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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษา พัฒนา และหาประสิทธิภาพสารสนเทศเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาสถาปัตยกรรม เมืองมรดกโลก
จังหวัดกําแพงเพชร มีขอบเขตพื้นที่เฉพาะวัดช้างรอบ โดยวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน ประกอบด้วย การสํารวจเอกสารและ
สถานที่จริง การตรวจสอบข้อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญ หลังจากนั้นจึงนํามาพัฒนาเป็นสื่อประสม แล้วนํามาหาประสิทธิภาพเชิงเหตุผล
โดยผู้เชี่ยวชาญ และหาค่าดัชนีประสิทธิผลพร้อมกับประเมินความพึงพอใจกับกลุ่มทดลอง ผลการวิจัยพบว่า วัดช้างรอบมีการ
วางแผนผังแบบเมืองสุโขทัย โดยมีลักษณะเฉพาะคือ การทําฐานบัวสูง การใช้วัสดุ ศิลาแลงเป็นวัสดุก่อสร้างที่มีเทคนิคพิเศษใน
การต่อเสาศิลาแลง การยึดโครงสร้างไม้โครงหลังคา และการบากข้างเสาศิลาแลงเพื่อยึดผนัง เป็นต้น และพระเจดีย์องค์ระฆัง
ปากผายเล็กน้อยมีรูปช้างโผล่ออกจากผนังครึ่งตัวและรูปหงส์ดินเผา เป็นต้น ส่วนในขั้นตอน หาค่าประสิทธิภาพเชิงเหตุผล
ผลการวิจัยพบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด ( X ≥ 4.00) และเมื่อนําไปทดลองใช้ 2 ครั้งกับกลุ่มทดลอง 2 กลุ่ม
เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลและประเมินความพึงพอใจ พบว่า การทดลองครั้งที่ 1 กลุ่มทดลองมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 42
ซึ่งมีค่าต่ํากว่าเกณฑ์ที่กําหนด (E.I. ≥ 0.50) โดยผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ใน ระดับมาก ( = 4.30) หลังการทดลองผู้วิจัย
ได้ทําการปรับปรุงภาพประกอบ เนื้อหา และเสียงของสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น แล้วนําไปทดลองใช้และประเมินความพึงพอใจครั้ง
ที่ 2 พบว่า กลุ่มทดลองมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 52 ซึ่งมีค่าผ่านเกณฑ์ที่กําหนด (E.I. ≥ 0.50) โดยผลการประเมินความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X = 4.25) จากผลการหาค่าประสิทธิภาพเชิงเหตุผล ค่าดัชนีประสิทธิผล และประเมินความพึงพอใจ
จึงสรุปได้ว่า สารสนเทศเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาสถาปัตยกรรม เมืองมรดกโลก จังหวัดกําแพงเพชร มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่
กําหนด
คําสําคัญ : ภูมิปัญญาสถาปัตยกรรม วัดช้างรอบ เมืองมรดกโลก จังหวัดกําแพงเพชร แบบจําลองข้อมูลอาคารเสมือนจริง

ABSTRACT
This research aim is to study, develop and find out the effectiveness of the architectural
conservation of Kamphaeng Phet world heritage site. The scope of this study was Wat Chang Rob by mixed
methodology, which were combined with the documents and authentic survey. The data had examined by
the expertise, then developed to be mixed media which was found out the rational approach by the
expertise and found out the effectiveness index (E.I.) which included the sampling’s satisfaction assessment.
The results had found that Wat Chang Rob had the same characteristics plan like Sukhothai period which
had the high lotus base, the poles had built with the special technique by using laterites, the wooden roof
had joined with the roof structure, the laterites poles had related into one side to stick on the wall, and the
pagoda had wide base with half elephant around and swan clay.The effective rational approach was X
=4.25,which higherthan the criteria X (≥ 4.00). When tested with2 groups twice, to find out the effectiveness
index and the satisfaction evaluation, it had found that the first effectiveness index (E.I.) of the knowledge
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was 42 percent which less than the criteria (E.I. ≥ 0.50). The satisfaction was in high level (4.30). After proved
the content pictures, contents, and media sound, then tested for the second time, it had found that the
index (E.I.) of the knowledge was 52 percent which pass the criteria (E.I. ≥ 0.50). The satisfaction was in high
level (4.25). The summarized of these finding showed that the architectural conservation of Kamphaeng
Phet world heritage site had the criteria stipulation.
Keywords : Architectural Conservation Information Wat Chang Rob Kamphang Phet world heritage site
Authentic building model

ความเป็นมาของการวิจัย
จังหวัดกําแพงเพชรเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณซึ่งได้รับการยกย่องเป็นเมืองมรดกโลก และยังถูกกําหนดให้เป็นพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กําแพงเพชร ซึ่งสะท้อนถึงการเป็นเมืองที่มีพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์และมีภูมิปัญญาที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมในระดับสากล โดยพัฒนาให้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่มี
ความเฉพาะตัว และยังได้นําศิลาแลงที่เป็นวัสดุของท้องถิ่นแต่มีวิทยาการขั้นสูงในการผลิตและการขนย้ายมาใช้ในการก่อสร้าง
(สันติ เล็กสุขุม และคณะ, 2551, หน้า 115-116) จนกลายเป็นอัตลักษณ์และความมหัศจรรย์ของเมืองมรดกโลก จังหวัด
กําแพงเพชร (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2536, หน้า 31)
การมีลักษณะเฉพาะทางสถาปัตยกรรมเป็นสิ่งบ่งชี้สําคัญของการมีเอกราชในด้านภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ซึ่งในเมือง
มรดกโลก จังหวัดกําแพงเพชร ก็พบว่า วัดช้างรอบเป็นวัดที่ได้รับการยกย่องว่ามีความงดงามทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม
อย่างมาก มีอายุประมาณไม่ต่ํากว่า 600 ปี โดยที่ฐานประทักษิณของพระเจดีย์มีปูนปั้นช้างทรงเครื่องมีลวดลายประดับที่งดงาม
หันศีรษะออกจากฐานรายรอบพระเจดีย์ และยังพบลวดลายปูนปั้นประดับรอบฐานประทักษิณ และงานดินเผาที่ทําเป็นหน้ายักษ์
หงส์ และนางกินนรที่มีความสวยงาม ซึ่ง ศรีศักร วัลลิโภดม(2536, หน้า 38) กล่าวว่า เป็นลักษณะพิเศษของสกุลช่างกําแพงเพชร
อย่างไรก็ดีปัญหาสําคัญของเมืองกําแพงเพชรก็คือ การละเลยต่อภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมของสกุลช่างกําแพงเพชร ซึ่ง
เสนอ นิลเดช และศรีศักร วัลลิโภดม ได้แสดงทัศนะไว้สอดคล้องกันว่า เมืองกําแพงเพชรมีสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาปะปนในงาน
สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของสกุลช่างกําแพงเพชร ถือได้ว่าเป็นการดูถูกคนกําแพงเพชรและเกียรติภูมิคนในอดีต (วิทยาลัยครู
กําแพงเพชร, 2533, หน้า 39,146, 162-163) นอกจากนี้ยังพบว่า ช่วงที่ผ่านมาอุทยานประวัติศาสตร์มุ่งพัฒนาเพียงสิ่งก่อสร้าง
โดยขาดการพัฒนาที่ก่อให้เกิดลักษณะเฉพาะด้านและความเชื่อมโยงกันของแต่ละพื้นที่จนมีสภาพเป็นพื้นที่ที่ไม่มีชีวิต ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา และไม่มีเรื่องใหม่ๆ ให้เรียนรู้ (มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2548, หน้า 34-36) และจากการศึกษาถึง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองมรดกโลก จังหวัดกําแพงเพชร พบว่า เมืองโบราณเป็นจุดแข็งสําคัญของเมืองกําแพงเพชร แต่มี
จุดอ่อนคือ ชุมชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของเมืองโบราณลดลง อีกทั้งระบบและกลไกในการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับเมืองโบราณ
ไม่หลากหลายทําให้เยาวชนให้ความสําคัญน้อยลง โดยยุทธศาสตร์เชิงแก้ไขคือต้องพัฒนาสารสนเทศด้านประเพณีวัฒนธรรมและ
เมืองโบราณเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนและชุมชน (นพคุณ ชูทัน, 2555, หน้า 287, 292) ซึ่งสอดคล้องกับ ปิ่นรัชฎ์
กาญจนัษฐิติ (2552, หน้า 18) ที่เชื่อว่าในศตวรรษที่ 21 การอนุรักษ์จะเปลี่ยนจากการซ่อมแซม การปกป้องและการรักษา
คุณค่าของโบราณสถานมาเน้นการจัดการด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อให้เมืองโบราณ คงอยู่และเปลี่ยนแปลงไป
พร้อมๆ กับการดํารงชีวิตของประชาชน
ด้วยสภาพปัญหาและความจําเป็นดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความจําเป็นในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล
ภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมเมืองมรดกโลก จังหวัดกําแพงเพชร โดยใช้วัดช้างรอบเป็นพื้นที่ศึกษาและพัฒนาเป็นสารสนเทศลักษณะ
สื่อประสม เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมสําหรับการเรียนการสอน การออกแบบอาคาร การบริหารจัดการ
สถาปัตยกรรมท้องถิ่น การนําศิลปกรรมมาพัฒนาเป็นงานสร้างสรรค์ และการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวของพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กําแพงเพชร
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษา สํารวจภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมวัดช้างรอบ เมืองมรดกโลก จังหวัดกําแพงเพชร
2. เพื่อพัฒนาสารสนเทศเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมวัดช้างรอบ เมืองมรดกโลก จังหวัดกําแพงเพชร
3. เพื่อหาประสิทธิภาพของสารสนเทศเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมวัดช้างรอบ เมืองมรดกโลก จังหวัด
กําแพงเพชร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
งานวิจัยนี้ทําให้ทราบลักษณะสําคัญของภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมวัดช้างรอบ เมืองมรดกโลก จังหวัดกําแพงเพชร ที่
สามารถสะท้อนภาพบางส่วนของภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมในจังหวัดกําแพงเพชร และเมื่อพัฒนาเป็นสื่อสารสนเทศจะสามารถ
นําไปใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนในการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา ที่จัดการศึกษาสาขาอุตสาหกรรม
ศิลป์ สาขาวิชาก่อสร้าง สาขาสถาปัตยกรรม และสาขาโยธา ในวิชาเทคนิคก่อสร้าง วิชาสถาปัตยกรรมท้องถิ่น วิชาประวัติศาสตร์
สถาปัตยกรรม และวิชาการออกแบบทางสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นต้น และใช้เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจและการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นให้กับนักเรียนในระดับหรือสาขาอื่นๆ เช่น สาขาวิชาด้านการท่องเที่ยว
และสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ตลอดจนบุคคลทั่วไป นอกจากนี้หน่วยงานด้านวัฒนธรรมและด้านการท่องเที่ยวยัง
สามารถนํ า ไปใช้ ป ระกอบการให้ ค วามรู้ แ ละการสร้ า งความประทับ ใจในภู มิ ปัญ ญาสถาปั ต ยกรรมเมื อ งมรดกโลก จั ง หวั ด
กําแพงเพชร ให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนการเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยศรีสัชนาลัย-กําแพงเพชร ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2554

กรอบแนวคิดของการวิจัย
ข้อมูลปฐมภูมิ
–การสํารวจภาคสนาม
- การสํารวจแหล่งผลิต
ศิลาแลง
ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน
ข้อมูลทุติยภูมิ
-การวิเคราะห์เอกสารทาง
วิชาการและงานวิจัย

ภูมิปัญญา
สถาปัตยกรรม
วัดช้างรอบ
-การวางแผนผัง
อาคาร
-แนวคิดทาง
สถาปัตยกรรม
-ศิลปกรรมประกอบ
-วัสดุการก่อสร้าง
-เทคนิคการก่อสร้าง

สารสนเทศเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านสถาปัตยกรรม
วัดช้างรอบ เมืองมรดกโลก จังหวัดกําแพงเพชร(วีดีทัศน์)
ความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ
7 คน

ประสิทธิภาพ
เชิงเหตุผล

ความรู้เข้าใจของ
กลุ่มทดลอง

ประสิทธิผล

ความคิดเห็น
ของกลุ่มทดลอง

ความพึงพอใจ

ประสิทธิภาพ
ของสารสนเทศ

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนาสารสนเทศฯ ด้วยวิธีเชิงคุณภาพและ
หาประสิทธิภาพด้วยวิธีเชิงปริมาณ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. พื้นที่ศึกษาข้อมูลที่ศึกษา และแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย
1.1 พื้นที่ศึกษา ได้แก่ วัดช้างรอบ อุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชร
1.2 ข้อมูลที่ศึกษา ประกอบด้วยภูมิปัญญาสถาปัตยกรรม 5 ด้าน คือ การวางแผนผังอาคาร แนวคิดทาง
สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม วัสดุการก่อสร้าง และเทคนิคการก่อสร้าง
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1.3 แหล่งข้อมูล
1.3.1 ขั้นตอนศึกษา สํารวจภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมวัดช้างรอบ เมืองมรดกโลก จังหวัดกําแพงเพชร
โดยแหล่งข้อมูลประกอบด้วย แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) ได้แก่ วัดช้างรอบ อุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชร
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกําแพงเพชร โบราณสถานในแหล่งที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยและประเทศกัมพูชา และแหล่งผลิต
ศิลาแลงชื่อภูศิลาแลง เป็นต้น และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) ได้แก่ รายงานการขุดสํารวจและบูรณะวัดช้างรอบ
และวั ด ในอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ กํ า แพงเพชร และเอกสารวิ ช าการและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ พั ฒ นาการของการตั้ ง ถิ่ น ฐาน
สถาปัตยกรรม และศิลปกรรมของเมืองมรดกโลก จังหวัดกําแพงเพชร ในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์แบบอุปนัย
(analytic inductive) และการวิเคราะห์โดยการจําแนกชนิดข้อมูล (typological analysis)
1.3.2 ขั้นตอนพัฒนาสารสนเทศฯ แหล่งข้อมูลได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมที่ได้จากการเลือก
แบบเจาะจง จํานวน 5 คน
1.3.3 ขั้นตอนหาประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
1) การหาประสิทธิภาพเชิงเหตุผล แหล่งข้อมูลได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 7
คน ได้แก่ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ด้านการการสอนวิชาสถาปัตยกรรมหรือการก่อสร้าง และด้านการสํารวจและ
คัดลอกแบบโบราณสถาน
2) การหาค่าดัชนีประสิทธิผล แหล่งข้อมูลได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย
ครั้งที่ 1 คือ นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คละทุกชั้นปี
จํานวน 40 คน และครั้งที่ 2 นิสิตภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้นปีที่ 1 จํานวน 57
คน
3) การประเมินความพึงพอใจ แหล่งข้อมูลได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการหาค่าดัชนีประสิทธิผล
แหล่งข้อมูลได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย ครั้งที่ 1 คือ นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีโยธา
คณะเทคโนโลยีอุต สาหกรรม มหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ กํา แพงเพชร คละทุก ชั้ น ปี จํ า นวน 40 คน และครั้ ง ที่ 2 นิ สิต ภาควิช า
สถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้นปีที่ 1 จํานวน 57 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 การศึกษาเชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูล เครื่องมือประกอบการสํารวจภาคสนาม และแนวคําถามการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept interview)
2.2 การศึกษาเชิงปริมาณ
1) เครื่องมือที่ใช้ในประสิทธิภาพเชิงเหตุผล ได้แก่ แบบสอบถามประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้อง
แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ และข้อเสนอแนะหรือการให้เหตุผลเพิ่มเติมแบบปลายเปิด
2) เครื่องมือที่ใช้ในการหาค่าดัชนีประสิทธิผล ได้แก่ แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ข้อ
3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ ได้แก่ แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับและข้อเสนอแนะแบบปลายเปิด
3. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
ผู้วิจัยดําเนินการสร้างเครื่องมือจากข้อมูลการศึกษาวิจัย รวม 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 สําหรับประเมินประสิทธิภาพเชิง
เหตุผล ฉบับที่ 2 สําหรับทดสอบหาค่าดัชนีประสิทธิผล และฉบับที่ 3 สําหรับประเมินความพึงพอใจ แล้วนําเครื่องมือไป
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Control validity) จากผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ซึ่งผลที่ได้พบว่า ข้อคําถามของเครื่องมือ
ทั้ง 3 ฉบับ มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 ต่อจากนั้นได้นําเครื่องมือฉบับที่ 2 และ 3 ไปการทดลองใช้เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น
ค่าความยากง่าย และค่าอํานาจจําแนกของเครื่องมือ ผลที่ได้พบว่า แบบทดสอบ (ฉบับที่ 2) ทั้งฉบับมีค่าความเชื่อมั่น (KR-20)
เท่ากับ 0.79 ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.23-0.77 และ อํานาจจําแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.20-0.80 และแบบสอบถาม
(ฉบับที่ 3) มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (สัมประสิทธิ์แอลฟา) เท่ากับ 0.92
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดําเนินรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยทําการศึกษาเอกสาร สํารวจ และถ่ายภาพงานสถาปัตยกรรมของ วัด
ช้างรอบและแหล่งข้อมูลทางสถาปัตยกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงศึกษาแหล่งข้อมูลที่เป็นผู้ผลิตศิลาแลงพร้อมทําการสัมภาษณ์
เชิงลึก ซึ่งดําเนินการตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2554 - 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 แล้วนํามาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาเป็น โครง
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ร่างสารสนเทศฯ ที่ประกอบด้วย ภาพถ่าย ภาพสันนิษฐานแบบจําลองข้อมูลอาคารเสมือนจริง(3 มิติ) และเนื้อหา คําบรรยาย
ต่อจากนั้นจึงนําไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและภาพประกอบด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกพร้อมทั้งสํารวจ
ข้อมูลเพิ่มเติม ตั้งแต่เดือนวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2555 แล้วจึงนํามาปรับปรุงและพัฒนาเป็นสื่อ
ประสมที่จัดทําเป็นวีดีทัศน์ ต่อจากนั้นก็นําวีดีทัศน์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญทําการประเมินเพื่อหาค่าประสิทธิภาพเชิงเหตุผลและปรับปรุง
ตามผู้เชี่ยวชาญแนะนํา ตั้งแต่วันที่ 23-28 มกราคม พ.ศ. 2556 ต่อจากนั้นจึงนําไปให้นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีโยธา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ทําการทดสอบความรู้ด้วยแบบทดสอบหาค่าดัชนีประสิทธิผลและ
ประเมินความพึงพอใจ ในวันที่ 25.มกราคม พ.ศ.2556 และทําการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง สุดท้ายจึงให้นิสิตภาควิชาสถาปัตยกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรทําการทดสอบความรู้ด้วยแบบทดสอบหาค่าดัชนีประสิทธิผล และประเมินความ
พึงพอใจ ในวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ดําเนินการวิเคราะห์เนื้อหาโดยใช้การวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic
Inductive) และการวิเคราะห์โดยการจําแนกชนิดข้อมูล (Typological Analysis)
5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป
1) การหาประสิทธิภาพเชิงเหตุผล ผู้วิจัยใช้เกณฑ์แบบสัมบูรณ์ คือ ค่าเฉลี่ย ( X ) ≥ 4.00 หรือระดับมากขึ้นไป
จึงจะยอมรับประสิทธิภาพด้านประสิทธิภาพเชิงเหตุผลของสารสนเทศฯ
2) การหาค่าดัชนีประสิทธิผล (Effectivenesss Index: E.I.) โดยใช้วิธีของกู๊ดแมน,
เฟรทเชอร์ และชไนเดอร์ (Goodman, Fletcher and Schneider, 1980, pp. 30-34) ซึ่งใช้เกณฑ์ว่า ค่าดัชนีประสิทธิผล
จะต้องได้ค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป (E.I. ≥ 0.50) จึงจะยอมรับประสิทธิภาพด้านประสิทธิผลของสารสนเทศฯ
3) การประเมินความพึงพอใจ โดยผู้วิจัยใช้เกณฑ์แบบสัมบูรณ์คือ ค่าค่าเฉลี่ยของการประเมินความพึงพอใจ
จะต้องไม่ต่ํากว่า 3.50 หรือตั้งแต่ระดับมากขึ้นไป จึงจะยอมรับประสิทธิภาพด้านความพึงพอใจต่อสารสนเทศฯ

ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาเอกสารและการสํารวจภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมวัดช้างรอบ เมืองมรดกโลก จังหวัดกําแพงเพชร พบว่า
สถาปัตยกรรมวัดช้างรอบเป็นภูมิปัญญามีลักษณะเฉพาะที่เรียกว่า สกุลช่างกําแพงเพชร ซึ่งเกิดจากการบูรณาการ ภูมิปัญญา
สถาปัตยกรรมแบบทวารวดี แบบขอม แบบสุโขทัย แบบล้านนา และแบบอยุธยา เป็นต้น โดยมีศิลปกรรมแบบเมืองสุโขทัยและ
เมืองอยุธยาเป็นแม่แบบตามช่วงสมัย โดยมีภูมิปัญญาสถาปัตยกรรม ดังนี้
1.1 การวางแผนผังอาคาร พบว่า มีรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบสุโขทัยที่มีแนวแกนประธานแบบแกนเดี่ยว ซึ่งในการ
วางแผนผังอาคารจะประกอบด้วย พระเจดีย์ พระวิหาร สระน้ํา และเจดีย์คู่ ในส่วนของพระเจดีย์จะทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางของ
ผังและหันหน้าไปทางทิศตะวันออก โดยเปรียบเสมือนเขาพระสุเมรุที่เป็นศูนย์กลางของจักรวาล ส่วนพระอุโบสถและอาคารอื่นๆ
อยู่นอกแนวแกนประธาน ซึ่งสิ่งก่อสร้างทั้งหมดจะตั้งอยู่ภายในกําแพงวัดที่สร้างด้วยศิลาแลง ดังภาพที่ 2
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ภาพ 2 การวางแผนผังอาคารของวัดช้างรอบ
1.2 แนวคิดทางสถาปัตยกรรม เป็นสถาปัตยกรรมที่มีพัฒนาการอย่างน้อย 3 สมัยคือ 1) สมัยเมืองชากังราว
2) สมัยก่อตั้งเมืองกําแพงเพชร และ 3) สมัยเมืองในการปกครองของเมืองอยุธยา โดยมีแนวคิดสถาปัตยกรรมแบบลัทธิลังกาวงศ์
แบบเมืองสุโขทัยเป็นหลัก แต่มีลักษณะเฉพาะคือ เป็นสถาปัตยกรรมบนฐานปัทม์ (ฐานบัว) สูง มีสาระสําคัญ ดังนี้
1.2.1 พระวิหารมีแผนผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีมุขหน้าและมุขหลัง ขนาดความกว้าง 3 ห้อง ความยาว 7 ห้อง ฐาน
ไพทีเป็นฐานปัทม์สูง (ฐานบัว) หรือขนาดประมาณ 15.52 27.00 1.50 เมตร มีบันไดด้านหน้าและหลัง ผนังเจาะช่องโปร่ง
ภายในมีฐานชุกชีซึ่งมีเสาศิลาแลงตั้งอยู่ โดยเสาศิลาแลงนี้มีรอยบากเพื่อฝังไม้โครงหลังคาและเมื่อวัดระดับความสูงของรอยบาก
ต่ําสุดพบว่า มีความสูงเหนือศีรษะเล็กน้อยหรือประมาณ 1.80 ม.(1) แสดงว่าพระวิหารมีชายคาต่ําโดยคาดว่ามีชายคาต่ําคล้าย
กับพระวิหารวัดมหาธาตุ เมืองสุโขทัย และสถาปัตยกรรมของล้านนา และจากรอยบากทั้งหมดวิเคราะห์ได้ว่า เป็นหลังคาทรงจั่ว
สูงซ้อนกัน 3 ชั้น ทิ้งชายคาซ้อนกัน 3 ตับ (2) อย่างไรก็ดียังพบศิลปกรรมแบบอยุธยาที่ฐานชุกชีและกระเบื้องกาบู (3) วัสดุมุง
หลังคาดินเผาสมัยอยุธยาตอนปลาย จึงคาดว่า มีการมุงหลังคาใหม่ด้วยกระเบื้องกาบูพร้อมการบูรณะฐานชุกชี ดังภาพ 3
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กระเบื้องกาบู

