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บทคัดย่อ
การศึกษาทําวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ เป็นการทดลองทําการศึกษาการออกแบบสถาปัตยกรรมด้วยกระบวนการตั้งต้นที่
อาศัยข้อมูลงานวิจัยด้าน ประวัติศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ในการศึกษากิจกรรมทางวัฒนธรรม เช่น การละเล่น
โนรา และการละเล่นโนราโรงครู มุ่งศึกษาในประเด็นเรื่องกิจกรรมการใช้พ้ืนที่เฉพาะของวัฒนธรรมโนราที่มี ความเชื่อเรื่องตา
ยายโนรา ประเพณีโนราโรงครู อันเป็นกิจกรรมสาธารณะของคนลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา ส่งผลต่อเนื่องให้เกิดการศึกษาลักษณะ
ทางสถาปัตยกรรมที่เป็นอาคารสาธารณะของพื้นที่ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา กรณีศึกษา โรงโนรา, โรงครู, อุโบสถ, โรงธรรม และ
ศาลา มุ่งศึกษาในประเด็นเรื่องลักษณะทางสถาปัตยกรรม ที่ได้อิทธิพลต่างๆ ในพื้นที่ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับวัฒนธรรมโนรา
ซึ่งเกิดจากกลุ่มคนที่อยู่ในพื้นที่ดั้งเดิม จากนั้นจึงนําข้อสรุปดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์สรุปโปรแกรมเพื่อการออกแบบ
สถาปั ต ยกรรมในขั้ น ถั ด ไป ผลการศึ ก ษาและการออกแบบ แสดงถึ ง ที่ ว่ า งทางสถาปั ต ยกรรมในลั ก ษณะที่ สั ม พั น ธ์ ไ ปกั บ
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ประยุกต์ให้เข้ากับสภาวะของวัฒนธรรมท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยยังคงแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของงานสถาปัตยกรรมท้องถิ่นไว้ได้
การออกแบบครั้งนี้เป็นการทดลองออกแบบจากแนวทางเลือกหนึ่ง โดยยังมีอีกหลายทางเลือกที่สามารถนํามาใช้ออกแบบเพื่อให้
งานสถาปัตยกรรมสามารถช่วยเสริมสร้างความเข้าใจทางด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นต่อไป
คําสําคัญ: วัฒนธรรมโนรา

Abstract
This dissertation is a pilot architectural study that design project based on
document research of history, human science, and social science covering the study of
cultural activities such as Nora performance and Nora Rong Kru performance. It emphasized in
the specific activities’ utility area of Nora culture consisting of respect ritual toward their
ancestor worship (Ta-Yai Nora or Grandfather and Grandmother Nora) and Nora Rong Kru Ritual
which are the public activities’ area of people around Songkla Lake Basin. These caused the
architectural study of public buildings at Songkla Lake Basin. The case study is made up of the
architectural structure of Nora Hall, Kru Hall, Ubosot, Sermon Pavilion and Pavilion affected
and related to Nora culture which was came from local people. The conclusion, then, was
analyzed for the architectural design process.
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The result of the study and design showed that the architectural space relates to
the natural environment. The space of old vernacular architecture was used for the smallest
space design to the biggest one such as project plan. The design pattern was simple, beautiful,
easy to take care, reducing use of indoor energy and applying to suit for recent local culture.
It, however, shows the identity of vernacular architecture. This design is one of several options
using for other architectural designs which help to promote the future cultural understanding.
Key Word: Nora Cultural
บทนํา
ความสําคัญของปัญหา
วัฒนธรรมโนรา มีความสําคัญในด้าน ศิลปะ การละเล่น พิธีกรรม อันเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมของคนไทยภาคใต้
อย่างหนึ่ง อันเกี่ยวข้องกับสังคมพื้นบ้าน วัฒนธรรมโนราจึงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจิตใจ มีความหมาย อีกทั้งสะท้อนให้เห็นคุณค่า
ในด้านความคิด ความเชื่อและวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น การละเล่นแทบทุกชนิดยังมีลักษณะเป็นสื่อพื้นบ้าน (folk media) อยู่ใน
ตัว ทําหน้าที่ทั้งรายงานข่าวสาร พบปะ ให้การศึกษา ดํารงรักษาบรรทัดฐานของสังคม สร้างความเข้าใจระหว่างบุคคลและที่
สําคัญยังเป็นเครื่องมือทางสังคมที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านเองด้วย เกิดการสนับสนุนของกลุ่มโนราเอง จึงทําให้บรรจุอยู่ใน
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออก, นโยบายการพัฒนา ของจังหวัดพัทลุง และยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ให้เกิดการอนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟู วัฒนธรรมโนรานี้ข้ึน โดยคนในพื้นที่เป็นคนจัดการดูแลสั่ง
สอนภูมิปัญญาการละเล่นโนราให้แก่เด็กและเยาชน รวมทั้งหารายได้ด้วยการละเล่นโนราให้นักท่องเที่ยวชมเพื่อเศรษฐกิจที่ดีของ
จังหวัดพัทลุงต่อไป
การวิจัยนี้จะจัดระบบการจัดการรวมกลุ่ม เช่น พื้นที่ละเล่นโนราในร่ม, พื้นที่จัดพิธีกรรมโนราโรงครู, พื้นที่ให้ความรู้ใน
ส่วนนิทรรศการและส่วนห้องสมุด, พื้นที่ฝึกอบรมการละเล่นโนราแก่เยาวชน, พื้นที่จําหน่ายสินค้าโอท็อป และพื้นที่อื่นๆ ให้เกิด
ความสัมพันธ์กันในแต่ละกิจกรรม ในการพัฒนาต่อยอดวัฒนธรรมโนราต่อไป
การละเล่นโนราแต่เดิม มีผู้ละเล่น 3 คน คือ นายโรง นางรํา และตัวพราน ส่วนเรื่องเครื่องดนตรีจะเป็นเคื่องให้จังหวะ
เช่น ทับ กลอง แตระ ฉิ่ง โหม่ง และปี่ที่เป็นเครื่องเป่า การละเล่นโนราจะมีการละเล่นระหว่างผู้ละเล่นกับผู้ร่วมการละเล่นโดยจะ
โต้ตอบกัน จึงเกิดความสนุกสนานกันในสังคม มักจะนั่งล้อมวงกัน สถานที่กลางแจ้ง หรือในร่ม(โรงโนราชั่วคราว แต่ลักษณะแบบ
ล้อมวงยังคงอยู่ เนื่องจากการละเล่นโนราจะละเล่นแบบ ชมท่ารําได้ทุกทิศ) เมื่อมีโรงลิเกแบบภาคกลางเข้ามาทําให้ โรงโนรา
เปลี่ยนไป เช่น การใช้พื้นที่แต่งตัวของผู้หญิงหลังโรง(เริ่มมีโนราหญิง), การยกพื้นเวทีสูง และผลเสียที่สุด คือ การชมการละเล่น
กลายเป็นการชมการแสดงไป อีกทั้งชมได้เฉพาะด้านหน้าโรงอย่าเดียว ทําให้การละเล่นโนราเปลี่ยนไป การปฏิสัมพันธ์ตอบโต้กัน
ระหว่างผู้ละเล่น กับผู้ร่วมการละเล่นเป็นเพียงผู้แสดงกับผู้ชมการแสดงเท่านั้น
ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะปฏิรูปการละเล่นโนราให้มีการปฎิสัมพันธ์ โต้ตอบกันของชาวบ้านรอบๆลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา
อันเนื่องมาจากโรงโนราที่เปลี่ยนไป อีกทั้งสภาพอากาศในพื้นที่ที่มีฝนแปดแดดสี่ การออกแบบโรงมหรสพในร่มจึงเหมาะสมใน
การช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมโนรา ดังนั้นจึงสามารถเล่นได้ตลอดทั้งปี

2

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ตุลาคม – ธันวาคม 2556
____________________________________________________________________________

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของวัฒนธรรมโนรา
2.เพื่อศึกษารูปแบบการละเล่นโนรา และการใช้พื้นที่ระหว่างผู้ละเล่นกับผู้ร่วมการละเล่น
3.เพื่อหาแนวทางการออกแบบ “โรงมหรสพแบบโนรา” ที่เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน
4.เพื่อศึกษาแนวทางในการออกแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต้ที่สอดคล้องกับบริบททางสังคม วัฒนธรรม และ
เศรษฐกิจ

สมมติฐานของการวิจัย
สถานที่ที่เป็นศูนย์รวมการส่งเสริมวัฒนธรรมของโนราของพื้นที่ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา การรับรู้ของกลุ่มวัฒนธรรมโนรา
(กลุ่มละเล่นโนรา, กลุ่มร่วมละเล่นโนรา และกลุ่มที่มีวิถีชีวิตร่วมในสังคม)
ทางแนวราบ: กิจกรรม, การใช้พื้นที่ทางวัฒนธรรมโนรา, การใช้พื้นที่แบบสังคมสมัยใหม่ และการรับรู้ถึง
ประวัติศาสตร์ของพื้นที่
ทางแนวดิ่ง : ความเชื่อ ประเพณี และวัฒนธรรม เช่น ความเชื่อเรื่องตายาย, กฎทางสังคม
ลักษณะทางสถาปัตยกรรม การออกแบบเป็นอาคารสาธารณะ และสถาปัตยกรรมสัมพันธ์กับวัฒนธรรมโนราบริเวณลุ่ม
น้ําทะเลสาบสงขลา
อาคารสาธารณะลุ่มทะเลสาบสงขลา: โรงธรรม, อุโบสถ และศาลา
สถาปัตยกรรมโนรา : โรงโนราบันเทิง, โรงโนราโรงครู
สถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้น สามารถเป็นแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมที่มีวัฒนธรรมเฉพาะได้ และกลุ่มคนใน
ท้องถิ่นมีการรับรู้(Perception) ร่วมกัน โดยไม่ทิ้งรากทางวัฒนธรรมเดิม และสอดคล้องกับยุคปัจจุบัน

ขอบเขตของการวิจัย
วิทยานิพนธ์เรื่องศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมโนราฉบับนี้ได้มุ่งเน้นศึกษาข้อมูลต่างๆ จากเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับวิถี
วัฒนธรรมโนรา และการออกแบบโรงละครแบบโนรา รวมทั้งการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการประเด็นต่างๆ การศึกษา
รูปแบบสถาปัตยกรรมสาธารณะบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลา การศึกษากฎหมายและข้อบัง คับ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
โครงการในพื้นที่ตั้งโครงการ และการศึกษาผลงานที่เกี่ยวข้องในด้านการออกแบบโรงละคร โดยมีขอบเขตการศึกษาดังนี้
1. ศึกษาพื้นที่ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างผู้ละเล่นโนรา กับผู้ร่วมละเล่นโนรา ที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ในการใช้พื้นที่ ของ
รูปแบบพิธีกรรมการละเล่นโนราโรงครู และการละเล่นโนรา
2. ศึกษาลักษณะสถาปัตยกรรมสาธารณะบริเวณลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบอาคารของ
โครงการที่เป็นอาคารสาธารณะ
3. ออกแบบงานสถาปัตยกรรมโครงการศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมโนรา

วิธีดําเนินการวิจัย
วิทยานิพนธ์เรื่องศูนย์วัฒนธรรมการละเล่นโนราฉบับนี้ ได้แบ่งขั้นตอนในการศึกษาออกเป็น 2 ขั้นตอนใหญ่ๆ คือ ขั้น
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล และขั้นตอนการออกแบบสถาปัตยกรรม ดังนั้นวิธีการศึกษาจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในแต่ละ
ขั้น ดังนี้
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1. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.1 ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ลุ่มทะเลสาบสงขลา
1.2 ข้อมูลทางด้านนันทนาการ การพักผ่อน การรํา
1.3 ข้อมูลทางด้านการละเล่นโนรา
1.4 ข้อมูลลักษณะสถาปัตยกรรมสาธารณะ อุโบสถ, โรงธรรม, ศาลา, โรงโนรา
1.5 ข้อมูลอาคารสถาปัตยกรรมประเภทโรงมหรสพในปัจจุบัน
2. ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล
2.1 วิเคราะห์ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และสถาปัตยกรรม ของลุ่มทะเลสาบสงขลา
2.2 วิเคราะห์ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และระบบนิเวศน์ของที่ตั้งโครงการ
2.3 วิเคราะห์ข้อมูลในการออกแบบสถาปัตยกรรมประเภทโรงมหรสพและนิทรรศการ
3. ขั้นตอนการจัดทําโปรแกรมเพื่อใช้ในการออกแบบ
3.1 กําหนดความต้องการในการใช้งาน
3.2 กําหนดขนาดและลักษณะของพื้นที่ใช้สอยในอาคาร
3.3 กําหนดลักษณะและตําแหน่งที่ตั้งโครงการ
4. ขั้นตอนการออกแบบสถาปัตยกรรม จะใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงทดลอง โดยการสร้างสมมติฐานการวิจัยให้กลายมา
เป็นกรอบแนวคิดเพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรมเป็นไปดังปัจจัยต่างๆ ที่ต้องการจะควบคุมให้ได้ดังสมมติฐานหรือกรอบแนวคิด
นั้นและเมื่อได้รูปแบบสถาปัตยกรรมขั้นสุดท้าย จะต้องสามารถเป็นได้ดังที่ตั้งกรอบแนวคิด เพื่อนําไปสู่การสรุปว่าสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้เป็นจริงหรือยอมรับได้
4.1 การออกแบบสถาปัตยกรรมให้สัมพันธ์กันระหว่างคนกับวัฒนธรรมลุ่มทะเลสาบสงขลา
4.2 การออกแบบทางสถาปัตยกรรม
4.3 ขั้นตอนการพัฒนาแบบร่าง
4.4 การออกแบบขั้นสุดท้าย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. นําแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรม จากวัฒนธรรมของกลุ่มคน มาประยุกต์ใช้กับวัสดุ เทคโนโลยีสังคมสมัยใหม่
โดยยังคงมีจิตวิญญาณของวัฒนธรรม ที่ยังคงอยู่ในพื้นที่ว่างSpace ถึงแม้รูปแบบลักษณะทางสถาปัตยกรรมจะเปลี่ยนแปลงไปก็
ตาม แต่จิตวิญญาณยังบ่งบอกได้ถึงวัฒนธรรมเดิม
2. นําคุณค่าของภูมิปัญญาแห่งช่างไทยซึ่งสั่งสมมาเป็นเวลาช้านาน ที่เป็นศิลปะและวิทยาการแห่งการก่อสร้างบน
รากฐานแห่งวัฒนธรรมที่เป็นพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบ การใช้สอย ตามเศรษฐกิจ สังคม ความเชื่อ ไม่เพียงแต่
อาคารทางศาสนาอย่างเดียว ยังรวมไปถึงอาคารสาธารณะที่มีประโยชน์ใช้สอยใหม่ๆ มาผสมผสานระหว่างปัจจัยภายนอกและ
ปัจจัยภายในของวัฒนธรรมอื่น มาเลือกรับปรับใช้ได้
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ผลสรุปการออกแบบ

สะท้ อนวัฒนธรรมที่มนุษย์ สร้ างขึน้

พิธีกรรม/การปกครองสั งคม/การละเล่ น

บรรยากาศของพืน้ ทีใ่ นการละเล่ นมหรสพ
เล่ นเรื่องคล้องหงส์

สะท้ อนวิถีชีวติ ของสั งคม
มิตขิ องโนรา

สถาปัตยกรรมสาธารณะ

ประโยชน์ ใช้ สอย

โลกทัศน์ ของคนใต้

ลุ่มทะเลสาบสงขลา/พืน้ ทีพ่ ทั ลุง

ประวัติศาสตร์ /ความเชื่อ/สังคม

เอกลักษณ์ ทางการรับรู้

ลักษณะสถาปัตยกรรม

รสนิยมตามสภาพแวดล้ อมการใช้ ชีวติ

ส่ งเสริมวัฒนธรรมโนรา

ภาพ 1 แสดงแนวคิดวิธีการวิจัย
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจัย
1.ออกแบบสถาปัตยกรรมของแต่ละกลุ่มกิจกรรมโดยคํานึงถึงพื้นที่การเข้าถึงที่ตั้งโครงการ และการรับรู้ ของแต่ละกลุ่ม
(โลกทัศน์ของคนใต้) ส่วนกลุ่มนักท่องเที่ยว (นักวิชาการ นักศึกษา ชุมชนคลองลําปํา กลุ่มคนในตัวเมือง) ดังที่วิเคราะห์การสัญจร
จะมาจากทิศตะวัน ตกเฉียงใต้ และตะวั นออกเฉียงใต้เป็น ส่วนใหญ่ ทํา ให้การออกแบบพื้น ที่ต้องคํานึงถึงการรับรู้ของกลุ่ ม
นักท่องเที่ยว ที่คิดว่าไม่รู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมโนราเลยเป็นที่ตั้ง ต้องออกแบบเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มนักท่องเที่ยวให้มากที่สุด
เช่น พื้นที่จอดรถเป็นแบบลานที่เน้นความเป็นพื้นบ้าน ในการจอดรถใต้เงาไม้ พื้นที่ทําให้การรับรู้ของกลุ่มผ่อนคลายไม่ตึงเครียด
เกินไปในการเข้าถึง ด้านหน้าปลูกต้นไผ่, ต้นหมาก รับรู้แบบท้องถิ่น ต้นไผ่ที่ปลูกสามารนํามาปลูกโรงโนราโรงครูได้ โดยมีลานใน
การเตรียมไม้ไผ่ไปประกอบเป็นโรงครูต่อไป ลักษณะทางสถาปัตยกรรมส่วนต้อนรับที่อยู่ระหว่างกลาง จะแสดงถึงส่วนหนึ่งของ
บริบทเฉพาะของลุ่มน้ําทะเลสาบ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้บรรยากาศของท้องถิ่นมากที่สุด ส่วนกลุ่มคนลุ่มน้ําทะเลสาบ
(ผู้ละเล่นโนราของ คณะโนรา คือ นายโรง นางรํา นายพราน และลูกคู่) และ(ผู้ร่วมการละเล่นโนรา คือ ผู้สูงอายุ แม่ยก คนใน
ท้องถิ่น เด็กเยาวชน) การสัญจรของกลุ่มนี้มีความเกี่ยวพันของพื้นที่ข้างเคียงที่เป็นพื้นที่วัด ซึ่งเอื้อประโยชน์ร่วมกัน และกลุ่มคน
ลุ่มน้ําทะเลสาบมักมาทําบุญ มายังพื้นที่เพื่อบนปะพูดคุย หรือมานั่งรับประทานอาหารในโครงการที่มีการจําหน่ายอาหารใต้ ฯลฯ
การเข้าถึงพื้นที่จึงอยู่ด้านทิศเหนือ ลักษณะการเข้าถึงมักต้องผ่านเงาไม้ มายังลานของกลุ่ม ที่มีไม้ใหญ่ปลูกไว้ใต้ไม้ใหญ่มีแคร่ไว้นั่ง
พัก
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ภาพ 2 แสดงผังโครงการ

ภาพ 3 ทัศนียภาพการเข้าถึงโครงการของนักท่องเที่ยว
6
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กรณีมีกิจรรม ทั้งโนราโรงครู และการละเล่นโนรา พื้นที่ดังกล่าวก็เป็นพื้นที่เตรียมงาน เช่นพื้นที่วางอาหารเลี้ยงพระ เลี้ยง
ชาวบ้ า นของเจ้ า ภาพ พื้น ที่ จํ าหน่า ยเครื่อ งไหว้ข องพิธีก รรมต่า งๆ พื้น ที่ แ ต่ ง ตัวของผู้ที่แ ก้บ นบานไว้กั บ โนรา พื้ น ที่พัก ของ
ผู้ปกครองเด็กทารกที่เป็นเสน ให้โนราช่วยรักษาให้ ลักษณะสถาปัตยกรรมที่ออกแบบจึงต้องเป็นแบบไม่ตายตัวสามารถรองรับ
กิจกรรมที่หลากหลายได้ เพราะเมื่อเป็นอาคารสาธารณะของสังคมก็ควรตอบสนองกิจกรรมที่ชุมชนใช้ที่หลากหลายและสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ แต่ยังคงมีหน้าที่หลบแดด หลบฝน ใช้วัสดุท้องถิ่นที่ช่างท้องถิ่นสามารถซ่อมได้ เป็นสถาปัตยกรรมแบบอาคารโถง
โล่ง ที่พบโดยทั่วไปของพื้นที่ลุ่มน้ําทะเลสาบมาใช้เพื่อรองรับกิจกรรมของสังคม เมื่อมีงานก็ทําให้เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น ด้านการนํา
ของที่มีอยู่ของบ้านตนมาจําหน่าย เช่น เสื่อกระจูด, พืชผัก, ขนม, หัตถกรรมหนังตะลุง, ผ้านุ่ง, อุปกรณ์จับปลา และของเล่นเด็ก
มาจําหน่ายในงานโดยมีเงาไม้ช่วยบังแดดให้ อีกทั้งได้ชมการละเล่นโนราไปในตัว

ภาพ 4 ทัศนียภาพการเข้าถึงโครงการของชุมชนกลุ่มลุ่มน้ําทะเลสาบ
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจัย
ส่วนกลุ่มเยาวชน เป็นส่วนของเด็กเล็กมาฝึกอบรมโดยครูโนรา ที่ทําการละเล่นในแต่ละสัปดาห์มาสอน พื้นที่ลานเป็นพื้นที่วิ่งเล่น
ของเด็ก เป็นพื้นที่ปลอดภัยการเห็นง่าย มีการเชื่อมความสัมพันธ์กับกลุ่มคนลุ่มทะเลสาบ เพื่อช่วยสอดส่องดูแล อีกทั้งผู้ปกครอง
ก็ไปใช้พื้นที่ในส่วน พื้นที่กลุ่มวัฒนธรรมโนรา
ในแต่ละกลุ่มสามารถเข้าถึงลานหลักได้ เราสามารถลดอุปสรรคในการเข้าสู่โดยการปลูกพุ่มไม้เตี้ย การเลือกใช้วัสดุ
พื้นผิวที่ต่างกัน การเลือกใช้พืชพรรณที่ต่างกัน ก็ช่วยในการสัญจรที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และช่วยทําให้ผลการออกแบบไม่ดูแข็งกระด้าง
จนเกินไป
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2.การนําวัฒนธรรมโนรากับสถาปัตยกรรมท้องถิ่นมาใช้กับโครงการ (มิติของโนรา)

ภาพ 5 ผลการออกแบบโรงละเล่นโนรา และโรงพิธีกรรมโนราโรงครู ที่สอยคล้องกับวัฒนธรรมโนราวัสดุท้องถิ่น
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจัย
2.1 โรงมหรสพโนรา
โรงมหรสพโนรา เป็นสถานที่เพื่อประกอบกิจกรรมการละเล่นโนรา เพื่อความสนุกสนานบันเทิงเริงรมย์หรือผ่อนคลาย
ความตึงเครียด ทั้งผู้เล่นโนราและผู้ร่วมการละเล่น (ทุกวันนี้เรียกผู้ดู-ผู้ชม) ต่างมีความมุ่งมั่นหรือวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง
ร่วมกัน (นอกเหนือจากความสนุกสนาน) เช่น ร่วมกันจัดให้มีการละเล่นเพื่อความอุดมสมบูรณ์ หรือเพื่อความ “มั่นคั่ง” และ
ความ “มั่นคง” ทั้งในแง่ส่วนบุคลและในแง่ส่วนรวมระดับชุมชน
แนวความเชื่อ
บริเวณพื้นที่แสดงนอกจากมีหลังคาไว้บังแดดบังฝนตามธรรมดา ซึ่งในโบราณใช้เสา 4 ต้น ปัก 4 มุม เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส
แล้ว ก็มีแคร่ 1 แคร่ และเสากลางซึ่งถือว่าเป็นเสามหาชัยอีก 1 เสาเท่านั้น เป็นเสากลางที่มีความสําคัญมาก (ในสมัยก่อนต้องใช้
ไม้ชัยพฤกษ์) เพราะมีความหมายถือว่าแทนองค์พระวิสสุกรรม หรือเป็นเสาที่พระวิสสุกรรมเสด็จมาประทับ จึงเป็นประเพณีสืบ
มาว่า โรงละครชาตรีต้องมีเสากลาง หากไม่มีจะใช้เสาอื่นใดตั้งแทนก็ได้ เสานี้ใช้เป็นที่ผูกซองคลี (ซองใส่ไม้รบในภายหลัง) เพื่อ
สะดวกในการแสดงที่ตัวละครจะหยิบเอาได้ตามความต้องการโดยรวดเร็ว
บรรยากาศการใช้พื้นที่ดั่งเดิม
การละเล่นโนรา ส่วนใหญ่จะละเล่นในพื้นที่โล่งเพื่อรับบรรยากาศหลังช่วงเก็บเกี่ยวทางการเกษตร ซึ่งเป็นช่วงหน้าแล้ง
ฝนตกน้อย ลมพัดไม่แรง อากาศดีทําให้โนราแสดงในพื้นที่โล่ง เช่น ลานบ้าน ลานวัด เป็นต้น พื้นที่ลานวัดจะเป็นพื้นที่ลานทราย
กว้างพอสําหรับกิจกรรมของการแสดงมหรสพ โดยลานทรายจะมีต้นไม้ท้องถิ่นช่วยบังแดด บัง บังลมได้ และยังเสริมสร้าง
8
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ทัศนียภาพไปร่วมกับการชมการแสดงโนรา โดยที่ผู้ชมจะมองเห็นเวทีการแสดง ท้องฟ้า ต้นมะพร้าว และลานทราย ซึ่งจะสร้าง
บรรยากาศร่วมไปกับการละเล่นโนราได้

ภาพ 6 ทัศนียภาพการละเล่นโนรา (จากที่คณะโนราย้ายไปเล่นที่ต่างๆโดยใช้โรงแบบเคลื่อนย้ายได้ แต่เมื่อโครงการมีสถานที่ให้
จึงไม่ต้องย้ายสถานที่เล่นทําให้ มีพื้นที่เล่นที่แน่นอน การออกแบบโรงโนราแบบดั้งเดิมจึงมีส่วนสําคัญต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ คือ
การละเล่นแบบล้อมวงเพื่อการปฏิสัมพันของคนในชุมชน การใช้วัสดุก่อสร้างจากท้องถิ่น เช่น ต้นหมาก ต้นไผ่ ใบจาก มาเป็นตัว
ช่วยในการสร้างโรงโนรา)
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจัย
ปรับการใช้พื้นที่การละเล่นโนรากับสังคมสมัยใหม่อย่างเหมาะสม
จากสภาพฝนตกทําให้โนราละเล่นไม่ได้เป็นผลเสียของการส่งเสริมวัฒนธรรม จึงขาดความต่อเนื่องด้านวัฒนธรรม จึงมี
การออกแบบโรงมหรสพในร่ม เพื่อเวลาเข้าสู่ช่วงมรสุมโนราก็สามารถทําการละเล่นได้

ภาพ 7 ผลการออกแบบโรงละเล่นโนรา และโรงพิธีกรรมโนราโรงครู
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจัย
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ภาพ 8 การออกแบบโรงมหรสพการละเล่นโนรา
ที่มา : จากการศึกษาของผู้วิจัย
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2.2 โรงโนราโรงครู (ดูภาพที่ 6)
การละเล่นดังกล่าวมักจะเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมตามระบบความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ เช่นพิธีกรรมเกี่ยวกับชีวิต พิธีกรรม
เกี่ยวกับการทํามาหากิน และพิธีกรรมที่เกี่ยวกับชุมชนหรือสังคมเป็นส่วนรวม
แนวความเชื่อ
ชาวบ้านภาคใต้ของไทยนับถือ “ตายาย” ซึ่งเป็นบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว แต่ยังไม่ไปเกิดจึงคอยปกป้องคุ้มครอง
ลูกหลาน ความเชื่อนี้ปรากฏอยู่ทั่วไปและแสดงออกอย่างเด่นชัดในวิถีชีวิตและงานทําบุญเดือนสิบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบ
รอบๆทะเลสาบสงขลา ที่ปรากฏพิธีกรรมสําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับความเชื่อเรื่องตายายเรียกว่า “โนราโรงครู”
โนราแบบดั่งเดิมมีลักษณะเป็นลัทธิความเชื่อและพิธีกรรมที่ประกอบด้วยความเชื่อ เรื่องผีบรรพบุรุษ และการทําพิธีที่
อาศัยการร่ายรําและการใช้ดนตรีเป็นเครื่องรักษาโรคและสร้างความสุขกายสบายใจ ถือกันว่าเป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากครูหมอ
โนรา
จากตํานานโนราทําให้เวลาตั้งโรงโนราโรงครู ลูกหลานจะต้องเชิญครูหมอโนรามาร่วมพิธีซึ่งมักมี 12 องค์ และเชิญตา
ยายที่ล่วงลับไปแล้วมายังพิธีโรงครูเพื่อแสดงการเคารพของลูกหลาน
โรงโนราโรงครูแทบไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งนี้เพราะโนราตลอดจนชาวบ้านที่นับถือครูหมอโนราเชื่อว่า โรงที่ปลูก
สร้างผิดลักษณะตามแบบโบราณจะใช้ทําพิธีไม่ได้ เพราะครูหมอไม่ยอมให้ทําเช่นนั้นและจะถูกลงโทษให้มีอันเป็นไปต่างๆนานา
โรงโนราสําหรับทําพิธีโรงครูมีลักษณะเหมือนกันทุกแห่งทั้งภาคใต้
การสร้างนําคติในการปลูกสร้างบ้านเรือนเข้ามาใช้ในการก่อสร้างลักษณะแบบเรือนเครื่องผูกได้ปรับปรุงลักษณะ
รูปทรง และวิธีการผูกร้อยสอดสานวัสดุที่นํามาใช้ในการก่อสร้างเป็นเครื่องมุง เครื่องกั้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไม้ไผ่ เชือก หวาย
ทางมะพร้าว ต้นหมาก เป็นวัสดุหลักมีความเกลี้ยงเกลาเป็นระเบียบได้สัดส่วน ได้ทิศทางมีระบบ ขั้นตอน ง่ายแก่การเอาอย่าง
ปฏิบัติสืบสานต่อเนื่องกันจนได้ลักษณะร่วมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกภาพ และมีลักษณะโดดเด่นพิเศษที่เป็นแบบอย่างเฉพาะถิ่น
การวางผังและตําแหน่งทิศทางให้ตามหวัน หรือตามตะวัน ระบบอาวุโสที่มีการลดระดับของพื้นที่โรงพิธีกับพื้นที่ส่วนของพาไล
3.สรุปรูปแบบสถาปัตยกรรมที่นํามาใช้ (สถาปัตยกรรมสาธารณะ)
จากการศึกษารูปแบบสถาปัตยรรมพื้นถิ่น ที่เป็นอาคารสาธารณะในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา ซึ่งจะ
นํามาประยุกต์ใช้ให้เกิดรูปแบบสถาปัตยกรรมในปัจจุบันที่สะท้อนให้เห็นความต่อเนื่องของพัฒนาการทางด้านสถาปัตยกรรมพื้น
ถิ่น อย่างมีคุณค่าได้ เนื่องจากความต้องการในพื้นที่ใช้สอยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งแต่เดิมอาจจะสนองการใช้สอยประโยชน์ที่
เกี่ ย วข้ อ งกับ พระศาสนา แต่ ใ นปั จ จุบั น ได้เ ปลี่ย นแปลงการใช้ส อยไปดั ง เช่ น โครงการศู น ย์ส่ ง เสริ ม วัฒ นธรรมโนรา มี ก าร
กําหนดการใช้สอยในอาคารเป็นลักษณะ เช่น สนองประโยชน์เพื่อจัดโรงมหรสพโนรา อาคารนิทรรศการ ห้องสมุด อาคารอบรม
วัฒนธรรมโนรา อาคารชมรมวัฒนธรรมโนรา ฯลฯ นอกจากพื้นที่ใช้สอยที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว ความต้องการใช้พื้นที่มากขึ้นทําให้
อาคารต้องมีขนาดใหญ่รวมทั้งมีระบบประกอบอาคารสมัยใหม่ที่ต้องนํามาใช้ ไม่ว่าจะเป็นระบบประปา ระบบไฟฟ้า ระบบ
สุขาภิบาล และอื่นๆ การออกแบบจึงจําเป็นต้องให้รูปแบบสถาปัตยกรรมสามารถสนองประโยชน์ใช้สอยได้ดี และที่สําคัญยิ่งก็คือ
รูปแบบนั้นสามารถแสดงออกถึงความเป็นพื้นถิ่นได้อีกด้วย
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ลายเส้นที่ 1 รูปตัดด้านสกัด, รูปตัดตามยาว, รูปด้านหน้า, รูปด้านข้าง ของพระอุโบสถวัดทะเลน้อย จ.พัทลุง(4ภาพบน)
และพระอุโบสถวัดน้ําขาวใน จ.สงขลา(4ภาพล่าง)
ที่มา : จากการศึกษาของผู้วิจัย รังวัด พร้อมเขียนแบบปี 2555 (แบบปรับปรุง เนื่องจากอาคารมีสภาพทรุดโทรม)
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เนื่องจาก โรงมหรสพโนรา และนิทรรศการ มีความสําคัญสูงสุดของโครงการ ดังนั้นรูปแบบสถาปัตยกรรมของอาคารจึง
มีลักษณะเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยประเพณีท้องถิ่น ที่นําลักษณะเด่นๆ มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบอาคาร ลักษณะเด่น
ดังกล่าว ได้แก่ รูปแบบของหลังคาที่มีหลังคาจั่วซ้อนชั้นหลังคา 3 ตับ ซึ่งเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น แบบดั้งเดิมที่พบใน
จังหวัดพัทลุง ในขณะที่รูปแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของจังหวัดสงขลา จะเป็นหลังคาจั่วและมีปีกนกรอบอาคาร (ปีกนกหน้าจั่ว)
นอกจากนี้จากการศึกษายังได้พบว่าในพื้นที่จังหวัดพัทลุงนั้นหากอาคารใดมีความสําคัญมากกว่าอาคารอื่นๆ ในกลุ่มเดียวกันจะ
เน้น ความสํา คั ญ นี้ ด้ว ยการซ้ อนชั้นของโครงหลัง คาเป็ น 2 ชั้ น ชั้น ละ 2 ตับ และมี ปีก นกโดยรอบ ซึ่ ง เป็น ลัก ษณะรูป แบบ
สถาปัตยกรรมไทยประเพณีดั้งเดิมอย่างหนึ่งของท้องถิ่น
นอกจากนี้แล้วลักษณะของหลังคาที่มีลักษณะหลังคาจั่วและปีนกโดยรอบ หลังคาจึงเป็นองค์ประกอบของรูปแบบ
สถาปัตยกรรมที่สื่อให้เห็นความสําคัญของอาคารนั้นๆ ได้อีกทางหนึ่งนอกเหนือจากประโยชน์ใช้สอยที่ใช้กันแดด, ฝน กรณีศึกษา
ได้จัดลําดับความสําคัญไว้ 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 1 ลักษณะหลังคาจั่ว 2 ชั้น หลังคา 3 ตับ (รวมปีกนก)
ระดับ 2 ลักษณะหลังคาจั่ว 2 ชั้น หลังคา 3 ตับ (รวมปีกนก) หลังคาซ้อน 2 ชั้น
ระดับ 3 ลักษณะหลังคาจั่วเดียวมีปีกนกโดยรอบ หลังคา 2 ตับ
การให้ความสําคัญของอาคารนั้น ลักษณะหลังคาแบบที่ 1 จะมีระดับความสําคัญของอาคารสูงสุด รองลงมาได้แก่
ลักษณะหลังคาแบบที่ 2 และสุดท้ายคือ หลังคาแบบที่ 3 นอกจากลักษณะเด่นของหลังคาที่กล่าวมาแล้ว ลักษณะองค์ประกอบ
อื่นๆ ก็มีส่วนสําคัญเช่นกัน คือ ลักษณะอาคารโปร่งเบา โดยใช้เสานางเรียงรับชายคา, การให้ความสําคัญของความสูงของพื้น
และฐานอาคาร โดยลักษณะการใช้ฐานอาคารเตี้ยเป็นลักษณะที่พบทั่วไปที่มีมาแต่เดิมในจังหวัดพัทลุง, องค์ประกอบอีกส่วนหนึ่ง
ที่แสดงออกชัดเจน ได้แก่ส่วนของเสา ที่มีพัฒนาการจากเสาไม้วางบนแป้นตีนเสากระเบื้องดินเผา มาเป็นการใช้เสาก่ออิฐถือปูน
และสุดท้ายมาเป็นเสาก่ออิฐหรือคอนกรีตที่มีลักษณะของการใช้บัวปลายเสาแบบบัวประดิษฐ์
สรุปรูปแบบที่นํามาใช้ในโครงการ
1.โรงมหรสพโนราในร่ม เป็นอาคารที่ให้ความสําคัญสูงสุด ลักษณะที่นํามาใช้ได้แก่ การยกฐานอาคารสูง ลักษณะ
หลังคาจั่วซ้อน 2 ชั้น ตับหลังคา 3 ตับ
2.ส่วนนิทรรศการ ลักษณะเด่นที่นํามาใช้ได้แก่ ลักษณะอาคารฐานต่ํา เห็นเสานางเรียงโดยรอบ หลังคา 3 ตับ และ 2
ตับ
3. โรงมหรสพโนราในร่มและส่วนนิทรรศการ ซึ่งเป็นจุดเด่นของโครงการ ตั้งอยู่บนฐานไพทีเดียวกัน และจัดให้มีระดับ
พื้นสูงกว่าบริเวณอื่นๆ ในโครงการ
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ภาพ 9 ตัวอย่างอาคารที่นําสถาปัตยกรรมพื้นที่ลุ่มทะเลสาบฝั่งตะวันตกมาใช้ออกแบบอาคารในโครงการ
ที่มา : จากการศึกษาของผู้วิจัย

