรือนเปJนชานฮ)อม (ระเบียงทางเดิน)
ด"านซ"ายและขวาเปJนห"องนอนมีทั้งหมด 3 ห"อง ทางเดินกลางบ"านเชื่อมต)อระหว)างชานด"านหลังเรือน ซึ่งมีครัวไฟและที่เก็บของ
ด"านทิศตะวันตกของเรือนมีระเบียงต)อเนื่องตลอดแนวต)อจากชานและเติ๋นหน"าเรือนไปเชื่อมชานหน"าครัวไฟหลังเรือน มีหิ้งพระ
ด"านทิศตะวันออกในส)วนเติ๋น ในห"องนอนใหญ)มีหิ้งผีบรรพบุรุษ ผังเรือนมีลักษณะเปJนเหลี่ยมตามห"องเสา
2. ลักษณะเรือนไทลื้อ กรณีศึกษา สํานักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม) ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม)
ลักษณะเปJนเรือนสองหลัง “หน"าเปHยง” หมายถึง มีองค!ประกอบของเรือน 2 หลัง คือ “เฮือนนอน” และ “เฮือนไฟ” โดย “เฮือน
นอน”อยู)ทางด"านทิศตะวันออก ส)วนทิศตะวันตกจะเปJน “เฮือนไฟ” พื้นที่ใช"สอยในบ"านประกอบด"วย เติ๋น เฮือนนอนหรือ
ห"องนอน ฮ"านน้ําหรือร"านน้ํา เฮือนครัวหรือห"องครัว มีบันไดทางขึ้นเรือนสองทางคือด"านหน"าและด"านหลัง ซึ่งบันไดด"านหน"าจะ
ขึ้นไปยังชานหน"าบ"าน ส)วนบันไดหลังบ"านไปขึ้นไปยังชานหลังบ"านที่มีระดับพื้นชานต่ํากว)าเติ๋น ที่บันไดหน"าบ"านจะมีเสาแหล)ง
หมา โดยเสาแหล)งหมานี้จะรับน้ําหนักของหลังคาที่คลุมทางเดินขึ้นบันไดทั้งหมด พื้นด"านล)างก)อนจะถึงบันไดจะมีอ)างซีเมนต!
เตี้ยๆ สําหรับล"างเท"า
3. ลักษณะเรือนไทเขิน กรณีศึกษา บ"านเลขที่ 33 หมู) 7 บ"านร"องขี้เหล็ก อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม) เปJน
“เรือนแฝด” หลังคาเปJนทรง “จั่วป<นหยา” มีการยื่น “ปHกนก” ที่กว"างมีการดึง “ปHกนก” ด"านหน"าของจั่วใดจั่วหนึ่งเพียงด"าน
เดี่ยวยื่นลงมาคลุมบันไดทางขึ้นเรือนด"านหน"าและตั้งเสาแหล)งหมารับหรือเรียกว)าระบบโครงสร"างแบบ “รอดร"อยเสา” ส)วน
ฝาเรือนเปJนฝาเรือนแบบช"อนเกร็ด เรือนหลังนี้แบ)งพื้นที่การใช"สอยบ"านออกเปJน ส)วนชานที่อยู)ด"านหน"า ถัดขึ้นมาเปJนเติ๋น และ
ถัดจากเติ๋นเข"ามาเปJนห"องนอน ซึ่งประกอบด"วยห"องนอนใหญ)และห"องนอนเล็ก ส)วนครัวไฟจะอยู)ด"านหลัง
4. ลักษณะเรือนลัวะ กรณีศึกษา บ"านเลขที่ 6 หมู) 2 บ"านมืดหลอง ตําบลบ"านทับ อําเภอแม)แจ)ม จังหวัดเชียงใหม)
เรือนหลังนี้แบ)งพื้นที่ใช"สอยบนเรือนออกเปJน 3 ส)วนใหญ)ๆ คือ ส)วนชานแดด ชานร)ม และส)วนนอนซึ่งในพื้นที่ส)วนนอนที่เปJนของ
พ)อ แม) ลูกนั้น กลางเรือนจะเปJนเตาไฟตั้งอยู)ตรงกลางเรือนระหว)างที่นอนของพ)อแม)และลูกสาว เพื่อใช"เปJนที่ปรุงอาหาร เรือน
กาแลของชาวลัวะจะมีสัญลักษณ!ที่เห็นเด)นชัดคือ กาแลหรือไม"แกะสลักเหนือยอดจั่วที่สามารถมองเห็นได"ในระยะไกล นอกจากนี้
ยังมี “หํายนต!” ซึ่งเปJนไม"แกะสลักที่สวยงาม อยู)เหนือประตูห"องนอนเพื่อเปJนเครื่องรางสําหรับบ"านหลังนั้นๆ
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5. ลักษณะเรือนกะเหรี่ยง กรณีศึกษา บ"านเลขที่ 13 ตําบลปางหินฝน อําเภอแม)แจ)ม จังหวัดเชียงใหม) เปJนเรือน
เครื่องผูก เสาเปJนไม"เนื้อแข็ง การประกอบตัวบ"านใช"วิธีการผูกมัดด"วยหวายและดอกไม"ไผ) หลังคามุงด"วยหญ"าคา เรือนหลังนี้เปJน
เรือนใต"ถุนสูงโดยชั้นเปJนเปJนชานแดดสําหรับตากผ"า หรือตากอาหาร ชานร)มเปJนที่พักผ)อน ทํางาน และนอน ชาวกะเหรี่ยง
ประกอบอาหารบนเรือนบริเวณเตาไฟกลางห"องนอน ซึ่งผ)านประตูห"องนอนเข"าไปจะพบกระบะเตาไฟอยู)ตรงกลาง

ภาพที่ 1 เรือนไทยวน
ที่มา : เชาวลิต สัยเจริญ (2549: 122)

ภาพที่ 2 เรือนไทลื้อ ที่ตั้ง สํานักศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหมH, ที่มา: จากการสํารวจ

แนวคิดการจัดองคประกอบของเว็บไซต
จากแนวคิดของ Borasky (1997); Smith (2004); สรรรัชต! ห)อไพศาล (2544) และ สมาน ลอยฟiา (2544) สามารถ
สรุปแนวคิดการประเมินเว็บไซด! ได"ดังนี้
- จุดมุ)งหมายและกลุ)มผู"ใช" ประเด็นพิจารณาได"แก) วัตถุประสงค!ของเว็บไซต!นั้นคืออะไร มีความชัดเจนหรือไม)
- ขอบเขต ประเด็นการพิจารณา ได"แก) ความกว"าง หมายถึง ครอบคลุมเนื้อหาอะไรบ"าง จุดเน"นของการนําเสนอ
สารสนเทศคืออะไร ขอบเขตของเนื้อหาเน"นเฉพาะเนื้อหาของเรื่องนั้นหรือรวมถึงเนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข"องด"วย ความลุ)มลึก
หมายถึง เนื้อหามีความลุ)มลึกเพียงใด ระดับของรายละเอียดของเนื้อหาที่นําเสนอเปJนอย)างไร
- เนื้อหา องค!ประกอบสําคัญคือ ความถูกต"อง ประเด็นในการพิจารณา ได"แก) สารสนเทศมีความถูกต"องเพียงใดหรือ
มีข"อผิดพลาดหรือไม) จุดมุ)งหมายของการเขียนเอกสารนั้นคืออะไร ระบุแหล)งสารสนเทศไว"หรือไม)
- กราฟ7กและการออกแบบด"านสื่อประสม ประเด็นในการพิจารณา ได"แก) มีจุดสนใจหรือไม) สิ่งที่นําเสนอเปJนภาพ
ล"วนๆ หรือมีความสมดุลระหว)างข"อความและภาพหรือไม)
- ความสามารถในการทํางาน ประเด็นในการพิจารณา ได"แก) ด"านความสะดวกในการใช"งาน เช)น สามารถใช"งาน
ง)ายและใช"ได"อย)างมีประสิทธิภาพหรือไม)
- ความเหมาะสมในการเข"าถึง ประเด็นในการพิจารณา ได"แก) ความสามารถในการเข"าถึงเว็บไซต! ความเร็วในการ
เข"าถึงเว็บไซต!เปJนอย)างไร
- การวิเคราะห!เว็บไซต!โดยผู"อื่น ประเด็นในการพิจารณา ได"แก) มีผู"วิจารณ!และพูดถึงเว็บไซต!นั้นอย)างไร
- ราคา เปJนองค!ประกอบที่ใช"ในการประเมินน"อยกว)าองค!ประกอบอื่นๆ เนื่องจากปจจุบันอินเตอร!เน็ตให"บริการ
แก)ผู"ใช"โดยไม)ต"องเสียค)าใช"จ)ายในการใช"สารสนเทศ

ลักษณะภาพรวมของเว็บไซต
ลักษณะภาพรวมของเว็บไซต!การระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค!ความรู"เรือนพื้นถิ่น ประกอบไปด"วย 5 หัวข"อหลัก
ได"แก) ความเปJนมาของเว็บไซต! วัตถุประสงค! ประโยชน!ที่คาดว)าจะได"รับ รายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการองค!ความรู"เรือนพื้นถิ่น นอกจากนี้ยังมีข"อมูลที่ได"จากการสํารวจภาคสนาม ซึ่งนํามาวิเคราะห!เปJนข"อมูลทั่วไปและ
ภาพถ) า ย รวมไปถึ ง ข" อ มู ล เบื้ อ งต" น และข" อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ อาคารพื้ น ถิ่ น 6 ประเภท ได" แ ก) ไทยวน ไทลื้ อ ไทเขิ น ไทลั ว
เรือนกระเหรี่ยง เรือนม"ง เปJนต"น
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ภาพที่ 4-6 ขGอมูลเบื้องตGนที่ไดGจากการสํารวจ
ภาคสนามทีน่ ําเสนอบนเว็บไซต
ที่มา:http://arcweb.arc.cmu.ac.th/cm_vern
ecular_house/index.html

ภาพที่ 3 หนGาแรกของเว็บไซต
ที่มา:http://arcweb.arc.cmu.ac.th/cm_ve
rnecular_house/index.html

วิธีการศึกษา
ศึกษาข"อมูลเบื้องต"นที่เกี่ยวกับเรือนพื้นถิ่นในจังหวัดเชียงใหม)จากงานวิจัยที่เกี่ยวข"อง ทําการเก็บข"อมูลภาคสนามโดย
การสํารวจเรือนพื้นในจังหวัดเชียงใหม)ทั้งหมด 4 อําเภอ ได"แก) อําเภอเมือง อําเภอแม)แจ)ม อําเภอดอยสะเก็ด และอําเภอแม)ริม
เพื่อนําผลลัพธ!ที่ไ ด"มาวิเคราะห!และใช"เปJนเกณฑ!ในการสร"างแบบประเมิน ออนไลน! โดยเก็บข"อมูลจากผู"เข"าใช"งานเว็บไซต!
http://arcweb.arc.cmu.ac.th/cm_vernecular_house/ จํานวน150 คน เพื่อตอบแบบประเมินและเสนอความคิดเห็นที่มี
ต)อเว็บไซด! ในหลายๆ ด"าน

การวิเคราะหขGอมูลทั่วไป

ผู"ตอบแบบสอบถามส)วนใหญ)เปJนหญิง ร"อยละ 74.00 กลุ)มข"อมูลมีอายุระหว)าง 21-30 ปH, 31-40 ปH, อายุน"อยกว)า 21 ปH
และ 41-50 ปH คิดเปJนร"อยละ41.33, 28.67, 15.33 และ 11.33ตามลําดับ วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโท ร"อยละ 45.33
อยู)ระหว)างการศึกษาปริญญาตรี ร"อยละ 22.00 ปริญญาตรี ร"อยละ 19.33กลุ)มข"อมูลมีอาชีพสถาปนิก ร"อยละ 39.33
นิสิต/นักศึกษา ร"อยละ 30.00 อาจารย!หรือนักวิชาการทางสถาปตยกรรม ร"อยละ 17.33 และอื่น ๆ ร"อยละ 13.33
ตามลําดับ เกี่ยวกับประสบการณ!การใช"อินเตอร!เน็ต พบว)า ประสบการณ!มากกว)า 4 ปH ร"อยละ 84.00 1-2 ปH และ 3-4 ปH
เท)ากันที่ร"อยละ 8.00

การวิเคราะหขGอมูลความคิดเห็นที่มีตHอเว็บไซด

การวิเคราะห!ความคิดเห็นที่มีต)อเว็บไซด! ข"อมูลที่วิเคราะห!ได"ถูกพัฒนาขึ้น จากปจจัยประกอบด"วย จุดมุ)งหมาย ขอบเขต
เนื้อหา กราฟ7กและการออกแบบด"านสื่อประสม ความสามารถในการทํางาน ความเหมาะสมในการเข"าถึง การพูดถึงเว็บไซด!
และค)าใช"จ)ายในการติดต)อสื่อสารกับแหล)งสารสนเทศหรือการเข"าถึงข"อมูลเชิงลึก ผลการวิเคราะห!ข"อมูลดังนี้
ตารางที่ 1 พบว)า ความคิดเห็นของผู"ตอบแบบสอบถามที่มีต)อเว็บไซด!ที่ได"ทําการพัฒนาระบบสารสนเทศในภาพรวมอยู)ใน
ระดับมาก มีค)าเฉลี่ยเท)ากับ 3.80 และเมื่อจําแนกออกเปJนรายข"อความพบว)า ความคิดเห็นที่มีต)อเว็บไซด!ที่ได"ทําการพัฒนาระบบ
สารสนเทศในระดับมากกับจุดมุ)งหมาย (ค)าเฉลี่ย = 4.14) รองลงมาคือ ความเหมาะสมในการเข"าถึง (ค)าเฉลี่ย = 4.14) เนื้อหา
(ค)าเฉลี่ย = 4.13) กราฟ7กและการออกแบบด"านสื่อประสม (ค)าเฉลี่ย = 4.04) ค)าใช"จ)ายในการติดต)อสื่อสารกับแหล)งสารสนเทศ
หรือการเข"าถึงข"อมูลเชิงลึก (ค)าเฉลี่ย = 4.01) ขอบเขต (ค)าเฉลี่ย = 3.98) และการพูดถึงเว็บไซด! (ค)าเฉลี่ย = 3.83) ตามลําดับ
ส)วนความคิดเห็นที่มีต)อความสามารถในการทํางาน (ค)าเฉลี่ย = 3.23) อยู)ในระดับปานกลาง
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ตารางที่ 1: แสดงคHาเฉลี่ย คHาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation,S.D) และความคิดเห็นตHอเว็บไซดที่ไดGทําการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
ความเห็นที่มีต)อเว็บไซด!ที่ได"ทําการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ค)าเฉลี่ย
S.D.
ความคิดเห็น
1. จุดมุ)งหมาย
4.40
0.46
มาก
2. ขอบเขต
3.98
0.53
มาก
3. เนื้อหา
4.13
0.46
มาก
4. กราฟ7กและการออกแบบด"านสือ่ ประสม
4.04
0.71
มาก
5. ความสามารถในการทํางาน
3.23
0.29
ปานกลาง
6. ความเหมาะสมในการเข"าถึง
4.14
0.52
มาก
7. การพูดถึงเว็บไซด!
3.83
1.05
มาก
8. ค)าใช"จ)ายในการติดต)อสื่อสารหรือการเข"าถึงข"อมูลเชิงลึก
4.01
0.84
มาก
ภาพรวม
3.80
0.26
มาก
คHาเฉลี่ย : 4.50-5.00เท)ากับมากที่สุด 3.50-4.49 เท)ากับมาก 2.50-3.49 เท)ากับปานกลาง 1.50-2.49 เท)ากับน"อย 1.00-1.49 เท)ากับน"อยที่สุด

การวิ เ คราะห! พบว) าความคิ ดเห็ นของผู" ตอบแบบสอบถามแยกตามกลุ) มอายุที่ มี ต)อเว็บไซด! ที่ไ ด" ทํา การพั ฒนาระบบ
สารสนเทศในภาพรวมไม)แตกต)างกันอย)างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 (F = 3.76, Sig. = 0.706) และเมื่อจําแนกเปJนรายข"อความ
พบว)า ด"านการทํางานเชิงโต"ตอบมีนัยสําคัญแตกต)างกันทางสถิติ (F = 4.36, Sig. =0.034) ผู"ตอบแบบสอบถามส)วนใหญ)มีความ
พอใจอย)างมากสําหรับการเลือกเมนูเชื่อมโยงไปยังส)วนต)างๆ ภายในเว็บไซด! แต)ผู"ที่มีอายุ 51 ปH ขึ้นไป ไม)ค)อยพอใจ ซึ่งอาจสืบเนื่อง
จากการใช"งานยาก หรือความไม)ถนัดในการใช"งานคอมพิวเตอร!
ความคิดเห็นแยกตามกลุ)มวุฒิการศึกษาภาพรวมไม)แตกต)างกันอย)างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และจําแนกรายข"อความ
พบว)า ความคิดเห็นที่มีต)อเนื้อหามีความลุ)มลึก มีรายละเอียดเชิงลึกของผู"ตอบแบบสอบถามแต)ละกลุ)มวุฒิการศึกษาแตกต)างกัน
อย)างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 (F = 3.47, Sig. = 0.01) และพบว)า ค)าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู"ตอบที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา
ตรี ที่เกี่ยวข"องกับด"านขอบเขตมีมากกว)ากลุ)มวุฒิการศึกษาอื่นๆ
ความคิดเห็นแยกตามกลุ)มอาชีพภาพรวมไม)แตกต)างกันอย)างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และจําแนกรายข"อความพบว)า
ความคิดเห็นของแต)ละกลุ)มอาชีพที่มีต)อเว็บไซด!ไม)แตกต)างกัน อย)างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 แต)พบว)า ค)าเฉลี่ยความคิดเห็นของ
นิสิตหรือนักศึกษาต)อเว็บไซด! ด"านจุดมุ)งหมายมีมากกว)ากลุ)มอาชีพอื่นๆ ส)วนค)าเฉลี่ยความคิดเห็นของนักวิชาการ ด"านเนื้อหา
มีมากกว)ากลุ)มอาชีพอื่นๆ สถาปนิกมีค)าเฉลี่ยความคิดเห็นด"านขอบเขต ความสามารถในการทํางาน ความเหมาะสมในการเข"าถึง
และค)าใช"จ)ายในการติดต)อสื่อสารกับแหล)งสารสนเทศหรือการเข"าถึงข"อมูลเชิงลึกมากกว)ากลุ)มอาชีพอื่นๆ
ความคิดเห็นแยกตามกลุ)มประสบการณ!การใช"อินเตอร!เน็ตภาพรวมไม)แตกต)างกันอย)างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และ
จําแนกรายข"อความพบว)า ความคิดเห็นของแต)ละกลุ)มอาชีพที่มีต)อเว็บไซด!ไม)แตกต)างกันอย)างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 แต)พบว)า
ค)าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู"ที่มีประสบการณ! 1-2 ปH ต)อเว็บไซด!ที่ได"ทําการพัฒนาระบบสารสนเทศด"านกราฟ7กและการออกแบบ
ด"านสื่อประสม ความเหมาะสมในการเข"าถึง และการพูดถึงเว็บไซด!มากกว)ากลุ)มประสบการณ!อื่นๆ ค)าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู"ที่มี
ประสบการณ! 3-4 ปH ด"านจุดมุ)งหมาย ขอบเขต และเนื้อหามากกว)ากลุ)มอื่นๆ ส)วนค)าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู"ที่มีประสบการณ!
มากกว)า 4 ปH ด"านความสามารถในการทํางาน และค)าใช"จ)ายในการติดต)อสื่อสารหรือการเข"าถึงข"อมูลเชิงลึกมากกว)ากลุ)มอื่นๆ
สรุปว)าความคิดเห็นที่มีต)อเว็บไซด!ที่ได"ทําการพัฒนาระบบสารสนเทศในภาพรวมอยู)ในระดับดีมาก โดยความคิดเห็นที่มี
ต)อจุดมุ)งหมายของเว็บไซด!ที่ได"ทําการพัฒนาระบบสารสนเทศอยู)ในระดับดีมาก รองลงมาคือ ความเหมาะสมในการเข"าถึง เนื้อหา
กราฟ7กและการออกแบบด"านสื่อประสม ค)าใช"จ)ายในการติดต)อสื่อสารกับแหล)งสารสนเทศหรือการเข"าถึงข"อมูลเชิงลึก ขอบเขต
และการพูดถึงเว็บไซด! ตามลําดับ ส)วนความคิดเห็นที่มีต)อความสามารถในการทํางาน อยู)ในระดับปานกลาง และเมื่อจําแนก
ออกเปJนรายข"อความพบว)า
- จุดมุ)งหมายของเว็บไซด!ชัดเจนสอดคล"องกับกลุ)มเปiาหมาย และสารสนเทศที่นําเสนอสอดคล"องกับวัตถุประสงค!
- ขอบเขตเหมาะสมกับการรับรู" เนื้อหาเพียงพอมากที่จะทําให"ทราบถึงสถาปตยกรรมพื้นถิ่นจังหวัดเชียงใหม) และ
เนื้อหามีความลุ)มลึก มีรายละเอียดเชิงลึก
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- การนําเสนอเนื้อหาเปJนลําดับต)อเนื่องดีมาก ความถูกต"องของเนื้อหา ความน)าเชื่อถือของข"อมูล คุณภาพในการ
เขียน เช)น ข"อมูลอ)านงาน การสะกดคําถูกต"อง การเชื่อมโยงเนื้อหาไปยังส)วนอื่นๆ และความเปJนปจจุบันของข"อมูลที่เกี่ยวข"อง
มีความเหมาะสมมาก
- กราฟ7กที่นําเสนอมีส)วนช)วยให"เนื้อหาดูดีขึ้น ความเหมาะสมในการใช"สัญรูป (โลโก") ต)างๆ เปJนตัวแทนของสิ่งที่
ต"องการนําเสนอเนื้อหา และตัวอักษรอ)านง)าย รูปภาพที่นําเสนอมีความคมชัด รูปภาพที่ใช"ประกอบเหมาะสมกับเนื้อหา ขนาด
ของตัวอักษร และสีของตัวอักษรมีความเหมาะสม
- ประสิทธิภาพความสามารถในการเรียกดูข"อมูลดีมาก ส)วนด"านการทํางานเชิงโต"ตอบ ด"านความสะดวกในการใช"
งานอยู)ระดับดี
- ความสามารถเข"าถึงเว็บไซด!ได"ง)าย และความรวดเร็วในการแสดงผลหน"าจออยู)ในระดับดีมาก
- การพูดถึงเว็บไซด!ที่ได"ทําการพัฒนาระบบสารสนเทศอยู)ในระดับดีมาก การเข"าถึงข"อมูลเชิงลึกของเว็บไซด!ที่ได"ทํา
การพัฒนาระบบสารสนเทศอยู)ในระดับดีมากเช)นกัน

ประโยชนจากการวิจัย
จากการวิจัยสามารถนําไปใช"ให"เกิดประโยชน!ได"ดังนี้
- เกิดการพัฒนาระบบฐานข"อมูลการจัดการความรู"เรือนพื้นถิ่น เพื่อวัตถุประสงค!ของการอนุรักษ!ภูมิปญญาเรือน
ท"องถิ่นอย)างยั่งยืน
- การจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ!การใช"อินเตอร!เน็ตทําให"ทราบถึงระดับความพึง
พอใจและการใช"งานได"อย)างเหมาะสม เพื่อนําค)าประเมินที่ได"ไ ปหาแนวทางในการปรับปรุงการออกแบบและพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
- สามารถนําแนวทางในการพัฒนาระบบฐานข"อมูลองค!ความรู"เรือนพื้นถิ่นในจังหวัดเชียงใหม) ไปใช"กับจังหวัดอื่นๆ
หรือเพิ่มเติมฐานข"อมูลลงไปในเว็บไซด!นี้ให"เปJนฐานข"อมูลช)วยส)งเสริมการอนุรักษ!ภูมิปญญาของช)างไทยต)อไป
- ข"อมูลเรือนพื้นถิ่นจังหวัดเชียงใหม) ช)วยส)งเสริมการท)องเที่ยวเชิงอนุรักษ!ต)อไป

สรุปผลการวิจัย
ผู"ใช"งานเว็บไซด!ที่ได"ตอบคําถามส)วนใหญ)เปJนหญิง มีอายุระหว)าง 21-30 ปH ระดับการศึกษาปริญญาโท ส)วนใหญ)เปJน
สถาปนิก และมีช)วงประสบการณ!การใช"อินเตอร!เน็ตมากกว)า 4 ปH ขึ้นไป
ภาพรวมของความคิดที่มีต)อเว็บไซด!ที่ได"ทําการพัฒนาระบบสารสนเทศอยู)ในระดับดีมาก โดยความคิดเห็นที่มีต)อเว็บไซด!
ที่ได"ทําการพัฒนาระบบสารสนเทศในระดับดีมากกับจุดมุ)งหมาย รองลงมาคือ ความเหมาะสมในการเข"าถึง เนื้อหา กราฟ7กและ
การออกแบบด"านสื่อประสม ค)าใช"จ)ายในการติดต)อสื่อสารกับแหล)งสารสนเทศหรือการเข"าถึงข"อมูลเชิงลึก ขอบเขต และการพูด
ถึงเว็บไซด! ตามลําดับ ส)วนความคิดเห็นที่มีต)อความสามารถในการทํางานอยู)ในระดับปานกลาง ถ"าจําแนกตามเพศจะมีความเห็น
ที่แตกต)างกันในการใช"สัญรูป (โลโก") ต)างๆ เปJนตัวแทนของสิ่งที่ต"องการนําเสนอเนื้อหา แต)ถ"าจําแนกตามอายุจะมีความพึงพอใจ
ที่แตกต)างกันต)อการทํางานเชิงโต"ตอบ โดยเฉพาะเมนูเชื่อมโยงไปยังส)วนต)างๆ ภายในเว็บไซด! ส)วนระดับการศึกษาที่แตกต)างกันมี
ความคิดเห็นที่แตกต)างกันในด"านเนื้อหามีความลุ)มลึก และรายละเอียดเชิงลึกของเว็บไซด! และกลุ)มที่มีประสบการณ!การใช"
อินเตอร!เน็ต 1-2 ปH ให"ความสําคัญต)อเว็บไซด!ที่ได"ทําการพัฒนาระบบสารสนเทศในด"านกราฟ7กและการออกแบบด"านสื่อประสม
ความเหมาะสมในการเข"าถึง และการพูดถึงเว็บไซด!

ขGอเสนอแนะ
ข"อเสนอแนะสําหรับการนําผลงานวิจัยไปประยุกต!ใช"ประโยชน! เพื่อการพัฒนาระบบฐานข"อมูลองค!ความรู"เรือนพื้นถิ่น
ในจังหวัดเชียงใหม)และจังหวัดอื่นๆ เพื่อการอนุรักษ!ภูมิปญญาของช)างไทยมีดังนี้
- หน)วยงานของรัฐควรให"ความสําคัญในการอนุรักษ!เรือนพื้นถิ่น และควรให"ประชาชนได"เข"ามามีส)วนร)วมในการ
ตัดสินใจ ทั้งเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงซ)อมแซมตัวเรือน และการดําเนินงานต)อพื้นที่ที่เกี่ยวข"อง เพื่อให"ประชาชนเกิดความ
ตระหนักและร)วมกันอนุรักษ!เรือนพื้นถิ่น
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- หน)วยงานของรัฐควรส)งเสริมให"ผู"ที่อยู)อาศัยในเรือนพื้นถิ่นได"มีการรวมกลุ)มกันเพื่อจัดทําเปJนที่พักเชิงท)องเที่ยว
เพื่อเพิ่มพูนรายได"ให"กับชุมชนและท"องถิ่นต)อไป
- หน)วยงานของรัฐควรจัดสรรงบประมาณบางส)วน เพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให"กับชุมชนต)อไป
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บทคัดยHอ
การศึกษาวิจัยนี้ มุ)งศึกษาปจจัยที่เกี่ยวข"องกับพฤติกรรมการใช"สอยพื้นที่ของลูกค"าในโรงแรมราคาประหยัด ที่ตั้ง
อยู)ตามเส"นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก เปJนกรณีศึกษา ร)วมกับแนวคิดและทฤษฎีการจัดการทรัพยากรทาง
กายภาพ โดยเน"นการศึกษาปญหาทางการจัดการบํารุงรักษาอาคาร (Operation and Maintenance) และการจัดการบริการที่
เกี่ยวข"อง (Facilities Support Service) มาตรฐานของการออกแบบโรงแรม ทฤษฎีทางด"านการออกแบบเพื่อต"อนรับขับสู"
(Hospitality Design) และแนวคิดด"านที่พักราคาประหยัด ตลอดจนกรณีศึกษาจากต)างประเทศ เพื่อหาปจจัยที่ส)งผลต)อการ
บริหารจัดการทางกายภาพที่พักแรมราคาประหยัด
เมื่อได"ข"อสรุปทางการศึกษาและการทบทวนวรรณกรรมแล"ว จึงนําปจจัยที่ศึกษามาได" มาตั้งเปJนแบบสอบถามความ
พึงพอใจของนั กท)องเที่ยวที่มี ต)อโรงแรมราคาประหยัด ซึ่ งพื้นที่ใ นการวิ จัย ผ)า นการเก็บข"อมู ลจากการสังเกตเชิง ประจัก ษ!
(Empirical Observation) จากนั้นรวบรวมข"อมูลที่ได" นําเสนอด"วยภาพถ)าย แผนภูมิ ตารางและการบรรยาย โดยสามารถ
แบ)งกลุ)มประชากรนักท)องเที่ยวออกเปJน 4 กลุ)มหลักคือ 1.) นักท)องเที่ยวชาวไทย 2.) นักท)องเที่ยวชาวต)างประเทศ 3.) พนักงาน
ขาย (Salesman) และ 4.) นักธุรกิจหรือเจ"าหน"าที่ทางราชการ ที่มาเข"าพักโรงแรมราคาประหยัด รวมทั้งหมดเปJนจํานวน 150
ตัวอย)าง แล"วนําผลที่ได"มาประกอบกับการสัมภาษณ!แบบไม)มีโครงสร"าง เรื่องการจัดการทรัพยากรทางกายภาพโรงแรมราคา
ประหยัด กับผู"ประกอบการในเขตพื้นที่กรณีศึกษา การสุ)มตัวอย)างแบบชั้น (Stratified Random Sampling) โดยแยกโรงแรม
เปJน 3 กลุ)มก)อนแล"วจึงเลือกผู"ประกอบการทั้งหมด 10 ท)าน เพื่อสัมภาษณ!แบบไม)มีโครงสร"าง (Unstructured interview)
หลังจากนั้น ทําการสัมภาษณ!สถาปนิกที่มีความเกี่ยวข"องและมีประสบการณ!เกี่ยวกับการออกแบบโรงแรม โดยสุ)มกลุ)มตัวอย)าง
แบบจําเพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เปJนจํานวน 3 ท)าน จากนั้นนําปจจัยต)างๆ มาวิเคราะห! อภิปรายและสรุป เพื่อเปJน
แนวทางในการออกแบบทางกายภาพโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเส"นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ซึ่งจะนํามาสู)
การกําหนดแนวทางและข"อเสนอแนะในการจัดการทรัพยากรทางกายภาพที่เหมาะสมกับการใช"งานโรงแรมราคาประหยัดได"
ในอนาคตต)อไป
คํ า สํ า คั ญ :
การออกแบบและบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรกายภาพ, โรงแรมราคาประหยั ด , แนวพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ
ตะวันออก-ตะวันตก
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Abstract
This paper aims to study customer behaviors in budget hotel usable area of budget hotel in
East-West Economic Corridor (EWEC) province in case. Due to the concepts and theories of facility
management by emphasize in problems of operation and maintenance (O&M), facility support services,
hotel design standards, hospitality design theory, budget accommodation concept and oversea case studies.
To be discover the influenced factors of facility management in budget accommodation.
The results from the study of literature review are conclusions of the factors. Then study the
customer’s satisfaction in budget hotels, the study uses semi-structured questionnaires; and uses empirical
observation to provide physical data in photograph, graphic, tables and description formats. The research
populations in the study are 1.Thai tourist, 2.foreign tourist, 3.salesman and 4.businessman or bureaucrat
those are the customers of budget hotel accommodated. The sampling sizes of research populations are
150 samples. This concludes the results with the non-structured interviews with the selected budget
hoteliers by using the stratified sampling method to separate the hotels become to 3 groups and choosing
10 hoteliers. Then, selected 3 samples architects by using purposive sampling method to classified, the
requirements of the architects are having professionals experienced in hotel design. Finally, conclude the
results with overall factors by analysis, discussion and conclusion to provide design guidelines of budget
hotels in East-West Economic Corridor. Through the assignation of facility management in others budget
hotels in forthcoming future.
Keywords: Design and Facility Management, Budget Hotel, East West Economic Corridor

ความเปzนมา
ประเทศไทย ถือได"ว)าเปJนประเทศที่กําลังมีแนวทางการพัฒนาความร)วมมือทั้งในและต)างประเทศ ก)อให"เกิดความ
ร)วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา ฯลฯ การท)องเที่ยว ถือเปJนส)วนหนึ่งในความร)วมมือเหล)านี้ และยังเปJนที่มา
ของรายได"หลักของประเทศ ในเชิงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติ โดยธุรกิจการท)องเที่ยวทั้งของไทยและระดับภูมิภาคของ
ประเทศเพื่อนบ"าน มีความสัมพันธ!กันและสามารถเชื่อมโยงไปมาหาสู)กันได"ง)าย ซึ่งประเทศไทยได"ลงนามในกรอบความร)วมมือ
อนุภูมิภาคลุ)มแม)น้ําโขง (Greater Mekong Sub region Cooperation: GMS) ตั้งแต)ปH 2535 โดยเปJนโครงการที่ได"รับความ
ช)วยเหลือจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ประกอบด"วย ประเทศในอนุภูมิภาคลุ)มแม)น้ําโขง
6 ประเทศ ได"แก) ไทย สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม สหภาพพม)า และจีนตอนใต" (มณฑลยูนนาน) มีพื้นที่รวมกันประมาณ 2 ล"าน
3 แสนตารางกิโลเมตร หรือประมาณพื้นที่ของยุโรปตะวันตก มีประชากรรวมกันประมาณ 250 ล"านคน อุดมไปด"วย
ทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งเปJนจุดศูนย!กลางเชื่อมโยงติดต)อระหว)างภูมิภาคเอเชียใต" เอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต" โดยที่การลงนามครั้งนี้มีโครงการที่จะพัฒนาในาความร)วมมือต)างๆ ใน 9 สาขา ได"แก) คมนาคมขนส)ง โทรคมนาคม พลังงาน
การค"า การลงทุน เกษตรกรรม สิ่งแวดล"อม การท)องเที่ยว และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย! โดยปจจุบันแนวพื้นที่เศรษฐกิจ
(Economic Corridor) ใน GMS แบ)งออกเปJน 3 แนวได"แก)
- แนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออกตะวันตก (East West Economic Corridor: EWEC)
- แนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือใต" (North South Economic Corridor: NSEC)
- แนวพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต" (Southern Economic Corridor)
แต)เนื่องด"วยปญหาของสภาพเศรษฐกิจและปจจัยหลายด"าน ดังที่กล)าวมาแล"วข"างต"น ก)อให"เกิดอุปสรรคที่มีผลต)อสิ่ง
อํานวยความสะดวกทางการท)องเที่ยว และการพัฒนาโรงแรมท"องถิ่น ให"มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับนักท)องเที่ยวที่เข"ามายังทั้ง 5
จังหวัด และเดินทางออกไปยังภูมิภาคอินโดจีน ปจจัยหลากหลายด"านเหล)านี้ ส)งผลต)อการบริหารจัดการทางกายภาพ ให"เกิด
ความพึงพอใจของลูกค"า และมีผลกระทบต)อธุรกิจการบริการภาคโรงแรมท"องถิ่น โดยปญหาที่เกิดขึ้นนี้ ยังไม)มีผู"ใดชี้ชัดว)า ปจจัย
ใดบ"างที่ควรตัดออกไป หรือใส)ใจให"มากที่สุด แล"วสิ่งที่ตัดออกไปนั้น จะช)วยลดและประหยัดต"นทุนได"อย)างไร หรือส)วนของการใช"
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งานใดที่ลูกค"าต"องการ ต"องดูแลให"ดี ส)วนใดที่ควรจะเน"นหนักเพื่อให"เกิดความพึงพอใจ ซึ่งเปJนสิ่งที่ควรค)าต)อการศึกษาวิจัย และ
รวบรวมข"อมูล เพื่อใช"ประโยชน!ในวงกว"างต)อสนับสนุนในการตัดสินใจลงทุนทําธุรกิจ และการก)อสร"างโรงแรมสําหรับรองรับการ
ขยายตัวของการท)องเที่ยวตามแรงกระตุ"นของโครงการความร)วมมือแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก (East West
Economic Corridor: EWEC) ต)อไป ดังแผนภาพที่ 1

ขนาดใหญ)
EWEC + การท)องเที่ยว
วาระแห)งชาติ

มูลค)าการตลาด
ที่เกี่ยวกับการท)องเที่ยว

โรงแรม

ขนาดกลาง

จํานวนโรงแรมที่มากที่สุด
ในจังหวัด

ขนาดเล็ก
การพัฒนาด"านการ
ท)องเที่ยวตามเส"นทาง

จังหวัดตามแนวเส"นทาง
EWEC
กลุ)มตัวอย)าง
150 ตัวอย)าง

ประตูสู)อินโดจีน

โรงแรมราคาประหยัด
เขตพื้นที่ EWEC

กลุ)มจังหวัดพื้นที่เปiาหมายตาม
แนวเส"นทางEWEC

แผนภาพที่ 1 แสดงความเปzนมาและความสําคัญของปญหา

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. ศึกษาถึงปจจัยที่ส)งผลต)อการออกแบบและบริหารทรัพยากรกายภาพ โรงแรมราคาประหยัด ในเขตจังหวัดตามแนว
พื้นที่ EWEC
2. ศึกษาถึงแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใช"พื้นที่ โรงแรมราคาประหยัด ด"วยทฤษฎี และแนวคิดด"านการ
บริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ โรงแรมราคาประหยัด ในเขตจังหวัดตามแนวพื้นที่ EWEC
3. ศึกษาถึงแนวทาง เพื่อเพิ่มความพึงพอใจต)อโรงแรมราคาประหยัด ให"มีความเหมาะสมกับลูกค"าที่เข"าพักโรงแรม
ราคาประหยัด ในเขตจังหวัดตามแนวพื้นที่ EWEC
4. ศึกษาพื้นที่ต"นแบบ (Design Prototypes) ของโรงแรมราคาประหยัด ในเขตจังหวัดตามแนวพื้นที่ EWECผ)าน
จังหวัดในกรณีศึกษา ที่มีความเหมาะสม

สมมติฐานของการวิจัย
1. ผลที่ได"รับจากการวิจัยและข"อมูลที่เกี่ยวข"อง สามารถใช"เปJนแนวทางอ"างอิง ในหลักการออกแบบและบริหารจัดการ
ทรัพยากรกายภาพ โรงแรมราคาประหยัด ในเขตจังหวัดตามแนวพื้นที่ EWEC
2 .หลักการออกแบบและบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพนั้น มีความเหมาะสม หรือสามารถนํามาใช"ดําเนินการอย)าง
เปJนรูปธรรมอย)างดี กับโรงแรมราคาประหยัด ในเขตจังหวัดตามแนวพื้นที่ EWEC
3.โรงแรมราคาประหยัด ในเขตจังหวัดตามแนวพื้นที่ EWEC สามารถจัดเปJนร)างต"นแบบที่มีความเหมาะสมกับธุรกิจ
ด"านนี้ได"อย)างเหมาะสม ดังแผนภาพที่ 2
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การท)องเที่ยวและความร)วมมือ
ระหว)างประเทศ EWEC
ปจจัยที่มีผลต)อการท)องเที่ยว
การออกแบบที่ตอบสนองและ
เพียงพอต)อการเข"าพัก
เศรษฐกิจ

นักท)องเที่ยวและลูกค"าโรงแรม

สังคม

พฤติกรรมของนักท)องเที่ยว

การออกแบบและบริหารกายภาพโรงแรมที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
แนวทางการออกแบบพื้นที่ ที่ตอบสนองการ
ใช"งานบริหารจัดการทางกายภาพ

มาตรฐานการ
ออกแบบโรงแรม

มาตรฐานบริหาร
จัดการกายภาพ

พื้นที่แนว EWEC

สถานทีตัง
กฎหมายผังเมือง
และพระราชบัญญัติ
อาคาร โรงแรม

แผนภาพที่ 2 แสดงปจจัยสภาพแวดลGอมที่เกี่ยวขGองในการศึกษาวิจัย

ขอบเขตของการวิจัย
1.ศึกษาหลักการ แนวความคิด และรากฐานของหลักการออกแบบและบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพโรงแรมราคา
ประหยัด และความสัมพันธ!กับบริบททางด"านต)างๆ เชิงสหวิทยาการแต)จะไม)ลงในรายละเอียดมากนักโดยเน"นการเข"าใจในภาพ
กว"างที่เกี่ยวข"อง สําหรับใช"ในหลักการออกแบบและบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ เท)านั้น
2.ศึกษาถึงที่มา ทฤษฎี หลักการ แนวความคิด ที่เกี่ยวข"องทั้งหมดกับหลักการออกแบบและบริหารจัดการทรัพยากร
กายภาพ โรงแรมราคาประหยัด ในเขตจังหวัดตามแนวพื้นที่ EWEC เท)านั้น
3.ศึกษาลักษณะกายภาพในขอบข)ายของโรงแรมราคาประหยัด ในแนวพื้นที่ EWEC โดยเน"นเฉพาะในเขตจังหวัดตาม
แนวพื้นที่ EWEC ซึ่งสมาคมโรงแรมไทยระบุไว"ว)า “โรงแรมราคาประหยัด หรือ โรงแรมขนาดกลาง” คือ โรงแรมที่มีจํานวน
ห"องพัก 25 ห"อง ถึง 299 ห"อง
4.จากข"อ 1 และ 2 ข"างต"น งานศึกษาวิจัยนี้ จึงเปJนความพยายามพิจารณา “ภาพรวม” หลักการของหลักการ
ออกแบบและบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ ที่เชื่อมโยงไปสู) การนํามาประยุกต!ใช"ทั้ง 3 ทฤษฎีร)วมกัน ในเชิงสหวิทยาการ โดย
เน" น องค! ความรู" 3 เรื่ อง คือ การออกแบบสถาปตยกรรม (Architectural Design), การบริ หารจั ดการตลาด (Marketing
Management) และการสร"างมูลค)า (Value Added) เท)านั้น
5.ศึกษาด"วยวิธีการวิจัยเชิงศึกษากรณี และ “เฉพาะพื้นที่ (Case and Field Study Research)” โดยเลือกตัวอย)าง
กลุ)มพื้นที่จังหวัดในแนวเขตพื้นที่ EWEC ซึ่งได"แก) จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดขอนแก7น จังหวัดอุดรธานี และจังหวัด
มุกดาหาร
6.นอกจากนี้ ยังสอบถามไปยังกลุ)มนักวิชาการที่เกี่ยวข"อง ไม)ว)าจะเปJนด"านสถาปตยกรรม ด"านบริหารจัดการทรัพยากร
กายภาพ และด"านสังคมและเศรษฐกิจ
7.จากข"อ 4 และ 5 ข"างต"น จะเปJนการศึกษาด"วยวิธีการวิจัยเชิงศึกษากรณีและ “เฉพาะพื้นที่ (Case and Field
Study Research)” โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งเปJนการเปรียบเทียบระหว)าง โรงแรมราคาประหยัด ในแต)ละพื้นที่จังหวัด
ต)างๆ ที่จะเข"าข)ายสอดคล"องหลักการออกแบบและบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ เพื่อหาเปJนข"อสรุปของโรงแรมต"นแบบ
ต)อไป
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ประโยชนที่ไดGรับของการดําเนินงานวิจัย
ประโยชน!ที่คาดว)าจะได"รับจากงานศึกษาวิจัยนี้ ในหัวข"อ “ป9จจัยที่มีผลต7อการออกแบบและบริหารจัดการทาง
กายภาพ โรงแรมราคาประหยัด ในเขตจังหวัดแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก” สามารถที่จะนําไปสนับสนุนโครงการ
พัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (East West Economic Corridor: EWEC) ดังต)อไปนี้
1.แนวทางการออกแบบและบริหารจัด การทางกายภาพ โรงแรมราคาประหยัด ในจัง หวัดแนวพื้ นที่ EWEC ให" มี
ประสิทธิภาพเพื่อลดอุปสรรค และการสร"างภาพลักษณ!
2.ข"อมูลสําหรับตัดสินใจ และความเปJนไปได"ในเชิงธุรกิจโรงแรมราคาประหยัด ในจังหวัดแนวพื้นที่ EWEC
3.ช)วยในการสร"างแรงกระตุ"น ให"ลูกค"าเกิดความพึงพอใจในโรงแรมที่พัก ที่จะสามารถตอบสนองต)อการใช"งานได"อย)าง
คุ"มค)าในการลงทุน
4.นําไปประยุกต!ใช" เปJนแนวทางในการดําเนินธุรกิจ และการบริหารจัดการพื้นที่ โดยการใช"งานทั้งภายในและโดยรอบ
บริเวณโรงแรม ที่จําเปJนจะหาจุดร)วมระหว)างความประหยัด และความสะดวกสบายของลูกค"า
5.พร"อมทั้ง ส)งผลไปยังการสนับสนุนการท)องเที่ยวของพื้นที่ ซึ่งเปJนหนึ่งในนโยบายของการพัฒนาแนวเขตพื้นที่ EWEC
และนโยบายในแผนพัฒนาภาพรวมของประเทศไทยอีกด"วย
ทฤษฎี แนวความคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข"อง

สถานที่ตั้งและสังคม

เศรษฐกิจ

- ความร)วมมือระหว)างประเทศ
- ความเปJนมาและความสําคัญของ
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจแนวพื้นที่
เศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก
(East West Economic Corridor:
EWEC)
- ปจจัยที่มีผลต)อการท)องเที่ยวของ
จังหวัดกลุ)มตัวอย)าง

การออกแบบ

- ขอบเขตของการศึกษาและสถานที่ตั้ง
- การท)องเที่ยวในจังหวัดเขต EWEC
- ศึกษาสถานที่ตั้งจังหวัดเขต EWEC
- ผังเมืองรวมจังหวัดเขต EWEC
- สภาพและข"อมูลโดยทัว่ ไปในจังหวัด
- กฎหมายผังเมือง พระราชบัญญัติ
โรงแรม และกฎกระทรวง

- มาตรฐานการออกแบบผังบริเวณ
โรงแรม
- ทฤษฎีการออกแบบโรงแรม
- การออกแบบภูมิสถาปตยกรรม
- การออกแบบตกแต)งภายใน
- ทฤษฎี Hospitality Design
- ระบบประกอบอาคาร
- ความปลอดภัยในการพักอาศัย

บริหารจัดการกายภาพ

- การบริหารจัดการทาง
กายภาพ ในโรงแรม
- ความพึงพอใจสูงสุดของ
ลูกค"า
- การบริหารจัดการพื้นที่
ให"เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สรุปทฤษฎีที่นํามาใช"และแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ โรงแรมราคาประหยัด ในจังหวัดเขต EWEC

วิเคราะห!ความคิดเห็นผู"ที่เกี่ยวข"องกับโรงแรมขนาดกลาง ในจังหวัดแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตกโดยจําแนกเปJน 3 กลุ)ม คือ
(1) นักท)องเที่ยว (2) ผู"ประกอบการโรงแรม(3) สถาปนิกผู"เชี่ยวชาญด"านการออกแบบโรงแรม
ปจจัยที่มีผลต)อการบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ โรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก
เสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ โรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก
เสนอแนะแนวทางการออกแบบโรงแรมต"นแบบ จากการสรุปปจจัยที่ได"จากการวิจัย
ในจังหวัดแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก : กรณีศึกษา

แผนภาพที่ 3 แสดงระเบียบกรอบวิธีการวิจัย
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ขGอจํากัดของการดําเนินงานวิจัย
1. การศึกษาวิจัยนี้ เน"นขอบเขตกรณีศึกษาจังหวัด ที่อยู)ในแนวของเส"นทาง แนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก –
ตะวันตก (East West Economic Corridor: EWEC) ซึ่งอาจเหมาะสมกับลักษณะของการดําเนินการธุรกิจโรงแรมราคาประหยัด
ที่ระบุไ ว"พื้นที่จังหวัดข"างต"น ซึ่งได"แก) จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดขอนแก)น จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดมุกดาหาร
เท)านั้น
2. การศึกษาวิจัยนี้ เปJนแค)การศึกษาปจจัย และแนวทางในการออกแบบและการบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ
โรงแรมขนาดกลาง ยังขาดการศึกษา หรือทดลองการก)อสร"างจริง ผ)านระบบวิศวกรรม หรือการทดลองทางวิทยาศาสตร!
ที่มีประสิทธิภาพตามสถานการณ!จริง
3. ผลสรุปที่ได"รับจากการศึกษาวิจัยนี้ อาจจะเปJนเพียงแค)ส)วนหนึ่ง บนพื้นฐานของหลักการเกี่ยวกับการออกแบบ
และการบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ เท)านั้ น ยั งมิสามารถนํามาสรุ ปเปJ นหลัก การภาพรวมทั้ งหมด เพื่อนํา มาใช"เปJ น
ลักษณะของเกณฑ!ในการดําเนินงานต"นแบบ กับพื้นที่โดยทั่วไปได" จึงจะเน"นเพียงเฉพาะพื้นที่กรณีศึกษาเท)านั้น

คําสําคัญ (Keywords)
1. โรงแรมราคาประหยัด หรือโรงแรมขนาดกลาง หมายถึง โรงแรมที่มีห"องพักตั้งแต) 25 ถึง 299 ห"อง เปJน
อาคารที่สํ าหรับพัก อาศัยเพื่อ พักแรมค" างคืน โดยมีสิ่งอํา นวยความสะดวกเพียงพอต)อ การใช"ง าน โดยมี
ส)วนประกอบหลัก คือ ส)วนต"อนรับและโถงด"านหน"า, หน)วยควบคุมและบริหารโรงแรม, ส)วนของห"องพัก,
ส)วนของที่จอดรถ และส)วนภูมิสถาปตยกรรม
2. จังหวัดแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (East West Economic Corridor: EWEC) หมายถึง
จังหวัดในประเทศไทย ที่อยู)บนเส"นทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ตามกรอบความร)วมมืออนุภูมิภาคลุ)มแม)น้ําโขง
(Greater Mekong Sub region Cooperation: GMS) ซึ่งผ)านจังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัด
ขอนแก)น จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดมุกดาหาร

ขอบเขตการศึกษาวิจัย

ปจจัยในการออกแบบโรงแรม
ราคาประหยัด มีอะไรบ"าง?

ปจจัยในการบริหารจัดการทาง
กายภาพ โรงแรมราคาประหยัด
มีอะไรบ"าง?

แนวทางการออกแบบ โรงแรม
ราคาประหยัดในจังหวัด
กลุ)มตัวอย)าง มีอะไรบ"าง?

แผนภาพที่ 4 แสดงคําถามในการศึกษาวิจัย
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(Area Efficiency)
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ปจจัยที่มีผลต)อการออกแบบและบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ
กรณีศึกษา โรงแรมราคาประหยัด ในเขตจังหวัดแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก
INTERNATIONAL
RELATION
EWEC

LOCATION KNOWLEDGE
1.ข"อมูลด"านการท)องเที่ยวจังหวัดต)างๆ
2.ข"อมูลการเข"าพักโรงแรมขนาดกลางใน

THEORY
1.ทฤษฎี Hospitality
Design
(การออกแบบเน"นการ

ARCHITECTURAL DESIGN
1.ประเภทของโรงแรม
2.มาตรฐานการออกแบบ
โรงแรม

3. Function ต)างๆในโรงแรม
4. Code & Regulation

จังหวัดต)างๆ
3.กิจกรรมและเทศกาลของจังหวัด
4.แนวโน"มการท)องเที่ยวจังหวัดต)างๆ และ
เส"นทาง EWEC

ต"อนรับขับสู")
2.ทฤษฎี Marketing

Management

Design Factors and Facility Management
+ CASE STUDY: โรงแรมในเส"นทาง EWEC
Design Guideline and Facility Management Checklist

แผนภาพที่ 5 แสดง Content of Research

ทฤษฎีการออกแบบโรงแรม
ความสัมพันธ!ของการใช"งานที่มีประสิทธิภาพในโรงแรม ย)อมทําให"เกิดประสิทธิผลทางด"านการใช"งาน ความคุ"มค)า
และประหยัดต"นทุนในการบริหารจัดการ ดังแผนภาพที่ 6. เปJนแนวทางการจัดพื้นที่ของโรงแรมที่สรุปขึ้นมา ของ Pannell Kerr
Forster Associates (ที่มา: Pannell Kerr Forster Associates, 1993. อ"างถึง Cobban & Lironi, n.d.)

Plant

Leisure

Pre
Function

Function

Foyer
Staff

Dining

Kitchen

Administration

Reception
Toilets

Goods

Store

Store

Bar Store

Bar

Bedrooms

แผนภาพที่ 6 แสดงความสัมพันธของพื้นที่ใชGสอยภายในโรงแรม
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Pannell Kerr Forster Associates (1993, p.10-12) ได"ศึกษาการวางรูปแบบของพื้นที่ใช"สอยและผังอาคาร
พบว)า ความสัมพันธ!ในแต)ละพื้นที่นั้น แตกต)างกัน แล"วแต)ว)าจะเปJนพื้นที่ใช"งานแบบใด อีกทั้งในโรงแรมแต)ละระดับ ก็จะมี
ปริมาณร"อยละของพื้นที่แตกต)างกันด"วย และจากการศึกษาวิจัยนี้ ได"ผลสรุป ดังตารางที่ 1. แสดงการเปรียบเทียบพื้นที่ใช"สอย
ของโรงแรมระดับ 2, 3, 4 และ 5 ดาวโดยที่มีจํานวนห"องพัก 100 ห"องเท)ากัน ดังต)อไปนี้
2–3
ดาว
ระดับของโรงแรม
พื้นที่
ห"องรวม
พื้นที่การใช"สอย (Function)
ทั้งหมด
(ตร.ม.)
พื้นที่ห"องพัก* (Bedroom zone)
2,600

อัตราส)วน/
พื้นที่
ทั้งหมด
(ร"อยละ)

4 ดาว
พื้นที่
ห"องรวม
ทั้งหมด
(ตร.ม.)

อัตราส)วน/
พื้นที่
ทั้งหมด
(ร"อยละ)

5 ดาว
พื้นที่
ห"องรวม
ทั้งหมด
(ตร.ม.)