ภาพ 3 สถาปัตยกรรมพระวิหาร
1.2.2 พระอุโบสถ มีแผนผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดความกว้าง 3 ห้อง ความยาว 5 ห้อง ฐานไพทีเป็นแบบหน้า
กระดานเรียบขนาดประมาณ 6.55 11.72 0.92 เมตร บันไดอยู่กึ่งกลางที่ส่วนด้านหน้าของอาคาร ไม่มีฝา หลังคาเป็น
โครงสร้างไม้จากตําแหน่งเสาคาดว่า เป็นทรงสุโขทัยที่จั่วสูงมีปีกนกโดยรอบ แต่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา ดังภาพที่ 4

ภาพ 4 สถาปัตยกรรมพระอุโบสถ
1.2.3 พระเจดีย์ประธาน คาดว่าองค์เดิมเป็นพระเจดีย์ทรงปราสาทยอดแบบสุโขทัยที่สร้างในสมัยชากังราว (1)
แล้วสร้างครอบด้วยพระเจดีย์ทรงระฆังแบบลังกามีฐานรับองค์ระฆังเป็นฐานปัทม์หรือฐานบัวสร้างในสมัยก่อตั้งเมืองกําแพงเพชร
หลังสมัยพระมหาธรรมราชลิไท (2) และเมื่อเมืองอยุธยาเข้ามาปกครองเมืองกําแพงเพชรก็เปลี่ยนฐานนี้เป็น เขียงกลมพร้อมนํา
ประดับศิลปกรรมแบบขอมที่มารับจากเมืองอยุธยาผสมผสานกับศิลปกรรมล้านนา (3) ดังภาพที่ 5
1

2

ภาพ 5 ร่องรอยพัฒนาการของวัดช้างรอบที่พระเจดีย์ประธาน
7
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พระเจดีย์องค์ปัจจุบันมีแนวคิดสถาปัตยกรรมแบบเจดีย์ทรงระฆังตามลัทธิลังกาวงศ์ ที่รับอิทธิพลจากเมืองศรีสัชนา
ลัยและเมืองสุโขทัยในฐานะเมืองขึ้นของเมืองสุโขทัยผสมผสานกับคติความเชื่อแบบฮินดู จนเป็นลักษณะเฉพาะของสกุลช่าง
กําแพงเพชรคือ ลักษณะฐานประทักษิณสูงแบบฐานปัทม์หรือฐานบัวสูง 2 ชั้น มีบันไดขึ้น 4 ทิศโดยมีความสูงประมาณ 6.41
เมตร ชั้นที่ 1 (1) มีชั้นล่างสุดเป็นเขียง 2 ชั้น ขนาดความกว้างและความยาวประมาณ 32.00 เมตร คาดว่าหมายถึง มหาบุรุษ
ลักษณะ 32 ประการ ส่วนที่ต่อจากชุดเขียงเป็นฐานปัทม์ (ฐานบัว) มีฐานส่วนล่างเป็นฐานบัวคว่ํา-บัวหงาย คั่นกลางด้วยกระดาน
ท้องไม้ตกแต่งด้วยลวดบัวลูกแก้ว 2 เส้น และจบด้วยหน้ากระดานบน และส่วนต่อจากชั้นที่ 1 ขึ้นไปจะเป็นฐานรับเท้าช้างซึ่ง
ประกอบด้วยเขียง 1 ชั้น และฐานแบบบัวคว่ําบัวหงายติดกันสําหรับวางเท้าช้างศิลาแลงฉาบปูน ส่วนที่ต่อขึ้นไปเป็นฐานปัทม์
(ฐานบัว) ชั้นที่ 2 (2) มีลักษณะฐานส่วนบนที่เป็นฐานบัวคว่ํา-บัวหงายที่คั่นกลางด้วยหน้ากระดาน ท้องไม้ โดยมีบัวลูกแก้วอกไก่
ประกอบส่วนหน้ากระดานที่ตําแหน่งขอบบนและขอบล่าง อีกทั้งที่ฐานปัทม์ (ฐานบัว) ชั้นที่ 2 นี้จะประดับด้วยช้างศิลาแลงฉาบ
ปูนโผล่ยื่นออกมาจํานวน 68 ตัวและภาพศิลปกรรมต้นไม้ คาดว่าเป็นการบูรณะในสมัยอยุธยา โดยเป็นรูปแบบที่วิวัฒนาการมา
จากมหาสถูปรุวันเวลิ ซึ่งเป็นเจดีย์ชัยของพระเจ้าทุษฐคามินีอภัยมหาราชในเกาะลังกา

2

1

ภาพ 6 สถาปัตยกรรมพระเจดีย์ฐานส่วนล่าง
ส่วนบนลานประทักษิณมีซุ้มประตู กําแพงแก้ว (1) และเจดีย์มุมทรงกลีบมะเฟือง (2) ซึ่งพบว่า เจดีย์มุมทรง
กลีบมะเฟืองนี้มีปรากฏที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี (3) โดยซุ้มประตูและเจดีย์มุมทรงกลีบมะเฟือง จึงเป็นหลักฐาน
หนึ่งที่เชื่อมโยงถึงการปรับปรุงพระเจดีย์นี้ให้มีสถาปัตยกรรมแบบอยุธยา ดังภาพ 7
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ภาพ 7 สถาปัตยกรรมส่วนบนลานประทักษิณพระเจดีย์
ฐานส่วนกลางเป็นฐานบัวคว่ํา-บัวหงาย รูปแปดเหลี่ยม มีทางเดินได้รอบ ตรงกลางด้านทิศตะวันออกทํา
เป็นบันไดทางขึ้นจากลานประทักษิณถึงลานบนฐานแปดเหลี่ยม ส่วนที่ตั้งบนฐานแปดเหลี่ยมเป็นหน้ากระดานกลมประดับ ดิน
เผารูปหงส์และภาพพุทธประวัติ คาดว่าเป็นการบูรณะในสมัยเมืองกําแพงเพชรผนวกเป็นส่วนหนึ่งของเมืองอยุธยา ซึ่งบูรณะ
พร้อมกับศิลปกรรมช้างศิลาแลงฉาบปูนทรงเครื่อง ซุ้มประตู และเจดีย์มุมทรงกลีบมะเฟือง โดยส่วนยอดของพระเจดีย์ ที่เหลืออยู่
ปรากฏเป็นฐานปัทม์กลมหรือฐานบัวกลม ดังภาพ 8

ภาพ 8 สถาปัตยกรรมพระเจดีย์ฐานกลมส่วนกลางที่คงเหลืออยู่
ส่วนเหนือขึ้นไปมีเพียงลักษณะโครงสร้างที่มีฐานส่วนล่างหนาและก่อโค้งเข้าหา (1) จากการวิเคราะห์
ข้อมูลทําให้สันนิษฐานว่า องค์ระฆังมีขนาดเล็กและอยู่ในตําแหน่งที่สูง ปากระฆังไม่ผายมาก และส่วนยอดเพรียวสูงกว่าแบบ
สุโขทัย มีปล้องไฉน 27 ปล้อง (เทวภูมิ 6 ภูมิ + รูปพรหมภูมิ 16 ภูมิ + อรูปพรหมภูมิ 4 ภูมิ + นิพพาน) ปลียอด และมีเม็ด
น้ําค้าง (2) เชื่อว่า องค์ระฆังจะสื่อถึงใจกลางสุดของจักรวาลหรือไข่อันเป็นสิ่งคุมขังชีวิต โดยพระพุทธเจ้าคือ ผู้เจาะเปลือกไข่แห่ง
ความโง่เขลาและทรงหลุดพ้นผ่านภพภูมิสู่นิพพานทางปลายยอด ซึ่งแนวคิดโดยรวมมีความเชื่อมโยงกับ 3 ภูมิ คือ กามภูมิ พรหม
ภูมิ อรูปพรหมภูมิ และการตรัสรู้สู่นิพพาน ตามคติความเชื่อในหลักไตรภูมิพระร่วงและจักรวาลวิทยา ดังภาพ 9
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ภาพ 9 สถาปัตยกรรมองค์ระฆังและส่วนยอดของพระเจดีย์
1.2.4 สถาปัตยกรรมอื่นๆ เช่น วิหารน้อยหรืออาจเป็นศาลาการเปรียญ (1) อาคารพักร้อน (2) สระน้ํา (3)
เจดีย์คู่ (4) และกําแพงวัด (5) โดยวิหารน้อยมีลักษณะเป็นซากอาคารที่มีลักษณะผังเสาและพื้นเป็นอาคารอย่างน้อย 3 หลัง
ที่ก่อสร้างต่อเนื่องกัน เมื่อวัดเฉพาะตําแหน่งเสาความกว้างประมาณ 6.20 เมตร ความยาวรวมประมาณ 43.57 เมตร โดยอาคาร
หลังที่ 1 ขนาดความยาวประมาณ 21.00 เมตร ส่วนอาคาร หลังที่ 2 ยาวประมาณ 8.80 เมตร มีเสาสี่เหลี่ยม และอาคารหลังที่ 3
ยาวประมาณ 10.50 เมตร โดยอาจทําการก่อสร้างต่างเวลากัน คาดว่ามีลักษณะเป็นหลังคาทรงจั่วซ้อน อาคารหลังที่ 1 มีหลังคา
ทรงสูงมีชายคา 2 ตับ ส่วนอาคารหลังกลาง มีชายคา 3 ตับ เป็นอาคารมีผนัง โดยชายคาที่เพิ่มขึ้นทําเพื่อคลุมส่วนของบันไดที่อยู่
ด้านข้าง และหลังคาอาคารหลังที่ 3 มีชายคา 2 ตับ ส่วนอาคารพักร้อนคาดว่า เป็นอาคารโถงขนาดเล็ก ซึ่งวางอยู่ในแนว
เดียวกันกับพระวิหารน้อย ดังภาพ 10

1
3

2

4

5

ภาพ 10 สถาปัตยกรรมอื่นๆ ในวัดช้างรอบ
1.3 ศิลปกรรม พบว่า ศิลปกรรมที่ปรากฏหลักฐานอยู่ในปัจจุบันเป็นศิลปกรรมประดับพระเจดีย์ ที่คาดว่าทําขึ้นใน
สมัยอยู่ใต้การปกครองของเมืองอยุธยาช่วงสมัยเจ้าพระยาศรีธรรมโศกราช ซึ่งสันนิษฐานว่ามีส่วนผสมของศิลปกรรมขอมและ
ล้านนาแต่สกุลช่างกําแพงเพชรได้พัฒนาให้มีลักษณะเฉพาะ ดังรายละเอียดและภาพ 11
10

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
_________________________________________________________________________________________
1.3.1 ศิลปกรรมลอยตัว เป็นศิลปกรรมที่โกลนขึ้นรูปด้วยศิลาแลงและฉาบด้วยปูน ศิลปกรรมสําคัญได้แก่
ทวารบาลประกอบด้วย 2 ลักษณะคือ สิงห์และยักษ์ ตั้งอยู่ที่เชิงบันไดทั้ง 4 ทิศ คาดว่าการประดับสถาปัตยกรรมด้วยสิงห์
ได้รับอิทธิพลมาจากขอม
1.3.2 ศิลปกรรมนูนสูง เป็นศิลปกรรมที่ก่อขึ้นรูปด้วยศิลาแลงและฉาบด้วยปูน ศิลปกรรมสําคัญได้แ ก่
ศิลปกรรมช้างโผล่ครึ่งตัวทรงเครื่องกษัตริย์ประดับรอบฐานพระเจดีย์ที่ปลายงวงช้างมีดอกบัวรองรับ ซึ่งการประดับช้างจะ
หมายถึง ผู้ทําหน้าที่ค้ํา แบกโลก แบกจักรวาล ผู้รักษาทิศ และตัวแทนของห้วงน้ํา ส่วนการประดับเครื่องทรง หมายถึง ความ
เป็นกษัตริย์ของพระเจดีย์ในหมู่เจดีย์ทั้งปวง โดยเครื่องทรงนี้มีลวดลายกึ่งธรรมชาติกึ่งประดิษฐ์ เช่น ลายรักร้อย และ ลายประจํา
ยาม เป็นต้น ซึ่งเป็นการเลียนแบบส่วนต่างๆ ของพฤกษา เช่น ดอกไม้ กลีบดอกไม้ ใบไม้ และตาไม้ เป็นต้น
1.3.3 ศิลปกรรมนูนต่ํา พบว่า มี 2 ลักษณะคือ ศิลปกรรมปูนปั้น ได้แก่ ปูนปั้นเรื่องราวของพุทธประวัติและ
ปูนปั้นรูปต้นไม้ โดยคาดว่าเป็นพุทธศิลป์ที่ใช้ต้นไม้เพื่อเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าและสื่อสารถึงความสัมพันธ์กับการเกิดขึ้น
ของภพภูมิ และยังพบศิลปกรรมดินเผา เช่น หงส์ดินเผาสีแดง เศียรยักษ์ เทพพนม นางอัปสร และแผ่นดินเผาลายพฤกษาที่ฐาน
บัวคว่ําบัวหงายที่รองรับเท้าช้าง เป็นต้น

ภาพ 11 ศิลปกรรมปูนปั้นและดินเผาประดับพระเจดีย์
1.4 วัสดุการก่อสร้าง วัสดุหลักคือศิลาแลง โดยปัจจุบันการผลิตจะทําโดยการตัดและใช้เหล็กกระทุ้งให้ศิลาแลงแยกตัว
ออกเป็นชิ้น แล้วนําขึ้นจากบ่อ ต่อจากนั้นจึงใช้แรงงานคนในการถากขึ้นรูปด้วยขวานหรือมีดหนาๆ ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้เตรียมศิลา
แลงทั้งในเสา ผนัง และขึ้นรูปศิลปกรรม ซึ่งคาดว่าเป็นเทคนิคแบบเดียวกับภูมิปัญญาในอดีตแต่ในอดีตจะใช้แรงงานคนทั้งหมด
ดังภาพ 12
11

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
_________________________________________________________________________________________

ภาพ 12 การผลิตศิลาแลงในปัจจุบัน
1.5 เทคนิคการก่อสร้าง ที่สําคัญคือ
1.5.1 งานดิน ฐานราก และฐานรับโครงสร้าง คาดว่า เริ่มต้นจากการปรับสภาพพื้นที่ซึ่งเป็นศิลาแลงให้เรียบและ
เจาะเบ้าที่พื้นศิลาแลงสําหรับรองรับเสาศิลาแลง ส่วนที่ถมดินเพิ่มอาจทําเป็นฐานแผ่ศิลาแลงและเจาะเป็นเบ้าเช่นกัน ส่วนกรอบ
อาคารที่รัดเสาไว้ทั้งหมดจะก่อเป็นชุดเขียงแล้วทําเป็นฐานปัทม์หรือฐานบัวสูงขึ้นมา ต่อจากนั้นจึงนําดินลูกรังหรือเศษศิลาแลงที่
แตกไม่เป็นก้อนอัดแน่นไว้ภายใน
1.5.2 งานเสา พบว่า มีเทคนิคที่สําคัญคือ 1) การต่อเสาโดยการเจาะรูตรงกลางของเสาศิลาแลงให้เป็นรูกลม
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางและความลึกประมาณ 0.09-0.12 เมตร แล้วนําเสาไม้ที่มีปลายเป็นเดือยกลมสอดลงไปในรูเดือย (1)
2) การเตรียมเสาสําหรับการก่อผนังโดยบากข้างเสาศิลาแลงให้ช่วยยึดก้อนศิลาแลงและป้องกันการซึมเข้าของน้ําตรงรอยต่อ
ระหว่างผนังกับเสา (2) และ 3) การเตรียมเสาเพื่อยึดโครงหลังคาโดยบากเสาศิลาแลงให้เป็นรูเดือยมีบ่าล่างเป็นร่องรับเดือย
หางเยี่ยวที่ด้านข้างเสาในตําแหน่งที่จะติดตั้งโครงไม้หลังคา (3) ดังภาพ 13
1
3
2
ภาพ 13 เทคนิคงานเสา
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาสารสนเทศฯ สรุปได้ว่า ผลการศึกษาสรุปได้ว่า สารสนเทศฯ ที่พัฒนาจากข้อมูล
จากการศึกษา สํารวจภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมวัดช้างรอบ เมืองมรดกโลก จังหวัดกําแพงเพชร มีข้อมูลและภาพสันนิษฐาน
แบบจําลองข้อมูลอาคารเสมือนจริง อยู่ในระดับดีถึงดีมาก ข้อมูลที่นําเสนอเชื่อว่าเพียงพอ แต่ควรลดทอนเนื้อหาลง ไม่ควรลงใน
รายละเอี ย ดที่ ลึ ก มาก ส่ ว นแนวคิ ด ทางสถาปั ต ยกรรมควรตั ด ลดคติ ค วามเชื่ อ ในศาสนาฮิ น ดู แ ล้ ว วิ เ คราะห์ แ นวคิ ด ทาง
สถาปัตยกรรมด้วยคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนา แต่ยังคงความสัมพันธ์ทางความเชื่อกับคติเรื่องจักรวาลในไตรภูมิหรือ ไตร
ภู มิ พ ระร่ ว ง สํ า หรั บ พระเจดี ย์ ป ระธานในส่ ว นฐานกลมที่ ป ระดั บ ด้ ว ยหงส์ ดิ น เผาให้ สั น นิ ษ ฐานว่ า คื อ ชั้ น ป่ า หิ ม พานต์ และ
ศิลปกรรมควรตัดประเด็นเรื่องเทพธิดาและยักษ์ปูนปั้นประดับหน้าช้างเปลี่ยนเป็นฐานดอกบัวรับงวงช้าง และวัสดุที่ใช้มุงซ่อม
หลังคาพระวิหารเป็นกระเบื้องดินเผากาบูซึ่งเป็นกระเบื้องในสมัยอยุธยาตอนปลาย นอกจากนี้วิหารน้อยควรเปลี่ยนเป็นศาลาการ
เปรียญ
จากข้อมูลภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมของวัดช้า งรอบ เมืองมรดกโลก จัง หวัดกําแพงเพชร พบว่า เป็น ภูมิปัญ ญา
ทางสถาปัตยกรรมของประเทศไทยที่ย้อนไปได้กว่า 600 ปี โดยสถาปัตยกรรมในแนวแกนประธานซึ่งเป็นแบบแกนเดี่ยว
ประกอบด้วย พระวิหาร (1) อยู่หน้าพระเจดีย์ทรงระฆังที่มีฐานประทักษิณสูง (2) สระน้ําและเจดีย์คู่ (3) ส่วนสถาปัตยกรรม
12
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ที่อยู่นอกแนวแกน ได้แก่ พระอุโบสถ (4) พระวิหารน้อยหรือศาลาการเปรียญ (5) และศาลาพักร้อน (6) โดยผู้วิจัยได้พัฒนา
ภาพสันนิษฐานแบบจําลองข้อมูลอาคารเสมือนจริง (3 มิติ) ดังภาพที่ 14

2
4

5

1

6
3

ภาพ 14 ภาพสันนิษฐานแบบจําลองข้อมูลอาคารเสมือนจริง (3 มิติ) ของวัดช้างรอบ
3. ผลการหาประสิทธิภาพของสารสนเทศฯ พบว่า สารสนเทศฯ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ดังนี้
3.1 การหาประสิทธิภาพเชิงเหตุผล มีผลการวิเคราะห์ ดังตาราง 1-3
ตาราง 1 ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ ด้านความเหมาะสม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายการประเมิน
สาระที่ปรากฏในสารสนเทศมีระดับความยาก-ง่ายของเนื้อหาเหมาะสมต่อการ
ใช้เพื่อสร้างความรู้ที่ครอบคลุมบุคคลทุกระดับ
เนื้อหามีความเหมาะสมกับการนําไปใช้ในสร้างความรู้ให้กับนักศึกษาใน
อาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษาในสาขาวิชาเกี่ยวกับการก่อสร้าง (อุตสาหกรรมศิลป์
สถาปัตยกรรม ก่อสร้าง โยธา)
เนื้อหามีความเหมาะสมกับการไปใช้ในสร้างความรู้ให้กับนักศึกษาใน
อาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษาในสาขาวิชาอื่นๆ เช่น สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์
สาขาการท่องเที่ยว เป็นต้น
เนื้อหามีความเหมาะสมกับการไปใช้ในสร้างความรู้ให้กับบุคคลทั่วไปและ
นักท่องเที่ยว
ภาพประกอบที่เป็นภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวมีความเหมาะสมกับเนื้อหา
ภาพประกอบที่เป็นภาพสันนิษฐานแบบจําลองข้อมูลอาคารเสมือนจริง มีความ
เหมาะสมกับเนื้อหา
ภาษามีความมีความเหมาะสมกับเนื้อหาและภาพประกอบ
เสียงบรรยายมีความเหมาะสม
ระยะเวลาในการดําเนินเรื่องมีความเหมาะสม
เทคนิคในการดําเนินเรื่องมีความเหมาะสม
รวม