อภิปรายผลการวิจัย
ในส่ ว นของการออกแบบศู น ย์ ส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรมโนรา คื อ การรื้ อ ฟื้ น ภู มิ ปั ญ ญาของช่ า งในอดี ต การบู ร ณาการ
สถาปัตยกรรมในอดีตและปัจจุบัน และการใช้แรงบันดาลใจจากอดีต มาใช้ในการออกแบบ เช่น ประโยชน์ใช้สอยทางด้าน
วัฒนธรรมโนราและสังคมสมั ยใหม่, ลักษณะของสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่ลุ่มทะเลสาบสงขลา, การใช้วัส ดุ
โครงสร้างยุคปัจจุบัน, การประยุกต์กิจกรรมสาธารณะของชุมชนที่เป็นลานทรายมาใช้ เนื่องจากทรายสามารถดูดซับน้ําฝนได้ดี
แมลง งู ไม่สามารถเข้าบนลานทรายเมื่ออากาศร้อนได้, การใช้ต้นไม้เป็นSpace เพื่อกําหนดทิศทางการสัญจรเป็นลักษณะเฉพาะ
ในท้องถิ่นมาใช้ เป็นต้น
จากผลสรุปความคิดเห็น จากการวิจัยในครั้งนี้ คือ คนในพื้นที่สามารถใช้กิจกรรมของกลุ่มวัฒนธรรมได้ เช่น พิธีกรรม
โนราโรงครู, การละเล่นโนรากลางแจ้ง, เมื่อฝนตกก็สามารถไปละเล่นในโรงมหรสพโนราในร่มได้ดังนั้นจึงสามารถเล่นได้ตลอดทั้ง
ปี, การศึกษาด้านวัฒนธรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่องคือ ศึกษาข้อมูลในห้องสมุดแล้วก็เข้าชมนิทรรศการชั่วคราวของคณะโนราที่ทํา
การละเล่นในช่วงสัปดาห์นั้น ต่อด้วยนิทรรศการถาวรที่มีการจัดแสดงอุปกรณ์สําคัญของวัฒนธรรมโนรา หลังจากนั้นก็สามารถ
เข้าชมในพื้นที่ฝึกอบรมเยาวชน ฝึกรําโนรา และสุดท้ายการรับรู้การละเล่นโนราจริงในโรงละครแบบโนรา ทําให้การเข้ามาศึกษา
ด้านวัฒนธรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเข้าใจได้ในวันเดียว เหมาะสําหรับสังคมสมัยใหม่ที่ให้ความสําคัญกับเวลามากกว่าสังคม
ในอดีต ที่เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนต่อคน
ทิศทางการนําความรู้ไปใช้ คือ การออกแบบตามแผนการพัฒนา และยุทธศาสตร์ของจังหวัดพัทลุง จะเป็นประโยชน์ต่อ
การส่งเสริมวัฒนธรรม ส่งเสริมรายได้จากผลิตภัณฑ์ของโนรา สินค้าโอท็อป เป็นต้น
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
การดําเนินการวิจัยครั้งนี้อยู่ในประเภทของวัฒนธรรมโนรา ซึ่งสถาปัตยกรรมก็เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่เกิดจาก
การใช้กิจกรรมด้านวัฒนธรรมโนรา จึงเกิดรูปแบบสถาปัตยกรรมเฉพาะที่ถอดแบบมาจากภูมิปัญญาของช่างในอดีตมาประยุกต์ใช้
ข้อเสนอแนะ คือ วัฒนธรรมของกลุ่มใดๆล้วนก่อรูปเป็นลักษณะสถาปัตยกรรมเฉพาะของแต่ละกลุ่มวัฒนธรรม ทั้งในด้านการวาง
ผัง ที่ว่าง รูปแบบทางสถาปัตยกรรม รวมไปถึงองค์ประกอบเล็กๆที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมนั้นๆ วัฒนธรรมที่เสนอแนะ เช่น
วัฒนธรรมมอญ วัฒนธรรมชาวเลวัฒนธรรมริมแม่น้ํา วัฒนธรรมขาวสวน เป็นต้น ก็สามารถใช้สถาปัตยกรรมเป็นเครื่องมือบ่งบอก
ถึงวัฒนธรรมนั้นๆได้ ทําให้คนในวัฒนธรรมรู้สึกรักและห่วงแหนในวัฒนธรรมของตน รวมทั้งได้อนุรักษ์ สืบสาน พื้นฟูต่อไป
การออกแบบมีเวลาจํากัด การวางแผนทางเลือกที่เหมาะสมต่อระยะเวลาเป็นสําคัญ การออกแบบที่ใช้เป็นการปฎิรูป
สถาปัตยกรรมของท้องถิ่นลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะให้เข้ากับยุคสมัย เช่น ประโยชน์ใช้สอย เทคโนโลยีการ
ใช้วัสดุโครงสร้างในสมัยปัจจุบันและสอดคล้องกับวัฒนธรรม สังคม ความคิด ความเชื่อ และเศรษฐกิจ เป็นต้น มาทําการ
ออกแบบตามโปรแกรมที่วางไว้(ดูผลการออกแบบ) อีกทางเลือกหนึ่ง คือการออกแบบโดยการปฎิวัติสถาปัตยกรรม โดยการทิ้ง
รูปแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นออกไป มาศึกษาเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกว่าในด้านใดด้านหนึ่ง โดยยังคงมีจิตวิญญาณของ
วัฒนธรรมเดิมอยู่(โดยการรับรู้ของSpace) มาใช้ในการออกแบบ การที่จะวางแผนจัดการในการทําวิทยานิพนธ์จึงเป็นสิ่งสําคัญใน
การศึกษาวิจัย การวิจัยนี้เป็นการออกแบบในทางเลือกหนึ่ง ผู้วิจัยคิดว่าวิทยานิพนธ์นี้น่าจะเป็นฐานข้อมูลที่ดีในอนาคตที่จะ
พัฒนาต่อยอด สืบสาน และสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมไทยและยังเป็นการเก็บรวมรวมข้อมูลวัฒนธรรมโนราให้ผู้สนใจได้ศึกษา
ต่อไป
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กรรมการในการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้ชี้แนะมุมมองและข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ ในปรับปรุงกระบวนการทํางานและการ
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บทคัดย่อ
การให้แสงสว่างทางสถาปัตยกรรมก่อให้เกิดสิ่งสําคัญและประโยชน์ทางสถาปัตยกรรมในการออกแบบหรือติดตั้งแสง
สว่าง การให้แสงสว่างทางสถาปัตยกรรมไม่เพียงแค่สร้างคุณค่าทางสถาปัตยกรรมจากการใช้งานแสงประดิษฐ์เท่านั้น หากแต่
ยังให้ความสะดวก การคํานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยที่จําเป็นต่อผู้ใช้ประโยชน์จากแสงสว่างทางสถาปัตยกรรมด้วย แสง
สว่างที่เพียงพอต่อการใช้งานและความสว่างที่ได้มาตรฐานสําหรับการทํางานและการปฏิบัติงานทางสถาปัตยกรรมย่อมเป็นสิ่งที่
สําคัญสําหรับการออกแบบทั้งภายในและภายนอกอาคาร ด้วยเหตุนี้ พัฒนาการการให้แสงสว่างทางสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ใน
ทศวรรษที่ ผ่ า นมาจึ ง สร้ า งโอกาสให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านทางสถาปั ต ยกรรมหลายประการสํ า หรั บ การสร้ า งสรรค์ แ สงสว่ า งทาง
สถาปัตยกรรมทั้งภายในและภายนอกอาคาร อย่างไรก็ดี แสงสว่างที่มากเกินปริมาณที่เหมาะสมต่อการใช้งานหรือแสงสว่างที่มี
ทิศทางรุกล้ํ าไปยังพื้นที่ ที่ไม่ต้องการแสงสว่างอันเกิดจากการติดตั้งหรือการออกแบบหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟส่องสว่างที่ไ ม่
เหมาะสมหรือไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมย่อมนําไปสู่ปัญหามลภาวะทางแสงกับผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ได้ ทั้งนี้
หลายประเทศและหลายท้องถิ่นได้กําหนดมาตรการทางกฎหมายเฉพาะในการควบคุมมลภาวะทางแสงจากการออกแบบและ
ติดตั้งแสงสว่างที่ไม่เหมาะสม ดังนั้น บทความฉบับนี้จึงประสงค์จะบรรยายเกี่ยวกับหลักการทางสถาปัตยกรรมกับหลักการทาง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลภาวะทางแสงทางสถาปัตยกรรม บทความฉบับนี้ยังมุ่งวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการ
ให้แสงสว่างทางสถาปัตยกรรม ปัญหามลภาวะทางแสงและกฎหมาย
คําสําคัญ: การให้แสงสว่างทางสถาปัตยกรรม, สิ่งแวดล้อม, มลภาวะทางแสง, กฎหมาย

Abstract
Architectural lighting makes a significant and substantial contribution to the architectural benefits of
lighting design and fixtures. It not only enriches ecstatic architectural experience in usage of artificial light,
but it also provides necessary comfort, health and safety. Adequate illumination or illuminance uniformity
for architectural tasks and practices is also important on both exterior and interior architectural design.
Therefore, many modern architectural lighting developments over last decade have created opportunities
for approaches to ways of creating exterior and interior lighting design. However, excessive or obtrusive
lighting created by inappropriate or non–environmentally friendly light design and installment leads to light
pollution problems and adverse human being effects. Many national and municipal jurisdictions have
adopted specific legislation designed to limit light pollution from inappropriate lighting design and fixtures.
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So, this article reviews many architectural aspects and regulatory regimes regarding architectural light
pollution control. This article critically analyse the recent relations between architectural lighting, light
pollution problem and legal framework.
Keyword: Architectural Lighting, Environment, Light pollution, Law

บทนํา
แสงสว่างได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ ทําให้มนุษย์สามารถประกอบกิจกรรมต่างๆ ได้ทั้งจากการ
อาศัยแสงสว่างตามธรรมชาติจากดวงอาทิตย์ในเวลากลางวัน (daylight) กับการอาศัยแสงสว่างในยามค่ําคืนจากการออกแบบ
หรือติดตั้งหลอดไฟประเภทต่างๆ (nightlight) โดยไม่ว่าจะเป็นแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ตามธรรมชาติก็ดีหรือแสงสว่างจาก
หลอดไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกอาคารก็ดี ต่างก็สามารถอํานวยประโยชน์ประการต่างๆ ต่อการดํารงชีวิตประจําวันของมนุษย์
ตัวอย่างเช่น แสงสว่างช่วยให้มนุษย์รู้สึกถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน แสงสว่างสามารถนํามาช่วยให้ความสว่างแก่
ศัลยแพทย์ที่ต้องการผ่าตัดคนไข้ในเวลากลางคืน และแสงสว่างช่วยเอื้อต่อการประกอบกิจกรรมต่างๆ ภายนอกอาคารในยามค่ํา
คืน เป็นต้น แสงสว่างไม่เพียงจะส่งผลดีต่อการประกอบกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์เท่านั้น หากแต่มนุษย์ได้รู้จักนําแสงสว่างเข้ามา
ใช้ประกอบกับการออกแบบทางสถาปัตยกรรมมาเป็นเวลาช้านาน ในอดีตที่ผ่านมา สถาปนิกของหลายประเทศได้รู้จักการใช้งาน
แสงสว่างตามธรรมชาติเพื่อตอบสนองความต้องการให้มีแสงสว่างสําหรับเพิ่มคุณค่าทางสถาปัตยกรรมกับเพิ่มพูนประโยชน์การใช้
งานพื้นที่ เครื่องเรือนและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านประเภทต่างๆ (Plummer, 2012) เช่น การออกแบบอาคารเพื่อใช้ประโยชน์จาก
แสงสว่างจากธรรมชาติ (natural light) มาเพิ่มคุณค่าให้กับสถาปัตยกรรมภายในอาคาร ของประเทศแถบสแกนดิเนเวีย
(Skandinavien regions) ซึ่งออกแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมต่างๆ ให้เข้ากับลักษณะทางธรรมชาติที่ประเทศในกลุ่มนี้ที่มี
ระยะเวลากลางวันยาวนานกว่าภูมิภาคอื่นๆของโลก เป็นต้น ตั้งแต่โทมัส อัลวา เอดิสัน (Thomas Alva Edison) ได้ประดิษฐ์
หลอดไฟฟ้าสําเร็จขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1879 การหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟก็ได้แพร่หลายมากขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน อันทําให้
มนุษย์ได้ประโยชน์จากการใช้งานแสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟในการประกอบกิจกรรมและการดํารงชีวิตประจําวัน อีกทั้ง
สถาปนิกยังได้นําเอาแสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟภายนอกอาคารมาเพิ่มคุณค่าให้กับการออกแบบทางสถาปัตยกรรม อัน
เป็นการสร้างคุณค่าทางสถาปัตยกรรมผสมผสานไปกับการใช้งานแสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟภายนอกอาคารอีกด้วย
นอกจากนี้ แสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟยังเสริมอรรถประโยชน์ทางสถาปัตยกรรม (architectural utilities) ประการ
อื่นๆอีก (Turner, 1994) เช่น การทําให้ห้องภายในอาคารดูกว้างขึ้นจากการใช้เทคนิคการออกแบบแสงสว่างให้สอดคล้องกับ
สถาปัตยกรรม (changing space) และการใช้แสงสว่างมาสร้างอารมณ์การรับรู้ของมนุษย์ในสถานที่นั้นๆ (perceptional
mood) เป็นต้น
อนึ่ง การใช้งานแสงสว่างทั้งการให้แสงสว่างจากแสงธรรมชาติและการให้แสงสว่างจากหลอดไฟฟ้า ที่สัมพันธ์กับ
ประโยชน์ทางสถาปัตยกรรมหรือการให้แสงสว่างทางสถาปัตยกรรม (architectural lighting) ไม่เพียงส่งผลต่ออาคารและพื้นที่
ใช้สอยที่ได้รับการออกแบบเท่านั้น การให้แสงสว่างทางสถาปัตยกรรมยังอาจส่งผลดีต่อบริเวณพื้นที่โดยรอบ (surroundings)
ภายนอกอาคารอีกด้วย (Phillips, 1997) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลากลางคืนที่ต้องการแสงสว่างสําหรับการมองเห็น ความ
ปลอดภัยและความสวยงามของอาคารในยามค่ําคืนด้วย นอกจากนี้ แสงสว่างบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคารในยามค่ําคืนอาจมีส่วน
ช่วยในการประกอบกิจกรรมของมนุษย์บริเวณรอบๆ อาคาร อันทําให้มนุษย์สามารถยืดเวลาการทํากิจกรรมต่างๆ ในบริเวณ
รอบๆ พื้นที่ของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆในยามค่ําคืน แม้ว่าแสงสว่างจากการออกแบบและติดตั้งหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟทั้ง
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ภายในและภายนอกอาคารจะมีส่วนช่วยในการให้แสงสว่างทางสถาปัตยกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าทางสถาปัตยกรรมของอาคาร
สิ่งปลูกสร้าง พื้นที่ใช้สอยในอาคารและพื้นที่โดยรอบอาคาร อย่างไรก็ดี แสงสว่างจากการออกแบบหรือติดตั้งหลอดไฟฟ้าหรือ
โคมไฟโดยคํานึงถึงประโยชน์ทางสถาปัตยกรรมเพียงอย่างเดียว โดยไม่ใส่ใจต่อปัญหาและผลกระทบจากการติดตั้งหลอดไฟฟ้า
หรือโคมไฟที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรืออันตรายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ รวมไปถึงความเดือดร้อนรําคาญอื่นๆ ที่
อาจตามมาจากการออกแบบแสงสว่างทางสถาปัตยกรรมที่ไม่ได้คํานึงถึงสิ่งแวดล้อม ย่อมอาจทําให้เกิดผลกระทบในด้านลบต่อ
สิ่งแวดล้อมและมนุษย์ได้ อันทําให้แสงจากการให้แสงสว่างทางสถาปัตยกรรมจากหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟทั้งภายในและภายนอก
อาคารกลายมาเป็นมลภาวะ (pollution) ประเภทหนึ่ง ด้วยเหตุนี้ การให้แสงสว่างทางสถาปัตยกรรมจึงควรคํานึงถึงปัญหาและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศและสุขภาพของมนุษย์จากการออกแบบ (design) แสงสว่างทางสถาปัตยกรรม
ที่ไม่เหมาะสมและการติดตั้ง (fixture) หลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟทางสถาปัตยกรรมที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงปัญหาการ
สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าอีกด้วย (Pritchard, 1995) เพราะฉะนั้น สถาปนิกที่มีหน้าที่ออกแบบแสงสว่างย่อมไม่เพียงต้องคํานึงถึง
คุณค่าของแสงสว่างหรือการใช้งานแสงสว่างเพื่อความพึ่งพอใจในทางสถาปัตยกรรมของผู้ใช้งานอาคาร สิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่ที่
ได้รับการออกแบบเท่านั้น สถาปนิกยังควรคํานึงถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมภายนอกอาคารกับสุขภาพอนามัยของผู้ใช้ประโยชน์ใน
สถาปัตยกรรมนั้นด้วย

ภาพ 1 การให้แสงสว่างทางสถาปัตยกรรมสามารถช่วยสร้างคุณค่าทางสถาปัตยกรรมภายในบริเวณอาคารได้
(ที่มา: ผู้เขียน)

ภาพ 2 การออกแบบหรือติดตั้งหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟภายนอกอาคาร นอกจากจะให้คุณค่าทางสถาปัตยกรรมภายนอก
อาคารแล้ว ยังให้ประโยชน์ในการดําเนินชีวิตประจําวันด้วย (ที่มา: ผู้เขียน)
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ในปัจจุบันรัฐบาลหรือท้องถิ่นของหลายประเทศได้มีความพยายามในการป้องกันปัญหาและผลกระทบจากการใช้งาน
แสงสว่างที่ไม่เหมาะสมและไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการติดตั้งหรือออกแบบหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟในลักษณะที่
อาจก่อให้เกิดอันตรายและผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการติดตั้งหรือออกแบบหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟใน
ลักษณะที่อาจสร้างความเดือดร้อนรําคาญต่อเพื่อนบ้านหรือผู้ที่อาศัยอยู่รอบๆ อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีการให้แสงสว่างที่ไม่
เหมาะสม รัฐบาลหรือท้องถิ่นของหลายประเทศจึงได้พยายามกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการทางสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการรุกล้ําของ
แสงที่ ไ ม่ จํ า เป็ น ต่ อ การใช้ ง านแสงสว่ า งหรื อ ลดผลกระทบจากการออกแบบแสงสว่ า งที่ ไ ม่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
(environmental approach towards reduction of light intrusion) (Narisada & Schreuder, 2004) โดยหลายประเทศ
ได้กําหนดมาตรการทางกฎหมายเฉพาะเพื่อควบคุมปัญหามลภาวะทางแสงอันเนื่องมาจากการออกแบบแสงสว่างที่ไม่เหมาะสม
หรือไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
บทความฉบับนี้จึงมุ่งบรรยายถึงบริบทของหลักการให้แสงสว่างทางสถาปัตยกรรมและปัญหามลภาวะทางแสงจากการ
ออกแบบแสงสว่างทางสถาปัตยกรรมที่เหมาะสม รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างการให้แสงสว่างทางสถาปัตยกรรม ปัญหา
มลภาวะทางแสงและกฎหมาย นอกจากนี้ บทความฉบับนี้ยังวิเคราะห์ถึงแนวทางในการลดผลกระทบของมลภาวะทางแสงอัน
เนื่องมาจากการให้แสงสว่างทางสถาปัตยกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยมาตรการทางกฎหมาย
ควบคุมมลภาวะทางแสง ตลอดจนถึงแนวทางในการพัฒนามาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบแสงสว่างทาง
สถาปัตยกรรมในอนาคต

ภาพ 3 แสงสว่างจากบริเวณพื้นที่ชุมชนเมือง
(ที่มา: http://www.earthtimes.org/pollution/light-pollution-animals-hps-lighting-interference/2006/)
การให้แสงสว่างทางสถาปัตยกรรม
การให้แสงสว่างทางสถาปัตยกรรมได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรมทั้งภายในและภายนอกอาคาร
โดยสถาปนิกได้นําเทคนิคทางการออกแบบทางสถาปัตย์ผสมผสานกับศาสตร์แขนงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแสงสว่าง
สําหรับการออกแบบ ตัวอย่างเช่น วิศวกรรมส่องสว่าง (Illuminating Engineering) ชีววิทยา (Biology) จิตวิทยา
(Psychology) และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สาเหตุที่ต้องนําเอาศาสตร์แขนงต่างๆ เข้าไปเกี่ยวข้องกับการให้แสงสว่างทาง
สถาปัตยกรรม เพราะการให้แสงสว่างทางสถาปัตยกรรมไม่เพียงแต่ให้คุณค่าทางสถาปัตยกรรมเท่านั้น หากยังต้องคํานึงถึง
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ประโยชน์จากการออกแบบหรือติดตั้งหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟที่สามารถอํานวยประโยชน์ต่อการใช้งานจริงๆ ตามแต่ลักษณะการ
ใช้ประโยชน์จากแสงสว่างหรือไฟส่องสว่างสําหรับพื้นที่ อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง (Cayless & Marsder, 1984) นอกจากนี้ แสง
สว่างที่เหมาะสมกับงานทางสถาปัตยกรรมประเภทต่างๆ ย่อมทําให้วัตถุประสงค์ของการออกแบบ (objectives) สําเร็จตามที่
สถาปนิกและนักออกแบบได้กําหนดเอาไว้ เพราะฉะนั้นแสงสว่างที่เหมาะสมกับพื้นที่ อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างควรเป็นแสงสว่างที่
พอเหมาะ (sufficient light) กับวัตถุประสงค์ของการออกแบบหรือการใช้งานแสงสว่างนั้นๆ (Ganslandt & Hofmann, 1992)
อนึ่ง ความแตกต่างของวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการออกแบบแสงสว่างทางสถาปัตยกรรมย่อมแตกต่างกันตามลักษณะ
การใช้งานในแต่ละอาคารหรือสถานที่ รวมไปถึงกลุ่มผู้ใช้งานทางสถาปัตยกรรมในแต่ละพื้นที่หรือสถานที่ที่แตกต่างกันออกไป
(Ansorg GmbH, 2013) เช่น การให้แสงสว่างทางสถาปัตยกรรมจากการออกแบบหรือติดตั้งหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟภายในและ
ภายนอกอาคาร ย่อมก่อให้เกิดระดับของแสงล้อมรอบ (ambient light level) ที่แตกต่างกันออกไป เป็นต้น
จากที่กล่าวมาในข้างต้น การให้แสงสว่างทางสถาปัตยกรรมจําต้องคํานึงถึงปัจจัยและเทคนิคในการออกแบบแสงสว่าง
ทางสถาปัตยกรรม เพื่อให้แสงสว่างสามารถเอื้อประโยชน์การใช้งานแสงสว่างของมนุษย์ในชีวิตประจําวันได้ ได้แก่ ประการแรก
การให้แสงสว่างทางสถาปัตยกรรมมีความเกี่ยวพันโดยตรงวิศวกรรมส่องสว่าง กล่าวคือ การออกแบบแสงสว่างทางสถาปัตยกรรม
จําต้องคํานึงถึงหลักเกณฑ์หรือเทคนิคทางวิศวกรรมส่องสว่าง ให้เข้ามามีส่วนช่วยในการออกแบบหรือติดตั้งหลอดไฟฟ้าหรือโคม
ไฟ เพื่อให้เกิดคุณค่าต่องานทางสถาปัตยกรรมกับเสริมสร้างประโยชน์ที่แท้จริงจากการใช้สถานที่ พื้นที่หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
ที่ต้องการใช้งานแสงสว่าง (Illuminating Engineering Society, 2011) เช่น การกําหนดพื้นที่ที่ต้องมีการใช้งานแสงสว่าง
(area to be illuminated) การกําหนดมุมของลําแสง (angle of the light beam) ให้ตกกระทบไปยังพื้นที่ที่ต้องการใช้สอย
และการคํานวณความส่องสว่าง (illuminance) หรือการคํานวณปริมาณแสงสว่างที่ตกกระทบลงบนพื้นที่ที่มีหน่วยเปํนลักซ์ (lux)
เป็นต้น
ประการต่อมา การให้แสงสว่างทางสถาปัตยกรรมสัมพันธ์กับหลักชีววิทยา โดยการให้แสงสว่างทางสถาปัตยกรรม
เกี่ยวข้องกับหลักการทางชีววิทยาโดยตรง เพราะแสงสว่างทางสถาปัตยกรรมย่อมส่งการมองเห็น (vision) และการรับรู้สีของแสง
(colour) จากประสาทสัมผัสในระบบการมองเห็นของมนุษย์ (Birren, 1969) การมองเห็นของมนุษย์เกิดขึ้นโดยอาศัยแสงสว่าง
จากวัตถุที่มนุษย์ใช้ดวงตามองอยู่ตกกระทบกับตัวรับภาพ ในดวงตาและส่งข้อมูลไปยังสมอง เพื่อให้สมองส่วนรับภาพประมวล
ข้อมูลมาเป็นรูปภาพ โดยการมองเห็นของมนุษย์ทําให้มนุษย์สามารถชื่นชมคุณค่าหรือความสวยงามทางสถาปัตยกรรมทั้งภายใน
และภายนอกอาคารผ่านการมองเห็น นอกจากนี้ แสงถือเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างหนึ่ง ที่มีอิทธิพลต่อการมองเห็นสีต่างๆ
เพราะความยาวของคลื่นสามารถจําแนกการกระจายพลังงานที่แตกต่างกัน จนทําให้เรามองเห็นสีต่างๆ ได้ไม่เหมือนกันด้วย
โดยการออกแบบแสงสว่างทางสถาปัตยกรรมอาจใช้หลักการมองเห็นและสีของแสงจากการมองเห็นมาช่วยการให้แสงสว่างทาง
สถาปัตยกรรมเพื่อก่อให้เกิดคุณค่าทางสถาปัตยกรรมทั้งภายในและภายนอกอาคาร อนึ่ง ในสถานที่หนึ่งอาจมีการออกแบบแสง
สว่างทางสถาปัตยกรรมในแต่ละส่วนของสถานที่ที่มีประโยชน์ใช้สอยที่แตกต่างกันออกไป (ERCO Lighting Scout, 2013)
ตัวอย่างเช่น ภายในภัตตาคารหรือร้านอาหารอันเป็นสถานที่ประกอบอุตสาหกรรมบริการ อาจมีการใช้สีของแสง ปริมาณความ
ส่องสว่างและพื้นที่ในการใช้งานแสงสว่างที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ด้วย เช่น ประตูทางเข้าต้องใช้งานแสงสว่างให้มี
ลักษณะที่ดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการและบริเวณพื้นที่รับประทานอาหารอาจใช้ระดับของแสงที่แตกต่างกัน เพื่อให้ลูกค้าได้มี
ประสบการณ์ที่ดีเกี่ยวกับบรรยากาศการรับประทานอาคาร เป็นต้น
ประการที่สาม การให้แสงสว่างทางสถาปัตยกรรมสัมพันธ์กับหลักจิตวิทยา กล่าวคือ การให้แสงสว่างทางสถาปัตยกรรม
สามารถก่อให้เกิดการตอบสนองต่อจิตใจของมนุษย์ (psychological reactions) อารมณ์ความรู้สึก (sensation) และการรับรู้
ต่ า งๆ (perception)
เกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มทางธรรมชาติ ห รื อ สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ม นุ ษ ย์ ไ ด้ ส ร้ า งขึ้ น ที่ อ ยู่ ร อบตั ว เราได้ ทั้ ง นี้
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นักวิทยาศาสตร์ได้พยายามอาศัยหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์เข้ามาพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างแสงสว่างกับอารมณ์ความรู้สึก
ของมนุษย์รวมไปถึงความเป็นอยู่ของมนุษย์ อนึ่ง การออกแบบแสงสว่างทางสถาปัตยกรรมโดยอาศัยแสงสว่างที่มีสีสันแตกต่าง
กัน อาจส่งผลกระทบต่ออารมณ์หรือความรู้สึกของมนุษย์เกี่ยวกับอาคาร สถานที่และวัตถุที่แตกต่างกันออกไป ตามสีของแสงที่
นําเอามาใช้งานทางสถาปัตยกรรม (Birren, 1969) เช่น แสงสีเขียวอาจช่วยให้มนุษย์รู้สึกถึงความผ่อนคลายไปจากความกังวล
ต่างๆ และให้ความรู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติและแสงสีสว่างอาจมีส่วนช่วยบรรเทาความวิตกของมนุษย์ได้ เป็นต้น
ประการสุดท้าย การให้แสงสว่างทางสถาปัตยกรรมสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องการออกแบบและการใช้งานแสง
สว่างทางสถาปัตยกรรม เช่น พลังงาน (energy) และอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน (occupational health
and safety) เป็นต้น เหตุที่การให้แสงสว่างทางสถาปัตยกรรมหรือการออกแบบแสงสว่างทางสถาปัตยกรรมไปสัมพันธ์กับศาสตร์
หรือวิทยาการแขนงอื่นๆ อีก ก็เพราะการใช้แสงสว่างในงานสถาปัตยกรรมอาจต้องอาศัยการพิจารณาศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่นๆ
เข้ามาช่วยเสริมให้การออกแบบทางสถาปัตยกรรมมีคุณค่าหรือเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์แสงสว่างต่อ อาคาร สถานที่และ
พื้นที่ดังกล่าวสูงสุด นอกจากนี้ การใช้ประโยชน์จากแสงสว่างดังกล่าวไม่ควรที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ ความเป็นอยู่
ของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงปัญหาประการอื่นๆที่อาจส่งผลกระทบต่อมนุษย์กับสังคมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อัน
เกิดขึ้นจากการออกแบบไฟส่องสว่างภายในและภายนอกอาคารที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น ในการ
ให้แสงสว่างทางสถาปัตยกรรมภายในและภายนอกอาคารอันเป็นสํานักงานหรืออาคารประกอบกิจกรรมทางอุตสาหกรรม
ประเภทต่างๆ นั้น นอกจากสถาปนิกหรือผู้มีหน้าที่ออกแบบแสงสว่างต้องคํานึงถึงความสวยงามทางสถาปัตย์ (architectural
beautification) ประโยชน์ใช้สอยของพื้นที (utilitiy) และคุณค่าของสถาปัตยกรรม (architectural design values) แล้ว
สถาปนิกยังควรคํานึงถึงการออกแบบหรือติดตั้งหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟทั้งภายในและภายนอกอาคาร ให้ปลอดภัยต่อผู้ใช้
ประโยชน์ในอาคารสํานักงานและอาคารอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติงานภายในสถานที่หรืออาคารนั้นๆ (Health
and Safety Executive, 1997) โดยอาจคํานึงถึงปัจจัยต่างๆ ในการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้การใช้งานแสงสว่างไม่ก่อให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพอนามัย อันได้แก่ มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง (Illumination) และการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ หรือ
ออกแบบอาคารต่างๆ สําหรับป้องกันแสงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานทั้งภายในหรือภายนอกอาคาร รวมไปถึงการ
จัดหาอุปกรณ์สํานักงานที่เอื้อต่อการใช้งานแสงสว่างภายในอาคารที่ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน
อนึ่ง นอกจากการใช้งานแสงสว่างที่ตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน (satisfactory luminance of the task) จะต้อง
คํานึงถึงความเข้มของแสงสว่างในอาคารและสถานที่ ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์
(maintained values of illuminance) (Prichard, 1995) สถาปนิกอาจต้องคํานึงถึงการให้แสงสว่างทางสถาปัตยกรรมหรือ
การออกแบบแสงสว่างโดยคํานึงถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากการใช้งานอุปกรณ์ให้แสงสว่างประเภทต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร ซึ่งสถาปนิกอาจต้องอาศัยเทคนิคทางวิศวกรรมส่องสว่างผสมสานกับเทคนิคการออกแบบทางสถาปัตยกรรม
เพื่อก่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน (Turner, 1998) สําหรับเทคนิคพื้นฐานที่สําหรับการออกแบบแสงสว่างที่คํานึงถึงการ
ประหยั ด พลั ง งาน เช่ น การเลื อ กใช้ ห ลอดไฟฟ้ า ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความร้ อ นน้ อ ย โดยใช้ ห ลอดไฟจํ า พวกหลอดฟลู อ อเรสเซนต์
(Fluorescent lamps) และการเลือกใช้เทคนิคทางสถาปัตยกรรมที่อาศัยแสงธรรมชาติในเวลากลางวัน (daylight) มาช่วยให้
ความสว่างแก่อาคาร อันทําให้สามารถลดการติดตั้งหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟภายในอาคารได้โดยไม่จําเป็น เป็นต้น
แม้ว่าการให้แสงสว่างทางสถาปัตยกรรมจากการออกแบบและติดตั้งหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟประเภทต่างๆ ได้เข้ามามี
อิทธิพลต่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรมภายในและภายนอกอาคาร อย่างไรก็ดี การให้แสงสว่างจากการออกแบบหรือติดตั้ง
หลอดไฟฟ้ า หรื อ โคมไฟภายนอกอาคาร รวมไปถึ ง การขาดความรู้ ท างเทคนิ ค ในการให้ แ สงสว่ า งทางสถาปั ต ยกรรมที่ ดี
ย่อมสามารถก่อให้เกิดปัญหาหรือผลกระทบในด้านลบอันเกิดจากการใช้งานแสงสว่างต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้
(Kay, 1999) นอกจากนี้ การให้แสงสว่างที่ไม่ถูกหลักการให้แสงสว่างทางสถาปัตยกรรม อาจทําให้แสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าหรือ
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โคมไฟไปลดคุณค่าทางสถาปัตยกรรมของพื้นที่หรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการให้แสงสว่างนั้นๆ ตัวอย่างเช่น การฉายแสงสว่างไป
ลุกล้ํายังห้องที่มีสถาปัตยกรรมแบบเก่า ที่ไม่ต้องการให้แสงสว่างมารุกล้ําพื้นที่นั้นๆ (misfocused track lights intruding in
historical room) และการใช้หลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟร่วมสมัยราคาถูกที่ไม่เหมาะกับพื้นที่อาคารยุคสถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรีย
(cheap contemporary fixture stuck into Victorian areas) เป็นต้น
ดังนั้น การให้แสงสว่างทางสถาปัตยกรรมที่ไม่เหมาะสม (inappropriate design) ต่อการใช้งานแสงสว่าง พื้นที่และ
สถานที่ หรือการให้แสงสว่างทางสถาปัตยกรรมที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (non environmentally friendly design) ย่อม
สามารถสร้างผลกระทบในทางลบต่อมนุษย์ สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ การศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการ
สําหรับการออกแบบแสงสว่างทางสถาปัตยกรรมและหลักการให้แสงสว่างทางสถาปัตยกรรมจึงเป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งสําหรับสถาปนิก
หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบแสงสว่าง เพราะแสงสว่างทางสถาปัตยกรรมจากการออกแบบแสงสว่างที่ไม่เหมาะสมย่อม
ก่ อให้ เกิ ด ผลกระทบต่อ สิ่ง แวดล้อ มและอั นตรายต่อสุ ข ภาพอนามัยของประชาชนได้ เฉกเช่ นเดีย วกั บ มลภาวะหรือ มลพิ ษ
(pollution) ประเภทอื่นๆ ที่ถูกปล่อยจากแหล่งกําเนิดที่แตกต่างกัน

ภาพ 4 มลภาวะทางแสงที่เกิดขึ้นจากการออกแบบแสงสว่างทางสถาปัตยกรรมที่ไม่เหมาะสม
(ที่มา: http://www.lrc.rpi.edu/programs/nlpip/lightinganswers/lightpollution/lightpollution.asp)
มลภาวะทางแสง ประเภทของมลภาวะทางแสงและผลกระทบต่อสถาปัตยกรรม
แสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟประเภทต่างๆ ที่ไ ด้รับการออกแบบหรือติดตั้ง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
ย่อมสามารถสร้างคุณค่าทางสถาปัตยกรรมควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์ในสถานที่ พื้นที่และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น
(Phillips, 1976) เช่น ไฟประดับอาคาร (decorative lights) ไฟสําหรับอาคารประวัติศาสตร์ (lights for historic buildings)
และโคมไฟเพดาน (chandeliers & ceiling lights) โดยหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟประเภทต่างๆ นี้ย่อมก่อให้เกิดแสงประดิษฐ์
(artificial light) ที่ให้แสงสว่างอันก่อให้เกิดสุนทรียภาพกับเสริมความงามของสถาปัตยกรรมภายในและภายนอกอาคาร รวมไป
ถึงช่วยเอื้อต่อการใช้สอยสถานที่ พื้นที่และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ อย่างไรก็ดี แสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟภายนอกอาคารจาก
การออกแบบหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟภายนอกอาคารที่ไม่เหมาะสมหรือการติดตั้งหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟในลักษณะที่ไม่เป็นมิตร
ต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ย่อมทําให้แสงประดิษฐ์หรือแสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟดังกล่าว กลายมาเป็นมลภาวะ
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ประเภทหนึ่งได้ ได้แก่ มลภาวะทางแสง (light pollution) (House of Commons Science & Technology Committee,
2003)
แสงสว่างที่ถูกปล่อยออกมาจากแหล่งกําเนิดแสงจากหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได้เฉกเช่นเดียวกันกับมลภาวะประเภทอื่นๆ นอกจากนี้ แสงสว่างจากหลอดไฟฟ้า
หรือโคมไฟประเภทต่างๆ ที่มีทิศทางการส่องของแสงที่ไม่เหมาะสม จนก่อให้แสงดังกล่าวไปรุกล้ํา (trespassing) ยังบริเวณที่ไม่
ต้องการความสว่างหรือแสงสว่างไม่จําเป็นต่อการใช้งานในพื้นที่นั้นๆ ด้วยเหตุนี้ การใช้งานแสงสว่างอันมีที่มาจากการออกแบบ
หรือติดตั้งหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟสําหรับสถาปัตยกรรมภายในและภายนอกอาคารที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้มาตรฐานตามหลัก
วิศวกรรมส่องสว่างกับการให้แสงสว่างทางสถาปัตยกรรม ย่อมล้วนแล้วแต่อาจก่อให้เกิดโทษภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น
มลภาวะทางแสงอันมีที่มาจากการให้แสงสว่างทางสถาปัตยกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือการออกแบบแสงสว่างที่ไม่เป็นมิตร
ต่อ ระบบนิเ วศและสิ่ง แวดล้ อม จึง อาจเป็น มลภาวะทางแสงประเภทหนึ่ง ที่อ าจถูก นิ ยามได้ว่า เป็ น มลภาวะทางแสงด้า น
สถาปัตยกรรม (architectural light pollution) ซึ่งอาจส่งผลกระทบทั้งต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
รวมไปถึงคุณค่าทางสถาปัตยกรรมและการใช้ประโยชน์จากหลอดไฟฟ้าให้เอื้อต่อการใช้งานอาคาร สถานที่และสิ่งปลูกสร้างที่
ต้องการการใช้งานแสงสว่างที่ถูกต้อง ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น การให้แสงสว่างทาง สถาปัตยกรรมย่อมมี
จุดมุ่งหมายให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกสบาย (comfort) ในการมองเห็นกับการประกอบกิจกรรมต่างๆ ในทางตรงกันข้ามการให้
แสงสว่างทางสถาปัตยกรรมหรือการออกแบบแสงสว่างทางสถาปัตยกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือไม่คํานึงถึงมาตรฐานการออกแบบ
แสงสว่ า งที่ ดี ย่ อ มนํ า มาซึ่ ง ความไม่ ส บาย (discomfort)
ต่ อ มนุ ษ ย์ ใ นการใช้ แ สงสว่ า งจากหลอดไฟฟ้ า หรื อ โคมไฟ
(Phillips, 1966) เช่น แสงสว่างจ้าที่ส่องมาเข้านัยน์ตาทําให้มองเห็นไม่ถนัด (discomfort glare) หรือแสงสว่างจ้าที่ส่องมาเข้า
นัยน์ตาจนทําให้มองเห็นไม่ได้ (disability glare) เป็นต้น ทั้งนี้ จากที่ได้กล่าวมาในข้างต้น จึงอาจจําแนกมลภาวะทางแสงอันเกิด
จากการให้แ สงสว่ า งทางสถาปั ตยกรรมที่ ไ ม่เหมาะสมหรือไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมออกเป็น สามประการที่สํา คัญ ด้วยกัน
อันประกอบด้วย
ประเภทแรก แสงบาดตา (glare) ได้แก่ แสงสว่างจ้าที่ส่องเข้ามายังนัยน์ตาโดยตรงจากแหล่งกําเนิดแสง โดยแสงสว่าง
จ้าอาจลดประสิทธิภาพการมองเห็นของดวงตา (visual sensation) โดยอาจลดทอนความสามารถในการมองเห็นของมนุษย์และ
อาจก่อให้เกิดอาคารระคายเคืองตา รวมไปถึงการสูญเสียความสามารถในการมองเห็นชั่วคราวได้ แสงบาดตาย่อมมีที่มาจากความ
สว่างที่เกินไปกว่าความจําเป็นในการใช้งานและความสว่างที่ไม่อาจควบคุมได้ (excessive and uncontrolled brightness)
(Department for Environment Food & Rural Affairs, 2006) อนึ่ง แสงบาดตาอาจเกิดขึ้นมาจากการให้แสงสว่างทาง
สถาปัตยกรรมหรือการออกแบบแสงสว่างทางสถาปัตยกรรมที่ไม่มีประสิทธิภาพ (inefficient lighting) หรือก่อให้เกิดทิศทางการ
ส่องของแสงสว่างที่ไม่เหมาะสม (misdirected lighting) (Whitehead, 1998) นอกจากจะลดทอนประสิทธิภาพในการมองเห็น
ของมนุษย์แล้ว แสงบาดตายังลดทอดคุณค่าทางสถาปัตยกรรมในงานสถาปัตยกรรมที่ต้องอาศัยคุณภาพจากการออกแบบหรือ
ติ ด ตั้ ง หลอดไฟฟ้ า หรื อ โคมไฟให้ เ ข้ า มามี ส่ ว นช่ ว ยเพิ่ ม คุ ณ ค่ า ทางสถาปั ต ยกรรม ของวั ต ถุ สถานที่ แ ละอาคารที่ อ อกแบบ
ตัวอย่างเช่น แม้ว่าแสงที่สว่างจ้าหลอดไฟจะช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับพื้นที่และสัดส่วนของที่อยู่อาศัยในบางกรณี ในทางตรงกันข้าม
แสงสว่ า งจ้ า ที่ มี ค วามส่ อ งสว่ า งไม่ เ หมาะสมอาจกระทบต่ อ ความสวยงามและการใช้ ป ระโยชน์ ใ นพื้ น ที่ นั้ น ๆ ด้ ว ย เป็ น ต้ น
(Whitehead, 2009) เป็นต้น
ประเภทที่สอง การรุกล้ําของแสง (light intrusion) ได้แก่ การส่องของแสงที่รุกล้ําไปยังพื้นที่ที่ไม่ประสงค์ที่จะให้มีการ
ใช้งานแสงสว่าง (areas not intended to be lit) ซึ่งการรุกล้ําของแสงอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญต่อการดํารง
ชีวิตประจําวันของเพื่อนบ้าน ระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อมที่อยู่โดยรอบ เช่น เมื่อแสงส่องรุกล้ําเข้าไปยังห้องนอนของผู้อื่นแล้ว
ก็อาจทําให้ผู้ที่ได้รับการรบกวนจากการรุกล้ําของแสงไม่สามารถนอนหลับได้ตามปกติในเวลาที่แสงส่องมารบกวนเวลากลางคืน
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จนอาจทําให้เกิดภาวะนอนไม่หลับ (sleep disorders) เป็นต้น ทั้งนี้ สาเหตุที่สําคัญประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดการรุกล้ําของแสงนั้น
ก็คื อ การให้ แ สงสว่ า งทางสถาปั ต ยกรรมหรื อ การออกแบบแสงสว่ า งทางสถาปั ต ยกรรมที่ ไ ม่ เ หมาะสมหรื อ ไม่ เป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม จนทําให้ทิศทางการส่องของแสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟไปกระทบหรือก่อให้เกิดความรําคาญต่อเพื่อนบ้าน
และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ด้วยเหตุนี้ สถาปนิกหรือผู้มีหน้าที่ในการออกแบบแสงสว่างทางสถาปัตยกรรม จําต้องคํานึงถึงการ
ออกแบบแสงสว่างทางสถาปัตยกรรมที่ไม่เพียงอํานวยประโยชน์ต่อการใช้งานพื้นที่ อาคารและสถานที่ที่ต้องการแสงสว่างแล้ว
การออกแบบดังกล่าวยังต้องคํานึงถึงเพื่อนบ้าน ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่อยู่โดยรอบบริเวณที่มีการใช้งานแสงประดิษฐ์หรือ
แสงสว่างเพื่อกิจกรรมต่างๆ