อัตราส)วน/
พื้นที่
ทั้งหมด
(ร"อยละ)

73

3,333

63

5,724

64

475
190

13
5

759
343

14
7

1,082
504

12
6

56

2

84

2

134

2

184
70

5
2

263
487

5
9

315
1,200

3
13

รวมพื้นที่ก)อสร"างทั้งหมด

3,575

100

5,270

100

8,959

100

* พื้นที่ใช"สอยต)อห"องพัก

36

พื้นที่สาธารณะ (Public space)
พื้นที่ส)วนบริการส)วนหลัง (Back of
house)
พื้นที่ส)วนสํานักงานบริหาร
(Administration)
พื้นที่เครื่องจักรและงานระบบ (Plant)
พื้นที่สันทนาการ ** (Leisure)

53

90

** เปJนพื้นที่เสริม (Optional)
ตารางที่ 1. แสดงการเปรียบเทียบพื้นที่ใชGสอยของโรงแรมระดับ 2, 3, 4 และ 5 ดาวโดยที่มีจํานวนหGองพัก 100 หGองเทHากัน
ที่มา: Pannell Kerr Forster Associates, 1993

แนวคิดเรื่องโรงแรมราคาประหยัด
โรงแรมราคาประหยัด (Budget Hotel) ได"ถือกําเนิดขึ้นเมื่อยุคศตวรรษที่ 1980s ซึ่งมีการดําเนินกิจการครั้งแรกที่
ประเทศอังกฤษ (Roper and Carmouche, 1989, p.25-31) การพัฒนาอุตสาหกรรมโรงแรมราคาประหยัดมีความก"าวหน"ามาก
ซึ่งสรุปลักษณะของโรงแรมราคาประหยัดได"ว)า (Pannell, Kerr & Foster Associates, 1986 อ"างถึงใน Roper and
Carmouche, 1989, p.25)
1. โรงแรมที่มีราคาค)าเข"าพักต่ํา (Budget)
2. การบริการที่จํากัด (Limited Service)
3. ดําเนินงานด"วยความประหยัด (Economy management)
โดยมีหลักการ (Principle) การประกอบกิจการโรงแรมราคาประหยัดด"านของการตลาด (Marketing) ต"นทุนก)อสร"าง
(Construction cost) ต"นทุนการดําเนินการ (Operation cost) และจุดคุ"มทุน (Break-even point)
โรงแรมราคาประหยัด คือ โรงแรมที่อยู)ในมาตรฐานระหว)าง 2 ดาวและ 3 ดาว ส)วนโรงแรมที่เปJนเครือข)ายสากล
(Chain Hotel) เรียกว)า โรงแรมมาตรฐาน 3 ดาวว)า เปJนโรงแรมชั้นประหยัด อัตราค)าพักต)อคืนของโรงแรมโดยผู"ประกอบการ
ไทย จะอยู)ที่ 500 – 1,500 บาท ขณะที่เปJนโรงแรมที่เปJนเครือข)ายระดับโลก อัตราค)าพักต)อคืนจะอยู)ที่ 2,000 – 3,000 บาท
(Business Week, 2552, p.71)
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ทฤษฎีการจัดการทรัพยากรทางกายภาพ
ทฤษฎีหลักที่เปJนภาพรวมของการจัดการทรัพยากรทางกายภาพ ตามการบัญญัติของ Facilities Management
Institute มาตรฐานของ Building Owners and Managers Institute International (BOMI) รวมทั้งการศึกษาของ บัณฑิต
จุลาสัย เสริชย! โชติพานิช (2547, น.7-15) ซึ่งเปJนหลักการของการจัดการทรัพยากรทางกายภาพในอาคารที่ใช"กันทั่วไปใน
ปจจุบัน ประกอบด"วย 3 ส)วนหลักๆ คือหลัก 3Ps ซึ่งประกอบไปด"วย บุคคล (People) กระบวนการทํางาน (Process) และ
อาคารสถานที่ (Place)
1. บุคคล (People) หมายถึง ผู"ใช"อาคารต)างๆ ซึ่งทําหน"าที่ ตําแหน)ง บทบาท ในองค!กร ทั้งที่เปJนพนักงานภายใน
องค!กรและลูกค"าที่เข"ามาใช"งาน ให"ความพึงพอใจที่มาใช"สถานที่นั้น อันทําให"เกิดผลอันคุ"มค)า ประสิทธิภาพ ตลอดจนการ
เจริญเติบโตและมั่นคงในชีวิตการทํางาน
2. งาน (Process) หมายถึง กิจกรรม ธุรกิจ ธุรกรรม หรือกระบวนการการทํางานที่เกิดขึ้นในพื้นที่องค!กรนั้น รวมไป
ถึงการใช"ประโยชน!ในส)วนต)างๆของอาคาร ทั้งในเวลาและนอกเวลาทํางานปกติ เพื่อให"เปJนไปตามเปiาหมายที่กําหนดไว"อย)าง
ถูกต"อง เช)น งานเอกสาร การสื่อสาร การสัญจร เปJนต"น
3. อาคารสถานที่ (Place) การควบคุมดูแลลักษณะทางกายภาพ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ สิ่งอํานวยความ
สะดวก ของอาคารที่เกี่ยวข"องกับการทํางานภายในอาคาร ซึ่งต"องมีบรรยากาศสดใส น)าทํางาน สะอาด มีแสงและอุณหภูมิ
ที่พอเหมาะ การใช"งานในอาคารมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย และมีบริการที่ดีมีคุณภาพมาตรฐาน

แนวทางการจัดการทรัพยากรกายภาพโรงแรมราคาประหยัด
โดยทั่วไปแล"ว ประเด็นในการพัฒนาโรงแรมราคาประหยัด ในเขตจังหวัดแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก
สามารถที่จะแบ)งได"ออกเปJน 2 ช)วงระยะเวลา ดังต)อไปนี้
กHอนการกHอสรGาง
ป9จจัยดMานทําเลที่ตั้ง
- การตั้งอยู7ในเขตชุมชน การอยู)ในชุมชน ทําให"โรงแรมสามารถลดพื้นที่สิ่งอํานวยความสะดวกลงได"ตาม การบริการ
สิ่งอํานวยความสะดวกของชุมชนที่มีอยู)ใกล"เคียงได" ร"านค"า สถานบันเทิง ตลาด หรือร"านบริการอินเตอร!เน็ตและโทรศัพท!ระหว)าง
ประเทศ
- ติดถนนหลัก เพราะสามารถจะทําให"เข"าถึงได"ง)าย และมองเห็นได"จากระยะไกลๆ ผู"ประกอบการไม)แนะนําให"สร"าง
โรงแรมอยู)ในซอย หรือถนนที่มีความลึกมากๆ ซึ่งมีความลําบากในการเข"าถึง สอดคล"องกับลักษณะของผู"เข"าพักนั้น ส)วนใหญ)เปJน
พนักงาน (Salesman) และ นักท)องเที่ยว ซึ่งเปJนกลุ)มลูกค"าที่ต"องการ เดินทางมาถึง แล"วพักผ)อนเพียงอย)างเดียว ไม)ต"องการจะ
ใช"พื้นที่มากไปกว)าการเข"านอน ส)วนลูกค"าที่เปJนนักธุรกิจและข"าราชการนั้น ต"องการเข"าพักเพื่อนอนพักผ)อน โดยมีบางส)วน
ต"องการออกไปย)านสถานบันเทิงใกล"ๆ ส)วนการประชุมนั้น ส)วนมากจะมีการจัดการประชุมในโรงแรมขนาดใหญ)ของจังหวัด
โรงแรมราคาประหยัดส)วนมากจึงไม)มีห"องประชุมสําหรับรองรับพื้นที่การใช"งานเพิ่มมากขึ้น
- ใกลMแหล7งท7องเที่ยว เช)น ใกล"กับสถานที่ที่ผู"คนรู"จักได"ง)าย เช)น ตลาดอินโดจีน ริมฝˆงแม)น้ําโขงในระยะ 10 กิโลเมตร
หรือตามแนวตั้งแต)สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2 Landmark ของจังหวัด สถานที่ที่คนพลุกพล)านและมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจมาก
อีกทั้งยังเปJนศูนย!กลางของชุมชนดั้งเดิมของคนไทย (ตลาดและวัด) เปJนต"น
ป9จ จั ยดM า นกฎหมายและขMอ บั ญ ญัติ ข องเมือ ง ตามกฎหมายที่กํ า หนด ได" แ ก) พระราชบั ญ ญัติ ค วบคุ ม อาคาร
พระราชบัญญัติควบคุมสิ่งแวดล"อมในกรณีเกิน 79 ห"อง พระราชบัญญัติโรงแรม และพระราชบัญญัติการผังเมือง โดยเฉพาะ
การศึกษาการใช"ประโยชน!ที่ดินของจังหวัดพื้นที่กรณีศึกษา
ป9จจัยดMานสิ่งอํานวยความสะดวก ศึกษาจากพฤติกรรมความต"องการใช"พื้นที่ของลูกค"าที่มาพักโรงแรมราคาประหยัด
ซึ่งส)วนมากเข"ามาพักโดยการนอนพักผ)อน เท)านั้น แสดงให"เห็นว)า สิ่งอํานวยความสะดวกในห"องพักนั้น มีความสําคัญมากที่สุด
เนื่องจากช)วงเวลาที่ลูกค"าใช"สอยพื้นที่ในโรงแรมนั้น มีมากที่สุดในห"องพัก
ป9จจัยดMานเงินลงทุน ซึ่งส7งผลไปยังจํานวนหMองพัก ตัวแปรที่เปJนปจจัยภายนอกที่สําคัญมากอันดับต"นๆ คือ เงินการ
ลงทุน ซึ่งจะกําหนดการใช"ประโยชน!ในผืนที่ดินให"มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยปริมาณของห"องพักจะมีปริมาณร"อยละมากที่สุด
คือ ร"อยละ 70 – 75 ต)อพื้นที่ใช"สอยทั้งหมด
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หลังการกHอสรGาง
ประเด็น การพิจ ารณาตามทฤษฎี ก ารจั ด การทรั พ ยากรทางกายภาพ คื อ การบริห ารจั ดการประสิ ท ธิ ภาพด" า น
คน (People) กระบวนการการทํางาน (Process) และ สถานที่ (Place) ซึ่งเปJนแนวความคิดหลักของการบริหารจัดการใน
ศาสตร!ด"านนี้ โดยผู"ศึกษาวิจัย ได"ให"ความสําคัญเน"นบูรณาการ ร)วมไปกับการปฏิบัติการและการบํารุงรักษา (Operation and
Maintenance) และการจัดการบริการที่เกี่ยวข"อง (Facilities Support Service) ของทรัพยากรต)างๆ ที่มีอยู)ภายในอาคาร ให"
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ป9จจัยดMานการปฏิบัติการและการบํารุงรักษา (Operation and Maintenance)
1) การดูแลและซ)อมบํารุงงานระบบ (Mechanical and Engineering)
ผู"ประกอบการให"ความสําคัญกับการรักษาซ)อมบํารุงงานระบบมากที่สุด โดยหน)วยงานที่ใช" ก็คือการว)าจ"างที่ปรึกษา
ภายนอก (Out-source) ซึ่งเปJนหน)วยงานที่มีบริการงานช)างในท"องถิ่น ในการดูแลด"านเทคนิคต)างๆ เช)น งานระบบไฟฟiา ประปา
และมีราคาถูกกว)าการจ"างช)างซ)อมงานระบบมาประจําไว" เนื่องจากโรงแรมราคาประหยัดไม)มีระบบที่ซับซ"อนมาก การเรียกจ"าง
จึงสามารถทําได"ในกรณีที่เกิดปญหาเท)านั้น
2) การดูแลและรักษาซ)อมบํารุงงานสถาปตยกรรมอาคาร (Architecture)
ผู"ประกอบการให"ความสําคัญกับการ การดูแลและรักษาซ)อมบํารุงงานสถาปตยกรรมอาคาร โดยให"ความสําคัญกับ
การดูแลเปลือกอาคารด"านนอก และบริเวณสวนหย)อมซึ่งเปJนพื้นที่บอบบางและเสียหายได"มากกว)าโครงสร"างของอาคาร อีกทั้ง
ยังเปJนหน"าตาของอาคารที่บ)งชี้สภาพของอาคารว)ามีความน)าเข"าพักหรือไม) หน)วยงานที่ใช"ในการบํารุงรักษาสถาปตยกรรมอาคาร
คือ หน)วยงานภายใน (In-house) ซึ่งเปJนช)างที่จ"างไว"ประจํา ส)วนมากทํางานด"านงานระบบได"บ"าง โดยมีจํานวน 1-2 คน
3) การดูแลและรักษาซ)อมบํารุงโครงสร"าง (Building Structure)
ผู"ประกอบการให"ความสําคัญกับการ ดูแลโครงสร"างน"อยที่สุด โดยโครงสร"างของอาคารมีลักษณะแข็งแรงเพียงพอ
อยู)แล"วตั้งแต)การควบคุมการก)อสร"าง และเปJนพื้นที่ที่ปรับเปลี่ยนได"ยาก เห็นได"จากการสํารวจประกอบการสัมภาษณ!สอดคล"อง
กัน คือ อายุโรงแรมที่ก)อตั้ง มีค)าสูง คือ 30 – 40 ปH
ป9จจัยดMานการบริการที่เกี่ยวขMอง (Facilities Support Service)
1) งานบริการทําความสะอาด (Cleaning service)
ผู"ประกอบการให"ความสําคัญกับงานบริการทําความสะอาดมากที่สุด ซึ่งเปJนค)าที่แสดงถึงความสอดคล"องสูงสุด
เนื่องจากความสะอาดเปJนสิ่งสําคัญที่สุดในการบริการของโรงแรม ลักษณะทางกายภาพและสุขภาพของลูกค"าได"รับผลกระทบ
โดยตรง
2) งานบริการด"านการรักษาความปลอดภัย (Security Service)
ผู" ป ระกอบการให" ค วามสํ า คั ญ กั บ งานบริ ก ารรั ก ษาความปลอดภั ย ซึ่ ง เปJ น ค) า ที่ แ สดงถึ ง ความสอดคล" อ งสู ง สุ ด
ความสําคัญของชีวิต ทรัพย!สิน ของลูกค"า ในขณะที่การดูแลรักษาความปลอดภัยให"กับอาคารก็มีความสําคัญเท)าๆ กัน การจ"าง
พนักงานรักษาความปลอดภัย เปJนหน)วยงานภายใน (In-house) เนื่องจาก การประกอบอาชีพ พนักงานรักษาความปลอดภัย
อิสระ มีอยู)มากในชนชั้นแรงงานในจังหวัด
3) งานบริการด"านการบริการของพนักงาน (Staff Service)
ผู"ประกอบการให"ความสําคัญกับการบริการของพนักงานสอดคล"องกัน ซึ่งการบริการของพนักงานส)งผลต)อความ
พึงพอใจของลูกค"า และอํานวยความสะดวกให"เหมาะสมกับการเข"าพัก แต)ก็ยังมีการจ"างพนักงานประจําในจํานวนน"อย
ทิศทางการประกอบการโรงแรมราคาประหยัด
ผูMประกอบการเก7าแก7 หรือ กงสี
โดยส)วนใหญ)แล"ว จะมีการดําเนินงานใน 2 ด"าน ได"แก) 1) มีแรงกระตุ"นเนื่องจากกิจการทํากําไรได" ดําเนินกิจการแล"ว
ไปได"ดี หรือว)าสามารถเลี้ยงตัวเองได" ทําให"กิจการอยู)รอดมานานหลายปH จนสามารถเปJนมรดกทางอสังหาริมทรัพย! ตกทอดมา
จนถึงรุ)นลูกรุ)นหลานได" และ 2) ไม)มีแรงกระตุ"น เนื่องจากกิจการไม)สามารถทํากําไรได" เกิดสภาวะขาดทุน ทําให"ดําเนินกิจการ
โรงแรมเกิดอุปสรรค ไม)สามารถดําเนินงานได"
ผูMประกอบการรายใหม7
การก)อตั้งกิจการโรงแรมในปจจุบัน ต"องใช"ต"น ทุนมากมหาศาล ซึ่งนอกจากต"อ งคล"อยตามสภาพเศรษฐกิจแล" ว
การแข)งขันระหว)างผู"ประกอบการทั้งที่เปJนรายใหม) และรายเก)าที่ยังคงอยู) ยังคงเปJนสิ่งที่ก)อให"เกิดอุปสรรค และแข)งขันสูงขึ้น
เรื่อยๆ ต)อการดําเนินกิจการโรงแรม
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จากการสังเกต ทบทวนวรรณกรรม และการสัมภาษณ!ผู"ประกอบการ ได"ข"อสรุปว)า ผู"ประกอบการรายใหม)มี 2
ประเภท คือ 1) ผู"ประกอบการที่มีทุนในการดําเนินกิจการสูง หรือมีความมั่งคั่งทางการเงิน ผู"ประกอบการในลักษณะนี้ สามารถ
ทําการซื้ อที่ดินหรือมีโอกาสเลื อกทําเลในการก)อตั้งโรงแรมได"มากกว)าผู" ประกอบการที่ โดนบีบ ด"วยต"น ทุนที่ต่ํา กว)า และ
2) ผู"ประกอบการที่มีทุนดําเนินกิจการน"อย จะเปJนผู"ประกอบการที่ดําเนินการโรงแรมราคาประหยัดแห)งใหม)ขึ้นมา
ลักษณะจัดการทรัพยากรทางกายภาพและสิ่งอํานวยความสะดวกในหMองพัก
การให"บริการสิ่งอํานวยความสะดวกในห"องพักนั้น เปJนสิ่งจําเปJนอย)างยิ่งต)อลูกค"าที่มาพักในโรงแรม แต)เนื่องจากการ
ที่เปJนโรงแรมราคาประหยัด ทํา ให"เกิดข" อจํากัด ด"านการให"บริการที่เต็ม รูปแบบ บางสิ่งอาจจะถู กตัดออกไปบ"าง แต)ก็ยัง มี
สิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานอยู) จากการศึกษาเรื่องโรงแรมราคาประหยัด มีการให"คําจํากัดความคือ โรงแรมที่พักที่มีขนาดเล็ก
และราคาไม)แพง ให"บริการแบบเปJนกันเอง โดยเน"นความสะอาด สะดวกสบาย มีการจัดอุปกรณ!ขั้นพื้นฐาน ได"แก) สบู) แชมพู
โทรทัศน! ตู"เย็น เครื่องทําน้ําอุ)น และเครื่องปรับอากาศ ให"แก)แขกอย)างครบถ"วน แต)ไม)หรูหรา
สิ่งอํานวยความสะดวกที่ผู"ประกอบการให"ความสําคัญมาเปJนอันดับต"นๆคือ สิ่งอํานวยความสะดวกที่สร"างความ
บันเทิง และความผ)อนคลายแก)ผู"เข"าพัก เช)น โทรทัศน! เครื่องปรับอากาศ และ WiFi ส)วนการบริการเรื่องอาหารและเครื่องดื่มนั้น
จํากัดในวงแคบ มีเพียงการบริการเครื่องดื่มพื้นฐาน เช)น น้ําเปล)า น้ําอัดลม ซึ่งจัดไว"ให"บริการในส)วนกลาง
ลักษณะจัดการทรัพยากรทางกายภาพและสิ่งอํานวยความสะดวกในหMองน้ํา
ส)วนสําคัญของห"องพักอีกส)วนหนึ่ง คือ ห"องน้ํา ซึ่งโรงแรมราคาประหยัดทั่วๆไป จะมีห"องน้ําสองประเภท คือ ห"องน้ํา
รวม และห"องน้ําในตัวห"องพัก ซึ่งโรงแรมบางแห)งอาจจะมีเพียงห"องน้ํา แต)ไม)มีเครื่องทําน้ําอุ)น นอกจากนั้น ยังจะมีห"องน้ํารวม
ห"องใหญ)ในส)วนต"อนรับ (Lobby) ด"วย ซึ่งการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกในห"องน้ํา จะประกอบไปด"วยเครื่องสุขภัณฑ!พื้นฐาน
เช)น ชักโครก อ)างล"างหน"า ราวแขวนผ"า ที่ใส)กระดาษชําระ ฝกบัว ก•อกน้ํา กระจกส)องหน"า เปJนต"น
ลักษณะจัดการทรัพยากรทางกายภาพและสิ่งอํานวยความสะดวกในส7วนตMอนรับ (Lobby)
โดยพฤติกรรมการเข"าพักโรงแรมราคาประหยัดนั้น การมีส)วนปฏิสัมพันธ!กับลูกค"าและการติดต)อเข"าห"องพักจะเกิดขึ้น
ในบริเวณที่เปJนส)วนของเคาน!เตอร!ต"อนรับเท)านั้น ซึ่งเมื่อปฏิบัติแล"วเสร็จ ลูกค"าจะเข"าห"องพักทันที หรือเมื่อลูกค"าออกจาก
ห"องพัก จะไม)มีการหยุดพักในส)วนต"องรับ (Lobby) เท)าใดนัก จะมีเพียงการแวะอ)านหนังสือพิมพ!บ"าง หรือการซื้อเครื่องดื่ม
เล็กๆน"อยๆ แต)ที่ได"จากการสังเกตของผู"วิจัย ส)วนต"อนรับนี้ อาจมีการวางสิ่งของหรือกล)องสินค"า ซึ่งลูกค"านําติดตัวมา หรือนํามา
ขาย ซึ่ ง เปJ น พฤติ ก รรมหลั ก ของลู ก ค" า พนั ก งานขาย (Salesman)
ที่ เ ปJ น ลู ก ค" า ส) ว นใหญ) ข องโรงแรมประเภทนี้
ลักษณะจัดการทรัพยากรทางกายภาพ และสิ่งอํานวยความสะดวกส7วนกลาง
สิ่งอํานวยความสะดวกในพื้นที่ส)วนกลางของโรงแรมราคาประหยัด อาจมีไม)กี่ชนิด แต)ก็ถือได"ว)า เปJนส)วนสําคัญที่ช)วย
ในการบริการลูกค"าในสิ่งที่จําเปJนบางอย)าง เพื่อให"เกิดความสะดวกสบายในการบริการที่จํากัดเหล)านั้น และยังเปJนส)วนที่ช)วยใน
การสร"างรายได"ให"กับโรงแรมอีกทางหนึ่งด"วย โดยปจจัยพื้นฐานที่ส)งผลต)อการเลือกชนิดของสิ่งอํานวยความสะดวกส)วนกลางที่
เหมาะสมนั้ น มาจากความต" อ งการพื้ น ฐานของพฤติ ก รรมลู ก ค" า เช) น การรั บ ประทานอาหารง) า ยๆ การจั ด เตรี ย มห" อ ง
ประชุมสัมมนาขนาดเล็ก ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนเปJนห"องเอนกประสงค!ได" และร"านอินเตอร!เน็ต เปJนต"น
ลักษณะจัดการทรัพยากรทางกายภาพส7วนงานหลังบMาน
โดยงานระบบในโรงแรมและส)วนของการบริหารอาคารถูกเรียกรวมกันว)า ส)วนของงานหลังบ"าน (Back of the
House: BOH) ของโรงแรมราคาประหยัด จะเน"นงานส)วนหลังบ"านและงานระบบ ไม)ซับซ"อนมากเท)ากับโรงแรมระดับสูงหรือ
โรงแรมขนาดใหญ) การบริหารจัดการเปJนรูปแบบง)ายๆ ได"แก) ห"องส)วนบริหารอาคาร (Administration office) และส)วน
พนักงาน ได"แก) ห"องซักอบรีด ห"องพักพนักงาน ห"องครัว ห"องล"างจานและทําความสะอาด เปJนต"น
ลักษณะจัดการทรัพยากรทางกายภาพส7วนงานระบบประกอบอาคาร (Mechanical and Electrical)
งานระบบประกอบอาคาร เปJนส)วนที่มีความสัมพันธ!กันอย)างแยกกันไม)ได" งานระบบประกอบอาคาร ยังมีผลต)อการ
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอื่นๆอีกด"วย เช)น การจัดวางสิ่งอํานวยความสะดวกและลักษณะพื้นที่ใช"สอยให"มีความสัมพันธ!กับ
งานระบบต)างๆ ในภาคส)วนของโรงแรม งานระบบมีความสําคัญกับการวางผังและการออกแบบโรงแรมโดยตรง ซึ่งส)งผลต)อ
ปจจัยด"านอื่นๆ เช)น ปจจัยด"านความสะอาด ปจจัยด"านความปลอดภัย และปจจัยด"านการติดต)อสื่อสาร โดยมาตรฐานของการจัด
วางงานระบบประกอบอาคารนั้น ต"องเปJนไปตามกฎหมายควบคุมอาคาร ข"อบังคับตามผังเมือง และพระราชบัญญัติโรงแรม
ตลอดจนการบังคับตามมาตรฐานของสมาคมโรงแรมแห)งประเทศไทย ซึ่งเปJนกฎหมายที่จําเปJนต)อชีวิตและทรัพย!สินของทั้งลูกค"า
ผู"เข"าพักและผู"ประกอบการเอง
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บทสรุปและขGอเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัยการสร"างความรู" ความเข"าใจ กับผลที่ต)อเนื่องมาจากการออกแบบและบริหารจัดการทรัพยากร
กายภาพ กรณีศึกษา โรงแรมขนาดกลางในเขตจังหวัดแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก ผู"ที่เกี่ยวข"อง หน)วยงานราชการ
สถาบันการศึกษา และหน)วยงานเอกชน สามารถที่จะช)วยสร"างผ)านองค!ประกอบที่เกี่ยวข"อง ได"ดังต)อไปนี้
- เผยแพร)องค!ความรู" สัมมนาวิชาการ ศึกษาวิจัย และส)งเสริมการศึกษาเรื่องการออกแบบและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรกายภาพ
- พัฒนาเอกสาร ตําราวิชาการ หนังสือที่เกี่ยวข"อง พร"อมทั้งกฎระเบียบเรื่องการออกแบบและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรกายภาพให"มีความทันสมัย สอดคล"องกับช)วงระยะเวลา
- ดําเนินการอบรมระยะสั้น การศึกษาต)อเนื่อง หรือการศึกษาพิเศษ เพื่อพัฒนาองค!ความรู"ให"แก)ผู"ที่เกี่ยวข"อง ใน
ทุกๆ ฝาย ที่เปJนมาตรฐานเดียวกัน
- ปรับปรุงหลักเกณฑ! ระเบียบ วิธีดําเนินการ เพื่อสร"างเปJนเสมือนคู)มือในการบริหารจัดการทรัพยากร ประเภท
โรงแรมราคาประหยัด ให"กับผู"ประกอบการ
- กําหนดแนวทางการออกแบบและการบริหารจัดการทรัพยากร ประเภทโรงแรมราคาประหยัด เพื่อใช"เปJนการ
สร"างองค!ความรู" ให"กับผู"ที่เกี่ยวข"องในการพัฒนาโครงการลักษณะนี้ อาทิเช)น สถาปนิก หรือผู"ประกอบการ
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บทคัดยHอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค!เพื่อ 1.) เพื่อศึกษาอัตลักษณ!เครื่องแต)งกาย ของชุมชนไทลื้อบ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา
จังหวัดน)าน 2.) เพื่อออกแบบของที่ระลึก โดยใช"อัตลักษณ!เครื่องแต)งกาย ของชุมชนไทลื้อ บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา
จังหวัดน)าน 3.) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของที่ระลึกที่ออกแบบใหม) โดยใช"อัตลักษณ!เครื่องแต)งกาย ของชุมชนไทลื้อ บ"านหนอง
บัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน การศึกษาเรื่องการออกแบบของที่ระลึก โดยใช"อัตลักษณ!เครื่องแต)งกาย ของชุมชนไทลื้อ
บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน มีวิธีการดําเนินการวิจัย คือ จากแนวคิดที่ต"องการให"ผลงานออกมาส)งผลทําให"กลุ)ม
ตัวอย)างมีความพึงพอใจมากที่สุดได" โดยเริ่มจากศึกษาและรวบรวมข"อมูลจากหลักฐานต)างๆ ของไทลื้อ เกี่ยวกับลักษณะเครื่อง
แต)งกายที่ใช"ในอดีต จากการบันทึกเรื่องราวของภาพกิจกรรมฝาผนังวัดหนองบัว จากการสืบถาม และสมุดข)อย เพื่อใช"เปJน
แนวทางในการออกแบบ จากนั้นทําการออกแบบของที่ระลึก โดยพิจารณาในหลายๆ ด"าน และทําการสร"างต"นแบบของที่ระลึก
จากนั้นทําการสอบถามความพึงพอใจต)อของที่ระลึกที่ออกแบบใหม) โดยมีกลุ)มตัวอย)างที่ใช"ในการวิจัย คือ นักท)องเที่ยวที่
เข"ามาชมวิถีชีวิตชุมชนไทยลื้อ บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน ในหนึ่งเดือน จํานวน 108 คน สามารถสรุปได"ว)า
กลุ)มตัวอย)างมีความพึงพอใจต)อของที่ระลึกที่ออกแบบใหม)โดยรวมอยู)ในระดับมาก อย)างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
มีความพึงพอใจในรูปแบบที่ 2 มากที่สุด
คําสําคัญ : ของที่ระลึก, อัตลักษณเครื่องแตHงกาย, ไทลื้อ, บGานหนองบัว

Abstract
Purposes of research 1.To to study the identity of Tai Lue apparel. The Lue community, Ban
nongbua, Amphur Thawangpha, Nan Province. 2. To design souvenirs by use an identity Tai Lue apparel. The
Lue community, Ban nongbua, Amphur Thawangpha, Nan Province. 3. To to study the satisfaction in
the gift of the new design by use an identity Tai Lue apparel. The Lue community, Ban nongbua, Amphur
Thawangpha, Nan Province. The study about the souvenir design has a model as identity Tai Lue apparel.
The Lue community, Ban nongbua, Amphur Thawangpha, Nan Province. Research procedure was
conducted with the concept to make the most satisfaction on the result from representative sample.
The study Gathered data from various documents about the Tai Lue such as costumes of
the Tai Lue in the past to present the Recorded stories on the mural painting Wat Nong Bua and
queries from the knowledge to guide the design. Then design the souvenir by Consider many aspects to
the prototype of the souvenir and customer Satisfaction Survey with the gift of a new design. The sample
was set to visitor who had come to visit the Tai Lue lifestyle at Ban nongbua, Amphur Thawangpha, Nan
Province in a month amount 108 unit. The research results can be summarized that most of the sample are
satisfaction with souvenir new design so much statistically significant at 0.05 and most satisfied in type 2.
Keywords : souvenirs, Identity apparel, Tai Lue, Ban Nong Bua
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บทนํา
จังหวัดน)าน ตั้งอยู)ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย มีแหล)งอารยธรรม โบราณคดี และประวัติศาสตร!ที่ยาวนาน
ด"วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมของจังหวัดน)าน ทําให"เกิดประเพณีที่สําคัญตามมา งานประเพณีแข)งเรือ ไหว"พระธาตุ และ
ประเพณีของแต)ละชาติพันธุ! ศิลปะการแสดงเปJนอีกส)วนหนึ่งที่บ)งบอกความเจริญในอดีต ยังคงรักษาเอกลัษณ!เฉพาะถิ่น เช)น
ดนตรีวงปHˆจุ"ม จ•อยซอ ฟiอนต)างๆ และการตีกลองปูจา ลักษณะของประชากรส)วนใหญ)อาศัยอยู)ตามความอุดมสมบูรณ!ของ
ธรรมชาติ ทําให"เกิดการกระจายตัวเกิดขึ้น สามารถแบ)งออกตามกลุ)มชาติพันธุ! คือชาวไทยวน ชาวไทลื้อ ชาวไทพวน ชาวไทเขิน
และไตโหลง และยังมีชาวเขาที่อาศัยตามบริเวณที่สูงตามเขา ได"แก) ชาวม"ง เมี่ยน ขมุ และลัวะ รวมถึงชาวมาบลี ที่อาศัยอยู)ใน
บริเวณพื้นที่อําเภอเวียงสา (จังหวัดน)าน. 2554)
ไทลื้อ หรือ ไตลื้อ เปJนชาวไทกลุ)มหนึ่ง มีถิ่นฐานเดิมอยู)ในแถบสิบสองปนนาของจีน ในสมัยรัชกาลที่ 1 เจ"าฟiา
อัตรวรปญโญ และเจ"าสุมนเทวราช ยกกองทัพขึ้นไปกวาดต"อนชาวไทลื้อจากสิบสองปนนามายังเมืองน)าน และเมืองบางส)วนใน
ประเทศลาว ทําให"ชาวไทลื้อกระจายอยู)ทั่วจังหวัดน)าน มีเอกลักษณ!ที่โดดเด)นคือการใช"ภาษาไทลื้อ การแต)งกาย ศิลปะและ
ประเพณีต)างๆ งานผ"าทอไทลื้อ นิยมใช"ผ"าฝiาย ทอลวดลายที่เรียกว)า ลายน้ําไหล ปจจุบันมีการฟž<นฟูและถ)ายทอดศิลปะการทอ
ผ"าแบบไทลื้อในหลายชุมชนของภาคเหนือ ผู"ชายไทลื้อส)วนใหญ)จะนิยมสวมเสื้อขาวแขนยาว สวมทับด"วยเสื้อกั๊กปกลวดลายด"วย
เลื่อม สวมกางเกงม)อฮ)อมขายาวโพกหัวด"วยผ"าสีขาวหรือชมพู ส)วนหญิงไทลื้อนิยมสวมเสื้อ ที่เปJนเสื้อที่ไม)มีกระดุมแต)จะสะพาย
เฉียงมาผูกไว"ที่เอวด"านข"าง นุ)งซิ่นลื้อ นิยมโพกศีรษะด"วยผ"าขาว โดยหมู)บ"านไทยลื้อหนองบัว อยู)ที่บ"านหนองบัว ตําบลปาคา
เปJนหมู)บ"านที่มีฝHมือในการทอผ"าพื้นเมืองที่สวยงาม เรียกว)า ผ"าลายน้ําไหล ซึ่งเปJนแหล)งใหญ)ที่สุดในจังหวัดน)าน นับเปJน
หัตถกรรมที่ตกทอดมาหลายยุคหลายสมัย นอกจากบ"านหนองบัวจะเปJนหมู)บ"านเก)าแก)ของไทลื้อแล"วยังมีวิหารวัดหนองบัว ซึ่ง
เปJนอาคารศิลปกรรมไทลื้อและภาพเขียนสีฝาผนังที่สมบูรณ!สวยงามที่สุดแห)งหนึ่งในล"านนา ภายในวิหารมีภาพจิตรกรรมที่แสดง
เรื่องราวต)างๆ โดยช)างฝHมือสกุลไทลื้อที่ปจจุบันเหลืออยู)เพียงสองแห)งคือที่วัดภูมินทร!กับที่วัดหนองบัวแห)ง ในบางตอนของภาพ
ยังมีการเขียนภาพวิถีชีวิตของชาวไทลื้อ โดยเฉพาะการแต)งกายของคนสมัยก)อน แสดงให"เห็นการดํารงชีวิตของผู"คนสมัยก)อน
ผู"วิจัยมีความสนใจในการศึกษาอัตลักษณ!เครื่องแต)งกายของชุมชนไทลื้อ บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน
เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ!ของที่ระลึก เปJนการส)งเสริมการท)องเที่ยวของชุมชน เพื่อสร"างเอกลักษณ!เฉพาะถิ่นให"กับชุมชน ยังช)วย
เปJนตัวกลางในการสื่อรายละเอียดของผลิตภัณฑ!สู)ผู"บริโภคเปJนการเผยแพร)วัฒนธรรมอันดีงามได"อีกทางหนึ่ง โดยใช"รูปแบบการ
ตกแต)งแบบร)วมสมัยเปJนแนวทางในการออกแบบ

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาอัตลักษณ!เครื่องแต)งกาย ของชุมชนไทลื้อบ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน
2. เพื่ อออกแบบของที่ ระลึ ก โดยใช"อั ตลั ก ษณ! เ ครื่ อ งแต)ง กาย ของชุม ชนไทลื้ อ บ"า นหนองบั ว อํ าเภอท) า วัง ผา
จังหวัดน)าน
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของที่ระลึกที่ออกแบบใหม) โดยใช"อัตลักษณ!เครื่องแต)งกาย ของชุมชนไทลื้อ บ"านหนองบัว
อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน

สมมุติฐานการวิจัย
กลุ) ม ตั ว อย) า งมี ค วามพึ ง พอใจต) อ ของที่ ร ะลึ ก โดยใช" อั ต ลั ก ษณ! เ ครื่ อ งแต) ง กาย ของชุ ม ชนไทลื้ อ บ" า นหนองบั ว
อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน ที่ออกแบบใหม)ทั้ง 3 รูปแบบ

ประโยชนที่คาดวHาจะไดGรับ
1. ทําให"ทราบถึงอัตลักษณ!เครื่องแต)งกายของไทลื้อ บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน
2. สามารถสื่อถึงอัตลักษณ!เครื่องแต)งกาย ชุมชนไทลื้อ บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน
3. ได"ของที่ระลึก ของชุมชนไทลื้อ บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน
4. สามารถช)วยส)งเสริมการท)องเที่ยวของชุมชน
5. ทราบถึงระดับความพึงพอใจของกลุ)มตัวอย)างที่มีต)อของที่ระลึกที่ออกแบบใหม)
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ขอบเขตการวิจัย
1.ขอบเขตของพื้นที่คือชุมชนไทยลื้อ บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน
1.1. ศึกษาวิถีชีวิตของชุมชนไทยลื้อ บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน
1.2. ศึกษาอัตลักษณ!เครื่องแต)งกาย ของชุมชนไทลื้อ บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน
1.3. ศึกษาข"อมูลของที่ระลึก จากกลุ)มที่สัมฤทธิ์ผล
2. ขอบเขตด" า นการออกแบบของที่ร ะลึ ก โดยใช" อั ต ลัก ษณ! เครื่ อ งแต) ง กาย ของชุ ม ชนไทลื้ อ บ" า นหนองบั ว
อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน
2.1. ศึกษากระบวนการทางด"านออกแบบ
2.2. ศึกษากระบวนการด"านการผลิต
2.3. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข"อง
3. ขอบเขตของประชากรและกลุ)มตัวอย)าง
ประชากรที่ใช"ในการวิจัย ได"แก) นักท)องเที่ยวที่เข"ามาชม วิถีชีวิตชุมชนไทยลื้อ บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัด
น)าน ประมาณ 150 คนต)อเดือน
กลุ)มตัวอย)างที่ใช"ในการวิจัย ได"แก) นักท)องเที่ยวที่เข"ามาชม วิถีชีวิตชุมชนไทยลื้อ บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา
จังหวัดน)าน จํานวน 108 คน ตามตารางของการกําหนดขนาดของกลุ)มตัวอย)างของ Krejcie & Morgan ใช"วิธีการสุ)มตัวอย)าง
แบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
ตัวแปรต"น คือ ของที่ระลึก โดยใช"อัตลักษณ!เครื่องแต)งกาย ของชุมชนไทลื้อ บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา
จังหวัดน)าน
ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจต)อรูปแบบผลิตภัณฑ!ของที่ระลึก โดยใช"อัตลักษณ!เครื่องแต)งกาย ของชุมชนไทลื้อ
บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน
ระดับความพึงพอใจของกลุ)มตัวอย)างของกลุ)มตัวอย)างที่มีต)อของที่ระลึก โดยใช"อัตลักษณ!เครื่องแต)งกาย ของชุมชน
ไทลื้อ บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน คือ 5 = ระดับมากที่สุด / 4 = ระดับมาก / 3 = ระดับปานกลาง / 2 = ระดับ
น"อย / 1 = น"อยที่สุด

นิยามศัพทเฉพาะที่ใชGในการวิจัย
1. ของที่ ร ะลึ ก หมายถึ ง ของที่ ร ะลึ ก ประเภทตุ• ก ตา จากวั ส ดุ ป ระเภทดิ น สั ง เคราะห! มี รู ป แบบที่ แ สดงวิ ถี ชีวิ ต
การละเล)น และการแต)งกายของไทลื้อ ที่ใช"อัตลักษณ!เครื่องแต)งกาย ของชุมชนไทลื้อ บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน
เปJนแนวทางในการออกแบบ
2. อัตลักษณ! หมายถึง เครื่องแต)งกาย ที่สามารถบ)งบอกถึงไทลื้อ บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน
3. ความพึงพอใจ หมายถึง ผู"บริโภคประเมินค)าในด"านต)างของผลิตภัณฑ!ของที่ระลึกที่ทําการออกแบบและพัฒนาขึ้น
โดย 5 คือระดับมากที่สุด ที่มีค)าเฉลี่ยอยู)ระหว)าง 4.50-5.00, 4 คือระดับมากที่มีค)าเฉลี่ยอยู)ระหว)าง 3.50-4.49, 3 คือระดับปาน
กลาง ที่มีค)าเฉลี่ยอยู)ระหว)าง 2.50-3.49, 2 คือระดับน"อย ที่มีค)าเฉลี่ยอยู)ระหว)าง 1.50-2.49 และ 1 คือระดับน"อยที่สุด ที่มี
ค)าเฉลี่ยอยู)ระหว)าง 1.00-1.49
4. ชุมชนไทลื้อ หมายถึง หมู)บ"านหนองบัว หมู)ที่5 ตําบลปาคา อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาค"นคว"าเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ!ของที่ระลึก โดยใช"อัตลักษณ!เครื่องแต)งกาย ของชุมชนไทลื้อ บ"านหนอง
บัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน มีจุดมุ)งหมายเพื่อศึกษาหาอัตลักษณ!เครื่องแต)งกายของชุมชนไทลื้อ เพื่อออกแบบของที่ระลึก
ให"กับชุมชน และเพื่อหาความพึงพอใจของที่ระลึกที่ออกแบบใหม) ทําการศึกษาและรวบรวมข"อมูลจากหลักฐานต)างๆ ที่เปJน
ลักษณะเครื่องแต)งกายที่ใช"ในอดีต จากการบันทึกเรื่องราวของภาพกิจกรรมฝาผนังวัดหนองบัว และจากการสืบถาม เพื่อใช"เปJน
แนวทางในการออกแบบ และทําการออกแบบของที่ระลึก โดยพิจารณาในหลายๆ ด"าน จากทําการสร"างต"นแบบของที่ระลึก
ทําการสอบถามความพึงพอใจต)อของที่ระลึกที่ออกแบบใหม)กับกลุ)มตัวอย)าง จํานวน 108 คน แล"วนําผลที่ได"มาวิเคราะห!ข"อมูล
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โดยใช"สถิติเชิงบรรยายและการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ด"วยการวิเคราะห!ความแปรปรวนสองทางแบบนอนพาราเมตริกชนิด
การทดสอบแบบฟรีดแมน TWO-WAY ANOVA by Non-parametric Method Friedman เพื่อสรุปผลความพึงพอใจของกลุ)ม
ตัวอย)างที่มีต)อของที่ระลึก

ผลการวิจัย
การดํ า เนิ น งานวิ จั ย เรื่ อ ง การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ! ข องที่ ร ะลึ ก โดยใช" อั ต ลั ก ษณ! เ ครื่ อ งแต) ง กาย ของชุ ม ชนไทลื้ อ
บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค!ที่ตั้งไว"ดังนี้
3.1. ศึกษาอัตลักษณ!ของชุมชนไทลื้อบ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน
3.1.1. ข"อมูลพื้นฐานของชุมชนไทลื้อ บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน จากเอกสารเผยแพร)ข"อมูลของ
หมู)บ"านหนองบัว และจากการสืบถาม สามารถทําการสรุปผลได"ดังนี้
1. บ"านหนองบัว มีแหล)งท)องเที่ยวที่สําคัญ
- วัดหนองบัวเปJนวัดเก)าแก)ประจําหมู)บ"านหนองบัว ลักษณะเปJนวิหารขนาดย)อม รูปทรงเตี้ยแจ" ลักษณะ
อาคารเน"นทางเข"าด"านหน"า โดยสังเกตได"จากการทําขนาดประตูมุขโถงสูงใหญ)และเป7ดโล)ง มีเชิงชายรูปกระจังประดับและใช"
สิงห!คู)ประดับอยู)ข"างประตูวิหารแห)งนี้นับเปJนสถาปตยกรรมแบบไทลื้อ ภายในจะเปJนจิตรกรรมฝาผนัง
- บ"านจําลองไทลื้อ เปJนบ"านต"นแบบของไทลื้อในสมัยโบราณ เปJนสถานที่ใช"สําหรับการศึกษาหาความรู"
เกี่ยวกับวิถีชีวิตประจําวันในอดีต
- พระธาตุจอมแจ"ง หรือ หนองหยิบ สร"างเมื่อ จ.ศ. 1219 เปJนพระธาตุประจําตําบลปาคา เปJนสถานที่
ประกอบพิธีไหว"สาพระธาตุ
- อนุสาวรีย!เจ"าหลวงเมืองล"า เจ"าหลวงเมืองล"าเปJนผู"นําชาวไทลื้อจากแคว"นสิบสองปนนา
- พิพิธภัณฑ!เรือแข)ง ประกอบด"วยเรือเล็กชื่อ เพชรเมืองล"า และเรือใหญ) ชื่อ เกียรติมงคลทอง
2. ขนบธรรมเนียมประเพณี บ"านหนองบัวได"ยึดมั่นในจารีตประเพณี ที่ได"ปฏิบัติต)อเนื่องกันมาตั้งแต)สมัย
บรรพบุรุษจนถึงปจจุบัน คือประเพณีบวงสรวงดวงวิญญาณเจ"าหลวงเมืองล"า โดยประเพณีกําเมือง เปJนประเพณีเลี้ยงเทวดา
หลวงและบริวารจะปฏิบัติสืบต)อกันมาทุก ๆ สามปH
- ภาษาส)วนใหญ)จะใช"ภาษาไทลื้อเปJนเอกลักษณ!ของหมูบ) "าน
- วิถีชีวิตการดําเนินชีวิต วิถีการดําเนินชีวิตของผู"คนในท"องถิ่น เปJนไปอย)างเรียบง)ายตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง พึ่งพาอาศัยช)วยเหลือซึ่งกันและกัน ยึดถือตามแนวภูมิปญญาของบรรพบุรุษไทลื้อ มีความเชื่อศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่
เปJนเอกลักษณ!ของตนเอง
จากการศึกษาข"อมูลพื้นฐานของชุมชนไทลื้อ บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน ทําให"ทราบว)าหมู)บ"านหนองบัว
มีแหล)งท)องเที่ยวที่สําคัญ คือ วัดหนองบัว, บ"านจําลองไทลื้อ, พระธาตุจอมแจ"ง,อนุสาวรีย!เจ"าหลวงเมืองล"า, ศูนย!ผลิตและ
จําหน)ายผลิตภัณฑ! OTOP พิพิธภัณฑ!เรือ ส)วนขนบธรรมเนียมประเพณี ปฏิบัติสืบทอดกันมา คือ ประเพณีบวงสรวงดวง
วิญญาณเจ"าหลวงเมืองล"า ภาษาส)วนใหญ)จะใช"ภาษาไทลื้อ ทางด"านศาสนา ส)วนใหญ)นับถือศาสนาพุทธ ส)วนสังคมวัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตการดําเนินชีวิต วิถีการดําเนินชีวิตของผู"คนในท"องถิ่น เปJนไปอย)างเรียบง)ายตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งพาอาศัย
ช)วยเหลือซึ่งกันและกัน ยึดถือตามแนวภูมิปญญาของบรรพบุรุษไทลื้อ มีความเชื่อศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่เปJนเอกลักษณ!ของ
ตนเอง เช) น ภาษาไทลื้ อ หั ต ถกรรม สิ่ ง ทอ ผ" า ทอลายน้ํ า ไหล การแปรรู ป สาหร) า ยน้ํ า จื ด ซึ่ ง ปจจุ บั น ยั ง ดํ า รงคุ ณ ค) า ทาง
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีได"อย)างครบถ"วนสมบูรณ! โดยลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ พื้นที่ส)วนใหญ)เปJนที่ราบลุ)มแม)น้ํา
สภาพทางเศรษฐกิจและรายได" ประชากรส)วนใหญ)ประกอบอาชีพหลัก คือ เกษตรกร

ภาพที่ 1-3 แสดงวิถีชีวิตของชาวไทลื้อ ที่มา : วัดหนองบัว
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ภาพที่ 4-5 แสดงการละเลHนของคนในชุมชน ที่มา : วัดหนองบัว

ภาพที่ 6-8 แสดงเครื่องแตHงกายแบบโบราณ ที่มา : วัดหนองบัว
จากการศึกษาในส)วนของการศึกษาข"อมูลพื้นฐานของชุมชนไทลื้อ บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน จาก
เอกสารเผยแพร)ข"อมูลของหมู)บ"านหนองบัว สามารถแบ)งออกเปJน 3 ด"าน คือ ด"านที่ 1 การดําเนินชีวิตของของชาวไทลื้อแสดง
ภาพที่ 1-3 ด"านที่ 2 คือการละเล)นของคนในชุมชนตามภาพที่ 4-5 และด"านที่ 3 คือการแต)งกายในอดีตของคนไทลื้อตามภาพที่
6-8 โดยภาพดังกล)าวปรากฏอยู)ภายในวิหารวัดหนองบัว และบริเวณภายในวัด
3.1.2. การศึกษาลวดลายผ"าทอของชุมชนไทลื้อบ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน
จากการศึกษาในส)วนของการศึกษาลวดลายผ"าทอของชุมชนไทลื้อบ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัด
น)านได"นําตัวอย)างลายผ"าทอที่นิยมนํามาถักทอเปJนผ"าซิ่นของไทลื้อในอดีต ได"แก) ผ"าลายดอกจันทร! 8 กลีบ และผ"าลายขอใหญ)
ตามภาพที่ 9-10 ผ"าลายลื้อ และผ"าลายสายย"อยแสดงในภาพที่ 11-12 และผ"าลายดอกกาบ และผ"าลายมุกหมัด ดังแสดงในภาพ
ที่ 13-14

ภาพที่ 9-10 แสดงผGาลายดอกจันทร 8 กลีบ และผGาลายขอใหญH ที่มา : จันทร!สมการทอ
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ภาพที่ 11-12 แสดงผGาลายลื้อ และผGาลายสายยGอย ที่มา : จันทร!สมการทอ

ภาพที่ 13-14 แสดงผGาลายดอกกาบ และผGาลายมุกหมัด ที่มา : จันทร!สมการทอ
3.2. ออกแบบของที่ระลึก โดยใช"อัตลักษณ!เครื่องแต)งกาย ของชุมชนไทลื้อ บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน
โดยการออกแบบของที่ระลึกใช"อัตลักษณ!เครื่องแต)งกาย ของชุมชนไทลื้อ บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)านเปJนของ
ที่ระลึกประเภทตุ•กตาที่ใช"ดินป<นให"มีรูปแบบที่แสดงวิถีชีวิต การละเล)น และการแต)งกายของไทลื้อ เปJนการถ)ายทอด ศิลปะ
วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของชนเผ)า ผู"วิจัยได"นําผ"าทอลายไทลื้อเปJนแนวทางในการออกแบบตามภาพที่ 15-17
3.3. เพื่อหาความพึงพอใจของที่ระลึกที่ออกแบบใหม)
การวิ เ คราะห! ข" อ มู ล ความพึ ง พอใจที่ มี ต) อ รู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ! ข องที่ ร ะลึ ก โดยใช" อั ต ลั ก ษณ! เ ครื่ อ งแต) ง กาย
ของชุมชนไทลื้อ บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)านนั้น ได"ทําการประเมินความพึงพอใจจากกลุ)มตัวอย)าง

ภาพที่ 15-17 แสดงรูปแบบผลิตภัณฑของที่ระลึก
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จากผลของการศึกษาในส)วนของการศึกษาอัตลักษณ!ของชุมชนไทลื้อบ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน ผู"วิจัย
ได"ได"นําการละเล)นพื้นถิ่น วิถีชีวิตของคนในชุมชน และการจําลองการแต)งกาย ของชนเผ)า นํามาถ)ายทอดเปJนของที่ระลึก จากนั้น
ทํา การประเมิ น ผล โดยให" พิจ ารณาตามระดับ ความพึง พอใจ ของกลุ)ม ตัว อย)า งจํา นวน 108 คน โดยทํ าวิ เคราะห! 3 เรื่ อ ง
คือ เรื่องการถ)ายทอดอัตลักษณ! เรื่องของความสวยงาม และเรื่องของการนําวัสดุมาใช" ได"ผลตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ขGอมูลพื้นฐานของผูGตอบแบบสอบถาม
ลําดับ
รายละเอียด
1
เพศ
ชาย
หญิง
2

3

4

5

จํานวน(คน)

รGอยละ

รวม

40
68
108

37.0
63.0
100.0

รวม

25
30
38
15
108

23.1
27.8
35.2
13.9
100.0

รวม

19
60
23
6
108

17.5
55.6
21.3
5.6
100.0

รวม

24
59
20
5
108

22.3
54.6
18.5
4.6
100.0

รวม

9
33
33
9
24
108

8.3
30.6
30.6
8.3
22.2
100.0

ชHวงอายุ
ต่ํากว)า 20 ปH
20-35 ปH
36-50 ปH
มากกว)า 50 ปH
รายไดG
ต่ํากว)า 5,000 บาท
5,000 – 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
มากกว)า 20,000 บาท
การศึกษา
ต่ํากว)ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท)า
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อาชีพ
หน)วยงานของรัฐ
หน)วยงานของเอกชน
ธุรกิจส)วนตัว
รับจ"าง
นักศึกษา

จากตารางที่ 1 เปJนส)วนที่แสดงค)าแสดงค)าความถี่ และร"อยละ ของเพศ อายุ รายได" การศึกษา และอาชีพ ของกลุ)ม
ตัวอย)าง จํานวน 108 คน ทําให"ทราบว)าเพศหญิง กรอกแบบสอบถามมากกว)าเพศชาย อยู)ในช)วงอายุระหว)าง 36-50 ปH
และมีรายได"เฉลี่ยอยู)ที่ 5,000 – 10,000 บาท ต)อเดือน การศึกษาอยู)ที่ระดับปริญญาตรี อาชีพส)วนมากทํางานให"กับหน)วยงาน
ของเอกชนและประกอบอาชีพส)วนตัว
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ตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของที่ระลึกที่ออกแบบใหมHทั้ง 3 รูปแบบ (n=108)
รูปแบบที่ 1
รูปแบบที่ 2
ลําดับ
รายการ
−
−
S.D
S.D
X
X
1.
การถ)ายทอดอัตลักษณ!ของไทลื้อบ"านหนองบัว อําเภอ
ท)าวังผา จังหวัดน)าน
1. 1. องค!ประกอบโดยรวมสามารถสื่อถึงชุมชนไทลื้อ บ"าน
3.28 0.83 3.37 0.87
หนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน
1.2. สีสันของที่ระลึกสามารถสื่อถึงชุมชนไทลื้อ
3.37 0.84 3.45 0.90
บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน
1.3.
ลักษณะท)าทางของตัวของที่ระลึกสามารถถ)ายทอด
เรื่องราวของชุมชนไทลื้อ บ"านหนองบัว
3.70 0.76 3.71 0.79
อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน
ค)าเฉลี่ยรวม 3.45 0.81 3.51 0.85
2.
พิจารณาทางด"านความสวยงาม
2.1. รูปแบบโดยรวมเหมาะสมกับการเปJนของที่ระลึก
3.51 0.79 3.64 0.78
2.2. ความเหมาะสมขององค!ประกอบโดยรวม
3.55 0.81 3.60 0.85
2.3. ความเหมาะสมของรูปแบบของที่ระลึก
3.44 0.72 3.60 0.78
ค)าเฉลี่ยรวม 3.50 0.77 3.60 0.80
3.
พิจารณาทางด"านวัสดุ
3.1. ความเหมาะสมในการนําวัสดุมาทําของที่ระลึก
3.51 0.81 3.69 0.90
3.2. ความเหมาะสมของวัสดุตัวครอบของที่ระลึก
3.58 0.81 3.67 0.81
3.3. วัสดุที่นํามาใช"สร"างความสนใจให"กับนักท)องเที่ยว
3.52 0.83 3.68 0.90
3.4. ขนาดของที่ระลึกสะดวกต)อการนําพา
3.50 0.80 3.66 0.86
ค)าเฉลี่ยรวม 3.52 0.81 3.67 0.87
ผลรวมคHาเฉลี่ย 3.49 0.79 3.59 0.84