13

3.71

S.D.
0.49

ผลการประเมิน
ไม่เหมาะสม

4.43

0.53

เหมาะสม

4.00

0.58

เหมาะสม

4.14

0.69

เหมาะสม

4.57
4.29

0.53
0.76

เหมาะสม
เหมาะสม

4.29
4.43
4.14
4.14

0.76
0.53
0.38
0.69

เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม

4.21

0.31

เหมาะสม
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จากตาราง 1 พบว่า สารสนเทศมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น 4.21 โดยรายการประเมินเกือบทุกข้อ (ร้อยละ 90) ผ่าน
เกณฑ์ที่กําหนด แสดงว่าสารสนเทศมีความเหมาะสม โดยมีรายการประเมิน “สาระที่ปรากฏในสารสนเทศมีระดับความยาก-ง่าย
ของเนื้อหาเหมาะสมต่อการใช้เพื่อสร้างความรู้ที่ครอบคลุมบุคคลทุกระดับ” ที่มีผลประเมินว่า ไม่เหมาะสม
ตาราง 2 ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ ด้านความสอดคล้อง
รายการประเมิน
การเรียบเรียงเนื้อหาสอดคล้องกัน
ภาพประกอบที่เป็นภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวและภาพสันนิษฐานแบบจําลอง
ข้อมูลอาคารเสมือนจริง มีความสอดคล้องกัน
ภาพประกอบที่เป็นภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวและภาพสันนิษฐานแบบจําลอง
ข้อมูลอาคารเสมือนจริง มีความสอดคล้องกับเนื้อหา
การบรรยายมีความสอดคล้องกับเนื้อหาโดยรวมและภาพประกอบ
บทสรุปความสอดคล้องกับเนื้อหาโดยรวม
รวม

1
2
3
4
5

4.57
4.29

S.D.
0.53
0.76

ผลการประเมิน
สอดคล้อง
สอดคล้อง

4.43

0.53

สอดคล้อง

4.14
4.14
4.31

0.69
0.69
0.56

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

จากตารางที่ 2 พบว่า สารสนเทศฯ มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น 4.31 โดยรายการประเมินทุกข้อ (ร้อยละ 100)
ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด แสดงว่าสารสนเทศมีความสอดคล้องกัน
ตาราง 3 ผลรวมของการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
รายการประเมิน
1
2

ด้านความเหมาะสม
ด้านความสอดคล้อง
รวม

4.21
4.31

S.D.
0.31
0.56

ประสิทธิภาพ
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

4.25

0.39

ผ่านเกณฑ์

จากตารางที่ 3 พบว่า สารสนเทศเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมวัดช้างรอบ เมืองมรดกโลก จังหวัด
กําแพงเพชร มีค่าประสิทธิภาพเชิงเหตุผล 4.25 ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด แสดงว่า สารสนเทศฯ มีประสิทธิภาพเชิงเหตุผลตามเกณฑ์
3.2 การหาค่าดัชนีประสิทธิผล (Effectivenesss Index: E.I.) มีผลการวิเคราะห์ ดังตาราง 4
ตาราง 4 ค่าดัชนีประสิทธิผล
ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

คะแนน
เต็ม

ผลรวม
ของคะแนนก่อน
ชมสารสนเทศฯ

ผลรวม
ของคะแนนหลัง
ชมสารสนเทศฯ

E. I.

ผล

20

274

495

0.42

ไม่ผ่าน

ผลรวม
ผลรวม
ของคะแนนก่อน ของคะแนนหลัง
ชมสารสนเทศฯ ชมสารสนเทศฯ
379

778

E. I.

ผล

0.52

ผ่าน

จากตาราง 4 พบว่า สารสนเทศฯ มีประสิทธิผลผ่านตามเกณฑ์ โดยค่าดัชนีประสิทธิผลของการทดลอง ครั้งที่
1 มีผลให้กลุ่มทดลองมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 42 โดยมีค่าต่ํากว่าเกณฑ์ที่กําหนด (E.I. ≥ 0.50) แต่หลังจากการปรับปรุง
และทําการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างครั้งที่ 2 มีผลให้กลุ่มทดลองมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 52 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
3.3 การวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจ มีผลการวิเคราะห์ดังตาราง 5-8
ตาราง 5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านเนื้อหาและการดําเนินเรื่อง
รายการประเมิน
1
2
3
4

อธิบายเนื้อหาเข้าใจง่ายชัดเจน
การเรียบเรียงเนื้อหาสอดคล้องกัน
ปริมาณของเนื้อหามีความเหมาะสม
ระยะเวลาในการดําเนินเรื่อง
ค่าเฉลี่ยรวม

ครั้งที1่
4.40
4.40
4.13
4.03
4.24

ครั้งที่ 2

S.D.

ความพึงพอใจ

0.59
0.59
0.61
0.70
0.51

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

14

S.D.
4.24
4.12
4.14
4.02
4.13

0.66
0.67
0.71
0.72
0.54

ความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
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จากตาราง 5 พบว่า กลุ่มทดลองในการทดลองทั้ง 2 ครั้ง มีความพึงพอใจต่อสารสนเทศฯด้านเนื้อหาและการ
ดําเนินเรื่องโดยรวมในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า รายการประเมินทุกข้อ (ร้อยละ 100) มีค่าเฉลี่ย ความ
คิดเห็นระดับมากขึ้นไป
ตาราง 6 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านรูปภาพ ภาษา และเทคนิคการนําเสนอ
ครั้งที1่
รายการประเมิน
1
2
3
4
5
6
7
8

รูปภาพที่ใช้ประกอบสื่อมีความสวยงาม
ภาพสันนิษฐานแบบจําลองข้อมูลอาคารเสมือน
จริงช่วยให้เข้าใจได้ง่าย
ภาพจากวีดีโอทําให้เนื้อหาชัดเจนขึ้น
ภาพถ่ายช่วยทําให้เนื้อหาชัดเจนขึ้น
ภาพและเนื้อหาที่บรรยายมีความสอดคล้องกัน
ภาษามีความถูกต้อง ชัดเจน
การนําเสนอต่อเนื่อง
เทคนิคที่ใช้ในการนําเสนอมีความน่าสนใจ
ค่าเฉลี่ยรวม

ครั้งที่ 2

4.35
4.40

S.D.
0.77
0.67

ความพึงพอใจ
มาก
มาก

4.33
4.43
4.25
4.28
4.20
4.40
4.33

0.62
0.55
0.71
0.75
0.72
0.67
0.53

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.55
4.43

S.D.
0.54
0.65

ความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก

4.39
4.27
4.27
4.35
4.37
4.10
4.34

0.67
0.67
0.64
0.63
0.70
0.74
0.51

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 6 พบว่า กลุ่มทดลองในการทดลองทั้ง 2 ครั้ง มีความพึงพอใจต่อสารสนเทศฯ ด้านรูปภาพ ภาษา
และเทคนิคการนําเสนอโดยรวมในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า รายการประเมินทุกข้อ (ร้อยละ 100) มีค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็นระดับมากขึ้นไป โดยในการทดลองครั้งที่ 2 มีรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจมากที่สุดคือ รูปภาพที่
ใช้ประกอบสื่อมีความสวยงาม
ตาราง 7 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านการนําไปใช้
ครั้งที่ 1
รายการประเมิน
1
2

ความเหมาะสมในการใช้ประกอบ
การเรียน
ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง
ค่าเฉลี่ยรวม

ครั้งที่ 2

4.45

S.D.
0.60

ความพึงพอใจ
มาก

S.D.
4.10

0.82

ความพึงพอใจ
มาก

4.20
4.33

0.65
0.53

มาก
มาก

4.16
4.13

0.83
0.77

มาก
มาก

จากตาราง 7 พบว่า กลุ่มทดลองในการทดลองทั้ง 2 ครั้ง มีความพึงพอใจต่อสารสนเทศฯ ด้านการนําไปใช้
โดยรวมในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า รายการประเมินทุกข้อ (ร้อยละ 100) มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นระดับมาก
ขึ้นไป โดยในการทดลองครั้งที่ 2 มีรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง
ตาราง 8 ค่าเฉลี่ยรวมของความพึงพอใจ
ครั้งที่ 1
S.D. ความพึงพอใจ

รายการประเมิน
1
2
3

ด้านเนื้อหาและการดําเนินเรื่อง
ด้านรูปภาพ ภาษา และเทคนิคการนําเสนอ
ด้านการนําไปใช้
ค่าเฉลี่ยรวม

4.24
4.33
4.33
4.30

0.51
0.53
0.53
0.46

15

มาก
มาก
มาก
มาก

ครั้งที่ 2
S.D. ความพึงพอใจ
4.13
4.34
4.13
4.25

0.54
0.51
0.77
0.31

มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตาราง 8 พบว่า กลุ่มทดลองในการทดลองทั้ง 2 ครั้ง มีความพึงพอใจต่อสารสนเทศฯ ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด โดยรายการ
ประเมินทุกด้าน (ร้อยละ 100) มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในระดับมากขึ้นไป และผลการทดลองทั้ง 2 ครั้ง พบว่า กลุ่มทดลองมีความ
พึงพอใจด้านรูปภาพ ภาษา และเทคนิคการนําเสนอ ในระดับค่าเฉลี่ยสูงสุดเหมือนกัน

อภิปรายผลการวิจัย
1. จากผลการวิจัยพบว่า วัดช้างรอบองค์ปัจจุบันมีการทําฐานประทักษิณสูงประดับด้วยช้างทรงเครื่องกษัตริย์และมี
บันไดขึ้น 4 ทิศ เป็นลักษณะเฉพาะของสกุลช่างกําแพงเพชร ซึ่งสร้างครอบพระเจดีย์ทรงปราสาทยอดแบบสุโขทัยในช่วงหลังสมัย
พระมหาธรรมราชลิไท โดยเป็นการรับอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมมาจากเมืองศรีสัชนาลัยและเมืองสุโขทัยในฐานะเมืองขึ้นของ
เมืองสุโขทัย ซึ่งมีต้นแบบมาจากพระเจดีย์ชัยของพระเจ้าทุษฐคามินีอภัยมหาราช อย่างไรก็ดีผู้วิจัยมีความคิดเห็นต่อประเด็นการ
สร้างพระเจดีย์ในฐานะเมืองขึ้นของเมืองสุโขทัยในมุมมองที่แตกต่างว่า การสร้างพระเจดีย์วัดช้างรอบที่คงสภาพอยู่ในปัจจุบัน
น่าจะเป็นพระเจดีย์ชัย การมีตัวตนของเมืองกําแพงเพชร และการมีเอกราชจากเมืองสุโขทัยและเมืองอยุธยา พร้อมกับการ
ประกาศตนเป็นจักรพรรดิราชและการปกครองด้วยระบบพุทธราชาในสมัยพระเจ้าญาณดิส โดยสื่อสารเชิงสัญลักษณ์ด้วยพระ
เจดีย์ชัยตามแบบพระเจ้าทุษฐคามินีอภัยมหาราช แต่มุ่งเน้นอัตลักษณ์ทางลักษณะสถาปัตยกรรมที่เป็นลักษณะเฉพาะของสกุล
ช่างกําแพงเพชรและใช้ศิลปกรรมช้างรอบ ร่วมกับการสร้างให้มีขนาดใหญ่และตั้งอยู่บนเนินเขาสูงสุด อาจเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้
เสริมพระบารมีของจักรพรรดิราช นอกจากนี้การเลือกใช้วัสดุศิลาแลงเพื่อการก่อสร้างวัดช้างรอบและวัดจํานวนมากก็เป็นวิธีการ
ผลิตซ้ําๆ ทางวัสดุ ซึ่งสิ่งเหล่านี้คาดว่าเป็นการพยายามอธิบายถึงการมีอารยธรรมที่เหนือกว่าเมืองต่างๆ ที่เป็นผู้ปกครองเดิมผ่าน
งานสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และวัสดุศิลาแลง เพราะเป็นภูมิปัญญาที่มีมานานแต่ก็มีความคล้ายคลึงกันเพราะมีความเชื่อมโยง
กับอารยธรรมและระบบทางการเมืองในดินแดนแถบนี้ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของ ปฏิพัฒน์ พุ่มพงษ์แพทย์ (2531, หน้า 13) ที่
พบว่า พระเจ้าญาณดิสมีอํานาจมากจนสามารถยึดเมืองสุโขทัยแล้วราชาภิเษกเป็นกษัตริย์นาม “ศรีบรมจักรพรรดิ์ราช” หรือ
“สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ 2” และยังชนะศึกเมืองอยุธยา และเป็นผู้นําจารึกกฎหมายลักษณะโจร (ศิลาจารึกหลักที่ 38) ไป
ตั้งไว้ที่กลางเมืองสุโขทัย เช่นเดียวกับ พิเศษ เจือจันทร์พงษ์ (2536, หน้า 45, 47; 2540, หน้า 70) ที่กล่าวว่า ศิลาจารึกหลัก
ที่ 38 มีการกล่าวถึง กษัตริย์ผู้ครองเมืองกําแพงเพชรมีชื่อว่า “จักรพรรดิราช” โดยเชื่อว่า พระยาญาณดิส คือ พระศรีเทพาหูราช
ที่เคยปกครองเมืองสุโขทัย เมื่อ พ.ศ. 1927 ซึ่งมีเชื้อสายราชวงศ์สุพรรณบุรี อีกทั้งยังเชื่อว่าเมืองกําแพงเพชรถูกสร้างด้วยคนที่มา
จากที่ราบลุ่มแม่น้ําภาคกลาง โดยไม่ใช่เมืองในการปกครองของเมืองสุโขทัย แต่สร้างขึ้นหลังเมืองสุโขทัยเสื่อมอํานาจลง ซึ่ง น. ณ
ปากน้ํา (2523-2524, หน้า 55) เชื่อว่า เมืองกําแพงเพชรเป็นเมืองใหญ่ที่มีช่างเอกที่สามารถกําหนดแบบแผนของตนเองได้
อีก ทั้ง จากผลการวิจัยที่ พ บว่า ศิล าแลงเป็น วั ส ดุก่อ สร้า งหลัก และมีเ ทคนิ ค ก่อสร้า งทั้ ง ระบบการต่อเสาแบบ
เดือยกลม การก่อผนังแบบบากออมในเสา และการยึดโยงกับโครงสร้างหลังคาไม้ด้วยร่องเดือยหางเยี่ยวที่ประยุกต์หลักการ เข้า
เดือยไม้มาใช้กับงานศิลาแลงเพื่อช่วยยึดรั้งเสาและทําให้โครงหลังคาแข็งแรง ผู้วิจัยเชื่อว่าเป็นเทคนิคเฉพาะของเมืองกําแพงเพชร
กล่าวคือ ก้อนศิลาแลงมีทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าลักษณะคล้ายอิฐขนาดใหญ่ และการก่อแบบอังกฤษ ซึ่งมีความแตกต่างกับเทคนิคการ
ผลิตก้อนศิลาแลงที่ใช้ในปราสาทขอมในเขตอีสานใต้ของประเทศไทยและปราสาทขอมในประเทศกัมพูชาที่มีลักษณะสี่เหลี่ยม
จัตุรัสและมีเดือยยึดระหว่างก้อน แนวการก่อค่อนข้างไม่มีระเบียบแบบแผน ไม่มีงานไม้เข้ามาปะปน อย่างไรก็ดีก็มีความ
คล้ายคลึงกับศิลาแลงและเทคนิคการก่อที่พบในเมืองศรีสัชนาลัยและเมืองสุโขทัยแต่อาจเป็นความเหมือนเพราะอยู่ในสกุลช่างที่
เรียนรู้ร่วมกันมาแต่อดีต จึงเป็นไปได้ว่าเมืองกําแพงเพชรมีภูมิปัญญาการใช้ศิลาแลงในการก่อสร้างของตนเองและเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านการก่อสร้างเหนือกว่าเมืองอื่นๆ ในดินแดนนี้ ดังที่ ศรีศักร วัลลิโภดม (2536, หน้า 34, 35, 37) เชื่อว่า สกุลช่าง
กําแพงเพชรต้องมีความรู้และความก้าวหน้าทางทางเทคโนโลยี โดยพระเถระชั้นผู้ใหญ่จากเมืองกําแพงเพชรเคยไปควบคุมงาน
ก่อสร้างวัดในเมืองสุโขทัย
2. จากผลการวิจัยพบว่า ผู้เชี่ยวชาญแนะนําให้ตัดลดคติความเชื่อในศาสนาฮินดูแล้ววิเคราะห์ด้วยคติความเชื่อทาง
พระพุทธศาสนา อย่างไรก็ดีผู้วิจัยเชื่อว่า เมืองกําแพงเพชรมีคติความเชื่อในศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูมาแต่อดีตรวมถึงวัดช้าง
รอบ โดยเฉพาะในการก่อสร้างบันไดทางขึ้น 4 ทิศ อีกทั้งยังมีเหตุการณ์ที่เจ้าพระยาศรีธรรมโศกราชนําพระอิศวรมาเพื่อปกครอง
ประชาชนเมืองกําแพงเพชร คาดว่าสิ่งบูชาที่นํามาจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับศรัทธาเดิมของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกั บ
นักวิชาการที่เชื่อว่า ชุมชนโบราณของเมืองกําแพงเพชรมีความเชื่อทั้งศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ปะปนกันอยู่ (คณะผู้จัดทํา
วารสารเมืองโบราณ, 2523-2524, หน้า 3)
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3. จากผลการวิจัยพบว่า วีดีทัศน์ที่พัฒนาขึ้นจากผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 1 และ 2 มีผลการประเมินของ
ผู้เชี่ยวชาญ ด้านความเหมาะสมในข้อคําถามว่า “สาระที่ปรากฏในสารสนเทศมีระดับความยาก-ง่ายของเนื้อหาเหมาะสมต่อการ
ใช้เพื่อสร้างความรู้ที่ครอบคลุมบุคคลทุกระดับ” อยู่ในระดับไม่เหมาะสม ทั้งนี้อาจเนื่องจากสารสนเทศมีเนื้อหาเชิงวิชาการ และมี
ข้ อ จํ า กั ด ด้ า นเวลา ดั ง นั้ น ถ้ า นํ า ไปใช้ กั บ นั ก เรี ย นในระดั บ ประถมศึ ก ษา มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น และผู้ ที่ ไ ม่ เ คยศึ ก ษาด้ า น
สถาปัตยกรรม โดยให้ศึกษาโดยอิสระบุคคลเหล่านี้อาจเข้าใจได้ในระดับรับรู้ แต่จะยากต่อการทําความเข้าใจในรายละเอียด
เพราะขาดพื้นฐานความรู้ ดังนั้นผู้สอนจึงควรมีการศึกษารายงานการวิจัยแล้วนําไปถ่ายทอดเพิ่มต้นให้กับนักเรียน อย่างไรก็ดี
ผลสรุ ป โดยรวมพบว่ า สารสนเทศมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามเกณฑ์ โดยเฉพาะการที่ ก ลุ่ ม ทดลองมี ค วามพึ ง พอใจต่อ การศึก ษา
สารสนเทศที่จัดทําเป็นวีดีทัศน์ประกอบภาพข้อมูลจําลองข้อมูลอาคารเสมือนจริง (3 มิติ) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
ธีรศักดิ์ คนตรง (2554) ที่พบว่า การนําสารสนเทศ 3 มิติมาใช้ร่วมเป็นสื่อประสมทําให้กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจกับ
สารสนเทศที่มีการออกแบบด้วยสื่อประสมอยู่ในระดับมาก โดยพึงพอใจในความแปลกใหม่ ความน่าสนใจ และความสามารถใน
การสร้างแรงจูงใจได้ดี ส่วนการที่ผลการวิจัยพบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลของการทดลองครั้งที่ 1 มีผลให้กลุ่มทดลองมีความรู้
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 42 โดยมีค่าต่ํากว่าเกณฑ์ที่กําหนด (E.I. ≥ 0.50) ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า แม้สารสนเทศจะไม่ผ่านเกณฑ์ใน
ครั้งที่ 1 แต่ก็แสดงว่า สารสนเทศนี้ก่อนปรับปรุงสามารถให้ความรู้แก่กลุ่มทดลองได้ และเมื่อมีการปรับปรุงก็ทําให้กลุ่มทดลองมี
ความรู้เพิ่มขึ้น ซึ่งในสถานการณ์จริงผู้ชมวีดีทัศน์สามารถชมซ้ําได้ จึงคาดได้ว่า จะทําให้การเรียนรู้ของผู้ชมมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สรุปผลการศึกษา
1. การศึกษา สํารวจภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมวัดช้างรอบ เมืองมรดกโลก จังหวัดกําแพงเพชร พบว่า ภูมิปัญญา
สถาปัตยกรรมวัดช้างรอบเป็นสถาปัตยกรรมที่มีพัฒนาการอย่างน้อย 3 สมัยคือ 1) สมัยเมืองชากังราว 2) สมัยก่อตั้งเมือง
กําแพงเพชร และ 3) สมัยเมืองในการปกครองของเมืองอยุธยา โดยการวางแผนผังอาคารและลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นไปตาม
คติความเชื่อเรื่องจักรวาลวิทยาและสถาปัตยกรรมลัทธิลังกาวงศ์ที่รับมาจากเมืองสุโขทัยและมีการบูรณาการเข้ากับ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นซึ่งมีภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมทวารวดี ล้านนา และขอมจากเมืองอยุธยาปะปนอยู่ตามกาลสมัย โดยวัดช้างรอบมีการวาง
แผนผังแบบเมืองสุโขทัยลักษณะสถาปัตยกรรมในแนวแกนประธานที่เป็นแบบแกนเดี่ยว มีลักษณะเฉพาะของสกุลช่างเมือง
กําแพงเพชร คือ สถาปัตยกรรมที่มีฐานรองรับทรงดอกบัวที่เรียกว่า ฐานปัทม์หรือฐานบัวยกสูง การใช้วัสดุ ศิลาแลงเป็นวัสดุ
ก่อสร้างที่มีเทคนิคพิเศษในการต่อเสาศิลาแลง การยึดโครงสร้างไม้โครงหลังคา การบากข้างเสาศิลาแลงเพื่อยึดผนัง และพระ
เจดีย์องค์ระฆังปากผายเล็กน้อยมีรูปช้างโผล่ออกจากผนังครึ่งตัวและประดับศิลปกรรมต่างๆ เป็นต้น
2. การพัฒนาสารสนเทศเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมวัดช้างรอบ เมืองมรดกโลก จังหวัดกําแพงเพชร
พบว่า องค์พระเจดีย์เพื่อสื่อธรรมะที่สะท้อนแนวคิดเรื่องภพภูมิและแสดงความเจริญรุ่งเรืองทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนในเมือง
กําแพงเพชรโบราณ โดยผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าภาพรวมของสารสนเทศฯอยู่ในระดับดีถึงดีมาก
3. การหาประสิทธิภาพของสารสนเทศเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมวัดช้างรอบ เมืองมรดกโลก จังหวัด
กําแพงเพชร พบว่า สารสนเทศฯ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ทั้ง 3 ด้านคือ ด้านประสิทธิภาพเชิงเหตุผล ด้านประสิทธิผล และด้าน
ความพึงพอใจ