ภาพ 5 การออกแบบไฟรักษาความปลอดภัย (security light) หรือไฟถนน (streetlight) ที่ไม่เหมาะสม อาจทําให้
ทิศทางของแสงส่องเข้าไปยังห้องนอนหรือพื้นที่อื่นๆ ที่ไม่ต้องการให้แสงสว่างส่องรุกล้ําเข้าไป
(ที่มา: http://www.lrc.rpi.edu/programs/nlpip/lightinganswers/lightpollution/lightTrespass.asp)
ประเภทที่สาม แสงสว่างที่เปล่าประโยชน์ (waste light) ได้แก่ แสงสว่างที่ส่องออกมาโดยเปล่าประโยชน์ ซึ่งไม่ได้
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้งานของมนุษย์หรือเกิดจากความเชื่อที่ผิดๆ ของมนุษย์ ที่คิดว่าการใช้แสงสว่างหรือไฟส่องสว่างเป็น
จํานวนมากอาจให้ผลดีต่อการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่ง ตัวอย่างเช่น การเปิดไฟส่องสว่างหรือโคมสปอตไลท์สําหรับโบราณสถาน
รูปปั้นหรืออาคารสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ในเวลากลางคืน ที่แม้ว่าจะทําให้อาคารดูสวยงามในยามค่ําคืน ในทางตรงกันข้าม หาก
เป็นช่วงเวลาที่ไม่มีผู้คนอยู่โดยรอบพื้นที่ อาคารหรือสถานที่นั้นๆ ในเวลากลางคืนแล้ว การเปิดไฟส่องสว่างหรือการให้แสงสว่าง
ดังกล่าวก็อาจก่อให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานโดยใช่เหตุ นอกจากนี้ การให้แสงสว่างทางสถาปัตยกรรมที่เลือกใช้หลอดไฟฟ้าหรือ
โคมไฟที่ก่อให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานโดยใช่เหตุ ไม่เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมและไม่เอื้อต่อการให้คุณค่าทางสถาปัตยกรรม ก็
ย่อมก่อให้เกิดการสูญเสียคุณค่าทางเศรษฐกิจอีกด้วย (kay, 1999) เช่น การให้สีของแสง (color light) หรือจุดรวมแสง (hot
spot) ไปกระทบต่อสีท่แี ท้จริงหรือบิดเบือนสีที่แท้จริงของผนังกระเบื้องโมเสค (ceiling mosaic) เป็นต้น
มลภาวะทางแสงด้านสถาปัตยกรรมและกฎหมาย
มลภาวะทางแสงสามารถส่งผลกระทบต่อคุณค่าทางสถาปัตยกรรมและอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญต่อเพื่อนบ้าน
หรือผู้ที่อาศัยอยู่ในสถานที่ อาคารและสิ่งปลูกสร้างนั้นได้ หากการให้แสงสว่างทางสถาปัตยกรรมหรือการออกแบบแสงสว่างทาง
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สถาปัตยกรรมไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ได้คํานึงต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ การให้แสงสว่างทางสถาปัตยกรรมที่ไม่ได้คํานึงถึงปัจจัย
อื่นๆกับหลักวิชาการอื่นๆ ที่สามารถสนับสนุนการออกแบบแสงสว่างทางสถาปัตยกรรม ย่อมอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณค่า
ทางสถาปัตยกรรมกับประโยชน์ใช้สอยของสถาปัตยกรรมนั้นๆ ได้ ตัวอย่างเช่น การให้แสงสว่างทางสถาปัตยกรรมที่ไม่คํานึงถึง
หลักการพื้นฐานวิศวกรรมส่องสว่างที่เกี่ยวกับความส่องสว่าง (illuminance) หรือการคํานวณปริมาณแสงที่ตกกระทบลงบนวัตถุ
ต่อพื้นที่ ก็อาจทําให้มีการใช้แสงสว่างที่ให้ความส่องสว่างไม่สัมพันธ์กับพื้นที่ใช้สอยได้
จากที่ได้กล่าวมาในข้างต้น การให้แสงสว่างทางสถาปัตยกรรมหรือการออกแบบแสงสว่างทางสถาปัตยกรรมจากการ
ติดตั้งหรือออกแบบการใช้งานหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟภายในและภายนอกอาคารที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือมีทิศทางการ
ส่องของแสงที่ไม่เหมาะสมอันก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญ รวมไปถึงการเลือกใช้หลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟที่ก่อให้เกิดการ
สิ้นเปลืองพลังงานโดยใช่เหตุ ย่อมเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดมลภาวะทางแสงด้านสถาปัตยกรรมทั้งนั้น เพราะเหตุนี้ รัฐบาลของหลาย
ประเทศหรือรัฐบาลท้องถิ่นจึงได้นําแนวทางการแก้ปัญหาโดยอาศัยหลักการทางวิศวกรรมส่องสว่าง (illumination solutions)
มากํ า หนดเป็ น หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในทางกฎหมายสํ า หรั บ แก้ ปั ญ หามลภาวะทางแสงทั่ ว ไปและมลภาวะทางแสงด้ า น
สถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นจากการให้แสงสว่างทางสถาปัตยกรรมหรือการออกแบบแสงสว่างทางสถาปัตยกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือ
ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ มาตรการที่หลายประเทศได้กําหนดขึ้นโดยอาศัยหลักการทางวิศวกรรมส่องสว่าง มาควบคุมการใช้งานแสงสว่างทั้ง
ภายในและภายนอกอาคาร (Illuminating engineering society & International Dark-Sky Association, 2011) อันทําให้
การให้งานหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยในแต่ละพื้นที่ สถานที่และภารกิจของการใช้แสงสว่างนั้นๆ กับ
ป้องกันไม่ให้แสงสว่างจากการติดตั้งหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญ (nuisance) ต่อเพื่อนบ้านหรือผู้อยู่
อาศัยโดยรอบ ซึ่งมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลกระทบจากมลภาวะทางแสงประกอบด้วย
ประการแรก มาตรการด้านผังเมือง (planning measures) กล่าวคือ รัฐหรือท้องถิ่นของบางประเทศอาจให้อํานาจฝ่าย
ปกครองหรือหน่วยงานของรัฐและท้องถิ่นที่มีหน้าที่กํากับดูแลการควบคุมอาคาร โดยอาจอาศัยกลไกทางกฎหมายปกครองทั่วไป
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอาคาร เช่น การอนุมัติ อนุญาต ยกเลิก เพิกถอน คําสั่งทางปกครองที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
หรือการออกแบบอาคาร ที่อาจกําหนดคําสั่งทางปกครองโดยพิจารณาถึงมาตรฐานการให้แสงสว่างทางสถาปัตยกรรมหรือความ
เหมาะสมในการออกแบบแสงสว่างทางสถาปัตยกรรมทั้งภายในและภายนอกอาคารให้เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยหรือ
วัตถุประสงค์ของอาคาร สถานที่และสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการแสงสว่างในการใช้งาน ซึ่งภายใต้มาตรการนี้เอกชนจําต้องคํานึงถึง
การให้แสงสว่างทางสถาปัตยกรรมหรือการออกแบบแสงสว่างทางสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมกับการใช้งานแสงสว่างภายในอาคาร
เพื่อให้เข้าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมอาคารด้านแสงสว่าง อนึ่ง รัฐหรือท้องถิ่นจําต้องออกกฎหมายหรืออนุบัญญัติที่ให้
อํานาจแก่เจ้าหน้าที่ในการออกคําสั่งทางปกครอง กล่าวคือ รัฐ เจ้าหน้าที่รัฐหรือท้องถิ่นจะใช้อํานาจตามกฎหมายผังเมืองที่อาจ
กระทบต่อสิทธิของเจ้าของหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ อาคารสถานที่ หรือสิ่งปลูกสร้าง จําต้องมีกฎหมายผังเมืองมารองรับหรือให้
อํานาจรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐหรือท้องถิ่นในการออกคําสั่งทางปกครองที่อาจกระทบต่อการออกแบบแสงสว่างทางสถาปัตยกรรมหรือ
การให้แสงสว่างทางสถาปัตยกรรม นอกจากนี้ รัฐหรือท้องถิ่นยังอาจใช้มาตรการด้านผังเมืองในการกําหนดพื้นที่หรือเขตควบคุม
มลภาวะทางแสง (environmental zoning measures to control light pollution) ได้แก่ การกําหนดพื้นที่ควบคุมมลภาวะ
ทางแสงภายนอกอาคาร (environmental zones for exterior lighting control) โดยรัฐหรือท้องถิ่นอาจกําหนดเขตและพื้นที่
ใช้งานแสงสว่า งภายนอกอาคารที่มีป ริมาณความส่องสว่างที่แตกต่างกันออกไปตามลั กษณะของพื้นที่ ความหนาแน่น ของ
ประชากร และวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ตัวอย่างเช่น พื้นที่บางพื้นที่ต้องการความมืดมิดเป็น
พิเศษในเวลากลางคืนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ทําให้สัตว์และระบบนิเวศมีความสมดุลภายใน
เวลากลางคืนที่ต้องการความมืดในการประกอบกิจกรรมต่างๆ โดยพื้นที่นี้อาจถูกจัดให้เป็นพื้นที่ควบคุมมลภาวะทางแสงภายนอก
25

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ตุลาคม – ธันวาคม 2556
_________________________________________________________________________________

อาคารแบบเคร่งครัดหรืออาจกําหนดให้เป็นพื้นที่ที่ต้องการความมืดมิดในยามค่ําคืน (intrinsically dark landscapes) ในทาง
ตรงกันข้าม ในบางพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางของเมืองหรือใจกลางของพื้นที่ชุมชนเมือง รัฐหรือท้องถิ่นอาจกําหนดให้พื้นที่นั้นเป็น
พื้ น ที่ ที่ ส ามารถมี ก ารใช้ ง านแสงสว่ า งจากหลอดไฟฟ้ า หรื อ โคมไฟในการประกอบกิ จ กรรมต่ า งๆได้ (high
district
brightness areas) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางอุตสาหกรรม พาณิชกรรมและการดําเนินบริการสาธารณะโดยรัฐประเภทต่าง
ต่างๆ ในพื้นที่ชุมชนเมือง (Institution of Lighting Engineers, 2005) เป็นต้น
ประการที่สอง มาตรการควบคุมการออกแบบแสงสว่างภายนอกอาคาร (measures to control outdoor lighting
design) ได้แก่ มาตรการที่รัฐหรือท้องถิ่นได้กําหนดขึ้น เพื่อกํากับการให้แสงสว่างทางสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารหรือการ
ออกแบบแสงสว่างทางสถาปัตยกรรมภายนอกอาคาร โดยอาจกําหนดให้เอกชนหรือประชาชนมีการใช้งานหรือติดตั้งวัสดุหรือ
อุปกรณ์ที่มีส่วนช่วยในการลดมลภาวะทางแสงไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและปัญหาด้านพลังงาน ตัวอย่างเช่น การห้าม
ไม่ให้ประชาชนใช้งานหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟภายนอกอาคารในบางประเภท เช่น การห้ามใช้งานหลอดแสงจันทร์หรือหลอดไอ
ปรอท (Mercury Vapor Light) สําหรับการออกแบบแสงสว่างทางสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารและการกําหนดให้ประชาชน
ติดตั้งโล่ไฟ (light shields) เพื่อป้องกันการรุกล้ําของแสงไปยังเพื่อนบ้านอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญต่อการดํารง
ชีวิตประจําวันของเพื่อนบ้านได้ เป็นต้น

ภาพ 6 การให้โล่ไฟในการติดตั้งหรือออกแบบแสงสว่างทางสถาปัตยกรรมย่อมทําให้ลดปัญหามลภาวะทางแสง
(ที่มา: http://www.auburn.edu/academic/classes/geog/chanepl/4500/1999_fall/bhuta/section_2.htm)
ประการที่สาม มาตรการอื่นๆ ที่สนับสนุนให้มีการให้แสงสว่างทางสถาปัตยกรรมโดยคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมกับความเป็น
ส่วนตัวของเพื่อนบ้าน เช่น มาตรการกําหนดหรือควบคุมให้มีออกแบบแสงสว่าง โดยทิศทางของแสงสว่างดังกล่าวต้องไม่กระทบ
ต่อความเป็นอยู่ การดํารงชีวิตประจําวันหรือพื้นที่ที่ไม่ต้องการใช้แสงสว่างของเพื่อนบ้านหรือชุมชนโดยรอบสถานที่ อาคารหรือ
สิ่งปลูกสร้างที่ออกแบบนั้น โดยในบางประเทศได้กําหนดกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่วางหลักเกณฑ์ในเรื่องละเมิด (tort) หรือ
กําหนดสารบัญญัติในเรื่องการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญเอาไว้เป็นการเฉพาะ (statutory nuisance) เพื่อควบคุมมลภาวะ
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ทางแสงและเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการออกแบบแสงสว่างทางสถาปัตยกรรมที่ก่อให้เกิดการรุกล้ําของแสงได้รับการ
เยียวยาความเสียหาย เป็นต้น
หลายประเทศและท้องถิ่นในปัจจุบันได้นําเอามาตรการทั้งสามประการมาบังคับใช้เป็นกฎหมายระดับชาติและกฎหมาย
ท้องถิ่นเพื่อควบคุมมลภาวะทางแสงอันมีที่มาจากการให้แสงสว่างทางสถาปัตยกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือการออกแบบแสงสว่าง
ทางสถาปัตยกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญต่อสวัสดิภาพหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของเพื่อนบ้านหรือกระทบต่อ
ชุมชนโดยรอบ ตัวอย่างเช่น กฎหมายของสาธารณรัฐเช็กว่าด้วยการป้องกันชั้นบรรยากาศ (Czech Republic’s Protection of
the Atmosphere Act 2002) และกฎหมายต่อต้านมลภาวะทางแสงของสาธารณรัฐสโลเวเนีย (Slovenia Anti-Light
Pollution Law 2007) ที่ได้กําหนดมาตรการต่างๆ ที่เอื้อต่อการควบคุมมลภาวะทางแสงจากการออกแบบแสงสว่างทาง
สถาปัตยกรรมที่ไม่เหมาะสมหรืออาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญต่อเพื่อนบ้าน ภายใต้มาตรการควบคุมการออกแบบแสง
สว่างภายนอกอาคาร นอกจากนี้ หลายท้องถิ่นในระดับมลรัฐของสหรัฐอเมริกายังได้กําหนดมาตรการที่สําคัญสําหรับป้องกัน
มลภาวะทางแสงจากการออกแบบแสงสว่า งทางสถาปั ต ยกรรมภายนอกอาคารอี ก ด้วย เช่น กฎหมายของมลรัฐเอริ โซน่ า
(Arizona House Bill, Title 49, Chapter 7) ที่ได้กําหนดให้ห้ามใช้งานหลอดแสงจันทร์หรือหลอดไอปรอท สําหรับการ
ออกแบบแสงสว่างทางสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารหรือห้ามติดตั้งสําหรับไฟถนนบนถนนหรือทางสาธารณะ

ภาพ 7 ภาพเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการให้แสงสว่างที่ไม่เป็นมิตรต่อเพื่อนบ้านกับสิ้นเปลือกพลังงานและการ
ให้แสงสว่างที่เหมาะสม โดยใช้เทคนิคในการกําหนดทิศทางการส่องของแสงสว่างกับการเลือกใช้หลอดไฟฟ้าที่เหมาะสม
(ที่มา: http://physics.fau.edu/observatory/lightpol-security.html)
ประเด็นความท้าทายเกี่ยวกับมลภาวะทางแสงสําหรับสถาปนิกหรือผู้ออกแบบแสงสว่างทางสถาปัตยกรรมในอนาคต
ในการให้แสงสว่างทางสถาปัตยกรรมหรือการออกแบบแสงสว่างทางสถาปัตยกรรมนั้น สถาปนิกหรือผู้ออกแบบแสงสว่าง
ทางสถาปัตยกรรมไม่เพียงจะต้องคํานึงถึงคุณค่าทางสถาปัตยกรรมกับประโยชน์ใช้สอยของแสงสว่างทางสถาปัตยกรรมกับพื้นที่
อาคารและสถานที่เท่านั้น หากแต่ยังต้องคํานึงถึงปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะทางแสงอีกด้วย (Zumtobe, 2010)
ดังนั้น สถาปนิกหรือผู้ออกแบบจึงควรคํานึงถึงหลักการทางสถาปัตยกรรมส่องสว่างประกอบกับหลักการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการแสงสว่าง เพื่อสามารถออกแบบแสงสว่างทางสถาปัตยกรรมได้ โดยปราศจากปัญหาหรือผลกระทบจากมลภาวะทางแสง
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ที่อาจกระทบต่อคุณค่าทางสถาปัตยกรรม ความมุ่งหมายในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการใช้งาน
แสงสว่าง รวมไปถึงผลกระทบของการใช้แสงสว่างในงานสถาปัตยกรรมที่อาจกระทบต่อเพื่อนบ้านหรือสิ่งแวดล้อมโดยรอบ
อนึ่ง การให้บุคคลกลุ่มแรกที่ออกมาผลักดันเกี่ยวกับปัญหามลภาวะทางแสงจะเป็นนักดาราศาสตร์กับสมาคมดาราศาสตร์
(Illuminating engineering society & International Dark-Sky Association, 2011) อย่างไรก็ดี ปัญหามลภาวะทางแสงใน
ปัจจุบันได้กระทบไปสู่วงกว้างในหลากหลายสาขาวิชาและวิทยาการ โดยเฉพาะวิศวกรผู้ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมส่องสว่างและ
สถาปนิกผู้ปฏิบัติงานด้านสถาปัตยกรรมส่องสว่างที่มีหน้าที่โดยตรงเกี่ยวข้องกับการติดตั้งหรือออกแบบแสงสว่างทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร ควรมีหน้าที่สําคัญในการรณรงค์ให้ผู้คนหันมาใส่ใจกับปัญหามลภาวะทางแสง ตลอดจนควรมีส่วนร่วมในการ
ผลักดันกลไกในภาควิชาชีพกับกลไกภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนการต่อสู้กับปัญหามลภาวะทางแสงที่อาจเกิดขึ้นมาจากการใช้งานไฟ
ส่องสว่างหรือแสงสว่างจากเทคโนโลยีแสงสว่างในอนาคต

บทสรุป
การให้ แ สงสว่ า งทางสถาปั ต ยกรรมหรื อ การออกแบบแสงสว่ า งทางสถาปั ต ยกรรมไม่ เ พี ย งเสริ ม สร้ า งคุ ณ ค่ า ทาง
สถาปัตยกรรมให้ อาคาร สถานที่หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ที่มนุษย์ได้สร้างสรรค์ขึ้น หากแต่การให้งานแสงสว่างทางสถาปัตยกรรมที่
ไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอาจก่อให้เกิดปัญหามลภาวะทางแสงประเภทต่างๆ ที่อาจกระทบต่อคุณค่าทาง
สถาปัตยกรรม สิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ในชีวิตประจําวันของมนุษย์ได้ ด้วยเหตุนี้ รัฐ ท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพสถาปัตยกรรม
และสถาปนิกโดยทั่วไป ควรตระหนักถึงปัญหามลภาวะทางแสงและแนวทางในการลดปัญหามลภาวะทางแสงไม่ให้กระทบต่อ
สถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม
การกําหนดมาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อต่อสู้กับมลภาวะทางแสงอาจเป็นเพียงทางเลือกหนึ่งใน
การบังคับและรณรงค์ให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับแสงสว่าง ได้หันมาสนใจและตระหนักถึง
ปัญหามลภาวะทางแสงเท่านั้น หากแต่การปฏิบัติในวิชาชีพสถาปนิกที่ดี โดยคํานึงถึงปัญหามลภาวะทางแสงที่อาจเกิดขึ้นได้หาก
มีการออกแบบหรือติดตั้งหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟที่ไม่เหมาะสมกับการมีสว่ นร่วมในการผลักดันมาตรการวิชาชีพหรือมาตรการทาง
กฎหมายควบคุมมลภาวะทางแสง ย่อมอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ลดหรือยับยั้งผลกระทบของมลภาวะทางแสงที่อาจกระทบต่อ
สถาปัตยกรรมกับสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีในอนาคต
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ 1) เพื่อพัฒนาต้นแบบกระปุกออมสินของกลุ่มกระปุกออมสินตําบลบางลาย อําเภอ
บึงนาราง จังหวัดพิจิตร อย่างน้อย 10 รูปแบบที่สามารถแข่งขันได้ในระบบธุรกิจ 2) เพื่อให้บริการวิชาการแก่สงั คมที่มีการ
บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในรายวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ของนิสิตภาควิชาศิลปะและการออกแบบคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิธีดําเนินการวิจัยคือ ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อศึกษาความสามารถและพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม
การวิเคราะห์ SWOT ผลิตภัณฑ์ของตนเอง ซึ่งเป็นการนําเอาศักยภาพเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขั้นตอนนี้
ใช้ กิจกรรมที่ 1 การให้ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาต้นแบบกระปุกออมสินมีชาวบ้านจํานวน
15 ราย และนิสิตสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน
40คนร่วมกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ภัณฑ์ เริ่มจากการทําแบบร่าง ปั้นต้นแบบทําพิมพ์จากยางพารา ทําพิมพ์จากปูนปลาสเตอร์
ได้ต้นแบบกระปุกออมสินจํานวน 12 รูปแบบ หลังจากนั้นทําการหล่อกระปุกออมสินจํานวนแบบละ 10 ชิ้น รวมเป็น 120 ชิ้น
ตกแต่งระบายสีเพื่อทําการทดสอบคุณภาพและความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบว่ากระปุกออมสินทั้ง 12 แบบ มีคะแนนเฉลี่ย
รวมอยู่ในระดับดีถึงระดับดีมาก (3.65-4.80) ทุกรูปแบบตามเกณฑ์การประเมินดังนี้ 1) ลักษณะทั่วไปประณีต สวยงาม
ไม่แตกหรือร้าวมีรูปแบบ รูปทรง ที่เหมาะสม 2)สี เรียบสม่ําเสมอ ไม่เป็นเม็ด และเมื่อลูบผลิตภัณฑ์แล้วสีไม่ติดมือ 3) ลวดลาย
สวยงาม องค์ประกอบลายเหมาะสมกับรูปทรง 4)การเคลือบเงา เรียบสม่ําเสมอ ไม่เป็นเม็ด เป็นคราบกรอบ แตก หลุดหรือ
ลอก 5)รูปแบบมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง6)ผลิตภัณฑ์มีโอกาสด้านการตลาดในส่งออก7)ผลิตภัณฑ์มีรูปแบบและคุณลักษณะ
ครบถ้วนสมบูรณ์มีความเข้ากันได้ดีขององค์ประกอบโดยรวม
คําสําคัญ : ออมสินปูนปลาสเตอร์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บึงนาราง พิจิตร
Abstract
There are 2 main objectives of this study. Firstly, to develop plaster piggy banks of Bangrai Piggy
Bank Group, Bueng Na Rang District in Phichit Province for 12 competitive styles. Secondly, to provide
academic service for society by integrating this study with product design coursework of Art and Design
Department, Faculty of Architecture, Naresuan University. Community visit was a main method of
conducting this study in order to explore and analyse existing abilities, to develop potentialities, and to
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bring out these contexts for product design. There are two activities for doing this. First is to educate
people on product design development. Second is to develop prototype of plaster piggy banks. There
were 55 participants, which were 15 residents and 40 3rd year students of Package and Product design
Programme. Four steps were employed in developing piggy bank design, namely, sketching designs,
making a rubber blocks, printing plaster models, and painting. Plaster piggy banks were designed in 12
styles and printed 10 each. Then 120 pieces were tested by 40 customers for quality and satisfaction. 1)
General appearance in proper condition without any crack nor damage. 2) Neat and clear colour without
any pigment stain. 3) Pattern and composition in proper with form. 4) Even vanishing without stains and
any blister. 5) Unique characteristics. 6) Potentiality for import market. 7) Over all completion and
composition with proper styles. The result of 12 styles was good to very good levels (3.65-4.80)
in average points.
Keywords : Plaster Piggy Bank, Product development, Bueng Na Rang, Phichit

ความเป็นมาและความสําคัญ
กลุ่มกระปุกออมสิน ตําบลบางลาย อําเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ได้มีการรวมกลุ่มชาวบ้านในชุมชนกว่า 10
หลังคาเรือน ปัจจุบันมีสมาชิกเกือบ 60 คน โดยมีแนวคิดที่เน้นกระบวนการสร้างรายได้ภายในชุมชน ในตําบลบางลาย
อําเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร มีประสบการณ์การผลิตกระปุกออมสินมาประมาณ 40 ปี โดยปัจจุบันมีนางสําอางค์ หอมทอง
เป็นผู้นําของกลุ่มกระปุกออมสิน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้แต่ละชุมชนได้ผลิตและจําหน่ายกระปุกออมสินพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์กระปุกออมสินและบริการคุณภาพที่มีจุดเด่นและมูลค่าเพิ่มเป็นที่เป็นที่ต้องการของตลาดสอดคล้องกับวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตของท้องถิ่นโดยยึดหลักการพึ่งตนเองของชุมชนและการบริหารจัดการเชื่อมโยงสินค้าชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศ
และต่างประเทศผลิตและจําหน่ายกระปุกออมสินทั้งปลีก-ส่ง ตามความต้องการของลูกค้ากระปุกออมสินมีหลากหลายรูปแบบ
เช่น กระต่าย หมู ไก่ หมี จระเข้ หมา ช้าง ตุ๊กตาที่มีความเชื่อของชาวจีน เป็นต้น ทั้งนี้ กระปุกออมสินรูปแบบต่างๆเหล่านี้มี
หลายขนาดได้ แ ก่ ขนาดเล็ ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โครงสร้ า งทั่ ว ไปของธุ ร กิ จ ผลิ ต และจํ า หน่ า ยกระปุ ก ออมสิ น
ปูนพาสเตอร์ประเภทต่าง ๆทั้งปลีกและส่ง ไม่มีคู่แข่งทางตรงสภาพการแข่งขัน ทําให้กลุ่มชุมชนกระปุกออมสินตําบลบางลาย
อําเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร มีรายได้จากการผลิตและจําหน่ายประมาณเดือนละกว่าหมื่นบาท
ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานและให้คําปรึกษาเบื้องต้นจากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจุดแข็งของกลุ่มได้แก่ด้าน
ค่าแรงวัสดุในการผลิตมีราคาถูกผลิตภัณฑ์กระปุกออมสินมีหลากหลายรูปแบบมีสถานที่ในการผลิตที่เหมาะสมคู่แข่งทางการ
ตลาดน้อยผู้ประกอบการมีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตจุดอ่อนของกลุ่มพบว่า ไม่มีหน้าร้านจัดจําหน่ายขาดแรงงานในการผลิต
ขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญในการเจรจาต่อรองกับลูกค้าขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตเพื่อเป็นเครื่องทุ่นแรงราคาของ
วัสดุบางรายการไม่แน่นอนขาดบรรจุภัณฑ์ สําหรับโอกาสในการแข่งขันการรวมกลุ่มผลิตกระปุกออมสินเป็นการกระจายรายได้
ภายในชุมชนทําให้เศรษฐกิจในชุมชนมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องสามารถพัฒนารูปแบบกระปุกออมสินได้มากขึ้นสร้างความ
แตกต่างให้กับรูปแบบกระปุกออมสินโดยการสร้างแบรนด์สินค้าประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์กระปุกออมสินทางอินเตอร์เน็ตได้อุป
สรรค์ที่พบคือขาดแรงงานที่มีทักษะต้องใช้คนในครอบครัวเป็นหลักการขยายธุรกิจเป็นไปอย่างช้าๆระบบการขนส่งไม่มีระบบที่
ได้มาตรฐานขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์กระปุกออมสินของกลุ่มกระปุกออมสิน ตําบลบางลาย อําเภอบึง
นาราง จังหวัดพิจิตร อย่างน้อย 10 รูปแบบที่สามารถแข่งขันได้ในระบบธุรกิจ
2. เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมที่มีการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในรายวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ของนิสิต
ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research-PAR) โดยมีขั้นตอนดังนี้
1) ขั้นการศึกษาบริบท ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อศึกษาความสามารถและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มกระปุกออมสินบาง
ราย อําเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร การวิเคราะห์ SWOT ผลิตภัณฑ์ของตนเอง ซึ่งเป็นการนําเอาศักยภาพเหล่านี้มาใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
2) ขั้นกําหนดปัญหา ในขั้นตอนนี้ จะสรุปคําถามหรือปัญหา รวมทั้งอธิบายเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ การ
แก้ไขปัญหาให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เห็นภาพและเกิดความเข้าใจตรงกัน กับประเด็นปัญหาและมองถึงผลของการวิจัยได้อย่าง
ชัดเจน และครอบคลุมส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ และชาวบ้านได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็น/ความต้องการ
3) ขั้นปฏิบัติงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในขั้นตอนนี้ใช้ กิจกรรมที่ 1 การให้ความรู้ดา้ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
การตลาดโดยผู้วิจัย กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาต้นแบบกระปุกออมสินมีชาวบ้านจํานวน 15 รายและนิสิตสาขาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน 40 คน ร่วมกิจกรรม
พัฒนาผลิตภัณฑ์ภัณฑ์ เริ่มจากการทําแบบร่าง ปั้นต้นแบบ ทําพิมพ์จากยางพารา ทําพิมพ์จากปูนปลาสเตอร์ เกิดเป็น
ต้นแบบจํานวน 12 แบบ หลังจากนั้นทําการหล่อกระปุกออมสินจํานวนแบบละ 10 ชิ้น รวมเป็น 120 ชิ้น ตกแต่ง
ระบายสีเพื่อทําการทดสอบคุณภาพและความพึงพอใจ
4) ขั้นการติดตาม ตรวจสอบและปรับปรุง รวมทั้งการแก้ไขระหว่างการปฏิบัติงานวิจัย ในขั้นนี้ นักวิจัยที่ส่วน
ร่วมโดยการพิจารณาหาทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติการวิจัยแบบมีส่วนร่วม โดยอาศัยข้อมูลจากทุกฝ่าย แล้วนํามา
ทําการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมเพื่อให้การดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย โดยนักพัฒนาจะเข้ามีส่วนร่วมด้วยการ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานวิจัยและประเมินว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ เป็นต้น และประชาชนหรือ
ชาวบ้านจะเข้าร่วมด้วยการรับรู้ถึงการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานตามที่นักวิจัยกําหนด รวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับ
(feedback) ที่แสดงถึงความพึงพอใจและความสําเร็จของการดําเนินการวิจัย
5) ขั้นการสรุปผลการวิจัย ในขั้นตอนนี้ นักวิจัยจะทําการสรุปผลการวิจัย และเรียบเรียงเป็นรายงานการวิจัย
ออกเผยแพร่ นักพัฒนามีส่วนร่วมด้วยการรับทราบและตรวจสอบประเมินผลการวิจัยว่าประสบความสําเร็จมากน้อย
เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไรบ้าง โดยชาวบ้านเข้ามีส่วนร่วมด้วยการให้ข้อมูลย้อนกลับผลของการวิจัย
ว่าพึงพอใจและได้ผลตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ และแสดงความคิดเห็นอื่นประกอบข้อมูลด้วยว่าเพราะเหตุใด
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้วิจัยใช้แบบประเมินมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์จากปูนปลาสเตอร์ มผช.
๒๓๗/๒๕๔๗ โดยมี ขอบข่าย ครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ทําจากปูนปลาสเตอร์เป็นวัสดุหลักผลิตภัณฑ์ที่ทําหรือประดิษฐ์ขึ้น
โดยการนําปูนปลาสเตอร์ผสมกับน้ําในสัดส่วนที่เหมาะสมแล้วใส่ลงในแบบพิมพ์ตั้งทิ้งไว้จนแข็งตัว แล้วแกะออกจากแบบพิมพ์
อาจนํามาประกอบกับชิ้นส่วนปูนปลาสเตอร์อื่นเพื่อตกแต่งให้สมบูรณ์ อาจระบายสีหรือเคลือบผิวเพื่อความสวยงามนิยมนํามา
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ทําเป็นตุ๊กตาต่างๆ และอาจประกอบด้วยวัสดุอื่น เช่น แม่เหล็ก เพื่อให้เหมาะกับการนําไปติดไว้บนผิวโลหะคุณลักษณะที่
ต้องการ ลักษณะทั่วไป 1) ต้องประณีต สวยงาม ไม่แตก หรือร้าว มีรูปแบบ รูปทรง ที่เหมาะสม
2) ผิวปูนปลาสเตอร์ต้องเนียนไม่เป็นเม็ด เป็นก้อน มีรู หรือรอยกระเทาะ 3) การประกอบชิ้นส่วนปูนปลาสเตอร์
ต้องประณีต ติดแน่น คงทน กลมกลืนและไม่เห็นรอยต่อ 4) สี ต้องเรียบ สม่ําเสมอ ไม่เป็นเม็ด และเมื่อลูบผลิตภัณฑ์แล้วสีต้อง
ไม่ติดมือ 5) การประกอบด้วยวัสดุอื่นๆต้องประณีต ติดแน่น คงทน กลมกลืนและเหมาะสมกับชิ้นงาน 6) การเคลือบเงา ต้อง
เรียบ สม่ําเสมอ ไม่เป็นเม็ด เป็นคราบ กรอบ แตก หลุดหรือลอก
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือผู้บริโภคจํานวน 60 คน วิธีวิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ภาพ 1 กิจกรรมด้านการพัฒนารูปแบบโดยอาจารย์และนิสิต

ภาพ 2 ร่วมปรึกษาเรียนรู้ร่วมกันด้านปัญหาและอุปสรรค์
ในการทํางาน

ภาพ 3 วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนากระปุกออมสินปูน
ปลาสเตอร์พบว่าขาดรูปแบบผลิตภัณฑ์ของตนเอง ส่วนใหญ่ใช้
วิธีเลียนแบบจากผลิตภัณฑ์ที่มีในท้องตลาดเกิด การละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาของผูอ้ ื่น

ภาพ 4 รูปแบบบรรจุภัณฑ์คือการห่อหนังสือพิมพ์ จัดเรียง
บนรถบรรทุกนําออกสู่ตลาดโดยมีอัตราการเสียหาย
จากการขนส่ง ประมาณ 10 เปอร์เซนต์

สรุปกระบวนการทําออมสินจากปูนปลาสเตอร์
อุปกรณ์ในการทํา
1. ดินเหนียว 2. ปูนปลาสเตอร์ 3. ยางพารา 4. หนังสือพิมพ์ 5. น้ําสะอาด 6. สี/พู่กัน/สเปร์ยพ่นเคลือบเงา
7. ยางในรถ 8. กะละมัง/ถังน้ํา 9. คัตเตอร์ 10. แก้วพลาสติก
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ขั้นตอนการทําแม่พิมพ์
1. นําดินเหนียวมาปั้นตามแบบที่เราได้กําหนดไว้ จากนั้นทิ้งไว้ให้หมาดไม่ยุบตัว หรืออาจใช้ออมสินต้นแบบสําเร็จรูปมา
เป็นต้นแบบก็ได้
2. ใช้น้ํายางพาราทาให้ทั่วตัวแบบ ทาให้เรียบเนียนเท่ากันเสมอ ประมาณ 15-20 ชั้น(สังเกตให้หนาประมาณ 3-5
มม.) รอจนแห้งสนิท
3. ทําพิมพ์ประกบพิมพ์ยางพาราโดยวางแผนแบ่งพิมพ์เป็น 2 ชิ้นเพื่อให้ถอดชิ้นงานออกได้ง่าย หลังจากนั้นนํา
หนังสือพิมพ์ที่ฉีกเป็นชิ้นๆแช่น้ําไว้สักพัก บีบน้ําออกแล้วนํามาแปะให้ทั่วตัวต้นแบบ ประมาณ 2 ชั้น
4. หล่อแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ทีละฝั่งของตัวต้นแบบ โดยผสมปูนปลาสเตอร์กับน้ําในปริมาณที่พอเหมาะในอัตราส่วน
1: 1 จากนั้นค่อยๆเทปูนให้หนา (ประมาณ 2-3 ซม.) และครอบคลุมตัวต้นแบบ รอจนปูนแห้ง แล้วทําอีกฝั่งด้วยวิธี
เดิม เทจนเต็มตัวต้นแบบ รอจนปูนแห้งสนิท
5. แกะแม่พิมพ์ออกและลอกยางพาราที่แห้งออกจากต้นแบบทําความสะอาดและไปพึ่งแดดให้แห้งสนิท
ขั้นตอนการหล่อปูนปลาสเตอร์
1. นําแบบแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์กับแบบยางพารามาประกอบกัน แล้วใช้ยางในรถตัดเป็นเส้นมัดให้แน่น
2. ผสมปูนปลาสเตอร์และน้ํา ให้เนื้อปูนเป็นน้ําเหลวๆในรอบแรก จากนั้นค่อยๆเทใส่แม่พิมพ์ที่มีแบบยางพาราอยู่ข้าง
ใน กลิ้งแม่พิมพ์ให้น้ําปูนไหลไปทั่วบริเวณและมีความหนาพอสมควร รอให้แห้งสนิท ทําวิธีนี้ประมาณ 2 ชั้น จนมี
ความหนาที่พอเหมาะ รอให้แห้งสนิท
3. ถอดแบบแม่พิมพ์ออกทั้งหมด ก็จะได้ตัวกระปุกออมสิน และเทน้ําปูนปิดฐานกระปุกออมสินกับกระจกใสหรือ
ฟิวเจอร์บอร์ดให้เรียบร้อย รอให้แห้งสนิท จากนั้นค่อยๆแกะตัวกระปุกออมสินออกมา
4. เจาะรูใส่เหรียญ/ธนบัตร และลงสี เคลือบเงาให้สวยงาม เป็นอันเสร็จ

ภาพ 5 การทําพิมพ์ในจากยางพาราทาน้ํายางพารา
ประมาณ 5 มิลลิเมตร (ทาประมาณซ้ําประมาณ 15 รอบ)

ภาพ 6 พิมพ์ด้วยปูนปลาสเตอร์ ทิ้งให้แห้งหลังจากนั้นหล่อ
ด้วยน้ําปูนปลาสเตอร์ 2 รอบโดยทิ้งห่างกันประมาณ
ครึ่งชั่วโมง
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ภาพ 7 เมื่อปูนแห้งแล้วการแกะพิมพ์ยางนําออมสินออกจาก
พิมพ์เพื่อนําไปตกแต่งผิวให้เรียบร้อย

ภาพ 9 การขัดกระดาษทรายเพื่อให้ผิวงานเรียบร้อยสวยงาม

ภาพ 8 หล่อปิดก้นออมสินและการเก็บรายละเอียดขอบ
ชิ้นงานให้เรียบร้อย

ภาพ 10 การทําความสะอาดด้วยการปืนพ่นลม เป่าเศษปูน
และฝุ่นสกปรก ก่อนนําไปพ่นสีน้ํามันต่อไป