รูปแบบที่ 3
−
S.D
X

3.19

0.84

3.26

0.88

3.64

0.83

3.36

0.85

3.49
3.46
3.37
3.44

0.72
0.86
0.90
0.83

3.36
3.37
3.26
3.43
3.36
3.38

0.93
0.88
0.99
1.01
0.95
0.88

จากตารางที่ 2 ผลของการเปรียบเทียบพบว)ากลุ)มตัวอย)างมีความพึงพอใจต)อทางด"านการถ)ายทอดอัตลักษณ!ของไทลื้อ
บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)านในรูปแบบที่ 2 มากกว)า รูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 3 โดยมีค)าเฉลี่ย 3.45(0.81),
3.51(0.85), 3.36(0.85) ตามลําดับ เมื่อพิจารณาทางด"านความสวยงามมีความพึงพอใจต)อรูปแบบที่ 2 มากกว)ารูปแบบที่ 1 และ
รูปแบบที่ 3 โดยมีค)าเฉลี่ย 3.50(0.77), 3.60(0.80), 3.44(0.83) ตามลําดับ และด"านพิจารณาทางด"านวัสดุมีความพึงพอใจต)อ
รูปแบบที่ 2 มากกว)า รูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 3 โดยมีค)าเฉลี่ย 3.52(0.81), 3.67(0.87), 3.36(0.95) ตามลําดับ
ตารางที่ 3 แสดงคHาเฉลี่ยเลขคณิต สHวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคHาเฉลี่ยอันดับ ของรูปแบบทั้ง 3
−
รูปแบบ
SD
Mean Rank
การแปรผล
X
รูปแบบ 1
3.49
0.79
1.91
พึงพอใจระดับมาก
รูปแบบ 2
3.59
0.84
2.45
พึงพอใจระดับมาก
รูปแบบ 3
3.38
0.88
1.64
พึงพอใจระดับปานกลาง
n=108, Chi-Square=49.963, df=2, Asymp. Sig.= .000 (Friedman Test)
จากตารางที่ 3 ผลของการเปรียบเทียบระหว)างรูปแบบของการถ)ายทอดอัตลักษณ!ของไทลื้อบ"านหนองบัว อําเภอ
ท)าวังผา จังหวัดน)าน พบว)ากลุ)มตัวอย)างมีความพึงพอใจต)อรูปแบบที่ 2 แตกต)างจาก รูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 3 โดยมีค)าเฉลี่ย
3.49(0.79), 3.59(0.84), 3.38(0.88) ตามลําดับ
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อภิปรายและขGอเสนอแนะ
ผลการวิเคราะห!การออกแบบของที่ระลึก โดยใช"อัตลักษณ!เครื่องแต)งกาย ของชุมชนไทลื้อ บ"านหนองบัว อําเภอ
ท)าวังผา จังหวัดน)าน มีดังนี้
ชุมชนไทลื้อ บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน มีแหล)งท)องเที่ยวที่สําคัญ คือ วัดหนองบัว บ"านจําลองไทลื้อ
พระธาตุ จ อมแจ" ง อนุ ส าวรีย! เ จ" า หลวงเมื อ งล" า พิ พิ ธ ภั ณ ฑ! เ รื อ มี ข นบธรรมเนี ย มประเพณี ปฏิ บั ติ สื บ ทอดกั น มา คื อ
ประเพณีบวงสรวงดวงวิญญาณเจ"าหลวงเมืองล"า ภาษาส)วนใหญ)จะใช"ภาษาไทลื้อ มีความเชื่อศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ที่ เ ปJ น เอกลั ก ษณ! ข องตนเอง เช) น ภาษาไทลื้ อ หั ต ถกรรม สิ่ ง ทอ ซึ่ ง ปจจุ บั น ยั ง ดํ า รงคุ ณ ค) า ทางศิ ล ปวั ฒ นธรรม ประเพณี
ได"อย)างครบถ"วนสมบูรณ! ลวดลายของผ"าทอที่มักปรากฏอยู)บนเครื่องแต)งกายของคนไทลื้อ บ"านหนองบัว อําเภอท)าวังผา
จังหวัดน)าน คือ ลายน้ําไหล ลายดอกกาบ ลายมุกหมัด ลายลื้อ ลายสายย"อย ลายดอกจันทร! 8 กลีบ และ ลายขอใหญ)
หากใช" อั ต ลั ก ษณ! เ ครื่ อ งแต) ง กาย มาเปJ น ส) ว นหนึ่ ง ในการออกแบบของที่ ร ะลึ ก ทํ า ให" ท ราบว) า ผู" บ ริ โ ภคมี ค วามพึ ง พอใจ
ในการละเล)นพื้นถิ่น การแต)งกาย และการนําวิถีชีวิตมาเปJนตัวกลางในการถ)ายทอดเรื่องราว ตามลําดับจากมากไปหาน"อย
ผลของการวิ จัย สอดคล" อ งกั บงานวิ จัย ของ อมรรั ตน! อุ ด มเรือ งเกี ยรติ (2546) เรื่ อ งการสื่ อสารและกระบวนการ
ถ)ายทอดทางวัฒนธรรม เพื่อสร"างอัตลั กษณ! ของชุมชนเกาะเกร็ด สอดคล" องกั บผลวิจัย ที่ว)า อัต ลักษณ!จากสามารถเปJ น
สื่ อ กลางในการเชื่ อ มโยงกลุ) ม คนรุ น เก) า และรุ) น ใหม) ในการสื บ ทอดทางวั ฒ นธรรม เกิ ด การเรี ย นรู" ร ะหว) า งคนในชุ ม ชน
ก)อให"เกิดเครือข)ายของการสื่อสารเกิดขึ้น ส)วนการศึกษางานวิจัยของสิริธัญญ! ศิริพันธ!บุปผา (2551) เรื่องแนวทางการพัฒนา
และส) ง เสริม การท) องเที่ ย ว เพื่อ สะท" อนอั ตลั กษณ! จั งหวั ดกํ า แพงเพชร สอดคล" องในเรื่อ งของการนํ า ผ"า ทอร) วมกั บวั ส ดุ
สามารถช) ว ยให" ผู" บ ริ โ ภคมี ค วามสนใจผลิ ต ภั ณ ฑ! ข องที่ ร ะลึ ก จากนั้ น ทํ า การศึ ก ษางานวิ จั ย ของเกศกนก ชุ) ม ประดิ ษ ฐ!
และจิราพร ขุนศรี (2549) เรื่องอัตลักษณ!และภาพลักษณ!ของจังหวัด เชียงราย สอดคล"องกับผลการวิจั ยทางด"านการรับ รู"
ภาพลักษณ!ของนักท)องเที่ยวที่ว)าชาวต)างชาติไม)สามารถรับรู"เรื่องราว ลักษณะของภาพลักษณ! วิถีชีวิต ได"เหมือนกับนักท)องเที่ยว
ชาวไทย สรุ ป คื อ การออกแบบของที่ ร ะลึ ก โดยใช" อั ต ลั ก ษณ! ข องชุ ม ชนต" อ งคํ า นึ ก ถึ ง กลุ) ม ลู ก ค" า ชาวไทย เปJ น หลั ก
และยังศึกษางานวิจัยของ อรุณวรรณ ตั้งจันทร (2554) เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ!ของฝากของที่ระลึกจากผ"าปกชาวเขาเผ)าม"ง
ตํ า บลเข็ ก น" อ ย อํ า เภอเขาค" อ จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ! สอดคล" อ งในเรื่ อ งของการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ! ที่ ต" อ งคํ า นึ ง ถึ ง ความงาม
ความเหมาะสม ภายใต" ขั้ น ตอนการสร" า งสรรค! ผ ลิ ต ภั ณ ฑ! โดยการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ! ชุแ ต) ง อาหารที่ ทํ า มาจากผ" า ทอนั้ น
ในส)วนของการออกแบบให"คํานึงถึงลวดลายผ"าที่เปJนอัตลักษณ!ของกลุ)มและต"องให"มีความเหมาะสมกับกลุ)มเปiาหมาย อายุ เพศ
ช) ว งอายุ และอาชี พ ด" ว ย เพื่ อ ให" มี ค วามเหมาะสมกั บ ความต" อ งการของกลุ) ม ผู" บ ริ โ ภค และผ" า ที่ นํ า มาใช" ต" อ งสามารถ
ทําความสะอาดและดูแลรักษาง)าย สามารถสร"างความสวยงาม สื่อถึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิต
จากการศึ กษาเรื่อ งการออกแบบของที่ ร ะลึ ก โดยใช" อัต ลั กษณ!เ ครื่ อ งแต)ง กาย ของชุม ชนไทลื้ อ บ"า นหนองบั ว
อําเภอท)าวังผา จังหวัดน)าน ผู"วิจัยได"ทําการรวบรวมข"อมูลเพื่อใช"วิเคราะห! ทางด"านต)างๆ และเปJนแนวทางในการหาอัตลักษณ!
เครื่องแต) งกายของคนในชุม ชน ทําการออกแบบโดยคํา นึงถึงเรื่ องการถ) ายทอดอัต ลักษณ! ความสวยงาม และเรื่องของ
การนําวัสดุมาใช" โดยใช"แนวคิด Contemporary ethnic style เปJนแนวทางหลักในการออกแบบ เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ!
ของที่ระลึกเปJนการส)งเสริมการท)องเที่ยว เปJนตัวกลางในการสื่อรายละเอียดของผลิตภัณฑ!สู)ผู"บริโภคเปJนการเผยแพร)วัฒนธรรม
ของชุมชนไทลื้อ
ข"อ เสนอแนะในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ รูป แบบของที่ ระลึ ก ที่ทํ า การออกแบบและพั ฒ นาขึ้ น สามารถใช" วั ส ดุ เทคโนโลยี
ให"เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และควรคํานึงถึงการถ)ายทอดให"กับชุมชนในหลายๆ ด"าน ไม)ว)าจะเปJน
ความพร"อมของการรวมกลุ)ม การผลิต และช)องทางการจัดจําหน)ายด"วย และหากออกแบบของที่ระลึกตามเทศกาลต)างๆ
เช)น แข)งเรือประเพณี การบรวงสรวงเจ"าหลวงเมืองล"า จะทําให"เพิ่มความคล)องของสภาพเศรษฐกิจภายในชุมชน และยังสามารถ
สร"างความทรงจําให"กับนักท)องเที่ยว
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บทคัดยHอ
การวิจั ย ครั้ง นี้ มีวั ต ถุ ประสงค! เ พื่อ 1.) ศึ กษาอัต ลั ก ษณ! ล วดลายศิ ล ปะปู น ป< นของวั ด จุ ฬามณี จั ง หวั ด พิ ษณุ โ ลก
2.) เพื่อศึกษากระบวนการทําเครื่องประดับเงิน 3.) เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ!ชุดเครื่องประดับเงินในรูปแบบใหม) ที่มีการประยุกต!
นําลวดลายศิลปะปูนป<นวัดจุฬามณีมาใช" เพื่อเสริมสร"างอัตลักษณ!ของจังหวัดพิษณุโลก 4.) เพื่อประเมินความพึงพอใจ ของกลุ)ม
ตัวอย)างที่มีต)อการออกแบบเครื่องประดับ เครื่องมือที่ใช"ในการวิจัยคือ แบบสอบถามผู"เชี่ยวชาญการออกแบบศึกษาประเมิน
ความพึงพอใจ ของกลุ)มตัวอย)างที่มีต)อการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ! โดยการวิจัยครั้งนี้วิเคราะห!ข"อมูลโดยใช"สถิติเชิงบรรยาย
ประชากรที่ใช"ในการวิจัยได"แก) ผู"ผลิต ผู"จําหน)ายและผู"บริโภคเครื่องประดับเงินในจังหวัดพิษณุโลกประมาณ 200 คน
ต)อสัปดาห! กลุ)มตัวอย)างที่ใช"ในการวิจัยได"แก) ผู"ผลิต ผู"จําหน)ายและผู"บริโภค เครื่องประดับเงินในจังหวัดพิษณุโลกจํานวน 30 คน
สภาพทั่วไปของลวดลายปูนป<นทรงปรางค!วัดจุฬามณี จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเปJนศิลปะสมัยอยุธยา พ.ศ. 2007 รัชกาล
สมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ และกระบวนการทําเครื่องประดับเงิน เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ!เครื่องประดับเงิน 3 ประเภทได"แก)
สร"อยคอ แหวน ต)างหู ในรูปแบบใหม) เพื่อเสริมสร"างอัตลักษณ!ของ จังหวัดพิษณุโลก
ผลจากการวิ จัยพบว)า การออกแบบผลิต ภัณฑ! เครื่ องประดั บในครั้ง นี้จะสามารถส)งเสริม ภาพลักษณ!ให" แก)จั งหวั ด
พิษณุโลกได"มากขึ้น
คําสําคัญ : ศิลปะปูนป…นวัดจุฬามณี, เครื่องประดับเงิน, เสริมสรGางอัตลักษณ

Abstract
The purposes of this research are many reasons to study. First, learning about the unique art style
stucco of Chulamanee temple in Phitsanulok province. Second, study about the jewelry made of silver.
Third, design jewelry’s collection made of silver to a new forms by applied pattern of stucco Chulamanee
temple were used in making jewelry’s are unique of Phitsanulok. Finally, assess the satisfaction of the
sampler about development of the product. The instruments used in the research are survey of experts and
study the attitudes of consumer’s satisfaction with the development of a product. Moreover, the research
section of the data were analyzed by using descriptive statistics. In addition the population in the research
include manufacturers, distributors and consumers of silver jewelry in Phitsanulok are 200 peoples per
week. The sampler used in the study includes manufacturers, distributors and consumers of silver jewelry in
Phitsanulok are 30 peoples. General pattern of the temple pagoda-shaped stucco Chulamanee is the art of
the Ayutthaya period in 2007 during the reign of King Baromatrilokahnaj and processes to design silver
jewelry three types are necklace, ring and earrings in the new forms to create the identity of Phitsanulok.
The results of the research was to design jewelry, this can create even more images to Phitsanulok.
Keywords: Art stucco of Wat Chula Manee, Silver Jewelry, Promoting Identities
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บทนํา
งานปูนป<นเปJนหนึ่งในงานประติมากรรม องค!การค"าของคุรุสภา (2542:45) ให"ความหมายว)า ลวดลายหรือภาพที่เกิด
จากการป<นปูนเพื่อให"เปJนลวดลาย รูปภาพ และรูปทรง เพื่อใช"ในการประดับตกแต)ง ตลอดจนทําเปJนส)วนประกอบทาง
สถาปตยกรรม ถือเปJนงานทางศิลปกรรมของช)างไทยที่สําคัญอย)างหนึ่ง ที่ปรากฏมีมาตั้งแต)สมัยโบราณ พบหลักฐานว)ามีมาแล"ว
ตั้งแต)สมัยทวาราวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 12-16 ศิลปะปูนป<นได"รับความนิยมใช"ในงานประดับตกแต)งศาสนสถาน ในช)วงเวลา
ต)อมาเปJนอย)างมาก ทั้งนี้ ศาสนสถานส)วนใหญ)จะก)อสร"างด"วยอิฐและศิลาแลง ซึ่งมักจะนิยมใช"การป<นปูนให"เปJนรายละเอียด
ประดับตกแต)ง เนื่องจากเปJนเทคนิคที่ช)างมีความคุ"นเคย ใช"วัสดุที่หาง)ายในท"องถิ่น มีความงดงาม และความคงทน ดังนั้น
จึงปรากฏศิลปะปูนป<นในงานประดับโบราณสถานในสมัยต)างๆ
ลวดลายปูนป<นประดับปรางค!วัดจุฬามณี เมืองพิษณุโลก มีอายุอยู)ช)วงพุทธศตวรรษที่ 20-23 เปJนหนึ่งในวัดที่มีความ
งดงามและมีชื่อเสียงในสมัยอยุธยาที่มีปรากฏเหลืออยู)ในทุกวันนี้ โดยมีการใช"งานปูนป<นประดับตกแต)งสถาปตยกรรม และยัง
ปรากฏเหลือหลักฐานให"เห็นอยู)ค)อนข"างมาก ปจจุบันลวดลายปูนป<นของวัดจุฬามณีเริ่มผุกร)อนไปมากแล"ว นักท)องเที่ยว
นักวิจัย นักศึกษาจากต)างจังหวัด ค)อนข"างให"ความสนใจเปJนอย)างมาก แต)คนในพื้นที่จํานวนมาก ต)างไม)ทราบความเปJนมา
และความสําคัญกับสิ่งที่อยู)รอบตัวเอง และนี่เองคือปญหาที่เกิดขึ้นอย)างเห็นได"ชัด ส)วนเครื่องประดับนั้นเปJนสิ่งที่มีมานานมาก
ซึ่งก็มีความนิยมมาถึงปจจุบัน เครื่องประดับถูกใช"เปJนสัญลักษณ!ของความเลอค)า ความสวยงาม ความร่ํารวย หลายชนชาติ
หลากวัฒนธรรมนิยมใช"เครื่องประดับในพิธีต)างๆ จึงนับได"ว)าเครื่องประดับ เปรียบเสมือนชิ้นงานที่สามารถบันทึกวัฒนธรรมของ
มนุษย! ในสังคมนั้น ๆ ได"จากวัสดุ ลวดลาย การออกแบบ และกรรมวิธีการผลิต หรือเรียกได"อีกอย)างหนึ่งว)าศิลปะการทํา
เครื่องประดับเปJนสิ่งที่สามารถ บันทึกวัฒนธรรม และความเจริญก"าวหน"าทางเทคโนโลยีได" ผู"วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาศิลปะ
ลวดลายปูนป<นของวัดจุฬามณี เพื่อที่จะนํามาประยุกต!ออกแบบผ)านเครื่องประดับเปJนการอนุรักษ!และเผยแพร)ศิลปวัฒนธรรม
ของจังหวัดพิษณุโลกให"เปJนที่รู"จักมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาอัตลักษณ!ลวดลายศิลปะปูนป<นของวัดจุฬามณี จังหวัดพิษณุโลก
2. เพื่อศึกษากระบวนการทําเครื่องประดับเงิน
3. เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ!ชุดเครื่องประดับเงินในรูปแบบใหม) ที่มีการประยุกต!นําลวดลายศิลปะปูนป<น
วัดจุฬามณีมาใช" เพื่อเสริมสร"างอัตลักษณ!ของจังหวัดพิษณุโลก
4.เพื่อประเมินความพึงพอใจ ของกลุ)มตัวอย)างที่มตี )อการพัฒนารูปแบบเครื่องประดับเงิน ประเภท สร"อยคอ
แหวน ต)างหู

สมมุติฐานการวิจัย
ผู"บริโภคมีความพึงพอใจในรูปแบบของเครื่องประดับเงินแตกต)างกัน

ประโยชนที่คาดวHาจะไดGรับ
1. ทําให"ทราบถึงสภาพทั่วไปของลวดลายศิลปะปูนป<นของวัดจุฬามณี จังหวัดพิษณุโลก
2. ทําให"ทราบถึงกระบวนการทําเครื่องประดับเงิน
3. ได"ผลิตภัณฑ!ชุดเครื่องประดับเงินในรูปแบบใหม) ที่มีการประยุกต!นําลวดลายศิลปะปูนป<นวัดจุฬามณีมาใช" ที่เปJน
อัตลักษณ!ใหม)ของจังหวัดพิษณุโลก
4. กลุ)มตัวอย)างมีความพึงพอใจ ต)อการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ!

ขอบเขตการวิจัย
1.ขอบเขตของพื้นที่และกลุ)มตัวอย)าง
ประชากรที่ใช"ในการวิจัยได"แก) ผู"ผลิต ผู"จําหน)ายและผู"บริโภค เครื่องประดับเงิน ในจังหวัดพิษณุโลก ประมาณ 200 คน
ต)อสัปดาห!
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กลุ) ม ตัว อย) างที่ ใช" ใ นการวิจั ย ได" แ ก) ผู" ผ ลิต ผู" จํ าหน) า ยและผู" บ ริ โภค เครื่ อ งประดับ เงิน ในจั ง หวั ด พิ ษณุ โ ลก
จํานวน 30 คน ตามตารางสําเร็จรูปของ Yamane (นิรัช สุดสังข!.2548:45-50)โดยใช"วิธีการเลือกสุ)มตัวอย)างแบบการสุ)ม
แบบเจาะจง (Purposive Sampling)
2. ขอบเขตของเครื่องมือที่ใช"ในการวิจัย
โดยเครื่องมือที่ใช"ในการเก็บรวบรวมข"อมูลเปJนแบบสัมภาษณ! และแบบสอบถาม
3. ตัวแปรที่ศึกษา
เครื่องประดับที่ทําด"วยมือโดยนําลวดลายของศิลปะปูนป<นวัดจุฬามณีมาประยุกต!ร)วมกับเครื่องประดับเงิน ได"แก)
1. สร"อยคอ
จํานวน 1 ชิ้น
2. แหวน
จํานวน 1 ชิ้น
3. ต)างหู
จํานวน 1 คู)
- ตัวแปรต"น คือ รูปแบบของผลิตภัณฑ!เครื่องประดับ ทั้ง 3 ชนิด ได"แก) สร"อยคอ แหวน ต)างหู
- ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจต)อรูปแบบผลิตภัณฑ!เครื่องประดับ ลวดลายศิลปะปูนป<นของวัดจุฬามณี จังหวัด
พิษณุโลก ทั้งหมดจํานวนสามชนิด ได"แก) สร"อย แหวน ต)างหู ของกลุ)มตัวอย)าง ระดับความพึงพอใจของกลุ)มตัวอย)าง
5
4
3
2
1

หมายถึง ระดับของความพึงพอใจมากที่สุด
หมายถึง ระดับของความพึงพอใจมาก
หมายถึง ระดับของความพึงพอใจปานกลาง
หมายถึง ระดับของความพึงพอใจน"อย
หมายถึง ระดับของความพึงพอใจน"อยที่สุด

การเก็บรวบรวมขGอมูล
1. ศึกษาประวัติศาสตร!ศิลปะประติมากรรมปูนป<นกับเครื่องประดับและทําการเก็บข"อมูลขั้นพื้นฐาน เพื่อเปJนแนวทาง
ในการออกแบบ แบบสอบถาม โดยมีอุปกรณ! ในการเก็บรวบรวมข"อมูล ดังนี้ สมุดจดบันทึก ปากกา
2. การทําแบบประเมินเพื่อรวบรวมและวิเคราะห!เปJนสถิติของความพึงพอใจของต"นแบบเครื่องประดับที่ทําด"วยมือ
โดยนําลวดลายของศิลปะปูนป<นมาประยุกต!

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ประวัติความเปJนมาของวัดจุฬามณีและกระบวนการผลิตเครื่องประดับเงิน
1.ศึกษาสภาพทั่วไปของลวดลายศิลปะปูนป<น วัดจุฬามณี จังหวัดพิษณุโลก
วัดจุฬามณีเปJนวัดที่เก)าแก)ที่สุดของจังหวัดพิษณุโลก ประยุทธ ปุสเทพ.(2539:หน"า25-37) ตามบันทึกพบว)าเคยเปJน
ที่ตั้งเมืองพิษณุโลกเดิม ตามประวัติศาสตร!กล)าวว)า สมเด็จพระบรมไตรโลกนารถทรงสร"างพระวิหารและเสด็จออกผนวช
ที่วั ดจุ ฬามณี เมื่อ พ.ศ. 2007 เปJ นเวลา 8 เดือ น 15 วั น โดยมีข" าราชบริ พารออกบวชตามเสด็ จถึ ง 2,348 รูป ภายในวั ด
มี โ บราณสถานสํ า คั ญ คื อ มณฑปพระพุ ท ธบาทจํ า ลอง และศิ ล าจารึ ก มี ใ จความสํ า คั ญ สรุ ป ไว" ว) า เมื่ อ ปH พ.ศ. 2551
ซึ่งสมเด็จพระนารายณ!มหาราชได"โปรดสร"างขึ้น และมีพระบรมราชโองการให"ใช"ผ"าทาบรอยพระพุทธบาทสลักลงบนแผ)นหิน
พระราชทานไว"เปJนที่กราบไหว"ของฝูงชน นอกจากนี้ยังมีสิ่งสําคัญที่มีค)าสูงทางศิลปะ คือ ปรางค!แบบขอมขนาดเล็กก)อด"วย
ศิลาแลงป<นปูนประดับลวดลายเปJนรูปหงษ!
วัดจุฬามณี อดีตเทวสถานยุคแห)งความรุ)งเรืองในสมัยขอม แต)กลับได"รับความจําเริญในบวรพุทธศาสนา เมื่อเมือง
พระพิ ษ ณุ โ ลกนั้ น กลายเปJ น เมื อ งหลวงในแผ) น ดิ น กรุ ง เทพทวารวดี ศ รี อ โยธยา ทั้ ง ยั ง เคยเปJ น ที่ จํ า พรรษาของ สมเด็ จ
พระบรมไตรโลกนาถเจ"า กษัตริย!ผู"ทรงธรรม โดยที่วัดแห)งนี้เปJนที่ให"กําเนิดพระเครื่องที่มีชื่อเสียงแห)งหนึ่งของ เมืองพิษณุโลก
นั่นคือ พระฤาษีหลังนางนั่นเอง
วัดจุฬามณีตั้ง อยู)ริมฝˆงตะวันออกของแม)น้ําน)าน ใต"เมืองพิษณุโลกประมาณ 5 กิโลเมตร เปJนโบราณสถานที่มีมาก)อน
สมัยสุโขทัย แต)ไม)มีหลักฐานปรากฏว)าใครเปJนผู"สร"าง วัดจุฬามณีเปJนวัดสําคัญวัดหนึ่งซึ่งมีประวัติศาสตร!ที่น)าสนใจดังนี้
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ภาพที่ 2 มณฑป
(ภาพโดย :จอมจรัญ มะโนปน
บันทึกภาพ 7 มกราคม 2554)

ตามประวัติกล)าวว)าสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแห)งกรุงศรีอยุธยา ได"สร"างพระวิหารและเสด็จออกผนวชที่วัดนี้ เมื่อปH
พ.ศ.2007 เปJนเวลา 8 เดือน 15 วัน ในครั้งนั้นได"มี ข"าราชบริพารโดยเสด็จออกบวชถึง 2,348 รูป วัดจุฬามณีคงจะร"างมาตั้งแต)
เสี ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา ครั้ น มาถึ ง สมั ย กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร! ได" มี ก ารค" น หาวั ด จุ ฬ ามณี โดยเข" า ใจว) า น) า จะอยู) ที่ จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา จนมาถึงในสมัยรัชกาลที่ 5 สมเด็จพระเจ"าลูกเธอเจ"าฟiากรมขุนลพบุรีราเมศวร! เสด็จออกตรวจราชการ
หัวเมืองฝายเหนือ เมื่อพ.ศ.2451 ทรงพบวัดจุฬามณีที่จ.พิษณุโลก โดยพบหลักฐานสําคัญคือ ศิลาจารึกที่มณฑปพระพุทธบาท
จํ า ลอง ซึ่ ง สมเด็ จ พระนารายณ! ม หาราชได" โ ปรดให" ส ร" า งขึ้ น ซึ่ งในแผ) น จารึ ก มี ใ จความสรุ ป ได" ว) า เมื่ อ พ.ศ.2221
สมเด็จพระนารายณ!มหาราชทรงมีพระบรมราชโองการให"ใช"ผ"าทาบรอยพระพุทธบาทสลักลงในแผ)นหิน และพระราชทานไว"เปJน
ที่กราบไหว"ของฝูงชน ปจจุบันแผ)นศิลาจารึกนี้ ยังคงอยู)ที่พนักหน"ามณฑปพระพุทธบาทตามเดิม

ภาพที่ 4 ลวดลายปูนป…นวัดจุฬามณี 2
(ภาพโดย :จอมจรัญ มะโนปน
บันทึกภาพ 29 ธันวาคม2553)

ภาพที่ 3 ลวดลายปูนป…นวัดจุฬามณี 1
(ภาพโดย :จอมจรัญ มะโนปน
บันทึกภาพ 29 ธันวาคม2553)

สําหรับสิ่งสําคัญภายในวัดที่เปJนสิ่งสูงค)าทางศิลปะและโบราณคดี คือ ปรางค!แบบขอม แต)มีขนาดเล็ก มีมุขด"านหน"า
และมุขต)อกับองค!ปรางค! ทางด"านหน"ายาวกว)าด"านข"าง ความกว"างของฐาน 11 เมตร ยาว 18 เมตร ก)อด"วยศิลาแลง มุขด"านหน"า
ก)อเปJนแบบตรีมุข ปรางค!องค!นี้สมัยที่ยังสมบูรณ! มีกําแพงแก"วล"อมรอบ ส)วนองค!ปรางค!นั้นมีแกนเปJนศิลา ชั้นเดิมเปJนปูนป<น
ประดับลวดลายตามขั้น ตอนล)างแถบหน"ากระดาน และบัวหน"ากระดานนั้นเปJนลายหงส! ซึ่งเหมือนกับลายที่องค!ปรางค!รอบพระ
ศรีรัตนมหาธาตุที่จังหวัดลพบุรี
อายุปรางค!องค!นี้ทําให"นักประวัติศาสตร!และโบราณคดีให"ความเห็นแตกต)างกันออกไป เกี่ยวกับประวัติเมืองพิษณุโลก
สมพงษ! ตรีบุบผา.(2548) พบว)าสมเด็จพระบรมวงศ!เธอกรม พระยาดํารงราชานุภาพทรงนิพนธ!ไว"ในเรื่องเมืองพิษณุโลกว)า
วัดนี้ สมเด็จพระบรมโตรโลกนาถทรงสร"างขึ้นเมื่อ ปHพ.ศ.2007 สร"างตรงที่มีเมืองเดิมแต)ครั้งขอม แปลงเทวสถานของขอมเปJน
พระปรางค!ระหว)างพระอุโบสถกับพระวิหารหลวง นอกจากนี้ยังมีร)องรอยเปJนพระตําหนักที่สมเด็จพระบรมโตรโลกนาถเสด็จ
ประทับขณะ ทรงผนวช พระอุโบสถที่พระองค!โปรดให"สร"างขึ้น วิหารหลวงพ)อเพชร และมณฑปพระพุทธบาทที่สร"างขึ้นในรัชกาล
สมเด็จพระนารายณ!มหาราช พร"อมทั้งศิลาจารึกซึ่งเปJนหลักฐานสําคัญมาก ที่ทําให"ทราบว)าวัดจุฬามณีอยู)ที่จังหวัดพิษณุโลก
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ลักษณะทางสถาปตยกรรม ประยุทธ ปุสเทพ.(2539:หน"า25-37)
1. ปรางค!วัดจุฬามณี เปJนปรางค!ขนาดเล็กก)อด"วยศิลาแลง ต)อมาได"รับการบูรณะปฏิสังขรณ!รูปแบบ และ
งานปูนป<นประดับองค!ปรางค!เปJนศิลปะอยุธยาใน สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ นักวิชาการหลายท)านเชื่อว)าเปJนโบราณสถาน
ศิลปะขอม
2. กําแพงแก"ว เปJนกําแพงอิฐสร"างล"อมรอบโบราณสถาน สําคัญของวัดเปJนศิลปะอยุธยา
3. พระวิหารหลังเก)า เปJนอาคารรูปแบบสถาปตยกรรมศิลปะสุโขทัยต)อมาได"รับการบูรณปฏิสังขรณ!ใหม)ภายในวิหาร
ประดิษฐานหลวงพ)อเพชร
4. พระพุทธรูป สําคัญภายในวัดจุฬามณีมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ และมีขนาดใหญ)หลายองค!เช)น หลวงพ)อเพชร หลวง
พ)อขาว หลวงพ)อดํา หลวงพ)อ คง เปJนต"น
5. มณฑป เปJนมณฑปทรงสูงมีพะไลโดยรอบ ชํารุด เหลือแต)ผนังสมัยอยุธยา
6. ศิลาจารึกวัดจุฬามณี เปJนจารึกภาษาไทย ปจจุบัน อยู)บนผนังด"านหลังมณฑป ศิลาจารึกกล)าวถึงสมเด็จ พระบรม
ไตรโลกนาถ ทรงผนวชที่วัดนี้
7. เนินพระตําหนัก เปJนเนินดินลักษณะรูปสี่เหลี่ยม 2 เนินสันนิษฐานว)าเปJนที่ประทับของสมเด็จพระบรมไตร- โลกนาถ
ขณะที่ทรงผนวช
8. ทางเสด็จ เปJนซากถนนที่สร"างด"วยอิฐสันนิษฐานว)าสร"างเพื่อเปJนถนนสําหรับสมเด็จพระบรมไตร โลกนาถ เสด็จพระ
ราชดําเนิน
ลวดลายศิลปะปูนป<นประดับปรางค!วัดจุฬามณี (สันติ เล็กสุขม.2539.หน"า 3-102)
1.ส)วนของงานประดับซุ"มของประตูตรีมุข ประกอบด"วย ลวดลายประดับประตูหลอกของเรือนธาตุ กรอบหน"าบัน(ซุ"ม)
ซ"อนชั้นของตรีมุข ลายพญานาคปลายกรอบหน"าบันชั้นล)างของตรีมุข พระวิษณุ ครุฑ พญานาค ปลายกรอบซุ"มหน"าบัน(ชั้นบน)
พระพุทธรูปที่หน"าบันซุ"มซ"อนของเรือนธาตุ รูปเทวดาประคองอัญชลีหน"าบันซุ"มซ"อนของตรีมุข
2.ส)วนของประดับลวดบัวของชุดฐาน ประกอบด"วย ลายกลีบบัวคว่ํา กลีบบัวหงาย ลายก"านขดออกช)อกระหนก
ลายครุฑ ลายยักษ! ลายครุฑยุดนาค ลายราชสีห! ลายเทพพนมในกลีบบัว ลายดอกซีกดอกซ"อน ลายดอกสี่เหลี่ยมขนมเปHยกปูน
3.ส)วนของประดับชั้นเชิงบาตร ประกอบด"วย ลายรูปปHกออกจากวงกลม ลายหงส! ลายดอกกลมสลับสี่เหลี่ยมขนม
เปHยกปูน-ประจํายามก"ามปู ลายดอกซีกดอกซ"อนในสี่เหลี่ยม ลายดอกกลมในกรอบสี่เหลี่ยม
4.ส)วนของชุดลวดบัวเชิงประดับผนังเรือนธาตุ ประกอบด"วย ลายกลีบบัวคว่ํา ลายกลีบบัวหงาย ลายกระหนกวงโค"ง
ลายคล"ายขวั้นเปJนปล"อง
5.ส)วนของชุดลวดบัวเชิงของมุขกระสันและตรีมุข ประกอบด"วย ลายกลีบบัวคว่ํา กลีบหงาย ลายกระหนกโค"ง
ลายกระหนกรูปสามเหลี่ยม ลายตุ)มแหลมรูปดอกบัว
6.ส)วนของกรวยเชิงของมุขกระสันและตรีมุข ประกอบด"วย ลายกรวยเชิงหมายเลขหนึ่งถึงสิบสอง
7.ส)วนของลวดบัวรัดเกล"าของมุขกระสันและตรีมุข ลายเฟžˆองอุบะหมายเลขหนึ่งถึงสิบ ลายเฟžˆองอุบะ-พ)วงสด
ลายเทพพนมและกลีบบัวหงาย
ลวดลายศิลปะปูนป<นมีมากมายนักผู"วิจัยจึงเลือกบางลวดลายตามความเหมาะสมขององค!ประกอบขอลวดลายมาตัด
ทอนและประยุกต! ผสมผสาน

กระบวนการในการผลิตเครื่องประดับเงินของจังหวัดพิษณุโลก
การทํ า เครื่ อ งประดั บ ที่ เ ปJ น งานฝH มื อ แบ) ง ออกเปJ น ขั้ น ตอนต) า ง ๆ โดยผู" วิ จั ย ได" ศึ ก ษาจากร" า นเชี ย งใหม) ช)า งทอง
ร"านนันตามะโน
1.ขั้นตอนการขึ้นรูปเครื่องประดับ นําเงินบริสุทธิ์มาใส)เบ"าหลอม แล"วใช"ไฟเผาเงิน ให"ละลายเปJนของเหลวด"วยความ
ร"อนที่เท)ากันและใช"ผงแพ)งแซใส)ลงไปเพื่อให"ทองหรือเงินเข"ากันแล"วเทโลหะหรือทองนั้นลงในร)องรางจะเกิดการแข็งตัวและรีดเงิน
ที่ได"มาให"ได"ขนาดที่ใหญ)กว)าชิ้นงานที่ต"องการไม)มากนัก การรีดเงินจะมี 2 วิธีคือ รีดให"เปJนแผ)น กับรีดเงินให"เปJนเส"น ตัวเครื่องรีด
จะต"องปรับขนาดเครื่องรีดให"มีช)องเล็กกว)าชิ้นงานเล็กน"อยเมื่อรีดเสร็จ 1 ครั้งก็ปรับขนาดให"เล็กตามลงไปเรื่อย ๆ ชิ้นงานก็จะ
มีขนาดเล็กลง ให"ได"ขนาดตามที่ต"องการ
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ปHที่ 2 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2554 – มีนาคม 2555

ภาพที่ 5 การหลอมเงิน
(ภาพโดย :จอมจรัญ มะโนปน
บันทึกภาพ 7 มกราคม 2554)

ภาพที่ 6 เงินที่ถูกหลอม
(ภาพโดย :จอมจรัญ มะโนปน
บันทึกภาพ 7 มกราคม 2554)

ภาพที่ 7 เครื่องรีด
(ภาพโดย :จอมจรัญ มะโนปน
บันทึกภาพ 7 มกราคม 2554)

ภาพที่ 8 เครื่องดึงลวด
(ภาพโดย :จอมจรัญ มะโนปน
บันทึกภาพ 7 มกราคม 2554)

ภาพที่ 9 เครื่องรีด
(ภาพโดย :จอมจรัญ มะโนปน
บันทึกภาพ 7 มกราคม 2554)

ภาพที่ 10 แป‡นดึงลวดใชGดึงเงินใหGมีลักษณะเปzนเสGน
(ภาพโดย :จอมจรัญ มะโนปน
บันทึกภาพ 7 มกราคม 2554)

40

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปตยกรรมศาสตร! มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปHที่ 2 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2554 – มีนาคม 2555

2.ขั้นตอนการขึ้นหม"อสําหรับฝงอัญมณี การฝงอัญมณีมี 5 แบบ ปกรณ! โพธิ์แสงดา.วิธีสืบค"นวัสดุสารสนเทศ.
[ออนไลน!]. เข"าถึงได"จาก:http://www.inattt.com/2010.(วันที่สบื ค"นข"อมูล 20 เมษายน 2554)
1.ฝงหนามเตย (prong setting)
2.ฝงหุ"ม (bezel setting)
3.จิกไข)ปลา (pave setting)
4.ฝงสอด (channel setting)
5.ฝงไร"หนาม (invisible setting)
ทั้งนี้ผู"ออกแบบเลือกใช"วิธีฝงอัญมณีแบบหนามเตยเพราะจะสามารถชูอัญมณีจากตัวเรือนเครื่องประดับได"มากที่สดุ
อันดับแรกต"องขึ้นตัวเรือนของหม"อแล"วจึงเชื่อมขาทั้งสี่ให"เข"ากับหม"อและใส)อัญมณีเปJนอันดับสุดท"าย

ภาพที่ 12 การฝงหนามเตยของตHางหู
(ภาพโดย :จอมจรัญ มะโนปน
บันทึกภาพ 4 มิถุนายน 2554)

ภาพที่ 11 การฝงหนามเตยของสรGอยคอ
(ภาพโดย :จอมจรัญ มะโนปน
บันทึกภาพ 4 มิถุนายน 2554)

ภาพที่13 การฝงหนามเตยของแหวน
(ภาพโดย :จอมจรัญ มะโนปน
บันทึกภาพ 25 พฤษภาคม มกราคม 2554)
3.ขั้นตอนการตกแต)งลวดลาย เปJนขั้นตอนที่ทําการตัด ฉลุ ที่ทําให"เกิดเศษผง ฝุน การแกะสลักลวดลายลงบนชิ้นงานที่
ผ)านการติดชะแล็ก รวมไปถึงการเชื่อมให"ลายที่ผ)านการแกะสลักแล"วยึดติดกันระหว)างลวดลายกับตัวชิ้น หรือเรียกว)าการ
ประกอบชิ้นส)วนของงานเข"าด"วยกัน ด"วยการใช"ความร"อนจากไฟร)วมกับน้ําประสานเงิน
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ภาพที่ 14 การตกแตHงลวดลายของตHางหู
(ภาพโดย :จอมจรัญ มะโนปน
บันทึกภาพ 9 มิถุนายน 2554)

ภาพที่ 15 การตกแตHงลวดลายของจี้สรGอยคอ
(ภาพโดย :จอมจรัญ มะโนปน
บันทึกภาพ 9 มิถุนายน 2554)

ภาพที่ 16 การตกแตHงลวดลายของแหวน
(ภาพโดย :จอมจรัญ มะโนปน
บันทึกภาพ 1 มิถุนายน 2554)

ภาพที่ 17 การแกะลาย
(ภาพโดย :จอมจรัญ มะโนปน
บันทึกภาพ 4 มิถุนายน 2554)

4.ขั้นตอนการตรวจสอบชิ้นงาน
การตรวจสอบให"งานให"เรียบร"อยโดยการดูด"วยตาเปล)าหากพบจุดบกพร)องให"รีบแก"ไข สุดท"ายนําชิ้นงานมาทําความ
สะอาด 3 ขั้นตอน 1.การต"มหรือคัว่ สีด"วยน้ําเปล)าผสมสารส"มหนึ่งกํามือ เพื่อให"เนื้อเงินเปJนสีขาว 2.การขัดด"วยน้ําเปล)าผสมลูก
ประคําดีควายตีให"มีความเงามากขึ้น 3.การปˆนเงาด"วยเครื่องปˆนเงาผสมกับหินแดงและหินขาว เพื่อเพิ่มความเงางามให"กับ
เครื่องประดับ

ภาพที่ 19 การขัดเงา
(ภาพโดย :จอมจรัญ มะโนปน
บันทึกภาพ 7 มกราคม 2554)

ภาพที่ 18 การตGมหรือคั่วสีโดยผูGวิจัย
(ภาพโดย :จอมจรัญ มะโนปน
บันทึกภาพ 4 มิถุนายน 2554)
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ภาพที่ 20 การปˆนเงา
(ภาพโดย :จอมจรัญ มะโนปน บันทึกภาพ 4 มิถุนายน 2554)
การลงพื้นที่ เก็บขGอมูล และทําแบบประเมิน

ภาพที่ 21 ประเมินผลงานการออกแบบโดยผูGขาย
(ภาพโดย :จอมจรัญ มะโนปน
บันทึกภาพ 7 มกราคม 2554)

ภาพที่ 22 ประเมินผลงานการออกแบบโดยชHางผูGผลิต
(ภาพโดย :จอมจรัญ มะโนปน
บันทึกภาพ 7 มกราคม 2554)

ผลการวิจัย
การดําเนินงานวิจัย เรื่อง การประยุกต!ลวดลายศิลปะปูนป<นวัดจุฬามณีเพื่อเปJนแนวทางการออกแบบเครื่องประดับ
เงิน เสริมสร"างอัตลักษณ!ของจังหวัดพิษณุโลก
สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค!ที่ตั้งได"ดังนี้
1. เพื่อศึกษาอัตลักษณ!ลวดลายศิลปะปูนป<นของวัดจุฬามณี จังหวัดพิษณุโลก ลวดลายศิลปะปูนป<นของ
วัดจุฬามณี มีหลากหลายมากมายสามารถนําลวดลายมาประยุกต! ได"เกือบทั้งหมดโดยผู"ออกแบบได"คดั เลือกมาจํานวน
สองลาย ที่เหมาะสมกับรูปทรงกับและโครงสร"างเพื่อออกแบบเปJนเครื่องประดับ

ภาพที่ 23 ลายดอกซีกดอกซGอน
(ภาพโดย :จอมจรัญ มะโนปน
บันทึกภาพ 7 มกราคม 2554)

ภาพที่ 24 ลายรูปป3กออกจากวงกลม
(ภาพโดย :จอมจรัญ มะโนปน
บันทึกภาพ 7 มกราคม 2554)
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2. เพื่อศึกษากระบวนการทําเครื่องประดับเงิน การออกแบบเครื่องประดับเงิน การออกแบบเครื่องประดับเพื่อนําไปใช"
จริงนั้นผู"ออกแบบต"องมีความรู"ความเข"าใจในรูปทรงและความเปJนไปได"ในขั้นตอนการผลิต และควรขอปรึกษากับช)างที่มี
ประสบการณ! เกี่ยวกับแบบที่จะใช"ในการทําเครื่องประดับ

ภาพที่ 26 แบบรHางแหวนประยุกตจาก
ลายรูปป3กออกจากวงกลม
(ภาพโดย :จอมจรัญ มะโนปน
บันทึกภาพ 1 พฤษภาคม 2554)

ภาพที่ 25 แบบรHางสรGอยคอประยุกตจาก
ลายรูปป3กออกจากวงกลม
(ภาพโดย :จอมจรัญ มะโนปน
บันทึกภาพ 1 พฤษภาคม 2554)

ภาพที่ 27 แบบรHางตHางหูประยุกตจากลายดอกซีกดอกซGอน
(ภาพโดย: จอมจรัญ มะโนปน
บันทึกภาพ 1 พฤษภาคม 2554)

3. เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ!ชุดเครื่องประดับเงินในรูปแบบใหม) ที่มีการประยุกต!นําลวดลายศิลปะปูนป<น
วัดจุฬามณีมาใช" เพื่อเสริมสร"างอัตลักษณ!ของจังหวัดพิษณุโลก ผลิตภัณฑ!เครื่องประดับที่ได"รับการออกแบบและประยุกต!จาก
ลวดลายปูนป<นวัดจุฬามณี

ภาพที่ 28 สรGอยคอ
(ภาพโดย :จอมจรัญ มะโนปน
บันทึกภาพ 9 มิถุนายน 2554)

ภาพที่ 29 แหวน
(ภาพโดย :จอมจรัญ มะโนปน
บันทึกภาพ 9 มิถุนายน 2554)
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ภาพที่ 31 เครื่องประดับเงินลวดลายปูนป…น
(ภาพโดย :จอมจรัญ มะโนปน
บันทึกภาพ 9 มิถุนายน 2554)

4.เพื่อประเมินความพึงพอใจ ของกลุ)มตัวอย)างที่มตี )อการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ!
การวิเคราะห!ข"อมูลความพึงพอใจ เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ!เครื่องประดับเงินทั้ง 3 ชนิด จากการวิเคราะห!ข"อมูล
ความพึงพอใจ เกี่ยวกับการออกแบบเครื่องประดับเงินจากกลุ)มตัวอย)าง สามารถสรุปผลได" ดังนี้ สรุปผลการประเมิน การ
ออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑ! โดยเปรียบเทียบระหว)างสร"อยคอ แหวน และต)างหู จากกลุ)มตัวอย)าง (n = 30)
ตารางที่ 1 ขGอมูลพืน้ ฐานของผูGตอบแบบสอบถาม
ลําดับ
รายละเอียด
1
เพศ
ชาย
หญิง
2

3

4

จํานวน(คน)

รGอยละ

รวม

9
21
30

30
70
100

รวม

0
9
14
7
30

0
30.0
46.7
23.3
100

รวม

1
5
14
8
2
30

3.3
16.7
46.7
26.7
6.7
100

รวม

2
8
12
8
30

6.7
26.7
40.0
26.7
100

ชHวงอายุ
ต่ํากว)า 20 ปH
20-35 ปH
36-50 ป3
มากกว)า 50 ปH
การศึกษา
ต่ํากว)ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท)า
อนุปริญญาหรือเทียบเท)า
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รายไดG
ต่ํากว)า 5,000 บาท
5,000 – 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
มากกว)า 20,000 บาท
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จากตารางที่ 1 เปJนส)วนที่แสดงค)าแสดงค)าความถี่ และร"อยละ ของเพศ อายุ การศึกษา และรายได" ของกลุ)มตัวอย)าง
จํานวน 30 คน ทําให"ทราบว)าเพศหญิง กรอกแบบสอบถามมากกว)าเพศชาย ช)วงอายุระหว)าง 36-50 ปH การศึกษาอยู)ที่ระดับ
ปริญญาตรี และมีรายได"เฉลี่ยอยู)ที่ 10,001 – 20,000 บาท ต)อเดือน
การประเมินรูปแบบพบว)าเครื่องประดับใหม) มีระดับความพึงพอใจ จากกลุ)มตัวอย)าง จํานวน 30 คน โดยการวิเคราะห!
รายด"าน ทั้งหมด 2 ด"าน ได"แก) ด"านโครงสร"างและด"านคุณค)าของงานศิลปะและความงาม
ตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบชนิดของเครื่องประดับ สรGอยคอ แหวน และตHางหู (n=30)
สร"อยคอ
แหวน
ลําดับ
รายการ
S.D
S.D
Χ
Χ
1.
ด"านโครงสร"าง
1. 1. รูปแบบและโครงสร"างที่สอดคล"องกับลวดลายปูนป<น
3.46 0.68 3.66 0.71
1.2. การจัดองค!ประกอบของเครื่องประดับมีความสัมพันธ!
3.56 0.81 3.46 0.68
กันดี
1.3. มีความเหมาะสมในการคัดเลือกอัญมณี
3.63 0.76 3.63 0.76
ค)าเฉลี่ยรวม 3.45 0.81 3.51 0.85
2.
ด"านคุณค)าของงานศิลปะและความงาม
2.1. รูปทรงของเครื่องประดับนี้มีความสวยงามเปJนที่
3.46 0.73 3.36 0.61
น)าสนใจแก)ผู"พบเห็น
2.2. มีความประณีต
3.46 0.86 3.00 0.78
2.3. เสริมสร"างความมั่นใจแก)ผู"สวมใส)
3.73 0.73 3.60 0.85
ค)าเฉลี่ยรวม 3.55 0.53 3.32 0.48
ผลรวมคHาเฉลี่ย 3.55 0.44 3.45 0.40

ต)างหู
Χ

S.D

3.70

0.65

3.66

0.71

3.63
3.36

0.85
0.85

3.60

0.72

3.56
3.56
3.57
3.62

0.72
0.81
0.42
0.34

จากตารางที่ 2 ผลของการเปรียบเทียบพบว)ากลุ)มตัวอย)างมีความพึงพอใจต)อทางด"านด"านโครงสร"างของแหวน สร"อยคอ และต)าง
หู โดยมีค)าเฉลี่ย 3.51, 3.45, 3.36 ตามลําดับ ส)วนทางด"านพิจารณาด"านคุณค)าของงานศิลปะและความงามมีความพึงพอใจต)อ
ต)างหู สร"อยคอ และแหวน โดยมีค)าเฉลี่ย 3.57, 3.55, 3.32 ตามลําดับ
ตารางที่ 3 แสดงคHาเฉลี่ยเลขคณิต สHวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคHาเฉลี่ยอันดับ ของเครื่องประดับทั้ง 3 ชนิด
SD
Mean Rank
การแปลผล
ชนิด
Χ
สร"อยคอ
3.55
0.44
2.02
มาก
แหวน
3.45
0.40
1.77
ปานกลาง
ต)างหู
3.62
0.34
2.22
มาก
N=30, Chi-Square=3.51, df=2, Asymp. Sig.= 0.17 (Friedman Test)
จากตารางที่ 3 ผลของการเปรียบเทียบระหว)างชนิดของเครื่องประดับทั้งสามรูปแบบไม)แตกต)างกันโดยที่
ต)างหูมีความพึงพอใจสูงสุดเนื่องจากมีค)าเฉลี่ยเท)ากับ 3.62 รองลงมาคือสร"อยคอมีค)าเฉลี่ยเท)ากับ3.55 และแหวนมีค)าเฉลี่ย
เท)ากับ 3.45 ตามลําดับ

อภิปรายผลและขGอเสนอแนะ
การออกแบบโดยนําเอาสิ่งที่มีอยู)รอบๆ ตัวนั้นไม)ว)าจะเปJนธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษย!สร"าง หรือว)าอะไรก็ตาม สิ่งเหล)านี้
ซ)อนความงามโดยที่เราไม)รู"ตัวหากเรามองเห็นคุณค)าของมันแล"ว จะสามารถนําเปJนประยุกต!หรือสิ่งแรงบันดาลใจได"เปJนอย)างดี
การกําหนดความนึกคิดตามความต"องการที่จะแสดงออกซึ่งเปJนการสร"างสรรค!สิ่งใหม)และรู"จักการปรับปรุงแก"ไขสิ่งเดิม
ที่มีอยู)ให"เหมาะสมกับประโยชน!ใช"สอย และการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย จากความหมายนี้จะเห็นได"ว)า การออกแบบจะต)างจาก
คําอีกสองคํานั้นคือ การลอกแบบ และ การเลียนแบบ การลอกแบบ หมายถึง การทําตาม ทําให"เหมือนโดยไม)ผิดเพี้ยนจาก
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ต"นแบบเลย เช)น การลอกลาย การเลียนแบบ หมายถึง การกระทําตามสภาพที่ดัดแปลงหรือปรับปรุงให"แปลกใหม)ขึ้นในทาง
ศิลปะให"คําจํากัดความของการออกแบบว)าการรวมมูลฐานทางศิลปะทั้งหลายเข"าด"วยกัน ด"วยการเลือกหรือการจัด ไม)ว)าจะจัด
ด"วยวัสดุอะไร ผู"ออกแบบได"นําเอาซึ่งสิ่งนั้นไปใช" คือ เส"น รูปร)าง รูปทรง สี ช)องว)าง และความงามของพื้นผิว บางส)วนมา
ประยุกต!เปJนเครื่องประดับตามความเหมาะสมทั้งด"านของโครงสร"างและคุณค)าของความงาม
การออกแบบเครื่องประดับที่เปJนงานฝHมือนั้นหากไม)มีพื้นฐานความเข"าใจในการวาดภาพ จะทําให"ความเข"าใจในภาพ
ร)างของนักออกแบบกับช)างทําเครื่องประดับคาดเคลื่อนไปจากแบบร)างไม)มากก็น"อย ผู"วิจัยจึงเสนอแนแนวทางในการออกแบบ
เครื่องประดับโดยอาศัยโปรแกรมออกแบบสามมิติเพื่อให"มีความเข"าใจและง)ายต)อการทําเครื่องประดับ ทั้งนี้นักออกแบบควรทํา
ความเข"าใจเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องประดับให"เปJนอย)างดีก)อน
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บทคัดยHอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค!เพื่อศึกษาอัตลักษณ!ของศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณี และนําไปออกแบบ
ผลิ ตภั ณฑ! โ คมไฟ เพื่ อเปJน การอนุ รั กษ! และสื บ ทอดประเพณี ข องไทย มาประยุ กต! ใช" ไ ด" ใ นชี วิต ประจํา วัน และเพื่ อทดสอบ
ประสิทธิภาพการใช"งานของผลิตภัณฑ!โคมไฟที่ออกแบบโดยการใช"ศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณี
การศึกษาค"นคว"าเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ!โคมไฟ โดยใช"ศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณี ในขั้นตอนแรก
มีวิธีการศึกษาค"นคว"าข"อมูลจาก เอกสาร เว็บไซด! เพื่อความรู"พื้นฐาน สร"างแนวความคิดและกําหนดกรอบการศึกษาข"อมูล สภาพ
ทั่วไปของศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณี จากนั้นลงพื้นที่เพื่อเก็บข"อมูลภาคสนาม ภายใต"กรอบแนวความคิดจาก
การศึกษาเอกสาร เว็บไซด! โดยเข"าสู)พื้นที่แหล)งผลิตภัณฑ! เริ่มวิเคราะห!ข"อมูลจากการศึกษาเอกสาร เว็บไซด! สัมภาษณ!ปราชญ!
พื้นบ"าน และข"อมูลจากการลงพื้นที่ เพื่อกําหนดแนวความคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ! จากนั้นเริ่มกระบวนการออกแบบและ
สร"างสรรค! ภายใต"กรอบแนวความคิดการออกแบบผลิตภัณฑ!โดยใช"ศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณี จากการกําหนดใน
เบื้องต"น มาออกแบบและสร"างผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ! และทดสอบความพึงพอใจจากประชากรที่ใช"บริการถนนคนเดิน
ทุกวันเสาร! โดยใช"แบบสอบถามจากลุ)มตัวอย)างจํานวน 30 คน สรุปและประเมินผล อภิปราย และนําเสนอผลงานและแนว
ทางการออกแบบผลิตภัณฑ!โคมไฟ โดยใช"ศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณี
ผลจากการวิจัยผู"วิจัยพบว)าการออกแบบผลิตภัณฑ!ในครั้งนี้ ได"ส)งเสริมภาพลักษณ!และเกิดการนําศิลปะการตัดกระดาษ
แบบไทยประเพณี ที่เดิมใช"แต)ในการเทศกาลงานบุญต)างๆ มาประยุกต!ใช"ในชีวิตประจําวันได" โดยการวิเคราะห!ข"อมูลจาก
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจโคมไฟ 2 รูปแบบ มีค)าเฉลี่ย (x) รวม 4.18 และ 2.95
คําสําคัญ : การออกแบบผลิตภัณฑ, โคมไฟ, ศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณี

Abstract
The purpose of this study was to investigate the identity of Tradition Thai in paper cutting, which
then transform into a design of a lighting product. In order to preserve the tradition and heritage of Thailand
as part of a art of Thai cut paper has transferred into a design of a tradition lamp. The first step is to study
the information from the website, and related articles to know the basics and establish a framework of
ideas and information. General state of the art of Thai tradition in paper cutting, and the area to store field
data, becomes an important issue under the conceptual framework of the documentation site. By visiting
the area, the study involved analyzed data from interviews, documents, web sites, local scholars, and data
from the area, to then define the concept of product design, into the process of design and creativity.
Under the conceptual framework for product design using traditional Thai art of paper cutting tradition, the
design is a lamp. The satisfaction form level was collected people who attend the walking street on every
Saturday. Using a sample of 30 people and evaluate the discussions and presentations and guidelines for
the design of lighting products, the Thai art of paper cutting tradition then translated into a design that
refiect a concepted representation of paper lamp.
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The results of the study found that the design of this product. promote the art of paper cutting
and Thai traditions, which an original used, but has a festive merit content. By analyzing data from a survey
of the satisfaction, a use as a daily life object has also been achieved.
Keywords: Product design, lamps, paper cutting art of Thai tradition

บทนํา
ศิลปะการตัดกระดาษเปJนลวดลาย หรือลายฉลุ เปJนศิลปะภูมิปญญาของไทย ที่บรรพบุรุษได"ฝากไว"เปJนสมบัติของชาติ
ใช"ตกแต)งสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมบุญหรืองานมงคลต)างๆ เช)น งานอุปสมบท งานหมั้น แต)งงาน ทําบุญบ"าน ขึ้นบ"านใหม)
ทอดกฐิน ทอดผ"าปา ซึ่งนับวันยิ่งจะเลือนหาย ปจจุบันมักจะเห็นแต)ในงานบุญ หรืองานเทศกาลบ"าง เพื่อเปJนการสืบสานการตัด
กระดาษของไทย จึงได"นําศิลปะการตัดกระดาษมาพัฒนาและประยุกต!ใช"ในผลิตภัณฑ!ชีวิตประจําวัน เพื่อเปJนอีกทางหนึ่งที่
สามารถให"คนรุ)นหลังได"เรียนรู"เห็นคุณค)าและอนุรักษ!สืบต)อไป
จากความสําคัญดังกล)าวในข"างต"น ทําให"ผู"วิจัยมีความสนใจที่จะทําการศึกษาสภาพทั่วไปของศิลปะการตัดกระดาษ
แบบไทยประเพณี และนํ า ข" อ มู ล ที่ ศึ ก ษามาใช" เ ปJ น แนวทางในการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ! โ คมไฟประยุ ก ต! ใ ห" เ ปJ น ของใช" ใ น
ชีวิตประจําวัน เพื่อเปJนการอนุรักษ!และเผยแพร)ศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณี ให"เห็นถึงความสําคัญและเพื่อให"
คนรุ)นหลังได"รู"จักและรักษารูปแบบการตัดกระดาษนี้ไว"สืบไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาถึงอัตลักษณ!ของศิลปะการตัดกระดาษเปJนลวดลาย
2. เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ!โคมไฟ โดยประยุกต!ลวดลายจากศิลปะการตัดกระดาษแบบประเพณีไทย เพื่ออนุรักษ!และ
สืบทอดประเพณี และสามารถใช"ได"ในชีวิตประจําวัน
3. เพื่อหาความพึงพอใจในรูปแบบของผลิตภัณฑ!ที่ทําการออกแบบ

ประโยชนที่คาดวHาจะไดGรับ
1. ผลิตภัณฑ!โคมไฟสามารถสื่อถึงอัตลักษณ!ลวดลายศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณี
2. ผลิตภัณฑ!โคมไฟ สามารถใช"งานได"จริงและสวยงาม ใช"ในชีวิตประจําวันได"
3. ผู"บริโภคมีความพึงพอใจต)อผลิตภัณฑ!โคมไฟ

กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดที่นํามาใช"ในการออกแบบผลิตภัณฑ!สําหรับการวิจัยครั้งนี้ซึ่งมีอยู) 2 ประการคือ
1. ผลิตภัณฑ! โคมไฟ สามารถอํา นวยคุณประโยชน!ด" านหน"าที่ก ารใช"สอยได"ดี มีป ระสิทธิภาพด"านความปลอดภั ย
ลักษณะโครงสร"างสามารถดึงดูดความสนใจได"ดี
2. ผลิตภัณฑ!โคมไฟ สามารถสื่อสารและสร"างผลกระทบทางจิตวิทยาแก)ผู"บริโภค โดยใช"ความรู"แขนงศิลปะเข"ามาสร"าง
ให"มีคุณลักษณะต)างๆ เช)น ความมีเอกลักษณ!ของลวดลาย สีที่ใช"ในการสร"างสรรค!ผลงาน สามารถรับรู"ถึงการถ)ายทอดวัฒนธรรม
ประโยชน!ด"านการใช"สอยของโคมไฟ ความงามที่เกิดขึ้นภายใต"การสร"างสรรค!ผลงาน สามารถดึงดูดความสนใจของผู"บริโภคใช"
เปJนเกณฑ!ในการวัดความพึงพอใจในการออกแบบโคมไฟ

ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรและกลุ)มตัวอย)าง
- ประชากร ได" แก) ผู" เข" ามาใช"บ ริก ารถนนคนเดิ น จัง หวั ดพิ ษณุ โลก ในทุกวั นเสาร! จํา นวน 300 คน ต)อ ช)ว งเวลา
19.00-21.00 น. (ตลาดนัดรวบรวมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนสินค"า OTOP ของจังหวัดพิษณุโลก)
- กลุ)มตัวอย)างที่ใช"ในการวิจัย ได"แก) ผู"เข"ามาใช"บริการถนนคนเดิน จังหวัดพิษณุโลก ในทุกวันเสาร! จํานวน 30 คน
ใช"วิธีการสุ)มตัวอย)างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
2. ตัวแปรที่ศึกษา
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- ตัวแปรต"น คือ รูปแบบผลิตภัณฑ!โคมไฟ โดยใช"ศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณี
- ตั วแปรตาม คือ ความพึ งพอใจต)อ รูป แบบผลิต ภัณ ฑ!โ คมไฟ โดยใช" ศิล ปะการตัด กระดาษแบบไทยประเพณี
ของกลุ)มตัวอย)าง
3. ขอบเขตของเนื้อหา
- ศึกษาข"อมูลของศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณี เพื่อรวบรวมเปJนข"อมูลในการหา
อัตลักษณ!ของชุมชน นําไปพัฒนาสร"างเปJนผลิตภัณฑ!
- ศึกษากรรมวิธีในการตัดลวดลาย
- ศึกษากระบวนการหลักการออกแบบ