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยหน่วยงานรัฐควรนําสารเทศนี้ไปใช้เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้บุคคลทั่วไป เพื่อสร้าง
ภาวะตระหนัก ต่อ คุณ ค่า ของสถาปัต ยกรรม และกระตุ้นให้ ป ระชาชนมี ส่ว นร่ วมในการศึ ก ษาวิ เคราะห์ วิ จัย รวมทั้ ง จัดทํ า
ฐานข้อมูลด้านสถาปัตยกรรมและส่งเสริมการนํางานศิลปกรรมที่ค้นพบมาใช้ในการผลิตงานสร้างสรรค์และสิ่งก่อสร้างในจังหวัด
กําแพงเพชร
2. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ โดยผู้สอนควรมีการศึกษารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ประกอบเพื่อใช้ในการอธิบาย
เพิ่มเติม และควรนํานักเรียนนักศึกษาเข้าไปศึกษาในพื้นที่จริงเพื่อเชื่อมโยงเรื่องราวในวีดีทัศน์และสถานที่จริง โดยในด้านเทคนิค
การก่อสร้างอาจให้นักศึกษานํามาทดลองปฏิบัติ ตลอดจนควรกระตุ้นให้ผู้เรียนนํารูปแบบสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมไปพัฒนา
ต่อยอดให้มีเกิดผลงานลักษณะร่วมสมัย
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3. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
3.1 ควรมีการศึกษาวิจัยรูปแบบและความเชื่อมโยงของสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมจากร่องรอยบนโบราณสถาน
ในเชิงลึก ให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กําแพงเพชร เพื่อ
การรักษาภูมิปัญญาทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
3.2 ควรมีการศึกษาวิจัยลวดลายที่ปรากฏอยู่บนงานสถาปัตยกรรมอย่างละเอียดและต่อยอดให้เกิดลวดลายเชิง
ประยุกต์ที่รว่ มสมัย เพื่อนําไปสู่การผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์
3.3 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบภูมิปัญญาการผลิตและเทคนิคการก่อสร้างด้วยวัสดุศิลาแลง ในโบราณสถานเขต
อีสานใต้กับกลุ่มเมืองโบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กําแพงเพชร
3.4 ควรมีการศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์ เทคนิควิธีการผลิต และการแปรรูปศิลาแลงและเศษศิลาแลงให้เป็นผลิตภัณฑ์
อื่นๆ เพื่อช่วยเสริมสร้างคุณภาพให้ศิลาแลงมีความคงทน แข็งแรง และไม่เกิดตะไคร่น้ําเมื่อนํามาใช้งาน และสร้างมูลค่าเพิ่ม
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บทคัดย่อ
สวนหลังคาเป็นสวนที่ทุกคนเข้าใจกันดีว่า เป็นสวนที่อยู่บนดาดฟ้าหรือหลังคาของอาคารและมีประโยชน์ต่อการให้
ความร่มรื่นแก่อาคาร แต่แท้จริงแล้วประโยชน์ของสวนหลังคานั้นมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านทัศนียภาพ และถ้าหากมองอย่างผิวเผินจะเข้าใจว่า การทําสวนหลังคาคือ การนําต้นไม้มาวางบน
อาคารหรือหลังคาอาคาร ซึ่งไม่มีความซับซ้อนอะไร แต่ในความเป็นจริงการทําสวนหลังคานั้นต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆมากมาย
ในการออกแบบสวนหลังคา อันได้แก่ เรื่องพื้นหลังคาคอนกรีต (Concrete slab) ที่ต้องสามารถรองรับน้ําหนักสวนได้เพียงพอ
วัสดุกันน้ําซึม (Waterproof membranes) ควรมีความสามารถการกันน้ําซึมได้ดี แผ่นคอนกรีตกันทะลุ (Concrete protective
slab) สามารถรองรับน้ําหนักได้ดีไม่เปราะแตกหักง่าย ชั้นระบายน้ํา (Drainage medium) สามารถระบายน้ําได้ดี แผ่นใยกรอง
ดิน (Filter fabric) มีคุณสมบัติที่ให้น้ําไหลผ่านได้ดีแต่ป้องกันดินไหลออกมาได้ ดินปลูก (Planting media) ควรให้แร่ธาตุแก่พืช
ได้ในขณะที่พืชสามารถยึดเกาะได้ดี มีน้ําหนักไม่มากเกินไป วัสดุปิดผิว (Top dressing or mulch) ดูเป็นธรรมชาติไม่ควรให้ดู
แล้วรกรุงรัง พืชพันธุ์ (Plants and planting) ควรทนแรงลมได้ดี ใบไม่เปราะแตกง่าย ทนทานต่อโรค รากไม่ทําลายโครงสร้าง
อาคาร กระบะหรือหลุมปลูกต้นไม้ (Plant containers) ควรมีลักษณะ ขนาดสัมพันธ์กับพฤติกรรมและลักษณะของต้นไม้ ระบบ
ชลประทาน (Irrigation system) ควรวางแผนจัดวางระบบตั้งแต่ต้นก่อนก่อสร้างสวนหลังคาเพื่อหาตําแหน่งที่เหมาะสม การ
สร้างความสมบูรณ์แก่ดิน (Fertilization) ควรมีการบํารุงอยู่สม่ําเสมอให้เหมาะสมกับพืชชนิดนั้นๆ และสุดท้ายงานแสงสว่าง
(Lighting) จัดวางตําแหน่งให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามแนวความคิดการออกแบบ
คําสําคัญ: สวนหลังคา
ABSTRACT
Roof garden is well perceived to be a garden on the roof top of buildings and good for decoration
and temperature control. In fact, there are various benefits from roof garden such as economic benefit,
social benefit, environmental benefit, and scenery benefit. By simply looking at roof garden, one may think
it is just planting on buildings or on roof top of buildings. In reality, roof gardening requires deep
consideration regarding the design. Concrete slap used to make the roof has to be strong enough to support
the garden. Waterproof membrane needs to be reliable in preventing water from oozing out. Concrete
protective slap must be able to bear the weight and not fragile. Drainage medium should facilitate water
flow. Filter fabric must allow water to flow through but hold the soil. Planting media should provide
enough food for the plants and allow the plants to grow firmly while the weight f the media must not be
too heavy. Top dressing or mulch has to look natural and neat. Plants and planting must be strong enough
to stand the wind, leaves are not easily broken, plants can stand the disease and their roots must not affect
structure of the building. Plant containers need to match the natural shape of the plants and the way they
grow. Irrigation system needs to be planned well before start making the garden in order to design proper

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
_____________________________________________________________________________________________
positions of each item. Fertilization needs to be done periodically according to types of plants.
Lighting should be carefully designed for the best layout.
Key word: roof garden

บทนํา
ปัจจุบันความเจริญของเมืองต่างๆมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทําให้ราคาที่ดินของเมืองเหล่านี้ล้วนขยับปรับตัวสูงขึ้น
อย่างรวดเร็ว เมืองต่างๆเหล่านี้จึงต้องมีการก่อสร้างอาคารสูงทดแทนและกระจายไปทั่วพื้นที่ของเมือง ส่งผลให้พื้นที่ที่เป็นสีเขียว
ของเมืองมีน้อยลงทุกทีและพื้นที่ภายนอกอาคารในการทํากิจกรรมกลางแจ้งลดลงไปด้วย ดังนั้นเมืองต่างๆจึงพยายามหาพื้นที่สี
เขียวส่วนอื่นที่สามารถนํามาเป็นลานกิจกรรมกลางแจ้งได้ โดยการนําพื้นหลังคาดาดฟ้า (Roof slab) ของอาคารมาปรับเปลี่ยน
เป็นพื้นที่สีเขียวให้เป็นลานกิจกรรมแทน หรือที่เรียกว่า สวนหลังคา (Roof garden) เมื่อเมืองมีสวนหลังคามากขึ้น จึงเป็นผลดี
เกิดขึ้นตามมามากมายให้แก่เมือง เช่น
1.ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจที่สวนหลังคาช่วยเป็นฉนวนกันความร้อนภายนอกอาคารเข้าสู่ภายในอาคาร ทําให้ประหยัด
พลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศป้องกันการเสื่อมสภาพของพื้นดาดฟ้าบนอาคาร
2.ประโยชน์ด้านสังคมในการเป็นพื้นที่สําหรับทํากิจกรรมภายนอกร่วมกันของคนที่ทํางานหรืออาศัยภายในอาคาร
เดียวกัน ก่อเกิดสัมพันธภาพความเป็นเพื่อนระหว่างกันกลายเป็นสังคม และเป็นพื้นที่ที่สามารถสร้างความสงบแยกจากความ
วุ่นวายของเมือง
3.ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีส่วนช่วยดูดซับฝุ่นละอองกรองมลพิษในเมืองให้ดีขึ้น สามารถช่วยบรรเทาสภาวะเรือน
กระจก (Greenhouse effect) ของเมืองได้ ก่อเกิดความชื้นให้เย็นสบาย
4.ประโยชน์ด้านทัศนียภาพที่ช่วยสร้างภูมิทัศน์ร่มรื่นให้แก่เมือง
ส่วนใหญ่สวนหลังคามักอยู่บนอาคารขนาดใหญ่ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1) สวนหลังคาประเภท Extensive Roof garden เป็นสวนหลังคาประเภทที่ไม่ซับซ้อนมาก ซึ่งเป็นสวนที่มีหลุมปลูก
ตื้นๆ สําหรับปลูกไม้คลุมดิน เช่น หญ้า พลู กระดุมทองเลื้อย เป็นต้น หรือเป็นการนํากระถางปลูกต้นไม้สําเร็จรูป (Plant tub)
มาวางประดับสวนหลังคา
2) สวนหลังคาประเภท Intensive Roof garden เป็นสวนหลังคาประเภทที่มีความซับซ้อนในการก่อสร้างมากกว่า ซึ่ง
มีความเกี่ยวเนื่องกับโครงสร้างอาคารโดยตรง การก่อสร้างสวนหลังคาประเภทนี้ผู้ออกแบบสวนควรได้รับข้อมูลเบื้องต้นจาก
วิศวกรโครงสร้างเสียก่อนว่า น้ําหนักตายตัว (Dead load) 1 ของอาคารเป็นเท่าไร และน้ําหนักจร (Live load)2 ของอาคารที่
สามารถรับน้ําหนักได้มากน้อยแค่ไหน ตัวอย่างรูปแบบสวนหลังคาประเภทนี้ เช่น แบบการทํากระถางยกสูง (Raised planter)
เป็นรูปแบบที่สามารถเพิ่มความลึกของภาชนะปลูกได้ดีกว่ารูปแบบอื่น ด้วยการก่อผนังขึ้นมาเป็นกระถางปลูกและรองรับต้นไม้ที่
มีขนาดใหญ่ได้ หรือแบบการถมดินสูงให้เป็นเนินดิน (Earth berm) เป็นรูปแบบการทําพื้นสวนให้เป็นเนินสูงขึ้นมา และแบบบ่อ
หลุมปลูก (Depressed planter) เป็นรูปแบบที่ทําเป็นบ่อลึกลงไปจากระดับพื้นทางเดิน

ภาพ 1 แสดงรูปกระถางปลูกต้นไม้สําเร็จรูป (Plant tub) เป็นรูปแบบที่สามารถเคลื่อนย้ายปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา
ที่มา : พชร เลิศปิตวิ ัฒนา 2547.

1

น้ําหนักตายตัว (Dead load) คือ สิ่งที่เป็นน้ําหนักถาวร ได้แก่ เสา คาน พื้น โครงสร้างหลังคา (roof structure), ส่วนประกอบที่มีนา้ํ หนักถาวร (permanent functional
elements), วัสดุกันซึม, โครงสร้างบ่อน้ํา เป็นต้น
2
น้ําหนักจร (live load) คือ สิ่งที่เป็นน้ําหนักชั่วคราว ได้แก่ ผู้ใช้อาคาร (human occupants), เครือ่ งตกแต่ง (furnishing), อุปกรณ์บํารุงรักษา (maintenance equipment)
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ภาพ 2 แสดงรูปกระถางแบบก่ออิฐยกสูง (Raised planter) เป็นการก่ออิฐเป็นบ่อปลูกขึ้นมา
ซึ่งสามารถเพิ่มความลึกและความกว้างของกระถางปลูกได้ตามต้องการ
ที่มา : พชร เลิศปิติวัฒนา 2547

ภาพ 3 แสดงรูปแบบเนินดินสูงขึ้น (Earth berm) เป็นการถมดินเพื่อให้เป็นเนินสูงขึ้นมาสําหรับปลูกต้นไม้
ที่มา : พชร เลิศปิติวัฒนา 2547

ภาพ 4 แสดงรูปบ่อหลุมปลูก (Depressed planter) เป็นการทําบ่อหลุม
ปลูกลงไปจากพื้นทางเดินเพื่อปลูกต้นไม้
ที่มา : พชร เลิศปิติวัฒนา 2547

วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาแนวทางในการออกแบบสวนหลังคาที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น
2.เพื่อศึกษาข้อดีข้อเสียและข้อจํากัดในการนําสวนหลังคาไปประยุกต์ใช้ในการก่อสร้างจริง
3.เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่จําเป็นในการก่อสร้างสวนหลังคา

การออกแบบสวนหลังคา
การทําสวนหลังคา มีความแตกต่างจากการทําสวนในระดับพื้นดินเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นสวนที่อยู่บนอาคาร จึง
ต้องพึงระวังปัจจัยด้านการรับน้ําหนักสวนของโครงสร้างอาคาร การป้องกันน้ําท่วมขัง การป้องกันน้ํารั่วซึมลงสู่ห้องด้านล่าง การ
จัด วางตํ า แหน่ ง ต้ น ไม้ ข นาดใหญ่ ที่ ถูก ต้อ ง การป้อ งกั น ดิ น ชะล้า งออกจากหลุม ปลู ก เป็น ต้น ดั ง นั้ น การทํ า สวนหลั ง คาจึ ง มี
รายละเอียดมากกว่าสวนระดับพื้นดิน ซึ่งมีองค์ประกอบแต่ละชั้นภายในหลุมปลูก ดังนี้
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ภาพ 5 แสดงรูปตัดองค์ประกอบแต่ละชั้นภายในหลุมปลูกของสวนหลังคา
ประเภท Intensive roof garden
ที่มา : พชร เลิศปิติวัฒนา 2547
1. พื้นหลังคาคอนกรีต (Concrete slab)
โดยปกติอาคารทั่วไปที่ไม่มีสวนหลังคาหรือไม่ต้องรับน้ําหนักสิ่งใดเป็นพิเศษสามารถรับการถ่ายน้ําหนักที่ 200-400
กิโลกรัมต่อตารางเมตร แต่หากเป็นอาคารที่ต้องการมีสวนหลังคาประเภท intensive roof garden การรับน้ําหนักของพื้นสวน
ควรอยู่ที่ 1,200 ถึง 1,500 กิโลกรัมต่อตารางเมตรหรือมากกว่านั้น ซึ่งเป็นน้ําหนักที่เหมาะและง่ายต่อการออกแบบสวนบน
หลังคาทั้งด้านการออกแบบรองรับอุปกรณ์ตกแต่ง (furnishing) และคนจํานวนมากๆ พื้นหลังคาคอนกรีตที่เหมาะสําหรับทํา
สวนหลังคามักเป็นระบบพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforce concrete slab) ประเภทเสาและคาน (Post & Lintel) ซึ่ง
สามารถรับน้ําหนักวัสดุงานสวน เช่น ต้นไม้ใหญ่ วัสดุปลูก ประติมากรรมได้ดีเพราะมีคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่สามารถทําให้มี
ขนาดใหญ่และลึกมากกว่าปกติซึ่งป้องกันการแอ่นตัวตกท้องช้างของพื้นได้ดีกว่าพื้นระบบอื่น แต่หากพื้นดาดฟ้า (Concrete
slab) ที่รองรับสวนหลังคาเป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforce concrete slab) ประเภทเสาและคาน (Post & Lintel) ที่
ต้องรับน้ําหนักงานสวนมากเป็นพิเศษ เช่น มีต้นไม้ใหญ่หรือวัตถุที่มีน้ําหนักมากๆ การออกแบบคานคอนกรีตเสริมเหล็กก็ควร
วางตัวถี่มากกว่าปกติเพื่อป้องกันพื้นคอนกรีตของสวนหลังคาแอ่นเป็นกระทะ วิธีนี้มีประโยชน์คือ สามารถจัดวางต้นไม้ใหญ่ปลูก
ให้อยู่เป็นกลุ่มก้อนได้มากกว่า หรือจัดวางอย่างไรก็ได้แลดูมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น ทําให้ตําแหน่งของต้นไม้ใหญ่วางปูได้ทั่ว
พื้นที่สวน โดยไม่จําเป็นต้องวางอยู่ตรงหัวเสาหรือในแนวคานเท่านั้น และมีความง่ายมากขึ้นต่อการออกแบบของผู้ออกแบบสวน
หรือภูมิสถาปนิก

ภาพ 6 แสดงรูปตัดของโครงสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กที่เพิ่มคานถี่ขึ้นรับน้ําหนักสวนหลังคา
ที่มา : พชร เลิศปิติวัฒนา 2547
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2. วัสดุกันน้ําซึม (Waterproof membranes)
วัสดุกันน้ําซึมของงานสวนหลังคาเป็นวัสดุทําหน้าที่ป้องกันน้ําซึมลงสู่พื้นคอนกรีตด้านล่างโดยคุณสมบัติที่ดีของวัสดุกัน
น้ําซึม คือ ควรมีความทนทาน สามารถต้านการกระแทกจากเครื่องไม้เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ต่างๆได้ดี ไม่ฉีกขาดหรือเปื่อยง่าย
ยืดหยุ่นได้บ้าง ป้องกันการแทรกซึมของรากพืชและน้ําได้เป็นอย่างดี มีอายุการใช้งานยาวนาน ปราศจากการซ่อมแซมบ่อยครั้ง
หรือควรทนทานถาวรเหมือนอายุการใช้งานของอาคาร ป้องกันรังสีอุลตร้าไวโอเลต ทนสภาพการแปรเปลี่ยนของอุณหภูมิและ
ชั้นบรรยากาศ (atmospheric) ยืดหยุ่นทนทานต่อการเคลื่อนของจุดรอยต่อของโครงสร้างอาคาร (construction joints)
ป้องกันการกัดกินจากแมลง สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก และไม่เกิดปฏิกิริยาทางเคมี วัสดุกันน้ําซึมมีรูปแบบหลากหลายคือ
1) วัสดุกันน้ําซึมแบบแผ่น (Single-ply roof membranes) แบบแผ่นปูทั่วพื้นที่สวนสามารถป้องกันน้ํารั่วซึมได้แต่ต้อง
ระวังช่วงรอยต่อของแต่ละแผ่น หากต่อเชื่อมไม่ดีอาจมีปัญหาการรั่วซึมบริเวณนี้ได้
2) วัสดุกันน้ําซึมแบบเหลว (Fluid-applied Membranes) ชนิดทาทั่วพื้นที่สวน ซึ่งสามารถป้องกันน้ํารั่วซึมได้แต่การ
ใช้ระบบแบบทานี้จะใช้เวลาการปฏิบัติงานนานกว่าแบบอื่น
3) วัสดุกันน้ําซึมแบบเหลว (Fluid-applied Membranes) ชนิดพ่นทั่วพื้นที่สวน ซึ่งสามารถป้องกันน้ํารั่วซึมและมี
ความรวดเร็วในการปฏิบัติงานมากกว่า รูปแบบนี้จะขจัดปัญหาในเรื่องของรอยต่อ (joints) หรือพื้นที่ที่ยุ่งยากซิกแซก และ
สามารถขจัดปัญหาการซึมของน้ําเข้ารอยเชื่อมระหว่างพื้นอาคารแนวราบกับโครงสร้างที่เป็นแนวตั้ง (vertical structures) หรือ
ตามมุมได้ดี เช่น กระถางต้นไม้แบบยกสูง (raised planter beds) และขอบของวัสดุกันซึมนี้จะถูกผนึกติดแน่นเป็นอย่างดีกับ
ส่วนผนังของกระถางต้นไม้
4) น้ํายากันซึม (Water proofer).เป็นการผสมน้ํายากันซึมลงไปเป็นส่วนผสมของคอนกรีต ถ้ามีเนื้อคอนกรีต
สม่ําเสมอที่ดี ก็จะมีความสามารถป้องกันการซึมของน้ําได้ดี แต่ต้องเข้าใจหลักการใช้น้ํายากันซึม คือ
1. น้ํายากันซึมไม่ได้ทําหน้าที่ "อุดรู" เพื่อไม่ให้น้ําซึมผ่านคอนกรีต
2. น้ํายากันซึมทําหน้าที่ให้ "คอนกรีตเหลวตัว" เพื่อให้คอนกรีตแน่นตัวจนมีรูโพรงในคอนกรีตน้อยลง
3. น้ํายากันซึมต้อง "ผสมกับน้ําก่อน" แล้วจึงเอาน้ํานั้นไปผสมคอนกรีต
4. ถ้าใส่น้ํายากันซึมไปตอนโม่คอนกรีตที่ผสมน้ําแล้ว "น้ํายากันซึมจะไม่กระจายตัว" ไปทั่วมวลคอนกรีต
5. ถ้าน้ํายากันซึม "อยู่เป็นจุดๆในคอนกรีตจะทําให้คอนกรีตตรงนั้นไม่แข็งตัว”
6. ถ้าผสมน้ํายากันซึมมากเกินไปแม้จะถูกวิธีก็จะทําให้ "คอนกรีตไม่แข็งตัว" จะเสื่อมสภาพ
7. การใช้น้ํายากันซึมต้องอ่าน spec การใช้ก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง "อัตราส่วนน้ําต่อคอนกรีต" ว่าเป็นเท่าไร
ถ้าหากสวนหลังคามีหลุมปลูกหรือกระบะปลูกที่ใช้น้ํายากันซึม (Water proofer) เป็นส่วนผสมในตัวคอนกรีตแล้วก็ไม่มีความ
จําเป็นต้องใช้วัสดุกันซึมแบบแผ่น แบบพ่น และแบบทา แล้วก็ได้หากมีการผสมที่ดีถกู ต้องจริงๆ และไม่จําเป็นต้องมีแผ่นคอนกรีต
กันทะลุ (Concrete protective slab) ซึ่งจะกล่าวต่อไป
3. แผ่นคอนกรีตกันทะลุ (Concrete protective slab)
แผ่นคอนกรีตกันทะลุ (Concrete protection slab) มีหน้าที่เป็นตัวขวางกั้นป้องกันวัสดุของชั้นระบายน้ําเช่น เศษหิน
เศษอิฐ เข้ามาปนกับวัสดุกันน้ําซึม (Waterproof membranes) ซึ่งอาจมีผลให้วัสดุกันน้ําซึมฉีกขาดเสียหายได้ และป้องกันการ
แทรกทะลุของรากพืชสู่ชั้นวัสดุกันน้ําซึมที่จะมีผลกระทบให้น้ําซึมลงด้านล่างได้มากขึ้นเกิดการรั่วลงพื้นชั้นล่าง แผ่นคอนกรีตกัน
ทะลุนี้มักหล่อให้เป็นผิวเรียบหนาประมาณ 6.5-10.0 เซนติเมตร มีความลาดเอียง (slope) เล็กน้อยประมาณ 0.5 เซนติเมตร/
ฟุต เพื่อการระบายน้ําสามารถไหลไปยังจุดระบายน้ํา (drainage) จุดเดียวไม่กระจายไปทั่วพื้นที่ ผิวคอนกรีตพวกนี้อาจมีการ
แตกร้าวหากโดนการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิตลอดเวลาระหว่างความร้อนและความเย็น แต่เนื่องจากแผ่นคอนกรีตกันทะลุนี้มัก
ถูกปกคลุมด้วยวัสดุอื่นๆอีก ที่อยู่ชั้นบนต่อไป เช่น ดินปลูก เศษพืชและต้นพืช ทําให้คอนกรีตส่วนนี้ไม่ได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิดังกล่าว
4 ชั้นระบายน้ํา (Drainage medium)
ชั้นระบายน้ําทําหน้าที่ให้น้ําจากน้ําฝนและน้ําที่ให้แก่พืชใต้หลุมปลูกมีการไหลของน้ําที่คล่องตัวซึ่งควรมีลักษณะเป็นรู
พรุนหรือเป็นโพรงจํานวนมากๆ เพื่อการไหลของน้ําที่ดีและชั้นระบายน้ํานี้จะต่อเชื่อมกับระบบระบายน้ํา คือ ท่อระบายน้ําใต้
หลุมปลูกติดตั้งอยู่ในชั้นระบายน้ํานี้ วัสดุที่นิยมใช้ในชั้นระบายน้ําที่นิยมใช้คือ ก้อนกรวด พวกเศษอิฐ เศษหิน เศษกระเบื้องแตก
ซึ่งมีความสามารถในการระบายน้ําได้ มีราคาถูกหาซื้อได้ง่าย นอกจากนี้ มีการผลิตทําชั้นระบายน้ําเป็นแบบพลาสติกระบายน้ําที่
ชื่อว่า Grass-cell ซึ่งเป็นวัสดุที่มีน้ําหนักเบากว่าช่วยลดการรับน้ําหนักของโครงสร้างของพื้นสวนหลังคาได้เป็นอย่างดีและมี
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ความสามารถในการระบายน้ํา ที่ดีมาก แต่แ ผงระบายน้ํา พลาสติก Grass-cell หาซื้อ ค่อนข้ า งยากในเมือ งไทย เพราะไม่ มี
โรงงานผลิต ต้องมีการนําเข้าทําให้มีราคาสูง เช่น กล๊าสเซลล์ในชื่อ แผงพลาสติกระบายน้ําแบบรวงผึ้ง (Plastic Honeycomb
Drainage Board) ทําจากพลาสติกอัดแรงสูง (high-impact plastic) ซึ่งทําโครงสร้างเหมือนรวงผึ้ง (honeycomb) เป็นตาราง
หลุมหกมุมหกเหลี่ยม (hexagon) ความยาวต่อหนึ่งแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือ 30.5x30.5 เซนติเมตร มีคุณสมบัติที่ดีคือ มีความ
แข็งแรง ไม่เปราะแตกง่าย สามารถรับน้ําหนักจากด้านบน เช่น ดิน ต้นไม้ คน อุปกรณ์อื่นๆได้ดี มีน้ําหนักที่เบา ทําให้สามารถ
ประหยัดค่าใช้จ่ายของการรับน้ําหนักของโครงสร้างได้ การติดตั้งและตัดต่อทําได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเลต
มั่นคงถาวร ใช้งานยาวนาน ปราศจากการซ่อมแซม มีประสิทธิภาพในการระบายน้ําสูง