ภาพ 11 พึ่งลมให้แห้งสนิทอย่างน้อย 3-4 วัน

ภาพ 12 พ่นสีน้ํามันโดยช่างผู้ชํานาญในชุมชน
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ผลการวิจัย
จากร่วมพัฒนาและออกแบบกระปุกออมสินระหว่างชุมชนกับนิสิต เริ่มจากการพัฒนาภาพร่าง (sketch design)
หลายๆรูปแบบ ทําการสรุปแบบ การพัฒนาต้นแบบออมสิน โดยแบ่งเป็น 3 แนวทาง คือ รูปแบบที่เหมาะสําหรับเด็กได้แก่
รูปแบบ เครื่องบิน ชุดกระโปรง นกแฟนซี และเสือน้อยอดออม สําหรับวัยรุ่นได้แก่รูปแบบ ฮุ๊คกี้ ปาก บีเว่อร์และนกฮูกแขวน
สําหรับวัยผู้ใหญ่ได้แก่รปู แบบ ฟาโรห์ ปลาคราฟ กระเป๋าและพีรมิด รวมทั้งสิ้น 12 รูปแบบ โดยใช้วิธีการตกแต่งสีและลวดลาย
แตกต่างกันไป (ดังแสดงในรูป 13-รูป 24) หลักจากนั้นประเมินผลคุณภาพและความพึงพอใจของผู้บริโภคพบว่าอยู่ในระดับดี
ถึงระดับดีมาก (ดังแสดงในตาราง 1-ตาราง 3)
รูปแบบสําหรับวัยเด็ก

ภาพ 13 เครื่องบิน

ภาพ 14 ชุดกระโปรงแห่งความงาม

ภาพ 16 เสือน้อยอดออม

ภาพ 15 นกแฟนซี
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ตาราง 1 ผลการประเมินรูปแบบออมสินปูนปลาสเตอร์สําหรับเด็ก 4 รูปแบบ
เครื่องบิน
ลําดับ
รายการประเมินx̄
S.D.
x̄

กระโปรง

นกแฟนซี

เสือ

1

ลักษณะทั่วไปประณีตสวยงามไม่แตกหรือร้าวมีรูปแบบ
รูปทรงที่เหมาะสม

4.43

0.50

x̄ S.D.
4.54 0.56

2

สี เรียบสม่ําเสมอ ไม่เป็นเม็ดและเมื่อลูบผลิตภัณฑ์แล้วสี
ไม่ติดมือ
ลวดลายสวยงาม องค์ประกอบลายเหมาะสมกับรูปทรง
การเคลือบเงาเรียบสม่ําเสมอไม่เป็นเม็ดเป็นคราบกรอบ
แตก หลุดหรือลอก

4.43

0.65

4.54 0.56

3.56

0.70

4.54

0.56

4.54
4.57

0.56
0.56

4.54 0.56
4.43 0.61

3.53
3.35

0.66
0.65

4.86
4.29

0.36
0.67

รูปแบบมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง
3.94
ผลิตภัณฑ์มีโอกาสด้านการตลาดในการส่งออก
4.29
ผลิตภัณฑ์มีรูปแบบและคุณลักษณะครบถ้วนสมบูรณ์มีความ 4.10
เข้าได้ดีขององค์ประกอบโดยรวม

0.76
0.62
0.56

4.40 0.65
4.20 0.68
4.31 0.68

3.56
3.56
3.65

0.75
0.75
0.65

4.77
4.83
4.80

0.55
0.45
0.41

รวม 4.37 0.61 4.44 0.60 3.53 0.70 4.61
แปลความหมาย ดี
ดี
ดี
ดีมาก
จากตาราง 1 พบว่าผลการประเมินรูปแบบออมสินสําหรับเด็กรูปแบบเสือได้คะแนนสูงสุดรองลงมาได้แก่รูปแบบ
กระโปรงและรูปแบบเครื่องบินตามลําดับ

0.51

3
4
5
6
7

รูปแบบสําหรับวัยรุ่น

ภาพ 18 ปาก

ภาพ 17 ออมสินฮู๊กกี้
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ภาพ 20 นกฮูกแบบแขวน

ภาพ 19 บีเวอร์

ตาราง 2 ผลการประเมินรูปแบบออมสินปูนปลาสเตอร์สําหรับวัยรุ่น 4 รูปแบบ
นกฮูก
ลําดับ

รายการประเมิน

ปาก

บีเวอร์

นกฮูกแขวน

x̄
3.91

S.D.
0.56

S.D.
x̄
4.10 0.65

x̄
3.69

S.D.
0.63

x̄
3.78

S.D.
0.59

4.00

0.64

4.00 0.52

3.51

0.70

3.28

0.70

4.31

0.58

4.18 0.56

3.63

0.69

3.72

0.97

4.03

0.66

4.05 0.70

3.49

0.78

3.47

0.74

5

การเคลือบเงาเรียบสม่ําเสมอไม่เป็นเม็ดเป็นคราบ
กรอบ แตก หลุดหรือลอก
รูปแบบมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง

4.51

0.56

4.08 0.68

3.80

0.72

3.36

0.49

6

ผลิตภัณฑ์มีโอกาสด้านการตลาดในการส่งออก

4.14

0.69

4.00 0.70

3.77

0.73

3.69

0.75

ผลิตภัณฑ์มีรูปแบบและคุณลักษณะครบถ้วนสมบูรณ์มี
4.37 0.60 4.05 0.66 3.66 0.68 3.83
ความเข้าได้ดีขององค์ประกอบโดยรวม
รวม 4.18 0.61 4.07 0.64 3.66 0.70 3.59
แปลความหมาย ดี
ดี
ดี
ดี
จากตาราง 2 พบว่าผลการประเมินรูปแบบออมสินสําหรับวัยรุ่นรูปแบบนกฮูกได้คะแนนสูงสุดรองลงมาได้แก่รูปแบบปาก
และรูปแบบบีเว่อร์ตามลําดับ

0.77

1
2
3
4

7

ลักษณะทั่วไปประณีตสวยงามไม่แตกหรือร้าวมีรูปแบบ
รูปทรงที่เหมาะสม
สี เรียบสม่ําเสมอ ไม่เป็นเม็ดและเมื่อลูบผลิตภัณฑ์แล้ว
สีไม่ติดมือ
ลวดลายสวยงาม องค์ประกอบลายเหมาะสมกับรูปทรง
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รูปแบบสําหรับผู้ใหญ่

ภาพ 22 ปลาคราฟ

ภาพ 21 ฟาโรห์

ภาพ 23 กระเป๋า
ภาพ 24 พีระมิด
ตาราง 3 ผลการประเมินรูปแบบออมสินปูนปลาสเตอร์สําหรับวัยผู้ใหญ่ 4 รูปแบบ
ปลาคราฟ
ฟาโรห์
ลําดับ
รายการประเมิน
S.D.
x̄
x̄ S.D.
1 ลักษณะทั่วไปประณีตสวยงามไม่แตกหรือร้าวมีรูปแบบ
3.91 0.56 4.26 0.56
รูปทรงที่เหมาะสม
2 สีเรียบสม่ําเสมอไม่เป็นเม็ดและเมื่อลูบผลิตภัณฑ์แล้วสี
4.00 0.64 4.34 0.68
ไม่ติดมือ
3 ลวดลายสวยงาม องค์ประกอบลายเหมาะสมกับรูปทรง
4.31 0.58 4.06 0.73
4

กระเป๋า

ปิรามิด

x̄
4.17

S.D.
0.57

x̄
3.89

S.D.
0.63

4.11

0.53

3.83

0.75

4.31

0.53

4.26

0.74

4.03

0.66

4.14

0.77

3.94

0.59

4.00

0.84

5

การเคลือบเงาเรียบสม่ําเสมอไม่เป็นเม็ดเป็นคราบ
กรอบ แตก หลุดหรือลอก
รูปแบบมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง

4.51

0.56

4.31

0.58

4.34

0.59

4.45

0.72

6

ผลิตภัณฑ์มีโอกาสด้านการตลาดในการส่งออก

4.14

0.69

4.09

0.85

4.06

0.64

3.97

0.75

7

ผลิตภัณฑ์มีรูปแบบและคุณลักษณะครบถ้วนสมบูรณ์มี
ความเข้าได้ดีขององค์ประกอบโดยรวม

4.37

0.60

4.34

0.73

4.11

0.58

4.14

0.77

รวม 4.18
แปลความหมาย ดี

0.61

4.22
ดี

0.70

4.15
ดี

0.58

4.08
ดี

0.74
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จากตาราง 2 พบว่าผลการประเมินรูปแบบออมสินสําหรับวัยผู้ใหญ่ รูปแบบปลาคราฟได้คะแนนสูงสุดรองลงมา
ได้แก่รูปแบบฟาโรห์และรูปแบบกระเป๋าตามลําดับ
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
ผลการพัฒนาต้นแบบออมสินจากปูนปลาสเตอร์ในการวิจัยครั้งนี้ได้กําหนดเป้าหมายทางการตลาดไว้ 3 แนวทาง คือ
รูปแบบที่เหมาะสําหรับเด็กได้แก่รูปแบบ เครื่องบิน ชุดกระโปรง นกแฟนซี และเสือน้อยอดออม สําหรับวัยรุ่นได้แก่รูปแบบ
ฮุ๊คกี้ ปาก บีเว่อร์และนกฮูกแขวน สําหรับวัยผู้ใหญ่ได้แก่รูปแบบ ฟาโรห์ ปลาคราฟ กระเป๋าและพีรมิด รวมทั้งสิ้น 12
รูปแบบ โดยใช้วิธีการตกแต่งสีและลวดลายแตกต่างกันไป ข้อเสนอแนะแผนการตลาดกระปุกออมสิน ตําบลบางลาย อําเภอบึง
นาราง จังหวัดพิจิตร ส่งออกทั้งภายในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย พม่า กัมพูชา ลาว เป็นต้น โดยเฉพาะ
เรื่องการปลูกฝังการออมเงินให้กับเด็ก ให้รู้จักคุณค่าของการออมเงิน รวมทั้งกระปุกออมสินตําบลบางลาย อําเภอบึงนาราง
จังหวัดพิจิตร ยังเป็นของที่ระลึก ของขวัญในเทศกาลต่างๆอีกด้วย ในขณะเดียวกันการออกแบบเครื่องปั้นดินเผากับของที่
ระลึกปูนปลาสเตอร์ควรสร้างอัตลักษณ์ให้เกิดขึ้นแก่ผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ตราสัญลักษณ์ รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกันเป็นชุด
สามารถลดต้นทุนการผลิต ลดเวลา เพิ่มความสามารถและปริมาณการผลิต อรัญ วานิชกร(2555)และอรัญ วานิชกร (2555)
จากการศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่ซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก นําไปตกแต่ง ต้องการความเป็นไทยร่วมสมัยมาก
ขึ้นโดยต้อ งการรูป แบบที่ไ ด้แ รงบัน ดาลใจจากธรรมชาติ มี ค วามแตกต่างและเน้น ประโยชน์ ใช้สอย จินตนาการลงไปได้
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ได้สามารถลดต้นทุนการผลิตและมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้นสามารถใช้เป็นแนวทางส่งเสริมการอนุรักษ์
ควบคู่กับการสร้างสรรค์เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรัฐบาล คนธาภรณ์ เมียร์แมน (2556)ได้
ทําการวิจัยพัฒนารูปแบบและคุณค่าผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านเหมืองกุงโดยการต่อยอดเทคนิภูมิปัญญาท้องถิ่นและฟื้นฟู
เอกลักษณ์ในการออกแบบผลการวิจัยพบว่าแนวทางที่เหมาะสมในการต่อยอดเทคนิคตกแต่ง และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
ประกอบด้วย 3 แนวทาง คือ1. ฟื้นฟูเอกลักษณ์ของรูปทรง ลวดลาย และเรื่องราว2. ต่อยอดภูมิปัญญาเทคนิคการตกแต่ง ด้วย
เทคนิคการกันลายรมควัน และใช้เคลือบเป็นส่วนเสริม3. พัฒนารูปแบบโดยคํานึงถึง ประโยชน์ใช้สอยร่วมสมัย ส่งเสริมวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมท้องถิ่น สนับสนุนการเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และใช้คุณสมบัติพิเศษของดินเผาโดยทั้ง 3 แนวทาง
นี้ เป็นแนวทางที่ต่อเนื่องสนับสนุนซึ่งกันและกัน ควรใช้ร่วมกันโดยปรับสัดส่วนให้เหมาะสมกับประเภทของผลิตภัณฑ์และกลุ่ม
ผู้บริโภค แนวทางที่ชาวเหมืองกรุงตอบรับและพบว่าทําได้ง่ายที่สุด คือแนวทางการฟื้นฟูเอกลักษณ์ของรูปทรงโดยที่แนว
ทางการพัฒนารูปแบบและแนวทางการต่อยอดภูมิปัญญาเทคนิคการตกแต่งนับเป็นเรื่องใหม่ ชาวบ้านยังต้องการให้มีการ
อบรมเพิ่มเติมและต่อเนื่อง เพื่อให้เข้าใจแนวคิดและเกิดความชํานาญมากพอ แต่ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากงานวิจัยครั้งนี้ที่ชัดเจน คือ
การจุดประกายแนวคิดในการ “ต่อยอด” และ “พัฒนา” ให้แก่สล่ารุ่นใหม่ของหมู่บ้าน อย่างไรก็ตามผู้วิจัยขอเสนอกลยุทธ์
ทางการตลาด (4 P’s) ในการดําเนินกิจการตามแผนธุรกิจกระปุกออมสิน ตําบลบางลาย อําเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตรได้ใช้
กลยุทธ์ทางการตลาด ดังต่อไปนี้
กลยุทธ์ด้านสินค้า /บริการ
1. กระปุกออมสินมีหลากหลายรูปแบบแตกต่างกัน
2. มีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามเพื่อปกป้องสินค้า
3. มีแบรนด์สินค้า จดจําง่าย
4. มีเรื่องราวบอกเล่า ของตัวจังหวัดพิจิตร ในสินค้ากระปุกออมสินเพื่อเป็นเอกลักษณ์ประจําจังหวัด
5. มีการจัดทําคอลเลคชั่นสําหรับนักสะสม
กลยุทธ์ด้านราคา
1.ซื้อกระปุกออมสินในจํานวนมากมีส่วนลดพิเศษ
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2.การตั้งราคากระปุกออมสินเชิงจิตวิทยา เพื่อดึงดูดความสนใจ
กลยุทธ์ด้านการจัดจําหน่าย
1. ใช้การขายตรง รับออร์เดอร์จากลูกค้าทั้งภายในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน
2. จัดหาหน้าร้านขายที่แหล่งผลิตโดยตรง ลูกค้าสามารถเข้าชมการผลิตกระปุกออมสินได้
3. ออกงานกลับหน่วยงานราชการต่างๆ
กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการตลาดและการขาย
1. ใช้พนักงานขายที่มีอัธยาศัยดี พูดจาดี ให้บริการด้วยความเต็มใจ
2. ใช้การประชาสัมพันธ์โดยมีเวปไซด์ เพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้า
3. เปิดตัวสินค้ากระปุกออมสิน ทั้งในเวปไซด์ และนอกสถานที่
สรุปจุดเด่น ปัญหา และแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งเป้าหมายทางการตลาด
1.กิจการมีจุดเด่นด้านรูปแบบที่มีความหลากหลาย สีสันที่แตกต่าง เช่น ช้าง ม้า หมู หมี สุนัข กบ กระต่าย เป็นต้น
2. กิจการมีปัญหาด้านแรงงาน และวัสดุที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
3. แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวคือ ชูจุดเด่นด้านรูปแบบที่มีความหลากหลาย สีสันที่แตกต่าง และการสร้าง
เรื่องราว แบรนด์สินค้า เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า
4. เป้าหมายทางการตลาดที่ต้องการ คือ เน้นการขายในจํานวนมากที่สุด พร้อมเพิ่มกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดให้
มากขึ้น
แผนฉุกเฉิน หากธุรกิจกระปุกออมสินมียอดการผลิต ขายที่น้อยลง กําไรน้อยลง อาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ
สินค้าประเภทกระปุกออมสินเป็นของที่ระลึกอย่างอื่นแทนเช่น ของที่ระลึกในงานแต่งงาน หรือเทศกาลต่างๆ ปรับเปลี่ยนไปตาม
เทศกาลต่างๆเป็นต้น ด้วยเหตุผลและความสําคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงต้องการให้คําปรึกษา บริการวิชาการแก่ชุมชน ในด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ตลอดจนแนวคิดด้านการตลาดให้กับกลุ่มกระปุกออมสินตําบลบางลาย อําเภอบึงนาราง
จังหวัดพิจิตร เป็นแนวคิดการสร้างเศรษฐกิจชุมชนที่สอดคล้องกับการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็น
เครื่องมือกระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนส่งเสริมกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นสร้างชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งตนเองได้
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากต้นตองกงของกลุ่มหัตถกรรมชุมชนแม่พูล อําเภอลับแล
จัง หวัดอุตรดิ ตถ์ เพื่อศึกษาคุณ สมบัติต้นตองกงให้เหมาะสมกับการพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ ของตกแต่ง บ้า นจากตองกงของกลุ่ม
หัตถกรรมชุมชนแม่พูล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์จากต้นตอง
กง ประเภทผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านของกลุ่มหัตถกรรมชุมชนแม่พูล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้เข้าร่วมงานเผยแพร่และจําหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของจังหวัดอุตรดิตถ์ จํานวน 100
คนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้เข้าร่วมงานเผยแพร่และจําหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของจังหวัดอุตรดิตถ์ จํานวน
50 คน ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากต้นตองกงของกลุ่มหัตถกรรมชุมชนแม่
พูล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์พบว่า ผลการประเมินด้านคุณสมบัติของวัสดุมีความเหมาะสมในการนํามาผลิต ผลิตภัณฑ์ของ
ตกแต่งบ้าน โดยผู้บริโภคอยู่ในระดับมาก(4.48) ผลการประเมินด้านรูปแบบมีความเหมาะสมในการนํามาผลิต ผลิตภัณฑ์ของ
ตกแต่งบ้าน โดยผู้บริโภคอยู่ในระดับมาก(4.28) ผลการประเมินด้านตรงต่อความต้องของผู้บริโภคของของตกแต่งบ้านที่ผลิตจาก
วัสดุธรรมชาติ โดยผู้บริโภคอยู่ในระดับมาก(4.38) ผลการประเมินด้านความแปลกใหม่ของวัสดุที่นํามาประยุกต์ใช้ โดยผู้บริโภค
อยู่ในระดับมากที่สุด(4.68) ผลการประเมินการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากต้นตองกงของกลุ่มหัตถกรรมชุมชนแม่พูล อําเภอ
ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน จากความพึงพอใจของผู้บริโภค คือ ด้านคุณสมบัติของวัสดุมีความเหมาะสมใน
การนํามาผลิต ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน ด้านรูปแบบมีความเหมาะสมในการนํามาผลิต ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน ด้านตรงต่อ
ความต้องของผู้บริโภคของของตกแต่งบ้านที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ และด้านความแปลกใหม่ของวัสดุที่นํามาประยุกต์ใช้ ระดับ
คุณภาพอยู่ในระดับมาก (4.37) ผลการประเมินการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากต้นตองกงของกลุ่มหัตถกรรมชุมชนแม่พูล
อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยผู้เชี่ยวชาญ ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน จากผู้เชี่ยวชาญ คือ ด้านคุณสมบัติของวัสดุมีความ
เหมาะสมในการนํามาผลิต ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน ด้านรูปแบบมีความเหมาะสมในการนํามาผลิต ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน
ด้านตรงต่อความต้องของผู้บริโภคของของตกแต่งบ้านที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ และด้านความแปลกใหม่ของวัสดุที่นํามา
ประยุกต์ใช้ ระดับคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด (4.53)

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ตุลาคม – ธันวาคม 2556
____________________________________________________________________________

ABSTRACT
The purpose of this research is to develop handicraft products from Tongkong of group the arts
and crafts community Maephlun, Lublae district, Uttaradit Province .To study the properties Tongkong
Suitable for home decoration products from Tongkong of group the arts and crafts community
Maephlun,Lublae district, Uttaradit Province. To assess consumer satisfaction with the product from
Tongkong. Type of group, home decorating crafts community Maephlun, Lublae district,Uttaradit
Province.Population and the sample population used in this study were participants in the distribution and
sales of OTOP products of Uttaradit province 100 people. The sample used in this study were participants in
the distribution and sales of OTOP products Uttaradit province, 50 people.Assessment of consumer
satisfaction with the development of handicraft products from Tong kong of the arts and crafts community
Maephlun,Lublae district, Uttaradit Province. The results of the evaluation of a suitable material to produce.
Home decor products. The results of the evaluation of a suitable material to produce. Home decor
products. By consumers at a high level (4.48). The evaluation model is suitable to produce. Home decor
products. By consumers at a high level (4.28). The results of the evaluation of the needs of consumers of
home furnishings made from natural materials. By consumers at a high level (4.38). Evaluation of the
novelty of the material applied. The consumer is at the highestlevel(4.68). Assessment, development of
handicraft products handicraft from Tongkong of community Maephlun,Lublae district, Uttaradit Province. In
general, all four sides of the satisfaction of -consumers is the property of the production materials are
suitable. Home decor products. The model is suitable to produce. Home decor products. Meet the needs of
consumers of home furnishings made from natural materials. And the novelty of the material applied.
Quality at a high level (4.37). Assessment, development of handicraft products handicraft from Tongkong of
community Maephlun,Lublae district, Uttaradit Province. By experts. In overview, all four sides. From expert
is the property of the production materials are suitable. Home decor products. The model is suitable to
produce. Home decor products. Meet the needs of consumers of home furnishings made from natural
materials. And the novelty of the material is applied. Quality is highest (4.53).
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บทนํา
ปัจจุบันสินค้าประเภทศิลปหัตถกรรมมีหลากหลายประเภท ซึ่งอาจจัดแบ่งตามวัตถุประสงค์การผลิต กรรมวิธีการ
ผลิต ประโยชน์ใช้สอย หรืออาจจัดแยกแยะตามวัสดุที่ใช้ผลิต ซึ่งมีมากมายและหลากหลาย สามารถแยกย่อยได้หลายประเภท
แต่ที่สําคัญใช้อย่างกว้างขวางแสดงถึงภูมิปัญญาไทย ทั้งด้านความสวยงาม ประโยชน์ใช้สอย สามารถสร้างรายได้แก่คนใน
ท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง ประเทศไทยจะสามารถแก้ปัญหาการพัฒนาวัสดุผลิตภัณฑ์ที่มีภูมิปัญญาชาวบ้านควบคู่กันไป มีการ
พัฒนารูปแบบวัสดุพื้นถิ่นที่ยั่งยืน มีการออกแบบครุภัณฑ์โดยนําวัสดุพื้นถิ่นของแต่ละภาคมาใช้ให้มีคุณค่าเพิ่ม พัฒนาการด้าน
เศรษฐกิจ สามารถเชื่อมโยงวัสดุพื้นถิ่นให้เข้ากับยุคสมัยตามความนิยมของตลาด ใช้ได้หลากหลายขึ้นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ
ประเทศไทย อุตรดิตถ์เป็นจังหวัดหนึ่ง ที่มีความสมบูรณ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย สภาพแวดล้อมและทรัพยากร
ธรรม ภูมิปัญญาไทย สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะความหลากหลายของพืชพรรณต่างๆ ซึ่งภูมิประเทศส่วน
ใหญ่เป็นหุบเขา จังหวัดอุตรดิตถ์มีหญ้าชนิดนี้จํานวนมาก และเป็นพืชที่ใช้ดอกตองกงมาทําไม้กวาดเป็นรายได้เสริมแล้วสิ่งที่
เหลือจากการทําไม้กวาด คือ ต้นตองกง จากคุณลักษณ์ของต้นตองกงข้างต้น จึงนําต้นตองกงมาออกแบบเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์
จากต้นตองกงให้เกิดมูลค่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการดัดแปลงของตองกงอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นการนําเอาวัตถุดิบในท้องถิ่น
มาพัฒนา เพื่อให้เกิดตัวเลือกในการนําเอาวัตถุดิบมาใช้ประโยชน์ และสร้างรายได้ให้กับชุมชน

วัตถุประสงค์
การวิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาเชิงพัฒนาเกี่ยวกับชุมชนทางด้านหัตถกรรมของชุมชนแม่พูล อําเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์ เพื่อพัฒนารูปแบบหัตถกรรมโดยศึกษา 2 ประเด็นหลักดังนี้
1.เพื่อศึกษาคุณสมบัติต้นตองกงให้เหมาะสมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากตองกง
2.เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์จากต้นตองกง ประเภทผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.ได้ทราบพัฒนาคุณสมบัติต้นตองกงให้เหมาะสมกับการทําผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากตองกง
2. ได้ทราบถึงความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์จากต้นตองกง

กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งนี้ได้แบ่งเป็น 2 ประการ คือ
1.โคมไฟสามารถแสดงคุณค่าของธรรมชาติ ร่วมไปถึงวัสดุและกรรมวิธีการผลิตของท้องถิ่น มีความสวยงามและ
น่าสนใจ รูปแบบแปลกใหม่ สะดุดตา โดยยังสื่อถึงเอกลักษณ์เฉพาะของวัสดุและผลิตภัณฑ์
2.การออกแบบโคมไฟโดยคํานึงถึงหน้าที่ใช้สอย ความปลอดภัย ความแข็งแรง ความสะดวกสบายในการใช้ ความ
สวยงาม ราคาพอสมควร การซ่อมแซมง่าย วัสดุและวิธีการผลิตและการขนส่ง

ขอบเขตการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้เข้าร่วมงานเผยแพร่และจําหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของจังหวัดอุตรดิตถ์
จํานวน 100 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้เข้าร่วมงานเผยแพร่และจําหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของจังหวัดอุตรดิตถ์
จํานวน 50 คน โดยวิธีสุ่มแบบไม่เจาะจง
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ตัวแปรต้น คือ ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากต้นตองกง ซึ่งประกอบด้วย
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- โคมไฟ ประเภทตั้งโต๊ะ
จํานวน 2 โคม
- โคมไฟ ประเภทแขวนผนัง จํานวน 2 โคม
- โคมไฟ ประเภทสูงตั้งพื้น จํานวน 2 โคม
ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของผู้บริโภคในรูปแบบผลิตภัณฑ์จากต้นตองกง 6 แบบ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาการด้านหัตถกรรมท้องถิ่นที่มีลักษณะโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน
การวิจัยครั้งนี้ดําเนินการในเขตพื้นที่ ดังนี้
1. ขอบเขตด้านพื้นที่
ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ นอกจากใช้ในการเผยแพร่ถ่ายทอดงานผลิตภัณฑ์จากต้นตองกงแล้ว ได้ใช้เป็นที่ศึกษาการ
ตอบรับทางการตลาดในเบื้องต้นของแต่ละผลิตภัณฑ์รวมทั้งรูปแบบการเสริมเผยแพร่ที่เป็นระบบและยั่งยืน โดยครอบคลุมพื้นที่
ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ตําบลแม่พูล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
2. ขอบเขตด้านระยะเวลา
ผู้วิจัยได้กําหนดของเขตด้านเวลาในการวิจัยครั้งนี้ โดยเริ่มจากการศึกษาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์จากต้นตองกง
เนื่องจากเป็นการทดลองทางด้านวัตถุดิบในการสร้างผลิตภัณฑ์ของตําบลแม่พูล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
3. ขอบเขตด้านเนื้อหา
3.1 ขอบเขตด้านคุณสมบัติต้นตองกง
3.1.1 ด้านการเพิ่มศักยภาพของตองกง
3.1.2 ด้านความทนทานการประยุกต์ใช้
3.2 ขอบเขตด้านกระบวนการผลิตหัตถกรรม
3.2.1 การเลือกวัสดุ
3.2.2 การผลิต
3.2.3 การพัฒนา
3.2.4 การทดสอบคุณภาพ
4. ขอบเขตด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
การออกแบบและพัฒนา นักวิจัยได้ศึกษาข้อมูลในส่วนต่างๆรวมรวมข้อมูล ในส่วนต่างๆ และสามารถปฏิบัติการ
ออกแบบได้ดังนี้
4.1 การร่างภาพและระดมความคิด
4.2 เขียนแบบเพื่อการผลิต
4.3 ทดสอบคุณภาพตามมาตรฐาน
5. ขอบเขตด้านความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์
ในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ผู้วิจัยได้กําหนดข้อพิจารณาการประเมินให้ครอบคลุมหลักการออกแบบด้าน
ต่างๆที่กําหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการที่ออกแบบ และพัฒนาดังนี้
ด้านการออกแบบ ความปลอดภัยในการใช้งาน ความแข็งแรงทนทาน ความประหยัดในการเลือกใช้วัสดุ การใช้วัสดุ
ได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า
ด้านหน้าที่ใช้สอย ใช้สอยสะดวกสบาย เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้สอย
ด้านวัสดุ ความสวยงาม คงทน แข็งแรง ความประณีต ปลอดภัย มีความเป็นเอกลักษณ์ของวัสดุ ผสมผสานในการใช้
วัสดุร่วมได้ลงตัวและเหมาะสม
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วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยในในเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการภูมิปัญญาพื้นบ้านในการใช้ประโยชน์พืชพรรณธรรมชาติท้องถิ่นกับการอนุรักษ์
สภาพแวดล้อมโดยมีความสนใจในการศึกษาในเรื่องดังต่อไปนี้คือ
1. สํารวจทรัพยากรต้นตองกงในพื้นที่ตําบลแม่พูล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
2. ศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวและผู้สนใจ ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านที่
ผลิตจากต้นตองกง
3. การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยการกรอกแบบสอบถามให้ กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการพิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ของ
ผลิตภัณฑ์ โดยรวมรวมข้อมูลเพื่อสรุปผลการวิจัย

ภาพ 1 ลักษณะส่วนต่างๆของต้นตองกง
เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือ
การดําเนินการเพื่อการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของกระบวนการผลิตหัตถกรรมจาก
ต้นตองกง เพื่อศึกษาถึงปัญหาและความต้องการในการออกแบบที่เหมาะสมสําหรับผลิตภัณฑ์จากต้นตองกง โดยสามารถสื่อสาร
และสามารถส่งเสริม สนับสนุน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตัวผลิตภัณฑ์ ทั้งยังสามารถเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
ของผู้บริโภค ทําให้ยอดการจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากต้นตองกงนี้สูงขึ้น โดยใช้ระเบียบวิธีเชิงคุณภาพ(Qualitative Research)
มาใช้ในการดําเนินการวิจัย
ขั้นตอนการวิจัยประกอบด้วยขั้นตอน 5 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างกรอบแนวความคิดเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของ
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากต้นตองกง และศึกษาเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากต้นตองกง
ขั้นตอนที่ 2 การเก็บภาคสนามเป็นการเก็บข้อมูลภาคสนามภายใต้กรอบแนวความคิดจากเอกสารและเว็บไซต์ เข้า
พื้นที่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากต้นตองกงเพื่อให้ข้อมูลสภาพทั่วไปของแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากต้นตองกง
ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาข้อมูล เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากต้นตองกง เพื่อศึกษา
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากต้นตองกง และข้อมูลในข้อ 2 จากการค้นพบในการวิจัยตรวจสอบโดยอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อนําไปสู่
การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนาและสร้างสรรค์ ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากต้นตองกง โดยรวบรวมข้อมูล
เพื่อนํามาเป็นข้อมูลพื้นฐานสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ และทําการออกแบบ
ขั้นตอนที่ 5 วิธีเสนอผลการศึกษาค้นคว้าโดยการสรุป อภิปรายข้อเสนอแนะด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ข้อมูล
ภาคสนาม เอกสารและงานวิจัยตามประเด็นที่ศึกษา คือ การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากต้นตองกง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
1. ผู้ วิ จั ยได้ ศึ ก ษาเอกสาร ตํ า รา งานวิ จั ย ตลอดจนเว็ บ ไซด์ที่ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ แล้ วนํ า มาร่ า งเป็ น กรอบ
แนวความคิดของการวิจัยในขั้นต้น ประเด็นที่นํามาร่างประกอบด้วย
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1.1 ศึกษาสภาพทั่วไปของแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากต้นตองกง
1.2 ศึกษากระบวนการผลิตและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากต้นตองกง
2. ผู้วิจัยได้นํากรอบแนวคิดของการวิจัยในขั้นต้นซึ่งเกี่ยวกับ 3 เรื่องสําคัญดังกล่าวไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญของ
กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากต้นตองกงโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย (Purposive)
ขั้นตอนที่ 2 การเก็บข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยเก็บข้อมูลภาคสนาม เพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของผู้วิจัยตาม
ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงวิเคราะห์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยการสั ง เกตแบบมี ส่ ว นร่ ว ม และการสั ง เกตแบบไม่ มี ส่ ว นร่ ว ม (Participant
Observation and Non-Participant Observation)
2. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indepth Interview)
ขั้นตอนที่ 3 วิธีจัดกระทํากับข้อมูล โดยแยกแยะข้อมูลเป็นประเด็นๆ ตามขอบเขตเนื้อหาของการศึกษาค้นคว้า
ตรวจสอบข้อมูลและนําข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ตามขอบเขตด้านเนื้อหาเพื่อศึกษาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากต้นตองกงและการ
จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากต้นตองกง
ขั้นตอนที่ 4 เมื่อได้ข้อมูลต่างๆครบแล้วขั้นตอนต่อมาคือการออกแบบและพัฒนาการออกแบบโดยรวบรวมข้อมูล
เพื่อนํามาเป็นข้อมูลพื้นฐานสําหับการออกแบบผลิตภัณฑ์
ขั้นตอนที่ 5 วิธีเสนอผลการศึกษาค้นคว้าโดยการสรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ข้อมูล
ภาคสนามเอกสารและงานวิจัยตามประเด็นที่ศึกษาคือผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากต้นตองกงที่เหมาะสม
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากต้นตองกง ผู้วิจัยทําการวิเคราะห์ดังนี้การวิเคราะห์
เครื่องมือที่ใช้ คือ
1 .แบบประเมินประสิทธิภาพรูปแบบจากผู้ใช้รูปแบบโดยใช้ มาตรประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)
แบบประเมินประสิทธิภาพ รูปแบบผลิตภัณฑ์จากผู้ใช้รูปแบบโดยใช้ มาตรประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)
นําแบบประเมินมาตรวจให้คะแนน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับความเหมาะสมมากที่สุด ให้คะแนน 5 คะแนน
ระดับความเหมาะสมมาก
ให้คะแนน 4 คะแนน
ระดับความเหมาะสมปานกลาง ให้คะแนน 3 คะแนน
ระดับความเหมาะสมน้อย
ให้คะแนน 2 คะแนน
ระดับความเหมาะสมน้อยที่สุด ให้คะแนน 1 คะแนน
2. แบบวัดผลงานการออกแบบ
วิเคราะห์เป็นรายด้าน โดยทําการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนําค่าเฉลี่ยมาแปล
ความหมายของค่าเฉลี่ย โดยมีเกณฑ์ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายความว่า มีระดับความเหมาะสมมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายความว่า มีระดับความเหมาะสมมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายความว่า มีระดับความเหมาะสมปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายความว่า มีระดับความเหมาะสมน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายความว่า มีระดับความเหมาะสมน้อยที่สุด
3. แบบประเมิน วัดผลการออกแบบ ประมวลผลข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS เปรียบเทียบความ
พึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์จากต้นตองกง โดยการทดสอบค่า การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย X , SD. และคะแนน
จากแบบวัด
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นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การพัฒนา หมายถึง ทําให้มั่นคง ทําให้ก้าวหน้า การพัฒนาประเทศก็ทําให้บ้านเมืองมั่นคงมีความเจริญ
ความหมายของการพัฒนาประเทศนี้ก็เท่ากับตั้งใจที่จะทําให้ชีวิตของแต่ละคนมีความปลอดภัย มีความเจริญ มีความสุข
2. ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม หมายถึง ผลงานหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีความสําคัญต่อชีวิตและสังคมของชุมชนไทยเรา
ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ฐานะความเป็นอยู่ และระดับของความเจริญรุ่งเรืองของสังคมได้อย่างดี
3. ต้นตองกง หมายถึง ต้นหญ้าที่มีลักษณะคล้ายไม้ไผ่ ซึ่งมีอยู่มากในทุกพื้นที่ทั่วทั้งในจังหวัดอุตรดิตถ์ ดอกหญ้า
สามารถใช้ทําไม้กวาด และดอกไม้ตกแต่งบ้าน
4. หัตถกรรมท้องถิ่น หมายถึง ผลงานหัตถกรรมที่อยู่ภายในชุมชนและองค์กรชุมชนที่มีผลต่อกระบวนการอนุรักษ์
สืบสาน และสร้างสรรค์
5. ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนที่รวมตัวกัน โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันอาจเป็นการรวมตัวกันภายในพื้นที่ สมาชิกของ
ชุมชนติดต่อสื่อสารกัน มีความเอื้ออํานวยต่อกัน มีการทํากิจกรรมร่วมกัน มีการเรียนรู้ร่วมกันในการกระทํา และการจัดการใน
งานวิจัยนี้ หมายถึง กลุ่มหัตถกรรมจากต้นตองกง ตําบลแม่พูล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
6. ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน หมายถึง สิ่งประดิษฐ์ตกแต่งที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์และมีความสวยงาม โดยการ
วิจัยในครั้งนี้เป็นการนําเอาต้นตองกงมาสร้างผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน
7. ทดสอบคุณภาพ หมายถึง เกณฑ์ทางเทคนิคที่ระบุคุณลักษณะเพื่อนําไปใช้งาน คุณภาพของวัตถุดิบที่นํามาผลิต
ซึ่งจะรวมถึงวิธีการทดสอบด้วย เพื่อใช้เป็นเครื่องตัดสินว่าคุณภาพ ผลิตภัณฑ์นั้นๆเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่

สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยสรุปผลได้ดังนี้
ผลการประเมินการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากต้นตองกงของกลุ่มหัตถกรรมชุมชนแม่พูล อําเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์ ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน จากผู้เชี่ยวชาญ คือ ด้านคุณสมบัติของวัสดุมีความเหมาะสมในการนํามาผลิต ผลิตภัณฑ์ของ
ตกแต่งบ้าน ด้านรูปแบบมีความเหมาะสมในการนํามาผลิต ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน ด้านตรงต่อความต้องของผู้บริโภคของ
ของตกแต่งบ้านที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ และด้านความแปลกใหม่ของวัสดุที่นํามาประยุกต์ใช้ ระดับคุณภาพอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (4.53)
ผลการประเมินการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากต้นตองกงของกลุ่มหัตถกรรมชุมชนแม่พูล อําเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์ ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน จากความพึงพอใจของผู้บริโภค คือ ด้านคุณสมบัติของวัสดุมีความเหมาะสมในการนํามาผลิต
ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน ด้านรูปแบบมีความเหมาะสมในการนํามาผลิต ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน ด้านตรงต่อความต้องของ
ผู้บริโภคของของตกแต่งบ้านที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติและด้านความแปลกใหม่ของวัสดุที่นํามาประยุกต์ใช้ ระดับคุณภาพอยู่ใน
ระดับมาก (4.37)

ภาพ 2 รูปแบบผลิตภัณฑ์จากต้นตองกงรูปทรงต้นไม้
48

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ตุลาคม – ธันวาคม 2556
____________________________________________________________________________

ภาพ 3 รูปแบบผลิตภัณฑ์จากต้นตองกงรูปทรงต้นไม้เกล็ดสี

ภาพ 4 รูปแบบผลิตภัณฑ์จากต้นตองกงรูปทรงดอกไม้ขนาดใหญ่

ภาพ 5 รูปแบบผลิตภัณฑ์จากต้นตองกงรูปทรงต้นต้นไม้ขนาดเล็ก

ภาพ 6 รูปแบบผลิตภัณฑ์จากต้นตองกงรูปทรงท่อนไม้
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ภาพ 7 รูปแบบผลิตภัณฑ์จากต้นตองกงรูปทรงท่อนไม้เกล็ดสี
1. การวิเคราะห์ประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์จากต้นตองกง ประเภทของ ตกแต่งบ้าน
วิเคราะห์เป็นรายด้าน โดยทําการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
นําค่าเฉลี่ยมาแปลความหมายของค่าเฉลี่ย โดยมีเกณฑ์ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายความว่า มีระดับความเหมาะสมมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายความว่า มีระดับความเหมาะสมมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายความว่า มีระดับความเหมาะสมปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายความว่า มีระดับความเหมาะสมน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายความว่า มีระดับความเหมาะสมน้อยที่สุด

รายการ
ความเหมาะสมในการใช้วัสดุ ใน
การผลิต ผลิตภัณฑ์จากต้นตองกง
ประเภทของ ตกแต่งบ้าน
1. คุณสมบัติของวัสดุมีความ
เหมาะสมในการนํามาผลิต
ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน
2. รูปแบบมีความเหมาะสมในการ
นํามาผลิต ผลิตภัณฑ์ของตกแต่ง บ้าน
3.ตรงต่อความต้องของผู้บริโภคของ
ของตกแต่งบ้านที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ
4. ความแปลกใหม่ของวัสดุที่นํามา
ประยุกต์ใช้
เฉลี่ย

ระดับคุณภาพ
S.D.