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาค"นคว"าเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ!โคมไฟ โดยใช"ศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณี มีจุดมุ)งหมายเพื่อ
ศึกษาสภาพทั่วไปของศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณี เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ! ตลอดจนการสร"างสรรค!
ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ! เพื่อให"ได"ผลิตภัณฑ!ที่มีคุณภาพ ผู"วิจัยต"องทําการศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ! เพื่อนํามาเปJนแนวทาง
ในการพัฒนา จากนั้นทําการออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑ!โดยจัดทําแบบร)างรูปแบบต)างๆ แล"วสร"างเครื่องมือ ประเมินผลและ
วิเคราะห!ผลจากแบบสอบถามของกลุ)มตัวอย)าง โดยสอบถามความพึงพอใจในรูปแบบของผลิตภัณฑ! โดยใช"กับกลุ)มตัวอย)าง
ได"แก) กลุ)มผู"ผลิต ผู"จําหน)าย และผู"บริโภค ผลิตภัณฑ!โคมไฟ จํานวน 30 คน แล"วนําวิเคราะห!ข"อมูลและสรุปผล โดยมีวิธีการ
ดําเนินการวิจัยดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข"อมู ลเอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ ยวข"อ ง เว็บไซต! เพื่อให"ไ ด"ค วามรู" และข" อมูลพื้ นฐาน
สร"างแนวความคิดและกําหนดกรอบการศึกษาข"อมูล สภาพทั่วไปของศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณี
ขั้นตอนที่ 2 ลงพื้นที่เพื่อเก็บข"อมูลภาคสนาม ภายใต"กรอบแนวความคิดจากการศึกษาเอกสารเว็บไซต!และสัมภาษณ!
ปราชญ!ชาวบ"าน คือคุณตาชื่น ดีเหม็น 74 ม.3 ต.ท"อแท" อ.วัดโบสถ! จ.พิษณุโลก อายุ 85 ปH โดยเข"าสู)พื้นที่แหล)งผลิตภัณฑ!
ที่กลุ)มเปiาหมายส)วนใหญ)ให"ความสนใจ รวมไปถึงแหล)งการจัดจําหน)าย (จากภาพที่ 1-9)
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห!ข"อมูลจากการศึกษาเอกสารเว็บไซต! สัมภาษณ!ปราชญ!ชาวบ"าน และข"อมูลจากการลงพื้นที่
เพื่อกําหนดแนวความคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ!
ขั้นตอนที่ 4 กระบวนการพัฒนาออกแบบและสร"างสรรค! ภายใต"กรอบแนวความคิดการออกแบบผลิตภัณฑ!โคมไฟ
จากการกําหนดในเบื้องต"น มาออกแบบและสร"างผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ!
ขั้นตอนที่ 5 ทําการเก็บข"อมูลจากแบบสอบถาม โดยการสุ)มตัวอย)างจากผู"มาใช"บริการถนนคนเดิน จังหวัดพิษณุโลก
และสรุปประเมินผล อภิปราย นําเสนอผลงาน แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ!โคมไฟ โดยใช"ศิลปะการตัดกระดาษแบบไทย
ประเพณี

ภาพที่ 1 - 2 ศึกษาวิธีการตัดกระดาษลวดลายแบบไทยประเพณี
โดยการสาธิตจากคุณตาชื่น ดีเหม็น อายุ 85 ป3
ภาพโดย : ปรารถนา ศิริสานต!, 2554
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ภาพที่ 3 - 7 ทดลองวิธีการตัดกระดาษลวดลายแบบพวงมโหตร
โดยการสาธิตจากคุณตาชื่น ดีเหม็น อายุ 85 ป3 ภาพโดย : ปรารถนา ศิริสานต!, 2554

ภาพที่ 8-9 กระดาษใยกลGวย ที่นํามาประยุกตในการทําลวดลายของโคมไฟ
ภาพโดย : ปรารถนา ศิริสานต!, 2554
ในการวิจัยครั้งนี้ผู"วิจัยวิเคราะห!ข"อมูลโดยใช"สถิติเชิงบรรยาย เพื่อสรุปและเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต)อโคมไฟทั้ง 2
แบบ จากกลุ)มเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต)อรูปแบบของโคมไฟ

นิยามศัพทเฉพาะ
โคมไฟ หมายถึง อุปกรณ!ที่ใช"ในการยึดติด ปiองกัน และช)วยการกระจายแสงของหลอดไฟ ซึ่งจําแนกออกเปJน 3 แบบ
คือ โคมไฟเพดาน โคมไฟผนัง และโคมไฟตั้งพื้นหรือตั้งโต•ะ
โคมไฟเพดาน หมายถึง โคมไฟที่ติดเหนือศีรษะ บริเวณฝiาเพดาน หรือห"องลงมาจากเพดาน เช)น โคมไฟห"อยเพดาน
หรือไฟช)อระย"า (Pendant) ที่มีรูปแบบต)าง ๆ ให"เลือกมากมาย ทั้งที่ทําจากแก"ว พลาสติก โลหะ หรือเซรามิค มีทั้งแบบโคมไฟ
ธรรมดา (Shade) ราคาไม)แพงไปจนถึงโคมไหแชนเดอเลียร! (Chandelier) ที่ประกอบไปด"วยหลอดไฟเล็ก ๆ มากมาย สวยงาม
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ให"แสงสว)างและความร"อนมาก กินไฟมาก ราคาแพง ไฟติดเพดาน (Ceiling-Mounted Light) มีทั้งแบบดวงโคมที่ยึดติดกับฝiา
เพดาน ประกอบไปด"วยที่ครอบ หรือโป¢ะทําจากแก"ว หรือพลาสติกคลุมหลอดไฟเพื่อช)วยในการกระจายแสง เช)น โคมไฟโป¢ะกลม
สําหรับหลอดไฟฟลูออเรสเซนต! หรือโคมไฟซาลาเปาสําหรับหลอดไส" เปJนต"น และแบบที่ติดตั้งโดยเจาะฝiาเพดานฝงซ)อนดวงโคม
ไว"ภายใน ที่เราเรียกกันว)า ไฟดาวน!ไลท! (Down light) ซึ่งให"แสงสว)างได"ดี สามารถเลือกใช"ชนิดของหลอดไห ลักษณะของแสงที่
ส)องลงมา และทิศทางการส)องของสําแสงได"หลายแบบเปJนได"ทั้งไฟพื้นฐานและไฟสร"างบรรยากาศ
โคมไฟผนัง หมายถึง ที่ใช"ยึดติดกับผนัง มีให"เลือกหลากหลายรูปแบบเช)นกัน การกระจายแสงส)วนใหญ)ขึ้นอยู)กับ
ลักษณะของโป¢ะ มีทั้งแบบให"แสงส)องออกมาตรง ๆ หรือแบบสะท"อนเข"าผนังเพื่อสร"างบรรยากาศให"กับห"อง เปJนต"น
โคมไฟตั้งพื้น ตั้งโต•ะ หมายถึง โคมไฟแบบลอยตัวที่ช)วยในการให"แสงสว)างตามจุดต)างๆ เปJนพิเศษ เช)น ในบริเวณที่นั่ง
อ)านหนังสือโต•ะทํางาน หรือโต•ะหัวเตียง และยังใช"เปJนของประกอบการตกแต)งในห"องชุดร)วมกับชุดเฟอร!นิเจอร!อื่น ๆ อีกด"วย
เช)น ชุดรับแขก ชุดทานอาหาร เปJนต"น มีรูปแบบและวัสดุให"เลือกมากมายหลายราคา
การตัดกระดาษแบบไทยประเพณี หมายถึง ศิลปะการตัดกระดาษเปJนลวดลาย หรือลายฉลุ เปJนศิลปะภูมิปญญาของ
ไทย ที่ บ รรพบุรุ ษ ได" ฝ ากไว" เปJ น สมบั ติข องชาติ ใช" ตกแต)ง สถานที่ใ นการประกอบพิ ธีก รรมบุ ญหรื องานมงคลต) า งๆ เช) น
งานอุปสมบท งานหมั้น แต)งงาน ทําบุญบ"าน ขึ้นบ"านใหม) ทอดกฐิน ทอดผ"าปา

ผลการวิจัย
การดํ า เนิ น การวิ จั ย เรื่ อ งการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ! โ คมไฟ โดยใช" ศิ ล ปะการตั ด กระดาษแบบไทยประเพณี
สรุปผลการวิจัยดังนี้
1. สภาพทั่วไปและอัตลักษณศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณี
ศิลปะไทยเปJนเอกลักษณ!ของชาติไทย ซึ่งคนไทยทั้งชาติต)างภาคภูมิใจอย)างยิ่ง ความงดงามที่สืบทอดอันยาวนานมา
ตั้งแต)อดีต บ)งบอกถึงวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น โดยมีพัฒนาการบนพื้นฐานของความเปJนไทย ลักษณะนิสัยที่อ)อนหวาน ละมุนละไม
รักสวยรักงาม ที่มีมานานของสังคมไทย ทําให"ศิลปะไทยมีความประณีตอ)อนหวาน เปJนความงามอย)างวิจิตรอลังการที่ทุกคนได"
เห็นต"องตื่นตา ตื่นใจอย)างบอกไม)ถูก ลักษณะความงามนี้จึงได"กลายเปJนความรู"สึกทางสุนทรียภาพโดยเฉพาะคนไทย เมื่อเราได"
สืบค"นความเปJนมาของสังคมไทย พบว)าวิถีชีวิตอยู)กันอย)างเรียบง)าย มีประเพณีและศาสนาเปJน เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ สังคมไทย
เปJนสังคมเกษตรกรรมมาก)อน ดังนั้น ความผูกพันของจิตใจจึงอยู)ที่ธรรมชาติแม)น้ําและพื้นดิน สิ่งหล)อหลอมเหล)านี้จึงเกิดการ
บูรณาการเปJนความคิด ความเชื่อและประเพณีในท"องถิ่น แล"วถ)ายทอดเปJนวัฒนธรรมไทยอย)างงดงาม ที่สําคัญวัฒนธรรมช)วยส)ง
ต)อคุณค)าความหมายของสิ่งอันเปJนที่ยอมรับในสังคมหนึ่งๆ ให"คนในสังคมนั้นได"รับรู"แล"วขยายไปในขอบเขตที่กว"างขึ้น ซึ่งส)วน
ใหญ)การสื่อสารทางวัฒนธรรมนั้นกระทําโดยผ)านสัญลักษณ! และสัญลักษณ!นี้คือผลงานของมนุษย!นั้นเองที่เรียกว)า ศิลปะไทย
(ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป£ มหาวิทยาลัยเชียงใหม), 2553.)
ปจจุบันศิลปะไทย กําลังจะถูกลืมเมื่ออิทธิพลทางเทคโนโลยีสมัยใหม)เข"ามาแทนที่สังคมเก)าของไทย โดยเฉพาะอย)างยิ่ง
โลกแห)งการสื่อสารได"ก"าวไปล้ํายุคมาก จนเกิดความแตกต)างอย)างเห็นได"ชัดเมื่อเปรียบเทียบกับสมัยอดีต โลกใหม)ยุคปจจุบันทํา
ให"คนไทยมีความคิดห)างไกลตัวเองมากขึ้น และอิทธิพลดังกล)าวนี้ทําให"คนไทยลืมตัวเราเองมากขึ้นจนกลายเปJนสิ่งสับสน อยู)กับ
สังคมใหม)อย)างไม)รู"ตัว มีความวุ)นวายด"วยอํานาจแห)งวัฒนธรรมสื่อสารที่รีบเร)งรวดเร็วจนลืมความเปJน เอกลักษณ!ของชาติ เมื่อ
เราหันกลับมามองตัวเราเองใหม) ทําให"ดูห)างไกลเกินกว)าจะกลับมาเรียนรู"ว)า พื้นฐานของชาติบ"านเมืองเดิมเรานั้น มีความเปJนมา
หรือมีวัฒนธรรมอย)างไร ความรู"สึกเช)นนี้ ทําให"เราลืมมองอดีตตัวเอง การมีวิถีชีวิตกับสังคมปจจุบันจําเปJนต"องดิ้นรนต)อสู"กับ
ปญหาต)างๆ ที่วิ่งไปข"างหน"าอย)างรวดเร็ว ถ"าเรามีปจจุบันโดยไม)มีอดีต เราก็จะมีอนาคตที่คลอนแคลนไม)มั่นคง การดําเนินการ
นําเสนอแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนศิลปะในครั้งนี้ จึงเปJนเสมือนการค"นหาอดีต โดยเราชาวศิลปะต"องการให"อนุชนได"
มองเห็นถึงความสําคัญของบรรพบุรุษผู"สร"างสรรค!ศิลปะไทย ให"เราทําหน"าที่สืบสานต)อไปในอนาคต
ศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณี มีลวดลาย หรือการฉลุที่หลากหลายและเปJนเอกลักษณ! ภูมิปญญาของไทย
ศิลปะการตัดกระดาษเปJนลวดลาย หรือลายฉลุ เปJนศิลปะภูมิปญญาของไทย ที่บรรพบุรุษได"ฝากไว"เปJนสมบัติของชาติ ใช"ตกแต)ง
สถานที่ในการประกอบพิธีกรรมบุญหรืองานมงคลต)างๆ เช)น งานอุปสมบท งานหมั้น แต)งงาน ทําบุญบ"าน ขึ้นบ"านใหม) ทอดกฐิน
ทอดผ"าปา เพื่อแสดงการสังสรรค!รื่นเริงตามงานนั้นๆ ลวดลายที่นิยมใช"และพบเห็นได"ทั่วไปมีชื่อลวดลายดังนี้ (จากภาพที่ 10-18)
- ลายประจํายามสี่กลีบ
- ลายประจํายามสี่กลีบสอดไส"
- ลายประจํายามสี่กลีบบากลาย
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ลายดอกจัน
ลายดอกจันกลีบซ"อน
ลายกลีบบัว
ลายดาวเพดานกลีบบัวซ"อน
ลายดาวเพดาน 8 กลีบ
ลายดาวเพดานซ"อนลาย
ลาย 8 กลีบดาวกระจาย
ลาย 8 ทิศ
ลายคลื่น
ลายหยัก

ภาพที่ 10 - 11 แสดงลวดลายตHางๆ ของศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณี
ลายประจํายามสี่กลีบ, ลายประจํายามสี่กลีบสอดไสG
ภาพโดย : สมบุญ ผิวลออ, ศิลปะการตัดกระดาษเปJนลวดลาย, 2552

ภาพที่ 12 แสดงลวดลายตHางๆ ของศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณี
ลายประจํายามสี่กลีบบากลาย
ภาพโดย : สมบุญ ผิวลออ, ศิลปะการตัดกระดาษเปJนลวดลาย, 2552

ภาพที่ 13-15 แสดงลวดลายตHางๆ ของศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณี
ลายดาวเพดาน, ลายดาวเพดาน 8 กลีบ, ลายดาวเพดานซGอนลาย ตามลําดับ
ภาพโดย : สมบุญ ผิวลออ, ศิลปะการตัดกระดาษเปJนลวดลาย, 2552
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ภาพที่ 16-18 แสดงลวดลายตHางๆ ของศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณี
ลายดอกจันซGอนลาย, ลาย 8 กลีบดาวกระจาย, ลาย 8 กลีบซGอน ตามลําดับ
ภาพโดย : สมบุญ ผิวลออ, ศิลปะการตัดกระดาษเปJนลวดลาย, 2552
การดํ า เนิ น งานวิ จั ย เรื่ อ ง การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ! โ คมไฟ โดยใช" ศิ ล ปะการตั ด กระดาษแบบไทยประเพณี
สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค!ที่ตั้งได"ดังนี้
ศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณีนั้น โดยส)วนใหญ)แล"วจะนิยมใช"กระดาษสี หรือกระดาษว)าวตัดเปJนแผ)น
และเล) น ลวดลายต) า งๆ เพื่ อ นํ า ไปติ ด กั บ เสา หรื อ ผนั ง ตามงานบุ ญ หรื อ เทศกาลประเพณี หรื อ มั ก ใช" ทํ า เปJ น ช) อ ฟi า
เพื่อติดเสาตั้งไว"ที่หน"าวัด
การออกแบบผลิตภัณฑ!โคมไฟ โดยการใช"ศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณีนั้น ได"ทําการออกแบบโคมไฟ เพื่อ
สามารถใช"ได"ในชีวิตประจําวัน โดยการนํากระดาษใยกล"วยมาเปJนวัสดุทําลวดลายแทนกระดาษว)าวสี เพื่อความคงทนกว)า และ
รูปแบบที่ร)วมสมัย เพื่อเปJนแนวทางในการเพิ่มมูลค)าทางการตลาดเข"าสู)ท"องถิ่น จึงได"รูปแบบผลิตภัณฑ!ดังนี้ (จากภาพที่ 19-20)

ภาพที่ 19 - 20 ผลิตภัณฑโคมไฟ โดยใชGศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณี
ภาพโดย : ปรารถนา ศิริสานต!, 2554
การวิเคราะห!ความพึงพอใจ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ!โคมไฟ โดยการใช"ศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณี โดยทําการ
ออกแบบและประเมินผลความพึงพอใจในรูปแบบของโคมไฟทั้ง 2 แบบจากกลุ)มตัวอย)าง

ภาพที่ 21 โคมไฟรูปแบบที่ 1

ภาพที่ 22 โคมไฟรูปแบบที่ 2
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รูปแบบที่ 1 เปJนโคมไฟลักษณะโค"ง ตัวโครงสร"างด"านในทําจากไม)ไผ)ดัด ตัดลวดลายด"านนอกนําเอาลวดลายดอกจันมา
ประยุกต!ใช"
รูปแบบที่ 2 เปJนโคมไฟทรงกระบอก ขึ้นรูปด"วยกระดาษใยกล"วย ไม)มีโครงสร"างด"านใน ลวดลาย
ด"านนอก นําเอาลวดลายประจํายามสี่กลีบมาประยุกต!ใช"
การวิเคราะห!ความพึงพอใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ!โคมไฟ โดยการใช"ศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณี โดยทําการ
ออกแบบและประเมินผลความพึงพอใจในรูปแบบโคมไฟ ทั้ง 2 ชิ้นจากกลุ)มตัวอย)าง ได"ดังนี้
สรุปและประเมินผล รูปแบบผลิตภัณฑ!โคมไฟ โดยการใช"ศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณี โดยวิเคราะห! 3 ด"าน
คือ การถ)ายทอดอัตลักษณ!ของศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณี พิจารณาทางด"านความสวยงาม และพิจารณาทางด"าน
วัสดุ ได"ผลดังตารางที่ 1
ตารางขGอมูล 1 ขGอมูลพื้นฐานของผูGตอบแบบสอบถาม
ลําดับ
รายละเอียด
1
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2
อายุ
ต่ํากว)า 20
20-35 ปH
36-50 ปH
รวม
3
รายไดG
ต่ํากว)า 5,000 บาท
5,000 – 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
รวม
4
อาชีพ
หน)วยงานของรัฐ
รับจ"าง
ธุรกิจส)วนตัว
หน)วยงานของเอกชน
นักศึกษา
รวม

จํานวน (คน)

ร"อยละ

14
16
30

46.7
53.3
100.0

10
13
7
30

33.3
43.3
23.3
100.0

7
18
5
30

23.3
60.0
16.7
100.0

6
4
2
10
8
30

20.0
13.3
6.7
33.3
26.7
100.0

จากตารางที่ 1 เปJนส)วนที่แสดงค)าแสดงค)าความถี่ และร"อยละของเพศ อายุ รายได" การศึกษา และอาชีพ ของกลุ)ม
ตัวอย)าง จํานวน 30 คน ทําให"ทราบว)าเพศหญิง กรอกแบบสอบถามมากกว)าเพศชาย ช)วงอายุระหว)าง 20-35 ปH และมีรายได"
เฉลี่ยอยู)ที่ 5,000 – 10,000 บาท ต)อเดือน อาชีพส)วนมากทํางานให"กับหน)วยงานของเอกชนและนักศึกษา
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ตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของโคมไฟทั้ง 2 รูปแบบ (n=30)
รูปแบบที่ 1
ลําดับ
รายการ
−
S.D
X
1.
การถHายทอด อัตลักษณของศิลปะการตัดกระดาษ
แบบไทยประเพณี
1.1 สามารถสื่อถึงศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณี 4.36 0.55
1.2 สามารถเปJนของที่ใช"ได"ในประจําวัน
3.73 0.63
1.3 สามารถแสดงลวดลายได"ชัดเจน
4.30 0.70
ค)าเฉลี่ยรวม 4.13 0.42
2.
พิจารณาทางดGานความสวยงาม
2.1 รูปแบบแสงสวยงาม
4.06 0.78
2.2 มีรูปทรงที่สามารถถ)ายทอดลวดลายได"สวยงาม
4.36 0.80
และแสดงอัตลักษณ!ของแต)ละลวดลาย
ค)าเฉลี่ยรวม 4.21 0.42
3.
พิจารณาทางดGานวัสดุ
3.1 ความเหมาะสมในการใช"วัสดุ
4.26 0.58
3.2 ความเหมาะสมของรูปแบบโคมไฟ
4.16 0.64
ค)าเฉลี่ยรวม 2.75 0.86
ผลรวมคHาเฉลี่ย 4.18 0.30

รูปแบบที่ 2
−
S.D
X
3.13
2.86
3.03
4.21

1.38
1.04
1.21
0.58

2.56

1.16

2.93

1.28

3.01

0.62

3.16
3.00
3.08
2.95

1.14
1.01
0.72
0.40

จากตารางที่ 2 ผลของการเปรียบเทียบพบว)ากลุ)มตัวอย)างมีความพึงพอใจต)อทางด"านการการถ)ายทอด อัตลักษณ!ของ
ศิล ปะการตั ด กระดาษแบบไทยประเพณี ใ นรู ป แบบที่ 2 รู ป แบบที่ 1 โดยมี ค) า เฉลี่ ย 4.13(0.42) 4.21(0.58) ตามลํ า ดั บ
ส)วนทางด"านพิจารณาทางด"านความสวยงามมีความพึงพอใจต)อรูปแบบที่ 1 รูปแบบที่ 2 โดยมีค)าเฉลี่ย 4.21(0.42) 3.01(0.62)
ตามลําดับ และด"านพิจารณาทางด"านวัสดุมีความพึงพอใจต)อรูปแบบที่ 2 รูปแบบที่ 1 โดยมีค)าเฉลี่ย 2.75(0.86) 3.08(0.72)
ตามลําดับ

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
สรุปข"อมูลที่ได"จากการรวบรวมเอกสารและภาคสนาม ผู"วิจัยทําการออกแบบภาพร)างผลิตภัณฑ! โดยคํานึงถึงประโยชน!
ใช"สอย ความงาม ความเหมาะสมภายใต"ขั้นตอนการสร"างสรรค!ผลิตภัณฑ! โดยการออกแบบผลิตภัณฑ!โคมไฟให"คํานึงถึงลวดลาย
ของศิ ล ปะแบบไทยประเพณี และนํ า มาประยุ ก ต! ล วดลายให" เ หมาะสม และเข" า สมั ย เพื่ อ สามารถเปJ น โคมไฟที่ ใ ช" ไ ด" ใ น
ชีวิตประจําวัน และสามารถมองแล"วสื่อถึงเอกลักษณ!ของศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณีได" ทําให"ทราบผลตอบของ
ผู"บริโภคมีความพึงพอใจมาก อีกทั้งยังเปJนแนวทางในการอนุรักษ!ศิลปะการตัดกระดาษให"สืบทอดต)อไปในอนาคต
งานวิจัยนี้ผู"วิจัยได"ศึกษาแนวทางจากผลงานการสร"างสรรค!การสืบสานของ นายสิงห!แก"ว มโนเพ็ชร! พบว)ามีสอดคล"อง
กับงานวิจัยในด"านสืบสานประเพณีศิลปะการตัดกระดาษแบบโบราณ โดยการนํามาทําโคมไฟ ซึ่งท)านได"สร"างสรรค!งานด"าน
โคม ตุงล"านนา โดยได"พัฒนาลวดลายโบราณให"สวยงามมากขึ้น และได"คิดออกแบบลวดลายประดับตกแต)งขึ้นเองให"เหมาะสมกับ
สิ่งประดิษฐ!ต)างๆได"ดี อี กทั้งยังได"พัฒนารูปแบบการผลิตโคม-ตุง ล"านนาให"ทําได"ง)ายขึ้นต)างจากอดีต และผลของการวิจั ย
สอดคล"องกับงานวิจัยอีกฉบับหนึ่งของ นริศ วศินานนท! มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม พระเกียรติ (2545) เรื่องศิลปะกระดาษตัด
ของจีน สอดคล"องกับงานวิจัยที่ว)าการนําศิลปะการตัดกระดาษในวิถีชาวบ"าน มาประดิษฐ!เปJนลวดลายบนสิ่งของเครื่องใช" รวมไป
ถึงโคมไฟประดับ ที่มีลวดลายลักษณะแบบประเพณีไทยต)างๆ สามารถบ)งบอกเรื่องราวได" ดังกล)าวว)า "กระดาษตัด" เปJนรูปแบบ
ศิลปะอย)างหนึ่งที่สร"างขึ้นโดยการสลักหรือแกะลายบนกระดาษ การใช"กระดาษตัดในวิถีชีวิตชาวบ"านแพร)หลายมาก มีการนํา
กระดาษตัดมาตกแต)งของขวัญบ"าง ประดับหน"าต)าง ในด"านความเชื่อก็มีการนําภาพเสือและมังกรมาติดธงเพื่อขจัดสิ่งเลวร"าย
นอกจากนี้มีการนํากระดาษมาใช"เปJนศิลปะตกแต)ง เช)น โคมไฟ (โดยเฉพาะโคมอาชาทะยาน) ซึ่งทุกปHในเทศกาลเอวี๋ยนเซียวหรือ
เทศกาลโคมไฟจะครึกครื้นมาก ด"วยเหตุที่อาศัยรูปแบบต)างๆ ของกระดาษตัดมาตกแต)งโคมไฟ กระดาษตัดจึงเปJนที่นิยม
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แพร)หลาย กระดาษตัดจึงเปJนศิลปะที่มีคุณค)าและมีการพัฒนาจนกลายเปJนศิลปกรรม ที่ได"แพร)หลายไปทั่วโลก นับว)าเปJนความ
ภาคภูมิใจอย)างหนึ่งของชาวจีน และน)ายกย)องอย)างยิ่งที่ได"อนุรักษ!ศิลปะอย)างนี้สืบต)อกันมาและถือว)าเปJน มรดกสิ่งหนึ่งของโลก
เพราะนอกจากจะเปJนงานศิลปะอันหมายถึงอารมณ!สุนทรีย!แล"ว ยังหมายถึงความมีสมาธิจดจ)อต)องานตรงหน"า

ขGอเสนอแนะ
ควรส)งเสริมและสืบสานงานศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณี ให"มีการพัฒนาหรือคงอยู)ต)อไป จากการสํารวจ
พบว)ามีปญหาในการส)งเสริม ดังนี้
1. ศิลปะการตัดกระดาษในหลายๆท"องถิ่น มีผู"สืบทอดหรือยังคงทําเปJนเพียงจํานวนน"อย
2. การศึกษาหรือเข"าถึงจึงเปJนสิ่งที่ค"นคว"าได"ยาก เพราะเปJนการสืบทอดรุ)นต)อรุ)น
3. การพัฒนาลวดลาย สามารถทําการประยุกต!ลวดลายต)างๆ มาประกอบกันได" ในลักษณะของชิ้นงานตามที่กําหนด
4. ผู"มีฝHมือประกอบอาชีพหลักอย)างอื่น ศิลปะการตัดกระดาษนี้ส)วนมากจะทํากันเฉพาะตามงานบุญ
5. การถ)ายทอดฝHมือ วิธีการ และวัฒนธรรมน"อยลง ควรมีการศึกษาและอนุรักษ!ศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณี
ให"มีบทบาทสําคัญ เพื่อให"คนรุ)นหลังภาคภูมิใจ และสืบทอดต)อไป
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บทคัดยHอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค!เพื่อการศึกษาอัตลักษณ!ของการทําผ"าควิลท! เพื่อนําไปสู)กระบวนการพัฒนารูปแบบ
กระเปmาผ"าควิลท!สําหรับสตรียุคใหม) ที่สัมพันธ!กับสายการผลิตของกลุ)มหัตถกรรมผ"าด"นมือท)าทองควิลท! จังหวัดพิษณุโลก
วิธีดําเนินการวิจัยประกอบด"วยขั้นตอนแรก คือ ศึกษาข"อมูลพื้นฐานจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข"อง ขั้นตอนที่สอง
คือ สอบถามและสัมภาษณ!ผู"เชี่ยวชาญเกี่ยวกับรูปแบบ การผลิต กลุ)มเปiาหมายและแหล)งจําหน)าย ขั้นตอนที่สามคือ นําผลจาก
แบบสอบถามและสัมภาษณ!ไปกําหนดเปJนแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ! ขั้นตอนที่สี่คือ การออกแบบและพัฒนา
รูปแบบกระเปmาผ"าควิลท! โดยเปJนผลงานต"นแบบกระเปmาผ"าควิลท!สไตล!โมเดิร!นวินเทจจํานวน 3 รูปแบบ ขั้นตอนที่ห"าคือสร"าง
แบบสอบถามและสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับอัตลักษณ! 3 ด"าน คือ รูปทรง ประโยชน!ใช"สอย และกลุ)มเปiาหมายทางการ
ตลาดของสตรียุคใหม)ที่มีต)อผลงานต"นแบบกระเปmาผ"าควิลท!ทั้ง 3 แบบ ขั้นตอนสุดท"ายคือ วิเคราะห! สรุปและอภิปรายผล
ประชากรในการวิจัยคือ กลุ)มสตรีในมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลกประกอบด"วยอาจารย! เจ"าหน"าที่ และ
นักศึกษา จํานวน 30 คน โดยการใช"สถิติเชิงบรรยายและการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ด"วยการวิเคราะห!ความแปรปรวนสอง
ทางแบบนอนพาราเมตริกชนิดการทดสอบแบบฟรีดแมน TWOWAY ANOVA by Nonparametric Method Friedman
สามารถสรุปได"ว)า กลุ)มตัวอย)างมีความพึงพอใจต)อรูปแบบกระเปmาผ"าควิลท! สําหรับสตรียุคใหม)โดยรวมอยู)ในระดับมากอย)างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความพึงพอใจในรูปแบบที่ 2 มากที่สุด กล)าวคือ 1) ด"านรูปทรง: มีโครงสร"างและรูปทรง
สวยงามและทันสมัย 2) ด"านประโยชน!ใช"สอย: สะดวกในการหยิบหรือใส)ของได"มาก 3) ด"านกลุ)มเปiาหมายทางการตลาด:
มีความเปJนไปได"ในการผลิตจริง
คําสําคัญ : การพัฒนารูปแบบกระเปŠาผGาควิลท, ศิลปะการทําผGาควิลท, สตรียุคใหมHH

ABSTRACT
The purpose of this research was to study the identity to the quilt bag. In order to design and
develop the quilt bag models for fashionable ladies; in relation with the production process of Tha-Thong
Quilt Handicraft, Phitsanulok.
Research process were: 1) To study the basic information from documents and related literature 2)
Field study, to conduct questionnaire and interview with the experts 3) To analyze and set up concepts for
the design and development for quilt bag 4) To design, develop, and produce 3 quilt bag models for
fashionable women 5) To conduct questionnaire concerning to the satisfaction with the 3 identity values
such as: form, function, and target group 6) To analyze, summary and discussion.
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The sample population were 30 women in Naresuan University, Phitsanulok; consisting of
instruction, officers, and students. By using descriptive statistics and hypothesis testing research with
TWOWAY ANOVA by Non-parametric method Friedman, the data analysis concluded that sample were
satisfied with the identity values of all 3 quilt bag models in the overall level, of the statistical significance
at the 0.05 level. The highest satisfaction indication was the second design of quilt bag model where as the
identity values were 1) Form: Beautiful structure and form, with modernity 2) Function: A lot of packaging
space and easy to handle 3) Target group: Appropriate to taste and fashion.
Keywords: Quilt Bag Development for Fashionable Ladies, Quilt Making, Fashionable women.

บทนํา
รูปแบบสังคมสตรีไทยในปจจุบันมีการดํารงชีวิตที่แตกต)างจากสังคมสตรีไทยในอดีตเปJนอย)างมาก การดําเนินรูปแบบ
ชีวิตถูกแทนที่ด"วยวิวัฒนาการความก"าวหน"าทางด"านต)างๆ ตลอดจนการแต)งกายที่เปลี่ยนแปลงไปตามช)วงสมัยอย)างเห็นได"ชัด
ทั้งนี้เกิดจากระบบนิเวศของสังคมแฟชั่น Fashion Circle ที่เข"ามามีบทบาทต)อการแต)งกายตลอดจนการเลือกใช"ของใช"
เครื่องประดับ Accessories ของสตรียุคปจจุบัน จึงทําให"เกิดเปJนสินค"าแฟชั่นมากมายหลายรูปแบบ หลายประเภทแตกต)างกัน
ไปตามการออกแบบ และกรรมวิธีการผลิต เช)น เทคนิคการตัดเย็บที่ใช"เอกลักษณ!เฉพาะอย)างผ"าควิลท! (Quilting) มีการถูกนํามา
ประยุกต!เปJนสินค"าแฟชั่นประเภทต)างๆ ที่ถูกถ)ายทอดจากรุ)นสู)รุ)น โดยการผสมผสานกับนวัตกรรมของวัสดุในแต)ละยุคสมัย
ที่แตกต)างและมีความโดดเด)นกันออกไป
ศิลปะการต)อผ"าหรือผ"าควิลท!เปJนศิลปะการตัดเย็บที่มีเอกลักษณ!เฉพาะเช)นที่เราเปJนในปจจุบันนั้น มีจุดกําเนิดมาจาก
สมัยก)อนคริสกาลของชาวอียิปต!และจีน ซึ่งในยุคเริ่มต"นควิลท!ใช"เพื่อให"ความอบอุ)น และปกปiองร)างกาย เปJนเสื้อผ"า เสื้อกั๊กแบบ
แฟชั่นๆ ในศตวรรษที่18 และเริ่มเสื่อมความนิยมลงในปลายศตวรรษที่19 หลังจากนั้น งานควิลท!เสื้อคลุมหรือโคธผ"าไหมก็เปJน
ที่นิยมจวบจนทุกวันนี้ ศตวรรษที่และ12 การใช"งานควิลท!เพื่อตกแต)งบ"านและเฟอร!นิเจอร!เริ่มเปJนที่นิยมในยุโรป เมื่อนักรบ
สงครามครูเสดซึ่งเดินทางกลับจากตะวันออกกลาง ได"นําแนวคิดมาประยุกต!จนเกิดการใช"ผ"าคลุมตกแต)งเตียง กลับมาเปJนแฟชั่น
ใหม)ในยุโรป งานส)วนใหญ)ได"แรงบันดาลใจมาจากสิ่งที่เห็นจากโลกตะวันออก ผ"าคลุมเตียงและผ"าม)านได"พัฒนาเปJนงานวิจิตรศิลป£
ในศตวรรษที่18 เมื่อห"องนอนได"กลายเปJนห"องที่สําคัญของบ"าน เนื่องจากในยุโรป ห"องนอนเปJนเพียงห"องเดียวที่มีเตาไฟให"ความ
อบอุ)นทั้งวัน มันจึงกลายเปJนห"องรับแขกไปในตัว เตียงจึงกลายเปJนจุดเด)นของห"อง ดังนั้นหมอนอิง พรม เดย!เบด จึงถูกออกแบบ
และตัดเย็บให"มีความสวยงามมากที่สุด เพื่อเอาไว"ต"อนรับแขก
ช)วงศตวรรษ19 มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีการใช"ควิลท!เพื่อตกแต)งมากขึ้น เช)นเก"าอี้ โซฟา ผ"าม)านหน"าต)าง
ผ"าคลุมเปHยโน ผ"าปูโต•ะเนื่องจากราคาถูกลง และเปJนกระแสนิยมช)วงนั้น ห"องนอนกลายเปJนที่ส)วนตัวไม)ได"ใช"รับแขกอีกต)อไป
ความนิยมเริ่มลดลงในศตวรรษที่20 ช)วงสงครามโลกครั้งที่และ2 เมื่อผู"หญิงต"องทํางานในฟาร!มและโรงงานจึงไม)มีเวลาทํางานแต)
งบ"านที่ปราณีตทําได"เฉพาะสิ่งที่จําเปJนในชีวิตประจําวันเท)านั้น หลังในอเมริกาเริ่มมีการส)งเสริม ให"มีการเรียนการสอนควิลท!มาก
ขึ้น รวมทั้งมีนิทรรศการสัญจร เปJนการปลุกชีวิตงานศิลป£สาขานี้ให"กลับมาเปJนที่นิยม และกระจายไปทั่วโลก จนถึงทุกวันนี้ ใน
ประเทศไทยเริ่มต"นโดยมิชชันนารีนํามาเผยแพร) สอนชาวบ"านให"ทําเปJนอาชีพและเปJนงานอดิเรกที่ผ)อนคลาย ปจจุบันใน
ประเทศไทยมีการนําศิลปะการต)อผ"ามาประยุกต!ใช"หลากหลายรูปแบบ และมีการสร"างสรรค!ชิ้นงานออกเปJนผลิตภัณฑ!ประเภท
ต)างๆ มากขึ้น เช)น เครื่องนอน ผ"าปูโต•ะ เสื้อผ"า กระเปmา เปJนต"น ทั้งนี้ผู"วิจัยจึงมีการต)อยอดผลิตภัณฑ!ด"วยนวัตกรรมการออกแบบ
ให"เกิดความสมบูรณ!ของผลิตภัณฑ!มากขึ้น ซึ่งปจจุบันในประเทศไทยได"เล็งเห็นความสําคัญของศิลปะผ"าควิลท!เปJนอย)างมาก
จนเกิดเปJนเทศกาลผ"าควิลท!ในปH 2553 ขึ้นเปJนครั้งแรกในประเทศไทย ภายใต"ชื่อว)า ไทยแลนด! ควิลท! เฟสติวัล ”
จากการสัมภาษณ!ของหนังสือพิมพ!ออนไลน!มติชน อ"างว)า คุณศิริวรรณ วิลาสศักดานนท! กรรมการผู"จัดการ บริษัท วีน
จํากัด กล)าวว)า งานควิลท!คืองานฝHมือของผู"หญิงทั่วโลก เปJนงานที่ใช"ผ"ามาปะติดปะต)อ เข"าด"วยกันเปJนเรื่องเปJนราว และด"นให"
เกิดลวดลาย ซึ่งมีมานานและแพร)หลายไปทั่วโลก ในต)างประเทศมีการจัดงานเทศกาลผ"าควิลท!และมีผู"เข"าร)วมงานเปJนจํา
นวนมาก จึงอยากเผยแพร)ให"ความรู"เรื่องควิลท!แก)ผู"ที่สนใจ รวมทั้งให"คนไทยได"มีโอกาสเห็น สุดยอดผลงานควิลท!ของศิลป7นดัง เช)
น คุณอาเคมิ ชิมะตะ ศิลป7นชาวญี่ปุน คุณลักขณา โจนส! ศิลป7นชาวไทย เปJนต"น
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ภาพที่1 (ภาพบน) บรรยากาศงาน “ไทยแลนด ควิลท เฟสติวัล 2010”
ภาพที2 (ภาพลHางซGาย) คุณอาเคมิ ชิมะตะ ศิลปŒนชาวญี่ป•นุ
ภาพที3 (ภาพลHางขวา) คุณลักขณา โจนส ศิลปŒนชาวไทย
ศิลปะผ"าควิลท!ถือเปJนงานศิลปะแขนงหนึ่งที่สามารถนํามาต)อยอดเปJนนวัตกรรม โดยออกแบบและผลิตเปJนสินค"าได"
หลากหลายรูปแบบขึ้ นอยู)กับการนําไปประยุกต!ใช"ให"เกิดความเหมาะสมในแต)ละด"าน สํานักงานนวัต กรรมแห)งชาติ ได"ใ ห"
ความหมายของนวัตกรรมหมายถึง สิ่งใหม)ที่เกิดจากการใช"ความรู" และความคิดสร"างสรรค!ที่มีประโยชนต)อเศรษฐกิจและสังคม
ทอมัส ฮิวช! 1971:2 ได"ให"ความหมายของนวัตกรรม คือ นําวิธีการใหม)มาปฏิบัติหลังจากได"ผ)านการทดลองหรือได"รับการพัฒนา
มาเปJนขั้นตอนแล"ว โดยเริ่มมาตั้งแต)การคิดค"น (Invention) พัฒนาการ (Development) อาจเปJนในรูปโครงการทดลองปฏิบัติ
ก)อน (Pilot Project) แล"วจึงนําไปปฏิบัติจริง ซึ่งมีความแตกต)างไปจากการปฏิบัติเดิมที่เคยปฏิบัติเดิมที่เคยปฏิบัติมาก)อนและ
เรียกว)า “นวัตกรรม (Innovation)” จากเอกลักษณ!ที่โดดเด)นด"วยกรรมวิธีตัดเย็บผู"วิจัยจึงได"นําศิลปะการตัดเย็บผ"าต)อนี้มา
ผสมผสานกับแนวทางการออกแบบรูปแบบของกระเปmา สําหรับสตรียุคใหม))ซึ่งเปJนเสมือนเครื่องประดับมีประโยชนใช"สอยของ
สุภาพสตรีทั้งหลาย นอกจากนั้นมีการผสมผสานวัสดุต)างๆ ที่สามารถประยุกต!ให"เข"ากับผ"าควิลท!ได"อย)างลงตัว เพื่อเปJนการ
ส)งเสริมประสิทธิภาพการใช"งานของกระเปmาผ"าควิลท!ให"มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการนําพลาสติกที่เปJนวัสดุในการช)วยปiองกัน
ความเปHยกชื้น และสามารถเช็ดถูทําความสะอาดได"ง)ายมาผสมผสานกับการตัดเย็บด"วยศิลปะผ"าควิลท!ทําให"เกิดรูปแบบสินค"า
ใหม)ที่ตอบสนองความต"องการของผู"บริโภคมากขึ้น
ศิลปประยุกต!เชิงพาณิชย! (Applied Art Product) เปJนการออกแบบและการนําเสนอรูปแบบใหม)ของที่มีการ
ผสมผสานคุ ณ ค) า ทางสุ น ทรี ย ศาสตร! กั บ กระบวนการการผลิ ต รู ป แบบต) า งๆ เพื่ อ ตอบสนองความต" อ งการของมนุ ษ ย!
นอกเหนือไปจากการใช"สอยของผลิตภัณฑ!แล"วการสัมผัสรับรู"ทางด"านความงามก็เปJนสิ่งหนึ่งที่มนุษย!ให"ความสําคัญเสมือนเปJน
ส)วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของแต)ละบุคคลจนแยกออกจากกันได"ยาก จากนั้นสิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่งในการทําให"สินค"ามีการ
ทําตลาดที่มีประสิทธิภาพ ผู"วิจัยจึงมีการกําหนดกลุ)มเปiาหมายเพื่อวางตําแหน)งการจําหน)ายของสินค"าให"ตรงกลุ)ม เพศ สถานะ
อาชีพ มากที่สุด
การเลือกตลาดเปiาหมาย หมายถึง กลุ)มผู"บริโภคที่องค!กรธุรกิจได"กําหนดไว"ให"เปJนกลุ)มที่จะซื้อสินค"าหรือบริการของ
องค!กรธุรกิจ ทั้งนี้การเลือกตลาดเปiาหมายจะอาศัยกาวิเคราะห!เพื่อค"นหาตลาดที่ต"องการจะนําเสนอหรือจําหน)ายสินค"าหรือ
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บริการ สาเหตุที่ต"องเลือกตลาดเปiาหมายเนื่องจากเปJนการกําหนดขอบเขตที่ชัดเจนในการดําเนินแผนการตลาดที่ได"ตรงตาม
เปiาประสงค!มากที่สุด (สกนธ! ภู)งามดี.2547:77)
นวัตกรรมที่เกี่ยวข"องกับภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม คือการสร"างสรรค!สิ่งประดิษฐ! วิธีการผลิตผลิตภัณฑ!ใหม)ๆ
รวมถึงการนําเอาสิ่งเก)ามาประยุกต!สร"างสรรค!ให"เปJนสิ่งใหม))ที่สามารถสร"างมูลค)าทางเศรษฐกิจได" และให"ประโยชน!ต)อตนเอง
ชุมชน ท"องถิ่น ก็นับว)าเปJนนวัตกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมด เช)น การสร"างสรรค!ระบบการจัดการ ระบบขนส)ง หรือสร"างสรรค!
ผลิตภัณฑ!ต)างๆ ที่ตอบสนองความต"องการของผู"บริโภค เปJนต"น นวัตกรรมในส)วนของภาคธุรกิจนี้ อัญชลี โสมดี.2552:226)
ภูมิปญญาการตัดเย็บได"ถูกผสมผสานกับการออกแบบที่สดใหม)จึงทําให"เกิดเปJนผลิตภัณฑ!เชิงพาณิชย!ที่สามารถต)อยอด
ทางการตลาดได"อีกทางหนึ่ง จากการที่ผู"วิจัยได"ยกตัวอย)างกลุ)มทดลองวิจัยนี้เปJนกลุ)มหัตถกรรมผ"าด"นมือท)าทองควิลท! จังหวัด
พิษณุโลก เพื่อที่จะส)งเสริมให"เกิดรูปแบบการผลิตผลิตภัณฑ!รูปแบบใหม)จากศิลปะผ"าควิลท!ซึ่งเปJนงานหัตถกรรมที่ทางกลุ)ม
มีความชํานาญเปJนอย)างดี ทั้งนี้เพื่อให"เกิดองค!ความรู"ใหม)ระหว)างผู"วิจัยและกลุ)มทดลอง

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาถึงอัตลักษณ!ของรูปแบบการทํากระเปmาผ"า
2. เพือ่ พัฒนารูปแบบกระเปmาผ"าควิลท! สําหรับสตรียุคใหม) กลุม) หัตถกรรมผ"าด"นมือท)าทองควิลท! จังหวัดพิษณุโลก
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในอัตลักษณ!รูปแบบกระเปmาผ"าควิลท!จํานวน 3 แบบ สําหรับสตรียุคใหม) ผลิตโดยกลุ)ม
หัตถกรรมผ"าด"นมือท)าทองควิลท! จังหวัดพิษณุโลก

สมมุติฐานการวิจัย
กลุ)มสตรียคุ ใหม)มีความพึงพอใจในรูปแบบของการพัฒนากระเปmาผ"าควิลท!ที่ประกอบด"วยอัตลักษณ! 3 ด"าน คือ ด"าน
รูปทรง ด"านประโยชน!ใช"สอย และด"านกลุ)มเปiาหมายทางด"านการตลาด

ประโยชนที่คาดวHาจะไดGรับ
1. ทําให"ทราบถึงอัตลักษณ!ของรูปแบบกระเปmาผ"าควิลท!
2. การพัฒนารูปแบบกระเปmาผ"าควิลท!สําหรับสตรียุคใหม) ที่สัมพันธ!กับสายการผลิตกลุ)มหัตถกรรมผ"าด"นมือ
ท)าทองควิลท! จังหวัดพิษณุโลก
3. การพัฒนารูปแบบกระเปmาผ"าควิลท!สําหรับสตรียุคใหม)ที่สามารถนําไปใช"งานจริงในชีวิตประจําวันได"
4. การพัฒนารูปแบบกระเปmาผ"าควิลท!สําหรับสตรียุคใหม) โดยสามารถส)งเสริมเอกลักษณ!และรายได"ของกลุ)ม
หัตถกรรมผ"าด"นมือท)าทองควิลท! จังหวัดพิษณุโลกได"
5. ทําให"ทราบถึงระดับความพึงพอใจในรูปแบบของกระเปmาผ"าควิลท!ทั้ง 3 แบบ

กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดที่นํามาใช"ในการออกแบบผลิตภัณฑ!สําหรับการวิจัยครั้งนี้ซึ่งมีอยู) 2 ประการคือ
1. รูปแบบการผสมผสานงานหัตถกรรมผ"าควิลท!จากภูมิปญญากลุ)มหัตถกรรมผ"าด"นมือ
ท)าทองควิลท! จังหวัดพิษณุโลก ทําให"เกิดเปJนสินค"าเชิงสร"างสรรค!ผ)านนวัตกรรมการประยุกต!วัสดุเข"าด"วยกันอย)างลงตัว
2. การส)งเสริมการตลาดจากการแปรรูปงานหัตถกรรมผ"าควิลท!เพื่อตอบสนองต)อกลุ)มเปiาหมายที่ชัดเจน เพื่อเปJนการ
เสริมสร"างรายได"ให"แก)กลุ)มผู"ผลิต โดยมีรูปแบบกระเปmาที่ดึงดูดความสนใจของกลุ)มผู"บริโภคเพื่อใช"เปJนเกณฑ!ในการวัดความ
พึงพอใจในการพัฒนารูปแบบกระเปmาผ"าควิลท!สําหรับการวิจัยในครั้งนี้

ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้จะศึกษาข"อมูลทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะการทําผ"าควิลท!เพื่อนําไปพัฒนารูปแบบกระเปmา สําหรับสตรียุคใหม)
ของกลุ)มหัตถกรรมผ"าด"นมือท)าทองควิลท! จังหวัดพิษณุโลก
1. ขอบเขตของเนื้อหา
1.1 ศึกษาข"อมูลทั่วไปของกลุ)มหัตถกรรมผ"าด"นมือท)าทองควิลท! จังหวัดพิษณุโลก
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1.2 ศึกษาข"อมูลทั่วไปและอัตลักษณ!ของการทําผ"าคลิวท!
1.3 ศึกษาขั้นตอนและกรรมวิธีในการทําผ"าคลิวท!
1.4 ศึกษาแนวความคิดและกระบวนการในการออกแบบผลิตภัณฑ!
1.5 ศึกษาข"อมูลทั่วไปของการตลาดเพื่อตอบสนองต)อกลุ)มเปiาหมาย
1.6 สํารวจระดับความพึงพอใจของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
2. ขอบเขตของกลุHมประชากร
2.1 ประชากรที่ใช"ในการวิจัย คือ กลุ)มสตรี คณะสถาปตยกรรมศาสตร! มหาวิทยาลัย
นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 120 คน
2.2 กลุ)มตัวอย)างที่ใช"ในการวิจัย คือ กลุ)มสตรี คณะสถาปตยกรรมศาสตร! มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด
พิษณุโลก ตามตารางของการกําหนดขนาดของกลุ)มตัวอย)างของ Krejcie & Morgan ใช"วิธีการสุ)มตัวอย)างแบบบังเอิญ
Accidental Sampling จํานวน 30 คน
2.3 ตัวแปรต"น คือ อัตลักษณ! 3 ด"าน คือ รูปทรง ประโยชน!ใช"สอย และกลุ)มเปiาหมาย
ทางการตลาดของกระเปmาผ"าควิลท! สําหรับสตรียุคใหม) กลุ)มหัตถกรรมผ"าด"นมือท)าทองควิลท! จังหวัดพิษณุโลก
2.4 ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจในอัตลักษณ!ของกระเปmาผ"าควิลท! สําหรับสตรียุคใหม)
กลุ)มหัตถกรรมผ"าด"นมือท)าทองควิลท! จังหวัดพิษณุโลก
3. เครื่องมือที่ใชGในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช"ในการวิจัยในครั้งนี้สามารถแบ)งออกเปJน 2 อย)างคือ
3.1 แบบสอบถาม/สัมภาษณ! ผู"เชี่ยวชาญ (แนวทาง และแนวความคิด)
3.2 แบบสอบถามความพึงพอใจ สําหรับกลุ)มสตรียุคใหม) (อัตลักษณ!)
โดยแบ)งระดับความพึงพอใจ แบ)งออกเปJน 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง มีความชอบมากที่สุด
4 หมายถึง มีความชอบมาก
3 หมายถึง เฉยๆ
2 หมายถึง ไม)ชอบ
1 หมายถึง ไม)ชอบมากที่สุด

นิยามศัพทเฉพาะที่ใชGในการวิจัย
1. การพัฒนารูปแบบกระเปŠาผGาควิลท หมายถึง การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ!ของกระเปmาผ"าควิลท!ที่มีการนํา
นวัตกรรมการออกแบบมาผสมผสานความคิดสร"างสรรค! จนได"ผลิตภัณฑ!กระเปmาผ"าควิลท!ที่มีอัตลักษณ!เฉพาะ และแตกต)างจาก
รูปแบบกระเปmาผ"าควิลท!แบบเดิมๆ ของกลุ)มหัตถกรรมผ"าด"นมือท)าทองควิลท! จังหวัดพิษณุโลก ในรูปแบบใหม) ด"วยไสตล!
โมเดิร!นวินเทจModern Vintage“ เพื่อเปJนการตอบสนองความต"องการของกลุ)มเปiาหมายที่ต"องการความแปลกใหม)ของรูปทรง
ประโยชน!ใช"สอยและวัสดุ พร"อมประสิทธิภาพการใช"งานที่สมบูรณ!ยิ่งขึ้น จํานวน 3 รูปแบบ
2. ศิลปะการทําผGาควิลท หมายถึง ศิลปะการตัดเย็บผ"าที่มีรูปแบบเฉพาะโดยการแยกชิ้นงานเปJน 3 ชิ้นด"วยกัน ได"แก)
- ชิ้นที่ 1 Backing เปJนชิ้นหลังสุด อาจเลือกใช"วัสดุ เช)น หนัง หรือผ"าฝiาย ฯลฯ
- ชิ้นที่ 2 Warm เปJนอุปกรณ!ที่ให"ความอบอุ)น ทําจากขนสัตว!นํามาแผ)เปJนชิ้นใหญ) หรือใช"นุ)น หรือฝiายที่นํามาทํา
เปJนแผ)นบาง อยู)ส)วนกลาง ปจจุบันมีการนําฟองน้ําชนิดบางมาประยุกต!ใช"
- ชิ้นที่ 3 Decorative Top เปJนส)วนที่ได"รับการออกแบบแล"ว และนําทั้ง 3 ส)วนงานนี้มาเย็บรวมกัน
ด"วยรูปแบบการเย็บและการตกแต)งที่หลากหลายรูปแบบ ตรึงด"วยด"ายเปJนลวดลายสวยงาม และเพื่อให"มีความคงทนของชิ้นงาน
(โอเคเนชั่นดอทคอม.)
3. กลุHมเป‡าหมาย หมายถึง กลุ)มสตรียุคใหม)ผู"ชื่นชอบผลงานการตัดเย็บของศิลปะผ"าควิลท!ในรูปแบบใหม) ซึ่งเปJนกลุ)ม
ผู"บริโภคที่เปJนส)วนสําคัญทางการต)อยอดทางการตลาดที่ชัดเจน เพื่อสอบถามความพึงพอใจต)อรูปแบบการพัฒนากระเปmา
ผ"าควิลท!ของกลุ)มหัตถกรรมผ"าด"นมือท)าทองควิลท! จังหวัดพิษณุโลก ที่นําไปสู)การกําหนดกรอบแนวความคิดการวิจัย
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วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาค"นคว"าเรื่องการพัฒนารูปแบบกระเปmาผ"าควิลท!กลุ)มหัตถกรรมผ"าด"นมือควิลท! จังหวัดพิษณุโลก มีจุดมุ)งหมาย
เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของการทําผ"าควิลท! เพื่อหาแนวทางในการพัฒนารูปแบบกระเปmาผ"าควิลท!ให"มีประสิทธิภาพที่สามารถ
ต)อยอดเชิงพาณิชย!ได" จากนั้นทําการออกแบบรูปแบบกระเปmาโดยจัดทําแบบร)างรูปแบบต)างๆ แล"วสร"างเครื่องมือ ประเมินผล
และวิ เ คราะห! ผ ลจากแบบสอบถามของกลุ ) ม ตั ว อย) า ง โดยสอบถามความพึ ง พอใจในรู ป แบบของกระเปm า ผ" า ควิ ล ท! โ ดยใช"
กลุ)มตัวอย)าง คือ อาจารย! เจ"าหน"าที่ และนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยใช"การสุ)มตัวอย)างแบบเจาะจง
จํานวน 30 คน แล"วนําวิเคราะห!ข"อมูลและสรุปผล โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย 6 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข"อมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข"อง ตลอดจนสื่อออนไลน! เพื่อให"ได"มาซึ่งความรู"และข"อมูลพื้นฐาน
เพื่อสร"างแนวความคิดและกําหนดกรอบการศึกษาข"อมูล สภาพทั่วไปของการทําผ"าควิลท!
ขั้นตอนที่ 2 ลงพื้นที่เพื่อเก็บข"อมูลภาคสนาม ภายใต"กรอบแนวความคิดจากการศึกษาเอกสารจากสื่อออนไลน!และ
สัมภาษณ!ผู"เชี่ยวชาญ โดยเข"าสู)พื้นที่แหล)งผลิตภัณฑ! ที่กลุ)มเปiาหมายส)วนใหญ)ให"ความสนใจรวมไปถึงแหล)งการจัดจําหน)าย
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห!ข"อมูลจากการศึกษาเอกสาร! สัมภาษณ!ผู"เชี่ยวชาญ และข"อมูลจากการลงพื้นที่ จากนั้นผลจาก
แบบสอบถามของผู"เชี่ยวชาญ เพื่อกําหนดแนวความคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ!
ขั้นตอนที่ 4 พัฒนาผลิตภัณฑ! ภายใต"กรอบแนวความคิดการพัฒนารูปแบบกระเปmาผ"าควิลท!สําหรับสตรียุคใหม)
จากการกําหนดในเบื้องต"น มาออกแบบและสร"างผลงานสไตล!โมเดิร!นวินเทจ จํานวน 3 แบบ
ขั้นตอนที่ 5 สอบถามความพึงพอใจต)ออัตลักษณ!ของกระเปmาผ"าควิลท!สําหรับสตรียุคใหม)
ขั้นตอนที่ 6 สรุปประเมินผล อภิปราย นําเสนอผลงาน แนวทางการพัฒนารูปแบบกระเปmาผ"าควิลท!สําหรับสตรี
ยุคใหม) กลุ)มหัตถกรรมผ"าด"นมือท)าทองควิลท! จังหวัดพิษณุโลก

ผลการวิจัย
การดําเนินการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบกระเปmาผ"าควิลท!สําหรับสตรียุคใหม) กลุม) หัตถกรรมผ"าด"นมือท)าทองควิลท!
จังหวัดพิษณุโลก สามารถสรุปผลจากการวิจัยได"ดังนี้
1. สภาพทั่วไปของกลุHมหัตถกรรมผGาดGนมือทHาทอง จังหวัดพิษณุโลก
กลุ)มหัตถกรรมผ"าด"นมือท)าทองควิลท! จังหวัดพิษณุโลกมีหัวหน"า มีหวั หน"ากลุ)มคือ คุณประสาน โตสุข
สถานที่ติดต)อ 199 ต.ท)าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65140 โทรศัพท! (087)-195-2810, (087)-048-7127