ภาพ 7 แสดงรูปกล๊าสเซลล์ที่ชื่อแผงพลาสติกระบายน้ําแบบรวงผึ้ง
(Theodore Osmundson, 1999)
ดังที่กล่าวข้างต้นว่าเพื่อการระบายน้ํา (Drainage) จากบ่อปลูกของสวนหลังคาลงสู่พื้นด้านล่างอาคารนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่ง
และต้องไม่ท่วมขัง จึงมีการออกแบบเพิ่มเติมโดยการวางท่อระบายน้ําแบบแนวราบและแบบแนวดิ่งคือ
1) ระบบระบายน้ําแนวราบและระบายน้ําด้วยท่อรูพรุน วางราบแผ่กระจายเป็นก้างปลา (Lateral Drain) สามารถทํา
ให้น้ําเกิดการระบายได้ทั่วพื้นที่ของสวน ลักษณะรูปแบบนี้เป็นระบบระบายน้ําใต้แปลงปลูก โดยมีท่อเจาะเป็นรูพรุนโดยรอบวาง
ในแนวระนาบยาวตลอดแนวปลายด้านหนึ่ง หรือทั้งสองปลายเชื่อมต่อกับช่องระบายน้ําเพื่อช่วยเพิ่มการระบายน้ําทั่วพื้นที่ได้ดี
ยิ่งขึ้น โดยท่อระบบนี้ต้องคลุมรอบด้วยแผ่นใยกรองดิน ระบบนี้มักวางตัวอยู่ในชั้นดินปลูก (Drainage medium)

ภาพ 8 แสดงรูปตัดระบบระบายน้ําโดยมีท่อระบายน้ําแนวราบวางเป็นก้างปลา (Lateral Drain)
(Theodore Osmundson, 1999)
2) ระบบระบายน้ําแนวตั้งโดยมีท่อรูพรุน สําหรับระบายน้ําวางในแนวตั้งต่อเชื่อมกับจุดหัวท่อระบายน้ํา ซึ่งเป็นตัวช่วย
การระบายน้ําในแนวราบที่ทําให้น้ําสามารถระบายได้อย่างรวดเร็วขึ้นเมื่อเวลาฝนตกหนักเป็นผลให้น้ําไม่ท่วมขัง และการระบาย
น้ํามีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบบนี้เหมาะกับกรณีที่บ่อปลูกหรือหลุมปลูกมีขนาดกว้างและลึกมากกว่าปกติ ลักษณะรูปแบบนี้เป็น
การใช้ท่อระบายน้ําภายในหลุมปลูกเป็นแบบโดม (Dome drain) ต่อท่อระบายน้ําแนวตั้งด้วยท่อ PVC เจาะรูพรุนโดยรอบหุ้ม
ด้วยแผ่นใยกรองดิน จากนั้นล้อมด้วยวัสดุระบายน้ําประกอบด้วย หินกรวด (pebbles) ขนาดเบอร์ 1 (ประมาณ 1/2 นิ้ว) และ
เบอร์ 2 (ประมาณ 1/3 –1/4 นิ้ว) และหุ้มด้วยแผ่นใยกรองดินอีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันมิให้ดินไหลผ่านได้หากไหลออกมาได้จะ
ยังคงมีอีกชั้นกั้นไว้
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ภาพ 9 แสดงรูปตัดของระบบระบายน้ําโดยมีระบบท่อระบายน้ําวางแนวตั้งเพื่อป้องกันน้ําขังเวลาฝนตกหนัก
ที่มา : พชร เลิศปิติวัฒนา 2547
ระบบระบายน้ําต้องมีการต่อเชื่อมกับรูท่อระบายน้ําที่พื้น ทําหน้าที่เป็นช่องระบายน้ําลงสู่ท่อระบายน้ําและลงสู่พื้นด้านล่าง
อาคาร ซึ่งควรมีฝาตะแกรงเพื่อป้องกันการอุดตันจากเศษดินเศษผงลงท่อระบายน้ํา รูปแบบที่ใช้ เช่น
1) ช่องท่อกลมฝาเรียบ (Round drain หรือ Deck drain) สามารถใช้ได้ทั้งท้องกระบะปลูกพืช (planting space)
และพื้นที่ดาดแข็ง (paved area)

ภาพ 10 แสดงฝาช่องท่อกลม (Round drain หรือ Deck drain) ควรเรียบเสมอกับผิวบนของชั้นระบายน้ํา
(Theodore Osmundson, 1999)
2) ช่องท่อแบบฝาโดม (Dome drain) มีลักษณะเป็นโดม (dome) รอบๆ ผิวเป็นรูพรุน (perforate) ระบบนี้สามารถ
ป้องกันการอุดตันจากใบไม้หรือเศษซากไม้ที่จะอุดตันปากท่อได้ดี

ภาพ 11 แสดงฝาช่องท่อระบายน้ําแบบโดม
(Theodore Osmundson, 1999)

25

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
_____________________________________________________________________________________________
ข้อพึงระวังของท่อระบายน้ําของสวนหลังคา
หลุม ปากท่อระบายน้ํา ที่พื้น ของสวนหลัง คามักเป็น จุดที่เ กิด การรั่วซึ ม ของน้ํา ทําให้ตัวท่อเกิ ด สนิม และโครงสร้า ง
คอนกรีตบริเวณนั้นเกิดการบวมจากการโดนน้ําที่รั่วซึมที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจากบริเวณรอยต่อเชื่อมระหว่างท่อระบายน้ํากับรูของ
โครงสร้างพื้นคอนกรีตได้รับการต่อเชื่อมไม่พิถีพิถันเท่าที่ควรจากฝีมือแรงงานที่ยังไม่ชํานาญหรือมีการเพิ่มเติมรูระบายน้ําที่พื้น
คอนกรีตในภายหลังจากการเสร็จสิ้นการทําพื้นดาดฟ้าแล้ว ทําให้ต้องมีการเจาะพื้นซึ่งไม่สามารถทําได้ดีเท่ากับการเว้นช่องรู
ระบายน้ําไว้ตั้งแต่ต้นของช่วงเวลาก่อสร้างตัวพื้นอาคาร
5. แผ่นใยกรองดิน (Filter fabric)
แผ่นใยกรองดินทําหน้าที่ในการป้องกันผงดินละเอียดผ่านเข้าสู่ชั้นระบายน้ําอันจะส่งผลให้เกิดการอุดตันของท่อระบาย
น้ําและดินถูกชะล้างออกไปเรื่อยๆ คุณสมบัติที่ดีของแผ่นใยกรองคือ ควรมีรูพรุนขนาดเล็กมากๆที่สามารถป้องกันการชะล้างเศษ
ผงของดินหรือวัสดุปลูกได้ดีแต่สามารถให้น้ําไหลแทรกซึมผ่านออกมาได้เป็นอิสระ ไม่ทําให้น้ําขัง น้ําหนักเบา ง่ายต่อการขนส่ง
ติดตั้งง่ายสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยจากรังสีอุลตร้าไวโอเลต มีความคงทนแข็งแรงไม่ฉีกขาดง่ายจากการรับน้ําหนักของวัสดุปลูก
และไม่เน่าเปื่อยง่ายจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมริ วมทั้งความชื้น รูปแบบแผ่นใยกรองดินที่นิยมใช้ เช่น
1) แผ่นใยกรองดินแบบตาข่ายมุ้งลวดพลาสติกซ้อนกัน มีราคาถูกมากแต่ประสิทธิภาพปานกลางซึ่งมีความสามารถการ
ซึมของน้ําได้แต่ผงดินขนาดเล็กอาจมีโอกาสเล็ดลอดได้เช่นกันและตาข่ายมุ้งลวดพลาสติกอาจถูกเศษดินเกาะอยู่ตามรูของตาข่าย
ซึ่งมีผลให้น้ําระบายได้ไม่ดีเท่าที่ควร ส่วนราคาถูกกว่าและหาซื้อได้ง่ายกว่า จึงกลายเป็นที่นิยมของสวนหลังคาหลายแห่ง ดังนั้น
การใช้จึงต้องมีการซ้อนประกบกันหลายชั้นเมื่อใช้งาน แต่ก็ยังคงมีโอกาสที่ผงดินเล็กๆ อาจมีไหลหลุดออกมาได้บ้าง การใช้
รูปแบบนี้จึงต้องพึงระวังข้อเสียนี้ด้วย
2) แผ่นใยกรองดินแบบผ้าที่เรียกว่าจีโอเทคไทล์ (Geotextile) ซึ่งมีความสามารถการซึมของน้ําได้ดีโดยไม่ทําให้ดินไหล
ผ่านได้ มีหลายแบบ เช่น เอนก้าเดรน (Enkadrain) ถูกทําเป็นผืนจากเส้นดายพลาสติกสังเคราะห์หยาบๆที่เป็นฝอยอิสระ มีความ
หนาที่แน่นอน เป็นม้วนประมาณ 30.5 เมตร มีความสามารถในการไหลผ่านของน้ําได้ในขณะที่สามารถป้องกันดินหรือวัสดุปลูก
ไหลออกได้เป็นอย่างดี แต่มีราคาสูง และอีกแบบคือ แผ่นจีโอเทค (Geotech) แบบนี้มีลักษณะคล้ายขนมกระยาสาด (caramel
corn) ประกอบด้วยเม็ดโพลีสไตรีนแผ่กว้าง (expanded polystyrene beads) ที่เชื่อมเป็นแผ่นด้วยกาวแอสฟัลท์ ขนาดผืน
ประมาณ 1.20 x1.20 เมตร มีความหนาหลายขนาด มีความสามารถในการไหลผ่านของน้ําได้ในขณะที่สามารถป้องกันดินหรือ
วัสดุปลูกไหลออกได้เป็นอย่างดี แต่มีราคาสูง แต่ปัจจุบันมีแผ่นใยกรองดินที่เป็นผืนผ้าสีครีมหรือสีเทาผลิตขึ้นมาเพื่อการใช้งานที่
ง่ายและราคาไม่สูงมาก สามารถม้วนห่อหักมุม ตามรูปทรงที่ต้องการได้ดี และยังคงสามารถป้องกันดินหรือวัสดุปลูกไหลออกได้
เป็นอย่างดี

ภาพ 12 แสดงแผ่นใยกรองดินเอนก้าเดรน
(Theodore Osmundson, 1999)

ภาพ 13 แสดงจีโอเทค (Geotech) มีลักษณะคล้ายขนมกระยาสาด (caramel corn)
(Theodore Osmundson, 1999)
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6. ดินปลูก (Planting media)
ดินปลูกทําหน้าที่เป็นที่ยึดเกาะของรากพืชและการเจริญเติบโตของพืช คุณลักษณะที่ดีของวัสดุปลูกสําหรับสวนหลังคา
คือ แข็งแรงทนทาน น้ําหนักเบา ระบายน้ําได้ดี มีความชื้นแต่ไม่เปียก มีอายุยาวนาน ยึดธาตุอาหารได้ดี ไม่เกาะตัวกันแน่น และ
ไม่เป็นผงเล็กเกินที่อาจถูกชะล้างได้ วัสดุปลูกที่นิยมสําหรับงานสวนหลังคา ได้แก่
1) การใช้วัสดุปลูกประกอบด้วย ดินผสมเปลือกถั่ว ขุยมะพร้าว ทราย เพราะสามารถเป็นแหล่งธาตุอาหารและยึดเกาะ
ของต้นพืชได้ ระบายน้ําได้ดี ราคาถูกสามารถหาได้ง่าย
2) วัสดุปลูกสังเคราะห์ เช่น เม็ดไลก้า (Leca) ดินเม็ดไดอโทแมซเอิร์ท (Diatomaceous earth)
ดินไอโซไลท์ (Isolite) เพอร์ไลท์ (Perlite) เวอร์มิคูไลท์ (Vermiculite) เทคโนฟลอร์ (Technoflor) ดินปลูกกรอแดน
(Grodan planting medium) เป็นต้น วัสดุปลูกเหล่านี้เป็นระบบสําเร็จรูปสามารถนําพืชปลูกได้ทันที นอกจากนี้ในบางครั้ง
หลุมปลูกหรือกระบะปลูกอาจมีความลึกมากเกินความจําเป็น จึงมีวิธีการเพิ่มระดับความสูงให้แก่วัสดุปลูกได้หลายวิธี เช่น
1)การใช้สไตโรโฟมหนุนด้านล่าง ซึ่งสามารถช่วยลดการใช้ปริมาณวัสดุปลูกให้น้อยลง ลดค่าใช้จ่ายของวัสดุปลูก การรับ
น้ําหนักของโครงสร้างพื้นสวนหลังคาไม่ต้องรับน้ําหนักมากเกินเหมาะสําหรับการหนุนกับดินปลูกที่ปลูกต้นไม้ขนาดเล็ก ซึ่งไม่
แนะนําให้ไปรองรับดินปลูกที่ปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่เพราะอาจมีโอกาสทําให้พืชล้มโค่นได้เพราะการหยั่งลึกของรากมีได้น้อยกว่า

ภาพ 14 แสดงการใช้สไตโรโฟมหนุนด้านล่างเพื่อลดปริมาณวัสดุปลูกหรือดินปลูก
ที่มา : จามรี อาระยานิมิตสกุล 2535.
1) การใช้เปลือกมะพร้าวหนุนด้านล่างของหลุมปลูก ซึ่งสามารถลดน้ําหนักของวัสดุปลูกที่กระทํา
ต่อโครงสร้างพื้นสวนให้น้อยลงได้ ราคาถูกหาได้ง่าย เป็นวัสดุธรรมชาติไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมและรากสามารถชอนไชและหยั่งลึก
ได้ดี แต่มีข้อเสียคือ ในอนาคตอาจทําให้ขุยมะพร้าวยุบตัวลงได้ เนื่องจากมีการดูดซับน้ําและย่อยสลายได้

ภาพ 15 แสดงการใช้เปลือกมะพร้าวอัดแน่นแทนโฟมเพื่อเพิ่มความสูงกรณีหลุมปลูกมีความลึกมาก
ที่มา : พชร เลิศปิติวัฒนา 2547.
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7. วัสดุปิดผิว (Top dressing or mulch)
โดยปกติควรให้มีความหนาประมาณ 1.0 เซนติเมตร ซึ่งเป็นตัวป้องกันความร้อน ความเย็นของอากาศได้ ป้องกันการ
เกิดน้ําแข็งเกาะที่รากพืชและเป็นตัวช่วยรักษาความชื้นไว้ในดินปลูก ตลอดจนสามารถสร้างความรู้สึกดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น วัสดุ
ปิดผิวนี้มักเป็นพวกเปลือกไม้ หรือเศษใบไม้ หากนานวันไปวัสดุปิดผิวนี้จะมีการเน่าเปื่อยลงซึ่งสามารถชดเชยการสูญเสียดินปลูก
ที่อยู่ชั้นล่างได้ ชั้นวัสดุปิดผิวไม่ควรใช้วัสดุที่มีความแข็งปราศจากการย่อยสลาย เช่น หินสีหรือก้อนกรวด เป็นต้น เพราะไม่
สามารถย่อยสลายกลายเป็นดินได้
8. พืชพันธุ์ (Plants and planting)
1) ข้อพิจารณาเพื่อการเลือกพืชพันธุ์สําหรับสวนหลังคา
ควรพิจารณาเรื่องน้ําหนักของพืช (consideration of weight) ขนาดของต้นพืช (size of trees) ว่าโครงสร้างพื้นที่ใช้
รองรับสามารถรับน้ําหนักและขนาดของต้นพืชนั้นๆได้มากน้อยเพียงไร ความสูงของต้นไม้ที่สูงสุดไม่ให้มีผลไปกระทบกับส่วนใด
ส่วนหนึ่งกับอาคาร เช่น กันสาด เป็นต้น เมื่อถึงเวลาที่ต้นพืชเติบโตเต็มที่ จุดสูงสุดของการแผ่ขยายของราก ใบไม้ กิ่งไม้ต้องไม่ให้
มีผลไปกระทบกับอาคารข้างเคียง ชนิดและขนาดของระบบรากพืชมีความสอดคล้องกับหลุมปลูกที่จะไม่ทําลายโครงสร้างพื้น มี
ความทนทานต่อภาวะแห้งแล้งและน้ําท่วมขังอยู่บ้าง ช่วงชีวิตของพืช (potential life span) ควรคํานึงมากเพราะการ
ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมต้นไม้ต้องมีค่าการขนส่ง ซึ่งสวนหลังคามักอยู่ที่สูง การขนส่งต้นพืชจะมีความยากลําบากกว่าสวนระดับพื้นดิน
จึงควรเลือกชนิดของพืชที่มีช่วงชีวิตที่ยาวพอควรจะเป็นการดีกว่า การเลือกชนิดของพืชที่หลากหลายผสมผสานกันด้วยไม้ยืนต้น
ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน ไม้เลื้อย เหล่านี้ต้องดูสวยงามเข้ากันได้ดีไม่มีผลกระทบต่อกัน การใช้สอยต้องหาว่าต้นพืชที่นํามาปลูกเพื่อ
จุดประสงค์ใดเช่น เพื่อความสวยงาม หรือเพื่อการได้ร่มเงา หรือได้ทั้งความสวยงามและได้ร่มเงา สภาพแวดล้อมและภูมิอากาศ
ของสวนหลังคาแห่งนั้นเป็นเช่นใดและเหมาะสมกับต้นพืชที่นํามาปลูกหรือไม่ พืชควรมีความทนทานต่อการตัดแต่ง เพราะหลุม
ปลูกมีเนื้อที่จํากัด การตัดแต่งรากพืชจึงเป็นสิ่งจําเป็น พืชที่ใช้ปลูกไม่ควรเป็นพืชที่ใบแตกง่ายในขณะเกิดการปะทะกับลมแรงบน
อาคาร และเรื่องการปรับเปลี่ยนต้นพืชทั้งไม้แดดและไม้ในร่มเป็นช่วงๆระยะเวลาตามการเจริญเติบโตของพืชแต่ละชนิด เช่น
หากไม้แดดบังต้นพืชที่เป็นไม้แดดเหมือนกัน อาจทําให้ต้นเตี้ยไม่ได้รับแสงแดดก็ตายได้ จึงต้องปรับเปลี่ยนต้นที่เตี้ยกว่าเป็นไม้ใน
ร่ม การร่วงของผลและใบพืชต้องไม่มีผลให้เกิดการอุดตันกับงานท่อระบายน้ําในส่วนต่างๆ เพราะหากเกิดการอุดตันขึ้นจะทําให้
เกิดการขังของน้ํา ซึ่งเป็นการเพิ่มน้ําหนักให้กับโครงสร้างอาคาร ในขณะเดียวกันเศษดินหรือวัสดุปลูกอาจล้นลอยออกมาได้
2) ขนาดของต้นไม้ (size of trees)
1) ขนาดความสูงของต้นไม้ที่เหมาะสมและไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมของอาคาร
ต้นไม้ขนาดเล็ก (small trees) ควรมีความสูงอยู่ที่ 3.0 - 4.5 เมตร
ต้นไม้ขนาดใหญ่ (large trees) ควรมีความสูงอยู่ที่ 6.0 - 7.6 เมตร
2) ข้อควรระวังคือ ขนาดต้นไม้ที่ใหญ่มักเกิดปัญหาเรื่องแรงลมที่มาปะทะกับต้นไม้ส่งผลให้เกิดการโค่นของต้นไม้
ก่อความเสียหายต่อส่วนอื่นๆ ดังนั้นวิธีการเพื่อต้านลมของต้นไม้ อาจด้วยวิธีการยึดด้วยไม้ยึดลําต้นหรือการขึงลวดสลิง
9. กระบะหรือหลุมปลูกต้นไม้ (Plant containers)
1) คุณลักษณะที่ดีของกระบะหรือหลุมปลูกต้นไม้
คือ ควรเป็นวัสดุทนแดดทนฝน และความเย็นได้ดี เพราะอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สามารถรักษาความชื้นได้ดี การ
ระบายน้ําภายในดี น้ําในกระบะหรือหลุมปลูกไม่ขังให้รากเน่าแต่ไม่แห้งเร็วจนเกินไปมีความสามารถรองรับน้ําหนักของวัสดุปลูก
และต้นพืชได้ดี ไม่เปราะแตกร้าวง่าย ปราศจากการรั่วซึม
2) ความลึกของหลุมปลูกสําหรับสวนหลังคาแบ่งตามต้นพืชแต่ละกลุ่ม (Richard H. Rogers, 1975)
กลุ่มไม้พุ่มขนาดเล็ก ความลึกชั้นดินของหลุมภาชนะปลูกคือ 0.45 - 0.6 เมตร
กลุ่มไม้พุ่มขนาดกลาง ความลึกชั้นดินของหลุมภาชนะปลูกคือ 0.6 - 0.75 เมตร
กลุ่มต้นไม้ขนาดเล็ก ความลึกชั้นดินของหลุมภาชนะปลูกคือ 0.75 - 0.9 เมตร
กลุ่มต้นไม้ขนาดใหญ่ ความลึกชั้นดินของหลุมภาชนะปลูกคือ 1.05 - 1.2 เมตร
3) ความกว้างของหลุมปลูกสําหรับสวนหลังคาแบ่งตามต้นพืชแต่ละกลุ่ม (Richard H. Rogers, 1975)
กลุ่มต้นหญ้า
ขนาดความกว้างของหลุมภาชนะปลูกไม่มีข้อกําหนด
กลุ่มไม้พุ่มขนาดเล็ก ขนาดความกว้างของหลุมภาชนะปลูกคือ 0.45 - 0.6 ม.
กลุ่มไม้พุ่มขนาดกลาง ขนาดความกว้างของหลุมภาชนะปลูกคือ 0.75-0.96 ม.
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กลุ่มต้นไม้ขนาดเล็ก ขนาดความกว้างของหลุมภาชนะปลูกคือ 1.20-1.80 ม.
กลุ่มต้นไม้ขนาดใหญ่ ขนาดความกว้างของหลุมภาชนะปลูกคือ 2.10-3.00 ม.
4) ข้อแนะนําแนวทางการก่อสร้างโครงสร้างหลุมปลูกกับโครงสร้างของอาคาร
1) การก่อสร้างให้ผนังหลุมปลูกแยกโครงสร้างออกจากกําแพงกันตกด้านหน้า
(Facade) มีผลดีคือ โครงสร้างของผนังบ่อปลูกและกําแพงกันตกด้านหน้าถูกแยกออกจากกันทําให้ไม่มีผลกระทบที่ต่อเนื่องกัน
กําแพงด้านหน้า (Facade) ไม่ต้องรับน้ําหนักจากแรงอัดของดินและน้ําที่อยู่ในหลุมปลูก ทําให้กําแพงซึ่งอยู่ด้านหน้าไม่ต้อง
ซ่อมแซมเพราะโอกาสเสียหายมีน้อยมาก การแทรกซึมของรากพืชไม่สามารถทะลุผ่านมาถึงกําแพงกันตกด้านหน้า ช่วย
แก้ปัญหาน้ําซึมออกมาด้านนอกกําแพงกันตกด้านหน้ามีผลให้กําแพงกันตกด้านหน้าไม่เกิดเชื้อราและสีไม่ร่อนออกมาได้ ช่องว่าง
ระหว่างผนังบ่อปลูกและกําแพงกันตกด้านหน้า (Facade) สามารถนํามาทําเป็นช่องระบายน้ําหรือรางน้ําได้ และช่องว่างนี้
สามารถถูกนํามาใช้เป็นช่องทางเดินงานระบบต่างๆ ได้ เช่น ท่อน้ํา สายไฟฟ้า