X

แปลความหมาย

4.48

0.52

ระดับมาก

4.58

0.51

ระดับมากที่สุด

4.62

0.52

ระดับมากที่สุด

4.44

0.52

ระดับมาก

4.53

0.52

ระดับมากที่สุด
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ผลการประเมินความเหมาะสมในการผลิต ผลิตภัณฑ์จากต้นตองกง ประเภทของ ตกแต่งบ้าน ทั้ง 4 ด้าน พบว่ามี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.53 ซึ่งความหมายว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ารายการที่มีคุณภาพ
อยู่ในระดับมากที่สุด มี 2 รายการ เรียงลําดับได้ดังนี้ ด้านคุณสมบัติของวัสดุมีความเหมาะสมในการนํามาผลิต ผลิตภัณฑ์ของ
ตกแต่งบ้าน (4.48) ด้านรูปแบบมีความเหมาะสมในการนํามาผลิต ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน(4.58) ด้านตรงต่อความต้องของ
ผู้บริโภคของของตกแต่งบ้านที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ(4.62) ด้านความแปลกใหม่ของวัสดุที่นํามาประยุกต์ใช้(4.44) ระดับ
คุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด (4.53)
ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. เป็นเศษวัสดุเหลือใช้ มาดัดแปลงเป็นของใช้ของตกแต่งได้หลากหลาย
2. เกิดความคิดสร้างสรรค์และสามารถต่อยอดได้
3. เพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือใช้
4. ควรนําเอาวัสดุท้องถิ่นอื่นๆมาสร้างสรรค์เพิ่มเติม ควบคู่กัน
5. วัสดุแปลกใหม่และน่าสนใจ
การวิเคราะห์ประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์จาก
ต้นตองกง ประเภทของ ตกแต่งบ้าน
วิเคราะห์เป็นรายด้าน โดยทําการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนําค่าเฉลี่ยมาแปล
ความหมายของค่าเฉลี่ย โดยมีเกณฑ์ดังนี้

รายการ
ความเหมาะสมในการใช้วัสดุ ใน
การผลิต ผลิตภัณฑ์จากต้นตองกง
ประเภทของ ตกแต่งบ้าน
1. คุณสมบัติของวัสดุมีความ
เหมาะสมในการนํามาผลิต
ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน
2. รูปแบบมีความเหมาะสมในการ
นํามาผลิต ผลิตภัณฑ์ของตกแต่ง บ้าน
3. ตรงต่อความต้องของผู้บริโภคของ
ของตกแต่งบ้านที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ
4. ความแปลกใหม่ของวัสดุที่นํามา
ประยุกต์ใช้
เฉลี่ย

X

ระดับคุณภาพ
S.D.

แปลความหมาย

4.48

0.82

ระดับมาก

4.28

0.93

ระดับมาก

4.38

0.87

ระดับมาก

4.68

0.57

ระดับมากที่สุด

4.37

0.77

ระดับมาก
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ผลการประเมินความเหมาะสมในการผลิต ผลิตภัณฑ์จากต้นตองกง ประเภทของ ตกแต่งบ้าน ทั้ง 4 ด้าน พบว่ามี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.37 ซึ่งความหมายว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ารายการที่มีคุณภาพ
อยู่ในระดับมากที่สุด มี 1 รายการ เรียงลําดับได้ดังนี้ ด้านคุณสมบัติของวัสดุมีความเหมาะสมในการนํามาผลิต ผลิตภัณฑ์ของ
ตกแต่งบ้าน (4.48) ด้านรูปแบบมีความเหมาะสมในการนํามาผลิต ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน(4.28) ด้านตรงต่อความต้องของ
ผู้บริโภคของของตกแต่งบ้านที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ(4.32) ด้านความแปลกใหม่ของวัสดุที่นํามาประยุกต์ใช้(4.68) ระดับ
คุณภาพอยู่ในระดับมาก (4.37)
การวิเคราะห์ประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์จากต้นตองกงประเภทของ ตกแต่งบ้าน
แสดงเพศ อายุ วุฒิการศึกษาของผู้กรอบแบบสอบถาม
รายการ
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. อายุ
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51 ปีขึ้นไป
รวม
3. วุฒิการศึกษา
ต่ํากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

จํานวน

ร้อยละ

20
30
50

33.3
66.6
100

10
15
15
10
50

15.2
30.3
30.3
15.2
100

20
20
10

40.0
40.0
20.0

50

100

สรุปและอภิปลายผลการวิจัย
จากการรวบรวมเอกสารและภาคสนามสรุปผลได้ว่า การออกแบบโดยใช้วัสดุที่หาได้ง่ายจากธรรมชาติในท้องถิ่นโดย
การนํามาทําเป็นประโยชน์ใช้สอย การออกแบบวัสดุให้สอดคล้องกับการออกแบบซึ่งเป็นรูปแบบและลักษณะของธรรมชาติ และ
ได้นําส่วนต้นของตองกงมาสร้างลวดลายให้เกิดพื้นผิวที่คลายกับเปลือกไม้ที่มีการร้อยเรียงต่อกันทําให้เกิดรูปร่างรูปทรงที่แปลก
ตาในรูปแบบของโคมไฟ และสามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวัน จากการศึกษาลักษณะรูปทรง ลักษณะโดยรวม
ของวัสดุ และกรรมวิธีการขึ้นรูป ให้เกิดลักษณะงานที่ต้องการ ส่งผลให้เกิดการตอบสนองของผู้บริโภคที่มีต่อความพึงพอใจของ
ผลิตภัณฑ์โคมไฟจากต้นตองกง และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของวัสดุที่มีความแปลกตาและคาดหวังว่าวัสดุนี้จะสามารถสร้างสรรค์
งานหลายหลายรูปแบบในอนาคตหรือมีการต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเกิดขึ้น
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งานวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวทางในการนําเอาวัสดุธรรมชาติที่สามรถมาประยุกต์ใช้ในรูปแบบที่หลากหลาย
โดยคํานึงถึงประโยชน์ การใช้สอย ความสวยงามและความเหมาะสม และได้ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับวัสดุของสถาพร ดี บุญมี ณ
ชุมแพ พบว่า วัสดุพื้นถิ่นในการผลิตครุภัณฑ์ 4 ภาคของประเทศไทย ในการพัฒนาวัสดุท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและตอบสนองความต้องการของตลาดที่ต้องการวัสดุที่ยั่งยืนและคงทนต่อสภาพได้เจริญเติบโตอย่างไม่หยุด เทคโนโลยี
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาวัสดุได้เป็นอย่างดีทั้งในต่างประเทศที่ซึ่งใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่ามาก อุปสรรคของภาวะเศรษฐกิจ
ขยายตัวทําให้ขาดแคลนเทคโนโลยีด้านวัสดุในเชิงอนุรักษ์เป็นอย่างมาก ทางเลือกใหม่ในการพัฒนาวัสดุคือการนําเทคโนโลยีด้าน
วัส ดุ ศ าสตร์ ม าใช้ ใ นการพัฒ นาวั ส ดุ พื้ น ถิ่ น และสามารถนํ า วั ส ดุ ไ ปใช้ ใ นการผลิ ตครุ ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ ใ นแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น
สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลที่เน้นการใช้วัสดุและวัตถุดิบภายในประเทศ วัสดุพื้นถิ่นจึงเป็นวัตถุดิบที่สมควรส่งเสริมและ
พัฒนาเพื่อใช้ในงานผลิตภัณฑ์ โครงการวิจัยเพื่อศึกษาการนําวัสดุพื้นถิ่นที่ชนชาติอุษาอาคเนย์ ที่ได้พัฒนาตามภูมิปัญญาของแต่
ละถิ่นมาใช้ประกอบในการผลิตครุภัณฑ์ใน 4 ภาคของประเทศไทยจะสามารถแก้ปัญหาการพัฒนาวัสดุผลิตภัณฑ์ที่มีภูมิปัญญา
ชาวบ้านควบคู่กันไป มีการพัฒนารูปแบบวัสดุพื้นถิ่นที่ยั่งยืน มีการออกแบบครุภัณฑ์โดยผู้เชี่ยวชาญที่สามารถนําวัสดุพื้นถิ่นของ
แต่ละภาคมาใช้และวิเคราะห์ให้มีคุณค่าเพิ่ม โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยก้าวหน้าทันต่อการพัฒนาการด้านเศรษฐกิจ สามารถ
เชื่อมโยงวัสดุพื้นถิ่นให้เข้ากับยุคสมัยตามความนิยมของตลาดครุภัณฑ์ท้ังในและนอกประเทศ มีขีดความสามารถระดับชาติ
มีวัสดุให้นักออกแบบครุภัณฑ์ได้เลือกใช้ได้หลากหลายขึ้นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของประเทศไทยที่ออกสู่ตลาดโลก

ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากต้นตองกงของกลุ่มหัตถกรรมชุมชนแม่พูล อําเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์
ข้อเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช้
การนําเอาเศษวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์การดัดแปลงเพื่อใช้เป็นของตกแต่ง ที่หลากหลาย ทําให้
เกิดความคิดสร้างสรรค์พัฒนาต่อยอด จากรูปแบบที่พัฒนามานี้ สามารถนํามาสร้างงานที่มีประโยชน์หลายๆด้านพัฒนาให้ดีและ
มีคุณภาพยิ่งขึ้น และควรเอาวัสดุท้องถิ่นชนิดอื่นๆมาสร้างสรรค์เพิ่มเติม ควบคู่กันไป เพื่อความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอจากผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 2) เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้น ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจาก กลุ่มผู้ที่สนใจและผู้ที่
เกี่ยวข้อง จําแนกตามเพศและระดับรายได้ กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย จํานวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จํานวน 4 ชุด
ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้สร้างขึ้นเอง สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ Mean, Standard Deviation, Independent Samples, One – Way
ANOVA การวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอจากผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง จังหวัดเพชรบูรณ์พบว่า คือ ลายดอกไม้ จาก
การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภค พบว่าการประเมินระดับความพึงพอใจ จําแนกตามเพศไม่แตกต่างกันและจําแนกตามระดับ
รายได้พบว่าแตกต่างกัน ในด้านประโยชน์ใช้สอย วัสดุและกรรมวิธี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์, เคหะสิ่งทอ, ผ้าปักชาวเขา, ชาวเขาเผ่าม้ง, จังหวัดเพชรบูรณ์
ABSTRACT
This research aims 1) to develop the general aspects of the embroidery garment product made by
Hmong people for resident decoration 2) to evaluate consumer satisfaction with the embroidery garment
that has been developed under the standard and sense of local people from the interest people and other,
distinguish by gender and income level.This research used 100 people as an example population. In this
study, the author made 4 sets of research tool and statistics data analyzed by Mean, Standard Deviation,
Independent Sample, one-way ANOVA analysis and LSD.The research found that the embroidery garment
product development of Hmong community in Phetchabun is The Flower design, The study found that
consumer satisfaction level what classified by gender was not different but income level was, there was
significance dissimilarity about 0.05.
Keywords : Product development, Home textiles, embroidery garment product, Hmong community,
Phetchabun Province
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บทนํา
ชาวเขาเผ่าม้งในประเทศไทย ตั้งถิ่นฐานอยู่บนภูเขาสูงหรือที่ราบเชิงเขาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน แพร่ ลําปาง กําแพงเพชร เลย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และตาก มีประชากรทั้งสิ้น 151,080 คน
เดิมประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบทําไร่เลื่อนลอย พืชที่ปลูกส่วนใหญ่ใช้ทํากินภายในครัวเรือนเท่านั้น เช่น ข้าว ข้าวโพด ไม่ได้มี
การซื้อขาย รายได้ของชาวเขาในอดีต จึงมาจากการปลูกฝิ่นขาย ซึ่งฝิ่นนั้นเป็น พืชต้องห้าม ใช้เป็นสารตั้งต้นยาเสพติด
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานโครงการหลวง ซึ่งมีภารกิจหลัก คือ การสร้างแหล่งทํากินอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อพลิกฟื้นชีวิตของชนเผ่าตามดอยสูงในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อช่วยเหลือให้ราษฎรชาวไทยภูเขาให้มีอาชีพและสร้าง
รายได้โ ดยการปลู ก พืช ผั ก ผลไม้ เมื อ งหนาว เพื่อ ลดการทํ า ลายทรั พ ยากรธรรมชาติ ข องชาติ คือ ป่ า ไม้ และต้ น น้ํ า ลํ า ธาร
นอกจากนี้ สมเด็ จพระนางเจ้ า สิริกิติ์พ ระบรมราชินีน าถ ได้ท รงพระกรุณาส่ง เสริมศิล ปาชีพ ชาวเขาเผ่ า ม้ ง ซึ่ ง มี วัฒ นธรรม
สร้างสรรค์ศิลปะอย่างประณีต เช่น ผ้าปัก ผ้าประดิษฐ์ เครื่องเงิน ทั้งทรงเป็นแบบอย่างนําเครื่องประดับและผ้าประดิษฐ์ ผ้าปัก
ของชาวเขาเผ่าม้ง มาใช้ประดับตกแต่งฉลองพระองค์ ทําให้สตรีไทยทั่วประเทศเจริญรอยตามพระราชนิยม ทรงสนับสนุนสินค้าที่
ชาวเขาเผ่าม้งผลิตอย่างกว้างขวาง และเป็นการฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีของชาวเขาเผ่าม้งให้ดํารงสืบทอดยั่งยืนต่อไป
อีกทั้งผ้าปักชาวเขาเผ่าม้งเป็นงานฝีมือที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษมาหลายร้อยปีแล้ว เกิดจากการใช้เวลาว่างของสตรี
หลังจากทํางานเกษตรกรรมในแต่ละวันหรือหลังฤดูเก็บเกี่ยว โดยนําป่านป่า ฝ้ายหรือใยกัญชงที่ปลูกในหมู่บ้านมาปั่นเป็นเส้น
ขนาดเล็กและนํามาทอเป็นผืนด้วยเครื่องทอผ้าแบบพื้นบ้าน คือ กี่เอว โดยผูกปลายกลุ่มด้ายยืนเข้ากับเสา อีกข้างหนึ่งผูกกับเอว
แล้วทอ เป็นการทอแบบดั้งเดิม จากนั้นนํามาปักด้วยมือเป็นลวดลายประณีต สวยงามรวมทั้งการเขียนลายด้วยขี้ผึ้ง ซึ่งชาวม้ง
เรียกว่า “วาดขี้ผึ้ง” หรือที่เรียกกันว่าการทําผ้าบาติก โดยลวดลายที่อยู่บนชิ้นงานนั้นเกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์จากความคิด
สร้างสรรค์ของผู้ทํา โดยมีต้นแบบมาจากลวดลายโบราณซึ่งอาจเป็นตัวหนังสือ สิ่งของรอบตัวหรือได้แรงบันดาลใจในธรรมชาติ
อย่างเช่น ใบไม้ กิ่งไผ่ เท้าช้าง ดวงดาว เป็นต้น ทําให้ชิ้นงานแต่ละชิ้นมีลวดลายไม่ซ้ํากันและยังมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวบ่งบอก
ลักษณะของชนเผ่าของตนและชาวเขาเผ่าม้งยังนําผ้าดิบ ผ้าฝ้ายหรือผ้าใยกัญชงที่ผลิตเองมาปักเป็นลวดลายต่างๆ ซึ่งลวดลาย
เหล่านี้จะคิดค้นออกแบบตามความคิดและภูมิปัญญาของแต่ละคน ชาวเขาเผ่าม้งนั้นยังมีความประณีต พิถีพิถันในการปักและ
การคิดลวดลายต่างๆ และเมื่อมีการปักลายเรียบร้อยแล้ว จะนํามาตกแต่งเป็นเสื้อผ้า เพื่อใช้สวมใส่ในเทศกาลปีใหม่หรือในวัน
สําคัญต่างๆ เพราะชาวเขาเผ่าม้งมีความเชื่อกันว่า ในเทศกาลปีใหม่ ชาวม้งทุกคนจะสวมผ้าใหม่ เพื่อเป็น ศิริมงคล และในพิธี
สําคัญเช่น งานศพ ศพของผู้ตายต้องสวมใส่ของชนเผ่าเท่านั้น มิฉะนั้น ผีบรรพบุรุษจะจําไม่ได้และไม่ต้อนรับดวงวิญญาณนั่นเอง
และในอดีตหญิงชาวเขาจะนําผ้าที่ทอ ที่ทอขึ้นเองมาเขียนเป็นลวดลาย เพื่อที่จะทําเป็นชุดประจําเผ่า แต่ในปัจจุบันมีความ
ต้องการทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น หญิงชาวเขาจึงหาซื้อผ้าฝ้ายจากในเมืองนํามาปักหรือเขียนเทียนแทนการปั่นฝ้ายด้วยมือแบบ
ดั้งเดิม ดังนั้นการทอและงานปักแบบโบราณจึงมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้น เพราะชิ้นงานในแบบโบราณลดน้อยลง คุณภาพของงานปัก
รุ่นใหม่ก็ด้อยลงเพราะความพิถีพิถันหมดไป ลายปักจึงหยาบขึ้นไม่ละเอียดเหมือนของเก่า งานปักแบบเก่าที่ปักลงบนผ้าทอใยกัญ
ชงจึงมีราคาค่อนข้างแพงและหายากเพราะต้องผ่านกรรมวิธีการผลิตตามภูมิปญ
ั ญาดั้งเดิมซึ่งต้องใช้ทั้งเวลาและแรงงานอย่างมาก
ในปัจจุบันผู้บริโภคได้เล็งเห็นถึงคุณค่าและความประณีตสวยงาม จึงได้นําผ้าปักไปตกแต่งเป็นของใช้ ได้อย่างหลากหลาย
นอกเหนือจากการตกแต่งเสื้อผ้า เช่น กระเป๋าสะพาย กระเป๋าใส่สตางค์ เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน เป็นต้น
ปั จ จุบัน ผ้ า ปั ก ชาวเขาที่ เป็น ของเก่า ดั้ ง เดิมนั้น เริ่มลดน้อ ยลงและคงจะหมดไปในที่ สุด สมเด็จ พระนางเจ้า สิริกิ ติ์
พระบรมราชินีนาถทรงเล็งเห็นถึงความสําคัญและคุณค่าทางศิลปะการปักผ้านี้ จึงทรงริเริ่มให้มีบรรจุไว้เป็นสาขาวิชาชีพหนึ่งใน
โครงการศิลปาชีพฯ ทั้งนี้นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ศิลปะแล้ว ยังเป็นการสร้างอาชีพเสริมสามารถเพิ่มรายได้ ให้ชาวเขาเผ่าม้ง
ได้ผลิตชิ้นงานผ้าปักออกจําหน่าย จนกลายมาเป็นสินค้าหัตถกรรม (Handicraft) ที่ลือชื่อ กลายเป็นรายได้หลักให้กับครอบครัว
และลวดลายความสวยงามที่เกิดขึ้นจากฝีมือการเย็บปักที่ละเอียด ประณีตสวยงามทําให้ผ้าปักชาวเขาเผ่าม้งได้รับความสนใจเป็น
56
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พิเศษ เพราะเป็นผ้าพื้นเมืองที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่มีใครเหมือน และถ้าพบเห็นที่ใดก็จะทราบได้ทันทีว่าเป็นผ้าปักของ
ชาวเขาเผ่าม้งนั่นเอง (เครือข่ายข้อมูลกาญจนาภิเษก. สืบค้นเมื่อ 29 มกราคม 2553, จาก www.kanchanapisek.or.th.)
เคหะสิ่งทอ เป็นผลิตภัณฑ์ผ้าที่ใช้สําหรับตกแต่งที่พักอาศัย ทั้งในห้องนอน ห้องนั่งเล่น ห้องครัว ห้องน้ํา เช่น ผ้าปูที่
นอน หมอน ผ้าคลุมเตียง ผ้าม่าน ผ้าปูโต๊ะ พรมปูพื้นฯลฯ ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเน้นการใช้งานจริงเป็นหลัก และในปัจจุบัน
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สําคัญอย่างยิ่งต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ทั้งในการทําเครื่องนุ่งห่ม เพื่อให้ความอบอุ่นแก่
ร่างกายไปจนถึง การตกแต่ง เพื่อให้เกิดความสวยงาม นอกจากนี้ ยังสามารถนําไป พัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้หลายรูปแบบมาก
ยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งอาคาร สถานที่ ที่อยู่อาศัย เพื่อประโยชน์ใช้สอย หรือเพื่อความสวยงาม ตัวอย่างเช่น ผ้าห่ม ผ้าปูที่
นอน ปลอกหมอน พรม ผ้าม่าน และผ้าบุเก้าอี้หรือโซฟา เป็นต้น ดังนั้นผลิตภัณฑ์สิ่งทอจึงนับว่ามีความสําคัญอย่างมากทั้งใน
ปัจจัยพื้นฐานและในเชิงพาณิชย์ การที่จะให้เคหะสิ่งทอพื้นบ้านยกระดับสู่ตลาดสากล จําเป็นจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญจาก
ต่างประเทศเป็นที่ปรึกษา แต่ก็ยังขาดการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีหน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชนไทย EU Thailand
Economic Co-operation Small Projects Facility ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานสัมมนา “The case of Thai
Home Textiles: Building Export Competence of a SMEs Dominated Value Chain” เผยแพร่ความสําเร็จของโครงการ
ในการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ภาคเหนือของไทย ซึ่งผลิตผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอออกสู่ตลาดโลกจนได้รับการตอบรับที่ดี
Dr.Astrid Faust, Senior Advisor, EU-Thailand Economic Co-operation กล่าวว่าช่วง 10 ปีก่อนอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยมี
การเติบโตที่ค่อนข้างดี แต่ปัจจุบันมีคู่แข่งเกิดเพิ่มมากขึ้น อาทิเช่น จีน อินเดีย ปากีสถาน แต่อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยมีโอกาส
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเคหะสิ่งทอ (home textile) ซึ่งมีตลาดสหภาพยุโรป ( EU ) หรือญี่ปุ่น ที่ให้ความสนใจกับสินค้า
ประเภทนี้ (เฉลิมพล ไชยรัตนชัชวาล, 2551, www.ttistextiledigest.com) สืบค้นเมื่อ 29 มกราคม 2553
จากการศึกษาความสําคัญดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ในแหล่งชุมชนเป็นเรื่อง
น่ า สนใจที่ จ ะนํ า วั ต ถุ ดิ บ ในพื้ น ที่ แ ละอั ต ลั ก ษณ์ เ ฉพาะถิ่ น มาพั ฒ นาให้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ละสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ได้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ
วัตถุประสงค์ ในเชิงปัจจัยพื้นฐานและในเชิงพาณิชย์ มาออกแบบและพัฒนาให้เข้ากับผลิตภัณฑ์ สําหรับการตกแต่งภายในที่พัก
อาศัย เพื่อให้มีอัตลักษณ์ มีความเหมาะสม น่าสนใจ สวยงาม โดดเด่น ตอบสนองความต้องการ โดยคํานึงถึงความพึงพอใจของ
ผู้บริโภค อีกทั้งสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนชาวเขาเผ่าม้งได้มากขึ้น รวมทั้งได้อนุรักษ์และรักษาศิลปวัฒนธรรมที่ได้จาก
ลวดลายของผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง ตําบลเข็กน้อย ในอีกลักษณะหนึ่ง ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและสังคมของการ
เรียนรู้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอจากผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง จังหวัดเพชรบูรณ์
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้น ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจากกลุ่มผู้ที่
สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้อง จําแนกตาม เพศ และระดับรายได้
สมมติฐานของการวิจัย
ผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอที่พัฒนาขึ้น ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จําแนกตาม เพศและระดับรายได้ แตกต่าง
กันและอยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมาก
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.ได้ผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอจากผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
2.ได้ทราบถึงความพึงพอใจของผู้บริโภค ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอจากผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง
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3.ผู้บริโภคสามารถนําผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอไปใช้พัฒนาเพื่อตกแต่ง บ้านเรือน ที่อยู่อาศัยตนเองได้
4.ทําให้ผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอที่ได้จากลวดลายของผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง ได้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้พัฒนาตามกรอบแนวคิดดังนี้
1. ศึกษาประวัติความเป็นมาและลักษณะเฉพาะถิ่นจากลวดลายของผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง จังหวัดเพชรบูรณ์
2. พัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอจากผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนําลวดลาย
จากผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง มาออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านพื้นที่ในงานวิจัย คือ ชุมชนชาวเขาเผ่าม้ง ตําบลเข็กน้อย อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีเนื้อหา
ประกอบด้วย
1.1 ประวัติความเป็นมาของชุมชนชาวเขาเผ่าม้ง ลักษณะของผ้าปัก ความหมายและที่มาของลวดลายตําบล
เข็กน้อย อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
1.2 ลักษณะและสภาพทั่วไปของผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
1.3 แนวความคิดและกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์จากผ้าปักของชุมชนชาวเขาเผ่าม้ง อําเภอเขาค้อ
จังหวัดเพชรบูรณ์
2. ขอบเขตด้านผลิตภัณฑ์ ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากลวดลายของผ้าปักของชุมชนชาวเขาเผ่าม้ง อําเภอ
เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นเคหะสิ่งทอ ผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอสําหรับที่พักอาศัย คือ
1. ปลอกหมอน
2. ผ้าพาดเตียง
3. หมอนอิง
4. ผ้าพาดโต๊ะรับแขก
5. ผ้ารองแจกันดอกไม้
6. ผ้ารองแก้ว
7. ผ้ารองจาน
3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
3.1 ตัวแปรต้น คือ รูปแบบของผลิตภัณฑ์
3.2 ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นจากกลุ่มผู้สนใจที่มีต่อรูปแบบของผลิตภัณฑ์จําแนกตาม เพศ และรายได้
4. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
4.1 ประชากร คือ กลุ่มผู้สนใจผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จากผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง จังหวัดเพชรบูรณ์
ณ จุดจําหน่ายสินค้าของฝาก สถานที่ท่องเที่ยวและที่พักในอําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
4.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผู้สนใจผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ ณ จุดจําหน่ายสินค้าของฝากสถานที่ท่องเที่ยวและ
ที่พัก ในอําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งหมดจํานวน 100 คน โดยใช้วิธีสุ่มแบบบังเอิญ จํานวน 25 คนต่อสัปดาห์ ใช้เวลาใน
การสุ่มทั้งหมด 4 สัปดาห์
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นิยามศัพท์เฉพาะ
เคหะสิ่งทอ (Home textiles) หมายถึง ของใช้ตกแต่งบ้านที่ทําจากสิ่งทอที่เป็นทั้งผ้าผืนหรือเส้นใยต่างๆ นิยมใช้
ตกแต่งในห้องนอน ห้องนั่งเล่น ห้องครัว เช่น ผ้าปูที่นอน หมอน ผ้าคลุมเตียง ผ้าม่าน โคมไฟ ผ้าปูโต๊ะ พรมตกแต่งผนัง พรมปู
พื้น ที่รองแก้วรองจานฯลฯ เป็นต้น
ผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง หมายถึง ผ้าที่ตกแต่งด้วยกรรมวิธีการปักด้วยมือตามรูปแบบของชาวเขาเผ่าม้ง ตําบลเข็กน้อย
อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้เข็มและเส้นด้ายต่างๆ เช่น เส้นด้ายฝ้าย เส้นไหม เส้นไหมพรม ดิ้นเงิน ดิ้นทอง เชือก ปัก
ลงบนผืนผ้าด้วยมือ ที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชาวเขา ซึ่งการออกแบบลวดลายต่างๆ ตามประสบการณ์
ภูมิปัญญา ในการคิดลวดลายและปักโดยความประณีต
ชาวเขาเผ่าม้ง หมายถึง กลุ่มชาวเขาเผ่าม้ง ที่อาศัยอยู่หมู่บ้านม้ง ตําบลเข็กน้อย อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ที่มีอาชีพเสริมเป็นการทอผ้า การปักผ้า เป็นต้น
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการทําวิจัย มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 2) เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้น ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจากจากกลุ่มผู้ที่สนใจและผู้ที่
เกี่ยวข้อง จําแนกตามเพศและระดับรายได้ ผู้วิจัยได้กําหนดการดําเนินการวิจัยไว้ 5 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ขั้นตอนที่ 2 กําหนดตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ขั้นตอนที่ 3 สร้างเครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือ
ขั้นตอนที่ 4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูล
วิธีการศึกษา มีขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น และข้อมูลเบื้องต้นในการทําวิจัย กฎเกณฑ์ข้อบังคับเบื้องต้นของการออกแบบ รูปแบบ
ลวดลายและวิธีการปักผ้า เพื่อนํามาเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนชาวเขาเผ่าม้งบ้านเข็กน้อยจังหวัดเพชรบูรณ์
2. ทําการศึกษาผลิตภัณฑ์เดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียง และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อนํามาเป็น
แนวทางร่วมในการออกแบบและพัฒนา
3. ทําการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ การสังเกตจากการลงพื้นที่ หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งบ้านเข็กน้อยและ
ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เพื่อใช้สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอจากผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง จังหวัดเพชรบูรณ์
4.นําข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอจากผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง มาออกแบบและจัดทํา
แบบร่าง รูปแบบต่างๆ และสร้างเครื่องมือ ประเมินผลแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ แล้วจึงนํามาปรับปรุงแก้ไขจนผ่าน โดย
ผู้วิจัยกําหนดวิธีการในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
5. วิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามและหาค่าเฉลี่ย เพื่อสรุป รูปแบบผลิตภัณ ฑ์เคหะสิ่งทอจากผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง
สําหรับการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
6. สร้างเครื่องมือแบบสอบถาม โดยสอบถามความพึงพอใจของผู้ที่สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่มีต่อผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอ
จากผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง
7. นําผลที่ได้จากการพัฒนาและการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภค จําแนกตามเพศและระดับรายได้ ของการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอจากผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง มาทําการวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติเพื่อสรุปผลการวิจัย
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ภาพ 1 การลงพื้นที่เก็บข้อมูล

ภาพ 2 ลายผ้าปักชาวเขาเผ่าม้งเข็กน้อย

ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง : เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพและวิธีวิจัยเชิงปริมาณในการวิจัย ซึ่งผลการวิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลของการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอผ้าปักชาวเขา จากการศึกษา ลวดลายของผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง
จังหวัดเพชรบูรณ์
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง จังหวัดเพชรบูรณ์
โดยจําแนกตาม เพศและระดับรายได้
ส่วนที่ 1 ผลของการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอผ้าปักชาวเขา จากการศึกษา ลวดลายของผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง
จังหวัดเพชรบูรณ์
ผลจากการศึกษาข้อมูล เอกสารต่างๆ รวมทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นําชุมชน กลุ่ม
แม่บ้าน ชาวบ้านที่อาศัยในชุมชนชาวเขาเผ่าม้ง บ้านเข็กน้อย และกลุ่มปักผ้าของชุมชน ผู้วิจัยได้พบว่าที่มาของลวดลายต่างๆของ
ผ้าปักชาวเขาเผ่าม้งนั้น มาจากการมองเห็น การสัมผัส ล้วนแล้วแต่มาจากธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น คน พืช สัตว์
แม้กระทั่งที่อยู่อาศัย ผ่านความคิด ประสบการณ์ ความทรงจํา นํามาประยุกต์ให้เข้ากับการใช้งานวัฒนธรรม ประเพณีและ

60

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ตุลาคม – ธันวาคม 2556
___________________________________________________________________________

พิธีกรรมของชุมชน ผสมผสานกับการดัดแปลงรูปทรง เรขาคณิต เพื่อง่ายต่อการสร้างสรรค์ชิ้นงานบนผืนผ้า อีกทั้งการเลือกใช้สี
เป็นสื่อ ให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกมากยิ่งขึ้น ไปถึงการแสดงความเป็นตัวตนของชุมชนและชนเผ่า
รูปแบบของผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอได้พัฒนารูปแบบมาจาก ลวดลายของผ้าปักชาวเขาเผ่าม้งเข็กน้อย ที่ยังคงไว้ซึ่ง
อัตลัก ษณ์ ของความเป็น ชาวเขา ผ่า นผลิตภัณ ฑ์เคหะสิ่งทอเหล่า นี้ จากมุม มองของชุม ชนชาวเขาที่ มีต่อ ธรรมชาติ ร อบตั ว
ได้นําเอารูปร่างรูปทรงของ คน พืช และสัตว์มาสร้างสรรค์เป็นลวดลายของเครื่องแต่งกาย ดังนั้นผู้วิจัยจึงนําเอาลวดลายของผ้า
ปักชาวเขาเผ่าม้งเข็กน้อยมาเป็นแนวความคิดในการพัฒนารูปแบบ จํานวน 2 รูปแบบ ได้แก่
รูปแบบที่ 1 ผู้วิจัยได้นําเอาลวดลายผ้าปักชาวเขาเผ่าม้งมาผสมผสาน ได้แก่ ลายก้นหอยและลายหัวใจ มาจัด
องค์ประกอบใหม่ ให้อยู่ในรูปทรงของลายตาหนู ผู้วิจัยให้ชื่อลายใหม่นี้ว่า ลายดอกไม้
รูปแบบที่ 2 ผู้วิจัยได้นําเอาลวดลายผ้าปักชาวเขาเผ่าม้งมาผสมผสาน ได้แก่ ลายก้นหอยและลายตีนหนู มาจัด
องค์ประกอบใหม่ ผู้วิจัยจึงให้ชื่อลายใหม่นี้ว่า ลายใบไม้
ไม่ สา ม า รถ แสดงรูปได ้ คอมพิวเตอร์ของคุณอาจม ีหน่วยความจําไม ่เพียงพอทีจะเปิ
่
ดรูปนี้ หรือรูปอาจเสียหาย เริมการทํ
่
างานของคอมพิวเตอร์ของคุณ ใหม่ จากนั ้นใหเปิ
้ ดแฟ้มอ ีกครัง้ ถา้ เครื่องหมาย x สีแดงยังคงปรากฏอยู่ คุณ อาจต ้องลบรูปนี้ แลวจึ
้ งแทรกใหม่อีกครัง้

ไม่ สา ม า รถ แสดงรูปได ้ คอมพิวเตอร์ของคุณอาจม ีหน่วยความจําไม ่เพียงพอทีจะเปิ
่
ดรูปนี้ หรือรูปอาจเสียหาย เริมการทํ
่
างานของคอมพิวเตอร์ข องคุณ ใหม่ จากนั ้นใหเปิ
้ ดแฟ้มอ ีกครัง้ ถา้ เครื่องหมาย x สีแดงยังคงปรากฏอยู่ คุณ อาจตองลบรู
้
ปนี้ แลวจึ
้ งแทรกใหม่อีกครั ้ง

ไม่ ส า ม า รถ แสดงรูปได ้ คอมพิวเตอร์ของคุณอาจม ีหน่วยความจําไม ่เพียงพอทีจะเปิ
่
ดรูปนี้ หรือรูปอาจเสียหาย เริมการทํ
่
างานของคอมพิวเตอร์ข องคุณ ใหม่ จากนั ้นใหเปิ
้ ดแฟ้มอกี ครัง้ ถ ้าเครื่องหมาย x สีแดงยังคงปรากฏอยู่ คุณ อาจต ้องลบรูปนี้ แลวจึ
้ งแทรกใหม่อีกครั ้ง

ภาพ 3 ลายที่ได้จากธรรมชาติ บนผ้าปักชาวเขาเผ่าม้งเข็กน้อย

จากการรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความชํานาญ ในด้านต่างๆ จํานวน 10 ท่าน
จนได้รูปแบบที่ผ่านการประเมิน 1 รูปแบบ คือ ลายดอกไม้ ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ( X = 4.16 S.D. = 0.72) ได้
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 7 ประเภท 15 ชิ้นงาน ดังนี้ 1) ปลอกหมอน จํานวน 2 ชิ้น 2) ผ้าพาดเตียง จํานวน 1 ชิ้น 3) หมอนอิง จํานวน
2 ชิ้น 4) ผ้าพาดโต๊ะรับแขก จํานวน 1 ชิ้น 5) ผ้ารองแจกันดอกไม้ จํานวน 1 ชิ้น 6) ผ้ารองแก้ว จํานวน 4 ชิ้น 7) ผ้ารองจาน
จํานวน 4 ชิ้น
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ภาพ 4 ผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอจากผ้าปักชาวเขาเผ่าม้งเข็กน้อย
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย
จําแนกตาม เพศและระดับรายได้
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูล
เพศ

อายุ

รวม
การศึกษา

รายการ
ชาย
หญิง
รวม
ต่ํากว่า 20 ปี
21-25 ปี
26-35 ปี
36-50 ปี
มากกว่า 50 ปี

จํานวน
34
66
100
5
9
38
33
15
100
9
10
57

ต่ํากว่ามัธยม
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
ปริญญาตรี
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ร้อยละ
34.0
66.0
100.0
5.0
9.0
38.0
33.0
15.0
100.0
9.0
10.0
57.0
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ข้อมูล

รายได้

รายการ
ปริญญาโท
รวม
ต่ํากว่า 10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-50,000 บาท
มากว่า 50,000 บาท

จํานวน
24
100
14
17
10
20
24
15

ร้อยละ
24.0
100.0
14.0
17.0
10.0
20.0
24.0
15.0

รวม

100

100.0

ตารางแสดงการประเมินระดับความพึงพอใจ รูปแบบของผลิตภัณฑ์ จําแนกตามเพศ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนและเกณฑ์การ
แปลความหมายของข้อมูลดังนี้
ช่วงระดับคะแนน
4.50 – 5.50
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

ความหมาย
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
มีความพึงพอใจในระดับมาก
มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
มีความพึงพอใจในระดับน้อย
มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ตารางที่ 2 แสดงการประเมินระดับความพึงพอใจ จําแนกตามเพศ
เกณฑ์ที่กําหนด
1.
2.
3.
4.
5.

ความเรียบร้อยของชิ้นงาน
ประโยชน์ใช้สอย
วัสดุและกรรมวิธีการผลิต
ความเป็นไปได้ทางการตลาด
ความเหมาะสมประณีตสวยงาม

ชาย n=34
SD
X
4.50
4.17
4.32
3.73
4.02

0.61
1.16
0.80
1.18
0.83

แปลผล

หญิง n=66
SD
X

แปลผล

t

sig

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

4.68
4.59
4.39
3.75
4.04

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

-1.422
-1.883
-0.411
-0.090
-0.089

0.160
0.066
0.682
0.928
0.929

0.58
0.74
0.82
1.13
0.88

จากตารางที่2 พบว่าการประเมินระดับความพึงพอใจจําแนกตามเพศไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 3 แสดงการประเมินระดับความพึงพอใจ จําแนกตามรายได้

เกณฑ์ที่กําหนด
1.ความเรียบร้อย
ของชิ้นงาน
2.ประโยชน์ใช้สอย
3.วัสดุและกรรม
วิธีการผลิต
4.ความเป็นไป
ได้ทางการตลาด
5.มีความ ประณีต
เหมาะสม สวยงาม

ต่ํากว่า
10,000
n=17

10,00115,000
n=14

15,00120,000
n=10

20,00130,000
n=20

30,00150,000
n=24

มากกว่า
50,000
n=15

F

Sig.