ภาพที่ 4 คุณประสาน โตสุข หัวหนGากลุHมหัตถกรรมผGาดGนมือทHาทองควิลท จ.พิษณุโลก
ภาพที่ 5 สถานที่ตั้งของกลุHมหัตถกรรมผGาดGนมือทHาทองควิลท จ.พิษณุโลก
ภาพที่ 6 ตัวอยHางงานกระเปŠาผGาควิลท กลุHมหัตถกรรมผGาดGนมือทHาทองควิลท จ.พิษณุโลก

63

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปตยกรรมศาสตร! มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปHที่ 2 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2554 – มีนาคม 2555

ตารางที่ 1 ตารางสรุปขGอมูลพื้นฐานของกลุมH หัตถกรรมผGาดGนมือทHาทองควิลท จ.พิษณุโลก
ตราผลิตภัณฑ
ผ"าด"นมือท)าทองควิลท!
ชนิดผลิตภัณฑ

ผลิตภัณฑ!แปรรูปจากผ"าควิลท! เช)น ผ"าคลุมเตียง กระเปmา ของใช"ต)างๆ

จุดเดHนสินคGา

เทคนิ คผ" า คลิท! ใ ช" วั สดุ 3 ชั้ น คื อ ชั้ น ที่ 1 จะเปJ น ผ"า ที่ มี ลวดลาย
หลากหลาย สีสันสะดุดตา ชั้นที่ 2 จะเปJนบุด"วยฟองน้ําบางๆ ทําให"การ
สัมผัสอ)อนนุ)ม ดูอบอุ)น และชั้นที่ 3 จะเปJนผ"าซับด"านในเสริมเพื่อความ
แข็งแรง มีการแปรรูปสินค"าเปJนผลิตภัณฑ!หลายรูปแบบ
ผ"าพื้นและลายดอกสีต)างๆ ฟองน้ํา และหนังเทียม

วัสดุหลัก
กรรมวิธีการผลิต

ผลิตภัณฑที่ตGองการออกแบบ

การออกแบบ รูปทรงและประโยชน!ใช"สอย วางแผนการวางลายและสีให"
เหมาะสม เย็บด"วยจักและด"นมือประดับตกแต)ง เย็บประกอบเปJนรูปทรง
ต)างๆ
ผู"ที่รัก งานผ"าควิลท! การตกแต)งบ" าน หรือใช"ผลิ ตภัณฑ! ประเภทผ"าใน
ชีวิตประจําวัน กลุ)มสตรียุคใหม)วัยกําลังศึกษา – วัยทํางาน
สินค"าจัดจําหน)ายในชุมชน และออกจําหน)ายตามงานเทศกาลต)างๆ ทาง
กลุ)มรับสั่งผลิตตามความต"องการของสตรียุคใหม)
เคหะสิ่งทอ รูปแบบต)างๆ สําหรับสตรียุคใหม)

สายผลิตภัณฑที่พัฒนาได"

กระเปmาแฟชั่น กระเปmาเก็บของเบ็ดเตล็ดสําหรับสตรียุคใหม)

ขGอเสนอแนะดGานการตลาด

ผลิตภัณฑ!มีรูปแบบที่หลากหลาย มีราคาที่เหมาะสมกับกลุ)มเปiาหมาย มี
การแนะนําสินค"าโดยการออกจําหน)ายตามเทศกาลต)างๆ จึงเปJนที่รู"จัก
อย)างแพร)หลาย
ผู"ประกอบการเปJนผู"ผลิตสินค"าต"นแบบ ทีมที่ปรึกษาให"คําแนะนําด"าน
การออกแบบ
ออกแบบผลิตภัณฑ!ประเภทเคหะสิ่งทอประเภทต)างๆ

ลูกคGาเป‡าหมาย
ชHองทาง-สถานที่จําหนHาย

ความรHวมมือจากผGูประกอบการ
แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ

2. กระบวนการการพัฒนารูปแบบกระเปŠาผGาควิลท
การพัฒนากระเปmาเกิดจากการนํานวัตกรรมการผสมผสานระหว)างวัสดุการทําผ"าควิลท!ดั้งเดิมกับพลาสติก
เพื่อแก"ไ ขข"อบกพร)องของกระเปmาผ"าควิลท!ที่ปจจุบันประสบปญหาของการปiองกันการเปHยกชื้น และการทําความสะอาด
โดยรูปแบบการพัฒนาสามารถจําแนกได" 3 ด"านคือ
2.1 ด"านรูปทรงในการออกแบบรูปทรง (Pattern Design)เปJนการออกแบบรูปทรงกระเปmา
ผ"าควิลท!ที่มีรูปแบบทันสมัยเรียบง)าย ซึ่งมีความโดดเด)นแตกต)างกันออกไป แต)มีหน"าที่หลักในการใช"งานที่สอดคล"องกันในการ
ผลิตเปJนกระเปmาเอกสารที่สามารถใช"สัมภาระประเภทต)างๆ เช)น เอกสารขนาด A4คอมพิวเตอร!โน•ตบุ•ค วัสดุที่เลือกใช" Materials
วัสดุหลักที่ใช"งานการพัฒนารูปแบบกระเปmาประกอบด"วยวัสดุ
หลักดังนี้ 2.1 พลาสติก ประเภทโพลีไวนิลคลอไรด! PVC) 2.2 ผ"าฝiาย 2.3 หนังเทียม (PVC) 3. เทคนิคการตัดเย็บ Sawing
2.2 ด"านประโยชน!ใช"สอย กระเปmาต"องมีความสะดวกในการหยิบหรือใส)สิ่งของได"ปริมาณมาก ปiองกันการ
เกิดความเสียหายของสิ่งของได"
2.3 ด"านกลุ)มเปiาหมายทางการตลาด กระเปmาผ"าควิลท!สําหรับสตรียุคใหม)นั้นต"องมีความเปJนไปได"ในการ
นําเข"าสู)กระบวนการผลิตจริงเพื่อออกจําหน)ายสู)ท"องตลาด
3. ความพึงพอใจของกลุHมตัวอยHางที่มีตHอการพัฒนารูปแบบกระเปŠาผGาควิลท
การวิเคราะห!ข"อมูลความพึงพอใจเกี่ยวกับอัตลักษณ! 3 ด"านของการพัฒนารูปแบบกระเปmาผ"าควิลท!
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กลุ)มหัตถกรรมผ"าด"นมือท)าทองควิลท!จากการทําแบบประเมินรูปแบบใหม)ของกระเปmาจากผู"เชี่ยวชาญและกลุ)มตัวอย)าง มีรูปแบบ
การพัฒนากระเปmาผ"าควิลท! 3 รูปแบบ ดังภาพต)อไปนี้

ภาพที่ 7 แบบรHางของรูปแบบของกระเปŠาผGาควิลททั้ง 3 แบบ
แบบที่ 1 : โครงสร"างสี่เหลี่ยมผืนผ"า มุมล)างโค"งมนมีแผ)นฝาเป7ด-ป7ดได" มีสายเข็มขัดรัดเพื่อล็อก 2 เส"นมีหูหิ้วที่ฝา 1 เส"น พร"อม
สายคล"องสะพายไหล)
แบบที่ 2 : โครงสร"างสี่เหลี่ยมผืนผ"า มุมทั้ง 4 เปJนมุมเหลี่ยมไม)มีฝา ใช"ซิปสําหรับเป7ด-ป7ด มีหูหิ้ว 2 เส"น ไม)มีสายล็อค พร"อมมีสาย
คล"องสะพายไหล)
แบบที่ 3 : โครงสร"าง(สี่เหลี่ยมคางหมู กึ่งจัตุรัส) มุมล)างเปJนเหลี่ยมมุมบนโค"งมน ไม)มีฝา มีสายเข็มรัดล็อค และมีหูหิ้ว 2 เส"น
ตารางที่ 2 ขGอมูลพื้นฐานของผูGตอบแบบสอบถาม
ลําดับ รายละเอียด
1 สถานะภาพ
อาจารย!
เจ"าหน"าที่
นิสิต
2

3

จํานวน คน

รGอยละ

รวม

2
17
11
30

6.7
56.7
36.7
100

รวม

10
12
8
30

33.3
40
26.7
100

รวม

5
12
13
30

16.7
40
43.3
100

อายุ
ต่ํากว)า 25 ปH
ระหว)าง 25 - 30 ปH
มากกว)า 30 ปHขึ้นไป
ระดับการศึกษา
ต่ํากว)าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

จากตารางที่ 1 เปJนส)วนที่แสดงค)าความถี่ และร"อยละ ของสถานะภาพ อายุ และระดับการศึกษาของกลุ)มตัวอย)าง คือ กลุ)มสตรี
จํานวน 30 คน ทําให"ทราบว)ามีผู"ที่เปJนเจ"าหน"าที่ของมหาวิทยาลัยนเรศวรกรอกแบบสอบถามมากกว)าอาจารย! และนิสิตคิดเปJน
ร"อยละ 56.7 ของกลุ)มตัวอย)าง และผู"กรอกแบบสอบถามจะมีมีอายุระหว)าง 25 - 30 ปH คิดเปJนร"อยละ 40 ของกลุ)มตัวอย)าง และ
ระดับการศึกษาปริญญาโท คิดเปJนร"อยละ .3 ของกลุ)มตัวอย)าง ตามลําดับ
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ตารางที่ 3 ตารางเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจรูปแบบกระเปŠาผGาควิลททั้ง 3 รูปแบบ จํานวน 30 คน
ลําดับ
รายการ
รูปแบบที่ 1
รูปแบบที่ 2
รูปแบบที่ 3
X
S.D
X
S.D
X
S.D
1 ดGานรูปทรง
โครงสร"าง และรูปทรงสวยงาม
3.93
0.90
4.13
0.68
3.70
0.70
สีสันสวยงาม
3.60
0.96
4.10
0.95
3.46
0.97
รูปแบบมีความทันสมัย
3.56
0.85
4.13
0.77
3.46
0.93
รูปทรงเปJนเอกลักษณ!สื่อถึง
3.63
0.76
4.20
0.71
3.43
1.00
ศิลปะผ"าควิลท!ได"
มีความประณีตสวยงาม
3.43
0.89
4.13
0.86
3.50
1.10
มีความเหมาะสมด"านการ
3.40
1.16
4.26
0.82
3.50
0.93
ผสมผสานวัสดุ
มีความคงทนแข็งแรง
3.53
1.07
4.23
0.81
3.23
0.93
คHาเฉลี่ยรวม 3.58
0.94
4.17
0.80
3.47
0.94
2 ดGานประโยชนใชGสอย
ความสะดวกในการหยิบหรือ
3.50
0.90
4.26
0.86
3.43
0.89
ใส)สิ่งของ
ปiองกันการเกิดความเสียหาย
3.63
0.85
4.13
0.89
3.33
0.95
ของสิ่งของได"
ใส)สิ่งของได"ปริมาณมาก
3.60
0.85
4.30
0.70
3.36
0.92
และหลากหลาย
คHาเฉลี่ยรวม 3.58
0.87
4.23
0.82
3.37
0.92
3 ดGานกลุHมเป‡าหมายทางการตลาด
ความเปJนไปได"ในการผลิตจริง
4.20
0.76
4.53
0.50
3.86
0.68
มีความเหมาะสมกับรสนิยมของ
3.63
0.99
4.23
0.81
3.26
0.90
กลุ)มสตรียคุ ใหม)
คHาเฉลี่ยรวม 3.92
0.86
4.38
0.66
3.56
0.79
ผลรวมคHาเฉลี่ย 3.69
0.89
4.26
0.76
3.47
0.88
จากตารางที่ 2 ผลของการเปรียบเทียบพบว)ากลุ)มตัวอย)างมีความพึงพอใจต)อทางด"านรูปทรงกระเปmาผ"าควิลท!ในรูปแบบที่2
รูปแบบที่1 และรูปแบบที่3 ตามลําดับ โดยมีค)าเฉลี่ย 4.17(0.80), 3.58(0.94), 3.47(0.94) ตามลําดับ ด"านประโยชน!ใช"สอยมี
ความพึงพอใจมีค)าเฉลี่ย 4.23(0.82), 3.58(0.87), 3.37(0.92)
ตามลําดับ และด"านกลุ)มเปiาหมายทางการตลาดมีความพึงพอใจในรูปแบบที่2 รูปแบบที่1 และรูปแบบที่3 ตามลําดับ โดยมี
ค)าเฉลี่ย 4.38(0.66), 3.92(0.86), 3.56(0.79) ตามลําดับ
ตารางที่ 4 แสดงคHาเฉลี่ยเลขคณิต สHวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคHาเฉลี่ยอันดับ ทั้ง 3 แบบ
รูปแบบ
X
S.D
Mean Rank
การแปรผล
รูปแบบ 1
3.63
0.91
1.73
มีความพึงพอใจระดับมาก
รูปแบบ 2
4.21
0.78
2.68
พึงพอใจระดับมากที่สดุ
รูปแบบ 3
3.46
0.90
1.58
มีความพึงพอใจระดับปานกลาง
N=30, ChiSquare = 23.944, df=2, Asymp. Sig.=.000 Friedman Test
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จากตารางที่ 4 ผลของการเปรียบเทียบระหว)างรูปแบบกระเปmาผ"าควิลท! กลุ)มหัตถกรรมผ"าด"นมือท)าทอง จังหวัดพิษณุโลก พบว)า
กลุ)มตัวอย)างมีความพึงพอใจต)อรูปแบบที่ 2 ซึ่งแตกต)างจากรูปแบบที่1 และรูปแบบที่ 3 โดยมีค)าเฉลี่ย 4.21(0.78), 3.63(0.91),
3.46(0.90) ตามลําดับ หลังจากนั้นได"นํากระเปmารูปแบบที่ 2 มาพัฒนาเปJนต"นแบบเนื่องจากมีคะแนนค)าเฉลี่ยสูงสุด

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห!การออกแบบรูปแบบกระเปmาผ"าควิลท!สําหรับสตรียุคใหม) กลุ)มหัตถกรรมผ"าด"นมือท)าทองควิลท!
จังหวัดพิษณุโลกจากการรวบรวมข"อมูลทั้งเอกสารและการลงพื้นที่ภาคสนามมีดังนี้
ศิลปะการทําผ"าควิลท!มีการสืบทอดกันมาจากรุ)นสู)รุ)นในหลายประเทศทั้งเอเชีย และยุโรปด"วยการนําเสนอรูปแบบ
ที่แตกต)างกันออกไปตามยุคสมัยแต)ยังคงเอกลักษณ!เฉพาะที่เปJนเสน)ห!ของการทําผ"าควิลท!ไ ว"อย)างลงตัว ทั้งนี้เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมแฟชั่นโดยกลุ)มที่มีบทบาทเปJนอย)างมากคือกลุ)มสตรีที่มักมีการเปลี่ยนแปลงการเลือกใช"สินค"าแฟชั่นต)างๆ
อย)างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองต)อการใช"งานและรูปแบบการใช"ผลการวิเคราะห!การออกแบบรูปแบบกระเปmาผ"าควิลท!สําหรับสตรี
ยุคใหม) กลุ)มหัตถกรรมผ"าด"นมือท)าทองควิลท! จังหวัดพิษณุโลกจากการรวบรวมข"อมูลทั้งเอกสารและการลงพื้นที่ภาคสนามมีดังนี้
ศิลปะการทําผ"าควิลท!มีการสืบทอดกันมาจากรุ)นสู)รุ)นในหลายประเทศทั้งเอเชีย และยุโรปด"วยการนําเสนอรูปแบบที่
แตกต)างกันออกไปตามยุคสมัยแต)ยังคงเอกลักษณ!เฉพาะที่เปJนเสน)ห!ของการทําผ"าควิลท!ไ ว"อย)างลงตัว ทั้งนี้เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมแฟชั่นโดยกลุ)มที่มีบทบาทเปJนอย)างมากคือกลุ)มสตรีที่มักมีการเปลี่ยนแปลงการเลือกใช"สินค"าแฟชั่นต)างๆ
อย)างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองต)อการใช"งานและรูปแบบการใช"ชีวิตของกลุ)มคนนั้นๆ ซึ่งในจังหวัดพิษณุโลกมีกลุ)มหัตถกรรมผ"าด"น
มือท)าทองควิลท! เปJนกลุ)มหัตถกรรมชุมชนที่มีความชํานาญในการทําศิลปะผ"าควิลท!และสามารถประยุกต!ออกมาเปJนสินค"า
ประเภทต)างๆได"อย)างหลากหลาย แต)ทั้งนั้นทั้งนั้นรูปแบบสินค"าภายในกลุ)มยังขนาดนวัตกรรมทางด"านการออกแบบและวัสดุที่มา
ส)งเสริมสินค"าให"มีมูลค)าเพิ่มขึ้น ด"วยการนําเสนอแนวคิดทางการออกแบบด"วยรูปแบบ “โมเดิร!นวินเทจ สไตล!(Modern Vintage
Style)” ดังนั้นจึงมีการศึกษาทําการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบกระเปmาผ"าควิลท!ให"เปJนที่ยอมรับต)อกลุ)มเปiาหมาย ทําให"ทราบถึง
ความพึงพอใจในในรูปแบบกระเปmาทั้ง 3 ด"านซึ่งประกอบไปด"วยด"านรูปทรง ด"านประโยชน!ใช"สอย และด"านกลุ)มเปiาหมายทาง
การตลาดตามลําดับ
กชกร ชิณะวงศ! กล)าวว)าด"านการพัฒนารูปแบบ ผ"าด"นมือสามารถแปรรูปหรือพัฒนารูปแบบไปได"ไม)สิ้นสุด หากได"
มีการศึกษาแนวโน"มการตลาดและกลุ)มผู"บริโภคที่หลากหลายตามเพศ วัย อาชีพ สภาพพื้นที่และความต"องการใช"งานแล"ว จะ
สามารถพัฒนาเปJนสินค"ารูปแบบอื่นๆ ได"จํานวนมาก ด"านการจําหน)าย ผ"าด"นมือเปJนสินค"าที่ได"รับคัดเลือกได"เปJนสินค"า 1 ตําบล
1 ผลิตภัณฑ!ของเทศบาลตําบลช)อแฮ จึงมีตลาดตามแหล)งท)องเที่ยวในท"องถิ่น มีกลุ)มเครือข)ายหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ! และกลุ)ม
อาชีพอื่นที่ออกตลาด ที่กลุ)มสามารถฝากสินค"าไปขายได" นอกจากนั้นยังได"รับความช)วยเหลือจากหน)วยงานภาครัฐและเอกชน
ที่เกี่ยวข"องจัดส)งเสริมการขายสินค"าในระดับรากหญ"าอยู)เสมอ
จากผลการวิจัยของ แสงพลอย มุ"งทอง เรื่องรูปแบบการบริหารจัดการ กลุ)มที่เอื้อต)อการพัฒนาอาชีพของกลุ)มผ"าด"นมือ
ตําบลปาแดง อําเภอเมือง จังหวัดแพร) ซึ่งสอดคล"องกับผลการวิจัยที่ว)าการบริหารจัดการกลุ)มหรือองค!กรนั้นความสําคัญทางด"าน
การตลาดย)อมมีความสําคัญต)อการพัฒนารูปแบบกระเปmาผ"าควิลท! เพื่อเปJนการเพิ่มช)องทางด"านการตลาดให"กับกลุ)ม เปJนการ
เพิ่มทางเลือกรูปแบบใหม)ให"กับผู"บริโภคกับสินค"ารูปแบบใหม)ที่แตกต)างมากขึ้น
จากการศึกษาการพัฒนารูปแบบกระเปmาผ"าควิลท! กลุ)มหัตถกรรมผ"าด"นมือ จังหวัดพิษณุโลก ผู"วิจัยได"ทําการรวบรวม
ข"อมูลเพื่อใช"วิเคราะห!ด"านต)างๆ ซึ่งถือเปJนแนวทางในการศึกษาถึงอัตลักษณ!ของศิลปหัตถกรรม และถ)ายทอดออกเปJนนวัตกรรม
การออกแบบที่สามารถนําไปต)อยอดทางเศรษฐกิจได"

ขGอเสนอแนะ
ในการวิจัยการพัฒนารูปแบบของกระเปmาผ"าควิลท! กลุ)มหัตถกรรมผ"าด"นมือท)าทองควิลท! จังหวัดพิษณุโลก ได"สะท"อนถึง
ภูมิปญญาของชาวบ"านที่มีฝHมือทางศิลปะการทําผ"าด"นมือ ผสมผสานกับนวัตกรรมใหม)ทางการออกแบบทั้งวัสดุ และเทคนิค
วิธีการถือ เปJนการพั ฒนาเศรษฐกิจของสั งคมไทยอย)างสร"างสรรค! ซึ่งสอบรั บกับแผนพั ฒนาเศรษฐกิจประเทศฉบั บที่ 10
เมื่อภาครัฐมีการกระจายองค!ความรู"สู)ชุมชน เกิดเปJนการแลกเปลี่ยนความรู"ซึ่งกันและกันจนเกิดเปJนการการผสมผสานด"าน
วัฒนธรรมและนวัตกรรมได"อย)างลงตัว ถือเปJนการสะท"อนถึงภูมิปญญาอันเข"มแข็งผสมผสานแนวคิดและเทคโนโลยีอันสร"างสรรค!
เพื่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจภายในชุมชนอย)างสร"างสรรค!
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บทคัดยHอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค!เพื่อศึกษาคุณสมบัติของใบกะพ"อเพื่อเปJนข"อมูลในการทดลองออกแบบผลิตภัณฑ! ศึกษา
ศักยภาพในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ!ใบกะพ"อของชุมชนแบบมีส)วนร)วม และทดลองออกแบบและสร"างต"นแบบ
ผลิตภัณฑ! เปJนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส)วนร)วม โดยมีลําดับขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 1. ระยะก)อนทําการวิจัย
2. ระยะของการทําวิจัย 3. ระยะของการจัดทําแผน 4. ระยะการนําแผนไปปฏิบัติ 5. ระยะติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน สรุปผลการวิจัย ด"านคุณสมบัติใบกะพ"อ เปJนพืชตระกูลปาล!มที่มีลักษณะเปJนไม"ยืนต"นขนาดเล็ก ลักษณะใบเปJนรูป
พัด ก"านใบยาว มียอดสีขาว ใบลื่นเปJนมัน ก"านใบเหนียว พบได"ทั่วไปบริเวณที่ลุ)มริมฝˆงแม)น้ํา ลําธาร และชายขอบปาพรุ
มีความเหนียวนุ)มปานกลาง สามารถนํามาย"อมสีได" ตอกนิ่ม ก"านสั้น มีความกรอบ
ฉีกขาดง)าย และจัดรูปทรงได"ยาก
ราษฎรในท"อ งถิ่นส) วนใหญ)ไ ด"นํ าต"นกะพ"อไปปลูก เปJนพื ชเสริ มในสวนยาง การศึกษาศักยภาพในการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ!จากใบกะพ"อของชุมชนแบบมีส)วนร)วม ทดลองออกแบบและสร"างต"นแบบผลิตภัณฑ!จากใบกะพ"อ ชุมชนมีความพร"อม
ในการมีส)วนร)วมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ!ได"ผลดีมาก ทั้งด"านของวัตถุดิบที่มีรองรับการผลิตในอนาคต ด"านของผู"ผลิตที่มี
ความต"องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ!ของตนเองเปJนทุนเดิมและด"านของการสืบสานภูมิปญญา ส)งเสริมให"เยาวชนในชุมชนได"ใช"
เวลาว)างให"เกิดประโยชน! ในการปฏิบัติการแบบมีส)วนร)วมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ! ใช"วิธีควบคู)ไ ปกับการถ)ายทอด
เทคโนโลยีพื้นฐานด"านการออกแบบจากผู"เชี่ยวชาญ ความต"องการของผู"เข"ารับการอบรมต"องการออกแบบผลิตภัณฑ!เปJน
เครื่องประดับมากที่สุด ศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ!จากใบกะพ"อของชุมชนแบบมีส)วนร)วมในภาพรวมมีศักยภาพอยู)ในระดับ
มาก ( Χ = 4.19)
คําสําคัญ : ใบกะพGอ, การออกแบบผลิตภัณฑ, การวิจัยปฏิบัติการแบบมีสHวนรHวม

Abstract
The objectives of this research aimed to study quality of Fan Palm Leaves to be data for product
design together with villagers and made the prototype of Fan Palm Leaves. The methodology was
participatory action research according to these process ; 1) Pre-Research Phase 2) Research Phase 3)
Planning Phase 4) Implementation Phase 5) Monitoring and Evaluation Phase. The summarization was Fan
Palm Leaves was palm specy. Its leaf was like the fan, oily and sticky. It was acquired generally at the
border of the river. With its quality, Fan Palm Leaves was moderately sticky, dyably, crisply, easy to be torn,
and difficult to be shaped. The most of villagers brought Fan Palm Leaves to plant at parawood garden.
According to the results, villager had readiness to mutual design and develop very well. For material, it was
found that there was too much material to support in the future. For producer, they had a need to develop
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their products. Moreover, there was a need to enhance local wisdom, promote young people to spend
time usefully. For the workshop with the local community, villagers were taught by specialists. Training was
held twice a month. The results revealed that Fan Palm Leaves was able to be designed with varieties
patterns and styles. There would be re-design together with the other material. For product design, the
trainees revealed that they would like to design Fan Palm Leaves as persons who developed products, and
30 persons of targeted group, the level of abilities for Fan Palm Leaves product development was high
( Χ = 4.19).
Keywords: Fan Palm Leaves, Product design, Participatory Action Research

บทนํา
ความสําคัญของปญหา
ภูมิปญญาไทยในอดีตได"เรียนรู"ถึงการประดิษฐ!สิ่งของเครื่องมือเครื่องใช"ต)างๆ โดยใช"วัสดุธรรมชาติ เพื่อตอบสนอง
วิถีชีวิต การดํารงชีพของตนเองและชุมชน จนกลายมาเปJนเครื่องใช"ที่มีเอกลักษณ!เฉพาะชุมชนของตน การถ)ายทอดภูมิปญญา
จากรุ)นพ)อสู)รุ)นลูกสืบทอดเอกลักษณ!ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนไว"จนถึงปจจุบัน กลายเปJนงาน
หัตถกรรมอันงดงามที่ตอบสนองการใช"งานและแฝงด"วยขนบธรรมเนียมประเพณีของแต)ละชุมชน (วิบูลย! ลี้สุวรรณ.2541 : 2)
งานหั ต ถกรรมแต) ล ะท" อ งถิ่ น จะมี ค วามงดงามที่ ส ะท" อ นเอกลั ก ษณ! ข องกลุ) ม ชนในถิ่ น นั้ น ๆ จากเดิ ม ที่ ผ ลิ ต ไว" สํ า หรั บ ใช" ใ น
ชีวิตประจําวัน เมื่อมีจํานวนมากขึ้นก็จะแบ)งปนหรือแลกเปลี่ยนให"กับบ"านใกล"เรือนเคียง ต)อมาเมื่อสังคมขยายตัวมีการติดต)อไป
มาหาสู)ระหว)างท"องถิ่น ได"มีการจําหน)ายผลิตภัณฑ!งานหัตถกรรมที่ผลิตได"ขยายกว"างขึ้นทําให"มีการเพิ่มกําลังการผลิต และมี
การถ)ายทอดรูปแบบศิลปะในระหว)างท"องถิ่นที่มีรากฐานศิลปะคล"ายคลึงกันหรือแตกต)างกัน รูปแบบผลิตภัณฑ!ที่เกิดขึ้นใหม)จะมี
ลักษณะผสมผสานที่สอดคล"องกับความต"องการของตลาดสินค"าหัตถกรรมนั้นๆ ในปจจุบันวิสาหกิจชุมชนได"รับการพัฒนาอย)าง
รวดเร็ว เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการแก"ไขปญหาความยากจน โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ! มีส)วนผลักดันให"
วิสาหกิจชุมชนมีรายได"เพิ่มขึ้น โดยการนําเอาภูมิปญญาท"องถิ่นที่หลากหลายที่มีอยู)มาพัฒนาให"เกิดเปJนผลิตภัณฑ! และปจจุบัน
ผลิตภัณฑ!เหล)านี้มีการแข)งขันด"านรูปแบบและด"านการตลาดของตัวผลิตภัณฑ!ค)อนข"างสูง มีการส)งเสริมการประชาสัมพันธ!ใน
รูปแบบของสินค"าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ! (OTOP) ที่ผ)านการประกวดระดับจังหวัด เพื่อแข)งขันและพัฒนาทั้งในด"านรูปแบบ
และความต"องการในด"านอื่นๆ ของผู"บริโภค
ใบกะพ"อ เปJนพืชตระกูลปาล!ม มีลักษณะเปJนไม"ยืนต"นขนาดเล็ก ลักษณะใบเปJนรูปพัด ชาวภาคใต"นําใบกะพ"อมา
จักสานเปJนพัด เรียกว)า “พัดใบพ"อ” หรือ “พัดใบกะพ"อ” ซึ่งเปJนงานหัตถกรรมจักสานประเภทหนึ่งที่เปJนเอกลักษณ!ของภาคใต"
โดยเฉพาะในอําเภอร)อนพิบูลย! จังหวัดนครศรีธรรมราช เปJนแหล)งผลิตที่รู"จักกันทั่วไปในชื่อว)า “พัดโคกยาง” และในปจจุบัน
พัดใบกะพ"อของหมู)บ"านสวนอายเลา ตําบลทุ)งโพธิ์ อําเภอจุฬาภรณ! จังหวัดนครศรีธรรมราช เปJนสินค"าหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ!ของชุมชนและแสดงเอกลักษณ!ที่ค)อนข"างชัดเจน เพราะเปJนเพียงหมู)บ"านเดียวเท)านั้นที่ยังรวมตัวกันเปJนกลุ)มจักสาน
พัดใบกะพ"อ สภาพทั่วไปส)วนมากจะทําเปJนอาชีพเสริม มีไม)กี่ครอบครัวที่ทําเปJนอาชีพหลัก แต)เนื่องด"วยในปจจุบันการแข)งขัน
ทางการตลาดค)อนข"างสูง ทั้งจากชุมชนใกล"เคียง และสินค"าที่เปJนหัตถอุตสาหกรรมด"วยกันในระดับประเทศ การสร"างความ
หลากหลายในตัวผลิตภัณฑ!สําหรับกลุ)มผู"บริโภคจึงน)าจะเปJนการสร"างความแตกต)างและทางเลือกใหม)ด"วย ประกอบกับทางกลุ)ม
ผู"ผลิตและกลุ)มคนรุ)นใหม)ในชุมชนก็เริ่มมีการทดลองออกแบบและสร"างสรรค!เปJนผลิตภัณฑ!ลักษณะอื่นๆ บ"างแล"ว เช)น แจกันใส)
ดอกไม" โดยใช"พัดสองชิ้นประกบกัน โมบายแขวนโดยใช"พัดกะพ"อขนาดเล็กออกแบบร)วมกับลูกปด แต)ทั้งหมดที่กล)าวมานั้น
ชาวบ"านในชุมชนยังคงยึดติดอยู)กับภาพลักษณ!ของพัดใบกะพ"อ ถึงแม"จะพยายามสร"างความแตกต)างแล"วก็ตาม ดังนั้น เพื่อเปJน
การพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนและมีแนวทางร)วมกันของชุมชนกับนักวิจัย งานวิจัยนี้จึงเปJนโครงการที่เกิดจากการทํางานร)วมกัน
กับชุมชน ตั้งแต)กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ! การศึกษาคุณสมบัติของใบกะพ"อที่มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ!ชนิดใด
ร)ว มกั น คิด และทดลองสร"า งต" น แบบผลิ ตภั ณ ฑ! การถ) า ยทอดหลัก และวิ ธีก ารสร"า งสรรค! ท างการออกแบบผลิ ตภั ณ ฑ! จ าก
ผู" เ ชี่ ย วชาญ เพื่ อ ชุ ม ชนจะได" นํ า ไปประยุ ก ต! ใ ช" ใ นขณะทํ า งานร) ว มกั น และสามารถที่ จ ะสร" า งสรรค! เ ปJ น ผลิ ต ภั ณ ฑ! ใ หม) ๆ
ที่มีแนวทางเปJนของตนเองได"ในอนาคต
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. ศึกษาคุณสมบัติของใบกะพ"อเพื่อเปJนข"อมูลในการออกแบบผลิตภัณฑ!
2. ศึกษาศักยภาพในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ!ใบกะพ"อของชุมชนแบบมีส)วนร)วม
3. ทดลองออกแบบและสร"างต"นแบบผลิตภัณฑ!จากใบกะพ"อ

ประโยชนที่คาดวHาจะไดGรับ
1. ทราบถึงคุณสมบัติของใบกะพ"อเพื่อเปJนข"อมูลในการออกแบบผลิตภัณฑ!
2. ทราบถึงศักยภาพในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ!ใบกะพ"อของชุมชนแบบมีส)วนร)วม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. ได"ทดลองออกแบบและสร"างต"นแบบผลิตภัณฑ!จากใบกะพ"อให"เกิดความหลากหลาย

ขอบเขตของการวิจัย
1. คุณสมบัติของใบกะพ"อเพื่อเปJนข"อมูลในการออกแบบผลิตภัณฑ!
2. ศักยภาพในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ!จากใบกะพ"อของชุมชนแบบมีส)วนร)วม โดยคณะผู"วิจัยใช"วิธีการ
เข"าสู)ชุมชน คือ หมู)บ"านสวนอายเลา ตําบลทุ)งโพธิ์ อําเภอจุฬาภรณ! จังหวัดนครศรีธรรมราช และสํารวจชุมชนโดยเบื้องต"น
มีผู"สนใจที่จะเข"าร)วมปฏิบัติการแบบมีส)วนร)วม ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ!จากใบกะพ"อ จํานวน 37 คน โดยคัดเลือก
จากสมาชิกชุมชนที่มีความต"องการจะพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ!และสามารถมีเวลาร)วมปฏิบัติการได"จนเสร็จสิ้นโครงการ
3. ออกแบบและสร"างต"นแบบผลิตภัณฑ!จากใบกะพ"อ

วิธีการศึกษา
ระเบียบวิธีวิจัย
1. ระยะกHอนทําการวิจัย (Pre-Research Phase)
คณะผู"วิจัยเข"าพื้นที่เพื่อขอความร)วมมือชุมชนหมู)บ"านสวนอายเลา ตําบลทุ)งโพธิ์ อําเภอจุฬาภรณ! จังหวัด
นครศรีธรรมราช ในการให"ข"อมูล สร"างความสัมพันธ!ที่ดีกับชุมชนเพื่อเกิดการยอมรับและไว"วางใจ เป7ดโอกาสให"สมาชิกใน
ชุมชนได"แสดงความคิดเห็น ความรู"สึก และปญหา ติดต)อกับบุคคลสําคัญในชุมชนเพื่อขอให"เปJนแกนนําในการประสานงานกับ
สมาชิกในชุมชน จนได"เครือข)ายสมาชิกเข"าร)วมปฏิบัติการแบบมีส)วนร)วมในการพัฒนารูปแบบงานหัตถกรรมจักสานท"องถิ่น
จํานวน 37 คน
2. ระยะของการทําวิจัย (Research Phase)
การศึกษาชุมชน ใช"แบบสัมภาษณ!ที่คณะผู"วิจัยสร"างขึ้นเพื่อศึกษาบริบทของชุมชน ประวัติความเปJนมาของ
กลุ)มจักสานใบกะพ"อ ความต"องการในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ!ใบกะพ"อ องค!ความรู"เกี่ยวกับการผลิตและการพัฒนารูปแบบ
งานหัตถกรรมจักสานท"องถิ่นที่ผ)านมา
การวิเคราะห]ป9ญหาชุมชน นําเทคนิค AIC (Appreciation-Influence-Control) มาใช"ในการระดมความ
คิดเห็นของชุมชน ด"วยการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) ในขั้นตอนการเรียนรู" (Appreciation) โดยการเป7ดโอกาสให"
สมาชิกในชุมชนได"แลกเปลี่ยนความรู"และประสบการณ!เพื่อให"เกิดการเข"าใจสภาพปญหา ข"อจํากัด ความต"องการและศักยภาพ
ในการพัฒนารูปแบบในชุมชนของตน
การพิจารณาความเหมาะสมและความเปhนไปไดMของชุมชน นําเทคนิค AIC (Appreciation-InfluenceControl) มาใช"ในการระดมความคิดเห็นของชุมชน ด"วยการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) ในขั้นตอนสร"างการพัฒนา
(Influence) เพื่อนําความคิดของสมาชิกแต)ละคนมาช)วยกันกําหนดวิธีการที่จะทําให"เกิดการแก"ไขปญหา เพื่อกําหนดแผนในการ
ดําเนินการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ!จากใบกะพ"อ
3. ระยะของการจัดทําแผน (Planning Phase)
นําเทคนิค AIC (Appreciation-Influence-Control) มาใช"ในการระดมความคิดเห็นของชุมชนด"วยการประชุม
เชิงปฏิบัติการ (Work Shop) ในขั้นตอนการสร"างแนวทางปฏิบัติ (Control) โดยการนําเอาวิธีการ หรือกิจกรรมที่ได"ตกลงเปJน
ที่ยอมรับร)วมกันว)าจะดําเนินการอย)างไรเพื่อให"สําเร็จตามเปiาหมาย มีวิธีการอย)างไร ค)าใช"จ)ายในการดําเนินการเท)าไหร)
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ดําเนินการที่ไหน มีระยะเวลาเปJนอย)างไร และชุมชนจะได"รับผลประโยชน!อย)างไร หน"าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกแต)ละคน
นั้นจะกําหนดจากความสามารถ ความสนใจ และความถนัด
4. ระยะการนําแผนไปปฏิบัติ (Implementation Phase)
คณะผู"วิจัย นักพัฒนา และชุมชนปฏิบัติการแบบมีส)วนร)วมในการดําเนินการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ!ใบกะพ"อ
ตามหน"าที่และแผนดําเนินการที่กาํ หนดไว"
5. ระยะติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (Monitoring and Evaluation Phase)
การติดตามผล กระทําโดยสมาชิกกลุ)มจักสานใบกะพ"อ เกี่ยวกับการดําเนินการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ!
จากใบกะพ"อว)าเปJนไปตามแผนงานที่กําหนดไว"หรือไม) ตรงตามวัตถุประสงค!ที่กําหนดไว"มากน"อยเพียงใด มีอะไรบ"างที่ต"องแก"ไข
มีปญหาและอุปสรรคหรือไม)อย)างไร นําผลการติดตามมาอภิปรายแลกเปลี่ยนเพื่อให"ไ ด"ข"อสรุปที่จะเปJนฐานข"อมูลในการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ!จากใบกะพ"อของชุมชนต)อไปในอนาคต
การประเมินผล จะนําแบบประเมินผลที่คณะผู"วิจัยสร"างขึ้นเพื่อประเมินศักยภาพในการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ!จากใบกะพ"อ โดยคณะผู"วิจัยจะนําผลงานของชุมชนไปให"บุคคลต)างๆ ประเมิน ดังนี้ ผู"ผลิตชิ้นงาน 20 คน (ประเมิน
ตนเอง) บุคคลทั่วไป 30 คน (กลุ)มลูกค"าหรือผู"ที่สนใจงานหัตถกรรม) จากนั้นนําผลการประเมินมาอภิปรายแลกเปลี่ยนเพื่อให"
ได"ข"อสรุปที่จะเปJนฐานข"อมูล ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ!จากใบกะพ"อของชุมชนต)อไปในอนาคต

การถHายทอดเทคโนโลยี
การถ)ายทอดเทคโนโลยี คณะผู"วิจัยได"ดําเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย โดยการรวมกลุ)มผู"ผลิตผลิตภัณฑ!จักสานใบ
กะพ"อ เข"ารับการถ)ายทอดเทคโนโลยีพื้นฐานด"านการออกแบบจากผู"เชี่ยวชาญและคณะผู"วิจัย ในลักษณะแบบมีส)วนร)วมเพื่อ
นํามาใช"ในการออกแบบผลิตภัณฑ!จากใบกะพ"อตามแนวความคิดของตนเอง นําไปสู)การพัฒนาแบบยั่งยืน โดยจัดเปJนการอบรม
การถ)ายทอดเทคโนโลยีประมาณสองเดือนต)อครั้งตลอดโครงการ โดยจัดเปJนการอบรมการถ)ายทอดเทคโนโลยี 5 ครั้ง และมี
การสรุปผลการถ)ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ!จากใบกะพ"อ โดยการจัดนิทรรศการแสดงผลงานที่
ศูนย!การเรียนรู"บ"านอายเลา ตําบลทุ)งโพธิ์ อําเภอจุฬาภรณ! จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพที่ 1 ชุมชนหมูHบGานสวนอายเลา ต.ทุHงโพธิ์ อ.จุฬาภรณ จ.นครศรีธรรมราช
(ที่มา: ถ)ายภาพ. 2550)

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. ระยะกHอนทําการวิจัย (Pre-Research Phase)
คณะผู"วิจัยได"รับการตอบรับที่ดีจากชุมชนและได"สมาชิกเข"าร)วมปฏิบัติการแบบมีส)วนร)วมในการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ!จากใบกะพ"อ จํานวน 37 คน
การศึกษาคุณสมบัตขิ องใบกะพอ
ใบกะพ"อเปJนพืชตระกูลปาล!ม มีลักษณะเปJนไม"ยืนต"นขนาดเล็ก ลักษณะใบเปJนรูปพัด ก"านใบยาว มียอดสีขาว
ใบลื่นเปJนมัน ก"านใบเหนียว พบได"ทั่วไปบริเวณที่ลุ)มริมฝˆงแม)น้ํา ลําธาร และชายขอบปาพรุ เปJนต"นไม"ประจําท"องถิ่นใน
ภาคใต" เหมาะอย)างยิ่งที่จะนํามาทําเปJนผลิตภัณฑ!เครื่องจักสาน โดยเฉพาะการนํามาสานเปJนพัด เพื่อเปJนเครื่องใช"พื้นบ"าน
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สําหรับกระพือลมเพื่อคลายความร"อน มีอายุการใช"งานที่ยาวนาน มีความเหนียวนุ)มพอสมควร สามารถนํามา ย"อมสีได" ตอก
นิ่ม ก"านสั้น มีความกรอบ ฉีกขาดง)าย และจัดรูปทรงได"ยาก ราษฎรในท"องถิ่นโดยส)วนใหญ)ได"นําต"นกะพ"อไปปลูกเปJนพืช
เสริมในสวนยาง เพราะปจจุบันพบว)า บริเวณของกะพ"อในปาพรุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติลดน"อยลง ทั้งนี้เนื่องมาจากการนํา
ส)วนต)างๆ ของกะพ"อมาใช"ประโยชน!เปJนอาชีพเสริมที่สร"างรายได"ให"กับราษฎรในท"องถิ่น

ภาพที่ 2 ลักษณะของตGนกะพGอที่ปลูกในสวนยาง และตอกใบกะพGอสีธรรมชาติและยGอมสี
(ที่มา: ถ)ายภาพ. 2550)
2. ระยะของการทําวิจัย (Research Phase)
การศึกษาชุมชน
ภูมิหลังเกี่ยวกับการทําผลิตภัณฑ!จากใบกะพ"อกลุ)มจักสานพัดใบกะพ"อ มีวัตถุประสงค!เพื่อต"องการรายได"เสริม
จากอาชีพหลัก แก"ไขปญหาความยากจน สร"างความสามัคคี และถ)ายทอดภูมิปญญาท"องถิ่นให"กับเยาวชนรุ)นหลัง ประธาน
กลุ)มคือ นางสุกานดา อักษรชู เมื่อเริ่มจัดตั้งมีสมาชิกจํานวน 35 คน ปจจุบันมีสมาชิกจํานวน 64 คน กิจกรรมของกลุ)มคือการ
แปรรูปใบกะพ"อเปJนผลิตภัณฑ!หัตถกรรม คณะผู"วิจัยพบว)ารูปแบบของผลิตภัณฑ!จากใบกะพ"อมีเพียงรูปแบบเดียว นั่นคือ การ
นํามาจักสานเปJนพัด เพราะชุมชนไม)สามารถจักสานใบกะพ"อเปJนรูปแบบอื่นๆ ได"
การวิเคราะหปญหาชุมชน
กลุ)มผู"ผลิตและกลุ)มคนรุ)นใหม)ในชุมชนมีการสร"างสรรค!เปJนผลิตภัณฑ!อื่นๆ บ"าง อย)างเช)น การทําเปJนแจกันใส)
ดอกไม"โดยใช"พัดสองชิ้นประกบกัน หรือโมบายแขวนโดยใช"พัดกะพ"อขนาดเล็กออกแบบร)วมกับลูกปด แต)ชาวบ"านในชุมชน
ยังคงยึดติดอยู)กับภาพลักษณ!ของพัดใบกะพ"อ หรือหน)วยงานต)างๆ เข"ามาช)วยในด"านของการพัฒนารูปแบบ เช)น การศึกษา
นอกโรงเรียน ได"เข"ามาสอนการจักสานและการแปรรูปใบกะพ"อเปJนดอกไม"ประดิษฐ! ตะกร"อ ปลา ฯลฯ ชาวบ"านในชุมชนก็ไม)
สามารถนําไปสร"างสรรค!และพัฒนาเปJนรูปแบบผลิตภัณฑ!ใหม)ๆ ได" ยังคงกลับไปจักสานพัดใบกะพ"อเช)นเดิม เพราะรูปแบบไม)ได"
เกิดจากการพัฒนาที่มาจากชุมชน เมื่อหน)วยงานเข"ามาช)วยในการพัฒนารูปแบบ ชุมชนจะเรียนรู"และทําตามที่สอน รูปแบบที่
ได"มาก็จะได"มาจากความคิดของครูที่สอน ซึ่งไม)สามารถพัฒนาต)อไปได"ด"วยตนเอง สุดท"ายก็ต"องมานั่งสานพัดกันเหมือนเดิม
เพราะบางครั้งรูปแบบใหม)ๆ ที่ได"เรียนรู"ต"องใช"เวลานานในการจักสาน ลงทุนมาก ชุมชนคิดว)าการมีส)วนร)วมในการคิดและ
สร"างสรรค!ด"วยตัวเองน)าจะดี เพราะจะทําให"ทราบถึงปญหาและแก"ปญหาได"ตรงจุด
การพิจารณาความเหมาะสมและความเป$นไปไดของชุมชน
ชุมชนเกิดแนวคิดร)วมกันในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ!จากใบกะพ"อโดยพิจารณาฐานต"นทุนเดิมทาง
สังคม (Social Capital) ที่มีอยู)ในชุมชน ดังนี้
ตMนทุนทางดMานทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนร)วมมือกับโครงการหมู)บ"านพิทักษ!ปารักษาสิ่งแวดล"อมสํานัก
บริหารจัดการพื้นที่ปาอนุรักษ! 19 สนับสนุนให"ปลูกกะพ"อเพิ่มเติมเพื่อแก"ไขปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบและดูแลรักษาต"นกะพ"อ
ให"คงอยู) โดยแทบทุกครัวเรือนจะมีการปลูกต"นกะพ"อไว"ในสวนยางของตนเอง
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ตMนทุนกลุ7มชุมชนเพื่อการประกอบอาชีพ งานหัตถกรรมจากใบกะพ"อเปJนอาชีพเสริมที่ช)วยให"คนในชุมชนมี
รายได"เพิ่มขึ้นจากการทําพัดใบกะพ"อ ถ"ามีการพัฒนารูปแบบเปJนการช)วยในด"านการตลาดได"อีกทางหนึ่ง
ตMนทุนการเชื่อมโยงในการสืบสานภูมิป9ญญา มีศูนย!การเรียนรู"บ"านอายเลา ตําบลทุ)งโพธิ์ อําเภอจุฬาภรณ!
จังหวัดนครศรีธรรมราช เปJนแหล)งการเรียนรู"ประจําหมู)บ"านที่เยาวชนและผู"ที่สนใจการทํางานหัตถกรรมจักสานใบกะพ"อ การ
พัฒนารูปแบบจะช)วยให"การเรียนรู"ภูมิปญญาเกิดความหลากหลายมากขึ้น ส)งเสริมให"เยาวชนในชุมชนได"ใช"เวลาว)างให"เกิด
ประโยชน!
ชุมชนสนใจที่จะได"รับความรู"ในการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ!จากใบกะพ"อ เพราะอยากสร"างความแปลก
ใหม)ให"กับสินค"าในชุมชน และถ"าได"ทดลองทําต"นแบบทุกคนมีความคิดเห็นตรงกันว)าผลิตภัณฑ!ที่ได"พัฒนาน)าที่จะขายได" แต)ก็
ยังคงมีความคิดเห็นว)าจะทําเปJนอาชีพเสริม

ภาพที่ 3 การทําพัดใบกะพGอในชุมชนหมูHบGานสวนอายเลา ต.ทุHงโพธิ์ อ.จุฬาภรณ จ.นครศรีธรรมราช
(ที่มา: ถ)ายภาพ. 2550)

ภาพที่ 4 การทดลองสรGางสรรคเปzนผลิตภัณฑอืน่ ๆ เชHน แจกันใสHดอกไมG และโมบายพัดกะพGอ
(ที่มา: ถ)ายภาพ. 2550)
3. ระยะของการจัดทําแผน (Planning Phase)
คณะผู"วิจัยและชุมชนร)วมกันกําหนดวัตถุประสงค! กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงานการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ!จากใบกะพ"อ โดยจะกําหนดหน"าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกแต)ละคนในการดําเนินกิจกรรม
4. ระยะการนําแผนไปปฏิบัติ (Implementation Phase)

74

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปตยกรรมศาสตร! มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปHที่ 2 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2554 – มีนาคม 2555

อบรมการถ)ายทอดเทคโนโลยีประมาณสองเดือนต)อครั้งตลอดโครงการ โดยจัดการอบรมการถ)ายทอด
เทคโนโลยี 5 ครั้ง เพื่อประโยชน!กับชุมชนในการนําไปปรับใช"กับการพัฒนาผลิตภัณฑ!จากใบกะพ"อภายใต"บริบทของชุมชนได"
อย)างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต)อไปในอนาคต โดยมีรายละเอียดของการอบรม ดังนี้
ครั้งที่ 1 ให"ความรู"เกี่ยวกับหลักการออกแบบผลิตภัณฑ!จากใบกะพ"อแก)ผู"เข"ารับการอบรม โดยเริ่มจากเรื่อง
ของความคิดสร"างสรรค!และบรรทัดฐานในการออกแบบที่ต"องคํานึงถึงประโยชน!ใช"สอย ความสวยงาม และการสื่อความหมาย
โดยมีตัวอย)างงานออกแบบทั้งจากวัสดุธรรมชาติ และวัสดุสังเคราะห! ที่นํามาใช"ในการออกแบบ
ครั้งที่ 2 จากความต"องการของผู"เข"ารับการอบรมที่ต"องการออกแบบผลิตภัณฑ!จากใบกะพ"อเปJนเครื่องประดับ
มากที่สุด คณะผู"วิจัยได"ให"ความรู"ในเรื่องแนวทางการออกแบบเครื่องประดับ พร"อมทั้งนําตัวอย)างเครื่องประดับจากวัสดุ
ธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห!มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู"เข"ารับการอบรม และร)วมกันทดลองสร"างต"นแบบผลิตภัณฑ!ของแต)
ละคนที่เข"าร)วมกิจกรรม เพื่อดูความเหมาะสมและความเปJนไปได"ในการผลิต
ครั้งที่ 3 ร)วมกันดําเนินการในการทดลองทําต"นแบบจากการอบรมสัมมนาถ)ายทอดความรู"ด"านการออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ!จากใบกะพ"อ และได"ผลงานการออกแบบเครื่องประดับ
ครั้งที่ 4 คณะผู"วิจัยได"ดําเนินการสรุปผล การทําต"นแบบเครื่องประดับ เพื่อการพัฒนาต)อยอดเปJนผลิตภัณฑ!
ในรูปแบบที่หลากหลาย ในการดําเนินการต)อไป
ครั้งที่ 5 นําเศษใบกะพ"อที่มีข"อจํากัดในการสร"างสรรค!ผลงานขนาดใหญ) ออกแบบผลิตภัณฑ!ใหม) โดยการนํา
ใบกะพ"อสานเปJนเปHย แล"วนํามาเย็บติดกับวัสดุหนังเทียม โดยผู"เข"าร)วมดําเนินการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ! ได"ช)วยกันระดม
ความคิด และทดลองสร"างต"นแบบ จนได"ผลงานต"นแบบที่หลากหลายเพิ่มขึ้น

ภาพที่ 5 อบรมถHายทอดเทคโนโลยีในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑระหวHางคณะผูGวิจัยกับชุมชน
(ที่มา: ถ)ายภาพ. 2551)
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ภาพที่ 6 การมีสHวนรHวมระหวHางคณะผูGวิจัยกับชุมชนในการทดลองออกแบบและสรGางตGนแบบผลิตภัณฑจากใบกะพGอ
(ที่มา: ถ)ายภาพ. 2551)

ภาพที่ 7 ผลงานตGนแบบผลิตภัณฑเครื่องประดับจากใบกะพGอ
(ที่มา: ถ)ายภาพ. 2551)

ภาพที่ 8 ผลงานตGนแบบผลิตภัณฑกระเปŠาจากใบกะพGอ
(ที่มา: ถ)ายภาพ. 2551)

ภาพที่ 9 ผลงานตGนแบบผลิตภัณฑที่รองแกGวจากใบกะพGอ
(ที่มา: ถ)ายภาพ. 2551)
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5. ระยะติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (Monitoring and Evaluation Phase)
การติดตามผล ผลการดําเนินงานเปJนไปตามแผนงานที่กําหนดไว" และตรงตามวัตถุประสงค! ตั้งแต)การศึกษา
คุณสมบัติของใบกะพ"อเพื่อเปJนข"อมูลในการทดลองออกแบบผลิตภัณฑ! การศึกษาศักยภาพในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ!
จากใบกะพ"อของชุมชนแบบมีส)วนร)วม การทดลองออกแบบและสร"างต"นแบบผลิตภัณฑ!จากใบกะพ"อ
การประเมิ น ผล ศั ก ยภาพในการออกแบบและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ! จ ากใบกะพ" อ ของชุ ม ชนแบบมี ส) ว นร) ว ม
จากผู"ออกแบบและพัฒนาผลงาน จํานวน 20 คน และผู"ที่สนใจในผลงาน จํานวน 30 คน พบว)า ผู"ผลิตและผู"ที่สนใจผลิตภัณฑ!
หัตถกรรม คิดว)าระดับศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ!จากใบกะพ"อของชุมชนแบบมีส)วนร)วมในภาพรวมมีศักยภาพอยู)ในระดับ
มาก ( Χ = 4.19) โดยผู"ผลิตคิดว)าระดับศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ!จากใบกะพ"อของชุมชนแบบมีส)วนร)วม ในภาพรวมมี
ศักยภาพอยู)ในระดับมาก ( Χ = 4.10) ผู"ที่สนใจผลิตภัณฑ!หัตถกรรมคิดว)าระดับศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ!จากใบกะพ"อของ
ชุมชนแบบมีส)วนร)วมในภาพรวมมีศักยภาพอยู)ในระดับมาก ( Χ = 4.28) เพราะฉะนั้นศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ!จาก
ใบกะพ"อของชุมชนแบบมีส)วนร)วม ผลสรุปคือ มีศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ!จากใบกะพ"ออยู)ในระดับมาก

ภาพที่ 10 บรรยากาศการประเมินผลงานผลิตภัณฑจากใบกะพGอของชุมชนและผูGที่สนใจ
(ที่มา: ถ)ายภาพ. 2551)

สรุปผลการวิจัย
1. การศึกษาคุณสมบัติของใบกะพGอเพื่อเปzนขGอมูลในการทดลองออกแบบผลิตภัณฑ
ใบกะพ"อมีความเหนียวนุ)มพอสมควร สามารถนํามาย"อมสีได" ตอกนิ่ม ก"านสั้น มีความกรอบ ฉีกขาดง)าย และจัด
รูปทรงได"ยาก ราษฎรในท"องถิ่นโดยส)วนใหญ)ได"นําต"นกะพ"อไปปลูกเปJนพืชเสริมในสวนยาง เพราะปจจุบันพบว)าบริเวณของ
กะพ"อในปาพรุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติลดน"อยลง ทั้งนี้เนื่องมาจากการนําส)วนต)างๆ ของกะพ"อมาใช"ประโยชน!เปJนอาชีพเสริมที่
สร"างรายได"ให"กับราษฎรในท"องถิ่น แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ!จากใบกะพ"อ คือ การนําเศษที่เหลือจากการสานพัด
ใบกะพ"อมาสร"างสรรค!ผลงานเพื่อลดต"นทุนและใช"ทรัพยากรธรรมชาติอย)างคุ"มค)า ควรเปJนผลิตภัณฑ!ที่มีขนาดเล็กแต)ประยุกต!ใช"
ในการออกแบบได"อย)างหลากหลายและอาจจะมีการออกแบบร)วมกับวัสดุอื่นๆ
2. การศึกษาศักยภาพในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑจากใบกะพGอของชุมชนแบบมีสHวนรHวม
ชุมชนมีความพร"อมในการมีส)วนร)วมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ!จากใบกะพ"อ ทั้งในด"านของวัตถุดิบที่จะมีรองรับ
ในการผลิตในอนาคต ในด"านของผู"ผลิตที่มีความต"องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ!ของตนเองเปJนทุนเดิมอยู)แล"วและในด"านของ
การสืบสานภูมิปญญา ส)งเสริมให"เยาวชนในชุมชนได"ใช"เวลาว)างให"เกิดประโยชน! ชุมชนมีความเหมาะสมในการปฏิบัติการแบบ
มีส)วนร)วมที่จะออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ!จากใบกะพ"อ โดยมีการปฏิบัติการแบบมีส)วนร)วมในการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ!จากใบกะพ"อควบคู)ไปกับการเข"ารับการถ)ายทอดเทคโนโลยีพื้นฐานด"านการออกแบบจากผู"เชี่ยวชาญและคณะผู"วิจัย
เพื่อนํามาใช"ในการออกแบบผลิตภัณฑ!ตามแนวความคิดของตนเองนําไปสู)การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยจัดเปJนการอบรมการถ)ายทอด
เทคโนโลยีประมาณสองเดือนต)อครั้งตลอดโครงการ
3. การทดลองออกแบบและสรGางตGนแบบผลิตภัณฑจากใบกะพGอ
การอบรมสัมมนาถ)ายทอดความรู"ด"านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ!จากใบกะพ"อได"ต"นแบบเครื่องประดับ และ
ผลิตภัณฑ!อื่นๆ เช)น กระเปmา ที่รองแก"ว เปJนต"น จากการลงพื้นที่สอบถามถึงศักยภาพในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ!
จากใบกะพ"อของชุมชนแบบมีส)วนร)วมจากผู"ออกแบบและพัฒนาผลงาน จํานวน 20 คน และผู"ที่สนใจในผลงาน จํานวน 30 คน
โดยใช"กรอบแนวคิดของวัชรินทร! จรุงจิตสุนทร เกี่ยวกับองค!ประกอบของการออกแบบผลิตภัณฑ!หัตถกรรม ในด"านคุณค)าและ
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เอกลักษณ!หัตถกรรมท"องถิ่น กรรมวิธีการผลิตเหมาะสมกับวัสดุท"องถิ่น ราคาไม)แพง ความสวยงามและน)าสนใจ ขนาด
พอเหมาะสะดวกต)อการพกพาขณะเดินทาง พบว)า ผู"ผลิต และผู"ที่สนใจผลิตภัณฑ!หัตถกรรม คิดว)าระดับศักยภาพในการผลิต
ผลิตภัณฑ!จากใบกะพ"อของชุมชนแบบมีส)วนร)วมในภาพรวมมีอยู)ในระดับศักยภาพมาก ( Χ = 4.19) โดยผู"ผลิตคิดว)าระดับ
ศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ!จากใบกะพ"อของชุมชนแบบมีส)วนร)วม ในภาพรวมมีศักยภาพอยู)ในระดับมาก ( Χ = 4.10) ผู"ที่
สนใจผลิตภัณฑ!หัตถกรรมคิดว)าระดับศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ!จากใบกะพ"อของชุมชนแบบมีส)วนร)วมในภาพรวมมีศักยภาพ
อยู)ในระดับมาก ( Χ = 4.28) เพราะฉะนั้นศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ!จากใบกะพ"อของชุมชนแบบมีส)วนร)วม ผลสรุปคือ มี
ศักยภาพในการผลิตอยู)ในระดับมาก
คณะผู"วิจัยจึงได"นําผลการประเมินศักยภาพในการออกแบบผลิตภัณฑ!จากใบกะพ"อไปนําเสนอให"กับผู"เข"ารับการ
อบรมได"ทราบถึงศักยภาพของตนเอง เพื่อเปJนแรงเสริมในการที่จะผลักดันให"ผู"เข"ารับการอบรมได"มีกําลังใจ และทราบถึง
ศักยภาพของตนที่จะสามารถสร"างสรรค!ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ!จากใบกะพ"อในรูปแบบอื่นๆ ได"อีก และนําข"อเสนอแนะ
ไปลงมติในที่ประชุมกับชุมชนเพื่อต)อยอดการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ!จากใบกะพ"อ เปJนแนวทางให"กับชุมชนที่จะสามารถ
พึ่งตนเองได"ในส)วนของการพัฒนาผลิตภัณฑ!ของตนอย)างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต)อไปได"ในอนาคต