ภาพ 17 แสดงการแยกโครงสร้างผนังสวนหลังคาและกําแพงด้านหน้า (Facade)
ที่มา : พชร เลิศปิติวัฒนา 2547.
2) การก่อสร้างให้ผนังบ่อปลูกแยกโครงสร้างออกจากอาคารสูง (Tower) ซึ่งส่งผลดีคือ ทําให้การรับแรงสอง
ส่วนนี้ถูกแยกออกจากกัน และง่ายต่อการตรวจสอบ สามารถป้องกันน้ําซึมเข้าสู่อาคารได้ที่อาจทําให้ผนังภายในของอาคารเกิด
เชื้อรา ป้องกันการแทรกซึมของรากทะลุผ่านเข้าภายในอาคาร ช่องว่างระหว่างผนังบ่อปลูกและผนังอาคารสูง (Tower) นี้
สามารถใช้ในการเดินงานระบบต่างๆได้ เช่น ท่อน้ํา สายไฟฟ้า และสามารถเป็นทางเดินสําหรับงานบํารุงรักษาได้ และช่องว่าง
ระหว่างผนังบ่อปลูกและผนังอาคารสูงสามารถนํามาทําเป็นช่องระบายน้ําหรือรางน้ําได้

ภาพ 18 แสดงรูปตัดการแยกโครงสร้างของผนังอาคารสูง (Tower) กับผนังหลุมปลูกออกจากกัน
ที่มา : พชร เลิศปิติวัฒนา, 2547
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5) วัสดุของกระบะปลูกต้นไม้
คุณลักษณะที่ดีคือ แข็งแรงมั่นคง ถาวร อายุการใช้งานยาวนาน สามารถป้องกันเชื้อราได้ดี ปราศจากการซึมของน้ําใน
ภาชนะปลูก รักษารูปร่างรูปทรงและสีให้ถาวร ทนทานต่อแสงอุลตร้าไวโอเลต ได้แก่ กระถางปลูกกระเบื้องดินเผา (terra-cotta)
สามารถทําการเคลื่อนย้ายได้แต่อาจมีน้ําหนักมาก ภาชนะปลูกพวกพลาสติกป้องกันอุลต้าไวโอเลต เช่น ภาชนะปลูกโพลีสไตรีน
(polystyrene containers) เป็นต้น ซึ่งมีน้ําหนักเบาสามารถเคลื่อนย้ายได้ และภาชนะปลูกปูด้วยวัสดุต่างๆ เช่น กรวดล้าง หิน
ทราย หินกาบ เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแนวความคิดของผู้ออกแบบและความต้องการของเจ้าของโครงการ
10. ระบบชลประทานหรือระบบการให้น้ําแก่พืช (Irrigation system)
1) ประเภทระบบชลประทานสําหรับงานสวนหลังคา
1) การให้น้ําโดยฉีดน้ําด้วยสายยาง เป็นวิธีการง่ายๆ การรดน้ําพืชมีความทั่วถึง
มากกว่าไม่ว่าพืชบริเวณนั้นจะถูกบดบังด้วยต้นไม้ที่อยู่ด้านหน้า เพราะผู้รดน้ําสามารถเปลี่ยนแนวการรดน้ําได้ แต่ควรจัดวาง
ตําแหน่งหัวก๊อกซ่อนหรือเก็บให้ดูเรียบร้อย
2) การให้น้ําด้วยระบบสเปรย์ (spraying water system) ซึ่งเป็นระบบพ่นน้ําเป็นละออง เช่น ระบบสปริงเกอร์
(sprinkler irrigation)
3) การให้น้ําด้วยระบบน้ําหยด (drip irrigation system) ซึ่งเป็นระบบที่ปล่อยน้ําทีละน้อยด้วยหัวหยดน้ํา (emitters
หรือ spray heads) ที่ปลายขนาด 6.4 มิลลิเมตร เป็นท่อพลาสติกที่ปรับได้อยู่เหนือระดับของราก ระบบนี้จะปล่อยน้ําเป็นจุดซึ่ง
น้ําจะกระจายไปรอบด้านเหมือนผลแพร์ แต่ปัญหาของระบบมักจะเกิดขึ้นกับการอุดตันของหัวหยดน้ําจากดินทําให้น้ําไม่ไหลและ
พืชตายในที่สุดหรือการถูกเหยียบย่ําจากเด็กและสัตว์เลี้ยง ทําให้หัวหยดน้ําเสียหาย ดังนั้นจึงต้องมีการตรวจเช็คอยู่สม่ําเสมอ
ระบบสปริงเกอร์และระบบน้ําหยดนั้นต้องออกแบบให้ดินได้รับน้ําเพียงพอในวันต่อวันหรือตามตารางการให้น้ํา ซึ่งอาจ
ต้องใช้ระบบควบคุมโดยนาฬิกา (Electric clock) ของการให้น้ําหรือระบบควบคุมระดับความชื้นอัตโนมัติ (Moisture sensor)
ที่สามารถควบคุมการปฏิบัติงานการให้น้ําเมื่อดินเริ่มมีความชื้นต่ําด้วยระบบออโตเมติกแต่อาจเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่าย
4) ระบบชลประทานอื่นมีมากมายแต่ไม่เป็นที่นิยมมากนัก เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของไทยด้านนี้ยัง
พัฒนาไม่มากเท่าที่ควร จึงต้องนําเข้าซึ่งจะมีราคาสูงไม่คุ้มค่า แต่ระบบพวกนี้จะมีข้อดีคือ ทําให้ไม่ต้องเสียเวลาในการบํารุงรักษา
และรดน้ําแก่พชื ให้เสียค่าจ้างแรงงาน เพราะระบบจะทํางานเองอัตโนมัติเพียงแค่คอยเช็คเป็นช่วงๆนานๆครั้ง ระบบดังกล่าว เช่น
ระบบออพติมา (Optima system) และระบบซินโค (ZinCo system) เป็นต้น
5) ระบบชลประทานที่ทําเป็นกระถางปลูกสําเร็จรูป เช่น กระถางระบบซีเครทซีรีส์แพลนท์เตอร์ (Seacrest series
planter) หรือกระถางบรรจุน้ํา (Container Watering System) เป็นระบบที่ผนังของภาชนะปลูกมีลักษณะกลวง (hollow
wall) ซึ่งมีไว้เพื่อบรรจุน้ําโดยท่ออยู่ข้างใต้เชื่อมกับหัวต่อของภาชนะปลูกและเติมน้ําให้เต็ม เมื่อดินเริ่มแห้งจะมีระบบ moisture
sensor เป็นตัวควบคุมไม่ให้ดินแห้ง ก็จะทํางานโดยปล่อยน้ําออกมาทีละน้อยเพื่อให้ดินชุ่ม จากนั้นระบบจะปิดเองอัตโนมัติ
ระบบนี้เวลาที่เติมน้ําลงไปในช่องกลวง (Hollow wall) ของภาชนะปลูกนี้สามารถใช้ได้ 2 ถึง 4 อาทิตย์จึงค่อยเติมน้ําใหม่ ระบบ
นี้มีราคาสูงเพราะต้องนําเข้าจึงต้องพิจารณาว่าเหมาะต่อการนํามาใช้เพียงไร หรือระบบโมนาแพลนท์ (Mona plant system)
(MPS) เป็นระบบที่เพิ่มอ่างเก็บน้ํา (reservoir) วางไว้ภายในภาชนะปลูก ด้านบนของอ่างเก็บน้ํา นี้จะเป็นรูพรุนที่เป็นตัวให้น้ํา
ภายในซึมขึ้น มาเพื่อให้ดินชุ่มชื้น โดยมีท่อต่อกับตัว reservoir เพื่อเติมน้ําลงไปเมื่อภายในแห้ง และมีตัวควบคุมเพื่อรักษาระดับ
ความชื้นของดินไม่ให้เปียกหรือแห้งจนเกินไป ระบบนี้มีราคาสูงเพราะต้องนําเข้าจึงต้องพิจารณาว่าเหมาะต่อการนํามาใช้เพียงไร

ภาพ 19 แสดงรูปตัดกระถางระบบซีเครทซีรีส์ แพลนท์เตอร์ (Seacrest series planter)
(Theodore Osmundson, 1999)
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ภาพ 20 แสดงกระถางระบบโมนาแพลนท์ (Mona plant system) (MPS)
(Theodore Osmundson, 1999)
2) ข้อแนะนําต่อการออกแบบระบบงานให้น้ําแก่พืช
1) สถาปนิกและวิศวกรโครงสร้างและวิศวกรงานระบบสุขาภิบาลควรประสานงานกับภูมิสถาปนิกหรือผู้ออกแบบสวน
ตั้งแต่ต้นก่อนการออกแบบอาคาร เพื่อการออกแบบให้น้ําแก่พืชได้รับการเตรียมการไว้ล่วงหน้า อันจะเป็นการลดข้อผิดพลาดได้
หากภูมิสถาปนิกได้มามีส่วนร่วมเมื่องานอาคารเสร็จสิ้นไปแล้วจะมาเพิ่มเติมท่อน้ําอาจส่งผลกระทบ ทําให้การเจาะช่องท่อประปา
เพิ่มมีความยากลําบากและน้ําอาจรั่วซึมบริเวณรอยเชื่อมระหว่างท่อประปากับช่องท่อที่เจาะบนพื้นหลังคาได้มากกว่า
2) หัวก๊อกน้ําที่ต่อเข้ากับสายยางฉีดน้ํา หัวสปริงเกอร์ และหัวหยดน้ํา (emitters) ควรได้รับการออกแบบซ่อนใน
ตําแหน่งที่เก็บมิดชิด ไม่เดินสะดุด และใช้งานได้สะดวก
3) ท่อระบบชลประทานไม่ควรใช้ท่อที่เป็นสนิม และการจัดวางระดับท่อน้ําควรให้ลึกมากกว่า 20 เซนติเมตรขึ้นไป
เพราะหากดินปลูกอัดตัวแน่นจะทําให้เกิดการยุบตัวของดินปลูก เป็นผลให้เห็นท่อน้ําโผล่ออกมาไม่เรียบร้อย
4) การจัดวางตําแหน่งของหัวสปริงเกอร์ ควรคํานึงถึงการพ่นละอองน้ําที่ไม่ควรให้โดนผนังกําแพงหรือผนังอาคารอยู่
เป็นประจํา เพราะหากผนังนั้นๆ เป็นผนังทาสีจะทําให้เกิดการร่อนของสีได้และผนังจะกร่อนในที่สุด
11. การสร้างความสมบูรณ์แก่ดิน (Fertilization)
ดินควรได้รับการพรวนดินเพื่อการชอนไชของรากเป็นไปด้วยดี เติมดินเพื่อพืชได้การยึดเกาะและได้อาหารจากดิน
เพียงพอ ใส่ปุ๋ยอยู่สม่ําเสมอให้พืชเจริญเติบโตดี แข็งแรงและสวยงาม หรือการสร้างความอุดมสมบูรณ์แบบอัตโนมัติ (Automatic
Fertilization) เป็นการให้สารอาหารหรือปุ๋ยแบบเหลว โดยทํางานด้วยเครื่องกลที่เป็นระบบการฉีดพ่นอัตโนมัติ (automatically
injecting) ใช้ร่วมกับระบบสปริงเกอร์ (Sprinkler system) ระบบนี้สามารถทํางานได้ในปริมาณที่มากและมีข้อดีในการลงทุน
เพียงครั้งเดียวแต่ไม่ต้องใช้แรงงานมากมายกับการให้สารอาหาร และการสร้างความอุดมสมบูรณ์ด้วยไส้เดือนดิน (Earthworms)
เป็นอีกวิธีหนึ่งในการเสริมประสิทธิภาพของดินที่เป็นระบบธรรมชาติ แต่ดินที่ใช้ต้องไม่ใช่ดินเหนียว หรือดินทรายแข็งจนเกินไป
เพราะไส้เดือนไม่สามารถอยู่ได้ วิธีนี้สามารถลดค่าใช้จ่ายรายปีได้เป็นอย่างดี

ภาพ 21 แสดงเครื่องกลของระบบการสร้างความอุดมสมบูรณ์แบบอัตโนมัติ (Automatic Fertilization)
(Theodore Osmundson, 1999)
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12. งานแสงสว่าง (Lighting)
1) คุณลักษณะที่ดีของงานแสงสว่าง
สามารถให้แสงสว่างเพียงพอต่อการใช้งาน เพื่อสามารถสร้างและกําหนดทิศทาง สร้างความเด่นชัดให้กับประติมากรรม ต้นพืช
ได้ ตกแต่งให้กับตําแหน่งฟังก์ชั่นต่างๆ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น สามารถสร้างความปลอดภัย ป้องกันอาชญากรรมแก่ผู้ใช้สวนได้ มีความ
มั่นคงแข็งแรงถาวร ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ความชื้น และแสงสว่างไม่จ้าส่องเข้าตา
2) ระดับความสูงของดวงโคม
ระดับความสูงของดวงโคมมีผลต่อการให้แสงสว่างกับพื้นที่สวนหลังคาและสามารถให้อารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่าง อาทิ
1) แบบดวงโคมระดับสูงเหนือศีรษะ ทําให้พื้นที่สวนได้รับแสงสว่างที่ดีชัดเจน แบบเปิดเผยเห็นทั้งหมด มักใช้
กับบริเวณที่เป็นลานการกีฬาของสวนหลังคา
2) แบบดวงโคมระดับเอว ทําให้พื้นที่สวนได้รับแสงสว่างระดับต่ํากว่าเอวสว่างเป็นจุดๆและสามารถใช้เป็น
แสงนําทางในการเดินบนทางเดินเท้า
3) แบบดวงโคมเตี้ยต่ํากว่าหัวเข่า ทําให้สามารถสร้างบรรยากาศสลัวไม่สว่างเกิน ดวงโคมดูไม่เกะกะสายตา
เพื่อเน้นแนวทางเดินให้กับสวน
4) แบบปักดวงโคมที่พื้นดินส่องขึ้น ทําให้พื้นที่สวนได้รับแสงสว่างที่สร้างบรรยากาศสลัวไม่สว่างเกิน อาจทํา
ให้เกิดความรู้สึกลึกลับน่าค้นหา หรือเป็นการเน้นวัตถุนั้นๆได้อีกทางหนึ่ง
3) รูปแบบการยึดเสาไฟ
มีหลากหลายวิธี เช่น
1) การยึดเสาไฟกับโครงสร้างพื้นทางเดินของสวนหลังคาด้วยสลักเกลียว (bolts) หรือการเชื่อมตัวเสากับ
แผ่นโลหะที่ยึดติดกับพื้นคอนกรีต
2) เสาไฟยึดกับแท่นคอนกรีตสี่เหลี่ยมที่วางบนดินอัดแน่น ซึ่งสามารถยึดเสาไฟได้ ประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะ
แทนที่จะยึดเสาไฟบนเสาคอนกรีตที่เชื่อมยึดกับพื้นดาดฟ้ากลับยึดเสาไฟที่แท่นคอนกรีตวางบนดินอัดแน่นแทน ทําให้ไม่ได้ยึด
ยาวลงไปถึงตัวโครงสร้างของพื้นดาดฟ้าจึงประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าแต่วัสดุปลูกต้องอัดแน่นเพียงพอ
3) กรณีเสาไฟเตี้ยการติดตั้งอาจใช้เสาเหล็ก (Steel flange) ยึด ต้องระวังมิให้เกิดการกระทบกระเทือนต่อ
วัสดุกันน้ําซึมซึ่งการยึดของเสาเหล็กนี้ควรยึดบนแผ่นคอนกรีตกันทะลุ (Concrete protection slab) ที่วางเหนือวัสดุกันน้ําซึม
ข้อควรระวังในการยึดเสาไฟกับโครงสร้างพื้น การเจาะโครงสร้างพื้นหลังคา (Structure slab) เพื่อยึดเสาไฟนั้น อาจใช้สลัก
เกลียว (bolts) ยึดโดยต้องอุดผิว (sealed) ระหว่างสลักเกลียว (bolts) กับ โครงสร้างพื้นหลังคาให้น้ําไม่รั่วซึม หากเป็นการยึด
เสาไฟระดับสูง การยึดของเสาเหล็ก (Steel flange) อาจยึดด้วยสลักเกลียวที่ยึดเจาะผ่านทะลุถึงโครงสร้างพื้นหลังคา
(Structure slab) และต้องมีการอุด (sealed) อย่างดีตรงรอยต่อจุดต่างๆ เพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ํา

ภาพ 22 แสดงการยึดโครงเสาเหล็ก(Steel flange) กับแผ่นคอนกรีตกันทะลุ (Concrete protection slab)
ใช้ในกรณีที่เสาไม่สูงและมีน้ําหนักไม่มาก เช่น เสาไฟ ระดับต่ํา
(Theodore Osmundson, 1999)
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ภาพ 23 แสดงการยึดโครงเสาเหล็ก (steel flange) ด้วยสลักเกลียว (Bolts) ที่ยึดเจาะผ่านทะลุถึง โครงสร้างพื้นหลังคา
ใช้ในกรณีที่เสาสูงและมีน้ําหนักมากต้องทนต่อกระแสลม
(Theodore Osmundson, 1999)