X

SD

X

SD

X

SD

X

SD

X

SD

X

SD

4.50

0.65

4.41

0.79

4.70

0.48

4.75

0.44

4.58

0.65

4.80

0.41

1.03

0.40

4.42
4.50

0.85
0.65

4.17
3.82

0.52
1.07

4.80
4.90

0.63
0.31

4.60
4.25

0.94
0.78

4.83
4.54

0.38
0.65

3.73
4.40

1.53
0.82

3.77
3.05

0.00*
0.01*

3.71

1.26

3.29

1.53

3.70

0.67

4.15

0.98

3.83

1.04

3.66

1.11

1.07

0.38

4.07

0.91

4.00

0.86

3.80

0.91

4.15

0.93

3.87

0.85

4.33

0.72

0.74

0.59

*P<0.05 แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
จากตารางที่3 การประเมินระดับความพึงพอใจ เมื่อจําแนกตามรายได้ พบว่าความพึงพอใจในด้านประโยชน์ใช้สอย วัสดุและ
กรรมวิธี มีความแตกต่างกัน

ภาพ 5 ผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอจากผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง จังหวัดเพชรบูรณ์
สรุปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลของการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอผ้าปักชาวเขา จากการศึกษา ลวดลายของผ้าปักชาวเขา
เผ่าม้ง จังหวัดเพชรบูรณ์
จากการศึกษาทําให้ทราบว่ารูปแบบการออกแบบชิ้นงานเคหะสิ่งทอของชาวเขาเผ่าม้ง มีวิธีการ คือ ใช้รูปทรง ลวดลาย
จากการสังเกตจากธรรมชาติ รูปทรงและลวดลายเคหะสิ่งทอของชาวเขาเผ่าม้งบ้านเข็กน้อย ที่นิยมทําและสืบทอดกันมานานนั้น
มีลวดลายพื้นฐานอยู่ 2 ลาย คือลายก้นหอยและลายตีนหนู โดยลวดลายเหล่านี้จะมีการตัดทอนหรือเพิ่มเติมรายละเอียดของ
รูปทรงและลวดลายในบางส่วน ซึ่งล้วนขึ้นอยู่กับจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ของช่างแต่ละคน
จากการรวบรวมข้อมูลลวดลายของผ้าปักชาวเขา ผู้วิจัยพัฒนามาได้ จํานวน 2 ลาย คือ ลายดอกไม้และลายใบไม้
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รูปแบบที่ 1 (ลายดอกไม้) ผู้วิจัยได้นําเอาลวดลายผ้าปักชาวเขาเผ่าม้งมาผสมผสาน ได้แก่ ลายก้นหอยและลายหัวใจ
มาจัดองค์ประกอบใหม่ ให้อยู่ในรูปทรงของลายตาหนู ผู้วิจัยจึงให้ชื่อลายใหม่นี้ว่า ลายดอกไม้
รูปแบบที่ 2 (ลายใบไม้) ผู้วิจัยได้นําเอาลวดลายผ้าปักชาวเขาเผ่าม้งมาผสมผสาน ได้แก่ ลายก้นหอยและลายตีนหนู
มาจัดองค์ประกอบใหม่ ผู้วิจัยจึงให้ชื่อลายใหม่นี้ว่า ลายใบไม้
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้นําแนวคิด องค์ความรู้และอัตลักษณ์ของเคหะสิ่งทอของชาวเขาเผ่าม้ง มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอรูปแบบใหม่ให้มีความร่วมสมัย เพื่อสร้างทางเลือกที่หลากหลายให้แก่ผู้บริโภค โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความ
แตกต่าง มีเรื่องราวและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้าได้กับวิถีการดําเนินชีวิตของกลุ่มผู้บริโภคได้อย่าง
กลมกลืนลงตัวและจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ จึงได้ลวดลายที่มีความเหมาะสม จํานวน 1 ลาย คือ ลายดอกไม้ สําหรับการ
พัฒนารูปแบบเคหะสิ่งทอจากอัตลักษณ์ชาวเขาเผ่าม้ง ตําบลเข็กน้อย อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ผลิต
ต้นแบบเคหะสิ่งทอ 1 ชุด ได้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 7 ประเภท 15 ชิ้นงาน ดังนี้ 1) ปลอกหมอน จํานวน 2 ชิ้น 2) ผ้าพาดเตียง
จํานวน 1 ชิ้น 3) หมอนอิง จํานวน 2 ชิ้น 4) ผ้าพาดโต๊ะรับแขก จํานวน 1 ชิ้น 5) ผ้ารองแจกันดอกไม้ จํานวน 1 ชิ้น 6) ผ้ารอง
แก้ว จํานวน 4 ชิ้น 7) ผ้ารองจาน จํานวน 4 ชิ้น
ตอนที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง จังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยจําแนกตาม เพศและระดับรายได้
ผลจากการศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มผู้สนใจผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จากผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง อําเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์ ณ จุดจําหน่ายสินค้าของฝาก สถานที่ท่องเที่ยว และที่พักในอําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งหมดจํานวน 100 คน
โดยใช้วิธีสุ่มแบบบังเอิญ จํานวน 25 คนต่อสัปดาห์ ใช้เวลาในการสุ่มทั้งหมด 4 สัปดาห์ พบว่าข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบ
แบบสอบถามเพศหญิงมีมากกว่า จํานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 66.0 และเพศชายจํานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 ส่วน
ใหญ่อายุอยู่ในช่วงระหว่าง 26-35 ปี จํานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 รองลงมาคืออยู่ในช่วงอายุ 36-50 ปี จํานวน 33 คน
คิดเป็นร้อยละ 33.0 ถัดมาในช่วงอายุมากกว่า 50 ปี จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 ช่วงอายุ 21-25 ปี จํานวน 9 คน คิด
เป็นร้อยละ 9.0 และอยู่ในช่วงอายุต่ํากว่า 20 ปี จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีจํานวน
57 คน คิดเป็นร้อยละ 57.0 รองลงมาคือมีระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไปจํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 ระดับ
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จํานวน 10คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 ระดับการศึกษาต่ํากว่ามัธยม จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0
ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภค โดยจําแนกตาม
เพศและระดับรายได้ พบว่าการประเมินระดับความพึงพอใจ จําแนกตามเพศไม่แตกต่างกันและจําแนกตามระดับรายได้พบว่า
แตกต่างกัน ในด้านประโยชน์ใช้สอย วัสดุและกรรมวิธี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผลการวิจัย
การออกแบบผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอจากชาวเขาเผ่าม้ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้วิจัยได้อภิปรายผลตามจุดมุ่งหมายของการ
วิจัย เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ว่ากลุ่มตัวอย่างของการวิจัยมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอจากชาวเขาเผ่าม้ง
จังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมาก ดังนี้
1. อภิปรายผลของการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอผ้าปักชาวเขา จากการศึกษา ลวดลายของผ้าปักชาวเขา
เผ่าม้ง จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่าลวดลายของผ้าปักของชาวเขาเผ่าม้งนั้น ส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในวิถีชีวิต เพื่อการตกแต่งเครื่องแต่งกายสําหรับสวมใส่ ตามประเพณี ความเชื่อและวัฒนธรรม ของแต่ละชนเผ่า ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระวิชชุพงศ์ แซ่หยาง (2552) อรุณวรรณ ตั้งจันทร (2553) ธันยา พรหมบุรมย์และชานนท์ ชิงชยานุ
รักษ์ (2550) ประสิทธิ์ ลีปรีชา (2548) และการถ่ายทอดศิลปะการตกแต่งและการปักผ้าของชาวเขาเผ่าม้งนั้น มีการถ่ายทอดจาก
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รุ่นสู่รุ่นภายในครอบครัว เครือญาติและชุมชน จากประสบการณ์โดยการสอนแบบการสาธิต การสังเกต เลียนแบบ ลองผิดลอง
ถูก ซักถามและการดัดแปลง ปรับเปลี่ยนจนกลายมาเป็นประสบการณ์และพัฒนาเป็นความชํานาญ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
วรวิทย์ องค์ครุฑรักษา (2537) เกศินี ศรีรัตน์ (2553) อนุพนธ์ สนิท (2548) รติรส บุญญะฤทธิ์ (2554)
อรุณวรรณ ตั้งจันทร (2551) และจากการวิเคราะห์ที่มาของลายผ้าปักชาวเขาเผ่าม้งนั้น ลวดลายมีที่มาจากการสังเกตธรรมชาติ
ซึ่งได้สืบทอดกันมานั้นมีลวดลายพื้นฐานอยู่ 2 ลาย คือ ลายก้นหอยและลายตีนหนู โดยลวดลายเหล่านี้จะมีการตัดทอนหรือ
เพิ่มเติมรายละเอียดของรูปทรงในบางส่วน ล้วนขึ้นอยู่กับจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์ของช่างฝีมือแต่ละคน
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชูใจ กินูญ (2550) ว่าการพัฒนาลายผ้าปักม้ง ได้ออกแบบลายปักโดยนําลายปักแบบดั้งเดิมของ
ชาวม้ง มาผสมผสานกับลายผ้าทอพื้นบ้านภาคเหนือของอําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มาประยุกต์และประสานลายเข้าด้วยกัน
แล้วปักลายลงบนผ้า โดยออกแบบกําหนดตําแหน่งของลายตามต้องการ ดังนั้นการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอจาก
ผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง จากการนําลวดลายผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง มาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดย
คํานึงถึงความสวยงาม ประณีต ประโยชน์ใช้สอย เพื่อเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศภายในที่พักอาศัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ อภิฤดี วรรณประเสริฐ (2545) เรื่องโครงการสร้างสรรค์ศิลปกรรมผ้า เพื่อติดตั้งภายในห้องพัก โรงแรมเซนทรัล แกรนด์
พลาซา กรุงเทพฯ เพื่อนํามาติดตั้งตกแต่งสถานที่ ประกอบกับสิ่งแวดล้อมต่างๆ โดยคํานึงถึงผลต่อเรื่องประโยชน์ใช้สอย เพื่อ
ผ่อนคลายทางความรู้สึก ต่อผู้มาใช้สถานที่
2. อภิปรายผลของการศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอจาก
ชาวเขาเผ่าม้ง จังหวัดเพชรบูรณ์ จากการแปรผลข้อมูล ของเครื่องมือที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น เพื่อใช้ในการศึกษาความพึงพอใจ ที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผู้สนใจผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ณ จุดจําหน่ายสินค้าของฝากสถานที่ท่องเที่ยว และที่พัก ในอําเภอ
เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งหมดจํานวน 100 คน โดยใช้วิธีสุ่มแบบบังเอิญ จํานวน 25 คนต่อสัปดาห์ ใช้เวลาในการสุ่มทั้งหมด 4
สัปดาห์ พบว่า ผู้สนใจผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จากการแปรข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
พบว่ารูปแบบของผลิตภัณฑ์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากและผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอนี้เป็นงานออกแบบประเภทหนึ่งที่สะท้อน
ถึงวัฒนธรรมได้ โดยมีการนําเอาอัตลักษณ์และความภาคภูมิใจในชาติพันธุ์ ผสานความงามแห่งศิลปกรรมท้องถิ่นมาใช้สร้างสรรค์
ผลงาน ผนวกทักษะเชิงช่าง สามารถสร้างคุณค่าและเกิดมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชนได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อังกาบ ศักดี
(2552)
ข้อเสนอแนะ
1. หากมีการถอดคลี่คลายแบบมากเกินไปจะทําให้อัตลักษณ์ของลวดลายเฉพาะตัวของชาวเขาเผ่าม้ง ผิดเพี้ยนได้
2. ผ้าที่นํามาใช้สามารถปรับเปลี่ยนขนาดได้ตามความต้องการ ขึ้นอยู่กับลักษณะ ขนาดใช้สอย
3. ควรมีการศึกษาอัตลักษณ์ของเคหะสิ่งทอของชาวเขาเผ่าม้ง หมู่บ้านอื่นในพื้นที่เขตภาคเหนือ เพื่อการเปรียบเทียบ
วิธีการปักและลวดลายผ้าปักของแต่ละชุมชน ว่ามีลักษณะของอัตลักษณ์ต่างกันอย่างไร
4. ควรมีการศึกษาภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชาวเขาเผ่าม้งในด้านอื่นๆ เพื่อเข้าถึงการดํารงชีวิตของชนเผ่า จนกลายมา
เป็นที่มาของลวดลายต่างๆบนผืนผ้า
5. ควรมีการศึกษาลวดลายเคหะสิ่งทอของชาวเขาเผ่าอื่นๆ แล้วนํามาออกแบบลวดลายเชิงพาณิชย์ เพื่อเป็นการ
ยกระดับงานหัตถกรรมสู่ระดับสากลและอีกทั้งเพื่อเป็นการดํารงไว้ซึ่ง อัตลักษณ์ของชนเผ่า
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อเข้าไปมีส่วนช่วยเหลือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ที่มารับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพกับหน่วย
กิจกรรมบําบัด เนื่องจากมีผู้รับบริการมีอยู่จํานวนมากที่มีรายได้น้อยและบางรายไม่สามารถเบิกคารักษาพยาบาลได้ รวมทั้งการ
ประดิษฐ์อุปกรณ์ดามมีราคาค่อนข้างสูง จากจุดนี้เองทําให้ผู้วิจัยเกิดแนวความคิดในการนําวัสดุทดแทนมาพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
เพื่อช่วยเหลือผู้รับบริการกลุ่มนี้ โดยได้ตั้งแนวทางในการทําวิจัยไว้ 4 ส่วนคือ 1) เพื่อศึกษาปัจจัย ในการตัดสินใจใช้อุปกรณ์ดามที่
ช่วยในการบรรเทาอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อแขนและข้อมือ 2) เพื่อศึกษาวัสดุทดแทนในประเทศ เพื่อนํามาออกแบบ พัฒนาอุปกรณ์ที่
เหมาะสมกับผู้รับบริการ 3) เพื่อศึกษาคุณภาพของอุปกรณ์ดามและความพึงพอใจของผู้รับการบําบัดในการใช้อุปกรณ์ดามบรรเทา
อาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อแขนและข้อมือที่ได้ทําการออกแบบขึ้นเพื่อศึกษาผลของการใส่อุปกรณ์ดามขณะทํากิจกรรมในเวลากลางวัน
ต่อความสามารถในการทํากิจกรรมดูแลตนเองในกลุ่มผู้ทดลองตัวอย่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จํานวน 30 คน ให้กลุ่มผู้ทดลองใส่อุปกณ์
ดามในเวลากลางวัน เป็นเวลา 10-20 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วย อุปกรณ์ดามที่ดัดขึ้น รูปจากแผ่นเทอร์โม
พลาสติก ที่เมื่อได้รับความร้อนจะอ่อนตัว และเมื่อเย็นลงจะแข็งตัว มีลักษณะขุ่น เป็นพลาสติกที่ไอน้ําสามารถซึมผ่านได้เล็กน้อยและ
ใช้ผ้าสแปนเด็กซ์ในการรองรับการเสียดสีของผิวสัมผัสโดยใช้แบบทดสอบการทํากิจกรรมด้านการดูแลตนเอง สถิติที่ใช้คือ ค่าความถี่
และค่าร้อยละ ผลการทดลองพบว่า ก่อนใส่อุปกรณ์ดามผู้ทดลองมีความสามารถในด้านการดูแลตนเองไม่ค่อยสะดวกเท่าที่ควร หลัง
การทดลอง ผู้รับการทดลองในกลุ่มที่ใส่อุปกรณ์ดามมีความสามารถดีขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติในกิจกรรมการรับประทานอาหาร
และการหยิบจับสิ่งของรอบกายผลการศึกษาวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าการจัดทําอุปกรณ์ดามมือที่ใช้วัสดุทดแทนในประเทศให้ผู้รับการ
บริการที่หน่วยกิจกรรมบําบัดให้ผู้ที่มีอาการเจ็บกล้ามเนื้อแขนและข้อมือ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการรักษาด้านด้านการฟื้นฟู
สมรรถภาพ
คําสําคัญ : วัสดุเทอร์โมพลาสติก, อุปกรณ์ดาม,การบําบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ,โรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ
,เศรษฐกิจสร้างสรรค์
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Abstract
The purpose of this research . Contributing to the improvement of quality of life to those who receive
rehabilitation services with occupational therapy unit . Since there are many patients who are low income and
can not be reimbursed for some medical attention . The invention includes a device handle of a relatively high
price . From this point , the researcher makes the concept of renewable materials to develop a product to help
this group of patients . By the way in research into four parts: 1 ) to examine factors . In deciding to use a device
that helps to alleviate injury splint arms and wrists 2) Study material reward in the country. By the design .
Developed to suit the clients 3 ) to study the quality of the equipment , and the satisfaction of Notre Dame
Notre Dame, the new devices have been designed to study the effects of splinting devices while doing activities
during the day. The ability to self-care activities among the specific examples, how experimental group of 30
students to put devices in the daytime splint for 10 to 20 minutes each that apply. Thermo plastic sheet . The
heat will soften . And hardens when cooled down to a thick plastic vapor permeability was negligible. And
spandex fabric to accommodate the friction surface . And tests for self-care activities . Statistics used.
Frequency, percentage, Mann-Whitney U test results showed that Before the experiment devices splice has the
ability to care for themselves much less convenient posttest the experimental group were able to splice
equipment has improved significantly in dining activities . And handling objects around results from this Showed
that the preparation hand splint devices . Renewable materials are used in the country. The recipient of the Big
River to the occupational therapy unit for people with sore arms and wrists. As an alternative treatment of the
field of rehabilitation .
Keywords: thermo- plastic material , equipment, splint , arm and wrist pain , muscle , nerve disease to the wrist

บทนํา
งานวิจัยนี้ เป็นงานที่เกิดขึ้นจากการพบปัญหาอาการอักเสบของกล้ามเนื้อข้อมืออันเนื่องมาจากการทํางานใน
ชีวิตประจําวัน จากการศึกษาวิจัย พบว่า พฤติกรรมความปลอดภัยของการใช้มือในชีวิตประจําวันของคนเรานั้นถือได้ว่าเป็นอวัยวะที่มี
ความสําคัญอย่างยิ่ง ต่อการดํารงชีวิตอย่างมีคุณภาพของมนุษย์ พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจําวันของคนในปัจจุบัน มีการใช้มือและ
ข้อมือทํางานต่อเนื่องเป็นเวลานาน ซึ่งเกิดจากลักษณะของการเกร็งกล้ามเนื้อหรือการใช้มือที่อยู่ในท่าเดิมเป็นเวลานาน อาจทําให้มี
อาการปวดเมื่อยข้อมือขึ้นภาวะบางครั้งอาจรวมไปถึงแขนได้ และมักจะมีอาการชาที่นิ้วมือตามมา โดยเฉพาะนิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้
นิ้วกลาง และบางส่วนของนิ้วนาง ซึ่งอาการมือชาที่พบโดยส่วนใหญ่มาจากการกดทับเส้นประสาทที่ฝ่ามือ บางรายถึงขั้นรู้สึกว่าไม่ค่อย
มีแรงเวลากํามือ โดยเฉพาะหยิบของชิ้นเล็กๆ จะทําได้ยากลําบาก อาการนี้เป็นกลุ่มของโรคอุโมงค์ข้อมืออักเสบ หรือ โรคการกดทับ
เส้นประสาทบริเวณข้อมือ คาปัลทันแนลซินโดรม ( carpal tunnel syndrome ) โรคกลุ่มนี้เป็นความผิดปกติบริเวณข้อมือ เป็น
ภาวะที่พบบ่อยที่สุดในกลุ่มอาการเส้นประสาทส่วนปลายที่ถูกกดทับ ผู้รับบริการส่วนใหญ่อายุ 30 ปี ขึ้นไปอยู่ในวัยทํางาน ซึ่งเป็น
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ประชากรกลุ่มใหญ่และเป็นกําลังสําคัญของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือได้เกิดกับกลุ่มผู้ที่ใช้
คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ซึ่งใช้กําลังมือและนิ้วมือในการทํางานเป็นเวลานานในลักษณะเกร็งข้อมือและนิ้วมือ จึงเป็นสาเหตุเบื้อต้นที่
ทําให้เกิดอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อแขนและข้อมือ
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษากลุ่มอาชีพที่มีปัจจัยเสี่ยงคือ ผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน จะเกิด
ความเครียดจากการกดแป้น พิมพ์ รวมทั้งการใช้เมาส์โดยการเกร็งข้อมือต่อเนื่องเป็ นเวลานาน จะทําให้ เกิดพังผืดบริเวณโพรง
เส้นประสาทข้อมือ หากปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานจะทําให้เกิดอาการชา ข้อมืออักเสบ เมื่อมีการงอข้อมือ หรือบิดข้อมือ ก็จะทําให้
อุโมงค์ ข้อมือแคบลง และเมื่อใช้มือในการกําหรือเหยียด หรือขยับนิ้วในลักษณะพิมพ์ดีด จะมีผลทําให้เอ็นของกล้ามเนื้อขยับไปมา
ตลอดเวลา ถ้ามีการใช้แรงมือมากๆ ส่งผลต่ออาการอักเสบและการบวมจะเกิดความรู้สึกปวดทางด้านฝ่ามือไปจนถึงนิ้วโป้ง นิ้วชี้
นิ้วกลาง และครึ่งซีกของนิ้วนางถ้าปวดมากอาจจะรามไปถึงกล้ามเนื้อบริเวณอุ้งมือบริเวณโคนนิ้วโป้ง สามารถทําให้เกิดอาการปวดชา
บริเวณดังกล่าวมากขึ้น อาการเจ็บกล้ามเนื้อแขนและข้อมือนี้ดูเหมือนไม่รุนแรงมากนัก กับผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ติดกันอย่างต่อเนื่องเป็น
เวลานานเนื่องจากโรคนี้จะแสดงอาการเกิดขึ้นอย่างช้าๆ แต่ถ้าเริ่มมีอาการหนัก แล้วไม่รีบพบแพทย์หรือหาวิธีการดูแลรักษาก็อาจทํา
ให้มีอาการเรื้อรัง ซึ่งถ้าถึงขั้นอาการอักเสบหนักสุดถึงขั้นผ่าตัด ซึ่งการดูแลรักษาเบื้องต้นสามารถบรรเทาได้โดยการทํากายภาพบําบัด
หรือกิจกรรมบําบัดเพื่อเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแขนและเอ็นข้อมือ
เหตุผลดัง กล่าวในการพัฒนาครั้งนี้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาผลิต ภัณฑ์ที่ใช้วัสดุทดแทนภายในประเทศให้
สามารถผลิตขึ้นมาแล้วสวมใส่ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นหรือการสวมใส่อาจดูเหมือนเป็นนักกีฬาเทนนิสโดยการออกแบบจะใช้วัสดุทน
แทนที่มีในประเทศเพื่อลดต้นทุนการนําเข้ารวมทั้งทําการออกแบบให้ผู้สวมใส่ใช้งานง่ายสะดวกบางเบาเพื่อเพิ่มความสบายขึ้นและข้อ
สําคัญช่วยลดอาการบาดเจ็บมีอาการทุเลาลงเพื่อช่วยทํางานได้อย่างปกติรวมทั้งการออกแบบครั้งนี้จะใช้โทนสีที่เรียบง่าย เหมาะกับ
ทุกเพศทุกวัยเป็นหลัก

วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1) เพื่อศึกษารูปแบบ อุปกรณ์ดามที่ช่วยในการบรรเทาอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อแขนและข้อมือ
2) เพื่อศึกษาวัสดุทดแทนในประเทศ เพื่อนํามาออกแบบ พัฒนาอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับผู้รับบริการ
3) เพื่อศึกษาคุณภาพของอุปกรณ์ดามและความพึงพอใจของผู้รับการบําบัดในการใช้อุปกรณ์ดาม บรรเทาอาการบาดเจ็บ
กล้ามเนื้อแขนและข้อมือ

ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการเน้นการศึกษาวัสดุทดแทนเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ดามเพื่อบรรเทาอาการเจ็บกล้ามเนื้อแขนและ
ข้อมือ เพื่อใช้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้รับการบริการในหน่วยงานกิจกรรมบําบัด ผู้รับการบําบัด กลุ่มเป้าหมายได้แก่กลุ่มผู้ใช้
ข้อมือในการทํางานติดต่อกันอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน และใช้กับผู้ที่มารับการบําบัดที่มีอาการเจ็บกล้ามเนื้อแขนและข้อมือ
กลุ่มเป้าหมายจากงานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ในการทํางาน 3 ส่วน ผู้วิจัยจึงขอเสนอตามวัตถุประสงค์ดังนี้
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1.
เพื่อศึกษารูปแบบอุปกรณ์ดามทีช่ ่วยในการบรรเทาอาการเจ็บกล้าเนื้อแขนและข้อมือ
โดยศึกษาข้อข้อมูลเพื่อสร้างข้อกําหนดในการออกแบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1ประเด็นหลักในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
1) ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ อาการอักเสบ จากอาการเจ็บกล้ามเนื้อแขนและข้อมือ
2) ศึกษาข้อมูลทางกายวิภาคศาสตร์เฉพาะทาง
3) ศึกษาเกี่ยวกับวัสดุที่เหมาะสมวัสดุที่เหมาะสมที่จะนํามาใช้ในการผลิตอุปกรณ์ดามทีม่ ีน้ําหนักเบา สะดวกกับ
การใช้งานและทําความสะอาดง่าย
4) ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบผลิตภัณฑ์เดิมและการใช้งาน
1.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ ประชากร คือ แพทย์และผู้ที่เกี่ยวข้องในการรักษาโรคการกดทับ
เส้นประสาทบริเวณข้อมือรวมทั้ง ผู้รับบริการที่เป็นโรคนี้
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ
1) ผู้เชี่ยวชาญภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบําบัด ศิริราชพยาบาล จํานวน 1 ท่าน
2) ผู้เชี่ยวชาญคณะกายภาพบําบัดมหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 2 ท่าน
3) ผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู หน่วยกิจกรรมบําบัด โรงพยาบาลรามาธิบดี จํานวน 1 ท่าน
2. เพื่อศึกษาวัสดุทดแทนในประเทศ เพื่อนํามาทําการออกแบบ พัฒนาอุปกรณ์ดามใช้ในการบรรเทาอาการบาดเจ็บ
กล้ามเนื้อแขนและข้อมือ
โดยการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ มีรายละเอียดดังนี้
2.1 เพื่อสร้างแนวทางการออกแบบจากข้อมูลที่ได้มาและทําการออกแบบ โดยกําหนดการออกแบบไว้ 6 แนวทาง
นําเสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบและนําเสนอผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบทําการคัดเลือกเหลือเพียง 1 แนวทางเพื่อนําไปทําการ
ทดสอบวัดความพึงพอใจในขั้นต่อไป
2.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตรวจสอบผลการออกแบบ คือ ประชากร คือ แพทย์และผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
รักษาโรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือและผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนออกแบบผลิตภัณฑ์
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ
1) ผู้เชี่ยวชาญภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบําบัด ศิริราชพยาบาล จํานวน1 ท่าน
2) ผู้เชี่ยวชาญคณะกายภาพบําบัดมหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 2 ท่าน
3) ผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู หน่วยกิจกรรมบําบัด โรงพยาบาลรามาธิบดี จํานวน 1 ท่าน
4) อาจารย์ที่ปรึกษาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ จํานวน 2 ท่าน
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการในการใช้อุปกรณ์ดามที่ใช้ในการบรรเทาอาการเจ็บกล้ามเนื้อแขนและ
ข้อมือ โดยการศึกษาผลมีรายละเอียดดังนี้
ประชากร คือผู้ที่มารับการบรรเทาอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อแขนและข้อมือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มทดทองใช้
อุปกรณ์ดามข้อมือในการบรรเทาอาการเจ็บกล้ามเนื้อแขนและข้อมือ จํานวน 30 คน
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้มาจากแหล่งข้อมูล 2 ประเภทได้แก่
1.แหล่งข้อมูล ( Primary data ) เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยเป็นผู้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองโดยการ
สังเกตการ ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือแบบสัมภาษณ์
1.1 แบบสอบถามและสังเกตการณ์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1.1 สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยศาสตร์
ออร์โธปิดิคส์จํานวน1 ท่าน,ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกายภาพบําบัดจํานวน 2 ท่าน,ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกิจกรรมบําบัด จํานวน 1 ท่าน,
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ จํานวน 2 ท่าน
1.2 แบบสัมภาษณ์กลุ่มทดทอง 30 คน ผู้ที่มีกิจวัตรประจําวันในการใช้งานข้อมือท่าเดิมๆ
2.แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และจําเป็นสําหรับการวิจัย ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ทําการรวบรวมข้อมูล หน่วยงานของภาครัฐ ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงาน เอกสารสื่อการสอน หนังสือพิมพ์ เว็บไซด์ต่างๆ
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรต้น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ดามที่ใช้ในการบรรเทาอาการเจ็บกล้ามเนื้อแขนและข้อมือที่ออกแบบตามข้อกําหนดที่
ได้จากศึกษาข้อมูล
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายทีม่ ตี ่อผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ดามที่ใช้ในการบรรเทาอาการเจ็บ
กล้ามเนื้อแขนและข้อมือ
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลนั้นแบ่งเป็นการวิเคราะห์ 2 แบบ
1.วิเคราะห์ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ
2.วิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มทดลอง
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ได้ ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ อาการอั ก เสบจากการกดทั บ เส้ น ประสาทบริ เ วณข้ อ มื อ จากผู้ ที่ ม าทํ า การบํ า บั ด ในหน่ ว ย
กิจกรรมบําบัด ซึ่งจะนําไปสู่การออกแบบเพื่อผลิต ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์บรรเทาอาการเจ็บกล้ามเนื้อแขนและข้อมือ ที่สอดคล้องกับกาย
วิภาคศาสตร์เฉพาะทาง โดยใช้วัสดุทดแทนภายในประเทศที่เหมาะสม ต้นทุนต่ํา แต่สะดวกสบายในการใช้งาน มีน้ําหนักเบา เป็นที่พึง
พอใจของผู้รับบริการ
สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยในครั้งนี้สรุปผลการวิจัยได้โดยการนําข้อมูลที่ได้จากการเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญและจากกลุ่มตัวอย่าง มาทํา
การวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการบรรยายจากการสัมภาษณ์ แยกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและผู้รับการบําบัดที่เข้ารับการบริการออกเป็น 2 กลุ่ม
ดังนี้
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ตอนที่ 1
เพื่อศึกษารูปแบบ อุปกรณ์ดามทีช่ ่วยในการบรรเทาอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อแขนและข้อมือโดยเน้นจากการศึกษาถึง
คุณลักษณะ อาการ และคุณประโยชน์จากวัสดุทดแทน โดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง ทําให้ทราบข้อมูล ความต้องการ
ส่งเสริมให้ใช้การออกแบบ เพื่อส่งเสริมวัสดุทดแทนภายในประเทศ ผลจากการวิเคราะห์ การศึกษาข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
เกี่ยวกับโรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือทั้ง 4 ท่าน ดังนี้
จากการสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สารเนตร์ ไวคกุล หัวหน้าศูนย์เนื้อเยื่อชีวภาพกรุงเทพฯภาควิชาศัลยศาสตร์
ออร์โธปิดิคส์ฯ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เสนอแนะข้อมูลแนวทางการออกแบบอุปกรณ์ดาม ที่
เหมาะสําหรับผู้รับบริการ ของภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ฯ ท่านเสนอแนะให้ใช้วัสดุที่มีในประเทศ แต่มีข้อจํากัด คือต้นทุน
ต้องไม่สูง ทําความสะอาดได้ง่าย สามารถผลิตเองได้ คือ ต้องการให้ผู้รับบริการทําใช้ได้เอง ผู้รับบริการส่วนมากที่มารับการรักษาไม่
ค่อยดูแลตนเองตามคําแนะนําของแพทย์เท่าที่ควรหลังจากมารับการรักษา และจะทําให้อาการของโรคเรื้อรัง และเกิดอาการอักเสบ
มากขึ้นเรื่อยๆ
จากการสั ม ภาษณ์ อาจารย์ ดร.คี ริ น ท์ เมฆโหรา
อาจารย์ ป ระจํ า
คณะกายภาพบํ า บั ด
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เสนอแนะว่าวัสดุเดิมที่มี ต้นทุนสูงและทําความสะอาดได้ยากทําให้เกิดอาการอับชื้นและมีโรคแทรกซ้อน
ตามมา ต้องการอุปกรณ์ดามที่มีน้ําหนักเบาสวมใส่สบาย ในเวลากลางคืนเพื่อผู้รับการบําบัดจะได้ลดอาการปวดเกร็งเวลาพักผ่อน
เพราะอาการจะเริ่มปวดหนัก เวลากลางคืน
จากการสัมภาษณ์ อาจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ เข็มทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ ประธานหลักสูตร
สาขากิจกรรมบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เสนอแนะว่า แนวทางที่ต้องการให้มีอุปกรณ์ดามที่จะช่วยบรรเทาอาการอักเสบของผู้รับ
การบําบัด นั้นควรมีน้ําหนักเบา ราคาไม่แพง และให้ทดลองหาวัสดุในประเทศมาทดแทนวัสดุที่นําเข้ามา เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มี
รายได้น้อย
จาการสัมภาษณ์นางสาว เกษริน คฑาวุธวัฒน์ หัวหน้าหน่วยกิจกรรมบําบัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เสนอแนะว่า วัสดุเดิมที่มีเกิดกลิ่นอับชื่น เนื่องจากผู้รับบริการมักจะไม่ทําความสะอาดอุปกรณ์ดาม
วัสดุเดิมบางชนิดแข็งและมีผลกับผิวสัมผัสของผู้รับบริการถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สวมใส่แล้วสบายและมีน้ําหนักเบาผู้รับการบําบัดก็
สามารถสวมใส่ได้ตลอดเวลา จะได้ช่วยให้ลดอาการอักเสบได้เร็วยิ่งขึ้น แต่ท่านเสนอว่าต้องการให้ใช้วัสดุในประเทศ เพื่อที่ลดต้นทุน
และ ผู้รับบริการ สามารถหาซื้อได้ง่าย
ตอนที่2
เพื่อศึกษาวัสดุทดแทนในประเทศ เพื่อนํามาออกแบบ พัฒนาอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับผู้รับบริการ
ภายใต้แนวความคิด ใช้วัสดุในประเทศ เพื่อลดต้นทุน จากการได้รับคําเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 6 ท่าน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการออกแบบ 2 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญค้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ฯ 1ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพบําบัด 2 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้าน
กิจกรรมบําบัด 1 ท่าน โดยใช้แนวทางจากผลสรุป ในการศึกษารูปแบบ อุปกรณ์ดาม คุณลักษณะอาการ และแนวความคิดในการ
สร้างสรรค์ อุปกรณ์ดามจากวัสดุทดแทน มาเป็นแนวทางในการออกแบบ อุปกรณ์ดามผลจาการสังเกตการ ข้อมูลด้านปัญหาและ
ความต้องการของผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย สรุปได้ดังนี้
ผู้วิจัยได้สังเกตการผู้ที่มารับการบริการที่โรงพยาบาลศิริราช ระยะเวลาการสํารวจ 1 สัปดาห์ช่วงเดือนสิงหาคม มี
ผู้ ที่ ม ารั บ การบริ ก าร 30 คนจาการสั ง เกตการใช้ ก ารสอบถามแบบปลายเปิ ด ที่ เ ตรี ย มประเด็ น ข้ อ คํ า ถามไว้ โดยได้ ผ ลผู้ ต อบ
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แบบสอบถามทั้งหมด พบว่าผู้รับบริการ มีอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป เป็นผู้หญิง ที่มีอาการ23 คน ช่วงอายุ 30-60 ปี ผู้หญิงจะมีอาการ
มากกว่าผู้ชาย ผู้ชายจะมีอาการ 7 คน ช่วงอายุ 30-45 ปี อาชีพพนักงานเอกชน มีมากกว่า ชาวบ้านโดยพบว่าอาการของโรคพบมาก
ในกลุ่มอาชีพพนักงานออฟฟิศ ที่ใช้มือในการทํางานพิมพ์เอกสาร เขียนหนังสือ เล่นมือถือนานๆ โดยอาการที่แสดงให้พบมากคือ
อาการชา โดยส่วนใหญ่จะชาที่ฝ่ามือและมักเป็นทั้งสองมือสรุปข้อมูล จากการสังเกตการผู้ที่มารับบริการ อาการก่อนที่มาพบแพทย์
เริ่มอาการปวดจากปลายนิ้ว ใหม่ๆจะมีความอดทนและยังไม่ต้องการมาหาหมอกลัวเสียเวลา จะหายารับประทานเองและบีบนวด
ธรรมดา บางรายเริ่มปวดหนักขึ้นทนไม่ไหว สะบัดข้อมือก็แล้ว ซื้อยามารับประทานก็แล้ว ถึงจะมาพบแพทย์ ถ้าบางรายเป็นไม่มาก
ถึงขั้นกล้ามเนื้อฝ่ามือไม่ลีบเล็กลงและกล้ามเนื้อมือยังสามารถใช้งานได้ แพทย์จะแนะนําให้ไปดูแลตัวเองเบื้องต้นและออกกําลังกาย
บริหารฝ่ามือเพื่อคล้ายการยึดตรึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น ถ้า 2 สัปดาห์ยังไม่หาย อาจจะต้องทําการฉีดยาสเตียลอย์ เพื่อลดการ
เจ็บปวด แต่เมื่อได้สอบถามผู้ป่วยหลายๆราย ต้องการจะดูแลตนเองเบื้องตน ให้บรรเทาดีกว่าและดูแลตนเองตามที่แพทย์สั่ง
เพราะส่วนมากไม่ต้องการผ่าตัด โดยจํานวนมือที่มีอาการ 57 มือ จํานวน 30 คน โดยมีอาการเป็นทั้ง 2 มือ (67%) มีอาการมือขวา
(84.2%) มีอาการมือซ้าย (30%) ระยะเวลาตั้งแต่มีอาการจนถึงมาพบแพทย์ เฉลี่ย 6 -12 เดือน อายุเฉลี่ยที่มาพบแพทย์ 30–50ปี
อาชีพที่พบมากที่สุด พนักงานออฟฟิศ (41.2%) ผู้ป่วยที่มาพบแพทย์ด้วยอาการชาที่บริเวณฝ่ามือมากที่สุด (53.3%) ลักษณะอาการที่
มีอาการชาที่มือมากที่สุดไปหาชาที่มือน้อยที่สุด ดังนี้ 1.อาการชา (100%) 2.อาการชาเป็นมากขึ้นเมื่อใช้มือข้างนั้นนานๆ (67%)
3.อาการชาดีขึ้นเมื่อบีบนวดมือสะบัดข้อมือ (60%)
สรุปผลการวิจัยด้านการออกแบบ
จากการศึกษาข้อมูลผู้วิจัยได้แนวทางการออกแบบ โดยยึดแนวคิดในเรื่องความสะดวกสบายในการใช้งาน ที่มคี วามงาม
ที่เรียบง่าย รวมทั้งการดูแลรักษาและทําความสะอาดได้ง่าย โดยใช้วัสดุทดแทนทีม่ ใี นประเทศ จากแนวคิดดังกล่าว ผู้วิจัยได้ทําการ
ออกแบบไว้ 6 แนวทาง โดยมีแนวทางต่าง ๆ ดังนี้ 1. แบบคลิฟล๊อค (แนวคิดใช้แผ่นพลาสติกดัดเข้ารูปจับล๊อคไปที่อุ้มมือ 3 จุด)
2. แบบพัน (แนวคิดใช้ผ้ากว้าง และยาวเหมือนเนคไทคพันรอบฝ่ามือ) 3.แบบพันข้อมือ (แนวคิดใช้ผ้าตัดยาวเจาะช่องนิ้วโป้งเพื่อล๊อค
นิ้วแล้วพันฝ่ามือรอบข้อแขนเหมือนนักกีฬา ทําจากผ้ายืดและเวลโครยึดติด) 4.แบบผยุง (แนวคิดใช้ผ้าตัดตามรูปทรงตัว Y เพื่อช่ว
ผยุงข้อมือส่วนแขนตัดเป็นรูปตัว I มีพลาสติกดามดัดให้ได้รูปเข้าท้องแขน เพื่อรักษาระดับองศา) 5.แบบผ้ากระชับ (แนวคิดใช้ผ้ายืด
ตัดขึ้นรูปตัวYใช้เวลโคร เป็นตัวล๊อดให้แน่นกระชับ)6.แบบพันรอบฝ่ามือและข้อมือ (แนวคิดใช้ตดั ผ้ายืดเป็นเส้น เมื่อต้องการใช้งานก็
นํามาพันรอบฝ่ามือและข้อแขน) การประเมินผลการออกแบบ ได้ให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 1ท่าน และ
ผู้เชี่ยวชาญคณะกายภาพบําบัด จํานวน 2 ผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู หน่วยกิจกรรมบําบัด จํานวน 1 ท่าน อาจารย์ที่
ปรึกษาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ จํานวน 2 ท่าน แนวคิดทั้ง 6 แบบสามารถดูได้จากภาพในตาราง ดังนี้
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ตาราง แสดงแบบชิ้นงานและลักษณะการใช้งานของกายอุปกรณ์ดามจากกรอบแนวคิดที่ออกแบบไว้ทั้ง 6 แนวทาง
แนวความคิด
1.แบบคลิฟล๊อค สวมง่าย
ทําจากพลาสติกแล้วดัดขึ้น
รูป ให้เข้ากับฝ่ามือ ช่วย
บรรเทาส่วนอุ้งมือ

การออกแบบ

การสวมใส่

การใช้งาน

ผลรวมค่าเฉลี่ยX

3.00

2.แบบพัน ใช้ผ้ากว้าง และ
ยาวเหมือนเนคไทคพันรอบ
ฝ่ามือและข้อแขน กระชับ
ข้อมือ

2.60

3.แบบพันข้อมือ ใช้ผ้าตัด
ยาวเจาะช่องนิ้วโป้งเพื่อล๊อค
นิ้วแล้วพันฝ่ามือรอบข้อแขน
เหมือนนักกีฬา ทําจากผ้า
ยืดและเวลโครยึดติด