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยนี้สําเร็จได"ด"วยความร)วมมืออย)างดียิ่งจากกลุ)มจักสานใบกะพ"อ และชาวบ"านในชุมชนบ"านอายเลา ตําบลทุ)ง
โพธิ์ อําเภอจุฬาภรณ! จังหวัดนครศรีธรรมราช ตลอดจนผู"ที่ให"ความร)วมมือในการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับงานวิจัยนี้ ทําให"
ได"ข"อมูลที่เปJนประโยชน!อย)างยิ่ง ขอขอบพระคุณ พันเอกนายแพทย!วิเชียร ชูเสมอ ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการ
เครือข)ายการวิจัยและถ)ายทอดเทคโนโลยีสู)ชุมชน สกอ.ภาคใต"ตอนบน และทีมงานทุกคน ขอขอบพระคุณ เครือข)ายการวิจัย
และถ)ายทอดเทคโนโลยีสู)ชุมชน สกอ.ภาคใต"ตอนบน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่อุดหนุนทุนการวิจัยครั้งนี้ ขอ
ระลึกถึงผู"มีพระคุณทุกท)าน ครอบครัวพัตรานนท! ตลอดจนคุณแม)ประนอมและครอบครัวสุขสิกาญจน! ที่ให"การสนับสนุนและ
ความช)วยเหลือในทุกๆ ด"าน ขอขอบพระคุณเพื่อนๆ และบุคคลที่คณะผู"วิจัยไม)ได"กล)าวไว"ในที่นี้ ที่ทําให"การวิจัยนี้สําเร็จลุล)วงได"
ด"วยดี
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บทคัดยHอ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค! เ พื่ อ พั ฒ นาบรรจุ ภั ณ ฑ! ต" น แบบผลิ ต ภั ณ ฑ! แ ปรรู ป จากตาลโตนดขององค! ก าร
บริ หารส)ว นตํ า บลท) างาม อํา เภอวัด โบสถ! จั งหวัด พิ ษณุ โ ลกและเพื่ อ ทดสอบความพึ งพอใจของผู"บ ริโ ภคที่ มี ต)อ บรรจุภั ณ ฑ!
ต"นแบบผลิตภัณฑ!แปรรูปจากตาลโตนดของกลุ)มองค!การบริหารส)วนตําบลท)างาม อําเภอวัดโบสถ! จังหวัดพิษณุโลก
กลุ) ม ตั ว อย) า งที่ ใ ช" ใ นการวิ จั ย คื อ ได" แ ก) ผู" บ ริ โ ภคและนั ก ท) อ งเที่ ย วที่ ม าเลื อ กซื้ อ สิ น ค" า ในร" า นจํ า หน) า ย
ผลิ ต ภั ณ ฑ! แ ปรรู ป จากตาลโตนด จํ า นวน 110 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช" ใ นการวิ จั ย เปJ น แบบสั ม ภาษณ! ผู" ผ ลิ ต และจํ า หน) า ย
กลุ) ม แปรรู ป จากตาลโตนดขององค! ก ารบริ ห ารส) ว นตํ า บลท) า งาม อํ า เภอวั ด โบสถ! จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผู"บริโภคที่มีต)อบรรจุภัณฑ!
ผลการวิ จั ย สรุ ป ว) า กลุ) ม ตั ว อย) า งมี ค วามพึ ง พอใจโดยรวมอยู) ใ นระดั บ มาก อย) า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปJนรายด"าน พบกลุ)มตัวอย)างว)ามีความพึงพอใจในแต)ละด"านอยู)ในระดับมากที่สุดทุกด"าน
คําสําคัญ : การพัฒนาบรรจุภัณฑ,ตาลโตนด
ABSTRACT
The purpose of this study was the development of packaging model utilizing palm’s sugar
placement of Tangam Subdistrict administrative organization in Amphor Watbot of Phitsanulok province,
to study the customer’s satisfaction in the developed packaging.
The samples of this study were 110 customers or tourists who visited and bought the development
of packaging model utilizing palm’s sugar placement of Tangam Subdistrict administrative organization in
Amphor Watbot of Phitsanulok Province in particular one day . The data were collected through on the
questionnaire on manufacturer/seller and customer’s satisfaction. The questionnaire was designed by the
specialist academics, to covers all the basic necessities that would effect the consumer’s satisfaction on the
design of the package
The study can be the target groups were high satisfaction at 0.05 significant levels and satisfy the
package design at high level in every ways.
Key Word : Package Development, palm’s suga
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บทนํา
เนื่องด"วยผลิตภัณฑ!แปรรูปจากตาลโตนดขององค!การบริหารส)วนตําบลท)างามอําเภอวัดโบสถ! จังหวัดพิษณุโลก
เปJนผลิตภัณฑ!ที่ได"รับความนิยมอย)างแพร)หลาย และสามารถนําเปJนของฝากได"ตามโอกาสต)างๆ แต)ปญหาที่พบอย)างชัดเจนของ
ตัวผลิตภัณฑ!นั้น คือเรื่องบรรจุ ภัณฑ!ที่ขาดมาตรฐาน ทั้งเรื่องการขนส) ง การเก็บรั กษา ฉลากสินค"า และรวมถึงเรื่องการ
ออกแบบที่สร"างความโดดเด)นให"กับผลิตภัณฑ! ดังนั้นจึงต"องมีการปรับภาพลักษณ!ใหม)ให"ตัวผลิตภัณฑ!
ปจจุบันบรรจุภัณฑ!ถูกให"ความสนใจเปJนวงกว"าง ทั้งภาครัฐและเอกชนเพราะบรรจุภัณฑ!นั้นเปJนส)วนเสริมที่สําคัญทาง
การตลาดทําให"ระบบเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้น รวมทั้งบรรจุภัณฑ!ที่ดีต"องช)วยให"ผู"บริโภคตัดสินใจในการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ!นั้นๆ ได"ง)ายขึ้น และในปจจุบันนอกจากบรรจุภัณฑ!ที่ถูกสร"างสรรค!ออกมาเพื่อตอบสนองต)อความต"องการของ
ผู"บริโภคทางด"านความสวยงาม และประโยชน!ใช"สอยแล"ว กลยุทธ!ที่สําคัญอีกอย)างหนึ่งที่เปJนการส)งเสริมการขายนั่น คือการ
ออกแบบเพื่อสิ่งแวดล"อม เพราะนอกจากเปJนกลยุทธ!ที่ส)งเสริมการตลาดแล"วยังเปJนเปJนแนวปฏิบัติที่สําคัญที่ทําให"ประหยัดต"นทุน
และประหยัดทรัพยากรธรรมชาติอีกด"วย ดังนั้นการออกแบบบรรจุภัณฑ!ในปจจุบันนี้ควรจะคํานึงถึงการลดขั้นตอนที่ไม)จําเปJนใน
การผลิต และการเลือกใช"วัสดุที่ย)อยสลายได"ตามธรรมชาติด"วย
กระแสสิ่งแวดล"อมนิยม(Environmentalism) ได"กําเนิดขึ้นพร"อมกับสภาวะทางสังคมที่กระตุ"นให"ผู"บริโภคหันมาให"
ความสําคัญกับการพิทักษ!สิ่งแวดล"อมมากขึ้นทําให"เกิดกลุ)มผู"บริโภคกลุ)มใหม)ที่เรียกว)า “ผู"บริโภคสีเขียว”(Green Consumer)
ซึ่งมีพฤติกรรมและค)านิยมการบริโภคที่ใส)ใจต)อสิ่งแวดล"อมมากขึ้น (ศิริรัตน! ศิริพรวิศาล, 2551) ดังนั้นกลุ)มผู"ผลิตจึงตอบสนอง
ความต"องการของผู"บริโภคเหล)านี้ โดยออกแบบบรรจุภัณฑ!เพื่อสิ่งแวดล"อมที่ เปJนการลดบรรจุภัณฑ!จากแหล)งกําเนิดและลด
ปญหาสิ่งแวดล"อมจากการกําจัดทิ้งบรรจุภัณฑ!เพื่อรักษาสิ่งแวดล"อมโดยมีการออกแบบที่ใช"กลยุทธ!ดังต)อไปนี้ คือ สามารถนํา
กลับมาใช"ซ้ํา สามารถนํากลับมาผลิตใหม)ด"วยกระบวนการรีไซเคิล (กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล" อม,2548) ดั งนั้น นั กออกแบบบรรจุ ภัณฑ!ควรมีการปลู กจิตสํา นึกและใส)ใจเรื่ องของการออกแบบที่เปJ นมิตรต) อ
สิ่งแวดล"อมให"มากยิ่งขึ้น
การตลาดในโลกธุรกิจวันนี้มีรายละเอียดและขั้นตอนต)างๆ มากมายที่ต"องคํานึงถึงเริ่มด"วยการศึกษาวิเคราะห!ความ
ต"องการหรือความจําเปJนของกลุ)มเปiาหมายแล"วจึงพัฒนาสินค"าให"มีคุณภาพตามความต"องการนั้น กําหนดรูปแบบของสินค"า
ราคา การจัดจําหน)าย การสื่อสารทางการตลาด และการส)งเสริมการขาย(ชัยรัตน! อัศวางกูร . 2550 : 90) ผลิตภัณฑ!แปรรูป
จากตาลโตนดขององค!การบริหารส)วนตําบลท)างาม อําเภอวัดโบสถ! จังหวัดพิษณุโลกเปJนผลิตภัณฑ!หนึ่งที่สร"างเสริมรายได"ให"แก)
คนในชุมชนเปJนอย)างมากซึ่งนอกเหนือจากการประกอบอาชีพหลักชาวบ"านยังนําตาลซึ่งหาได"ในท"องถิ่น และสามารถนํามาแปร
รูปเปJนผลิตภัณฑ!ต)างๆได"อย)างมากหลาย อาทิ เช)น น้ําตาลป¦ก น้ําตาลสด ลอนตาลสด ลอนตาลเชื่อม และนอกจากนี้ยังมี
การคิดสูตรใหม)ๆ ซึ่งนําน้ําตาลที่ได"จากผลตาล ไปเปJนส)วนประกอบหลักของอาหารหวานประเภทอื่นๆ เปJนต"น ทําให"เกิดรายได"
เสริมของคนในชุมชนกลับกลายเปJนรายได"หลัก จึงทําให"ระบบเศรษฐกิจในชุมชนเกิดการหมุนเวียน และชุมชนมีความเข"มแข็ง
มากขึ้น

วัตถุประสงคของงานวิจัย
1 เพื่อออกแบบตราสินค"าและบรรจุภัณฑ!ต"นแบบผลิตภัณฑ!แปรรูปจากตาลโตนดขององค!การบริหารส)วนตําบล
ท)างาม อําเภอวัดโบสถ! จังหวัดพิษณุโลก ให"ได"บรรจุภัณฑ!อย)างน"อย 5 ประเภท
3. เพื่อทดสอบความพึงพอใจของผู"บริโภคที่มีต)อตราสินค"าและบรรจุภัณฑ!ต"นแบบผลิตภัณฑ!แปรรูปจาก
ตาลโตนดขององค!การบริหารส)วนตําบลท)างาม อําเภอวัดโบสถ! จังหวัดพิษณุโลก

วิธีดําเนินการวิจัย
การพัฒนาบรรจุภัณฑ!ต"นแบบผลิตภัณฑ!แปรรูปจากตาลโตนดขององค!การบริหารส)วนตําบลท)างาม อําเภอวัดโบสถ!
จังหวัดพิษณุโลก วิจัยได"กําหนดวิธีการดําเนินงานวิจัยของแต)ละขั้นตอนคือ การกําหนดประชากรและกลุ)มตัวอย)าง เครื่องมือ
ที่ใช"ในการวิจัย การพัฒนาบรรจุภัณฑ! การเก็บรวบรวมข"อมูล การวิเคราะห!ข"อมูล ดังรายละเอียดต)อไปนี้
1. ประชากรและกลุHมตัวอยHาง
ประชากร ได"แก)ลูกค"าและนักท)องเที่ยวที่มาเลือกซื้อสินค"า ในจุดจําหน)ายของฝากในชุมชน จํานวน 150 คนต)อ
1 วัน ที่สนใจเข"ามาเลือกซื้อสินค"าในชุมชน
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กลุ)มตัวอย)าง ได"แก)ลูกค"าและนักท)องเที่ยวที่มาเลือกซื้อสินค"า ในจุดจําหน)ายของฝาก อําเภอวัดโบสถ! จังหวัดพิษณุโลก
จํานวน 110 คน โดยเลือกกลุ)มตัวอย)างโดยวิธีการสุ)มโดยบังเอิญ (Accidental Sampling) ค)าความคลาดเคลื่อน 5 เปอร!เซ็นต!
2. เครื่องมือที่ใชGในการวิจัย
2.1 การกําหนดลักษณะเครื่องมือ ลักษณะเครื่องมือที่ใช"ในการวิจัยแบ)งตามขั้นตอนการศึกษาวิจัยดังนี้
2.1.1 แบบสัมภาษณ!
โดยใช"รูปแบบการสัมภาษณ!แบบกําหนดรูปแบบ (Formal Interview) คือมีการกําหนดโครงสร"างของคําถามไว"
โดยแบบประเมินแบ)งเปJน 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข"อมูลทั่วไปของผู"ประเมิน
ตอนที่ 2 แบบประเมินผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ!
ตอนที่ 3 ข"อเสนอแนะ
2.1.2 แบบสอบถามเพื่อศึกษาความคิดเห็นของกลุ)มเปiาหมาย
เพื่อใช"ศึกษาความคิดเห็นของกลุ)มเปiาหมาย ที่มีต)อบรรจุภัณฑ!โดยแบ)งแบบสอบถามออกเปJน 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เปJนแบบสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูต" อบแบบสอบถามเปJน
คําถามแบบตรวจสอบ
ตอนที่ 2 เปJนแบบสอบถามความพึงพอใจต)อรูปแบบของบรรจุภณ
ั ฑ!ขนมที่พัฒนาขึ้นใหม) เพื่อนําไป
ประเมินความพึงพอใจ
3. การพัฒนาบรรจุภัณฑ ผู"วิจัยได"กําหนดขั้นตอนการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ! ดังนี้
การสร"างแนวคิดในการพัฒนาบรรจุภัณฑ!ต"นแบบผลิตภัณฑ!แปรรูปจากตาลโตนดขององค!การบริหารส)วนตําบลท)างาม
อําเภอวัดโบสถ! จังหวัดพิษณุโลก แนวคิดในการออกแบบได"จากการสัมภาษณ!ข"อมูลเบื้องต"นเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ!และสรุปผลให"
สอดคล"องตรงกับความต"องการของกลุ)มผู"ผลิตเพื่อใช"ในการกําหนดแนวคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ! การพัฒนางานออกแบบ
บรรจุภัณฑ!จากการสัมภาษณ!เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ!ของกลุ)มผู"วิจัยได"ดําเนินการออกแบบบรรจุภัณฑ!เพื่อใช"ประเมินผลงานการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ! สรุปผลและออกแบบปรับปรุงให"เหลือ 5 รูปแบบการพัฒนาผลงานออกแบบขั้นสุดท"ายและสร"างหุ)นจําลอง
บรรจุภัณฑ!จากการพิจารณาผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ!โดยผู"ทรงคุณวุฒิ นําไปพัฒนาปรับปรุงในขั้นสุดท"ายสร"างหุ)นจําลอง
บรรจุภัณฑ!เพื่อศึกษาความคิดเห็นของกลุ)มเปiาหมายที่มีต)อบรรจุภัณฑ!การศึกษาความคิดเห็นนําผลงานที่ผ)านการพัฒนาขั้น
สุดท"ายพร"อมกับหุ)นจําลองบรรจุภัณฑ!เพื่อศึกษาความคิดเห็นของกลุ)มเปiาหมายที่มีต)อผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ!
4. การเก็บรวบรวมขGอมูล
4.1 การศึกษาข"อมูลภาคปฐมภูมิ โดยการสัมภาษณ!การพัฒนาบรรจุภัณฑ!ต"นแบบผลิตภัณฑ!แปรรูปจากตาลโตนด
ขององค!การบริหารส)วนตําบลท)างาม อําเภอวัดโบสถ! จังหวัดพิษณุโลก และความต"องการเบื้องต"นจากหัวหน"ากลุ)ม และสมาชิก
4.2 การศึกษาข"อมูลภาคทุติยภูมเิ ปJนการศึกษาค"นคว"าข"อมูลจากหนังสือหรือเอกสารที่เกี่ยวข"องกับบรรจุภณ
ั ฑ!
การผลิตและการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ! เปJนต"น
4.3 การประเมิ นผลงานการออกแบบบรรจุภั ณ ฑ!เ พื่ อนํ า ไปพัฒ นาปรั บปรุ งในขั้น สุ ดท" า ย แล"ว สร"า งหุ)น จํ าลอง
บรรจุภัณฑ!เพื่อทดสอบความพึงพอใจของกลุ)มผู"บริโภคที่มีต)อบรรจุภัณฑ!ของกลุ)ม
5. การวิเคราะหขGอมูล
การวิเคราะห!ข"อมูลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ!ต"นแบบผลิตภัณฑ!แปรรูปจากตาลโตนดขององค!การบริหาร
ส)วนตําบลท)างาม อําเภอวัดโบสถ! จังหวัดพิษณุโลก ใช"สถิติและการแปรผลข"อมูลโดยแบ)งขั้นตอนการศึกษาวิจัยดังนี้
5.1 การศึกษาข"อมูลเกี่ยวกับบรรจุภณ
ั ฑ!
ศึกษาข"อมูลบรรจุภณ
ั ฑ!จากการสัมภาษณ!หัวหน"ากลุม) ผูผ" ลิต ผู"จําหน)าย เพื่อใช"ในการกําหนดขนาดและปริมาตรของ
บรรจุภัณฑ! เพื่อเลือกใช"วัสดุทเี่ หมาะสม สามารถใช"ซ้ํา หรือย)อยสลายได"ในธรรมชาติ สรุปและแปรผลโดยวิธีการบรรยายและ
นําไปใช"ในขั้นตอนการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ!ต)อไป
5.2 ขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ!
นําข"อมูลที่ไ ด"จากข"อมูลเบื้องต"นทําการออกแบบตราสินค"าและบรรจุภัณฑ! สรุปได"ว)ามีตราสินค"า ประกอบด"วย
ผลออกแบบตราสินค"าและบรรจุภัณฑ!ของกลุ)มแปรรูปจากตาลโตนดขององค!การบริหารส)วนตําบลท)างาม อําเภอวัดโบสถ!
จังหวัดพิษณุโลกให"ได"บรรจุภัณฑ!อย)างน"อย 5 ประเภท
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5.3 ขั้นตอนการศึกษาความคิดเห็นของกลุ)มตัวอย)าง
การใช" แ บบสอบถามประกอบหุ) น จํ า ลอง สอบถามความคิ ด เห็ น ของกลุ) ม ตั ว อย) า งเกี่ ย วกั บ ผลงานการออกแบบ
บรรจุภัณฑ! วิเคราะห!ข"อมูลโดยการหาค)าร"อยละ สรุปและแปรผลโดยการบรรยาย กําหนดคะแนนคําตอบแบบประเมินค)าเปJน
คะแนนดังนี้ 5 หมายถึง มากที่สุด 4 หมายถึง มาก 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง น"อย 1 หมายถึง น"อยที่สุด
โดยแปลความหมายของค)าเฉลี่ยของคะแนนที่ได"โดยแบ)งเกณฑ! ดังนี้
4.21 – 5.00
หมายถึงมากที่สดุ
3.41 – 4.20
หมายถึงมาก
2.61 – 3.40
หมายถึงปานกลาง
1.81 – 2.60
หมายถึงน"อย
1.00 – 1.80
หมายถึงน"อยที่สุด
สถิติที่ใช"ในการวิจัย ในการวิเคราะห!ข"อมูลครั้งนี้ใช"สถิติดังต)อไปนี้ ค)าเฉลี่ย (Mean) ค)าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation: S.D.) การทดสอบสมมุติฐานการวิจยั ใช" t-test แบบ One Sample Test

ผลการวิจัย
1. ผลออกแบบตราสินค"าและบรรจุภัณฑ!ของกลุ)มแปรรูปจากตาลโตนดขององค!การบริหารส)วนตําบลท)างาม อําเภอ
วัดโบสถ! จังหวัดพิษณุโลกให"ได"บรรจุภัณฑ!อย)างน"อย 5 ประเภท ดังรายละเอียดต)อไปนี้ น้ําตาลสด จํานวน 1รูปแบบ น้ําตาล
ป¦กอัดก"อน จํานวน 3 รูปแบบ ลอนตาลสด จํานวน 1 รูปแบบ จาวตาลเชื่อม จํานวน 1 รูปแบบ ขนมมะพร"าวแก"วผสมน้ําตาล
ป¦ก จํานวน 1รูปแบบ รวม จํานวน 8 รูปแบบ
แนวคิดทางการออกแบบ
1. ด"านตราสินค"า : แรงบันดาลใจในการออกแบบได"รับมาจากการกวนน้ําตาลป¦กดูมีการเคลื่อนไหว และอิสระพร"อม
ความอ)อนโยนเปJนธรรมชาติของลายเส"น รูปทรงของวงกลมสะท"อนความเปJนองค!กรที่เข"มแข็ง กลมเกลียว สอดคล"องกับตัวอักษร
ที่เลือกใช" และสีที่ถูกนําเสนอด"วยสีน้ําตาลบ)งบอกถึงความเปJนพื้นถิ่นมีที่มาที่ไป
2. ด"านกราฟ7กบนบรรจุภัณฑ! : แรงบันดาลใจในการออกแบบกราฟ7กบนบรรจุภัณฑ!คือ ความเข"มข"นของคลื่นของ
น้ําตาลโตนดที่ถูกนํามาแปรรูปเปJนผลิตภัณฑ!ต)างๆ เพื่อออกสู)ท"องตลาด
3. ด"านโครงสร"าง และวัสดุ : โครงสร"างของบรรจุภัณฑ!มีความแข็งแรงและการใช"งานที่ไม)ยุ)งยาก เพื่อเหมาะกับการใช"
งานเปJนบรรจุภัณฑ!ที่เหมาะสมทางด"านต"นทุน และกําลังการผลิต ส)วนวัสดุที่ใช"ในการสร"างสรรค!บรรจุภัณฑ!นั้นเปJนการเลือกใช"
วัสดุที่สามารถย)อยสลายได"ตามธรรมชาติเปJนส)วนใหญ) เช)น บรรจุภัณฑ!จากชานอ"อย และพลาสติกที่ผลิตจากเมล็ดข"าวโพด หรือ
แม"กระทั่งกระดาษที่สามารถนํากลับไปรีไซเคิลได"อีก

ภาพที่ 1 แสดงรูปแบบของโลโกGและการวิเคราะห Mood and Tone ของการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ
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ภาพที่ 2 การวิเคราะห Mood and Tone ของการออกแบบบรรจุภัณฑ
ตราสินค"า (Brand Name) ออกแบบจากลักษณะเด)นของคุณสมบัติของน้ําตาลโตนดที่มีความหนืดและเหนียวค"นเมื่อ
วางน้ําตาลโตนดใส)ภาชนะบรรจุที่มีก"นเปJนทรงกลม และเมื่อยกภาชนะบรรจุขึ้นจะเกิดร)องลอยของน้ําตาลโตนดที่เหลืออยู)เปJน
ทรงกลม ดูแล"วมีความอิสระ เคลื่อนไหว และดูเปJนมิตร ดังภาพที่ 1
การกําหนดการออกแบบเริ่มจากการวิเคราะห! Mood & Tone เพื่อแสดงสิ่งที่ออกแบบในจินตภาพที่เปJนนามธรรม
ออกมาเปJนงานรูปธรรมผ)านด"วยองค!ประกอบของงานกราฟ7กทางด"านจุด เส"น ระนาบ สี และตัวอักษร พร"อมด"วยการกําหนด
ลักษณะโครงสร"างและวัสดุที่เกิดจากแนวคิดของความเปJนธรรมชาติ ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 3 ขนาดของฉลากติดขวดน้ําตาลสด

83

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปตยกรรมศาสตร! มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปHที่ 2 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2554 – มีนาคม 2555

ภาพที่ 4 ขนาดของกลHองใสHน้ําตาลป’ก
บรรจุภัณฑ!สําหรับกล)องน้ําตาลป¦กออกแบบให"มีส)วนประกอบของบรรจุภัณฑ! 2 ชิ้นส)วนเพื่อทําให"กล)องมีความแข็งแรง
และกันแรงกดทับได"มากขึ้น โดยบรรจุภัณฑ!ส)วนที่ 2 จะถูกบรรจุเสริมเปJนส)วนด"านในของบรรจุภัณฑ!ส)วนที่ 1

ภาพที่ 5 ขนาดของกลHองใสHน้ําตาลป’ก และฉลาก
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ภาพที่ 6 บรรจุภัณฑน้ําตาลสด ประกอบดGวยชวดแกGว ฝาอลูมิเนียมสีทอง และฉลากสติ๊กเกอร

ภาพที่ 7 บรรจุภัณฑกลHองน้ําตาลป’กชนิดกGอนสี่เหลี่ยมทําดGวยกระดาษคราฟทสีน้ําตาลทอง
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ภาพที่ 8 บรรจุภัณฑน้ําตาลป’กชนิดพรGอมใชGสามารถอุนH ดGวยไมโครเวฟและใชGเปzนสHวนประกอบในการทําอาหารคาวหวาน
บรรจุภัณฑประกอบดGวยฉลากกระดาษคราฟทสีทองและบรรจุภัณฑจากชานอGอย

ภาพที่ 9 บรรจุภัณฑลอนตาลสด ประกอบดGวยฉลากกระดาษคราฟทสีน้ําตาลทอง
และพลาสติกยHอยสลายตัวไดGตามธรรมชาติ
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ภาพที่ 10 บรรจุภัณฑกลHองใสHนา้ํ ตาลป’กชนิดกGอนกลม(แบบดั้งเดิม) และบรรจุภัณฑใสHมะพรGาวแกGวผสมน้ําตาลป’ก
ดGานในบรรจุดGวยถุงพลาสติกบรรจุน้ําตาลป’กและมะพรGาวแกGวฯ อีกชั้น เพื่อสามารถแยกขยะในการกําจัดไดG

ภาพที่ 11 ภาพผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑตาลโตนด
ผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ!ตาลโตนดฯ ประกอบด"วยผลิตภัณฑ! 5 ประเภทดังภาพข"างต"น ซึ่งประกอบไปด"วย
บรรจุภัณฑ!สําหรับ น้ําตาลบึกอัดก"อนชนิดก"อนกลม น้ําตาลป¦กอักก"อนชนิดก"อนสี่เหลี่ยม น้ําตาลสด ลอนตาลสด ลอนตาลเชื่อม
และขนมมะพร"าวแก"วผสมน้ําตาลป¦ก แบ)งเปJน 5 โครงสร"าง 5 กราฟ7ก
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2. ผลทดสอบความพึงพอใจของผู"บริโภคที่มีต)อตราสินค"าและบรรจุภัณฑ!การพัฒนาบรรจุภัณฑ!ต"นแบบผลิตภัณฑ!แปร
รูปจากตาลโตนดขององค!การบริหารส)วนตําบลท)างาม อําเภอวัดโบสถ! จังหวัดพิษณุโลก
ตารางที่ 1 ขGอมูลพื้นฐานของผูGตอบแบบสอบถาม
ขGอมูลทั่วไป
รายการ
1. ที่อยู)
คนในท"องถิ่น
นักท)องเที่ยว
ไม)ตอบ
รวม
2. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
3. อายุ
ต่ํากว)า 20 ปH
20-30 ปH
31-50 ปH
50 ปHขึ้นไป
รวม
4. การศึกษา
ต่ํากว)ามัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา, วิชาชีพ
ปริญญาตรี
สูงกว)าปริญญาตรี
รวม
5. รายได"
ต่ํากว)า 5,000 บาท
5,001 - 10,000 บาท
10,000 - 20,000 บาท
มากกว)า 20,000 บาท
รวม

จํานวน (คน)
53
49
8
110
36
74
110
23
76
7
4
110
1
1
99
9
110
39
52
10
19
110

รGอยละ
48.2
44.5
7.3
100
33
67
100
21
70
6
3
100
1
1
90
8
100
35
47
9
8
110

จากตารางที่ 1 พบว)ากลุ)มตัวอย)างที่ตอบแบบสอบถามเปJนคนในท)องถิ่นมากที่สุดรองลงมาได"แก)นักท)องเที่ยว เพศหญิง
มากกว)าเพศชาย อายุอยู)ระหว)าง 20-30 มีรายได"ระหว)าง 5,001-10,000 บาท
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ตารางที่ 2 สรุปคHาเฉลี่ยและคHาเบี่ยงเบนมาตรฐานดGานความพึงพอใจ จากกลุHมตัวอยHาง 110 คน
รายการประเมิน
1. โครงสรGางและการใชGสอยของบรรจุภัณฑ
บรรจุภัณฑ!เหมาะสมกับสินค"าทั้งในแง)ของการออกแบบและกรรมวิธี
การบรรจุ
โครงสร"างและวัสดุของบรรจุภณ
ั ฑ!สามารถปกปiองสินค"าและต"านทานมิ
ให"ผลิตภัณฑ!แปรสภาพ
โครงสร"างเหมาะสมต)อการจําหน)ยและการกระจายสินค"าตลอดจน
พฤติกรรมการซื้ขาย เอื้ออํานวยต)อการแยก ขาย ส)งต)อ และตั้งโชว!
ขนาด รูปร)าง น้ําหนัก ของบรรจุภณ
ั ฑ!มีความเหมาะสม
คุณภาพของต"นแบบบรรจุภัณฑ!เพือ่ เปJนตัวย)างในการผลิต
รวม
2. กราฟŒกบนบรรจุภัณฑ
กราฟ7กบนบรรจุภณ
ั ฑ!สามารถบ)งชี้ประเภทสินค"าได"
สามารถแสดงบุคลิกของสินค"าหรือตราสินค"าได"
เข"าใจง)าย สบายตา มีความสวยงามชวนมอง ใช"งานง)าย สะดวก
การใช"ตัวอักษรและตัวพิมพ! การพิจารณาเลือกตัวหนังสือในการ
ออกแบบและการจัดวาง
ความเหมาะสมเรื่องราวการสื่อสารข"อมูลที่พึงแสดง
การออกแบบบรรจุภัณฑ!เปJนมิตรต)อสิ่งแวดล"อม
รวม
สรุปความพึงพอใจโดยรวมทั้ง 2 ดGาน

Χ

S.D.

4.23

0.60

มากที่สุด

4.16

0.64

มาก

4.32

0.71

มากที่สุด

4.36
4.19
4.26

0.63
0.65
0.44

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

4.02
4.11
4.31
4.31

0.79
0.74
0.71
0.66

มาก
มาก
มากที่สุด

4.23
4.56
4.26
4.26

0.71
0.64
0.47
0.41

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ความหมาย

มากที่สุด

จากตารางที่ 2 พบว)ากลุ)มตัวอย)างที่ได"ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจโดยรวมอยู)ในระดับมากที่สุด( Χ = 4.26) โดย
แบ)งรายด"านได"ดังนี้ 1. ด"านโครงสร"างและการใช"สอยบรรจุภณ
ั ฑ! มีความพึงพอใจอยู)ในระดับมากที่สุด ( Χ = 4.26)
2. ด"านกราฟ7ฟบนบรรจุภัณฑ! มีความพึงพอใจอยู)ในระดับมาก(4.26) ในขณะที่ผลงานการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ!เปJนมิตรกับ
สิ่งแวดล"อมมีคตวามพึงพอใจมากที่สุด ( Χ = 4.56)
ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหความพึงพอใจของกลุHมตัวอยHางที่มีตHอบรรจุภัณฑเมื่อศึกษา เปรียบเทียบตามเกณฑความ
พีงพอใจในระดับมาก คะแนน ( Χ = 3.41) จากกลุมH ตัวอยHาง 110 คน
t
Sig.
รายการ
S.D.
Χ
(2-tailed)
1. โครงสร"างและการใช"สอยของบรรจุภัณฑ!
4.26
0.44
18.13*
.000
2. กราฟ7กบนบรรจุภณ
ั ฑ!
4.26
0.47
16.68*
.000
รวม 4.26
0.41
19.18*
.000
* P < 0.05
จากตารางที่ 3 พบว)ากลุ)มตัวอย)าง มีความพึงพอใจโดยรวมอยู)ในระดับมากที่สุด โดยมีค)าเฉลี่ย รวมทั้งหมดเปJน
( Χ = 4.26) และผลการวิเคราะห!ข"อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัยด"วยสถิติ t-test แบบ One Sample Test พบว)า
ความพึงพอใจของกลุ)มตัวอย)างที่มีต)อบรรจุภัณฑ!อยู)ในระดับมาก ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05
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อภิปรายผลและขGอเสนอแนะ
การพัฒนาบรรจุภัณฑ!ต"นแบบผลิตภัณฑ!แปรรูปจากตาลโตนดขององค!การบริหารส)วนตําบลท)างาม อําเภอวัดโบสถ!
จังหวัดพิษณุโลก
1. การออกแบบบรรจุภัณฑ!
การออกแบบบรรจุภัณฑ!ในครั้งนี้ ได"เลือกกลุ)มสินค"าตัวอย)างที่นํามาทําการออกแบบ และต"นแบบ บรรจุภัณฑ! ไว"ดังนี้
ฉลากผลิตภัณฑ! น้ําตาลสด น้ําตาลป¦กอัดก"อน ลอนตาลสด จาวตาลเชื่อม ขนมมะพร"าวแก"วผสมน้ําตาลป¦กจากการสอบถามกลุ)ม
ตัวอย)างมีความพึงพอใจโดยรวมอยู)ในระดับมาก ซึ่งสอดคล"องกับแนวคิดของ ประชิด ทินบุตร (2531) ที่กล)าวไว"ว)า ความมี
ลักษณะพิเศษ ที่สามารถสร"างความทรงจําหรือทัศนคติที่ดีต)อผลิตภัณฑ!และบริษัทผู"ผลิต ได"แก)การใช"สี การใช"กราฟ7ก และ
ภาพประกอบที่สามารถสร"างทัศนคติที่ดีต)อผลิตภัณฑ!ได"ดี และจากการที่มีผลิตภัณฑ!หลายชนิด ทําให"การออกแบบต"องการความ
เปJนเอกภาพ โดยการออกแบบเปJนชุด โดยการทําบางอย)างบนตัวบรรจุภัณฑ!ให"เกิดความเชื่อมโยงเปJนอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่ง
สอดคล"องกับแนวคิดของ ปุน คงเจริญเกียรติ และสมพร คงเจริญเกียรติ (2541) ที่กล)าวไว"ว)า การออกแบบเปJนชุด ของสินค"า
มีผลต)อการทําให"ผู"บริโภคเกิดความทรงจําที่ดี การออกแบบบรรจุภัณฑ!เปJนชุดต"องมีลักษณะคล"ายกัน จึงต"องยึดสัญลักษณ!
บางอย) างบนบรรจุภั ณฑ! เปJ นตั วเชื่อมโยงให"รู"ว) าเปJน ชุด เดีย วกั น ในขณะที่ นิรั ช สุ ดสัง ข!( 2553)ได" วิจั ยเรื่องการพั ฒนา
บรรจุภัณฑ!ของกลุ)มแปรรูปพืชผลทางการเกษตร ตําบลนายาง อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ! พบว)า การออกแบบบรรจุภัณฑ!
ที่เหมาะสมกับชุมชนควรเปJนรูปแบบที่มีต"นทุนการผลิตไม)สูงเกินไปและใช"การออกแบบที่นําเอาอัตลักษณ!ของชุมชนมาทําการ
ออกแบบกราฟ7กที่ช)วยประชาสัมพันธ!ให"กับชุมชน ลักษณะโทนสีและการเลือกใช"วัสดุหาง)ายเปJนมิตรกับสิ่งแวดล"อมชาวบ"าน
ไม)ต"องลงทุนเพราะสินค"าที่ขายไม)ได"มีราคาสูงมากนัก
2. การศึกษาความคิดเห็นของผู"บริโภค
จากผลการวิเคราะห!ความพึงพอใจของกลุ)มตัวอย)างที่มีต)อบรรจุภัณฑ!โดยรวมทั้ง 2 ด"าน อยู)ในระดับมากที่สุด โดยแบ)ง
รายได" ดัง นี้ ด"า นโครงสร"า งและการใช"ส อยบรรจุ ภัณ ฑ! กลุ) มตั วอย)า งมี ความพึง พอใจในเรื่ องความปลอดภัย ของโครงสร"า ง
บรรจุภัณฑ!ต)อสินค"าภายในและความน)าสนใจของรูปแบบและโครงสร"างบรรจุภัณฑ! มากที่สุด ซึ่งสอดคล"องกับแนวคิดของ
อภิสิทธิ์ ไล)ศัตรูไกล พยูร โมสิกรัตน! และ มาลินี วิกรานต! (2547) ได"ทําวิจัย หีบห)อจากวัสดุธรรมชาติ : การศึกษางานออกแบบ
เพื่อการอนุรักษ! ผลการวิจัย พบว)า การใช"วัสดุธรรมชาติในการหีบห)ออาหารของคนในภาคใต"มีมานานและได" สืบต)อไปยังรุ)น
ลูกหลาน โดยมีการเลือกสรรชนิดวัสดุมากมาย ส)วนใหญ)เปJนวัสดุที่มีอยู)ตามธรรมชาติ ในบริเวณที่ใกล"เคียงที่พักอาศัยเปJนหลัก
และสามารถเลือกใช"ส)วนต)าง ๆ ของพืชที่นํามาทําหีบห)อตามความเหมาะสมกับประเภทอาหารได"อย)างลงตัว ได"ประโยชน!ทั้งการ
คุ"มครอง ปiองกัน การนับจํานวน การทําสัญลักษณ!ในการจําหน)าย การจัดเรียงซ"อน การนําพาในการขนส)ง การแสดงตนของ
อาหารเพื่อเชิญชวนผู"บริโภคให"สามารถซื้อหาได"อย)างมั่นใจว)าเปJนชนิดอาหารที่ต"องการ รวมถึงให"กลิ่นและรสชาติของอาหารจาก
วัสดุที่ใช"หีบห)อเพิ่มขึ้นด"วย ส)วนของพืชที่เปJนวัสดุธรรมชาติที่นิยมนํามาใช"หีบห)ออาหารในภาคใต"ดังกล)าวประกอบด"วยใบและ
กาบกล"วย ใบพ"อ ใบไผ) ใบจาก ใบคลุ"ม ใบลาน ใบชิง ใบทัง ใบยางพารา กาบหมาก เปJนต"นกรรมวิธีการหีบห)อ ที่พบสามารถ
จําแนกตามรูปแบบหีบห)อได"เปJน 5 กลุ)ม คือ 1) รูปแบบการห)อ โดยวิธีการพับ การม"วน การพัน หรือเย็บ ซึ่งมีทั้งประเภทกึ่ง
ทรงรูป ทรงสามเหลี่ยม และทรงสี่เหลี่ยม 2)รูปแบบการรองรับ เปJนการใช"คุณลักษณะของพืชที่เปJนแผ)นเรียบแบน แทนภาชนะ
รองรับอาหาร 3) รูปแบบบรรจุ เปJนการใช"ส)วนของพืชเปJนที่บรรจุอาหาร ตั้งแต)ขั้นตอนการผลิตอาหารไปจนถึงขั้นขนส)งเพื่อขาย
เปJนชิ้นเดียว 4) รูปแบบเสียบหนีบ ใช"หีบห)อเปJนเพียงแกนให"อาหารยึดติดเท)านั้น เพื่อประโยชน!ในการจัดเรียงอาหารให"เปJนกลุ)ม
ก"อน สะดวกในการป7<งย)างและจําหน)ายเปJนชุด ๆ รวมถึงการแสดงตนของอาหารเปJนกลุ)มอย)างสวยงาม 5.รูปแบบผูกมัดรัดร"อย
เปJนการนําส)วนของพืชที่เปJนเส"นมาใช"ประโยชน!ทั้งการผูกมัดเปJนพวง (พวงปลา มัดปู) ผูกรัดผักเปJนกํา (มัดพลู) มัดผัก ต)าง ๆ
ด"านกราฟ7กบนบรรจุภัณฑ!กลุ)มตัวอย)างมีความพึงพอใจในเรื่องภาพประกอบบนบรรจุภัณฑ! สามารถสื่อสารเกี่ยวกับตัว
ผลิตภัณฑ!ได"ดีมาก ซึ่งสอดคล"องกับแนวคิดของมยุรี ภาคลําเจียก(2546)ได"เขียนบทความว)ามีผู"กล)าวว)า “รูปแบบของภาชนะ
บรรจุมีความสัมพันธ!อย)างแน)นแฟiนกับศิลปวัฒนธรรมของประชาชนในประเทศนั้นๆ”ซึ่งดูจะเปJนความจริง ดังเห็นได"จากภาชนะ
บรรจุพื้นบ"านซึ่งทําจากวัสดุที่หาได"ง)ายในท"องถิ่น เช)น ไม" ไม"ไ ผ) ใบตอง ฯลฯ การทําภาชนะบรรจุเหล)านี้ นอกจากจะมี
วัตถุประสงค!เพื่อรวบรวมและปกปiองสินค"าแล"วยังนับได"ว)าเปJนหัตถกรรมประเภทหนึ่งที่แฝงไว"ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและสืบทอดกัน
มาช"านานในยุคปจจุบัน แม"ว)าเทคโนโลยีที่ก"าวหน"า จะได"มีส)วนทําให"รูปแบบของภาชนะบรรจุเปลี่ยนไปจากเดิม และมีการใช"วัสดุ
ที่ทันสมัยมาทดแทนก็ตามแต)ก็สังเกตได"ว)าภาชนะบรรจุบางประเภท ยังมีรูปแบบที่ผูกพันกับศิลปวัฒนธรรมอยู)ดี ตัวอย)าง
ที่เด)นชัดคือประเทศญี่ปุนซึ่งมีภาชนะบรรจุเพื่อการขายปลีกหลายประเภทที่ได"รับการออกแบบ ให"คงเอกลักษณ! อันบ)งบอกถึง
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ศิลปวัฒนธรรมของชาวญี่ปุนที่ดํารงไว"อย)างเหนียวแน)น สภาพสังคมและวิถีการดํารงชีวิตในยุคใหม)ยงั ทําให"ประชาชน ส)วนใหญ)
ต"องการสินค"าที่อํานวยความสะดวกต)อชีวิตประจําวัน ภาชนะบรรจุจึงได"รับการออกแบบให"สนองตอบ ต)อความต"องการเหล)านี้
โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ส)งผลให"สินค"า เก็บรักษาได"นานขึ้น สะดวกต)อการ ใช"สอย และการลําเลียงขนส)ง รวมทั้งสามารถ
สร"างจุดเด)นให"กับสินค"าในแง)ของคุณภาพอันช)วยส)งเสริมการขายได"
การตลาดเปJนองค!ประกอบแรกของการออกแบบภาชนะบรรจุที่จําเปJนต"องศึกษาอย)างถี่ถ"วนทั้งในแง)ของกลุ)ม ผูซ" ื้อ
เปiาหมาย สถานที่ และราคา เนื่องจากภาชนะบรรจุเปJนส)วนหนึง่ ของระบบการค"าขายและชีวิตของคนเรา วัสดุที่ใช"ทําภาชนะ
บรรจุ ต"องคํานึงถึงคุณสมบัติของวัสดุ ข"อดี และข"อเสีย ตลอดจนกรรมวิธีการผลิต และข"อจํากัดของเทคโนโลยีในการผลิต เปJน
ต"น ประโยชน!ของการใช"งานสูงสุดที่เกี่ยวข"องกับโครงสร"างของภาชนะบรรจุนั้นๆ เช)น ความสะดวกต)อการใช"สอยในการป7ดเป7ด
การเทผลิตภัณฑ! การพกพาติดตัวไปยังสถานที่ต)างๆ เปJนต"น การสื่อความหมายระหว)างผูผ" ลิตกับผูบ" ริโภค ซึ่งหมายถึงการแจ"ง
ข"อมูลบอกรายละเอียดของสินค"า สรรพคุณ วิธีการใช" รวมทั้งรูปภาพ เครื่องหมายการค"า และตรา สิง่ เหล)านี้มีชื่อเรียกรวมกันว)า
“กราฟ7กของภาชนะบรรจุ” การออกแบบด"านนี้ควรเรียบง)าย แต)ให"ผลต)อการดึงดูดสายตาได"ดี มีความเด)น ชัดเจน โดยอาศัย
เทคนิคการพิมพ!ที่เหมาะสม เพือ่ ให"งานพิมพ!บนพื้นผิวของภาชนะบรรจุมคี ุณภาพที่ดี การออกแบบกราฟ7กที่ไม)เหมาะสมทําให"
สินค"าดูด"อยค)า ไม)มรี าคา ในทาง ตรงข"ามการออกแบบที่สวยงามจะช)วยเพิ่มคุณค)าให"กับสินค"า ทําให"สินค"ามี “ระดับ” ได" ใน
เรื่องของการใช"สีกับการออกแบบกราฟ7กของภาชนะบรรจุนั้น ได"มแี นวโน"มว)าสีสดๆ เช)น สีที่มีส)วนผสมของแดงและเหลืองจะมี
การใช"ลดลงในอนาคตอันใกล"นี้ ในขณะที่การใช"สีเดียวที่ไล)ระดับแก)อ)อน จะได"รับความนิยมเพิม่ ขึ้น การบรรจุหีบห)อยังคง
ก"าวหน"าพัฒนาอย)างไม)หยุดยั้ง เพื่อสนองตอบต)อความต"องการของผู"บริโภค และให"สอดคล"องกับสภาพสังคมที่แปรเปลี่ยนอยู)
ตลอดเวลา การออกแบบมีบทบาทอย)างยิ่งต)อการบรรจุหีบห)อ เนื่องจากเปJนตัวเชื่อมโยงระหว)างภาชนะบรรจุกับ คนเรา ดังนั้น
การออกแบบจึงควรได"รับการพัฒนาควบคู)ไปกับการบรรจุหีบห)อเสมอและควรคํานึงถึงวัสดุที่ไม)ทําลายสิ่งแวดล"อมด"วย
จากการวิจัยเรื่องนี้ได"พบแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ!สําหรับชุมชนที่สอดคล"องกับงานวิจัยของ วรดิษ กาญจนอัครเดช จิรวัฒน! วงษ!พันธุเศรษฐ! ศักดิ์ศยาม พงษ!ดําและอินทิรา นาควัชระ(2550) ได"วิจัยเพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ!ขนมไทย
เพชรบุรี ให"เปJนต"นแบบบรรจุภัณฑ!ของลักษณะสินค"าที่มีเอกลักษณ!และส)งเสริมธุรกิจการท)องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี
ผลการวิจัย ดังนี้ 1.การออกแบบโครงสร"าง รูปร)าง รูปทรงของบรรจุภัณฑ!ขนม จะตอบสนองเรื่องความเหมาะสมกับขั้นตอนการ
บรรจุใส)โดยพบว)า การบรรจุขนมโดยร"านค"าที่ผลิตขนมเอง ส)วนใหญ)ของบรรจุภัณฑ!จะเปJนบรรจุภัณฑ!ที่พิมพ!เสร็จแล"ว หรือ
ชิ้นส)วนบางชิ้นเท)านั้น การออกแบบจึงมุ)งเน"นงานโครงสร"างที่สามารถรักษารูปทรงทางกายภาพของขนมได"คงเดิมจากการขนส)ง
และปiองกันความเสียหายต)อรูปทรงขนมที่อาจเกิดขึ้นระหว)างการกระจายสินค"าเพื่อจําหน)าย 2.การออกแบบในส)วนกราฟ7ก เปJน
การสร"างยี่ห"อให"เห็นภาพลักษณ!ของสินค"าขนมไทยเพชรบุรี การออกแบบส)วนนี้เน"นการแสดงเอกลักษณ!ของจังหวัดเพชรบุรีให"
โดดเด)น โดยนํากราฟ7กแหล)งท)องเที่ยวที่มีชื่อเสียงทั้งสถานที่และวัฒนธรรมเพชรบุรีมาเปJนส)วนประกอบของงานออกแบบ
นอกจากนี้ ยังได"นําเสนอการสร"างงานกราฟ7กให"เปJนชุดบรรจุภัณฑ! โดยรวมขนมประเภทเดียวกันหลาย ๆ ชนิด และสร"าง
เอกลักษณ!ให"กับชุดขนมนั้น เพื่อบอกให"รู"ว)า ขนมชุดนั้นมาจากแหล)งผลิตที่มีเอกลักษณ!เดียวกัน คือ จังหวัดเพชรบุรี และยัง
ออกแบบให"ขนมดูสะดุดตาชวนเชิญให"ผู"บริโภคซื้อ รวมถึงการจัดระดับการออกแบบกราฟ7กตามการวางตําแหน)งของสินค"าใน
ตลาดและวัตถุประสงค!ในการซื้อของกลุ)มลูกค"าเปiาหมายด"วย ในขณะเดียวกัน ยรรยง สินธุ!งาม (2548) ได"เสนอแนวคิดในการ
ออกแบบฉลาก กราฟ7กบนบรรจุภัณฑ! โดยคํานึงถึง 1. ตราสินค"า Brand คือ การออกแบบชื่อตราสินค"าของผลิตภัณฑ! จะแสดง
ด"วยตัวอักษร และหรือสัญลักษณ! ของภาพที่เปJนเอกลักษณ!ของผู"ผลิต มีลักษณะโดดเด)น ชัดเจน เหมาะสม จดจําง)าย 2.
ผลิตภัณฑ! Product คือ การนําเสนอข"อมูลให"ผู"บริโภคทราบว)าผลิตภัณฑ!ที่บรรจุอยู)ภายใน คืออะไรควรเน"นข"อดีที่พิเศษของ
ผลิตภัณฑ! ที่แตกต)างจากตราสินค"าชนิดอื่น 3. เปiาหมาย Target หมายถึง กลุ)มคนที่ซื้อผลิตภัณฑ!คือใคร พิจารณาจากเพศ วัย
การศึกษาการทํางานแบ)งได" สองลักษณะ คือการออกแบบโครงสร"างและการออกแบบกราฟ7ก จะต"องคิดพร"อมๆกัน แต)ในทาง
ปฏิบัติ ต"องออกแบบโครงสร"างก)อนอีกรูปแบบหนึ่งของการออกแบบกราฟ7ก บน บรรจุภัณฑ! คือ ฉลากหน"าที่หนึ่งของฉลาก คือ
ทําหน"าที่เปJนจุดขายสินค"า

ขGอเสนอแนะ
ผู"วิจัยมีข"อเสนอแนะจากการวิจัยดังนี้ด"านโครงสร"างและการใช"สอยบรรจุภัณฑ!ควรมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ!ประเภททีจ่ ะ
ใช"ขายในท"องถิ่น เช)น บรรจุภัณฑ!ที่มีขนาดเล็กลง บรรจุจํานวนน"อยชิ้นลง เพื่อเปJนการกระตุ"นยอดขายภายในท"องถิ่น และเปJน
การสร"างตลาดใหม)ต)อไปในอนาคตได" ด"านกราฟ7กบนบรรจุภัณฑ!ควรนํารูปแบบของบรรจุภัณฑ!ที่พัฒนาขึ้นมาใหม)นี้ไปใช"กับ
ผลิตภัณฑ!อื่นๆ เพื่อเปJนการสร"างเอกลักษณ!ให"แก)ทางกลุ)มและทําให"ลูกค"าติดภาพลักษณ!
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ปHที่ 2 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2554 – มีนาคม 2555

ควรมี ก ารวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบของบรรจุ ภั ณ ฑ! ใ ห" เ หมาะสมกั บ ความต" อ งการของผู" บ ริ โ ภคโดยเฉพาะในด" า น
วัตถุประสงค!ของการซื้อ และอาชีพของผู"บริโภค ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ!อาหารเกษตรแปรรูปของกลุ)ม
แม)บ"านเกษตรกรประเภทอื่น เพื่อช)วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ!อาหารทางการเกษตรของไทยให"เปJนที่นิยม และส)งเสริมอาชีพของ
เกษตรกรไทย
ควรมีการวิจัยตลาดในการทํากิจกรรมหาวิธีการาส)งเสริมการขายผลิตภัณฑ!อาหารทางการเกษตรของกลุ)มเพิ่มเติม
ก)อนที่ผู"สนใจจะนําไปใช"ประโยชน!จริงต"องคํานึกถึงกลุ)มเปiาหมาย บรรจุภัณฑ!คู)แข)ง ลักษณะการจัดจําหน)ายหรือการกระจาย
สินค"า รวมถึงความพร"อมในด"านเงินทุนและความสะดวกในการจัดหาบรรจุภัณฑ!ด"วย
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บทนํา
ดิน ถื อเปJ นหนึ่ งในวัส ดุ ก)อ สร"า งที่เ ก) าแก) ที่สุ ด อย) า งหนึ่ ง อาคารที่ ก) อสร" างด" วยดิ นมี ป ระวั ติค วามเปJน มาที่ ย าวนาน
ในปจจุบันยังมีซากของผนังอาคารที่ก)อสร"างด"วยดินซึ่งมีอายุมากกว)า 9,000 ปH อยู)ที่เมืองโบราณซึ่งมีชื่อว)า เจริโค (Ruins of
Jericho) ซึ่งปจจุบันอยู)ในเขตปาเลสไตน! นอกจากนั้นยังมีการสร"างอาคารแบบอิฐดินดิบที่สุสาน (มาสตาบา) ในอียิปอายุกว)า
5,000 ปH รวมถึงบางส)วนของกําแพงเมืองจีนก็มีการใช"ดินเปJนวัสดุก)อสร"างหลักด"วยเช)นกันต)อมาเมื่อมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมได"
เกิดการพัฒนาวัสดุก)อสร"างต)างๆในระบบอุตสาหกรรมขึ้นมากมาย เช)น เหล็ก กระจก รวมถึงคอนกรีตซึ่งได"ถูกนํามาใช"ร)วมกับ
เหล็กในการก)อสร"างทําให"อาคารที่ใช"ดินเปJนวัสดุก)อสร"างหลักถูกลืมเลือนไป
บ"านดิน คือ บ"านแบบธรรมชาติที่ใช"วัสดุหลักในการก)อสร"างคือดินเหนียวซึ่งสามารถหาได"ทั่วไปในท"องถิ่นต)างๆ นํามา
ผสมกับส)วนผสมที่เปJนเส"นใยเพื่อช)วยเพิ่มความแข็งแรงในการยึดเกาะกันของเนื้อดิน บ"านดินถือเปJนสถาปตยกรรมที่มีการรบกวน
ธรรมชาติน"อยมากเนื่องจากวัตถุดิบที่นํามาใช"ในการก)อสร"างเปJนวัตถุดิบที่สามารถหาได"ในท"องถิ่นไม)มีขบวนการในการผลิต
ที่ยุ)งยากซับซ"อนหรือต"องใช"พลังงานจํานวนมหาศาลทั้งเพื่อการผลิตวัตถุดิบและการขนส)งเพื่อการก)อสร"าง ในการก)อสร"างก็ไม)
จําเปJนต" องใช"แรงงานเฉพาะทางมากนัก บ"า นดิ นจึง เปJน คําตอบที่ ดีสํา หรั บคนที่อยากมี บ"านแต)มี ข"อ จํากั ดในด"านทุนทรัพ ย!
หรือไม)อยากรบกวนสภาพแวดล"อม
ในปจจุบัน ประชากร 1 ใน 3 ของโลกยังคงอยู)อาศัยในอาคารที่สร"างด"วยดิน[Rael,Ronald, 2008] ในทวีปแอฟริกา
ประเทศอินเดีย ประเทศจีนตอนใต" ทวีปอเมริกากลางไปจนถึงตอนใต" แถบตะวันออกกลาง บางส)วนของยุโรป ต)างก็มีวัฒนธรรม
การสร"างบ"านด"วยดินซึ่งยังคงหลงเหลืออยู)มาจนถึงปจจุบัน อาคารที่สร"างด"วยดินถือเปJนหนึ่งในภูมิปญญาของชนรุ)นก)อนในการ
สร"างที่อยู)อาศัย สําหรับเมืองไทย ในอดีตก็เคยมีการสร"างอาคารด"วยดินเช)นกัน ดังจะเห็นได"จากภูมิปญญาท"องถิ่นเกี่ยวกับการทํา
ยุ"งข"าวด"วยไม"ไผ)แล"วฉาบด"วยดินผสมขี้วัว การสร"างสิมในภาคอีสาน และห"องแถวค"าขายของคนจีนในเมืองค"าขายเก)าแถบอีสาน
ตอนใต" เปJนต"น นอกจากนั้นในแถบภาคเหนือของประเทศไทย บริเวณจังหวัดแม)ฮ)องสอนยังมีการพบการก)อสร"างบ"านด"วยดินดิบ
ในหมู) บ" า นของชาวจี น ฮ) อ (จี น ฮ) อ คื อ ชาวจี น ยู น านที่ ม าตั้ ง ถิ่ น ฐานอยู) ท างตอนเหนื อ ของประเทศไทย ตั้ ง อยู) ที่ จ.เชี ย งใหม)
จ.เชียงราย จ.แม)ฮ)องสอน) [อรศิริ ปาณินท!, 2540] ปจจุบันบ"านดินกลับมาได"รับความนิยมอีกครั้งในฐานะบ"านที่มีต"นทุนการ
ก)อสร"างต่ําและเปJนมิตรต)อสภาพแวดล"อม