2.50

4.แบบผยุง ใช้ผ้าตัดตาม
รูปทรงตัว Y เพื่อช่วผยุง
ข้อมือส่วนแขนตัดเป็นรูปตัวI
มีพลาสติกดามดัดให้ได้รูป
เข้าท้องแขน เพื่อรักษาระดับ
องศา

3.70
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5.แบบผ้ากระชับ ใช้ผ้ายืด
ตัดขึ้นรูปตัวYใช้เวลโครเป็น
ตัวล๊อดให้แน่นกระชับ

3.20

6.แบบพันรอบฝ่ามือและ
ข้อมือ ตัดผ้ายืดเป็นเส้น
เมื่อต้องการใช้งานก็นํามาพัน
รอบฝ่ามือและข้อแขน

2.75

ผลจากการวิเคราะห์พบว่า จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 6 ท่าน มีความพึงพอใจต่ออุปกรณ์เดาม ลําดับที่ 4 มีความพึงพอใจมากที่สุดอยู่ใน
ระดับค่าเฉลี่ย ( x_ =3.7 ) ลองลงมามีความพึงพอใจเอยู่ในลําดับที่ 5 ค่าเฉลี่ย ( X- = 3.2 ) และลําดับที่1 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ค่าเฉลี่ย ( X- = 3.0 ) ดังภาพและข้อมูลในตาราง ภาพถ่ายโดย นางสาวประภาพร กองทองดี วันที่ 5กุมภาพันธ์ 2556
ตอนที่3
จากการประเมินผลความพึงพอใจของกลุ่มผู้ทดลอง ที่มีต่อกายอุปกรณ์ดามในรูปแบบที่ 4 พบว่า การวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์และตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ได้แก่ผู้ที่มาทําการฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่ภาควิชาเวชศาสตร์
ฟื้นฟู หน่วยกิจกรรมบําบัด ระยะเวลาเก็บข้อมูลในการทดลองใช้ ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2556- 3 พฤษภาคม 2556 กลุ่มผู้ที่
ทดลองใช้ 30 คน มีความพึงพอใจและสนใจในตัวอุปกรณ์ดามในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยได้ค่าเฉลี่ยผลรวม X = 3.70
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ภาพแสดง ท่าทางการทดสอบการใช้อุปกรณ์เสริมแบบผยุงอุ้งมือและท้องแขน
ภาพถ่ายโดย นางสาวประภาพร กองทองดี วันที่ 29 เมษายน 2556

ภาพถ่ายโดย นางสาวประภาพร กองทองดี วันที่ 29 เมษายน 2556
จากการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อบรรเทาอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อแขนและข้อมือ โดย
การศึกษาพฤติกรรมและสังเกตการ ผู้ร่วมทดลอง ความต้องการของนักกิจกรรมบําบัด รวมถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในด้านการ
ออกแบบ ผลที่ได้ข้อแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 6 แบบได้ข้อสรุปที่เหมาะกับการนําไปใช้ดังนี้ แบบที่เหมาะสมมากสุดคือแบบที่ 4
เป็นแบบพยุงฝ่ามือและท้องแขน ทําในลักษณะตัว Y เพื่อให้ผ้าส่วนที่รองรับฝ่ามือได้พันและประคองให้มือได้อยู่ ในองศา ที่ 150 เป็น
ขนาดที่รองรับระดับข้อมือได้ดีและประคองท้องแขนด้วยสายรัด 2 เส้นเพื่อการเคลื่อนไหวข้อมือและแขนอยู่ในระดับที่ดี ยิ่งใช้ในเวลา
กลางคืนจะช่วยบรรเทาอาการ ชาข้อมือได้ดี ลองลงมาเป็นแบบที่ 5. แบบผ้าพันกระชับ ทําจากผ้าและตีนตุ๊กแก ในการติดยึด พัน
ง่ายโปรงเบาสบาย จะคล้ายกับแบบที่ 1เพียงแต่แบบที่หนึ่งเป็นคลิปล๊อคทําจากพลาสติก และแบบที่ 1. คลิปล๊อค พลาสติก สวมง่าย
ข้อดีเหมาะสําหรับอาการปวดฝ่ามือและบริเวณอุ้งมือจะป้องกันบริเวณส่วนฝ่ามือ เพราะมีฟองน้ํารองรับอุ้งมือเวลาใส่คลิปล๊อคแล้ว
มือจะได้พักผ่อน ส่วนในแบบที่ 2,3,6 เป็นแบบผ้าพันรอบฝ่ามือและข้อแขน ผู้ป่วยสามารถพันรอบมือได้ตามความถนัดเพื่อช่วยใน
การประคองฝ่ามือและข้อมือให้แน่นกระชับ แต่จะมีปัญหาที่ว่า หนาและอึดอัดร้อนและอับเวลาใส่ไปนานๆ
ข้อเสนอแนะ
1.ข้อเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช้
1.1 การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษารูปแบบ อุปกรณ์ดามที่ช่วยในการบรรเทาอาการบาดเจ็บ
กล้ามเนื้อแขนและข้อมือ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบอุปกรณ์ดาม โดยนําเอาวัสดุทดแทนภายในประเทศ โดยสามารถแสดง
ถึงคุณลักษณะ และคุณสมบัติ ของวัสดุที่มีในประเทศที่สามารถช่วยในการลดต้นทุนการผลิตได้
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1.2 เพื่อเป็นแนวทางในการนําไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น กายอุปกรณ์เสริมสําหรับมือ-ข้อมือ อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์ดามประคอง อื่นๆ โดยคํานึงถึงคุณค่า คุณลักษณะ และคุณสมบัติ ของวัสดุทดแทนในประเทศ
1.3 ผลงานการออกแบบครั้งสุดท้ายเป็นการนําเอาข้อดีของคําเสนอแนะๆจากผู้เชี่ยวชาญมาททําการออกแบบ
เพื่อพัฒนาให้อุปกรณ์ดามมีความเหมาะสมตรงตามความต้องการของการใช้งาน
1.4 ในการออกแบบมีการปรับเปลี่ยน เลือกใช้การออกแบบเป็นแผ่นผ้าและใช้เวลโครเป็นการยึดติดเพื่อให้
เหมาะสมกับผิวสัมผัสที่อ่อนนุ่มของผู้รับการบรรเทาเมื่อเวลาสวมใส่จะได้ลดแรงการเสียดสีกันของผิวสัมผัสกับพลาสติกการนําผ้ามามี
ส่วนร่วมจะได้สบายในเวลาสวมใส่ในการใช้งาน
1.5 ในการดัดพลาสติกขึ้นรูป อยู่ในระดับ 15-20 องศาจะเป็นท่าทางการพักข้อมือที่สบาย
ในการบรรเทาอาการ
1.6. ในการสังเกตการ เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เชียวชาญและกลุ่มผู้ทดลอง รายละเอียดและเนื้อหาบางส่วนไม่
สามารถนํามาเผยแพร่ได้เพราะเป็นจริยธรรมการวิจัยในคน จากการที่ได้มโี อกาสสังเกตการและได้รับคําเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญท่าน
อื่น ทําให้สนใจพัฒนาวัสดุที่มใี นประเทศ เพื่อนําองค์ความรูท้ ี่ได้ มาช่วยเหลือกลุ่มผู้รับการบริการทีม่ ีรายได้น้อยต่อไป
2.ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาเรื่องราวรายละเอียดของอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อแขนและข้อมือ ในอาการอื่นๆ รวมถึง
รายละเอียด กายอุปกรณ์เสริม เพื่อนํามาเป็นแนวทางในการออกแบบให้สอดคล้อง วิถีชีวิตของอาการบาดเจ็บในปัจจุบันจะมีอาการที่
เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ เป็นการยกระดับองค์ความรู้เพื่อที่ช่วยเหลือผู้อื่นในด้านการดูแลตนเองโดยใช้วัสดุทําแทนในประเทศ
2.2 ควรมีการศึกษารายละเอียดเชิงลึก ด้านจริยธรรมการวิจัยในคน รายละเอียดบางอย่างของผู้รับการบําบัดไม่
สามารถ นํามาเปิดเผยได้ เพื่อนํามาเป็นแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ดามให้มีความหลากหลายเฉพาะบุคคลได้ และจะ
เป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศ
จากผลการวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่มโี อกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ได้แก่ เพศ หญิงจะเป็นมากว่าเพศชาย และส่วนมากจะมีโอกาสเป็นมือขวามากกว่ามือซ้าย อาจเป็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างที่
ศึกษาส่วนมากใช้งานข้อมือขวามากกว่าแต่ถ้ารายใดที่มีการทํางานที่ใช้มือและข้อมือออกแรงทํางานติดต่อกันเป็นระยาเวลานานๆ ทํา
ให้เกิดอาการบาดเจ็บสะสมทําให้เนื้อเยื้อและเอ็นข้างบริเวณข้อมือหนาขึ้น ทําให้เส้นประสาทที่ลอดผ่านอุโมงค์ข้อมือถูกกด ส่งผลให้
เนื้อเยื้อเกิดอาการบาดเจ็บ ดังกล่าวต้องพักผ่อนในเวลาที่เหมาะสม ใช้งานมือซ้ายขวาสลับกับไป ทําให้เกิดการเคลื่อนไหวข้อมือ
สลับกันไปมาอยู่ตลอดเวลาก็จะทําให้เกิดการผ่อนคลายของกล้ามเนื้อและก็จะลดการอักเสบลดลง ผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้
1.จากการทํากายอุปกรณ์เสริมในการบรรเทาอาการอักเสบขอกล้ามเนื้อขอมือ ที่ผลิตจากผ้ายืดและพลาสติก ที่มีนา้ํ หนัก
เบาผู้ป่วยสวมใส่ง่าย ยิ่งเวลาตอนนอน ใส่แขนไว้ทั่งคืนจะลดอาการปวดข้อมือได้ดี
2.เมื่อต้องทํางานในการใช้มือตําแหน่งเดิมๆ เป็นระยะเวลานานๆการสวมใส่กายอุปกรณ์เสริมเพื่อช่วยรักษาระดับองศาของ
ข้อมือจะทําให้ไม่เกิดอาการอักเสบของเอ็นข้อมือ
3.เมื่อมีอาการปวดข้อมือ ไม่ควรซื้อยามาทานเองหรือปล่อยให้อักเสบจนเรื้อรังจะยากต่อการบรรเทาอาจจะต้องถึงขั้น
ผ่าตัดถ้าเป็นในระยะที่3 เพราะพังพืดยึดกล้ามเนือ้ เส้นเอ็นจนหนา ต้องผ่าตัดเพื่อลอกออกอย่างเดียว ใส่ใจสุขภาพตนเองตัง้ แต่วันนี้
เพื่อความสุขและสุขภาพที่แข้งแรงยาวนาน
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บทคัดย่อ
ซิ ล ค์ ส กรี น เป็ น หนึ่ ง ในเทคนิ ค การพิ ม พ์ ที่ ใ ช้ กั น ทั่ ว โลกและมี เ ทคนิ ค หลากหลายวิ ธี ก าร วั ส ดุ ที่ ใ ช้ ใ นการพิ ม พ์ มี
หลากหลายเช่น ผ้า, ไม้ และวัสดุอื่นอีกมากมาย ข้อดีของการพิมพ์ซิลค์สกรีนคือใช้ต้นทุนต่ํา ทําได้ง่ายแต่ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ถูกต้อง
ดังนั้นในวงการศึกษาศิลปะและการออกแบบนี้จึงได้ส่งเสริมการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงาน การจัดการเรียนการสอน
จําเป็นต้องสอนทักษะการทําซิลค์สกรีนชนิดถ่ายด้วยแสงแดด ทักษะขั้นตอนการพิมพ์ที่ถูกต้อง ออกแบบลวดลาย จึงช่วยให้เกิด
การเรียนรู้และการสร้างสรรค์ผลงานของนิสิตปริญญาตรี งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะการทําซิลค์สกรีนชนิด
ถ่ายด้วยแสงแดด สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ สาขาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางด้านทักษะการทําซิลค์สกรีน ของนิสิตก่อนเรียน
กับหลังเรียนและวัดระดับความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อชุดฝึกทักษะ ผลการประเมินพบว่า ชุดฝึกทักษะการทําซิลค์สกรีนชนิด
ถ่ายด้วยแสงแดดมีความเหมาะสมสําหรับนํามาใช้ประกอบการเรียนการสอนซิลค์สกรีน เนื่องจากนิสิตระดับปริญญาตรีแสดง
ระดับความพึงพอใจต่อ ชุดฝึกทักษะการทําซิลค์สกรีนชนิดถ่ายด้วยแสงแดด อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นชุดฝึกทักษะการทําซิลค์สกรีนชนิดถ่ายด้วยแสงแดดอาจ
เป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะการพิมพ์ซลิ ค์สกรีนสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และบุคคลที่สนใจ

Abstract
Silk screening is a worldwide printing technical on a wide variety of materials and equipments such
as fabric and wood. The advantage of silk screening printing is low cost and easy but it still used a lot of
time in a process. Therefore, we study to develop the instructional of sunlight silk screen printing for save
the time, energy and also help the undergraduate student take it easy to learn. This study aims to develop
a set of a silk screen with sunlight for undergraduate students in the field of product design and packaging,
faculty of architecture department of art and design, Naresuan university to compare the achievement of
skills before and after testing. Moreover we aim to measure the level of satisfaction of students. We found
that undergraduate student satisfaction in the good level and the achievement of skills after testing more
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than before testing the exam significantly. Therefore, the instructional sunlight silk screen kit might be one
potential for undergraduate students.

บทนํา
ตั้งแต่สมัยโบราณ มนุษย์เริ่มต้นสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยพยายามเลียนแบบความงามในธรรมชาติเพื่อบอกเล่าถึง
ความเป็นไปบางอย่าง ที่เกี่ยวพันกับมนุษย์ในยุคนั้น ผลงานที่ปรากฏไว้บนผนังถ้ํา ใช้กรรมวิธีในการสร้างสรรค์ที่สามารถคิดค้น
และจัดหาได้ในขณะนั้น เมื่อมนุษย์ได้พัฒนาความคิด และมีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นมนุษย์ก็ลอกเลียนแบบความงาม
ในธรรมชาติโดยการวาด และการปั้น เพื่อบอกกล่าวถึงความเชื่อศรัทธา และความรู้สึก ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อื่นได้เห็นถึงความเข้าใจใน
สิ่งที่ตนแสดงออกปัจจุบัน มนุษย์ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการปรับปรุงความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ประกอบด้วยความสะดวกสบาย
ความทันสมัย และความสวยงาม เช่นเดียวกับมนุษย์ได้พัฒนาการแสดงออกถึงความรู้สึก ประสบการณ์ และจินตนาการ
ออกเป็น ภาษาพูด เขียน และสื่อทางการวาด ปั้น ถ่ายภาพ พิมพ์ภาพ และการแสดง เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ เรียกว่าการ
สื่อสาร อาจใช้เทคนิคที่มีอยู่มากมายในการเป็นสื่อ และหนึ่งในเทคนิคของการสื่อสาร คือ การพิมพ์ซิลค์สกรีน ซึ่งมนุษย์รู้จัก
วิธีการพิมพ์ซิลค์สกรีน
ปัจจุบันงานซิลค์สกรีน เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของอาชีพที่สามารถทําได้และได้ผลตอบแทนสูงเพราะเนื่องจากมีต้นทุน
ที่ต่ําในด้านของวัตถุดิบ เมื่อเทียบจากจากราคาผลงานที่ออกมา และเป็นการพิมพ์ชนิดหนึ่งที่สามารถ ทํางานพิมพ์ ได้หลายๆ
พื้นผิววัสดุ เช่น เสื้อผ้า สติ๊กเกอร์ กระดาษ ไม้ ฟิวเจอร์บอร์ด ผลงาน ที่ผลิตมีความสวยงาม คงทน ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจและให้ความสําคัญด้านการพิมพ์ซิลค์สกรีนที่จัดอยู่ในภาพพิมพ์แบบภาพพิมพ์ลายฉลุ
งานซิลค์สกรีนจัดเป็นศิลปะแขนงหนึ่ง ทําให้มีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบศิลป์ สร้างและนําเสนอผลงานจาก
จินตนาการ โดยสามารถใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถใช้เทคนิควิธีการสร้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์
วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างาน เห็นคุณค่าของงานศิลปะ สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน ดังนั้นผลการจัดกิจกรรมการฝึกทักษะ
การทําซิลค์สกรีนชนิดถ่ายด้วยแสงแดด สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี จึงสามารถพัฒนาในด้านการมอง การฝึกการสังเกต ใน
เรื่อง แสง สีสัน เทคนิคต่างๆ การออกแบบลวดลาย อีกทั้งนิสิตยังสามารถถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ
ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการจัดกิจกรรมการฝึกทักษะการทําซิลค์สกรีน นิสิตสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจําวัน และยัง
สามารถทําเป็นรายได้เสริมให้กับนิสิตได้อีกด้วย
นอกจากนี้การพิมพ์ซิลค์สกรีนยังมีความสําคัญต่อวงการการศึกษาทางด้านศิลปะ โดยเห็นได้จากหลายมหาวิทยาลัย
ได้บรรจุวิชาภาพพิมพ์ ลงในหลักสูตรการเรียนการสอน และผู้วิจัยได้ผ่านการเรียนทําซิลค์สกรีนขณะที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรีผู้วิจัยเล็งเห็นปัญหามากมาย จึงต้องการพัฒนาชุดทักษะการพิมพ์ซิลค์สกรีนขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาและใช้ชุดฝึกทักษะ
การทําซิลค์สกรีนเป็นสื่อการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. พัฒนาชุดฝึกทักษะการทําซิลค์สกรีนชนิดถ่ายด้วยแสงแดด สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางด้านทักษะการทําซิลค์สกรีน ของนิสิตก่อนเรียนกับหลังเรียน ด้วยชุดฝึกทักษะการทํา
ซิลค์สกรีน ชนิดถ่ายด้วยแสงแดด
3. วัดระดับความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อชุดฝึกทักษะการทําซิลค์สกรีนชนิด ถ่ายด้วยแสงแดด
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สมมุติฐานการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนด้านทักษะการทําซิลค์สกรีนชนิดถ่ายด้วยแสงแดดของนิสิตหลังเรียนการทําซิลค์
สกรีนสูงกว่าก่อนเรียน
2. ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อชุดฝึกทักษะการทําซิลค์สกรีนชนิดถ่ายด้วยแสงแดด อยู่ในระดับมาก

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. ผู้สอนสามารถสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยชุดฝึกทักษะการทําซิลค์สกรีน
2. วงการศึกษาได้แบบอย่างสื่อการเรียนการสอนซิลค์สกรีนสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
3. นิสิตมีความพึงพอใจต่อชุดฝึกทักษะการทําซิลค์สกรีนชนิดถ่ายด้วยแสงแดด

ขอบเขตการวิจัย
ผลของการจัดกิจกรรมการทําซิลค์สกรีนชนิดถ่ายด้วยแสงแดด ที่มีผลต่อทักษะด้านซิลค์สกรีน และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตของการวิจัยโดยมีตัวแปร ประชากร กลุ่มตัวอย่างที่จะ
ทําการศึกษาดังนี้
1. การศึกษาตัวแปร
1.1 ตัวแปรต้น คือ ชุดฝึกทักษะการทําซิลค์สกรีนชนิดถ่ายด้วยแสงแดด
1.2 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการทําซิลค์สกรีนและความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อชุดฝึกทักษะการทํา
ซิลค์สกรีนชนิดถ่ายด้วยแสงแดด
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากร คือ นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ภาควิชาศิลปะและการ
ออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําปีการศึกษา 1/2555 ชั้นปีที่ 3 จํานวน 103 คน
2.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ภาควิชาศิลปะและการ
ออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําปีการศึกษา 1/2555 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและแฟชั่น จะใช้การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) จํานวน 20 คน
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาในการวิจัย 1 ภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2555
4. ขอบเขตด้านพื้นที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
5. ขอบเขตการจัดกิจกรรมการสอน มีการจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้
5.1กิจกรรมการถ่ายซิลค์สกรีนชนิดตู้ฉายแสงอาทิตย์
มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมจากผู้เชี่ยวชาญดังต่อไปนี้
1) ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ
2) ผู้เชี่ยวชาญด้านการซิลค์สกรีน
3) นักวิชาการด้านการศึกษา
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6. ขอบเขตด้านเนื้อหา กําหนดการจัดการสอนด้านเนื้อหาเป็น 2 ช่วง คือ
ช่วงที่ 1
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานพิมพ์ซิลค์สกรีนชนิดถ่ายด้วยแสงแดดขั้นเบื้องต้น
- อุปกรณ์และการใช้งานขั้นพื้นฐาน
- ขั้นตอนในการทํางาน
- สาธิตตัวอย่างขั้นตอนการถ่ายบล็อก
- พูดคุยซักถาม
ช่วงที่ 2
- การสร้างแม่แบบ
- การถ่ายบล็อกตามขั้นตอนที่ได้สอนไป
- การพิมพ์ภาพลงวัสดุที่ต้องการ

วิธีดําเนินงานวิจัย
การวิจัยเรื่องผลของการพัฒนาชุดฝึกทักษะการทําซิลค์สกรีนชนิดถ่ายด้วยแสงแดด สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มี
ต่อชุดฝึกทักษะการทําซิลค์สกรีน และระดับความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรี ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรในครั้งนี้ผู้วิจัยได้มีการดําเนินการวิจัย
1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ
สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําปีการศึกษา 1/2555 ชั้นปีที่ 3 จํานวน 103 คน
กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนิสิตสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ภาควิชาศิลปะ
และการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้นปีที่ 3 สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําปีการศึกษา 1/2555 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอและแฟชั่น จะใช้การสุ่ม
แบบเจาะจง (Purposive sampling) จํานวน 20 คน
2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
2.1 ตัวแปรต้น (Independent variable) ชุดฝึกทักษะการทําซิลค์สกรีนชนิดถ่ายด้วยแสงแดด สําหรับนิสิต
ระดับปริญญาตรี
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent variable) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของชุดฝึกทักษะการทําซิลค์
สกรีนชนิดถ่ายด้วยแสงแดด สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและวิธีการพัฒนาเครื่องมือ
3.1 แผนกิจกรรมการออกแบบลวดลายในการทําซิลค์สกรีน โดยใช้การผสมผสานกันระหว่าง เทคนิคการพิมพ์
ซิลค์สกรีน และความคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
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3.1.1 กิจกรรมการศึกษาออกแบบลวดลายบนสื่อสิ่งทอในการทําซิลค์สกรีนเบื้องต้น เพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจในการออกแบบอย่างเหมาะสมสวยงาม ประกอบด้วย
1) การเลือกประเภทของเสื้อที่ต้องการออกแบบลวดลาย
2) การเลือกสีของเสื้อที่ต้องการออกแบบลวดลาย
3) การร่างแบบลวดลายที่ต้องการลงบนกระดาษไข
3.1.2 กิจกรรมการใช้ชุดฝึกทักษะการทําซิลค์สกรีนชนิดถ่ายด้วยแสงแดด โดยให้นิสิตลงมือทําซิลค์สกรีน
ประกอบด้วย
1) การเคลือบน้ํายาไวแสงในกรอบบล็อกสกรีนสําเร็จรูป
2) การนําแบบที่ได้เตรียมไว้มาทําการฉายบล็อกสกรีน โดยใช้ตู้ฉายบล็อกสกรีนจากแสงอาทิตย์ที่
ได้พัฒนาขึ้น
3) นําบล็อกสกรีนที่ฉายเสร็จแล้ว มาทําการล้างน้ํายาไวแสงด้วยน้ําเปล่า เพื่อให้ได้ลวดลายของ
บล็อกสกรีนตามแบบที่ได้ออกแบบไว้
4) นําสีและเสื้อที่ได้เตรียมไว้มาทําการพิมพ์ซิลค์สกรีน
3.2 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาชุดฝึกทักษะการทําซิลค์สกรีนชนิดฉายด้วยแสงแดด สําหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี
3.2.1 ออกข้อสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แล้วนําไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง
3.2.2 นําแบบทดสอบที่ได้มาสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
3.2.3 รวบรวมผลคะแนนและประเมินวัดผลสัมฤทธิ์
3.3 แบบวัดระดับความพึงพอใจของชุดฝึกทักษะการทําซิลค์สกรีนชนิดฉายด้วยแสงแดด สําหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี
3.3.1 นําหลักการออกแบบมาเป็นหัวข้อหลักแล้วนําไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
3.3.2 นําหลักการออกแบบมาเป็นหัวข้อหลักแล้วนําไปสัมภาษณ์นิสิตกลุ่มตัวอย่าง
3.4 ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือและการทดลองใช้ ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างเครื่องมือตามขั้นตอนดังนี้
3.4.1.กิจกรรมการศึกษาออกแบบลวดลายบนสื่อสิ่งทอในการทําซิลค์สกรีนเบื้องต้น มีลําดับขั้นตอนดังนี้
1) ศึกษาหลักการและทําความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบลวดลายบนสื่อสิ่งทอและการทําซิลค์
สกรีนเบื้องต้น จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2) กําหนดจุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรม
3) กําหนดรูปแบบกิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับระยะเวลา และจุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรม
4) ออกแบบการจัดกิจกรรมตามรูปแบบที่ได้กําหนดเอาไว้ เพื่อใช้ในการส่งเสริมทักษะการออกแบบ
ลวดลายบนสื่อสิ่งทอ และการทําซิลค์สกรีนเบื้องต้น
5) นําแผนกิจกรรมที่สร้างขึ้นไปให้อาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบและขอคําแนะนํา
ในการปรับปรุงแก้ไข
6) นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ 4 ท่านตรวจสอบการใช้ภาษา ความ
สอดคล้องของกิจกรรมเพื่อนําไปปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความชํานาญและ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบลวดลายบนสื่อสิ่งทอ และการทําซิลค์สกรีนเบื้องต้น ได้แก่
- อาจารย์ อนุ ส รณ์ จั น ทวงศ์ ผู้ เ ชี่ ย วชาญการออกแบบลวดลายทางศิ ล ปะ โรงเรี ย นพิ ษ ณุ โ ลกพิ ท ยาคม
- นายทองสุข สุดเกตุ
ผู้เชี่ยวชาญการทําซิลค์สกรีน ชุมชนหลังหลังศาลพิษณุโลก
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- นายปฏิหาริ ประกาศสัจธรรม ผู้ประกอบการทางด้านงานซิลค์สกรีน ร้านแชมป์สปอร์ต 38/5-6
ถ.สนามบิน อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
- อาจารย์วิเชียร เซี่ยงว่อง ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน/เทคนิคเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
การหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 4 คน ซึ่งจะพิจารณา
ความสอดคล้องของคําถาม โดยมีเกณฑ์ในการให้คะแนน ดังนี้
+ 1 คะแนน สําหรับข้อคําถามที่สอดคล้องกับนิยามศัพท์และวัตถุประสงค์
0 คะแนน สําหรับข้อคําถามที่ไม่แน่ใจว่าสอดคล้องกับนิยามศัพท์และวัตถุประสงค์
- 1 คะแนน สําหรับข้อคําถามที่ไม่สอดคล้องกับนิยามศัพท์และวัตถุประสงค์
โดยถือความคิดเห็นที่สอดคล้องกันของผู้เชี่ยวชาญร้อยละ 80 ขึ้นไปเป็นเกณฑ์และเมื่อผลการตรวจสอบพบว่าควรมี
การปรับปรุงแก้ไข ผู้วิจัยนํามาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นเพื่อนําไปเสนอกับอาจารย์ที่ปรึกษา และทําการทดลองในขั้นต่อไป
7) นําชุดกิจกรรมที่ได้ปรับปรุงไปทดลองใช้กับนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาศิลปะและ
การออกแบบ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยนเรศวร และวิเคราะห์กิจกรรม
โดยใช้แบบประเมินในเรื่องทักษะการออกแบบลวดลายและการทําซิลค์สกรีน
8)นําแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนให้นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาศิลปะและ
การออกแบบ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยนเรศวรทดสอบ จากนั้น
วิเคราะห์ข้อสอบเพื่อพิจารณาว่าข้อสอบแต่ละข้อนั้นมีระดับความยากหรือค่าความง่าย( Difficulty index or Easiness ) และ
ค่าอํานาจจําแนกของข้อสอบ( Disciminant index ) เพียงใดผลการวิเคราะห์จะทําให้ทราบว่าข้อสอบแต่ละข้อมีความเหมาะสม
มากน้อยเพียงใด ข้อสอบที่มีคุณภาพจะสามารถนําไปวัดและประเมินผลได้อย่างเที่ยงตรงและเชื่อมั่นได้
เกณฑ์การแปลความหมายค่าความยากง่าย ( p ) ของข้อสอบ
0.81 - 1.00
หมายถึง
มาก ( ควรปรับปรุงหรือตัดทิ้ง )
0.60 - 0.80
หมายถึง
ค่อนข้างง่าย ( ดี )
0.40 - 0.59
หมายถึง
ยากพอเหมาะ ( ดีมาก )
0.20 - 0.39
หมายถึง
ค่อนข้างยาก ( ดี )
0 - 0.19
หมายถึง
ยากมาก ( ควรปรับปรุงหรือตัดทิ้ง)
เกณฑ์การแปลความหมายค่าอํานาจจําแนก ( r ) ของข้อสอบ
0.60 - 1.00
หมายถึง
อํานาจจําแนกดีมาก
0.40 - 0.59 หมายถึง
อํานาจจําแนกดี
0.20 - 0.39
หมายถึง
อํานาจจําแนกพอใช้
0.10 - 0.19
หมายถึง
อํานาจจําแนกต่ํา (ควรปรับปรุงหรือตัดทิ้ง )
-1.00 - 0.09 หมายถึง
อํานาจจําแนกต่ํามาก ( ควรปรับปรุงหรือ ตัดทิ้ง )
3.4.2. กิจกรรมการใช้ชุดฝึกทักษะการทําซิลค์สกรีนชนิดถ่ายด้วยแสงแดด
1) ออกแบบกิจกรรมชุดฝึกทักษะในการทําซิลค์สกรีน ให้มีความเหมาะสมกับระยะเวลา และ
จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรม
2) ให้นิสิตแบ่งกลุ่ม 2-3 คน ลงมือการทําซิลค์สกรีนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการทําซิลค์สกรีนชนิดถ่าย
ด้วยแสงแดด
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3) แบบวัดระดับความพึงพอใจของชุดฝึกทักษะการทําซิลค์สกรีน สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
- ศึกษาข้อมูลการออกแบบลวดลายบนสื่อสิ่งทอ และการทําซิลค์สกรีนเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทาง
ในการสร้างเครื่องมือและศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวัดระดับความพึงพอใจ
- ออกแบบแบบทดสอบระดับความพึงพอใจ โดยคํานึงถึงความสําคัญในด้านต่างๆ
- นําแบบทดสอบระดับความพึงพอใจของชุดฝึกทักษะการทําซิลค์สกรีนที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยตาม
เกณฑ์ที่ได้ตั้งไว้ตามทฤษฎี
4 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
4.1 ผู้วิจัยนําหนังสือขอความร่วมมือจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อนําชุดกิจกรรมมา
ใช้กับนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ชั้นปีที่ 3 ปี
การศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยนเรศวร และขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4.2 ผู้วิจัยทําการจัดกิจกรรมการศึกษาออกแบบลวดลายบนสื่อสิ่งทอในการทําซิลค์สกรีนเบื้องต้น และกิจกรรม
การใช้ชุดฝึกทักษะการทําซิลค์สกรีนชนิดถ่ายด้วยแสงแดด เพื่อทําการทดสอบความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการทําซิลค์สกรีน
4.3 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลและทําการบันทึกผลการจัดกิจกรรม
4.4 ผู้วิจัยดําเนินการสอนโดยใช้การจัดกิจกรรมการศึกษาออกแบบลวดลายบนสื่อสิ่งทอในการทําซิลค์สกรีน
เบื้องต้น และกิจกรรมการใช้ชุดฝึกทักษะการทําซิลค์สกรีนชนิดถ่ายด้วยแสงแดด โดยใช้เวลาทั้งสิ้น 4 คาบ เป็นเวลา 16 ชั่วโมง
5 การวิธีวิเคราะห์ข้อมูล
5.1 ศึกษาและวิเคราะห์ เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับการศึกษาออกแบบลวดลายบนสื่อสิ่งทอในการทําซิลค์สกรีน
เบื้องต้น และกิจกรรมการใช้ชุดฝึกทักษะการทําซิลค์สกรีนจากข้อมูลจากแบบทดสอบชุดฝึกทักษะการทําซิลค์สกรีนชนิดถ่ายด้วย
แสงแดด โดยมีขั้นตอนสําคัญ ดังนี้
5.1.1 การนําข้อมูลมาสรุปย่อยเพื่อให้ได้ส่วนที่สําคัญของข้อมูล
5.1.2 การสังเคราะห์ข้อมูลของการศึกษาออกแบบลวดลายบนสื่อสิ่งทอในการทําซิลค์สกรีนเบื้องต้น และ
กิจกรรมการใช้ชุดฝึกทักษะการทําซิลค์สกรีน
5.1.3 นําข้อมูลที่ได้มาสรุป และมีการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลเป็นกลุ่มๆอย่างมีระเบียบ
5.2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินระดับความพึงพอใจของชุดฝึกทักษะการทําซิลค์สกรีนชนิดถ่ายด้วย
แสงแดด สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มีขั้นตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้
5.2.1 ผู้วิจัยได้ดาํ เนินการประมวลผลและนําเสนอในรูปแบบของตาราง
5.2.2 ผู้วิจัยทําการประเมินระดับความพึงพอใจของชุดฝึกทักษะการทําซิลค์สกรีนชนิดถ่ายด้วย
แสงแดด สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี โดยผู้วิจัยได้กําหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนความพึงพอใจ ดังนี้
5 หมายความว่า มีความพึงพอใจมากที่สุด
4 หมายความว่า มีความพึงพอใจมาก
3 หมายความว่า มีความพึงพอใจเฉยๆ
2 หมายความว่า มีความพึงพอใจเล็กน้อย
1 หมายความว่า ไม่พึงพอใจ
จากนั้นนําค่าคะแนนของผู้ตอบแบบประเมินไปวิเคราะห์ข้อมูล และกําหนดเกณฑ์ ในการประเมิน ดังนี้
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ค่าเฉลี่ย
การแปลความหมาย
4.50 – 5.00 หมายถึง
มีความพึงพอใจมากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายถึง
มีความพึงพอใจมาก
2.50 – 3.49 หมายถึง
มีความพึงพอใจปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง
มีความพึงพอใจน้อย
1.00 – 1.49 หมายถึง
มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ของระดับความพึงพอใจของชุดฝึกทักษะการทําซิลค์สกรีนชนิดถ่ายด้วยแสงแดด โดย
ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการ
หาค่าที กรณีกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระแก่กัน (t-test dependent samples)

ผลการวิจัย
ผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะการทําซิลค์สกรีนชนิดถ่ายด้วยแสงแดด สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จากการสืบค้นข้อมูล
ตํารา เอกสารต่างๆ และทําการทดลองสอน เพื่อศึกษาปัญหาผู้วิจัยได้ใช้ระยะเวลาในการสอนทั้งหมด 4 คาบ เป็นเวลา16 ชั่วโมง
การ สอนถ่ายซิลค์สกรีนทั้ง 2 รูปแบบคือ ชนิดถ่ายด้วยไฟและแบบชนิดถ่ายด้วยแสงแดด ผู้วิจัยได้พบว่า ชนิดถ่ายด้วยไฟ
อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนไม่มีความพร้อม หากสั่งให้นิสิตไปหาซื้ออุปกรณ์ก็จะไม่ครบ เครื่องที่ใช้ในการถ่ายบล็อก
ยังมีขนาดใหญ่ อีกทั้งยังใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองพลังงาน เพราะต้องใช้หลอดไฟถึง 12 หลอด แสงที่ได้ไม่ใช้แสงจาก
ธรรมชาติจึงทําให้แม่แบบใช้เวลานานในการถ่ายบล็อก สีที่ใช้ในการพิมพ์ไม่หลากหลายเนื่องจากกระปุกสีมีขนาดที่ใหญ่ทําให้
ขนส่งและเก็บรักษาลําบาก เมื่อนิสิตผสมกาวอัด อัตราส่วนที่ไม่เท่ากันทําให้เกิดการผิดพลาดคือ ล้างไม่ออกหรือบล็อกหลุดล่อน
ไปพร้อมกับน้ํา
ผลการออกแบบชุดฝึกทักษะการทําซิลค์สกรีนชนิดถ่ายด้วยแสงแดด(ชุดทดลองสอน)

ภาพ 1 ตู้ถ่ายซิลค์สกรีนชนิดถ่ายด้วยแสงแดด (ชุดทดลองสอน)
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ภาพ 2-4 ขั้นตอนการผลิตตู้ถ่ายซิลค์สกรีนโดยใช้ตู้ถ่ายแสงแดด(ชุดทดลองสอน)
ภาพโดย : นายฐาปพันธ์ พรมชู 10 สิงหาคม 2554
ผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับชุดฝึกทักษะการทําซิลค์สกรีนชนิดถ่ายด้วยแสงแดด
จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆสรุปได้ว่า รูปร่างและรูปทรง ดีมาก อย่างไรก็ตาม ควรหาวัสดุที่มีน้ําหนัก
เบากว่านี้ ให้ทําเป็นชุดที่มีทุกอย่างที่จําเป็นสําหรับการถ่ายบล๊อกสกรีน ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ออกแบบและปรับปรุงใหม่ดัง
คําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ
ผลการออกแบบชุดฝึกทักษะการทําซิลค์สกรีนชนิดถ่ายด้วยแสงแดด(ชุดปรับปรุงใหม่)

ภาพ 5 ตู้ถ่ายซิลค์สกรีนชนิดถ่ายด้วยแสงแดด (ชุดปรับปรุงใหม่)
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ภาพ 6-11 ชุดฝึกทักษะการทําซิลค์สกรีนชนิดถ่ายด้วยแสงแดด (ชุดปรับปรุงใหม่)
ภาพโดย : นายฐาปพันธ์ พรมชู 19 สิงหาคม 2555

ภาพ 12-16 อุปกรณ์ที่มีในชุดฝึกทักษะการทําซิลค์สกรีนชนิดถ่ายด้วยแสงแดด (ชุดปรับปรุงใหม่)
ภาพโดย : นายฐาปพันธ์ พรมชู 19 สิงหาคม 2555
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ภาพที่ 17-20ทดลองสอนการถ่ายซิลค์สกรีนชนิดถ่ายด้วยไฟ ทําการสอนโดยนายฐาปพันธ์ พรมชู
ภาพโดย : สฤษดิ์ น้ําใจเพ็ชร บันทึกเมื่อ 25 สิงหาคม 2554

ภาพที่ 21-24 ทดลองสอนการถ่ายซิลค์สกรีนชนิดถ่ายด้วยแสงแดด ทําการสอนโดยนายฐาปพันธ์ พรมชู
ภาพโดย : สฤษดิ์ น้ําใจเพ็ชร บันทึก1 กันยายน 2554

ภาพที่ 25-35 ทดลองสอนการถ่ายซิลค์สกรีนชนิดถ่ายด้วยแสงแดด ทําการสอนโดยนายฐาปพันธ์ พรมชู
ภาพโดย : สฤษดิ์ น้ําใจเพ็ชร บันทึกเมื่อ 19 กรกฎาคม 2555
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ภาพที่ 36-53 ทดลองสอนการถ่ายซิลค์สกรีนชนิดถ่ายด้วยแสงแดด ทําการสอนโดยนายฐาปพันธ์ พรมชู
ภาพโดย : สฤษดิ์ น้ําใจเพ็ชร บันทึกเมื่อ 26 กรกฎาคม 2555

วิเคราะห์ข้อมูลจากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางด้านทักษะการทําซิลค์สกรีนของนิสิตก่อนเรียนกับหลัง
เรียนด้วยชุดฝึกทักษะการทําซิลส์สกรีนชนิดถ่ายด้วยแสงแดด
ตาราง 1 แสดงการประเมินการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางด้านทักษะการทําซิลค์สกรีนของนิสิตก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วย
ชุดฝึกทักษะการทําซิลส์สกรีนชนิดถ่ายด้วยแสงแดด (n=20)
รายการ
คะแนนผลสัมฤทธิ์

ก่อนเรียน
x
7.15

หลังเรียน

SD.
2.23

x
15.70

SD.
0.86

t

Sig.