วัตถุดิบ
ดิน หมายถึง วัตถุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการสลายตัวทางกายภาพ และทางเคมีของหินและแร) รวมกับสารอินทรีย!
ที่เกิดจากการสลายตัวของซากพืชซากสัตว!เปJนผิวชั้นบนที่หุ"มห)อโลก ซึ่งดินจะมีลักษณะและคุณสมบัติต)างกันไปในที่ต)างๆ
ตามสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ วัตถุต"นกําเนิด สิ่งมีชีวิตและระยะเวลาการสร"างตัวของดิน[วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2554ก]
โดยดินสามารถจําแนกออกได"เปJน 3 ชนิด คือ
1. ดินเหนียว เปJนดินที่มีเนื้อละเอียด ในสภาพดินแห"งจะแตกออกเปJนก"อนแข็งมาก เมื่อเปHยกน้ําแล"วจะมีความยืดหยุ)น
สามารถป<นเปJนก"อนหรือคลึงเปJนเส"นยาวได" เหนียวเหนอะหนะติดมือ เปJนดินที่มีการระบายน้ําและอากาศไม)ดี แต)สามารถอุ"มน้ํา
ดูดยึด และแลกเปลี่ยนธาตุอาหารพืชได"ดี เหมาะที่จะใช"ทํานาปลูกข"าวเพราะเก็บน้ําได"นาน
2. ดินร)วน เปJนดินที่เนื้อดินค)อนข"างละเอียดนุ)มมือในสภาพดินแห"งจะจับกันเปJนก"อนแข็งพอประมาณ ในสภาพดินชื้นจะ
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ยืดหยุ)นได"บ"าง เมื่อสัมผัสหรือคลึงดินจะรู"สึกนุ)มมือแต)อาจจะรู"สึกสากมืออยู)บ"างเล็กน"อย เมื่อกําดินให"แน)นในฝามือแล"วคลายมือ
ออก ดินจะจับกันเปJนก"อนไม)แตกออกจากกัน เปJนดินที่มีการระบายน้ําได"ดีปานกลาง จัดเปJนเนื้อดินที่มีความเหมาะสมสําหรับ
การเพาะปลูก
3. ดินทราย เปJนดินที่มีอนุภาคขนาดทรายเปJนองค!ประกอบอยู)มากกว)าร"อยละ 85 เนื้อดินมีการเกาะตัวกันหลวมๆ
มองเห็นเปJนเม็ดเดี่ยวๆ ได" ถ"าสัมผัสดินที่อยู)ในสภาพแห"งจะรู"สึกสากมือ เมื่อลองกําดินที่แห"งนี้ไว"ในอุ"งมือแล"วคลายมือออกดิน
ก็จะแตกออกจากกันได" แต)ถ"ากําดินที่อยู)ในสภาพชื้นจะสามารถทําให"เปJนก"อนหลวมๆ ได" แต)พอสัมผัสจะแตกออกจากกันทันที

ดินเหนียว

ดินรHวน
ภาพที่ 1 ประเภทของดิน

ดินทราย

ทราย ทรายเกิดจากหินที่ถูกย)อยเปJนเม็ดละเอียด มีขนาดอนุภาคหรือเม็ดตะกอนระหว)าง 0.0625 ถึง 2 มิลลิเมตร
อนุภาคหนึ่งๆ ของทรายนั้น เรียกว)า "เม็ดทราย" [บุญธรรม ภัทราจารุกุล, 2554] ทรายเมื่อถูกนําไปผสมกับดินเหนียวเพื่อการ
สร"างบ"านดินนั้นจะมีส)วนช)วยในการปiองกันการหดตัวให"กับเนื้อดินเมื่อเนื้อดินแห"ง ทรายสามารถจําแนกออกได"เปJน 2 ชนิด คือ
1. ทรายบกเกิดจากหินทรายที่แตกแยกชํารุดออกมา เปJนเม็ดทรายตามสภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล"อม และจะฝงจมอยู)ใน
พื้นดินเปJนแห)ง ๆ ทรายชนิดนี้จะมีดิน ซากพืชและซากสัตว!ปะปนอยู)ด"วย ในการใช"งานจึงต"องนําทรายมาล"างแยกดินซากพืชและ
ซากสัตว!ออกให"สะอาด ทรายจากทะเลทรายก็จัดเปJนทรายบกด"วย
2. ทรายแม)น้ําทรายชนิดนี้มีอยู)ทั่ว ๆ ไปในที่ราบลุ)มของแม)น้ํา ทรายชนิดนี้เกิดจากปรากฏการณ!ตามธรรมชาติ โดย
กระแสน้ําได"พดั พาทรายจากที่ต)าง ๆ มาตกตะกอนรวมกันในแหล)งที่ราบลุม) ที่เปJนที่รวมของทราย

ทรายบก

ทรายแมHน้ํา
ภาพที่ 2 ประเภทของทราย

เส"นใยหมายถึงวัสดุหรือสารใดๆทัง้ ที่เกิดจากธรรมชาติและมนุษย!สร"างขึ้น ที่มีอัตราส)วนระหว)างความยาวต)อเส"นผ)าน
ศูนย!กลางเท)ากับหรือมากกว)า 100 [นิรนาม, 2554ก] เส"นใยสามารถจําแนกออกได"เปJน 2 ชนิด คือ
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1. เสGนใยธรรมชาติ (Natural fibers) เส"นใยพืช เช)น ฝiาย ลินิน ปอ ปาน นุ)น เส"นใยสัตว! เช)น ขนสัตว! (wool) ไหม
(silk) ผม (hair) แร) เช)น แร)ใยหิน (asbestos)
2. เสGนใยประดิษฐ (Man-made fibers) ประดิษฐ!จากธรรมชาติ เช)น เรยอน อะซิเทต ไตรอะซีเทต เส"นใยสังเคราะห!
เช)น โอเลฟ7นส! โพลีเอสเทอร! โพลีอรามิด ไนลอน แร)และเหล็ก เช)น โลหะ แก"ว เซรามิก กราไฟต!
เส"นใยที่นํามาใช"ในการสร"างบ"านดินนั้นส)วนใหญ)เปJนเส"นใยธรรมชาติที่ได"จากแต)ละท"องถิ่นนํามาผสมกับดินเพื่อเสริมความ
แข็งแรงในการยึดเกาะของเนื้อดิน

เสGนใยธรรมชาติ

เสGนใยสังเคราะห
ภาพที่ 3 ประเภทของเสGนใย

ความสําคัญของสHวนผสมสําหรับการสรGางบGานดิน
การเลือกดินเพื่อใช"สําหรับการก)อสร"างบ"านดินนั้นจําเปJนต"องมีการเลือกใช"ดินที่เหมาะสม ดินเหนียวเพียงอย)างเดียว
และดินเหนียวที่มีทรายเปJนส)วนผสมอยู)ในปริมาณมากเมื่อถูกทําให"แห"งจะแตกและหักง)าย การผสมทรายลงในดินที่จะใช"ก)อสร"าง
นั้นมีส)วนช)วยในการลดการหดตัวของดินเมื่อแห"งลงแต)การผสมทรายนั้นหากมากจนเกินไปจะส)งผลให"ดินไม)เกาะตัวแตกหักได"
ง)ายเมื่อแห"ง นอกจากนั้นยังควรมีการเสริมความแข็งแรงโดยเพิ่มส)วนผสมที่เปJนเส"นใยซึ่งจะช)วยในการยึดเกาะของเนื้อดินทําให"
ไม)แตกหักง)าย[ภูษิต เลิศวัฒนารักษ! และจตุพร ตั้งศิริสกุล, 2550] โดยวัสดุที่เปJนเส"นใย เช)น แกลบ หญ"า ฟาง หรือ ใบหมาก เปJน
ต"น วัสดุเหล)านี้ส)วนใหญ)แล"วจะหาได"จากในท"องถิ่น ทรัพยากรอื่นๆที่สามารถนํามาผสมได"นั้นขึ้นอยู)ตามสภาพพื้นที่แต)ควรจะเปJน
วัสดุที่ไม)แข็งหรือแหลมคม นอกจากนั้นในบางพื้นที่ยังมีการผสมส)วนผสมอื่น เช)น ปูนซิเมนต!ลงไปในเนื้อดินเพื่อช)วยเพิ่มความ
แข็งแรงและปiองกันการถูกกัดกร)อนจากสภาพแวดล"อม

วิธีการสรGางบGานดิน
บ"านดินจะมีลักษณะที่แตกต)างจากบ"านโดยทั่วไปกล)าวคือ วัสดุที่นํามาใช"จะใช"วัสดุที่มาจากธรรมชาติ คือ ดินเหนียว
ทรายและวัสดุเหลือใช"จากการเกษตร ในการใช"ดินมาก)อสร"างบ"านดินนั้นสามารถกระทําได"หลายลักษณะทั้งการใช"ดินและวัสดุ
ผสมเพียงอย)างเดียว การใช"ดินประกอบกับโครงสร"างอื่น การใช"ดินหมาด และการใช"ดินเปJนวัสดุฉาบบนวัสดุอื่น ซึ่งสามารถ
จําแนกวิธีการสร"างบ"านดินได" 7 วิธีคือ
1. การสร"างด"วยอิฐดินดิบ(Adobe)
2. การป<นด"วยดินเหนียว (Cop)
3. การป<นดินกับโครงไม"(Wattle and daub)
4. การใช"เศษไม"หรือหิน(Cordwood or stone)
5. การก)อสร"างด"วยเทคนิคดินอัด(Rammed earth)
6. การใช"กระสอบ(Earthen bag)
7. การใช"ฟางก)อฉาบด"วยดิน(Straw bale)
การก)อสร"างด"วยอิฐดินดิบ (Adobe) เปJนระบบที่ได"รับความนิยมเปJนอย)างมากในประเทศไทยโดยใช"ผนังอิฐดินดิบเปJน
กําแพงรับน้ําหนักของโครงสร"างอาคารข"อดีของระบบนี้คือ สามารถทยอยทําอิฐดินดิบเก็บไว"จนได"ปริมาณที่เพียงพอสําหรับการ
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ก)อสร"างได"ตั้งแต)ก)อนเริ่มทําการก)อสร"างแต)ในการทําอิฐดินดิบนั้นจําเปJนต"องใช"พื้นที่และเวลาสําหรับการตากก"อนอิฐ นอกจากนั้น
ยังต"องมีการเตรียมพื้นที่สําหรับการเก็บรักษาก"อนอิฐอีกด"วย ในการทําอิฐดินดิบนั้นจะใช"ส)วนผสม 3 ส)วน คือ ดินเหนียว ทราย
และวัสดุเส"นใย โดยผสมส)วนผสมทั้งหมดในอัตราส)วน ดินเหนียว 1 ส)วน ทราย 1-2 ส)วน และ แกลบหรือฟางเส"นสั้น(วัสดุเส"นใย)
1.5 ส)วน (ผู"ดูแลระบบ, 2554) ทั้งนี้ขึ้นอยู)กับสภาพของดินที่นํามาใช"ผสมให"เข"ากันจากนั้นจึงนํามาขึ้นรูปเปJนก"อนอิฐ โดยทรายทํา
หน"าที่ในการปiองกันการหดตัวของวัสดุขณะที่วัสดุเส"นใยช)วยในการเสริมความแข็งแรงในการยึดเกาะในเนื้อวัสดุซึ่งเมื่อนํามา
รวมกันและตากให"แห"งแล"วสามารถทดสอบความเหมาะสมของส)วนผสมโดยการสังเกตจากการหดตัวของอิฐ หากอิฐมีการหดตัว
หรือแตกร"าวมากให"เพิ่มทราย นอกจากนั้นยังสามารถทดสอบความแข็งแรงได"โดยการทิ้งอิฐให"ตกลงสู)พื้นดินแล"วสังเกตความ
เสียหายที่เกิดขึ้นกับก"อนอิฐถ"าไม)เสียหายมากนักถือว)าใช"ได"

ภาพที่ 4 การทําอิฐดินดิบ
ที่มา : นิรนาม. 2554ง.
ในการก)อสร"างผู"ก)อสร"างควรเลือกพื้นที่ซึ่งน้ําไม)สามารถท)วมถึงและไม)ใช)ทางน้ําไหลสําหรับสร"างบ"านดิน นอกจากนั้น
หากเปJนพื้นที่ดินถมใหม)ควรถมทิ้งไว"อย)างน"อย 1 ปH หรือผ)านช)วงฤดูฝนสัก 1 ครั้งหรือเปJนดินที่มีการบดอัดเพื่อให"พื้นที่ก)อสร"าง
สามารถรองรับน้ําหนักของอาคารได"โดยไม)มีปญหาการทรุดตัว ฐานรากของบ"านดินจะเปJนฐานรากในลักษณะของฐานแผ)คือการ
กระจายน้ําหนักจากผนังและองค!ประกอบของอาคารลงสู)พื้นดินโดยการกระจายน้ําหนักไปยังพื้นดินบริเวณที่ตั้งอาคารนั้น
โดยตรง สําหรับฐานรากของอาคารนั้นสามารถใช"ดินบดอัดแน)นเปJนฐานรากหรือใช"พื้นและฐานรากเปJนคอนกรีตก็สามารถกระทํา
ได"ซึ่งในการก)อสร"างควรทําพื้นและฐานรากให"เรียบร"อยก)อนเริ่มดําเนินการก)อผนังอาคาร การก)อผนังบ"านดินจะเริ่มทําการก)อจาก
ด"านล)างขึ้นด"านบนโดยผู"ก)อสร"างอาจทําการติดตั้งวงกบประตูหน"าต)างไว"ในช)วงนี้หรือจะเว"นช)องไว"ติดตั้งภายหลังก็สามารถทําได"
เช)นกัน ในการก)อผนังบ"านดินนั้นจะใช"ดินเหนียวผสมน้ําเปJนวัสดุประสาน โดยแรงงาน 3 คนจะสามารถก)ออิฐดินได"วันละ
ประมาณ 300 - 500 ก"อน[นิรนาม. 2554ค.]

ภาพที่ 5 การกHออิฐดินดิบ
ที่มา : นิรนาม, 2554ค.
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การป<นด"วยดินเหนียว(Cob) เปJนอีกวิธีการหนึ่งในการก)อสร"างบ"านดิน ซึ่งการก)อสร"างด"วยวิธีดังกล)าวจะใช"ระบบ
กําแพงรับน้ําหนักเช)นเดียวกับการก)อสร"างด"วยอิฐดินดิบ ส)วนประกอบของวัสดุหลักที่นํามาใช"ในการทํากําแพงประกอบด"วยดิน
เหนียว ทรายและวัสดุเส"นใย เช)นเดียวกับที่ใช"ในการทําอิฐดินดิบ การสร"างโดยวิธีการนี้นั้นได"รับการยอมรับว)าสามารถรองรับ
แรงสั่นสะเทือนจากแผ)นดินไหวได" (Cecelia Goodnow. 2011) เนื่องจากในการก)อสร"างแบบนี้จะใช"ฟางเส"นยาวผสมกับดิน
เหนียวและทรายทําการป<นเปJนแผ)นแบนๆวางซ"อนกันเปJนชั้นๆโดยระหว)างชั้นมีการฝงฟางจากชั้นใหม)ลงไปบนชั้นเดิมทําให"เกิด
การสานกันของเส"นฟางระหว)างชั้นดินเดิมและชั้นดินใหม)ในระบบผนังทําให"ผนังที่ก)อสร"างในระบบนี้มีการผสานและยึดเกาะกัน
เปJนอย)างดีในเนื้อวัสดุ จึงทําให"มีความแข็งแรงมากกว)าการก)อสร"างด"วยอิฐดินดิบ การก)อสร"างด"วยเทคนิคนี้นั้นมีข"อดีในเรื่องการ
สร"างสรรค!จินตนาการได"อย)างไม)จํากัด ชิ้นงานจะเปJนเสมือนงานประติมากรรมขนาดใหญ) แต)การก)อสร"างในลักษณะนี้เปJนการ
ก)อสร"างที่ต"องใช"เวลาและแรงงานในการก)อสร"างค)อนข"างมาก เนื่องจากชิ้นงานแห"งช"าและหากส)วนผสมของวัสดุที่นํามาใช"ก)อไม)ดี
อาจทําให"เกิดปญหาเกี่ยวกับการหดตัวของวัสดุซึ่งสามารถก)อปญหาให"กับอาคารได"ในอนาคต

ภาพที่ 6 การป…นผนัง
ที่มา : Staff Writer, 2011
การป<นดินกับโครงไม"(Wattle and daub) เปJนเทคนิคการก)อสร"างที่แตกต)างจาก 2 ระบบแรก วิธีการป<นดินกับโครง
ไม"นี้จะทําโดยการสร"างโครงผนังด"วยไม"ก)อนจากนั้นจึงนําไม"ไผ)สานมาติดตั้งบริเวณช)องว)างก)อนนําดินผสมกับฟางเส"นยาวมาฉาบ
ทับหุ"มไว" ซึ่งการกระทําในลักษณะดังกล)าวจะเปJนการปกปiองไม"ไผ)สานซึ่งอยู)ด"านในจากสภาพแวดล"อมเปJนการช)วยให"ไม"ไผ)สาน
ซึ่งอยู)ด"านในมีอายุการใช"งานที่ยาวนานขึ้นวิธีการนี้อาคารจะต"องมีโครงสร"างหลักเพื่อรองรับน้ําหนักส)วนต)างๆไว"เช)นเดียวกับการ
ก)อสร"างแบบเสาคานในปจจุบัน เนื่องจากไม)ใช)ระบบกําแพงรับน้ําหนักเหมือน 2 ระบบแรก ระบบนี้ผนังจึงมีน้ําหนักเบากว)าและ
สามารถกําหนดความหนาของผนังได"ตามต"องการ นอกจากนั้นยังสามารถสร"างได"แม"อยู)ในช)วงฤดูฝนซึ่งการก)อสร"างในช)วงฤดูฝน
จะทําการก)อสร"างส)วนของหลังคาก)อนแล"วจึงทําการฉาบผนังภายหลังเพื่อให"หลังคาของอาคารปกปiองผนังที่เพิ่งได"รับการฉาบ
จากสภาพแวดล"อม การก)อสร"างในระบบนี้สามารถพบเห็นได"ในงานสถาปตยกรรมพื้นถิ่นของไทยบางลักษณะ เช)น ยุ"งข"าว
ซึ่งพบว)ามีการฉาบทับโครงไม"ด"วยมูลวัว เปJนต"น

ภาพที่ 7 การป…นผนังกับโครงไมG
ที่มา : Designergirlee, 2011
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การใช"เศษไม"หรือหิน (Cordwood or stone) เปJนวิธีการใช"วัสดุที่หาได"ในท"องถิ่นหรือวัสดุเหลือใช"มาทําการก)อร)วมกับ
ดิน เช)น ไม"หรือหิน เปJนต"น ดังแสดงในภาพที่ 8 โดยกําแพงนี้สามารถใช"เปJนผนังรับน้ําหนักได"เช)นเดียวกับระบบอิฐดินดิบและ
ระบบป<นด"วยดินเหนียว ดินที่นํามาใช"ในการก)อนั้นจะเปJนดินเหนียวผสมกับทรายและวัสดุเส"นใยเช)นเดียวกับที่ใช"สําหรับการ
ก)อสร"างบ"านดินแบบอื่นๆ หากใช"วัสดุท"องถิ่น เช)น ไม" หรือวัสดุอื่นซึ่งอาจไม)ทนทานต)อสภาพแวดล"อมมากนักในการก)อสร"างควร
มีการฉาบทับวัสดุดังกล)าวด"วยดินเพื่อปiองกันการถูกทําลายจากสภาพแวดล"อม การก)อสร"างด"วยวิธีการดังกล)าวนี้มีข"อดีในเรื่อง
ระยะเวลาในการก)อสร"างเนื่องจากใช"วัสดุที่หาได"ในท"องถิ่นหรือเศษวัสดุมาเปJนวัสดุก)อซึ่งจะมีส)วนช)วยให"การทํางานรวดเร็วขึ้น

ภาพที่ 8 การใชGเศษไมGหรือหิน
ที่มา : Anonymous. 2011c
การก)อสร"างด"วยเทคนิคดินอัด(Rammed earth) เปJนวิธีการก)อสร"างบ"านดินอีกลักษณะหนึ่งที่มีความเปJนมายาวนาน
พอกับการก)อสร"างบ"านดินแบบอิฐดินดิบและการป<นด"วยดินเหนียว วิธีการนี้เปJนวิธีการที่ได"รับการฟž<นฟูขึ้นมาเนื่องจากความ
ต"องการวิธีการก)อสร"างที่เปJนมิตรกับสภาพแวดล"อม เทคนิคดินอัดเปJนวิธีการก)อสร"างที่ง)าย มีความแข็งแรงและทนทานต)อ
สภาพแวดล"อม เปJนเทคนิคการก)อสร"างที่พบได"ในแทบทุกทวีป วิธีการก)อสร"างด"วยเทคนิคดินอัดสามารถทําได"โดยการใช"ไม"แบบ
ขึ้นรูปตามแนวที่ต"องการจะสร"างผนังจากนั้นจึงใช"ดินอัดลงไปให"แน)นรอจนดินแห"งจึงทําการถอดแบบทําเช)นนี้ไปเรื่อยๆจนกว)าจะ
ได"ความสูงที่ต"องการ การก)อสร"างด"วยวิธีการดังกล)าวแต)ละชั้นของผนังที่ทําการก)อสร"างควรจะมีความหนาไม)เกินกว)า 0.20 เมตร
เพื่อให"เนื้อดินในผนังได"รับการอัดจนแน)นมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรับน้ําหนักได" วิธีการนี้เปJนวิธีการที่ค)อนข"างใช"เวลาในการ
ก)อสร"างมากและมีต"นทุนค)าก)อสร"างสูงกว)าเนื่องจากเปJนวิธีการที่ต"องใช"แรงงานในการก)อสร"างมาก ในบางพื้นที่มีการผสมซีเมนต!
เข"าไปในดินเพื่อช)วยเพิ่มความแข็งแรง

ภาพที่ 9 การกHอสรGางโดยใชGเทคนิคดินอัด
ที่มา : Anonymous. 2011d
การใช"กระสอบ(Earthen bag) วิธีการนี้เปJนวิธีการที่ได"รับการพัฒนามาจากการทําบังเกอร!ของทหารและการใช"
กระสอบทรายเพื่อปiองกันน้ําท)วมเปJนการก)อสร"างที่มีราคาถูกและสามารถก)อสร"างได"อย)างรวดเร็ว ในการก)อสร"างจะใช"ดินเปHยก
บรรจุลงในกระสอบจากนั้นจึงนํามาวางเรียงตามแนวที่ต"องการโดยสามารถวางเปJนแนวโค"งหรือตรงก็ได" สําหรับหลังคาสามารถ
เรียงกระสอบให"เปJนโดมได"หรือจะใช"หลังคาแบบทั่วไปก็ได" โดยการเรียงกระสอบให"เปJนผนังอาคารจะวางเรียงซ"อนกันเปJนชั้นโดย
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ระหว)างชั้นจะใช"ลวดหนามในการประสาน การก)อสร"างด"วยวิธีนี้มีข"อดีคือสามารถทําได"กับพื้นที่หลายลักษณะเช)นบริเวณน้ําท)วม
ก็สามารถสร"างได"ซึ่งสอดคล"องกับสภาพพื้นที่ในหลายๆแห)งของประเทศไทยที่ต"องเผชิญกับอุทกภัย นอกจากนั้นการสร"างบ"านดิน
ในลักษณะนี้สามารถทําได"แม"ขณะฝนตกแต)มีข"อเสียคือการฉาบผนังให"เรียบสามารถทําได"ยากและสิ้นเปลืองดินฉาบมากกว)าการ
ฉาบบ"านดินที่ก)อสร"างโดยเทคนิคอื่นเนื่องจากร)องบริเวณรอยต)อของกระสอบทรายจะมีความลึกมากกว)ารอยต)อของวัสดุอื่น
เช)น อิฐดินดิบ เปJนต"น

ภาพที่ 10 การกHอสรGางโดยใชGกระสอบ
ที่มา : Kelly Hart and Dr. Owen Geiger .2011
การใช"ฟางก)อฉาบด"วยดิน(Straw bale) เปJนการก)อสร"างโดยการใช"ก"อนฟางอัดนํามาวางเรียงกันลักษณะเดียวกับการ
ก)ออิฐโดยผนังฟางอัดนี้สามารถใช"เปJนผนังรับน้ําหนักได"หรือจะใช"ร)วมกับโครงสร"างอื่นก็ได"เช)นกัน ลักษณะโครงสร"างดังกล)าวถูก
นํามาใช"สํา หรั บการก) อสร" างที่อยู) อาศัยในแถบที่ ราบแอฟริ กัน มาตั้ งแต)สมั ยก) อนประวัติศ าสตร! (Wikipedia the free
encyclopedia, 2011) ด"วยคุณสมบัติของฟางที่มีค)าความเปJนฉนวนสูงจึงมีส)วนช)วยในการปiองกันความร"อนเข"าสู)อาคารได"เปJน
อย)างดี ในการทําบ"านฟางอัดนี้ควรให"ความระมัดระวังในเรื่องความชื้นเนื่องจากความชื้นและแมลงต)างๆซึ่งอาจก)อความเสียหาย
ให"กับอาคารได" นอกจากนั้นผนังฟางอัดยังต"องการพื้นที่สําหรับโครงสร"างผนังมากกว)าการก)อสร"างผนังแบบอื่นๆ การก)อสร"างโดย
การใช"ฟางนั้นควรมีการแยกส)วนของโครงสร"างซึ่งเปJนฟางให"ห)างจากความชื้นด"วยการยกส)วนของฐานผนังให"สูงจากพื้นดินและ
เลือกใช"วัสดุที่มีคุณสมบัติในการปiองกันความชื้น นอกจากนั้นยังสามารถใช"ไม"ไผ)หรือตะแกรงลวดสําหรับการเชื่อมยึดผนังฟางเข"า
ด"วยกันนอกจากนั้นการฉาบผนังยังสามารถใช" ดินผสมทรายและวัสดุเส"นใยมาฉาบทับได"เช)นเดียวกับบ"านดินโดยทั่วไป หรืออาจ
ฉาบทับด"วยปูนซีเมนต!หรือปูนขาว

ภาพที่ 12 การกHอสรGางโดยใชGฟางกHอฉาบดGวยดิน
ที่มา : Jonathan Eveleigh. 2011
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การฉาบผนังบGานดิน
การฉาบผนังของบ"านดินจะมีส)วนช)วยในการปกปiองผนังของบ"านดินจากสภาพแวดล"อมนอกจากนั้นยังเปJนการเพิ่ม
ความงามและสร"างเอกลักษณ!ให"กับบ"านดิน ในการทําดินฉาบนั้นจะมีส)วนผสมที่คล"ายกับที่ใช"ทําอิฐดินดิบ คือ ดินเหนียว ทราย
ละเอียด วัสดุเส"นใย นอกจากนั้นยังควรมีการผสมแปiงเปHยกลงไปเพื่อช)วยในการปiองกันน้ํา (Anonymous. 2011b.) โดยสัดส)วน
ของดินสําหรับฉาบผนังนั้นจะมีสัดส)วนโดยประมาณระหว)างดินเหนียวกับทรายละเอียดประมาณ 1 : 4 (Anonymous. 2011)
สําหรับวัสดุเส"นใยนั้นให"ผสมลงไปตามความเหมาะสม ซึ่งในการฉาบนั้นสามารถทําการทดสอบประสิทธิภาพของดินฉาบได"โดย
การทดลองฉาบในพื้นที่เล็กๆก)อน เพื่อปรับส)วนผสมของดินฉาบให"เหมาะสมกับความต"องการหากดินที่ผสมไว"เมื่อแห"งตัวแล"วเกิด
การแตกร"าวมากให"เพิ่มทรายเข"าไปเพื่อลดการหดตัวของดิน พื้นผิวของดินฉาบสามารถทําให"เรียบลื่นฝุนจับได"ยาก โดยการผสม
ไมก"า (Mica)ชนิดละเอียดลงไป ในการฉาบบ"านดินนั้นมีขั้นตอนในการฉาบดังนี้ (ผู"ดูแลระบบ. 2554ค.)
1. เตรียมดินฉาบให"เรียบร"อยก)อนเริม่ การฉาบผนัง
2. ทําการตกแต)งผนังที่จะทําการฉาบให"เรียบเสมอกัน
3. ทําความสะอาดผนังที่ต"องการฉาบ
4. หากดินฉาบมีน้ําน"อยเกินไปจนทําให"ฉาบไม)ตดิ ควรรดน้ําทีผ่ นังซึ่งต"องการฉาบให"เปHยกเพื่อช)วยให"ฉาบติดง)าย
5. หากผนังไม)เรียบเปJนร)องหรือหลุมลึกควรใช"วัสดุเส"นใยผสมกับดินเพือ่ ซ)อมแซมผนังส)วนนั้นก)อน
6. ในการฉาบควรทําการฉาบจากด"านบนลงด"านล)าง
7. หากต"องการให"ผนังมีความเรียบมากควรใช"ฟองน้ําหรือวัสดุที่มผี ิวเรียบลูบบนผิววัสดุฉาบอีกครั้งเมื่อวัสดุฉาบ
นั้นแห"งพอหมาดๆ

ภาพที่ 13 การฉาบผนังบGานดิน
ที่มา : นิรนาม. 2554ข.

การทําสีบGานดิน
การทําสีให"บ"านดินถือเปJนขั้นตอนสุดท"ายของการทําบ"านดิน โดยคุณสมบัติของวัสดุที่จะนํามาใช"ในการทําสีให"บ"านดิน
นั้นจะต"องสามารถให"ความชื้นเข"าและออกได" ซึ่งวัสดุที่เหมาะสมนั้นควรเปJนวัสดุธรรมชาติ คือ ดิน ดินซึ่งเปJนวัสดุหลักสําหรับการ
ฉาบนั้นมีสีให"เลือกมากมายซึ่งเปJนเอกลักษณ!ของแต)ละท"องถิ่น ตั้งแต)สีขาวของดินขาวเกาลิน สีลาเวนเดอร! สีแดงจากธาตุเหล็ก
สีเทาจากการมีอินทรียวัตถุอยู)มาก สีเหลือง ฯลฯ ซึ่งสีของดินนั้นเกิดจากวัตถุธาตุในดินที่แตกต)างกัน นอกจากนั้นอาจใช"ผงสีผสม
ลงไปในดินสีขาวเพื่อให"ได"สีตามทีต่ "องการ ในการทําสีของบ"านดินนัน้ ดินสีควรเปJนดินเหนียวหรือมีส)วนผสมของดินเหนียว ทราย
ละเอียดในปริมาณเท)ากับดินเหนียวหรือมากกว)า แปiงเปHยกซึ่งจะช)วยเพิ่มความข"นให"กับเนื้อดินและน้าํ มันพืชซึ่งจะช)วยให"ลื่นและ
มีส)วนช)วยในการปiองกันน้ํา
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ภาพที่ 14 การผสมสีบGานดิน
ที่มา : สยามบ"านดิน. 2554
ในการทําสีให"กับบ"านดินควรมีการเตรียมวัสดุอุปกรณ!ต)างๆสําหรับการทําสีไว"ให"พร"อม เช)น แปรงทาสี ซึ่งสามารถใช"มือ
เปล)าได" ฟองน้ําถังหรือกะละมังขนาดที่เพียงพอสําหรับการผสมสีเพื่อทาทั้งอาคาร นั่งร"านหรือบันไดสําหรับการทํางานในที่สูง
ซึ่งในการทําสีนั้นมีขั้นตอนต)างๆดังนี้
1. ตรวจสอบความเรียบร"อยของผิวผนังที่ต"องการทําสีหากมีรอยร"าวให"ทําการซ)อมแซมให"เรียบร"อยก)อน
2. ตรวจสอบผนังที่ต"องการทําสีว)าแห"งสนิทหรือไม)
3. เริ่มทาสีโดยใช"มือหรืออุปกรณ!ทําการทาสีจากด"านบนลงด"านล)าง
4. ในการฉาบหรือทาสีให"ฉาบหรือทาบางๆเมื่อดินที่ฉาบหรือทาลงไปเริม่ หมาดใช"ฟองน้ําชุบน้ําบิดให"หมาดนํามาลูบ
ผนังให"เรียบ
5. หากต"องการฉาบหรือทาทับต"องรอให"สีชั้นแรกแห"งเสียก)อน

สรุป
บ"านดินเปJนบ"านที่สร"างโดยใช"วัสดุก)อสร"างในท"องถิ่น วัตถุดิบหลักที่ใช"ในการก)อสร"างคือดินจึงทําให"บ"านดินเปJนบ"านที่มี
ราคาถูกและเปJนมิตรต)อสภาพแวดล"อมเนื่องจากวัตถุดิบที่ใช"ในการก)อสร"างเปJนวัตถุดิบที่ได"จากธรรมชาติในท"องถิ่นไม)ต"องใช"
พลังงานในการผลิตและขนส)งเหมือนกับวัสดุที่ได"จากระบบอุตสาหกรรมอีกทั้งในการก)อสร"างก็ไ ม)จําเปJนต"องใช"แรงงานฝHมือ
เฉพาะทาง ดังนั้นประชากรที่มีรายได"น"อยหรืออยู)ในท"องถิ่นห)างไกลสามารถทําการก)อสร"างได"ด"วยตนเองและในการก)อสร"างบ"าน
ดินนั้นไม)จําเปJนจะต"องเลือกใช"วิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ได"กล)าวถึงมาแล"วข"างต"นเท)านั้นแต)สามารถเลือกใช"เทคนิควิธีต)างๆร)วมกันได"
ตามความเหมาะสมของทรัพยากรที่มีและสภาพแวดล"อมที่เปJนอยู)ในท"องถิ่น ดังเช)นในสภาวะที่บางพื้นที่มีน้ําท)วมการสร"างบ"าน
ดินด"วยกระสอบทรายก็เปJนอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถทําได" ในบางพื้นที่ที่มีฟางข"าวมากการนําฟางข"าวมาใช"เปJนวัสดุในการ
ก)อสร"างก็เปJนอีกแนวทางหนึ่งที่น)าสนใจหรืออาจใช"หลายๆวิธีหรือทุกวิธีการดังกล)าวข"างต"นมาผสมผสานในการก)อสร"างก็สามารถ
ทําได" ซึ่งบ"านดินถือเปJนสถาปตยกรรมที่ไม)รบกวนสภาพแวดล"อมมากนักเปJนทางเลือกที่ดีสําหรับผู"ที่อยากมีบ"านแต)ไม)อยาก
รบกวนสิ่งแวดล"อมหรือมีข"อจํากัดด"านงบประมาณ นอกจากนั้นบ"านดินยังสามารถสร"างสรรค!ไ ด"หลากหลายรูปแบบตามแต)
จินตนาการและรสนิยมของผู"เปJนเจ"าของ
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บทนํา
ภาพยนตร!การ!ตูนที่สร"างสรรค!ขึ้นโดยอาจารย!ปยุต เงากระจ)าง ได"ออกฉายครั้งแรกตั้งแต)ปH พ.ศ.2498 นับเปJน
ภาพยนตร!การ!ตูนเรื่องแรกอย)างเปJนทางการของไทยชื่อเรื่อง “เหตุมหัศจรรย!ในเช"าวันหนึ่ง” และในปHพ.ศ. 2500 อาจารย!ปยุต
ได"สร"างภาพยนตร!การ!ตูนเรื่อง “หนุมานเผชิญภัย” ในปHพ.ศ. 2503 สร"างภาพยนตร!การ!ตูนเรื่อง “เด็กกับหมี” และผลงานชิ้นเอก
ของอาจารย!ปยุต และของประเทศไทยเปJนภาพยนตร!การ!ตูนขนาดยาวเรื่องแรกของไทยเรื่อง “สุดสาคร” จากนั้นเว"นระยะเวลา
สามสิบกว)าปHจนกระทั่งปH พ.ศ. 2535 อาจารย!ปยุต เงากระจ)าง ได"รับการว)าจ"างจาก JOICEP FILM ประเทศญี่ปุน ให"สร"าง
ภาพยนตร! เพื่อการศึกษาสําหรับสตรีเรื่อง “ชัยชนะของสาวน"อย (My Way)” นับเฉพาะเรื่องที่มีขนาดยาวและออกฉายใน
โรงภาพยนตร!เท)านั้น ไม)รวมงานที่เปJนภาพยนตร!โฆษณา จึงเปJนผลงานที่มีจํานวนไม)น"อย เทียบกับศิลป7นหนึ่งคนได"สร"างสรรค!ขึ้น
ให"กับประเทศไทย อาจารย!ปยุต เงากระจ)าง นับเปJนบุคลากรทางด"านภาพยนตร!การ!ตูนที่สําคัญคนหนึ่งของประเทศไทย สมควร
จะได"รับการยกย)องและให"ความสําคัญในฐานะที่เปJนผู"วางรากฐานการทํางานอุตสาหกรรมด"านภาพยนตร!การ!ตูน แอนิเมชั่น หรือ
ภาพเคลื่อนไหว รวมไปถึงด"านการศึกษาที่เกี่ยวกับในประเทศไทย ตลอดจนเปJนแรงบันดาลใจ เปJนศิลป7นผู"สร"างสรรค!มรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมให"เผยแพร)ออกไปสู)สากล สู)ประชาชนในวงกว"าง ทั้งเปรียบเปJนครูและแบบอย)างให"กับกลุ)มคนรุ)นใหม) ก)อให"เกิด
การตื่นตัวด"านศึกษา และการส)งเสริมอุตสาหกรรมในวิชาชีพการทํางานด"านภาพยนตร!การ!ตูน การศึกษาวิเคราะห!ผลงานของ
ท) า นในเชิ ง วิ ช าการจึ ง เปJ น เพื่ อ ประโยชน! ต) อ การศึ ก ษาและพั ฒ นางานออกแบบภาพยนตร! ก าร! ตู น ตลอดจนงานในด" า น
ศิลปวัฒนธรรม งานด"านสื่อสารมวลชนและงานในสาขาที่เกี่ยวข"องต)อไป
ภาพยนตร!การ!ตูน และแอนิเมชั่นในปจจุบันได"เปJนสื่อหลักในการเผยแพร)โน"มน"าว ชักจูงในการนําเสนอวัฒนธรรม
เรื่องราว อารยะธรรมความเจริญของประเทศได"เปJนอย)างดี (Zhen Liu,2007) และมีการศึกษาพบว)า งานด"านภาพยนตร!การ!ตนู
รวมถึงงานคอมพิวเตอร!แอนิเมชั่น เกิดขึ้นจากส)วนผสมที่หลากหลายและเกีย่ วข"องโดยตรงทั้งหมดกับเรื่องศิลปวัฒนธรรม วิธีการ
ที่จะพัฒนางานในด"านนี้ไปอย)างต)อเนื่อง และเกิดความก"าวหน"าต)อไปได"นั้น ต"องใช"หลักการของสุนทรียภาพด"านความงาม คุณค)า
และความต"องการของสังคมวัฒนธรรมนั้นๆ (Lien Fan Shen, 2007) การ!ตูนและแอนิเมชั่น เปJนสื่อสากลทีส่ ามารถเข"าถึงชนทุก
ชาติทุกภาษา ภาษาภาพที่มีการแสดงออกด"วยบุคลิกลักษณะท)าทางสีหน"า อารมณ!ของภาพยนตร!การ!ตูนนั้นกลับเปJนสิ่งที่ผู"ชมทํา
ความเข"าใจได"ง)ายทั้งเด็กเยาวชนและผู"ใหญ) จึงทําให"ภาพยนตร!การ!ตูนเปJนที่นิยมชื่นชมของทุกวัย ซึ่งเหมือนกับภาพยนตร!ที่เปJน
ส)วนหนึ่งของภาษาในการสื่อสารเช)นเดียวกัน (Peter Kivy, 2004, Page 233) งานด"านแอนิเมชั่นในประเทศไทยเปJนหน)วยหนึ่ง
ของงานหลักของเศรษฐกิจสร"างสรรค! (Creative Economy) ซึ่งมีความสําคัญจนถูกบรรจุอยู)ในร)างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห)งชาติฉบับที่ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) การศึกษาและพัฒนาองค!ความรู"ในเรื่องการ!ตนู และภาพยนตร!การ!ตูนเปJน
แนวทางที่ได"รับการส)งเสริมจากทางภาครัฐ ทั้งจากสํานักงานส)งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต!แวร!แห)งชาติ SIPA (Software Industry
Promotion Agency) มาอย)างต)อเนื่องตั้งแต)ปHพ.ศ. 2546 จนถึงปจจุบัน และ คําว)า การ!ตูนสร"างชาติก็ได"รับการขานรับจาก
สื่อมวลชนและผู"คนในสังคมไทย สอดคล"องกับการตื่นตัวเรื่องเศรษฐกิจสร"างสรรค! ตัวอย)างจากประเทศญี่ปุน การ!ตูนสร"างชาติ
เปJนวลีที่คนในชาติญี่ปุนกล)าวได"อย)างเต็มปากเต็มคํา และเต็มความภาคภูมิ ประมาณการได"ว)าในแต)ละปHชาวญีป่ ุนใช"เงินกว)า 5
แสนล"านเยนไปกับการซื้อหนังสือการ!ตูน และยังบุกไปตีตลาดอีกหลายประเทศทั่วโลก (ถิรนันท! อนวัชศิริวงศ! , พิรุณ อนวัชศิริ
วงศ! ,หน"า 243- 244) มูลค)าทางเศรษฐกิจและรายได"ของภาพยนตร!การ!ตูนที่สร"างรายได"ไปทั่วไปโลกนั้นกว)า 80,500 ล"านบาท
บทสรุปผูบ" ริหารสํานักงานส)งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท!แวร!แห)งชาติ ศึกษาและรายงานผลประกอบการในด"านแอนิเมชั่นของไทยมี
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มูลค)าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นทุกๆปH สรุปผลในปHพ.ศ.2553 มีมูลค)ากว)า 7,000 ล"านบาท ซึ่งนับเปJนการสร"างมูลค)าทางเศรษฐกิจ
อย)างมหาศาลให"กับประเทศไทยอีกทางหนึ่ง
ภาพยนตร!การ!ตูนของไทยนั้นสร"างขึ้นครั้งแรกและได"ถูกบันทึกไว"ในประวัติศาสตร!เมื่อปHพ.ศ. 2498 ซึ่งเริ่มต"นขึ้น
พร"อมๆ กับประเทศประเทศญี่ปุนซึ่งเปJนประเทศที่ทรงอิทธิพลอย)างมากในเรื่องแอนิเมชั่นและการ!ตูน ภาพยนตร!การ!ตูนเรื่องแรก
ของไทยนั้น สร"างขึ้นโดยอาจารย! ปยุต เงากระจ)าง ผู"ซึ่งได"รับการยอมรับเปJนบิดาแห)งวงการภาพยนตร!การ!ตูนไทย และถูกยกย)อง
ให"เปJน วอล!ทดีสนีย! แห)งเมืองไทยอีกด"วย อาจารย!ปยุต เงากระจ)าง เกิดที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ! เข"ามาเรียนต)อที่วิทยาลัยเพาะ
ช)าง และได"สร"างผลงานภาพยนตร!การ!ตูนทั้งขนาดสั้นและยาว ผลงานภาพยนตร!การ!ตูนทั้งหมดสร"างขึ้นตั้งแต)ปHพ.ศ.2498 ถึงปH
พ.ศ. 2535 ภาพยนตร!การ!ตูนที่นับเปJนทางการเรื่องแรกของไทยชือ่ เรื่อง “เหตุมหัศจรรย!ในเช"าวันหนึ่ง” สร"างขึ้นและออกฉาย
เปJนกรณีพเิ ศษแก)สื่อมวลชนและผูช" มที่โรงภาพยนตร! ศาลาเฉลิมไทย เมื่อ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 และต)อมาในปHพ.ศ. 2500
อ.ปยุตก็ได"สร"างภาพยนตร!การ!ตูนเรื่อง “หนุมานเผชิญภัย” ขึ้น ในปHพ.ศ. 2503 สร"างเรื่อง “เด็กกับหมี” และภาพยนตร!การ!ตูน
ขนาดยาวเรื่องแรกของไทยและเปJนผลงานชิ้นเอกของอาจารย!ปยุตและของประเทศไทย ได"แก)ภาพยนตร!การ!ตูนเรื่อง “สุดสาคร”
จากนั้นจนถึงปH พ.ศ. 2535 อาจารย!ปยุต เงากระจ)าง ได"รับการว)าจ"างจาก JOICEP FILM ประเทศญี่ปุน ให"สร"างภาพยนตร!
เพื่อการศึกษาสําหรับสตรีเรื่อง “ชัยชนะของสาวน"อย (My Way)” อาจารย!ปยุต เงากระจ)าง ถึงแก)กรรม เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม
พ.ศ. 2553 ขณะมีอายุได" 81 ปH

ภาพที่ 1 อาจารยปยุต เงากระจHาง วอลทดีสนีย เมืองไทย
ภาพยนตรการตูนเรื่อง “เหตุมหัศจรรยในเชGาวันหนึ่ง”
เนื้อเรื่องชายหนุ)มคนหนึ่ง (ที่มาจากตัวอาจารย!ปยุต เงากระจ)างเอง) หลับอยู)บนเตียงมีสุนัขนอนอยู)บนพื้นใกล"ๆ
นาฬิกาปลุกที่หัวเตียงก็ดังขึ้น สุนัขตื่นขึ้นมาปลุกชายหนุ)มแต)ชายหนุ)มก็ไม)ยอมตื่น สุนัขเลยหลับต)อ นาฬิกาปลุกดังขึ้นอีกครั้ง
พร"อมกับมีค"อนเล็กๆยื่นออกมาจากตีตัวชายหนุ)มที่กําลังหลับให"ตื่นขึ้น ชายหนุ)มตื่นขึ้นมาแต)งตัว พร"อมกับเปJนฝายปลุกสุนัขให"
ตื่นขึ้นบ"าง ชายหนุ)มเดินออกจากบ"านด"วยความรื่นเริง ผ)านแปลงดอกไม"ก็นําดอกไม"มาดมกลิ่น ดอกไม"มีชีวิตทักทายหยอกล"อเล)น
ด"วย ชายหนุ)มเดินต)อมาเจอดอกไม"บนต"นไม" จึงดึงดอกไม"ลงมาดมอีกครั้ง บังเอิญว)ากิ่งไม"นั้นมีรังนกมีนกกกไข)อยู) เมื่อดึงกิ่งไม)ลง
มาดมดอกไม"เสร็จก็ปล)อยกิ่งไม"กลับ ทําให"แม)นกตกใจ และรังนกก็ลอยกระเด็นขึ้น แม)นกโมโหหยิบหนังสะติ๊ก ออกมายิงจนชาย
หนุ)มตัวหมุนโยนอยู)นาน สุนัขของชายหนุ)มวิ่งตามมาพอดี แม)นกทําท)าจะยิงหนังสะติ๊กไปที่สุนัข สุนัขเห็นจึงวิ่งหนีออกไป เปลี่ยน
ภาพมาที่บริเวณสามแยกริมถนนมีตึกแถว ชายหนุ)มเดินมาโบกรถ มีรถสามล"อถีบมารับไป ชายหนุ)มขึ้นรถผ)านบ"านเรือน สะพาน
ข"ามคลอง นั่งรถสามล"อถีบมาเจอกับรถยนต! (รถเกªง) จะชนกัน แต)แล"วรถยนต!ก็กลับมีชีวิตขึ้น มีตา มีปาก พูดคุยกันกับรถสามล"อ
แล"วรถยนต!ก็ยืดตัวล"อรถกลายเปJนขายาวยืดเดินข"ามหัว รถสามล"อถีบวิ่งกันต)อไป มาเจอกับตํารวจจราจร (ที่มีรูปร)างคล"ายกับตัว
การ!ตูนอเมริกาชื่อ ป¢อปอาย กะลาสีเรือ) ตํารวจจราจรห"ามรถสามล"อถีบให"หยุด แต)ปiายจราจรกลับเขียนว)าไป พอตํารวจจราจร
เปลี่ยนปiายเปJนหยุดรถสามล"อถีบกลับไปต)อได"
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ภาพที่ 2 ภาพยนตรการตูนเรื่อง “เหตุมหัศจรรยในเชGาวันหนึ่ง”
ที่มาจากhttp://www.youtube.com/watch?v=H9JE8Nzx3-E
รถสามล"อถีบผ)านมาบริเวณที่เสาชิงชา หน"าศาลาว)าการกรุงเทพฯ สักพักก็วิ่งมาถึงอนุสาวรีย!ประชาธิปไตย ถนนราช
ดําเนิน ชายหนุ)มยิ้มแย"มอย)างอารมณ!ดี ภาพก็ตัดมาที่ริมถนนนั้นมีหญิงสาวคนหนึ่งเดินอยู)ชายหนุ)มเห็นเข"าจึงมองตามบั้นท"ายที่
ส)ายไปมา ทันใดนั้นเอง ซิบกระโปรงด"านหลังของหญิงสาวก็ปริแตกออก ชายหนุ)มที่มองอยู) ตาถลนลอยออกมาจากเปiาตา ภาพ
ตัดมาที่การจราจรที่หนาแน)นคับคั่งอีกครั้งรถสวนกันไปมาและชนประสานงากันระเบิดรุนแรงจน รถและถนนกลายสภาพมาเปJน
กองขยะสุสานรถยนต! ขนาดใหญ) คนทั้งหมดยังมีชีวิตโผล)ออกมาจากซากรถยนต!เหล)านั้น ชายหนุ)มและรถสามล"อถีบวิ่งผ)านไป
โดยไม)ได"รับอันตรายหรือผลกระทบใดๆเลย ภาพจางซ"อนกลับมาเปJนภาพชายหนุ)มหลับอยู)บนเตียง สุนัขก็นอนหลับอยู)ที่พื้น
เหมือนภาพเดิมตอนต"นเรื่อง นาฬิกาปลุกก็ดังขึ้นเอาค"อนเล็กๆทุบหัวชายหนุ)มเหมือนเหตุการณ!เดิมตอนต"น สุนัขตื่นขึ้นก)อนแล"ว
วิ่งออกไป สลับวิ่งเข"ามา ชายหนุ)มตื่นขึ้นแต)งตัวและ โค"งคํานับให"ผู"ชม ม)านป7ดลงตัวอักษรขึ้นคําว)า จบ
วิเคราะหภาพยนตรการตูนเรื่อง “เหตุมหัศจรรยในเชGาวันหนึ่ง”
การวิเคราะห!และวิจารณ!ภาพยนตร!การ!ตูนแอนิเมชั่น องค!ประกอบหรือปจจัยของภาพยนตร!แอนิเมชั่นหลัก ๆ
ที่จะนํามาวิเคราะห!นั้นประกอบด"วย โครงสร"างหลักต)อไปนี้
ดGานเนื้อหาเรื่องราวและแนวความคิด
เนื้อหาในเรื่อง “เหตุมหัศจรรย!ในเช"าวันหนึ่ง” เปJนภาพยนตร!การ!ตูนที่ถูกจําแนกตามประเภทของภาพยนตร! ซึ่ง
จัดเปJนภาพยนตร!การ!ตูนแนวผจญภัย (adventure) ผสมกับแนวจินตนาการ (Fantasy) และจําแนกตามหลักทฤษฎีภาพยนตร!
เปJนภาพยนตร!ในแนวทางรูปแบบนิยม (Formallist) คือการมองไปที่เทคนิค องค!ประกอบด"านภาพแสงเสียง การดําเนินมีแก)น
ของเรื่องอยู)ที่การเดินทางผจญภัยปราบเหล)าร"ายและจินตนาการที่เหนือจริง มีแนวทางการรับอิทธิพล แนวความคิดจากปรัชญา
ศิลปะแนว “เซอร!เรียลริส” (Surrealist) เรื่องราวโดยรวมเปJนเหมือนการเป7ดเผย แสดงตัวตน และแสดงทัศนะคติส)วนตัว บันทึก
ความคิดความเห็นในช)วงเวลาของวัยนั้น ซึ่งเปJนความเข"าใจต)อโลกในทัศนะของ อาจารย!ปยุต และถ"าวิเคราะห!ตามทฤษฎีจิต
วิเคราะห! ของซิกมันด! ฟรอยด! ในเรื่องจิตไร"สํานึก ซึ่งได"นําข"อมูลความฝนมาวิเคราะห!ศึกษาอย)างเปJนวิทยาศาสตร! ได"ข"อสรุป
สําคัญ เรื่องการแปลความฝน (The Interpretation of Dream ) อย)างน"อยสองเรื่องคือ
1. ความฝนเรื่องของความปรารถนาที่เก็บซ)อน (wish fulfillment) กดทับมิดชิดไว"ในจิตไร"
สํานึก ที่จะโผล)ผุดขึ้นมาในเวลาหลับ แต)เปJนการผุดขึ้นมาแบบมีเล)ห!เหลี่ยม แยบยลโดย เฉพาะฝนของผู"ใหญ) ทั้งนี้
เพราะมีตัวแต)งฝน หรือ (dream work) ให"เนื้อหาประหลาดไป
2. ความฝนทําให"ยดื ปะคับประคองเวลาหลับให"นานออกไป (ฝนเพื่อหลับ) การแปลความฝนตามทฤษฎีของฟรอยด!
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มีรายละเอียดหลายประการ ขึ้นอยู)กับการทําความเข"าใจว)าตัวแต)งฝน (dream work) จะปรับแต)งเนือ้ หาความฝนเปJนอย)างไร
เช)นย)อเนื้อหาจนต)างไปจากโครงเดิม ดัดแปลงเปJนสัญลักษณ! (symbol) จัดวางเรื่องราวให"เหลือเชื่อ หรือการเกิดภาพแปลกๆใน
ความฝนซึ่งฟรอยด!เรียกว)าเปJนการหลงผิด (delusion) (ยศ สันติสมบัติ.หน"า32-34,2542)

ภาพที่ 3 ภาพเหตุการณในเรื่องที่แสดงถึงการบิดผันเปลี่ยนแปลงรูปรHางตัวละคร

ภาพที่ 4 ภาพเหตุการณที่แสดงถึงการเปŒดเผยแรงปรารถนาทางเพศภายใตGจิตสํานึกของตัวละครเอก

ภาพที่ 5 ภาพเหตุการณรถยนตชนกันระเบิดรุนแรงแตHกลับไมHมีใครไดGรับอันตรายใดๆ
เนื่ อ งจากเปJ น ภาพยนตร! ที่ ส ร" า งขึ้ น มาเปJ น เรื่ อ งแรก เรื่ อ งราวมี เ นื้ อ หาจากตั ว ละครเอกซึ่ ง ก็ คื อ ตั ว อาจารย! ป ยุ ต
เงากระจ)าง เองตลอดทั้งเรื่อง ในการดําเนินเรื่องของภาพยนตร!การ!ตูน มีลักษณะการเดินเรื่องอย)างเรียบๆในช)วงแรก เหตุการณ!
ที่ดึงความสนใจผู"ชมมีเปJนช)วงๆ สอดแทรกอารมณ!ขันในเรื่องรายละเอียดเล็กๆน"อยๆ เช)น นาฬิกาเกิดมีชีวิตเอาค"อนตีหัวเพื่อปลุก
ให"ตื่น (ซึ่งจริงๆยังคงหลับอยู)) ตีความหมายของเรื่อง (ซึ่งเปJนการฝนว)าตัวเองตื่นขึ้น) ว)าเปJนการยืดเวลาการนอนหลับออกไป เพื่อ
ลดความรู"สึกผิดในการต"องตื่นขึ้นมา และตอนที่เดินไปชื่นชมบรรดาดอกไม"ที่มีชีวิต ดอกไม"ก็แสดงโต"ตอบการชื่นชมของตัวละคร
เอกกลับเช)นกัน เปJนการเพิ่มความสําคัญต)อตนเองของตัวละครเอก (ปมหลงตนเองแบบออติปุส) นกที่ถูกรบกวนเอาหนังสะติ๊ก
ยิงตัวละครเอก (ราวกับมีสถานะเปJนคนอีกคน) มีความหมายถึงการถูกลงโทษจากสังคมหรือผู"คนรอบข"างหรือไม) ในเรื่องความผิด
บางอย)างในใจตัวละครเอก จึงสร"างตัวละครแม)นก ขึ้นมาเพื่อลงโทษตนเองในความผิดนั้น เรื่องราวดําเนินต)อมาตัวอาจารย!ปยุต
นั่งรถสามล"อถีบไปเจอกับรถยนต!ที่ไม)ยอมหลีกทางให"แก)กัน ซักครู)ล"อของรถยนต!ก็เปลี่ยนรูปร)างไปเปJนขาเดินข"ามหัวสามล"อถีบ
ไป ตีความรถยนต!เปJนสัญลักษณ!แบบฟรอยด! คือเพศชายซึ่งมีอํานาจเหนือกว)าตัวละครหลัก ที่นั่งรถสามล"อถีบเปJนความอ)อนด"อย
กว)าทั้งทางสังคมและทางเศรษฐกิจ (ดูภาพประกอบที่ 3 ) เรื่องดําเนินต)อมารถสามล"อถีบวิ่งมาหยุดตอนที่ตํารวจจราจรทําในสิ่ง
ตรงข"ามกับที่เห็น เช)นปiายจราจรบอกให"ไปแต)สั่งให"หยุดรถ เปลี่ยนปiายเปJนหยุดแต)ให"รถไป ตีความเนื้อหาในตอนนี้ว)าอาจเปJนมุก
ตลกหรืออาจตีความไปถึงเรื่องของสภาพสังคมในช)วงปHพ.ศ. (ยุคของพล.ต.อ.เผ)า ศรียานนท! ที่มีคําขวัญว)า “ใต"ฟiานี้ไม)มีอะไรที่
ตํารวจไทยทําไม)ได"”) ที่ตํารวจอาจมีอํานาจมากจนสามารถทําสิ่งต)างๆให"เปJนเรื่องที่ถูกต"องได"ด"วยอํานาจของตนเอง ซึ่งก็อาจเปJน
การลดทอนปมความกลัวให"ออกมาในเชิงการล"อเลียนให"เปJนความตลกขับขัน เรื่องราวดําเนินมาที่ รถสามล"อถีบวิ่งผ)านถนนราช
ดําเนิน และอนุสาวรีย!ประชาธิปไตย แล"วเจอกับหญิงสาวซึ่งเดินอยู)ริมถนน จู)ๆ ซิปกางเกงด"านหลังแตกเผยให"เห็นเนื้อนวล
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หญิงสาว ตัวละครเอกก็แสดงความตื่นเต"นและตกใจ เปJนการเป7ดเผยแรงปรารถนาเรื่องเพศภายใต"จิตสํานึกของตัวละครเอกตาม
ช)วงอายุวัยหนุ)ม (ดูภาพประกอบที่ 4 ) การดําเนินเรื่องได"มาสู)จุดที่แสดงความตื่นเต"นเร"าใจสูงสุดของภาพยนตร!การ!ตูน คือในฉาก
ที่รถยนต!วิ่งมาชนกันหลายคันและเกิดระเบิดขึ้นตามมาอย)างรุนแรง ท"องถนนก็กลายสุสานที่มีซากรถยนต!พังเสียหายน)ากลัว
แต)คนขับรถยนต!ทุกคันก็ไม)เปJนอะไรเลยกลับโผล)หน"ามาเหมือนไม)ได"แสดงความรู"สึกใดๆเลย รถสามล"อถีบที่ตัวละครเอกโดยสาร
มาวิ่งผ)านเหตุการณ!ทั้งหมดไปโดยไม)ได"สนใจ ไม)ได"รับอันตรายหรือเกี่ยวข"องใดๆกับเหตุการณ!เลย(ดูภาพประกอบที่ 5 ) เรื่องจบ
ลงตอนที่ภาพแสดงให"เห็นว)าตัวละครเอกยังหลับอยู) เรื่องทั้งหมดเปJนเพียงการฝนไป การตีความเนื้อหาไปสอดคล"องกับเหตุการณ!
ทางประวัติศาสตร!โลกในยุคต"นๆของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม เปJนนายกรัฐมนตรี ซึ่งสภาวะสงครามโลกครั้งที่สองพึ่งจบลง
อาจารย!ปยุต อาจจะถ)ายทอด และสะท"อนความรู"สึกถึงภาวะสงครามที่มีแต)เรื่องรุนแรง ความเสียหาย จึงไม)อยากเข"าไปเกี่ยวข"อง
พยายามหลีกหนี หรือไม)ต"องการมีส)วนร)วมด"วย
อาจารย!ปยุต เงากระจ)าง ในยุคต"นๆใช"ตัวเองเปJนตัวละครเอกเพื่อสื่อความรู"สึกของตนเองที่มีต)อสังคม สภาพแวดล"อม
ความรู"สึกที่เปJนอยู)ในช)วงอายุนั้นๆ บันทึกถึงความเจริญพัฒนาของกรุงเทพฯที่มีรถรามากขึ้น สภาพสังคมในเมืองกรุงเทพฯ
สภาพสังคมโลก
ดGานสุนทรียศาสตร ทัศนะธาตุทางศิลปะ
สุนทรียศาสตร!และความงามในภาพยนตร!การ!ตูนเรื่อง “เหตุมหัศจรรย!ในเช"าวันหนึ่ง” มีการออกแบบภาพให"ดูเรียบ
ง)าย ลดทอนรายละเอียด ปรับเปลี่ยนสัดส)วนของตัวละคร ภาพและฉากสถานที่สภาพแวดล"อมที่เปJนจริงทั้งหมด ซึ่งเรียกว)า
(Exacegeration) เพื่อเน"นการแสดงออกทางด"านอารมณ! สื่อความงามที่เชื่อมโยงกับทัศนคติแบบสมัยใหม) (the modernist
spirit) ที่ว)าภาพยนตร!การ!ตูนเปJนโลกของการเปลี่ยนแปลงรูปร)าง, การหมุนกลับหัว, และลักษณะชั่วคราว” และการให"
ความสําคัญอย)างผิวเผินกับบุคลิกลักษณะเหล)านี้เปJน “ข"อดี,เปJนแรงจูงใจ, และลักษณะเด)น” เนื่องจาก “การยกเลิกรูปแบบ
(disolution of form)” (Esther Leslie ,81) แสดงให"เห็นถึงบางสิ่งที่สําคัญกว)า เช)นประโยชน!ในความรู"สึกสร"างความตลก
ขบขัน การวิพากษณ!วิจารณ!สังคม และความรู"สึกผ)อนคลายเปJนมิตร ผู"ดูรับรู"สารที่จะสื่อออกมาได"รวดเร็วง)ายขึ้น และ ได"รับ
อิทธิพลทางการออกแบบตัวการ!ตูน และฉากจากดีสนีย!และ loony toon และการ!ตูนอเมริกาที่มีการพัฒนาเปJนอย)างมากในยุคปH
คศ. 1928-1950 ในเรื่องการออกแบบที่ใช"ลักษณะการลดทอนรายละเอียดและสัดส)วนจากความจริงในธรรมชาติ เช)นรถยนต!
เปลี่ยนรูปร)างมีขา รถสามล"อหดตัวบีบรูปทรงย)อลลงเพราะเบรค รวมถึงเน"นการออกแบบทัศนียภาพให"ดูแบนเรียบแบบสองมิติ
ไม)เน"นสัดส)วนรูปร)างที่มีความลึกหรือมีมิติมาก แต)การออกแบบโดยรวมก็เสริมเติมความเปJนไทยลงไปในภาพเช)น ชุดแต)งกาย
เสื้อผ"า รถ ฉาก สถานที่สําคัญในประเทศไทย ความเปJนอยู)

ภาพที่ 6 วงจรสีแสดงการออกแบบใชGสีแบบคูHสีตรงขGาม และกลุมH สี ในเรื่อง “เหตุมหัศจรรยในเชGาวันหนึ่ง”
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การใชGสีในการออกแบบภาพยนตรแอนิเมชั่น
โทนสีโดยรวม อยู)ในโทนหม)นและเทา เปJนการใช"สีในวงจรสีขั้นที่สอง คือการใช"สีแม)สีหลักขั้นที่หนึ่ง ที่มีค)าสีแท" (Hue)
ผสมกันกับสีขาวและสี เทา ทําให"สีลดความรุนแรง และมีการใช" สีคู)ตรงข"ามในวงล"อสี ของ Johannes ltten ที่เรียกว) า
Complementary Colour คือ สีคู)ตรงกันข"ามหรือสีคู)เคียงกัน (Anne – Laure to. 2553) ซึ่งช)วยเพิ่มความน)าสนใจให"ผู"ดู ตัว
ละครถูกขับออกมาให"เด)นกว)าฉากด"านหลัง บางช)วงเน"นความรู"สึกก็ใช"สีในโทนมืด และสีดํา ให"ความรู"สึกตื่นเต"นน)ากลัวรุนแรงเข"า
มาผสมในสีหลักของภาพ ในฉากตอนรถชนกันระเบิด ภาพรวมการใช"สี เปJนการใช"สีที่สบายตา ปญหาโดยรวมในการวิเคราะห!สี
เนื่องจากภาพยนตร!ที่หาชมได"นั้นเปJนการถ)ายทําด"วยขนาดความละเอียดไม)มาก (* ลักษณะสีที่วิเคราะห!นี้มาจากวิดีโอคุณภาพ
ไม) ดี นั ก ซึ่ ง บั น ทึ ก ภาพยนตร! ก าร! ตู น เรื่ อ ง“เหตุ ม หั ศ จรรย! ใ นเช" า วั น หนึ่ ง ” อาจมี ค วามคลาดเคลื่ อ นไม) ต รงกั บ ต" น ฉบั บ จริ ง
จึงไม)สามารถวิเคราะห!ได"อย)างสมบูรณ!ครอบคลุม ไปถึงการใช"โทนสีในการลําดับเรื่องและสื่อสารอารมณ!)