-17.10*

.000

* P<0.05 แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
จากตารางการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางด้านทักษะการทําซิลค์สกรีนของนิสิตก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะ
การทําซิลค์สกรีนชนิดถ่ายด้วยแสงแดด เป็นการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนกับหลังเรียนของกลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน 20 คน พบว่า คะแนนหลังเรียนของนิสิตที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะการทําซิลค์สกรีนชนิดถ่ายด้วยแสงแดดสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อชุดฝึกทักษะการทําซิลค์สกรีนชนิดถ่ายด้วยแสงแดด
ตาราง 4 แสดงการประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อชุดฝึกทักษะการทําซิลค์สกรีนชนิดถ่ายด้วยแสงแดด (n=20)
รายการประเมิน
1) หน้าที่ใช้สอย
1.1 หยิบจับถนัดมือ
1.2 เปิดปิดง่าย
1.3 วิธีการทํางานหรือวิธีการใช้งาน
1.4 ระยะเวลาในการถ่ายบล็อกสกรีน
2) ความปลอดภัย
2.1 ไม่มีเหลี่ยมมุม
2.2 มีระบบล๊อค
3) ความแข็งแรง
3.1 วัสดุที่ใช้มีความแข็งแรง
3.2 วัสดุที่ใช้ใส่สีมีความทนทานต่อแรงกระแทก
4) ความสะดวกสบายในการใช้งาน
4.1 สะดวกต่อการใช้สอย
4.2 แยกอุปกรณ์การใช้งานอย่างชัดเจน
5) ความสวยงาม
5.1 มีรูปทรงที่แปลกใหม่
5.2 มีสีสันมีสวยงาม
6) ราคา
6.1 ราคามีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
7) การซ่อมแซม
7.1 ชิ้นส่วนอุปกรณ์เป็นของที่หาได้ง่าย
7.2 รูปทรงไม่ซับซ้อนง่ายต่อการซ่อม
8) วัสดุ
8.1 วัสดุที่ใช้มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
8.2 วัสดุที่ใช้สามารถกันสารเคมีจากน้ํายาและสี
9) การขนส่ง
9.1 รูปทรงง่ายต่อการขนส่ง
9.2 ง่ายต่อการพกพา
ค่าเฉลี่ยรวม
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X

SD.

สรุปผล

4.45
4.20
4.40
4.35

0.69
0.83
0.82
0.81

พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก

4.20 0.77
4.30 0.80

พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก

4.55 0.60
4.63 0.60

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

4.45 0.69
4.55 0.69

พึงพอใจมาก
พึงพอใจมากที่สุด

4.45 0.69
4.50 0.61

พึงพอใจมาก
พึงพอใจมากที่สุด

4.50 0.69

พึงพอใจมากที่สุด

4.50 0.69
4.55 0.83

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

4.55 0.60
4.65 0.49

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

4.60 0.75
4.65 0.59
4.48 0.70

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
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จากตารางผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างตามรายการประเมินจํานวน 20 คน พบว่า ชุดฝึกทักษะการ
ทําซิลค์สกรีนชนิดถ่ายด้วยแสงแดดมีความเหมาะสมสําหรับนํามาใช้ประกอบการเรียนการสอนซิลค์สกรีน เนื่องจากผู้ตอบ
แบบสอบถามแสดงระดับความพึงพอใจต่อ ชุดฝึกทักษะการทําซิลค์สกรีนชนิดถ่ายด้วยแสงแดดอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
( X = 4.48)

อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาชุดฝึกทักษะการทําซิลค์สกรีนชนิดถ่ายด้วยแสงแดดโดยใช้หลักเกณฑ์
หน้าที่ใช้สอย ความปลอดภัย ความแข็งแรง ความสะดวกสบายในการใช้งาน ความสวยงาม ราคา การซ่อมแซม วัสดุ การขนส่ง
มาใช้ในการออกแบบรายละเอียด
1 หน้าที่ใช้สอยหยิบจับถนัดมือ เปิดปิดง่าย วิธีการทํางานหรือวิธีการใช้งาน ระยะเวลาในการถ่ายบล็อกสกรีน
2 ความปลอดภัย ไม่มีเหลี่ยมมุม มีระบบล็อค
3 ความแข็งแรง วัสดุที่ใช้มีความแข็งแรง วัสดุที่ใช้ใส่สีมีความทนทานต่อแรงกระแทก
4 ความสะดวกสบายในการใช้งาน สะดวกต่อการใช้สอย แยกอุปกรณ์การใช้งานอย่างชัดเจน
5 ความสวยงาม มีรูปทรงที่แปลกใหม่ มีสีสันมีสวยงาม
6 ราคา ราคามีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
7 การซ่อมแซม ชิ้นส่วนอุปกรณ์เป็นของที่หาได้ง่าย รูปทรงไม่ซับซ้อนง่ายต่อการซ่อม
8 วัสดุ วัสดุที่ใช้มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ วัสดุที่ใช้สามารถกันสารเคมีจากน้ํายา และสี
9 การขนส่ง รูปทรงง่ายต่อการขนส่ง ง่ายต่อการพกพา
การวิจัยครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการออกแบบและพัฒนาชุดฝึกทักษะการทําซิลค์สกรีนชนิดถ่ายด้วย
แสงแดดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ ชั้นปีที่ 3 สาขาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําปีการศึกษา 1/2555 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
และแฟชั่น จํานวน 20 คนซึ่งในการออกแบบและพัฒนาที่ดี ควรมีขนาดที่เหมาะสม สามารถปกป้องอุปกรณ์ได้ มีลักษณะที่
ทันสมัย อีกทั้งยังสามารถใช้ในการถ่ายบล็อก(All in one)ได้อีกด้วย
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางด้านทักษะการทําซิลค์สกรีนของนิสิตก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการทํา
ซิลค์สกรีนชนิดถ่ายด้วยแสงแดด เป็นการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนกับหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างของ
งานวิจัย จํานวน 20 คน การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย พบว่าค่า Sig. ของนิสิตก่อนเรียนกับหลังเรียน ได้คะแนนเฉลี่ย 7.15
และ 15.70 ตามลําดับ โดยค่า Sig. ที่คํานวณได้คือ .000 มีค่าน้อยกว่าค่านัยสําคัญที่ตั้งไว้ที่ระดับ 0.05 จึงสรุปได้ว่า คะแนนหลัง
เรียนของนิสิตที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะการทําซิลค์สกรีนชนิดถ่ายด้วยแสงแดดสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิ ชาศิลปะและการออกแบบ ชั้นปี ที่ 3 สาขา
ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําปีการศึกษา 1/2555 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและแฟชั่น จํานวน 20 คน พบว่า ชุดฝึกทักษะการทําซิลค์สกรีนชนิดถ่ายด้วยแสงแดดมีความเหมาะสมสําหรับ
นํามาใช้ประกอบการเรียนการสอนซิลค์สกรีน เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามแสดงระดับความพึงพอใจต่อ ชุดฝึกทักษะการทํา
ซิลค์สกรีนชนิดถ่ายด้วยแสงแดดอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( X = 4.48)
แต่การสอนมีขีดจํากัดอยู่ตรงที่ว่าเครื่องมือ สถานที่ปฏิบัติมีน้อยต่างกับจํานวนนักศึกษาแต่ละชั้นมีมากและการสาธิตแต่ละครั้ง
ต้องใช้เวลามาก ทําให้ผู้เรียนมีเวลาในการปฏิบัติงานน้อยลง ผู้เรียนกลุ่มใหญ่ก็ไม่สามารถมองเห็นการสาธิตได้ชัดเจน และไม่
เข้าใจรายละเอียดครบถ้วนเพราะมุมมองแตกต่างกัน ทําให้การเรียนรู้ต่างกันไป การที่จะแก้ปัญหานี้ได้น่าจะนําเอาสื่อการสอนมา
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ช่วยสําหรับการสอนแบบสาธิตให้ได้ดีคือ เทปวีดิทัศน์ (เปรื่อง กุมุท 2519 : 3 – 4) ที่สามารถนําเสนอได้ทั้งภาพและเสียง รวมทั้ง
อาจมีตัวอักษรประกอบให้เรียนรู้พร้อมกันไปด้วย ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเนื้อหาวิชาชัดเจน เรียนรู้ได้รวดเร็วขึ้น และเข้าใจ
บทเรียนได้ง่าย (วิจิตร ภักดีรัตน์ 2523 : 234) นอกจากนี้ จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนการสอนด้วยตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทําให้การเรียนการสอนดําเนินไปด้วยดี ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียน ผู้สอนมีความสะดวกในการสอน ภาพ
เตือนใจต่างๆ ของสื่อจะช่วยให้เกิดทักษะความรู้และสามารถนํามาใช้ประกอบอาชีพได้ต่อไป และที่สําคัญในการใช้สื่อการสอน
ช่วยผู้สอนให้ประหยัดเวลา และสามารถนําสื่อมาดูทบทวนฝึกฝนอีกได้หลายๆ ครั้งจนชํานาญ จากการที่ผู้วิจัยได้ทบทวนงานวิจัย
เรื่องบทเรียนวีดิทัศน์เรื่องการพิมพ์ซิลค์สกรีน พบว่าการสอนด้วยบทเรียนวีดิทัศน์มีประสิทธิภาพ 83.33/80.08 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่กําหนดไว้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยบทเรียนวีดิทัศน์ สูงกว่า กลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยวิธี
สอนแบบปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 (วิชิต แสงสว่าง2545) ดังนั้นการที่มีซีดีการสอนซิลล์สกรีนในชุดฝึกทักษะ
การทําซิลค์สกรีนชนิดถ่ายด้วยแสงแดดนั้นจะช่วยทําให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น

ข้อเสนอแนะ
1. ผู้สนใจที่จะทําซิลค์สกรีนด้วยชุดฝึกทักษะนี้ ควรศึกษาและทําความเข้าใจคู่มือที่ให้มาในชุดฝึกทักษะก่อนลงมือ
ปฏิบัติงานจริง
2. งานวิจัยนี้ควรมีการศึกษาและพัฒนาต่อยอดในด้านตัวโครงสร้างโดยใช้วัสดุที่เบาและแข็งแรงกว่าวัสดุเดิม เพื่อ
นําไปสู่การพัฒนาในเชิงพาณิชย์ต่อไป
3. งานวิจัยนี้เน้นการสอนและทดลองการทําซิลค์สกรีนโดยการพิมพ์ลงบนเสื้อเป็นหลัก และพิมพ์ได้สีเดียว ลายที่
พิมพ์ควรมีขนาดเล็ก เหมาะสําหรับการพิมพ์ลงบนกระเป๋าเสื้อ แขนเสื้อและคอเสื้อ หรือวัสดุที่ไม่ใหญ่มากนัก จํากัดการพิมพ์เสื้อ
จํานวนไม่เกิน 20 ตัวต่อ 1 ชุดฝึกทักษะ
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บทนํา
ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น หรือสร้างสรรค์ของมนุษย์ ซึ่งเน้นที่ผลผลิตของ
สติปัญญา และความชํานาญ โดยไม่คํานึงถึงชนิดของการสร้างสรรค์ หรือวิธีในการแสดงออก ทรัพย์สินทางปัญญาอาจแสดงออก
ในรูปแบบของสิ่งที่จับต้องได้ เช่น สินค้าต่าง ๆ หรือในรูปของสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น บริการ แนวคิดในการดําเนินธุรกิจ กรรมวิธี
การผลิตทางอุตสาหกรรม เป็นต้น (กรมทรัพย์สินทางปัญญา 2552 : 7) ทรัพย์สินทางปัญญาแบ่งได้ 2 ประเภท คือ ทรัพย์สินทาง
อุตสาหกรรม หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นความคิดในการประดิษฐ์
คิ ด ค้ น อาจจะเป็ น กระบวนการหรื อ เทคนิ ค ในการผลิ ต ที่ ไ ด้ ป รั บ ปรุ ง หรื อ คิ ด ค้ น ขึ้ น ใหม่ เช่ น การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท าง
อุตสาหกรรมที่เป็นองค์ประกอบและรูปร่างของตัวผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังรวมถึงเครื่องหมายทางการค้าหรือยี่ห้อ ชื่อและถิ่นที่
อยู่ทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม เช่น สิทธิบัตร, แบบผังภูมิของวงจรรวม, เครื่องหมายทางการค้า,
ความลับทางการค้า, ชื่อทางการค้า, สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้สร้างสรรค์ที่จะกระทํา
การใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทําขึ้นตามประเภทลิขสิทธิ์ที่กฎหมายกําหนด ได้แก่ งานวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม
ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์
หรือแผนกศิลปะ ไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใด นอกจากนั้นกฎหมายลิขสิทธิ์ยังให้ความคุ้มครองถึง
สิทธิของนักแสดงด้วย การคุ้มครองลิขสิทธิ์ไม่ครอบคลุมถึงความคิดหรือขั้นตอน กรรมวิธีหรือระบบ หรือวิธีใช้ หรือทํางาน หรือ
แนวความคิดหลักการ การค้นพบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ สิทธิบัตร เป็นหนังสือสําคัญที่รัฐออกให้เพื่อ
คุ้มครองการประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกําหนด ได้แก่ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ หมายถึง การ
ให้ความคุ้มครองการคิดค้นเกี่ยวกับลักษณะองค์ประกอบโครงสร้าง หรือกลไกของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิต การเก็บ
รักษา หรือการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ สิทธิบัตรของผลิตภัณฑ์ หมายถึง การให้ความคุ้มครองความคิดสร้างสรรค์ที่
เกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบของลวดลายหรือสีของผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถใช้เป็นแบบสําหรับ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รวมทั้งหัตถกรรมได้ และแตกต่างไปจากเดิม และอนุสิทธิบัตร หมายถึง การให้ความคุ้มครองการ
ประดิษฐ์จากความคิดสร้างสรรค์ ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีไม่สูงมาก โดยอาจเป็นการประดิษฐ์คิดค้นขึ้นใหม่ หรือปรับปรุงจาก
การประดิษฐ์ที่มีอยู่ก่อนเพียงเล็กน้อย สําหรับผู้ทรงสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรมีสิทธิเด็ดขาดหรือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการ
แสวงหาผลประโยชน์จาการประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนั้น ภายในระยะเวลาตามที่
กฎหมายกําหนด ประโยชน์ที่ได้รับจากการที่เราได้รับสิทธิบัตร ไม่ว่าจะเป็นจากการประดิษฐ์คิดค้น หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์
นอกจากจะก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ใหม่ ๆ ที่จะอํานวยความสะดวกแล้ว ยังก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ให้ความ
ปลอดภัยแก่ชีวิตมากขึ้นด้วย เช่น ยารักษาโรค และอุปกรณ์ในการอํานวยความสะดวกต่าง ๆ การประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ จะทํา
ให้ประชาชนได้รับแต่สิ่งดี ๆ มีคุณภาพสูงขึ้น มีประสิทธิภาพดีขึ้นและให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตมากขึ้น นอกจากนี้เจ้าของ
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สิทธิบัตรสามารถนําการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ไปผลิตจําหน่ายนําเข้ามาในราชอาณาจักร หรืออนุญาตให้บุคคลอื่น
ใช้สิทธิบัตรนั้น โดยได้รับค่าตอบแทนที่คุ้มค่า
แนวทางในการได้มาซึ่งสิทธิบัตร การอกกแบบผลิตภัณฑ์
อาจมีหลายแนวทางที่แต่ละคนจะถึงจุดมุ่งหมายที่วางไว้ ขอยกตัวอย่างแนวทางของผู้เขียนที่กว่าจะได้มาซึ่งสิทธิบัตร
ว่าต้องมีการวางแผนอย่างไร ถึงจะได้สิทธิบัตรนั้น เราได้วางแผนเป็นขั้นตอนทั้งหมด 7 ขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากหนังสือ เช่น ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญาจากแผ่นพับ เช่น สิทธิบัตรทําอย่างไร
สิทธิบัตรจดทะเบียนอย่างไร และอาจศึกษาจากสื่อออนไลน์ และผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรแล้ว
2. เมื่อเราคิดว่าจะจดสิทธิบัตรประเภทการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์เกี่ยวกับลักษณะภายนอกของ
ผลิตภัณฑ์ เช่น รูปร่าง ลวดลาย หรือสีของผลิตภัณฑ์ เราตั้งโจทย์ในใจว่าจะทําอะไร สําหรับผู้เขียนคิดว่าจะทํา ที่เขี่ยบุหรี่ กล่อง
ใส่ปากกา ของตกแต่งต่าง ๆ แจกัน และกล่องใส่คลิปหนีบกระดาษ ก็ไปทําการศึกษาเรื่องเหล่านั้นจากหนังสือ ตํารา สื่อออนไลน์
จากนั้นก็มีแนวคิดว่าจะเลือกวัสดุเหลืองทิ้ง เช่น ขี้เถ้า ขี้เลื่อย แกลบ และแกนข้าวโพด มาใช้ผสมกับเรซิ่น โดยวิธีการหล่อเป็น
ผลิตภัณฑ์

ภาพ 1 ขี้เถ้าที่ได้จากการเผาหญ้า ต้นไม้ข้างทางหลวง การเผาถ่าน การเผาเปลือกมะพร้าว การเผาแกลบเพื่อทําอิฐ
การเผาฟางข้าวในนา

ภาพ 2 ขี้เลื่อยจากการเลื่อยไม้เพื่อทําเฟอร์นิเจอร์
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ภาพ 3 แกลบจากการสีข้าวจากโรงสีขนาดเล็กและโรงสีขนาดใหญ่

ภาพ 4 แกนข้าวโพดจากโรงงานผลิตอาหารสัตว์ และจากการบริโภค
3.ดําเนินการร่างแบบผลิตภัณฑ์ ที่เขี่ยบุหรี่ กล่องใส่ปากกา ของประดับตกแต่ง แจกัน และกล่องใส่คลิปหนีบกระดาษ
(โดยใช้แนวคิดรูปเหลี่ยม เน้นเอกลักษณ์ความเป็นไทย มีความแข็งแรง คํานึงถึงประโยชน์ใช้สอยและใช้วัสดุเหลือทิ้ง)
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4.สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ ที่เขี่ยบุหรี่ กล่องใส่ปากกา ของประดับตกแต่ง แจกัน และกล่องใส่คลิปหนีบกระดาษ

5. นําผลงานไปเผยแพร่พร้อมทั้งมีการประเมินผลผลิตภัณฑ์
เนื่องจากมีหน่วยราชการติดต่อมาเพื่อให้ไปนําเสนอผลงาน เราก็ได้จัดนิทรรศการ พร้อมทั้งทําการเก็บ
ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยสุ่มตัวอย่างจากผู้มาชมนิทรรศการ เมื่อประเมินผลแล้วผลออกมาเป็นที่น่าพอใจก็จะเป็นแนวทางให้
เราส่งผลงานไปจดสิทธิบัตรต่อไป ตัวอย่าง การนําเสนอผลงาน 7 ครั้ง
1.นําเสนอผลิตภัณฑ์ งาน Techno Mart Inno Mart 2009( เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจําปี
2552 )ระหว่างวันที่ 1- 4 ตุลาคม 2552 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ. ปทุมธานี
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2.แสดงผลิตถัณฑ์ งาน Ant and Desing 2009 ณ.อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วันที่16-22
พฤศจิกายน 2552 ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

3. นําเสนอผลิตภัณฑ์งาน UBI นครสวรรค์ งานแสดงสินค้า ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
18-20 ธันวาคม 2552

4.นําเสนอผลิตภัณฑ์ งานวันรวมพลคนศูนย์ข้าว ครั้งที่ 5 และมหกรรมสินค้ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และ
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 15-19 มีนาคม 2553 ณ.สนามกีฬากลาง อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
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5.นําเสนอผลิตภัณฑ์ ในการประชุมวิชาการ และนําเสนอผลงานการวิจัยNSRU Reseanch Symposiun
2010 “การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2553 ณ.อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครสวรรค์

6.นําเสนอผลิตภัณฑ์ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎ ครั้งที่ 2 เรื่องการวิจัยท้องถิ่น
เพื่อแผ่นดินไทย การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น 14-17 มีนาคม 2554 ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

7.แสดงผลิตภัณฑ์ ในโครงการวิวัฒนาการศิลปะสมัยใหม่กับวัฒนธรรมไทย วันที่ 5-6 กันยายน 2555 ณ
ห้องอมราวดี ชั้น 3 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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นําแบบสอบถามให้ผู้มาดูการจัดนิทรรศการประเมินความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์ และผลออกมาอยู่ใน
ระดับมาก จึงนําผลิตภัณฑ์ทีได้รับความสนใจจากผู้มาชมนิทรรศการไปจดสิทธิบัตร

6.ดําเนินการขอจดสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ (วันที่ยื่นคําขอ 1 กันยายน 2553)
ดําเนินการขอจดสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ยื่นคําขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (ที่เขี่ยบุหรี่) วันที่ 1 กันยายน 2553
ยื่นคําขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (กล่องใส่ปากกา) วันที่ 1 กันยายน 2553
ยื่นคําขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์(ของประดับตกแต่ง) วันที่ 1 กันยายน 2553
ยื่นคําขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์(แจกัน) วันที่ 1 กันยายน 2553
ยื่นคําขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์(กล่องใส่คลิปหนีบกระดาษ)วันที่ 1 กันยายน 2553
ยื่นคําขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์(กล่องใส่คลิปหนีบกระดาษ 2) วันที่ 1 กันยายน 2553
7.ได้รับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ (วันที่ 21 มีนาคม 2555, 19
กรกฎาคม 2555 และ 21 พฤศจิกายน 2555)
ได้รับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
ได้รับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (ที่เขี่ยบุหรี่) วันที่ 29 มีนาคม 2555
ได้รับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (กล่องใส่ปากกา) วันที่ 19 กรกฎาคม 2555
ได้รับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (ของประดับตกแต่ง) วันที่ 19 กรกฎาคม 2555
ได้รับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (แจกัน) วันที่ 19 กรกฎาคม 2555
ได้รับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (กล่องใส่คลิปหนีบกระดาษ1) วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555
ได้รับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (กล่องใส่คลิปหนีบกระดาษ 2) วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555
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ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากหนังสือ เช่น ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญาจากแผ่นพับ เช่น สิทธิบัตรทําอย่างไร
สิทธิบัตรจดทะเบียนอย่างไร และอาจศึกษาจากสื่อออนไลน์ และผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรแล้ว

2. เมื่อเราคิดว่าจะจดสิทธิบัตรประเภทการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์เกี่ยวกับลักษณะภายนอกของ
ผลิตภัณฑ์ เช่น รูปร่าง ลวดลาย หรือสีของผลิตภัณฑ์ เราตั้งโจทย์ในใจว่าจะทําอะไร สําหรับผู้เขียนคิดว่าจะทํา ที่เขี่ยบุหรี่
กล่องใส่ปากกา ของตกแต่งต่าง ๆ แจกัน และกล่องใส่คลิปหนีบกระดาษ ก็ไปทําการศึกษาเรื่องเหล่านั้นจากหนังสือ ตํารา
สื่อออนไลน์ จากนั้นก็มีแนวคิดว่าจะเลือกวัสดุเหลืองทิ้ง เช่น ขี้เถ้า ขี้เลื่อย แกลบ และแกนข้าวโพด มาใช้ผสมกับเรซิ่น โดย
วิธีการหล่อเป็นผลิตภัณฑ์

3.ดําเนินการร่างแบบผลิตภัณฑ์ ที่เขี่ยบุหรี่ กล่องใส่ปากกา ของประดับตกแต่ง แจกัน และกล่องใส่คลิปหนีบกระดาษ (โดย
ใช้แนวคิดรูปเหลี่ยม เน้นเอกลักษณ์ความเป็นไทย มีความแข็งแรง คํานึงถึงประโยชน์ใช้สอยและใช้วัสดุเหลือทิ้ง)

4.สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ ที่เขี่ยบุหรี่ กล่องใส่ปากกา ของประดับตกแต่ง แจกัน และกล่องใส่คลิปหนีบกระดาษ

5. นําผลงานไปเผยแพร่พร้อมทั้งมีการประเมินผลผลิตภัณฑ์

6.ดําเนินการขอจดสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ (วันที่ยื่นคําขอ 1 กันยายน 2553)ดําเนินการขอ
จดสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

7.ได้รับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ (วันที่ 21 มีนาคม 2555, 19
กรกฎาคม 2555 และ 21 พฤศจิกายน 2555)

บทสรุป
สิทธิบัตร ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นผลงานสร้างสรรค์เกี่ยวกับลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ เช่น รูปร่าง
ลวดลาย หรือสีของผลิตภัณฑ์ การที่จะได้มาซึ่งสิทธิบัตรนั้น เราจะต้องทําการศึกษาข้อมูลจากหนังสือ ตํารา แผ่นพับ สื่อออนไลน์
อย่างถ่องแท้และเข้าใจ ต้องมีความมุ่งมั่นในการสร้างผลิตภัณฑ์ โดยต้องเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงอุตสาหกรรม ซึ่งรวมทั้ง
งานหัตถกรรมด้วย เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่มีการใช้แพร่หลายในประเทศ ยังไม่ได้เปิดเผยสาระสําคัญ หรือรายละเอียด
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_________________________________________________________________________________
ในเอกสาร หรือสิ่งพิมพ์ก่อนวันขอรับสิทธิบัตร และต้องไม่คล้ายกับแบบผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วการที่จะได้สิทธิบัตรเป็นสิ่งที่ไม่ยาก
เกินความสามารถที่เราจะทํา ตัวเรามีความขยัน ตั้งใจ ก็จะประสบผลสําเร็จ และได้รับสิทธิบัตร ซึ่งเราสามารถนําผลิตภัณฑ์ไป
จําหน่าย หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิบัตรนั้นโดยได้รับค่าตอบแทน
เอกสารอ้างอิง
กรมทรัพย์สินทางปัญญา. (2552).ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา.นนทบุรี:กระทรวงพาณิชย์.
จีรพันธ์ สมประสงค์. (2533).การสร้างประติมากรรมจากปูนปลาสเตอร์. กรุงเทพมหานคร:โอ.เอส.พรินติ้ง เฮ้าส์.
จุฑารัตน์ ปรัชญาวรากร. (2546). รายงานวิจัยการศึกษาการนําแกลบมาใช้เป็นสารตัวเต็มในบรรจุภัณฑ์.
กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ. (2554). ขี้เลื่อยไม้.กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
ดิศา ประสพลาภ. (2546). “การหล่อเรซิ่นเบื้องต้น,” นิตยาสารบายแฮนด์. 1(1) : 51 ; มกราคม.
ทวีศักดิ์ อ่วมน้อย. (2543).วัสดุและเทคโนโลยีการผลิต. ปทุมธานี : หจก.สยามสเตชั่นเนอร์รี่ซัพพลายส์
พิชิต เลี่ยมพิพัฒน์. (2539). เครื่องประดับ. กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจํากัด ป.สัมพันธ์พานิชย์,
วิรุณ ตั้งเจริญ. (2526).การออกแบบ. กรุงเทพมหานคร : กรุงสยามการพิมพ์.
Luh,B.S. Rice Utilization. 2 ed. New York : Acsdemic Press, 1991.
Min-Hong, Z.and Molhotra, v. “ Natural Pozzolans in Concrete,” High Performance Concrete.
93(6) : 629-639 ; November – Desember, 1996.
Prapasri Phichitvorapanich.Evaluation of Combustion in a Vortex Cell Furnace and Gasification in a
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หลักเกณฑ์และคําแนะนําสําหรับผูเ้ ขียนบทความ
วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Art and Architecture Journal
Naresuan University (AJNU) เป็นวารสารที่ตีพิมพ์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความก้าวหน้าของผลงานวิชาการ บทความวิจัย
และบทความวิชาการทางสาขาศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม ให้แก่คณาจารย์ นิสิต และนักวิชาการทั้งในและนอกสถาบัน
และนอกจากนั้นยังใช้เป็นสื่อกลางรายงานและแลกเปลี่ยนผลการวิจัย แนวความคิด หรือความรู้ที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่า
ที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิชาการ และการวิจัยทางสาขาศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม ซึ่งวารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีหลักเกณฑ์ในการนําผลงานมาตีพิมพ์ในวารสารฯ โดยจะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการ
จากผู้ทรงคุณวุฒิก่อน เพื่อให้วารสารมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล สามารถนําไปใช้ประโยชน์และอ้างอิงได้ต่อไปในอนาคต
ผลงานที่ส่งมาตีพิมพ์จึงต้องมีสาระน่าสนใจ เป็นผลงานที่ทบทวนความรู้เดิมหรือองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัย และจะต้องเป็น
ผลงานที่ไม่เคยเสนอหรือกําลังเสนอเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการใดมาก่อน โดยวารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร รับตีพิมพ์ต้นฉบับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1. ประเภทของผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
1.1 บทความวิชาการ (Article) เป็นบทความที่เขียนขึ้นในลักษณะวิเคราะห์วิจารณ์ หรือเสนอแนวคิดใหม่ๆ จาก
พื้นฐานทางวิชาการที่ได้เรียบเรียงจากผลงานทางวิชาการของตนเองหรือของผู้อื่น หรือเป็นบทความทางวิชาการที่เขียนขึ้น
เพื่อเป็นความรู้ที่มีประโยชน์แก่คนทั่วไป
1.2 บทความวิจัย (Research Article) เป็นบทความที่มีการค้นคว้าอย่างมีระบบและมีความมุ่งหมายชัดเจน
เพื่อให้ ได้ข้อมู ลหรือหลักการบางอย่ างที่จะนําไปสู่ความก้าวหน้า ทางวิชาการ หรือการนําวิชาการมาประยุก ต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ บทความวิจัยมีลักษณะเป็นเอกสารที่มีรูปแบบของการวิจัยตามหลักวิชาการ เช่น มีการตั้งสมมติฐานหรือมีการ
กําหนดปัญหาที่ชัดเจนสมเหตุผล โดยจะต้องระบุวัตถุประสงค์ที่เด่นชัดแน่นอน มีการรวบรวมข้อมูล พิจารณาวิเคราะห์
ตีความและสรุปผลการวิจัยที่สามารถให้คําตอบหรือบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการได้
2. การจัดเตรียมต้นฉบับ
2.1 บทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 14
ในการจัดเตรียมบทความ
2.2 ใส่เลขหน้ากํากับทุกหน้าตรงด้านล่างตรงกลางของกระดาษ A4
2.3 ชื่อเรื่อง: ไม่ควรเกิน 100 ตัวอักษรรวมเว้นวรรค
2.4 ชื่อผู้เขียนบทความ:อยู่ถัดมาจากชื่อเรื่อง หากมีผู้เขียนบทความหลายคนที่สังกัดต่างหน่วยงานกันให้ใช้ตัวอักษร
อารบิคตัวเล็กกํากับเหนือตัวอักษรสุดท้ายของนามสกุลแต่ละคนใส่เครื่องหมายจุลภาค (,.comma) ถัดจากตัวอักษรอารบิค
ตามด้วยเครื่องหมายดอกจัน (asterisk) สําหรับผู้เขียนบทความสําหรับติดต่อ
2.5 ที่อยู่ผู้เขียนบทความ: อยู่ถัดลงมาจากชื่อผู้เขียนบทความ ให้เขียนเรียงลําดับตามตัวอักษรอารบิคที่กํากับไว้ใน
ส่วนของชื่อผู้เขียนบทความ
2.6 อีเมล์ผู้เขียนบทความ: อยู่ถัดจากที่อยู่ของผู้เขียนบทความ ให้ใส่อีเมล์ของผู้เขียนบทความที่สามารถติดต่อได้ใน
ระหว่างดําเนินการ
2.7 บทคั ด ย่ อ (abstart) หรื อ บทสรุ ป (summary): ให้ มี เ พี ย งย่ อ หน้ า เดี ย วโดยไม่ ใ ช้ หั ว ข้ อ ย่ อ ยในบทคั ด ย่ อ
ระบุความยาวไม่เกิน 300 คํา หากเป็นบทความภาษาไทย ต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผู้เขียนบทความควร
กําหนดคําสําคัญ (keywords) ของเรื่อง แต่ไม่ควรเกิน 5 คํา

2.8 องค์ประกอบของบทความ
2.8.1 บทความวิชาการ ประกอบด้วย
1.ส่วนนํา
- ชื่อเรื่อง
- ชื่อผู้เขียนบทความ (ระบุผู้เขียนบทความสําหรับติดต่อ)
- ที่อยู่ผู้เขียนบทความ/สังกัด (ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย จังหวัดและอีเมล์ผู้เขียนบทความ)
2.บทสรุป (Summary) คําสําคัญ (Keywords ) จํานวนไม่เกิน 5 คํา
3.เนื้อหา - บทนํา (Introduction)
- เนื้อหาในแต่ละประเด็น
- ส่วนสรุปประเด็น (Conclusion) เพื่อขมวดปมเรื่องที่นําเสนอ พร้อมข้อเสนอแนะจากผู้เขียนบทความ
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวสําหรับให้ผู้อ่านได้พิจารณาประเด็นที่น่าสนใจต่อไป
2.8.2 บทความวิจัย ประกอบด้วย
1.หน้าชื่อเรื่อง - ชื่อเรื่อง
- ชื่อผู้เขียนบทความ (ระบุผู้เขียนบทความสําหรับติดต่อ)
- สังกัด (ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย จังหวัด) และอีเมล์ผู้เขียนบทความ
2.บทคัดย่อ
- บทคัดย่อต้องระบุถึงความสําคัญของเรื่อง วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา
ผลการศึกษา และบทสรุป ความยาวไม่เกิน 300 คํา
3.เนื้อหาบทความ- บทนํา (ความสําคัญของที่มา ปัญหาของงานวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย)
- วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
- ผลการศึกษา
- อภิปรายผลการศึกษา
- สรุปผลการศึกษา
- กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
2.9 เอกสารอ้างอิง: เอกสารที่นํามาอ้างอิงควรได้มาจากแหล่งที่มีการตีพิมพ์ชัดเจน อาจเป็นวารสาร หนังสือหรือ
ข้อมูลอินเตอร์เน็ตก็ได้ ทั้งนี้ผู้เขียนบทความต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงทั้งหมด ก่อนส่งต้นฉบับ
ผู้เขียนบทความควรตรวจสอบถึงความถูกต้องของการอ้างอิงเอกสาร เพื่อป้องกัน ความล่า ช้าในการตีพิมพ์บทความ
เนื่องจากบทความที่การอ้างอิงไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการส่งต่อเพื่อพิจารณา โดยผู้ทรงคุณวุฒิจนกว่าการอ้างอิงเอกสารจะได้รับ
การแก้ไขให้ถูกต้อง รูปแบบของการอ้างอิงเอกสาร มีดังนี้
2.9.1 การอ้างอิงจากหนังสือ
รูปแบบ : ชื่อผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ (ครั้งที่พิมพ์). สถานที่พิมพ์: สํานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.
ตัวอย่าง : นิรัช สุดสังข์. (2548).การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์โอเดียนสโตร์.
จิรวัฒน์ พิระสันต์,ศุภเดช หิมะมาน และลินดา อินทราลักษณ์. (2544). ศึกษาจิตรกรรมฝาผนังวัดห้วยแก้ว
อําเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลก.พิษณุโลก : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และพัชรินทร์ สิรสุนทร (บรรณาธิการ). (2545).วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ของคนไทย รวม
บทความนําเสนอในการประชุมวิชาการประจําปี 2545 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์.
กรุงเทพฯ: พี.เอ.ลีฟวิ่ง.

2.9.2 การอ้างอิงจากบทความในหนังสือ
รูปแบบ : ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ในชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ), ชื่อเรื่อง (หน้า เลขที่อ้าง). สถานที่พิมพ์:
สํานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.
ตัวอย่าง : สิริมาส เฮงรัศมี. (2548). ภูมิปัญญาชาวบ้าน:ทรรศนะใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน. ในดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
(บรรณาธิการ). ทุนสังคมและทุนวัฒนธรรมในระบบเศรษฐกิจและการจัดการยุคใหม่: รวมบทความจาก
การประชุมทางวิชาการประจําปี 2547 มหาวิทยาลัยนเรศวร (หน้า 237-251). กรุงเทพ: พี.เอ.ลีฟวิ่ง.
2.9.3 การอ้างอิงจากวารสาร
รูปแบบ : ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่ (เลขประจําฉบับ), เลขหน้าที่ตีพิมพ์บทความทั้งเรื่อง.
ตัวอย่าง : สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา และกรธิชา อุ่นไพร. (2553). การประหยัดพลังงานในอาคารด้วยระบบทําความเย็นแบบ
ธรรมชาติของบ้านพักอาศัยในสภาวะแวดล้อมเขตร้อนชื้น.วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 1(1), 1-17.
Hengrasmee, S. and Chansomsak, S. (2011). Environmentally Friendly Architecture Design studio: A
Studio Based Case study. Journal of Architectural/Planning Research and Studies, 8(1), 97-108.
2.9.4 การอ้างอิงวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
รูปแบบ: ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์) ชื่อเรื่อง. วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง อักษรย่อปริญญาปริญญา, ชื่อ
มหาวิทยาลัย. ชื่อที่ตั้งมหาวิทยาลัย.
ตัวอย่าง : ดนัย เรียบสกุล. (2556). การพัฒนากระบวนการออกแบบชุดประจําชาติไทย สําหรับการนําเสนอระดับ
นานาชาติ ศป.ด.,มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก.
2.9.5 การอ้างอิงจากสื่อออนไลน์
2.9.5.1.บทความออนไลน์ หมายถึง บทความที่เผยแพร่โดยตรง ไม่เป็นส่วนหนึ่งของสื่อประเภทใด
รูปแบบ: ผู้แต่ง (วันที่ เดือน ปีที่เผยแพร่). ชื่อบทความ. สืบค้นเมื่อ วันที่ เดือน ปี, จาก แหล่งที่อยู่อยู่ไฟล์ (URL)
ตัวอย่าง: จิรวัฒน์ พิระสันต์ และวนิดา บํารุงไทย. (8 เมษายน 2543). วรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติพระราชนิพนธ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เรื่อง พระมหาชนก: ความงดงามแห่งวรรณกรรม
สยาม ความงดงามแห่งน้ําพระราชหฤทัย. สืบค้นเมื่อ 10 เมษายน 2544, จาก
http://www.nu.ac.th/article/chanok.html
American Psychological Association.(September15,1995). APA public policy
actionalert:Legislation would affect grant recipients. Retrieved January 25,1996, from
http://www.apa.org/ppo/istook.html
2.9.5.2. บทความในสื่อออนไลน์ หมายถึง บทความที่เผยแพร่เป็นส่วนหนึ่งของสื่อออนไลน์ประเภทใดประเภท
หนึ่ง เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ เป็นต้น
รูปแบบ: ผู้แต่ง. (วันที่ เดือน ปีที่เผยแพร่). ชื่อบทความ. ชื่อสื่อออนไลน์. สืบค้นเมื่อ วันที่ เดือน ปี, จาก แหล่งที่อยู่ของไฟล์
(URL)
ตัวอย่าง: พิชัย ลีพิพัฒน์ไพบูลย์.(ตุลาคม 2546). การวิจัยตลาด. วารสารประสิทธิภาพการจัดการ. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน
2549, จากhttp://www.smethai.net/effectivemanagement/index.asp/
Robinson, P. (January 2055). Aptitude and second language acquisition. Annual review of
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2.9.5.3.บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)
ในกรณีลงรายการบรรณานุกรมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ให้ลงรูปแบบรายการ ดังนี้
รูปแบบ: ผู้แต่ง. (วันที่ เดือน ปีที่เผยแพร่). ชื่อบทหรือชื่อเรื่อง. ชื่อบทเรียนออนไลน์. สืบค้นเมื่อ วันที่ เดือน ปี, จาก แหล่งที่
อยู่ของไฟล์ (URL)
ตัวอย่าง: ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์. (ม.ป.ป.) ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์.355308 คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน. สืบค้น
เมื่อ 26 มีนาคม 2550, จาก http://www.edu.nu.ac.th/wbi/355308/frame_menu.htm
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technology. Retrieved March 26, 2007, from
http://elearning.mfu.ac.th/mflu/1405102/lesson.htm
สามารถขอหลักเกณฑ์และคําแนะนําสําหรับผู้เขียนบทความวิชาการ ที่งานวารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือดูข้อมูลจากเว็บไซด์ที่ www.arch.nu.ac.th/ajnu และสามารถส่ง file ทาง E-mail ได้ที่
fiat_jung15@hotmail.com หรือส่งไปรษณีย์มายัง
คุณศรีอุรา เสือทะยาน
ผู้ประสานงานวารสารวิชาการ
ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (AJNU)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-962459 E-mail : fiat_jung15@hotmail.com
หรือ
รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช สุดสังข์
หัวหน้ากองบรรณาธิการ
วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (AJNU)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-962491 E-mail : drnirat@hotmail.com