ภาพการใชGแสดง เพื่อแสดงอารมณและลําดับเรื่องราวในภาพเคลื่อนไหวเรื่อง เหตุมหัศจรรยในเชGาวันหนึ่ง
การใชGสีเพื่อเลHาเรื่องในภาพยนตรการตูนเรื่อง “เหตุมหัศจรรยในเชGาวันหนึ่ง”
มีการแบ)งใช"สีและองค!ประกอบของภาพได"ตามอารมณ!ของเรื่องเปJนช)วงๆ ช)วงแรกตอนตัวละครตื่นนอน การใช"สี
ขั้นที่สองออกมาในโทนกลางๆสีเทา สีแดงชมพูอ)อน สีในส)วนเงาก็ผสมสีคู)ตรงข"ามคือสีเขียวเข"าไป จากนั้นช)วงที่สองมีการใช"ส)วน
ที่เปJนเงามืดสีดําในส)วนฉากหลังเพื่อเพิ่มความโดดเด)นให"กับตัวละครที่มีสีสว)างต)อจากนั้นก็ใช"สีโทนสว)างสดใสมากขึ้น ในตอนที่
เจอสาวสวยเดินผ)านมา ก็มีการใช"สีเสื้อผ"าตัวละคร และฉากในช)วงสีเปJนสีแดงชมพูบานเย็นสว)างโดดเด)นเหมาะสมกับเหตุการณ!ที่
พูดถึงเรื่องความประทับใจสดชื่น ต)อมาก็เข"าสู)โทนสีมืดหม)น และ
คุณภาพของแสงและเงาแบบสลัวๆ ในฉากรถชนกันระเบิดรุนแรง และฉากต)อมาใช"โทนสีหดหู) ขาวเทาดํา มีสีอื่นๆเช)นเขียวเข"ม
และชมพูอ)อนๆเข"ามาใช"เพียงแค)เล็กน"อยจากนั้นก็ใช"สีโทนกลางๆชมพูขาวเทา เขียวเข"มต)อไปจนจบเรื่อง สรุปการใช"สีใช"คู)สีตรง
ข"ามที่ทําการลดความเข"มด"วยการผสมสีขาว สีเทา และสีคู)ตรงข"ามเข"าด"วยได"ได"อารมณ!การใช"สีที่ดูสวยงามลงตัวตามหลักทฤษฎี
สีได"อย)างน)าสนใจ
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การออกแบบลักษณะตัวละคร
ตัวละครเอกซึ่งเปJนหลักในการดําเนินเรื่องราวคือตัวอาจารย!ปยุต เงากระจ)างเอง มีลักษณะที่เรียกว)า Exaxgeration
คือการยืดและลดทอนสัดส)วนเพื่อเพิ่มและดึงดูดความสนใจให"กับผู"ชม การออกแบบตัวละครมีลักษณะเส"นที่โค"งมนไม)มเี หลีย่ มมุม
ในรูปทรง ช)วยให"บุคลิกตัวละครดูเปJนมิตร การเพิ่มสัดส)วนหัวให"โต แต)ตัวเล็กกว)าความจริง ทําให"ดูคล"ายเด็กเพิม่ ความลงตัวของ
องค!ประกอบให"ดูแล"วน)ารัก รวมทัง้ อิทธิพลของการออกแบบตัวการ!ตูนจากอเมริกาทั้งดีสนีย! และ Fleischer Studio
(ผู"ออกแบบสร"างตัวละครป¢อปอาย) ในเรื่องการเน"นและลดทอนสัดส)วนตัวละครเช)น ศีรษะและตาที่มขี นาดใหญ) ปากกว"าง หูกาง
แขนขาหดสั้น ความสูงสัดส)วนเหมือนเด็กอายุสี่ขวบ ท"องที่มีลักษณะปองกลม มีการเปลี่ยนรูปร)างตาโปนถลนออกมานอกเบ"าตา

ภาพที่ 7 การออกแบบตัวละคร ตัวละครเอกอาจารยปยุต สุนัข นาฬิกา แมHนก ตํารวจจราจร และฉากในเรื่อง
ตัวละครอื่นๆ เช)น สุนัขก็แสดงเอกลักษณ!การออกแบบ ซึ่งมีที่มาถ)ายทอดจากรูปร)างรูปทรงของสุนัขพันธ!ไทยพื้นบ"าน
แต)ลดทอนสัดส)วนลง ตัวละครคนถีบสามล"อ ที่มีหน"าตาลักษณะทางกายภาพเหมือนคนไทย และเครื่องแต)งกายแบบไทย เช)น
ใส)หมวกกะโล) ตํารวจที่แต)งกายชุดสีกากี รถเกªงที่ขับผ)านมาจู)ๆก็กลายร)างมีชีวิต แล"วเปลี่ยนรูปร)างมีขาขึ้นมาแทนล"อ รูปร)าง
เหมือนสร"างมาจากยางยืด แม)นกที่อยู)บนต"นไม"มีลักษณะแสดงท)าทางและอารมณ!เหมือนคน หญิงสาวที่เจอข"างทาง คนขับรถที่
ชนกัน อุปกรณ!ประกอบฉาก เช)นห"องนอนที่มีมุ"ง การถอดเสื้อนอนของตัวละครเอก ที่นอนของสุนัข
สรุปวิเคราะหอัตลักษณทางศิลปกรรมไทยในภาพยนตรการตูนเรื่อง “เหตุมหัศจรรยในเชGาวันหนึ่ง”
ภาพยนตร!การ!ตูนเรื่อง “เหตุมหัศจรรย!ในเช"าวันหนึ่ง” มีความเปJนอัตลักษณ!ศิลปกรรมไทยร)วมสมัยอยู)หลายส)วนเช)น
การออกแบบตัวละคร ก็ทําการลดทอนสัดส)วนหน"าตารูปร)างจากลักษณะทางกายภาพของคนไทย เครื่องแต)งกาย การใส)เสื้อผ"า
แบบไทย รวมทั้งสัตว!ในเรื่อง เช)น นก และสุนัขที่มีรูปร)างหน"าตาเปJนเอกลักษณ!พันธุ!ไทยเดิม รวมทั้งฉาก อุปกรณ!ประกอบฉาก
อื่นๆ สถานที่ สถาปตยกรรมในเรื่องก็ถ)ายทอดออกมาจากสถานที่สําคัญๆ ของกรุงเทพฯ ซึ่งเปJนสถาปตยกรรมที่แสดงออกถึง
ความเปJนไทยอย)างร)วมสมัย เช)นอนุสารีย!ประชาธิปไตย บ"านเรือนตึกแถวถนนราชดําเนิน เสาชิงช"า บ"านเรือนของชาวบ"าน
สภาพห"องนอนของคนไทยทั่วไป และตอนจบเรื่องก็มีการนําเอาลายไทยประเพณีมาออกแบบประดับผ"าม)านเป7ดป7ดเรื่องราว การ
ดําเนินเรื่องก็สะท"อนเรื่องราว ประวัติศาสตร! สังคม วัฒนธรรมความเปJนไทยในยุคนั้นได"อย)างชัดเจน
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ภาพที่ 8 ภาพยนตรการตูนเรื่องหนุมานเผชิญภัย(ครั้งใหมH)
ที่มาบันทึกเทป VSH จากรายการที่นี่เมืองไทยช)อง11 ประมาณปH 2542 โดยผู"เรียบเรียง
ภาพยนตรการตูนเรื่อง ”หนุมานเผชิญภัย (ครั้งใหมH)” ปH พ.ศ. 2500 /20 นาที
เนื้อเรื่อง ภาพยนตร!การ!ตูนเรื่อง “หนุมานเผชิญภัย (ครั้งใหม))”
“เมื่ อ คอมมิ ว นิ ส ต! เ ข" า ครองพารา หนุ ม านจึ ง ต" อ งสํ า แดงฤทธิ์ ” หนุ ม านเผชิ ญ ภั ย เปJ น ภาพยนตร! ก าร! ตู น ต) อ ต" า น
คอมมิวนิสต! ได"รับทุนจากสํานักงานข)าวสารอเมริกา ใช"เวลาทํางานนาน 9 เดือน ด"วยเหตุผลทางการเมือง ยุคการปกครองของ
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตชต! ซึ่งเกิดปHวอกและตราประจําตัวคือหนุมาน (อุบล สุทธนะ ,ไม)ระบุเลขหน"า ปH 2549) จึงถูกกล)าวหาว)า
เปJนการ!ตูนล"อการเมือง จึงห"ามฉาย จนกระทั่งเปลี่ยนรัฐบาลใหม) ปH พ.ศ. 2503 จึงได"รับอนุญาตให"นําออกฉายได" เรื่องหนุมาน
เผชิญภัยเปJนเรื่องราวของเมืองที่มีเลี้ยงอาศัยอยู)ราวกับเมือ งมนุษย! เสียงมัจฉานุเล)าให"หนุมานฟงถึงสภาพความเปJนไปใน
บ"านเมือง อาหารการกิน รถรา ผู"คน แล"วก็เล)าเน"นถึงลิงบางพวกที่มีพฤติกรรมความเชื่อที่เกี่ยวข"องในเรื่องทางการเมืองที่เหมือน
ลัทธิคอมมิวนิสต! มีการจัดการชุมนุน การปลุกระดมให"ปฏิวัติเลิกล"มระบบปกครองโดยพระราม มีลิงพวกที่สนับสนุนพวกหนึ่งทํา
ร"ายตํารวจ ทําลายบ"านเมือง และเป7ดประตูเมืองให"ยักษ!เข"ามาจับกุมลิงที่ไม)เห็นด"วย ทําลายสิ่งปลูกสร"างวัดวัง รูปเคารพของ
พระราม เปลี่ยนธงประจําเมือง แต)ในตอนสุดท"ายหนุมานกับพวกลูกๆ และลูกน"อง รวมทั้งชาวเมืองพระรามที่ออกมาช)วยปรับ
ยักษ! พวกลิงที่ทรยศไปจนหมดแล"วจึงเชิญธงพระรามขึ้นสู)ยอดเสาเหมือนเดิม บรรดาลิงที่ถูกปล)อยตัว และลิงชาวเมืองต)างก็
แสดงความดีใจกันและเรื่องก็จบลง

ภาพที่ 9 การออกแบบกลุHมสี และ การใชGสีคูHตรงขGาม
ในภาพยนตรการตูน เรื่อง “หนุมานเผชิญภัย (ครั้งใหมH)”
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วิเคราะหเนื้อหาภาพยนตรการตูนเรื่อง “ หนุมานเผชิญภัย (ครั้งใหม)) ”
เนื้อหาของภาพยนตร!การ!ตูนเรื่อง “หนุมานเผชิญภัย (ครั้งใหม))” มีเนื้อหาโดยรวมเปJนเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อทาง
การเมือง ซึ่งสํานักข)าวสารอเมริกาให"การสนับสนุนสร"างขึ้นเพื่อต)อต"านคอมมิวนิสต! เนื้อเรื่องจึงโน"มน"าวให"เชื่อว)าลัทธิความเชื่อ
ทางการเมืองคอมมิวนิสต!นั้นไม)ดี กล)าวถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นและความไม)น)าวางใจในลัทธินี้ โดยผ)านวรรณกรรมไทย
และเอเชียโบราณเรื่อง “รามเกียรติ” ซึ่งเปJนตํานานการสู"รบกันระหว)างฝายพระราม (คนและลิงซึ่งเปJนฝายดี) กับฝายยักษ!
(สัญลักษณ!ความไม)ดี) แต)เปลี่ยนเหตุการณ!ของเรื่องให"เปJนพระรามเปJนฝายอเมริกา (ประชาธิปไตยและระบบกษัตริย!) ฝายยักษ!
เปJนฝายคอมมิวนิส ต! ฝายในเมืองพระรามมีการปลุก ระดมโน"มนาวชาวเมืองให"เห็นด"ว ยกับฝายยักษ! โจมตีฝายพระราม มี
ประชาชนชนลิงส)วนหนึ่งยอมเชื่อตามปฏิวัติบ"านเมืองและยอมให"ฝายยักษ!เข"ามาโจมตี (การเป7ดใจเชื่อในลัทธิคอมมิวนิสต!)
เปลี่ยนแปลงทําลายล"างความเชื่อเดิมและลงโทษผู"ที่ไม)เห็นด"วย จนในที่สุด ก็มีอัศวินลิงขาว (หนุมาน) เข"ามาช)วยเหลือปราม
ปรามพวกยัก ษ!อ อกไปจนสิ้ น เหตุก ารณ!ทั้ งหมดถู กสร"า งเปJน ภาพยนตร!การ!ตู นเมื่อ ปHพ .ศ. 2500 แต) ก็มี ความคล" ายคลึ งกั บ
เหตุการณ!จริงทางการเมืองของไทย ทั้งในอดีตที่ผ)านมาและกระทั่งปจจุบัน
การใชGสีในการออกแบบภาพยนตรการตูนเรื่อง “ หนุมานเผชิญภัย (ครั้งใหม)) ”
การใช"สีในภาพยนตร!การ!ตูนเรื่องนี้มีการใช"สีในขั้นที่สองและสามเปJนหลัก คือสีที่เปJนแม)สีแต)ผ)านการผสมสีขาวหรือเทา
เพื่อทําให"สีเกิดคุณค)าสีเบาลง นุ)มนวลไม)รุนแรงเท)าแม)สี และมีการใช"สีที่ผสมกันระหว)างแม)สีหลัก เช)นสีส"ม สีม)วง สีน้ําตาล แล"ว
นํามาผสมกับสีขาวหรือสีเทา จัดเปJนสีขั้นที่สาม โดยรวมการออกแบบใช"สีให"อารมณ!ภาพได"น)าสนใจ สวยงาม สีสันสนุกสนาน
สดใส เข"ากับกลุ)มผู"ชมได"หลากหลายตั้งแต)เด็กจนถึงวัยผู"ใหญ) ทําให"ดูสนุกมากขึ้นกับเนื้อหาของเรื่องที่มีความหนักและเข"าใจยาก
ให"เปJนเรื่องที่สามารถดูได"ง)ายขึ้นการวิเคราะห!สีในเรื่องนี้อ"างอิงค)าสีบางส)วนมาจากหนังสือ คือชีวิต คือปยุต คือ Animation
“วอลท! ดิสนีย! เมืองไทย” ปยุต เงากระจ)าง ส)วนการวิเคราะห!เรื่องการใช"สีในภาพยนตร!การ!ตูนตลอดทั้งเรื่อง ซึ่งเปJนวิดีโอที่ผู"
เรียบเรียงอัดไว" ไม)สามารถวิเคราะห!และนํามาอ"างอิงได"เพราะเกิดความคลาดเคลื่อนของสี ความผิดเพี้ยนและคุณภาพของภาพไม)
ตรงกันเมื่อเทียบและตรวจทานกับภาพในสิ่งพิมพ!หนังสือที่กล)าวมาขั้นต"น การวิเคราะห!เรื่องการออกแบบใช"สีในภาพยนตร!
การ!ตูนเรื่องนี้จึงวิเคราะห!ในส)วนภาพบางส)วนโดยรวม
การใช"สีในเรื่องเปJนโทนที่สดใส แม"จะเปJนสีขั้นที่สองและสาม และใช"สีร)วมกันระหว)างสีโทนร"อนและสีโทนเย็น เปJนการ
เพิ่มความขัดแย"งของแสงและสี ช)วยทําให"ภาพมีความน)าสนใจ
การออกแบบตัวละครเรื่อง “หนุมานเผชิญภัย(ครั้งใหมH)”
การออกแบบตัวละครในเรื่อง หนุมานเผชิญภัย(ครั้งใหม)) ลักษณะศิลปกรรมและการออกแบบมีเอกลักษณ!เฉพาะ
ชัดเจน ตัวละครหลักลดทอนและได"ปรับเปลี่ยนมาจากงานจิตรกรรมไทยประเพณีเรื่องรามเกียรติ์ ซึ่งเปJนวรรณกรรมและตัวละคร
ที่คนไทยรู"จักกันดีอย)างกว"างขวาง
ตัวละครที่นํามาใช"เล)าเรื่องได"แก)หนุมาน เปJนลิงที่มีฤทธิ์วิชาอาคมในการต)อสู)หลากหลายรูปแบบ
มัจฉานุลูกของหนุมานเปJนลิงที่มีฤทธิ์ไม)แพ"พ)อ ยักษ! ตัวลิงชาวเมือง ตัวละครทั้งหมดมีลักษณะกลมมน ให"ความรู"สึกไม)แข็งกร"าว
ดูรวมๆให"ความเปJนมิตรน)าดู โดยเฉพาะตัวละครเอกหนุมานและลูกลิง ที่ออกแบบโดยการใช"รูปทรงโค"งมนนุ)มนวล สีสันที่ใช"เลือก
สีโทนเย็นและผสมกับสีขาวได"ค)าสีขั้นที่สองโทนสีออกมาอ)อนๆไม)บาดตา สีขาว เหลือง ฟiาและเขียว ตัวลิงชาวบ"านโดยรวมใช"สี
กลางๆ สีเทา สีน้ําตาลผสมขาว ใส)เสื้อผ"าสีสันต)างๆกันเพียงส)วนเล็กน"อย เพื่อเพิ่มสีสันและความน)าสนใจในภาพ (ดูภาพประกอบ
ที่ 10) ส)วนตัวละครยักษ!ใช"สีเขียว สีแดงให"ตัดกันดูรุนแรงในส)วนผิวและเสื้อผ"า รวมถึงการออกแบบท)าทาง สีหน"า ที่ทําให"ดู
เหมือนเปJนฝายไม)ดี ใจร"าย ก"าวร"าว (ดูภาพประกอบที่ 11)

ภาพที่ 10 การออกแบบตัวละครกลุHมสีและตัวละครหนุมานและลูก (ตัวละครฝ•ายดี)
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ภาพที่ 11 การออกแบบกลุHมสีและตัวละครยักษ และลิงแดง ตัวละคร (ฝ•ายรGาย)
ภาพจากหนังสือ คือชีวิต คือปยุต คือ Animation “วอลท! ดิสนีย! เมืองไทย” ปยุต เงากระจ)าง
สรุป วิเคราะหอัตลักษณทางศิลปกรรมไทยในภาพยนตรการตูนเรื่อง “หนุมานเผชิญภัย (ครั้งใหมH)”
ลักษณะศิลปกรรมที่แสดงอัตลักษณ!ไทยในงานออกแบบภาพยนตร!การ!ตูนเรื่องนี้อยู)ที่ การปรับเปลี่ยนหยิบยืมตัวละคร
จากงานจิตรกรรมแนวประเพณีของไทยมาใช"เปJนตัวละครหลัก ซึ่งลักษณะจิตรกรรมไทยมีเอกลักษณ!สําคัญในเรื่องศิลปกรรมและ
งานออกแบบหลายอย)าง แม"รับอิทธิพลจากภาพเขียนจีนมาบ"างแต)ได"ปรับเปลี่ยนไปจนมีเอกลักษณ!ของตนเอง เช)น การใช"เส"นที่
อ)อนช"อยงดงาม บางส)วนเลียนแบบลวดลายในธรรมชาติเช)น พืช ดอกไม" ลักษณะภาพสัดส)วนไม)ถูกหลักการเขียนกายวิภาค มี
ลักษณะการเขียนในเชิงอุดมคติแบบความเชื่อไทยและเอเชีย ตัวละครเอกมีร)างกายผอมบาง เอวคอดกิ่วเหมือนสตรี ตัวละครที่
ออกแบบเปJนตัวละครที่จินตนาการขึ้นจากเนื้อหาในวรรณกรรมไทยเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งเปJนที่รู"จักโดยทั่วไป เมื่อนํามาปรับให"มี
ความเรียบง)าย เหมาะสมลงตัว ก็เปJนที่ยอมรับได"ง)าย ในเรื่ององค!ประกอบภาพ ฉากและสีสัน แสดงออกถึงความปJนอัตลักษณ!
ไทยที่ นําตัวละครจากจิตรกรรมไทยมาใช" นําลวดลายไทยประเพณีมาประยุกต!ให"เกิดความร)วมสมัยขึ้นในฉากต)างๆ มีการใส)ฉาก
ที่มีสถาปตยกรรมไทย เช)น พระราชวังวัง วัด และบ"านเรือน ประติมากรรมรูปพระราม นอกจากนั้นยังมีฉากธรรมชาติอื่นๆ ที่
ประกอบไปด"วยสัตว!ต)างๆ นกยูง ลิง ปลา ต"นไม" ที่แสดงถึงความเปJนไทยได"ตามธรรมชาติความเปJนจริง

ภาพที่ 12 ภาพยนตรการตูนเรื่องสุดสาคร
ภาพยนตรการตูนเรื่อง “สุดสาคร”
เนื้อเรื่องสุดสาคร เปJนตัวละครในเรื่องพระอภัยมณี วรรณกรรมเรื่องเอกของมหากวีรัตนโกสินทร! ท)านสุนทรโวหารภู)
โดยสุดสาครเปJนลูกของพระอภัยมณีกับนางเงือกที่ช)วยเหลือพระอภัยมณีหนีมายัง เกาะแก"วพิสดาร สุดสาครเกิดที่เกาะแก"ว
พิสดารและอยู)เติบโตกับพระฤๅษี เมื่อโตขึ้นสุดสาครจึงออกตามหาพ)อ โดยมีม"านิลมังกรเปJนพาหนะณ เกาะแก"วพิสดาร นางเงือก
ได"ให"กําเนิดบุตรชายที่เกิดจากพระอภัยมณี ชื่อ สุดสาคร พระฤๅษีที่อยู)ในเกาะแก"วพิสดารได"เลี้ยงดูและสั่งสอนวิชาต)างๆ ให"สุด
สาคร จนสุดสาครมีอายุได" 3 ขวบ สุดสาครจึงออกเดินทางตามหาพระบิดา (พระอภัยมณี) ที่ออกจากเกาะแก"วพิสดารไป โดยมี
สัตว!พาหนะคู)ใจ คือ ม"านิลมังกร ทั้งสองได"หลงไปในเกาะผีสิง จึงต"องต)อสู"กับพวกผีทั้งหมดในเกาะเปJนเวลา 7 วัน 7 คืน จน
เกือบจะเสียท)า แต)ที่สุดแล"วก็รอดมาได"ด"วยความช)วยเหลือจากพระฤๅษีเกาะแก"วพิสดาร หลังจากนั้นสุดสาครได"เดินทางต)อจน
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พบกับชีเปลือย และถูกชีเปลือยล)อลวงเอาม"านิลมังกรและไม"เท"าวิเศษจนถูกผลักตกหน"าผา เดชะบุญที่สุดสาครไม)ตายจึงกลับมา
ชิงไม"เท"าวิเศษคืนไปได"ที่เมืองการเวก เจ"าเมืองการเวกได"รับอุปการะสุดสาครไว"เปJนลูกบุญธรรม จนสุดสาครโตขึ้น จึงออก
เดินทางตามหาพระบิดาต)อ โดยครั้งนี้เจ"าเมืองการเวกให"เสาวคนธ!และหัสชัยซึ่งเปJนพระโอรสและพระธิดาของพระองค! พร"อมทั้ง
กองเรือรบจํานวนหนึ่งออกเดินทางไปกับสุดสาครด"วย ระหว)างทางกองเรือของสุดสาครถูกฝูงผีเสื้อยักษ!โจมตีและจับตัวเอา
เสาวคนธ!และหัสชัยไป สุดสาครติดตามไปสังหารผีเสื้อยักษ!และชิงตัวทั้งสองคนกลับคืนมาได"สําเร็จและเดินทางออกตามหาพระ
บิดาต)อไป
วิเคราะหภาพยนตรการตูนเรื่อง “สุดสาคร”
การวิเคราะห!และวิจารณ!ภาพยนตร!การ!ตูนแอนิเมชั่น องค!ประกอบหรือปจจัยของภาพยนตร!แอนิเมชั่นหลักๆที่จะนํามา
วิเคราะห!นั้นประกอบด"วย โครงสร"างหลักต)อไปนี้
ดGานเนื้อหาและแนวความคิด
เรื่องราวของสุดสาครเปJนเรื่องย)อที่นํามาจากบทประพันธ!เรื่องพระอภัยมณี ของ กวีเอกยุคต"นรัตนโกสินทร!
สุนทรภู) ที่นับเปJนบทประพันธ!เรื่องเอกอีกหนึ่งเรื่องของมหากวีไทยสมัยต"นรัตนโกสินทร! พระสุนทรโวหาร หรือท)านสุนทรภู) กวีที่
ได"รับการยอมรับในระดับโลก ในโอกาสครบรอบวันเกิด 200 ปH พ.ศ. 2529 ยูเนสโกประกาศให"ท)านเปJนบุคคลสําคัญของโลกใน
ด"านวรรณกรรม เรื่องสุดสาครเปJนเรื่องที่ประพันธ!ขึ้นจากจินตนาการโดยผสมผสานเอาชีวิตจริงบางส)วนของสุนทรภู)เองเข"ามา
เสริมดัดแปลง เปJนเรื่องราวการผจญภัยของพระอภัยมณี ตื่นเต"น เร"าอารมณ!สอดแทรกเรื่องราวความสนุกสนาน มีคติสอนใจ ทั้ง
เรื่ อ งความกตั ญ ¬ู ที่ ลู ก มี ต) อ แม) แ ละพ) อ (สุ ด สาครกั บ พระอภั ย มณี ) ความรั ก และผู ก พั น ในครอบครั ว การครองเรื อ นของ
พระอภัยมณี ที่สื่อถึงถ"ามากคู)มักก)อให"เกิดเรื่องทะเลาะวุ)นวาย ความซื่อสัตย!การไว"วางใจมนุษย! ซึ่งมีครบรสชาติของนิทาน และ
วรรณคดีไว"หลายด"าน จัดกลุ)มเนื้อหาเปJนเรื่องราวเดินทางผจญภัย เน"นถึงความสุกสนาน ตื่นเต"น
สุนทรียศาสตร ทัศนธาตุทางศิลปกรรม
ด"านภาพที่ปรากฏในงานออกแบบภาพยนตร!การ!ตูนสุดสาครนั้น มีคุณค)าความงามตามหลักสุนทรียศาสตร!ใน
เรื่องการออกแบบฉาก ตัวละคร มีความกลมกลืนสอดคล"องงดงาม องค!ประกอบของภาพมีความลงตัวเน"นจังหวะที่สมดุลในทุก
ฉาก การเน"นส)วนที่สําคัญทําได"อย)างสมดุล สร"างความน)าสนใจให"ภาพที่ออกมา มีการผสมผสานภาพที่ถ)ายทอดจากธรรมชาติ
และภาพที่สร"างสรรค!ขึ้นมาจากแนวคิดและจินตนาการได"อย)างลงตัวงดงาม และสอดแทรกความเปJนไทยไว"ได"ชัดเจนสวยงามลง
ตัวดังบทวิเคราะห!ด"านต)างๆต)อไปนี้
การออกแบบสีในภาพยนตรการตูนแอนิเมชัน่ เรื่องสุดสาคร
การออกแบบใช"สีสันในภาพยนตร!การ!ตูนเรื่องสุดสาคร มีการใช"สีสันอย)างสดใส โดยรวมเปJนการใช"สีจากค)าสีในขั้นที่ 2
คือใช"แม)สีมาผสมกับสีขาว สีเทา หรือสีดํา ไม)ได"ใช"ค)าสีสดๆ และมีการใช"สีคู)ข"างเคียง หรือเรียกอีกแบบว)าสีคู)ตรงข"าม เน"นสีม)วงสี
เหลือง หรือสีส"มผสมขาวกับสีน้ําเงินน้ําทะเลของสุดสาครในวงล"อสีของ Johannes ltten ที่เรียกว)า Complementary Colors
ซึ่งให"ความรู"สึกตื่นเต"นผจญภัย เร"าใจและดูลงตัว จากตารางต)อไปเปJนการถ)ายทอดการใช"สีในช)วงต)างๆของภาพยนตร!การ!ตูน
ที่แสดงถึงช)วงอารมณ!ของเรื่องที่ต)างกันไป เช)นช)วงที่สุดสาครต"องลาแม)ออกเดินทางไปตามหาพ)อ การออกแบบสีในช)วงดังกล)าว
ก็จะดูหม)นเศร"าด"วยสีม)วง สีฟiา สีเทาและสีดํา
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ภาพที่ 13 วงจรการใชGสี และกลุHมโทนสีในเรื่องสุดสาครมีการจับคูHสีตรงขGามในสHวนตัวละครกับฉากหลังเพื่อเนGนตัวละคร
หลักใหGมีความโดดเดHน ตัดกับฉากทGองทะเล เพื่อเพิ่มความดึงดูดตHอผูGชม
การออกแบบลักษณะตัวละคร
การออกแบบตัวละครในภาพยนตร!การ!ตูนเรื่องสุดสาคร เปJนการออกแบบที่มีเอกลักษณ!เฉพาะตนในการออกแบบ
มีลักษณะการการออกแบบตัวละครที่มีเอกลักษณ!ความเปJนไทยชัดเจน มีพัฒนาการแตกต)างจากการ!ตูนดีสนีย!มากขึ้น ต)างจาก
ทั้งสองเรื่องแรกดังที่กล)าวมา เช)นตัวละครเอกสุดสาคร มีลักษณะเปJนเด็กมีศีรษะโต นุ)งห)มหนังเสือ ซึ่งเปJนชุดนักบวชฤาษี
ลักษณะเส"นรูปร)างรูปทรงมีความนุ)มนวลอ)อนช"อยใส)เส"นสายที่มีความกลมกลืนกับลายไทยประยุกต!ที่ปรากฏอยู)ในในตัวละคร
และฉากต)างๆภายในเรื่องตัวละครม"านิลมังกรก็ออกแบบให"ลักษณะอิงความเปJนจริงตามธรรมชาติคือรูปร)างของม"าผสมผสานกับ
รูปทรงที่จินตนาการจากในความคิด ได"แก)หัวม"านิลที่มาจากมังกร สัตว!ในตํานานและวรรณคดีทั้งจีนและไทยโบราณ ผู"ออกแบบ
ใส)ลวดลายไทยในตัวละครได"อย)างแนบเนียนงดงามลงตัว เปJนการออกแบบตัวละครขึ้นมาจากเปJนการผสมผสานความเปJนจริง
กับรูปทรงในจินตนาการได"อย)างสวยงามลงตัว สีสันที่ใช"ก็แสดงความรู"สึกที่สง)างามน)าเกรงขาม สีครามน้ําเงิน สีม)วง และสีเขียว
เปJนสีหลักของตัวละครม"านิลมังกร ซึ่งช)วยขับเน"นให"ตัวละครเอกที่มีสีส"ม สีเนื้อ โดดเด)นขึ้นมาในทุกๆตอน ภาพตัวละครนางเงือก
มีการออกแบบให"ลักษณะจริงตามธรรมชาติผสมกับรูปทรงในจินตนาการคือส)วนขากลายเปJนหางปลา ผสมผสานลายเส"นแบบ
จิตรกรรมไทยลงไปอย)างลงตัวงดงามในเรื่องของการแสดงสรีระอย)างนุ)มนวลชวนมององค!ประกอบสวยงาม และใช"คติการเขียน
จิ ต รกรรมไทย ภาพไทย เช) น เขี ย นคิ้ ว โก) ง ดั่ ง คั น สร ปากเปJ น รู ป กระจั บ เอวคอดกิ่ ว ผอมบาง มี มิ ติ แ บนราบอยู) ร ะนาบ
แค)สองมิติเท)านั้น

ภาพที่ 14 ตัวละครนางเงือกแมHของสุดสาคร
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ภาพประกอบในเรื่องมีการนําเอารูปแบบสถาปตยกรรมไทยอ)อนช"อย ตัวละครฤาษีครูของสุดสาคร ออกแบบโดยใช"คติ
ความเชื่อและฐานวัฒนธรรมไทยจากเรื่องเล)าตํานานพื้นบ"าน นักบวชซึ่งอาศัยปฏิบัติธรรมอยู)อย)างโดดเดี่ยว ไม)เข"ามาข"องเกี่ยวกับ
ชุมชน มีวิชาความรู"ความสามารถจนมีผู"คนชนชั้นสูงเดินทางไปรับใช"ฝากตัวเปJนลูกศิษย!ตดิ ตามไปเรียนรู"วิชาต)างๆ การออกแบบก็
ใช"เครื่องแต)งกายคือนุ)งห)มหนังเสือสีส"ม มีลวดลายเสือสีดํา สร"างความน)าเกรงขาม ข)มขวัญ สร"างความน)าเชื่อถือให"ตัวละคร

ภาพที่ 15 ตัวละครพระฤาษี ชูชก บรรยากาศบGานแบบไทย ทิวทัศน บGานเมือง พระราชวังและสHวนประกอบฉากตHางๆ
ในเรื่อง “สุดสาคร”
เอกลักษณ!ความเปJนศิลปกรรมไทยในภาพยนตร!การ!ตูนเรื่องสุดสาครมีความเด)นชัดทั้งเรื่องการออกแบบตัวละคร
เครื่องแต)งกาย ฉาก สภาพแวดล"อม ลวดลายประดับตกแต)ง วัฒนธรรมความเชื่อ การประยุกต!ใช"ความรู"ด"านจิตรกรรมไทยเข"ามา
ผสมผสานในการออกแบบสร"างสรรค!รูปแบบทางศิลปกรรม เปJนการประยุกต!นําความรู"ของไทยมาผสมผสานกับหลักการ
ออกแบบ ศาสตร!ด"านภาพยนตร!การ!ตูนของตะวันตก ได"อย)างลงตัวงดงาม น)าศึกษาเรียนรู"วิเคราะห!ถึงรายละเอียดเพิ่มเติม
สืบต)อไป

สรุปอัตลักษณภาพรวมความเปzนศิลปกรรมไทย
ในภาพยนตร!การ!ตูนทั้งหมดที่กล)าวมาของ อาจารย!ปยุต เงากระจ)าง ทั้งหมดนั้น ผลงานในช)วงแรกๆได"รับอิทธิพลการ
ออกแบบตัวละคร และสภาพแวดล"อม รวมถึงรูปแบบ (Style) จากการ!ตูนของอเมริกา แต)เมื่อมีการพัฒนาสร"างสรรค!ต)อมาก็มี
ความเด)นชัดทั้งในเรื่องรูปแบบความเปJนไทย และความมีเอกลักษณ!เฉพาะตนมากยิ่งขึ้นในหลายๆ ด"าน ดังหัวข"อต)างๆที่จะกล)าว
สรุปดังต)อไปนี้
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ภาพที่ 16 การใชGแสดงเพื่อแสดงอารมณและลําดับเรื่องราวในภาพเคลื่อนไหวเรื่อง สุดสาคร
การออกแบบตัวละคร ที่สร"างความมีเอกลักษณ!เฉพาะตน มีลักษณะโดดเด)นไม)เหมือนกับชาติอื่นๆ ทําให"รู"ตัวตน สํานึกร)วมใน
วัฒนธรรมและความนึกคิดบรรทัดฐานของสังคม มีความหมายในเชิงคุณภาพมากกว)าปริมาณและแสดงความเปJนไทยในแบบอุดม
คติ ความเชื่อ ภูมิปญญา ได"ด"วยการนําเอาตัวละครในวรรณคดีไทย เช)น เรื่องรามเกียรติ์ เรื่องพระอภัยมณี มาสร"างเปJนตัวละคร
หลัก และรวมถึงตัวละครที่แสดงภาพชีวิตจริงของคนไทย ไม)ว)าจะเรื่องการแต)งกาย รูปร)างหน"าตาบุคลิกภาพ สะท"อนสังคม
วัฒนธรรมประเพณีของไทย ซึ่งนําเสนอออกมาเปJนตัวละครหลักและตัวละครเสริมในภาพยนตร!การ!ตูนเรื่องต)างๆ เช)น เรื่องเหตุ
มหัศจรรย!ในเช"าวันหนึ่งที่ใช"ตัวละครจากตัวอาจารย!ปยุต เงากระจ)างเอง และตัวละครประกอบในเรื่องคนขี่สามล"อ ตํารวจจราจร
และตัวละครอื่นๆได"แสดงความเปJนชีวิตจริงที่พบเห็นได"ทั่วๆไปในประเทศไทยยุคสมัยที่สร"างภาพยนตร!การ!ตูนขึ้น นอกจากนัน้ ตัว
ละครมีการออกแบบสร"างสรรค!จาก ศิลปะไทยแบบจารีตประเพณี ซึ่งได"นําบางส)วนจากจิตรกรรมไทย ภาพไทย มาใช"เปJนตัว
ละครเช)นในเรื่องหนุมานเผชิญภัย(ครั้งใหม)) เช)น ตัวละครพระราม ตัวลิง ตัวยักษ! และต)อมาได"มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาการ
ออกแบบตัวละครขึ้น มาใหม) ด"วยเช)น ในเรื่อ งพระอภั ยมณี ตั วละครม" านิ ลมัง กร ตัว นางเงือ ก ปลาต)างๆ ซึ่ งการออกแบบมี
พัฒนาการของตัวละครที่มีความเหมาะสม และแสดงเอกลักษณ!ต)างไปจากภาพในจิตรกรรมไทย และส)วนในการออกแบบฉาก
องค!ประกอบภาพ เช)น ต"นไม"ที่ออกแบบลดทอนมาจากลายไทย สถาปตยกรรม พระราชวัง บ"าน สิ่งของเครื่องใช"ที่มีการ
ออกแบบขึ้นสําหรับภาพยนตร!การ!ตูน ล"วนแต)มีที่มาจากความเปJนไทยในชีวิตจริง ผสมผสานกับภาพที่มาจากจินตนาการ และ
ภาพที่นํามาใช"จากจิตรกรรมไทย
การใชGสี ถึงจะมีการนําหลักทฤษฎีการใช"สีแบบตะวันตกเข"ามาควบคุมโทนอารมณ!การเล)าเรื่องและบรรยากาศของภาพโดยรวม
แต)ความเปJนเอกลักษณ!และการควบคุมการใช"สี ก็แสดงออกถึงการใช"สีแสดงเอกลักษณ!ความเปJนไทย ที่มีรูปแบบการใช"สีหลักมา
จากสีในงานจิตรกรรมไทยที่ประกอบด"วยสีแบบเบญจรงค!ที่มีสีหลักอยู)ห"าสี คือ สี มีการควบคุมสี เช)นสีแดงชาด สีเขียวแบบงาน
จิตรกรรมไทยและเพิ่มเติมสีใหม)เพื่อการสื่ออารมณ!ของภาพยนตร! และมีการใช"สีในบรรยากาศของแสงแบบเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต" เช)นสีที่สดใส แสงที่รุนแรง สีของแดดที่สว)างจ"า สีของต"นไม"ที่เขียวสดใสหลากหลายเฉดสี การใส)สีแบบสด ตัดกันให"อารมณ!ที่
สนุกสดชื่น ไม)มีบรรยากาศแสงมืดมัวเหมือนประเทศในแถบยุโรป อเมริการวมทั้งการเลือกนําเอาสีในจิตรกรรมไทยมาใช"ในการ
ออกแบบและทั้งหมดดังที่กล)าวจึงทําให"มีการสะท"อนคุณค)าความเปJนเอกลักษณ!ในทุกๆส)วนของศิลปกรรมไทยลงในภาพยนตร!
การ!ตูนของอาจารย!ปยุต เงากระจ)าง
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หลักเกณฑและคําแนะนําสําหรับผูGเขียนบทความ
วารสารวิชาการศิลปะสถาปตยกรรมศาสตร! มหาวิทยาลัยนเรศวร Art and Architecture Journal
Naresuan University (AJNU) เปJนวารสารที่ตีพิมพ!เพื่อเปJนแหล)งเผยแพร)ความก"าวหน"าของผลงานวิชาการ
บทความวิ จัย และบทความวิ ชาการทางสาขาศิ ล ปกรรมและสถาปตยกรรม ให"แก)คณาจารย! นิ สิ ต และ
นักวิชาการทั้งในและนอกสถาบัน และนอกจากนั้นยังใช"เปJนสื่อกลางรายงานและแลกเปลี่ยนผลการวิจัย
แนวความคิด หรือความรู"ที่เปJนประโยชน!และมีคุณค)าที่เกี่ยวข"องกับผลงานวิชาการ และการวิจัยทางสาขา
ศิลปกรรมและสถาปตยกรรม ซึ่งวารสารวิชาการศิลปะสถาปตยกรรมศาสตร!
มหาวิทยาลัยนเรศวร มี
หลักเกณฑ!ในการนําผลงานมาตีพิมพ!ในวารสารฯ โดยจะต"องได"รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู"ทรงคุณวุฒิ
ก)อน เพื่อให"วารสารมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล สามารถนําไปใช"ประโยชน!และอ"างอิงได"ต)อไปในอนาคต
ผลงานที่ส)งมาตีพิมพ!จึงต"องมีสาระน)าสนใจ เปJนผลงานที่ทบทวนความรู"เดิมหรือองค!ความรู"ใหม)ที่ทันสมัย และ
จะต"องเปJนผลงานที่ไม)เคยเสนอหรือกําลังเสนอเพื่อตีพิมพ!ในวารสารวิชาการใดมาก)อน โดยวารสารวิชาการ
ศิลปะสถาปตยกรรมศาสตร! มหาวิทยาลัยนเรศวร รับตีพิมพ!ต"นฉบับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1. ประเภทของผลงานที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ
1.1 บทความวิชาการ (Article) เปJนบทความที่เขียนขึ้นในลักษณะวิเคราะห!วิจารณ! หรือเสนอแนวคิด
ใหม)ๆ จากพื้นฐานทางวิชาการที่ได"เรียบเรียงจากผลงานทางวิชาการของตนเองหรือของผู"อื่น หรือเปJนบทความ
ทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเปJนความรู"ที่มีประโยชน!แก)คนทั่วไป
1.2 บทความวิจัย (Research Article) เปJนบทความที่มีการค"นคว"าอย)างมีระบบและมีความมุ)งหมาย
ชัดเจน เพื่อให"ได"ข"อมูลหรือหลักการบางอย)างที่จะนําไปสู)ความก"าวหน"าทางวิชาการ หรือการนําวิชาการมา
ประยุกต!ใช"ให"เกิดประโยชน! บทความวิจัยมีลักษณะเปJนเอกสารที่มีรูปแบบของการวิจัยตามหลักวิชาการ เช)น
มีการตั้งสมมติฐานหรือมีการกําหนดปญหาที่ชัดเจนสมเหตุผล โดยจะต"องระบุวัตถุประสงค!ที่เด)นชัดแน)นอน
มีการรวบรวมข"อมูล พิจารณาวิเคราะห! ตีความและสรุปผลการวิจัยที่สามารถให"คําตอบหรือบรรลุวัตถุประสงค!
ตามที่ต"องการได"
2. การจัดเตรียมตGนฉบับ
2.1 ตัวอยHางตGนฉบับ (Templete): สามารถ Download ได"จาก Website ของวารสาร
http;//www.arch.nu.ac.th/ajnu
2.2 ตัวหนังสือ: ใช"ตัวอักษร Browalia New ขนาดตัวอักษร 14 ในการจัดเตรียมบทความ
2.3 เลขหนGา: ควรมีการกํากับเลขหน"าทุกหน"าตรงกลางด"านล)างของกระดาษ A4
2.4 ชื่อเรื่อง: ไม)ควรเกิน 100 ตัวอักษรรวมเว"นวรรค
2.5 ชื่อผูGเขียนบทความ: อยู)ถัดมาจากชื่อเรื่อง หากมีผู"เขียนบทความหลายคนที่สังกัดต)างหน)วยงาน
กั น ให" ใ ช" ตัว อั ก ษรอารบิ ค ตั ว เล็ ก กํ า กั บ เหนื อ ตั ว อั ก ษรสุ ด ท" า ยของนามสกุ ล แต) ล ะคนใส) เครื่ อ งหมายจุ ล ภาค
(comma) ถั ด จากตั ว อั ก ษรอารบิ ค ตามด" ว ยเครื่ อ งหมายดอกจั น (asterisk) สํ า หรั บ ผู" เ ขี ย นบทความ
สําหรับติดต)อ
2.6
ที่อยูHผูGเขียนบทความ: อยู)ถัดลงมาจากชื่อผู"เขียนบทความ ให"เขียนเรียงลําดับตามตัวอักษร
อารบิคที่กํากับไว"ในส)วนของชื่อผู"เขียนบทความ
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2.7
อีเมลผูGเขียนบทความ: อยู)ถัดจากที่อยู)ของผู"เขียนบทความ ให"ใส)อีเมล!ของผู"เขียนบทความ
ที่สามารถติดต)อได"ในระหว)างดําเนินการ
2.8 บทคัดยHอ: ให"มีเพียงย)อหน"าเดียว โดยไม)ใช"หัวข"อย)อยในบทคัดย)อ หากเปJนบทความภาษาไทย
ต"องมีบทคัดย)อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผู"เขียนบทความควรกําหนดคําสําคัญ (keywords) ของเรื่องแต)
ไม)ควรเกิน 5 คํา
2.9 องคประกอบของบทความ
2.9.1 บทความวิชาการ ประกอบด"วย
1.บทนํา
- ชื่อเรื่อง
- ชื่อผู"เขียนบทความ
- ที่อยู)ผู"เขียนบทความ
- ผู"เขียนบทความสําหรับติดต)อ
- บทสรุป (Summary)
- คําสําคัญ (Keywords ) จํานวนไม)เกิน 5 คํา
2.เนื้อหา
- บทนํา (Introduction) เพื่อกล)าวถึงความน)าสนใจของเรื่องที่นําเสนอก)อนเข"าสู)เนื้อหา
ในแต)ละประเด็น
3.บทสรุป
เพื่อขมวดปมเรื่องที่นําเสนอ พร"อมข"อเสนอแนะจากผู"เขียนบทความเกี่ยวกับ เรื่องดังกล)าว
สําหรับให"ผู"อ)านได"พิจารณาประเด็นที่น)าสนใจต)อไป
2.9.2 บทความวิจัย ประกอบด"วย
1.หน"าชื่อเรื่อง - ชื่อเรื่อง
- ชื่อผู"เขียนบทความ
- สังกัด (ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย จังหวัด) และอีเมล!ผู"เขียนบทความ
2.บทคัดย)อ
- บทคัดย)อต"องระบุถึงความสําคัญของเรื่อง วัตถุประสงค! วิธีการศึกษา
ผลการศึกษา และบทสรุป ความยาวไม)เกิน 300 คํา
3.เนื้อหาบทความ- บทนํา (ความสําคัญของที่มา ปญหาของงานวิจัย วัตถุประสงค!การวิจัย)
- วัสดุอุปกรณ!และวิธีการ
- ผลการศึกษา
- อภิปรายผลการศึกษา
- สรุปผลการศึกษา
- กิตติกรรมประกาศ (ถ"ามี)
2.10 เอกสารอGางอิง: เอกสารที่นํามาอ"างอิงควรได"มาจากแหล)งที่มีการตีพิมพ!ชัดเจน อาจเปJนวารสาร
หนังสือหรือข"อมูลอินเตอร!เน็ตก็ได" ทั้งนี้ผู"เขียนบทความต"องเปJนผู"รับผิดชอบต)อความถูกต"องของเอกสารอ"างอิง
ทั้งหมด ก)อนส)งต"นฉบับ ผู"เขียนบทความควรตรวจสอบถึงความถูกต"องของการอ"างอิงเอกสาร เพื่อปiองกัน
ความล)าช"าในการตีพิมพ!บทความ เนื่องจากบทความที่การอ"างอิงไม)ถูกต"องจะไม)ได"รับการส)งต)อเพื่อพิจารณา
โดยผู"ทรงคุณวุฒิจนกว)าการอ"างอิงเอกสารจะได"รับการแก"ไขให"ถูกต"อง รูปแบบของการอ"างอิงเอกสาร มีดังนี้
2.10.1 การอGางอิงจากหนังสือ
รูปแบบ : ชื่อผู"แต)ง. ชื่อเรื่อง. ครั้งที่พิมพ!. สถานที่พิมพ! : โรงพิมพ!. ปHที่พิมพ!
ตัวอยHาง : นิรัช สุดสังข!. การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ!โอเดียนสโตร!. 2548
2.10.2 การอGางอิงจากวารสาร
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รูปแบบ : ชื่อผู"เขียนบทความ. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปHที่ (เดือน ปH): เลขหน"า
ตัวอยHาง : สาลินี ศุกลรัตนเมธ. การอนุรักษยHานสําคัญทางประวัติศาสตรในสหรัฐอเมริกา. วารสารวิชาการ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร! สจล. ฉบับที่ 8/2552: 1-9
2.10.3 การอGางอิงจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
รูปแบบ : ชื่อผู"แต)ง. ชื่อเรื่อง (ออนไลน) ปHที่พิมพ! (วัน เดือน ปHที่อ"าง) จาก ระบุชื่อ Website.
ตัวอยHาง : ประพัทธ!พงษ! อุปลา. การขนสHงในเมือง (ออนไลน) 2550 (อ"างเมื่อ 15 มกราคม 2551). จาก
http://www.arch.kmitl.ac.th/prapatpong/
3.การติดต)อสอบถาม
สามารถขอหลักเกณฑ!และคําแนะนําสําหรับผู"เขียนบทความวิชาการ ที่งานวิชาการ คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร! มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือดูข"อมูลจากเว็บไซด!ที่ www.arch.nu.ac.th/ajnu และ
สามารถส)ง file ทางE-mail ได"ที่AJNU@hotmail.co.th หรือส)งไปรษณีย!มายัง
รศ.ดร.นิรชั สุดสังข!
หัวหน"ากองบรรณาธิการ
วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปตยกรรมศาสตร! มหาวิทยาลัยนเรศวร (AJNU)
คณะสถาปตยกรรมศาสตร! ต.ท)าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก
จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท! 055-964300
E-mail : drnirat@hotmail.com
หรือ
คุณสุวรรณา สุขสําราญ
ผู"ประสานงานวารสารวิชาการ
ศิลปะสถาปตยกรรมศาสตร! มหาวิทยาลัยนเรศวร (AJNU)
คณะสถาปตยกรรมศาสตร! ต.ท)าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก
จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท! 055-964302 E-mail : suwanna_ling@hotmail.com
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