บทสรุป
การออกแบบสวนหลังคา มีองค์ประกอบต่างๆ ที่ต้องคํานึงมากมายที่ล้วนมีความสําคัญและมีหน้าที่จําเป็นที่แตกต่าง
กันออกไป ดังนั้นหากต้องการทําสวนหลังคาก็สามารถนําองค์ประกอบเหล่านี้มาใช้ประกอบการออกแบบ โดยจะพบว่าพื้นหลังคา
คอนกรีต (Concrete slab) ของสวนหลังคาควรมีความแข็งแรงเพียงพอต่อการรับน้ําหนักทั้งดินทั้งต้นไม้ วัสดุกันน้ําซึม
(Waterproof membranes) แผ่นคอนกรีตกันทะลุ (Concrete protective slab) ชั้นระบายน้ํา (Drainage medium) แผ่นใย
กรองดิน (Filter fabric) ดินปลูก (Planting media) วัสดุปิดผิว (Top dressing or mulch) พืชพันธุ์ (Plants and planting)
ระบบชลประทานหรือระบบการให้น้ําแก่พืช (Irrigation system) การสร้างความสมบูรณ์แก่ดิน (Fertilization) งานแสงสว่าง
(Lighting) เหล่านี้ควรพิจารณาเลือกใช้อย่างถูกวิธี เหมาะสม ปลอดภัยแก่ผ้ใู ช้งาน ตอบสนองการใช้งานได้ดี
มีความคงทน และอายุการใช้งานที่ยาวนาน แต่สิ่งที่เป็นหลักสําคัญของการทําสวนหลังคานั่นคือ การวางแผนตั้งแต่ต้นโดยเฉพาะ
หากเป็นสวนหลังคาประเภท Intensive roof garden ซึ่งเป็นหลุมปลูกลึกกว่าสวนหลังคาประเภท Extensive roof garden ที่
เป็นเพียงการนํากระถางมาวางหรือหลุมปลูกแบบตื้นๆนั้น การวางแผนจึงต้องเริ่มดําเนินการตั้งแต่การทําแบบอาคารที่ต้อง
เตรียมการในเรื่องของโครงสร้างโดยรวมที่รับน้ําหนักงานสวนหลังคาจากวิศวกรโครงสร้าง งานป้องกันน้ําซึมและงานระบบต่างๆ
ไม่ว่า งานไฟฟ้า งานสุขาภิบาล เหล่านี้ล้วนจําเป็นที่ควรมีวิศวกรในแต่ละด้านเข้ามาร่วมออกแบบ เพราะหากมีความผิดพลาดใน
เรื่องดังกล่าว การแก้ไขปัญหาอาจกลายเป็นเรื่องยากหรืออาจแก้ไม่ได้เลย เนื่องจากสวนหลังคามีองค์ประกอบการก่อสร้างที่มาก
และซับซ้อน
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บทคัดย่อ
โรงพยาบาลเป็นอาคารสาธารณะที่จําเป็นต่อการให้บริการแก่คนทุกคน จึงจําเป็นที่จะต้องคํานึงถึงหลักการใช้
Universal design เพื่อมาตอบสนองพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนพิการ การวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นศึกษา
ใน 2 ประเด็นหลัก คือ หนึ่ง ประเด็นลักษณะทางกายภาพของพื้นที่เพื่อให้ทราบถึงลักษณะของรูปแบบ ขนาด ที่ตั้ง ระยะ
และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ที่ตอบสนองการใช้งานที่เหมาะสมสําหรับคนพิการ สอง ประเด็นด้านพฤติกรรมการใช้งาน
เชิงพื้นที่ในส่วน Public Zones ของโรงพยาบาล สําหรับคนพิการฯ โดยมุ่งเน้นศึกษากิจกรรม พฤติกรรมและปัญหาที่
เกิดขึ้นจริงในส่วน Public Zones ของโรงพยาบาล การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงประจักษ์โดยใช้วิธีประเมินลักษณะทาง
กายภาพหลังการเข้าใช้พื้นที่ (Post Occupancy Evaluation,POE) ซึ่งใช้วิธีการประเมิน 2 แบบ คือ แบบสํารวจ และ
วิธีการทดลอง โดยแบบการสํารวจมุ่งศึกษาประเด็นปัญหาและอุปสรรค ของสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผลต่อการใช้
พื้นที่ทํากิจกรรมสําหรับคนพิการ จากการสํารวจของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเชิงพื้นที่ๆมีความรู้และความชํานาญ
ในการออกแบบเพื่อมวลชน และการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับสถานบริการสุขภาพ ส่วนในการทดลองจะเป็นการทดลองจาก
กลุ่มคนพิการประเภทต่างๆ เพื่อศึกษากิจกรรมและพฤติกรรมการเข้าใช้พื้นที่จริงในส่วนของ Public Zones ของ
โรงพยาบาล สุดท้ายงานวิจัยนี้จะได้ แนวทางการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพในส่วน Public Zones ของโรงพยาบาล
เพื่อตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้บริการ ที่เป็นไปตาม หลักการ Universal Design
คําสําคัญ: ลักษณะทางกายภาพ, คนพิการ, พื้นที่ส่วนกลาง, โรงพยาบาล, การออกแบบเพื่อมวลชน

ABSTRACT
The hospital is a public building that is the primary right to provide services to everyone. So far, It
is necessary to take into consideration the principle of Universal design in responding to behavior of
users, particularly, person with disability. This research study focuses on 2 main issues, (1) The physical
feature of the public areas for measurement and collection regarding to the style, size and location of
facilities whether that meet the requirement and/or appropriate for people with disabilities. (2) Behavior
of users with disabilities in accessing to spaces and service facilities in the hospital public zones by focused on the involvement between activities, behaviors and problems occurred. This research is using
empirical study method to assess and evaluate the physical features by the process of Post Occupancy
Evaluation, (POE), which uses 2 evaluation methods, survey/observation (Cognitive walkthrough) and
scenario access audit methods. In details, the survey/observation focuses on the obstacles of a physical
environment that affect space, service activities regarding people with different types of disabilities. The
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process of obstruction determination is operated by the group of design specialists in public function
and health care facility. On the other hand, the scenario access audit process is operated by participation of the group for persons with disabilities for observation and measurement of the level of accessibility in the real patient flow with actual sites and spaces in the Public Zones. Therefore, this research
will speculate all the problems and conclude with the design guidelines to improve the physical features of the public zones in responding to the usability of the service facilities toward the Universal Design approach.
Keywords: Physical Improvement, Disability person, Public Zone, Hospital, Universal Design

บทนํา
ปัจจุบันประเทศไทยมีจํานวนคนพิการมากขึ้นจากข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 ข้อมูลประมวลผลจาก
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางคนพิการสํานักงานส่งเสริมและคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ข้อมูลคนพิการ: ทั้งหมด 1,142,359
ราย ข้อมูลคนพิการ: เสียชีวิต 136,648 ราย และข้อมูลคนพิการ: มีชีวิต 1,005,711 ราย (สํานักงานส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.)) ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิของ
คนพิการไว้ในบทบัญญัติ เรื่อง สิทธิเสรีภาพของประชาชน เช่นรัฐต้องจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนทุกชนชั้น ผู้ยากไร้
คนพิการ ทุพพลภาพ ต้องได้รับการศึกษาทัดเทียมบุคคลอื่น (บทบาทภาครัฐเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
,สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข) แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555 –
2559 ( แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ,พ.ศ. 2555 – 2559) เป็นแผนได้เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการสําคัญในการสร้างสังคมที่บูรณาการเพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม การให้
คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติต่อคนพิการและผู้ดูแลคน
พิการ ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ถือเป็นหน่วยงานหลัก ที่มีบทบาทสําคัญและมีภารกิจหน้าที่ให้บริการด้านสาธารณสุข จึง
เห็นถึงความสําคัญในการช่วยเหลือและช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ จึงได้ดําเนินการเกี่ยวกับนโยบายด้านสังคมสําหรับ
คนพิการ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้านสังคมสําหรับคนพิการของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มของคนพิการ ถือเป็น
กลุ่มของผู้รับบริการด้านสาธารณสุขที่มีจํานวนมากกลุ่มหนึ่ง ซึ่งการเข้ารับบริการด้านสาธารณสุข ซึ่งตามพระราชบัญญัติ
นโยบายและแผนงานด้านสังคมสําหรับคนพิการ กําหนดให้หน่วยงานราชการ รวมทั้ง โรงพยาบาลมีการจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวกขั้นพื้นฐานขั้น ประกอบไปด้วย ที่จอดรถ ลิฟต์ ทางลาด ห้องน้ําคนพิการ ป้ายและสัญลักษณ์ แต่จะเห็นว่า ประเภทผู้
พิการที่ประกอบไปด้วย 6 ประเภท ประกอบด้วย ความพิการทางการได้ยิน ,ความพิการทางการมองเห็น, ความพิการทางการ
เคลื่อนไหว ,ความพิการทางจิตใจและพฤติกรรม, ความพิการทางสติปัญญา, ความพิการทางการเรียนรู้ ซึ่งปัญหาที่พบจะเห็น
ว่าทางโรงพยาบาลได้มีการจัดสิ่งอํานวยสะดวกแก่คนพิการตามขั้นพื้นฐานแท้ที่จริงแล้ว ประเภทของคนพิการบางประเภทยัง
ไม่ได้การจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อประเภทความพิการได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง ดังนั้นการวิจัยนี้เพื่อเสนอแนะ
แนวทางการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพในส่วน Public Zones ของโรงพยาบาล เพื่อตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้บริการ
ที่เป็นไปตามหลักการ Universal Design

วัตถุประสงค์เพื่อการวิจัย
1.เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ตอบสนองการเข้าถึงกิจกรรมที่เหมาะสมของคนพิการดังกล่าวภายใน
ส่วนPublic Zones ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่เป็นไปตามหลัก Universal Design
2.เพื่อศึกษาข้อจํากัดทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว (Mobility) ของคนพิการประเภททางกายหรือการ
เคลื่อนไหว, คนพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมายและคนพิการทางการมองเห็น ในการเข้าถึงกิจกรรมของพื้นที่
ภายในส่วน Public Zones โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
3.เพื่อศึกษาความต้องการใช้หลักการ Universal Design ของผู้ใช้บริการประเภทคนพิการทางกายหรือการ
เคลื่อนไหว, คนพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมายและคนพิการทางการมองเห็น กับลักษณะทางกายภาพ ในส่วน
Public Zones โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
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4.เพื่อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพในส่วน Public Zones โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
นเรศวร เพื่อตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้บริการ ที่เป็นไปตามหลักการ Universal Design

คําถามการวิจัย
1.สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในอาคารตําแหน่งใดที่เป็นอุปสรรคต่อพฤติกรรมและกิจกรรมการเข้าใช้พื้นที่
ของคนพิการประเภททางกายหรือการเคลื่อนไหว, คนพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมายและคนพิการทางการ
มองเห็น
2.มีอะไรบ้างที่เป็นความต้องการของการใช้หลัก Universal Design กับลักษณะทางกายภาพ ในส่วน
Public Zone ของโรงพยาบาล
3.ลักษณะทางกายภาพในการตอบสนองการใช้งานที่เหมาะสมของผู้ใช้บริการ ในส่วน Public Zones ของ
โรงพยาบาล ที่เป็นไปตามหลักการ Universal Design ควรเป็นอย่างไร

กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากวัตถุประสงค์ในการทําวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งแนวคิดออกเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ แนวคิดที่เกี่ยวกับข้อจํากัด
ด้านร่างกายคนพิการ กลุ่มที่สอง คือ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับข้อจํากัดด้านการเคลื่อนไหว (Mobility) ของคนพิการ กลุ่มที่สาม
คือ แนวคิดที่เกี่ยวกับความต้องการด้านพฤติกรรมและการใช้พื้นที่ภายในอาคารศึกษากรณีศึกษา เช่น อาคารสถานบริการ
สุขภาพ กลุ่มที่สี่ คือ แนวคิดที่เกี่ยวกับวิธีการประเมินสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายหลังการครอบครองพื้นที่ หรือ Post
Occupancy Evaluation (POE) มุ่งเน้นการศึกษาวิธีการประเมินสภาพแวดล้อมทางกายภาพ รูปแบบอาคาร และ
ข้อจํากัดเชิงพื้นที่ภายในโรงพยาบาลของคนพิการ เพื่อทราบถึงอุปสรรคด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพและความต้องการ
เชิงพื้นที่ภายในอาคารศึกษาที่มีผลต่อคนพิการ แนวคิดที่ห้า คือ แนวคิดที่เกี่ยวกับการการศึกษาปัจจัยที่อํานวยความ
สะดวกต่อการเข้าถึงพื้นที่ของคนพิการ มุ่งเน้นในการศึกษาถึงอุปกรณ์และปัจจัยสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ
เพื่อทราบว่ามีปัจจัยอะไรบ้างและมีประเด็นอะไรบ้างที่เป็นการอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ เช่น หลักการUniversal
Design เป็นต้น
จากกรอบการศึกษาแสดงให้เห็นว่าความต้องการด้านพฤติกรรมและการใช้พื้นที่ภายในโรงพยาบาลฯ และรูปแบบ
โรงพยาบาลฯและข้อจํากัดเชิงพื้นที่ภายในโรงพยาบาลมีผลต่อกัน พร้อมทั้งมีผลต่อคนพิการฯ ที่มีข้อจํากัดในด้านร่างกาย
และแนวคิดที่เกี่ยวกับข้อจํากัดด้านการเคลื่อนไหว (Mobility) ซึ่งมีผลต่อการปรับพื้นที่เพื่ออํานวยความสะดวกต่อการ
เคลื่อนไหวของคนพิการ มีผลต่อการทดสอบความสอดคล้องในการใช้งาน Body Motion Envelope (BME) จากการศึกษา
ข้างต้นนําไปสู่ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของโรงพยาบาล ที่สามารถตอบสนองต่อกิจกรรมและความ
ต้องการด้านพฤติกรรมและการใช้พื้นที่ภายในอาคารศึกษาของคนพิการ ซึ่งจะมีผลต่อการปรับปรุงรูปแบบทางกายภาพของ
โรงพยาบาลสําหรับคนพิการ ดังแสดงในแผนภูมิกรอบของการวิจัย ดังนี้
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เกณฑ์ของการออกแบบ
เพื่อมวลชน
- Equitable use
- Flexibility in use
- Simple and
intuitive use
- Perceptible
information
- Tolerance for
error
- Low Physical
effort
- Size and space
for approach and
use

รูปแบบอาคารและข้อจํากัดเชิงพื้นของ
ลักษณะทางกายภาพของโรงพยาบาลฯ
- รูปแบบทางสถาปัตยกรรม
- ขนาด/รูปแบบ
- ประเภทของพื้นที่ทํากิจกรรม ทางเข้าใหญ่,
ต้อนรับ,เวชระเบียน,โถงลิฟต์,แผนกผู้ป่วย
นอก,ห้องฉุกเฉิน
- เส้นทางการใช้งาน
- การจัดวางเฟอร์นิเจอร์
- สิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานของ
โรงพยาบาล ตามมติรัฐบาล เช่น ที่จอดรถ,
ลิฟต์ sound box อักษรเบรลล์, ทางลาด
ห้องน้ําคนพิการ ,ป้ายสัญลักษณ์

ข้อจํากัดด้านร่างกายของคนพิการ
หูหนวก, ตาบอดสนิท, สายตาเลือน
ราง, นั่งรถเข็น, ไม้ค้ํายันและคนไม่มี
แขน

ข้อจํากัดด้านการเคลือ่ นไหว
(Mobility)

ความต้องการด้านพฤติกรรม
และการใช้พื้นที่ของ
โรงพยาบาลฯ

ทดสอบความสอดคล้องในการใช้งานเชิงพืน้ ที่ ด้วยการ
ทดลองในสถานการณ์และสภาพแวดล้อมจริง
การปรับพื้นที่เพื่ออํานวยความสะดวกต่อการเคลื่อนไหวของคนพิการ
หูหนวก, ตาบอดสนิท, สายตาเลือนราง, นั่งรถเข็น, ไม้ค้ํายันและคนไม่มีแขน

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของโรงพยาบาล เพื่อตอบสนองพฤติกรรมการใช้งานของคนพิการ

ภาพ 1 แสดงกรอบการวิจัย

วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นศึกษา ใน 2 ประเด็นหลัก คือ
1. ประเด็นลักษณะทางกายภาพของพื้นที่เพื่อให้ทราบถึงลักษณะของรูปแบบของสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ที่
ตอบสนองการใช้งานที่เหมาะสมสําหรับคนพิการ
2. ประเด็นด้านพฤติกรรมการใช้งานเชิงพื้นที่ในส่วน Public Zones ของโรงพยาบาลสําหรับคนพิการ โดยมุ่งเน้น
ศึกษากิจกรรม พฤติกรรมและปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในส่วน Public Zones ของโรงพยาบาล, ศึกษาตําแหน่งที่ตั้ง ขนาดพื้นที่
และความเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ของแต่ละกิจกรรมที่เหมาะสมสําหรับคนพิการ

ขั้นตอนในการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงประจักษ์โดยใช้วิธีสํารวจและการทดลอง เพื่อหาข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง
ลักษณะทางกายภาพในส่วน Public Zones ของโรงพยาบาล และตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้บริการ ที่เป็นไปตาม
หลักการ Universal Design ดังนั้น ขั้นตอนในการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเป็นไปตามลําดับขั้นตอนเพื่อให้สอดคล้องกับ
วิธีการเก็บข้อมูลของการวิจัยดังต่อไปนี้
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ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลภาคเอกสารได้ศึกษาข้อมูลในสองส่วน คือ ส่วนแรกเกี่ยวกับแนวความคิด ทฤษฎีของ
Universal Design อีกทั้ง ศึกษาข้อปฏิบัติการกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสําหรับคนพิการตามกฎกระทรวงฯ
2548 และ ส่วนที่สอง เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบเชิงพื้นที่, กระบวนการในการออกแบบสถานบริการ
สุขภาพเพื่อตอบสนองพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ, วิธีการประเมินสภาพแวดล้อมเพื่อศึกษารูปแบบ
ลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสม โดยเน้นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคนพิการฯ
ขั้นตอนที่ 2 ทําการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพในส่วน Public Zones ของโรงพยาบาล
ประกอบด้วยลานจอดรถ, ทางเข้า หลัก สู่อ าคาร, จุด คัดกรอง, ประชาสัมพัน ธ์, แผนกผู้ป่ วยนอก, ห้อ งฉุก เฉิ น , แผนก
วินิจฉัยโรค, จุดชําระเงิน, จ่ายยา-รับยา, โถงลิฟต์, โถงทางเดิน, ห้องน้ํา และลิฟต์ โดยใช้การสํารวจเบื้องต้นเพื่อให้ทราบ
รายละเอียดต่างๆและข้อจํากัดของพื้นที่ ในการจําแนกประเภทพื้นที่ต่างๆ ตามลําดับกิจกรรมของผู้ใช้บริการภายใน
โรงพยาบาล
ขั้นตอนที่ 3 ทําการประเมินสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกและภายในในส่วน Public Zones ของ
โรงพยาบาล โดยมีวิธีการประเมินแบบองค์รวม (Heuristic evaluation method) (735, Yasemin Afacan and
Cigdem Erbug, 2009) โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบมาทําการประเมินด้วยวิธีการสํารวจ 5 คน ทําโดยวิธีการสํารวจ
สังเกต จดบันทึก ถ่ายภาพ และนํามาสรุปประเด็นเพื่อชี้จุดว่า ตําแหน่งที่ตั้ง พื้นที่ในการทํากิจกรรม และสิ่งอํานวยความ
สะดวกอะไรที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการเข้าใช้พื้นที่ของคนพิการมากหรือน้อยที่สุด เพื่อนําไปสู่การสร้างเครื่องมือในการ
ทดลองต่อไป
ขั้นตอนที่ 4 จากขั้นตอนที่ 3 ได้นําข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมาสรุปประเด็นปัญหาเพื่อ
กําหนดจุดและพื้นที่ในการทดลองจากคนพิการประเภททางกายหรือการเคลื่อนไหว, คนพิการทางการได้ยินหรือการสื่อ
ความหมายและคนพิการทางการมองเห็น ประกอบด้วย คนหูหนวก, ตาบอดสนิท, สายตาเลือนราง, นั่งรถเข็น, ไม้ค้ํายันและ
คนไม่มีแขน
ขั้นตอนที่ 5 ทําการศึกษาข้อจํากัดด้านร่างกายและข้อจํากัดด้านการเคลื่อนไหว (Mobility) ของคนพิการประเภท
ทางกายหรือการเคลื่อนไหว, คนพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมายและคนพิการทางการมองเห็น ประกอบด้วย คน
หูหนวก, ตาบอดสนิท, สายตาเลือนราง, นั่งรถเข็น, ไม้ค้ํายันและคนไม่มีแขน
ขั้นตอนที่ 6 ทําการศึกษาลําดับกิจกรรมการเข้าใช้พื้นที่และลักษณะทางกายภาพในส่วน Public Zones ของ
โรงพยาบาล จากการสังเกต สัมภาษณ์ ถ่ายภาพ จดบันทึก และวัดขนาดพื้นที่ เพื่อสร้างเครื่องมือในการทดลอง เพื่อนําไปสู่
การสร้างเครื่องมือในการทดลอง
ขั้ น ตอนที่ 7 จากผลการสรุ ป ของขั้ น ตอนที่ 4 และถึ ง ขั้ น ตอนที่ 6 ผู้ วิ จั ย สร้ า งเครื่ อ งมื อ ในการประเมิ น
สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกและภายในของโรงพยาบาล โดยให้คนพิการได้เขามาทดลองใช้พื้นที่ส่วน Public
Zones ของโรงพยาบาล เพื่อหาอุปสรรคในการใช้พื้นที่และการทํากิจกรรมต่างๆในส่วน Public Zones ของโรงพยาบาล
โดยใช้วิธีการทดลองในสภาพการณ์จริงเพื่อให้ทราบถึงปัจจัยของลักษณะของพื้นที่ที่ส่งผลกับข้อจํากัดทางด้านร่างกาย และ
การเคลื่อนไหวของคนพิการ โดยใช้การวิเคราะห์ผลจากการทดลองโดยจับกลุ่มปัญหาและแยกปัญหาที่เกิดจากการทดลอง
ของคนพิการที่พบปัญหาที่ซ้ํากันมากและน้อย โดยใช้สถิติพื้นฐาน (T-Test) คือ ค่าร้อยละ
ขั้นตอนที่ 8 ผู้วิจัยทําการสอบถามผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการในส่วน Public Zones ของโรงพยาบาล ทั้งนี้ เพื่อ
ถามถึงปัญหาและอุปสรรคและความต้องการของผู้มาใช้บริการที่จะปรับปรุงลักษณะทางกายภาพให้เหมาะสมสําหรับ
ประเภทคนพิการ โดยผลจากการวิเคราะห์จากแบบสอบถามทั้งผู้ให้บริการและผู้มาใช้บริการ มาประมวลผลด้วยโปรแกรม
SPSS – Statistic Package for the Social Science เพื่อหาค่าเฉลี่ย (Mean) ของระดับความต้องการลักษณะทาง
กายภาพ และระดับปัญหาทางกายภาพที่ตอบสนองการใช้งานสําหรับคนพิการมากและน้อยที่สุด โดยใช้ (Rating scale)
ขั้นตอนที่ 10 ทําการสรุปผลและเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพในส่วน พื้นที่ส่วนกลาง ของ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้บริการ ที่เป็นไปตาม หลักการ Universal Design

ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ 1 คือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจํานวนทั้งหมด 5 คน ประกอบด้วยนักออกแบบภายใน 2 คน สถาปนิก 3 คน
(735, Yasemin Afacan and Cigdem Erbug, 2009) โดยที่นักออกแบบแต่ละคนทําหน้าที่สําคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการออกแบบเพื่ อ มวลชนต่ อ ลั ก ษณะทางกายภาพของโรงพยาบาล เช่ น นั ก ออกแบบตกแต่ ง ภายในมี บ ทบาทที่
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จําเป็นต้องเน้นถึงเรื่ององค์ประกอบที่ไม่ใช่เรื่องโครงสร้างของสิ่งก่อสร้าง และคุณภาพของสภาพแวดล้อมภายใน และ
รูปลักษณ์ขนาด พื้นที่ในการให้บริการแก่คนพิการ และตรวจสอบถึงขนาด และรูปลักษณ์ของสิ่งที่อํานวยความสะดวกที่
ตอบสนองการใช้งานกับคนพิการ รวมทั้ง ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ,ส่วนสถาปนิกเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องเค้าโครงอาคาร และ
ขนาดของอาคาร องค์ประกอบโครงสร้าง ผังพื้น และด้านหน้าของอาคาร
กลุ่มตัวอย่างที่ 2 คือ ผู้ให้บริการภายในโรงพยาบาลที่ให้บริการในส่วน Public Zones ของโรงพยาบาลจํานวน
99 คน (จากตารางแสดงความเป็นตัวแทนประชากรของ Krejcie & Morgan โดยบุคลากรทั้งหมดที่ปฏิบัติหน้าที่ในรอบเช้า
จํานวน 132 คน) ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจงกลุ่มตัวอย่างจากผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ ในช่วงเช้า เวลา 6.00 -12.00น. ใน
แต่ละพื้นที่ของส่วน Public Zones ของ รพ.ฯ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการให้บริการและของผู้มาใช้บริการ
สําหรับคนพิการ ในช่วงเวลาที่มีผู้มาใช้บริการหนาแน่น
กลุ่มตัวอย่างที่ 3 คือ ผู้มาใช้บริการทั่วไปภายในโรงพยาบาลในส่วน Public Zones จํานวน 372 คน (จากตาราง
แสดงความเป็นตัวแทนประชากรของ Krejcie & Morgan โดยจํานวนประชากรทั้งหมดที่มาใช้บริการการเข้ารักษาของ
โรงพยาบาล ขึ้นทะเบียนผู้ป่วยนอก ภายในระยะเวลา 1 เดือน จํานวน 15,000 คน) เพื่อทําแบบสอบถามประเด็นปัญหา
และอุปสรรคและความต้องการของผู้มาใช้บริการที่จะปรับปรุงลักษณะทางกายภาพให้เหมาะสมสําหรับประเภทคนพิการ
กลุ่มตัวอย่างที่ 4 คือ ประเภทคนพิการทั้ง 3 ประเภท คือ คนพิการประเภททางกายหรือการเคลื่อนไหว, คนพิการ
ทางการได้ยินหรือการสื่อความหมายและคนพิการทางการมองเห็น ประกอบด้วย คนหูหนวก 1 คน, ตาบอดสนิท 2 คน,
สายตาเลือนราง 2 คน, นั่งรถเข็น 4 คน, ไม้ค้ํายัน 1 คน และคนไม่มีแขน 1 คน มาทําการทดลองเพื่อหาอุปสรรคในการใช้
พื้นที่และการทํากิจกรรมต่างๆในส่วน Public Zones ของโรงพยาบาล โดยวิธีการทดลองใช้งานจริงในสภาพการณ์จริง
จํานวนผู้ทดลองทั้งหมด 11 คน เป็นชาย 5 คน และหญิง 6 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เลือกจากข้อมูลจากระบบ
การใช้บริการของคนพิการภายในโรงพยาบาล 2คน ,จากสมาคมคนตาบอดจังหวัดพิษณุโลก 4 คน, จากบริษัทเอกชนใน
จังหวัดพิษณุโลกที่รับคนพิการเข้าทํางาน 5 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

-

1. แบบประเมินลักษณะทางกายภาพหลังการเข้าใช้พื้นที่ (Post Occupancy Evaluation, POE) เครื่องมือนี้
มุ่งเน้นประเมินลักษณะทางกายภาพในส่วน Public Zones ของโรงพยาบาล ที่เหมาะสมสําหรับคนพิการ ซึ่งใช้วิธีการการ
สํารวจประเด็นปัญหาและอุปสรรค ของสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผลต่อการใช้พื้นที่ทํากิจกรรมสําหรับคนพิการ โดย
การสํารวจจะใช้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมาร่วมสํารวจและสรุปประเด็นต่างๆที่เป็นปัญหา และอุปสรรคทางกายภาพส่วน Public
Zones ของโรงพยาบาล ประกอบด้วย เส้นทางสัญจรต่างๆ , ความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงของตําแหน่งที่ตั้งและกิจกรรม
ในพื้นที่ใช้สอยต่างๆ และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆสําหรับคนพิการ ดังนี้
สํารวจเส้นทางสัญจร ประกอบด้วย เส้นทางสัญจรหน้าทางเข้าสู่ตัวอาคารของโรงพยาบาลระหว่างเส้นทางเดินรถ
และคนเดิน

ภาพ 2 จากการสํารวจแผนผังเส้นทางสัญจรของทางเดินรถ และทางเดินคน ตามสภาพการณ์จริงของโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
( ทางเดินของคน , ทางเดินรถ) เขียนโดย จรัญญา พหลเทพ.2558
-

สํารวจตําแหน่งที่ตั้งและกิจกรรมในพื้นที่ใช้สอยต่างๆ แบ่งได้ดังนี้ จุดคัดกรองโรค, ประชาสัมพันธ์, ตรวจสอบสิทธิ์, แผนก
รักษาโรคผู้ป่วยนอก(เฉพาะทางต่างๆ), แผนกวินิจฉัย ( X-Ray, LAB ),แผนกฉุกเฉิน, ชําระเงิน, รับยา
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X-RAY
เจาะเลือด
ฉุกเฉิน
เวชระเบียน
ประชาสัมพันธ์, กรอก
ประวัติ,ตรวจสอบสิทธิ
อายุรกรรม
ศัลยกรรมกระดูก
ชําระเงิน ,รับยา
ลานจอดรถ

ภาพ 3 แผนผังตําแหน่งที่ตั้งและกิจกรรมของแต่ละจุดบริการในพื้นที่ใช้สอยต่างๆ ตามสภาพการณ์จริงของ ชั้น 1
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่มา : จรัญญา พหลเทพ.2558
-

สํารวจสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆสําหรับคนพิการ ประกอบด้วย ป้ายสัญลักษณ์, ทางลาด,ลิฟต์, เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ เช่น
Counter เก้าอี้พักคอย เป็นต้น

ภาพ 4 รูปแบบ สิ่งอํานวยต่างๆในโรงพยาบาล เช่น Counter ทางลาด ที่จอดรถคนพิการ ของโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่เอื้อต่อการใช้งานสําหรับคนทุกคน
ที่มา : จรัญญา พหลเทพ.2557
2. แบบสอบถาม ซึ่งใช้ถามกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม ประกอบด้วย
1). ผู้ให้บริการภายในส่วน Public Zones ของโรงพยาบาล จํานวน 99 คน เพื่อให้ทราบถึงปัญหา
และอุปสรรคของผู้มาใช้บริการสําหรับคนพิการ ในช่วงเวลาที่มีผู้มาใช้บริการหนาแน่น
2). การทําแบบสอบถามกับกลุ่มผู้มาใช้บริการทั่วไปภายในโรงพยาบาล จํานวน 375 คน เพื่อถามถึง
ปัญหาและอุปสรรคและความต้องการของผู้มาใช้บริการที่จะปรับปรุงลักษณะทางกายภาพให้เหมาะสมสําหรับประเภทคน
พิการ
3). กล้องวิดีโอในการติดตามการทดลองของคนพิการ เพื่อสังเกตดูพฤติกรรมการใช้พื้นที่ในการทํา
กิจกรรม เพื่อทราบถึงลักษณะพฤติกรรมที่มีผลเชิงพื้นที่ โดยเสนอแนะเป็นเกณฑ์ในการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพที่
เหมาะสมสําหรับคนพิการประเภททางกายหรือการเคลื่อนไหว, คนพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมายและคนพิการ
ทางการมองเห็น ประกอบด้วย คนหูหนวก, ตาบอดสนิท, สายตาเลือนราง, นั่งรถเข็น, ไม้ค้ํายันและคนไม่มีแขน จํานวนคน
พิการที่ลองทั้งหมด 11 คน

สรุปและอภิปรายผล
สามารถสรุปประเด็นจากการวิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นของการศึกษาวิจัยนี้ได้ 2 ประเด็นหลัก คือ 1.สรุปผล
วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่เพื่อให้ทราบถึงลักษณะของรูปแบบของสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ที่ตอบสนอง
การใช้งานที่เหมาะสมสําหรับคนพิการ และ 2.สรุปผลจากการสอบถามผู้ใช้บริการทั่วไป ภายในส่วน Public Zones ของ
โรงพยาบาล เพื่อให้เห็นถึงอุปสรรคและปัญหาของการใช้บริการ
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1. สรุปผลการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่เพื่อให้ทราบถึงลักษณะของรูปแบบของสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ
ที่ตอบสนองการใช้งานที่เหมาะสมสําหรับคนพิการในส่วน Public Zones ของโรงพยาบาล ตามหลักการ
Universal Design โดยแบ่งประเด็นการสรุปออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 สรุปผลจากการสํารวจประเด็นปัญหาและอุปสรรคทางของสภาพแวดล้อมทางกายภาพของคนพิการ
ในส่วน Public Zones ของโรงพยาบาลจากผู้เชี่ยวชาญ
ในประเด็นการหาลักษณะทางกายภาพของพื้นที่เพื่อให้ทราบถึงลักษณะของรูปแบบของสิ่งอํานวยความสะดวก
ต่างๆ ที่ตอบสนองการใช้งานที่เหมาะสมสําหรับคนพิการ ตัวแปรที่ทําการศึกษาในประเด็นนี้ ได้แก่ ศึกษารูปแบบในส่วน
Public Zones ของโรงพยาบาลในปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วย ลานจอดรถ, ทางเข้าหลักของอาคาร, จุดคัดกรอง,
ประชาสัมพันธ์, แผนกผู้ป่วยนอก, จุดชําระเงิน, จ่ายยา-รับยา, โถงทางเดิน, ห้องน้ํา, และลิฟต์ และได้ใช้ 7 หลักการของ
Universal Design มาประเมินโดยประเมินพร้อมกับสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน ตามกฎกระทรวงฯ 2548 ที่ได้ระบุ
เอาไว้ ซึ่งประกอบด้วย ที่จอดรถ, ลิฟต์ sound box อักษรเบรลล์, ทางลาด ห้องน้ําคนพิการ ,ป้ายสัญลักษณ์ ซึ่งทั้งหมดนี้
จะนํามาประเมินไปกับพื้นที่การทํากิจกรรมต่างๆในส่วน Public Zones ของโรงพยาบาล โดยผู้วิจัยได้นําลักษณะทาง
กายภาพต่างๆของการทํากิจกรรมสําหรับคนพิการในโรงพยาบาลมาประเมินควบคู่ไปด้วย ได้แก่ ตําแหน่ง ที่ตั้ง ขนาด/รูป
แบบ,เฟอร์นิเจอร์ ,ระยะ, เส้นทาง ซึ่งทั้งหมดนี้ จะใช้ผู้ที่มีความรู้ด้านการออกแบบเพื่อมวลชนเข้ามาร่วมประเมิน ดังนี้
แผนผังข้างล่างนี้

หลักการ 7 ข้อ UD
- Equitable use
- Flexibility in use
- Simple and intuitive use
- Perceptible information
- Tolerance for error
- Low Physical effort
- Size and space for
approach and use

สิ่งอํานวยความสะดวก ตาม
กฎกระทรวง ฯ2548

ส่วน PUBLIC ZONE ของรพ.

ที่จอดรถ
ลิฟต์

กายภาพของ รพ.

-ลานจอดรถ

ตําแหน่ง

- ทางเข้าหลักของอาคาร

ที่ตั้ง

sound box

ขนาด/รูปแบบ

อักษรเบรลล์

เฟอร์นิเจอร์

ทางลาด
ห้องน้ําคนพิการ
ป้ายสัญลักษณ์

- จุดคัดกรอง
-ประชาสัมพันธ์

ระยะ

-แผนกผู้ป่วยนอก

เส้นทาง

-ห้องฉุกเฉิน
-ฝ่ายวินิจฉัย
-จุดชําระเงิน

ภาพ 5 แสดง แผนผังการประเมินจากการเข้าสํารวจของผู้เชียวชาญทั้ง 5 คน
โดยในการประเมินจากการสํารวจลักษณะทางกายภาพในส่วน Public Zones ของโรงพยาบาลที่เป็นไปตาม
หลักการ Universal Design จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 คน โดยผู้เชี่ยวชาญทําหน้าที่สําคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพของการ
ออกแบบเพื่อมวลชนต่อลักษณะทางกายภาพของโรงพยาบาล ซึ่งจะประเมินไปตามลําดับขั้นตอนของการเข้าใช้บริการของ
โรงพยาบาล เริ่มจากลานจอดรถ ทางเข้าหลักของอาคาร, จุดคัดกรอง, ประชาสัมพันธ์, แผนกผู้ป่วยนอก, จุดชําระเงิน, จ่าย
ยา-รับยา
รายละเอียดดังกล่าวสามารถมาสรุปผลและอภิปรายผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน จากการสํารวจ
ลักษณะทางกายภาพของโรงพยาบาล ที่เป็นปัญหาและอุปสรรคการใช้บริการในพื้นที่ต่างๆ ได้ดังนี้
1).การเชื่อมต่อของระบบการสัญจร ประกอบด้วย ทางเดินรถโดยสาร,ทางเดินรถยนต์ส่วนบุคคล,รถจักรยานยนต์,
ทางเดินของผู้ใช้บริการ : ขาดระบบของการข้ามถนน ขาดฟุตบาทหรือบาทวิถีในการเดินมาสู่อาคาร ทางเดินคนพิการไม่
สามารถมาจากภายนอกได้เลยเพราะไม่มีฟุตบาทสําหรับการเข้าถึงอาคาร เช่นทางลาด สัญลักษณ์สําหรับคนตาบอด
2).ที่จอดรถ : ควรมีที่จอดรถของคนทั่วไปและคนพิการ คนสูงอายุอย่างชัดเจน
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3).ส่วนของจุดคัดกรอง ซักประวัติ และจุดบริการของเจ้าหน้าที่ช่วยบริการผู้ป่วย(Porter) : เป็นพื้นที่ๆใช้งาน
ร่วมกั บเส้นทางสัญจรของทางเข้า หลัก ทําให้เกิดการกีดขวางเส้นทางจากกิจกรรมต่างๆตรงบริ การนี้ในช่วงเวลาที่ค น
หนาแน่นเช่น การเดินเข้าของผู้ใช้บริการ ,การข้าวของคนพิการที่ใช้อุปกรณ์และไม่ใช้ , การเข้าของรถเข็น เตียงเข็นผู้ป่วย
และผู้ที่ยืนต่อแถวใช้บริการจุดคัดกรอง ทําให้บริเวณนี้เกิดความหนาแน่นเกิดปัญหาทั้งการเดินสัญจรและการเข้าใช้บริการ
เฉพาะพื้นที่
4).จุดประชาสัมพันธ์ : ลําดับขั้นตอนการทํากิจกรรมของจุดประชาสัมพันธ์ของกรณีที่ผู้ป่วยต้องไปใช้บริการที่จุด
ตรวจสอบสิทธ์ทําให้ต้องเดินกลับไป-มาทําให้เสียเวลาในการเดิน
5).ลักษณะทางกายภาพของโถงทางเดิน : ป้ายสัญลักษณ์ที่ติดอยู่มีความสับสน เพราะมีป้ายติดมากเกินความ
จําเป็นทําให้ไม่สามารถเจอตําแหน่งที่ต้องการได้
6).แผนกที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดและมีปัญหาสําหรับคนพิการและคนที่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนไหว
ประกอบด้วย : แผนกศัลยกรรมกระดูก ซึ่งมีพื้นที่เล็กกว่าจํานวนผู้ใช้บริการ ทําให้เข้าไปในแผนกลําบากเพราะคนขวางทาง,
แผนกอายุรกรรม ตําแหน่งของการจัดวางพื้นที่ใช้สอยไม่เชื่อมโยงกัน ทําให้เกิดการกระจุกตัวบริเวณโถงทางเดินเข้าหลักของ
แผนก
7).รูปแบบเฟอร์นิเจอร์ : Counterต่างๆนั้นไม่สามารถให้คนพิการนั่งรถเข็นใช้งานได้อย่างสะดวก เพราะสูงเกินไป
8).ทางลาดของทางเข้ามาสู่อาคารของโรงพยาบาล : ไม่มีราวจับทําให้เกิดอันตรายได้
9).วัสดุและสัญลักษณ์นําทาง : ไม่มีสัญลักษณ์ใดนําทางสําหรับคนตาบอด
10).แผนกชําระเงิน-จ่ายยา-รับยาของผู้ป่วยนอก: เนื่องจากมีกระจายจุดการให้บริการแบ่งออกเป็น 2 พื้นที่ คือชั้น
1 และชั้น 3 ของโรงพยาบาล ทําให้เกิดความสับสนในการเข้าใช้บริการของประเภทคนไข้ที่เข้ารับการรักษา
11).เส้นทางสัญจรภายในอาคาร : การสัญจรเป็นไปอย่างลําบากเพราะมีสิ่งกีดขวางหลายจุด เช่น ที่นั่งพักคอย
ป้ายโฆษณา จุดบริการชั่วคราวต่างๆ ทําให้เส้นทางสัญจรนั้นต้องเลี้ยวไป-มาเพื่อหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ทําให้คนพิการต้อง
ออกแรงมากในการพาตัวเองไปสู่เป้าหมาย
12).ลิฟต์ : ลักษณะลิฟต์ของอาคารเก่าขาดระบบเสียง ส่วนลิฟต์อาคารใหม่ขาดระบบเสียงภาษาไทย
13).ขาดระบบหนีไฟของคนพิการ ควรมีจุดรวมพล จุดนัดหมาย
เมื่อนํามาวิเคราะห์ร่วมกับหลักการ 7 ข้อของ Universal Design สามารถสรุปประเด็นปัญหาได้ดังนี้
1). ความเท่าเทียม : คนพิการยังไม่สามารถไปถึงได้ทุกที่ด้วยตัวเอง โดยเฉพาะ คนพิการที่ตาบอดสนิท และคน
พิการนั่งรถเข็น
2). ความยืดหยุ่น : ยังขาดการตอบสนองความต้องการของคนที่มีข้อจํากัดทางการมองเห็น, คนพิการไม้ค้ํายัน
และการหาทางทั่วไป
3).การใช้งานง่าย หรือการใช้โดยไม่ต้องคิดมาก : ดูจากการเข้าใช้พื้นที่ต้องมีคนช่วยตลอดการใช้งาน
4).การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร : ข้อมูลจากป้ายมากเกินไปทําให้ข้อมูลที่จําเป็นกลับเข้าใจยาก
5).หลีกเลี่ยง ป้องกัน ข้อผิดพลาด : มีการใช้กระจกในระยะที่ล้อของรถเข็นสามารถชนได้ทําให้เกิดอันตรายได้
6).ลดความต้องการด้านขีด ความสามารถทางร่างกาย : ยังมีบางพื้นที่ๆทางลาดชัน, การหาทางยาก ใช้
พลังงานในการหามาก
7). ขนาดและพื้นที่ สาหรับการเข้าถึงและการใช้ : ระดับต่างๆของ Counter นั้นสูงไป พื้นที่บางจุดมีพื้นที่เล็ก
กว่าจํานวนผู้ใช้บริการในพื้นที่นั้นๆ ดังภาพข้างล่างแสดงการทํางานของคณะผู้เชียวชาญในการประเมิน
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ภาพ 6 แสดงการเข้าสํารวจ ณ จุดบริการต่างๆของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยผู้เชี่ยวชาญได้ทําการทดลอง
การใช้งานในพื้นที่ต่างๆ เช่น การเอื้อมกดปุ่มภายในลิฟต์และการใช้บริการที่ Counter ณ ประชาสัมพันธ์
ของโรงพยาบาล ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557
ที่มา : นางสาวจรัญญา พหลเทพ 2557

ภาพ 7 แสดงการเข้าร่วมการแสดงความคิดเห็นหลังจากทําการสํารวจและประเมินลักษณะทางกายภาพในส่วน Public
ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบด้วยคณะผู้เชี่ยวชาญ,ผู้วิจัย และคณะผู้บริหาร,หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล
,และหัวหน้ากองอาคาร ของโรงพยาบาล ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาล
ที่มา : นางสาวจรัญญา พหลเทพ 2557

ภาพ 8 แสดงภาพถ่ายรวม หลักจากการเข้าแสดงความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพในส่วน Public
ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ตามหลักการ Universal Design ประกอบด้วยคณะผู้เชี่ยวชาญ,ผู้วิจัย และ คณะ
ผู้บริหาร,หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล,และหัวหน้ากองอาคาร ของโรงพยาบาล ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ณ
ห้องประชุม โรงพยาบาล
ที่มา : นางสาวจรัญญา พหลเทพ 2557
ประเด็นที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์ผลจากการทดลองใช้สภาพการณ์จริงในส่วนพื้นที่ Public Zones ของ
โรงพยาบาล
ผู้วิจัยได้ใช้วิธีในการพิสูจน์เชิงประจักษ์ด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมกับการใช้งานเชิงพื้นที่จริงของคนพิการ
โดยมุ่งเน้นศึกษากิจกรรม พฤติกรรมและปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการใช้พื้นที่ส่วน Public Zones โรงพยาบาล, ศึกษาตําแหน่ง
ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ และความเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ของแต่ละกิจกรรมที่เหมาะสม สําหรับคนพิการประเภททางกายหรือการ
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เคลื่อนไหว, คนพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมายและคนพิการทางการมองเห็น ประกอบด้วย คนหูหนวก 1 คน,
ตาบอดสนิท 2 คน, สายตาเลือนราง 2 คน, นั่งรถเข็น 4 คน, ไม้ค้ํายัน 1 คน และคนไม่มีแขน 1 คน จํานวนผู้ทดลองทั้งหมด
11 คน เป็น ชาย 5 คน และหญิง 6 คน มีผู้สูงอายุ 1 คน คือคนพิการหูหนวก
จากการทดลองเข้าใช้บริการภายในโรงพยาบาลของคนพิการทั้ง 11คน แต่ละคนจะได้รับภารกิจที่ต้องไปทํา
กิจกรรมในพื้นที่และจุดบริการต่างๆ แตกต่างกัน ทั้งนี้เพื่อลดระยะเวลาและสถานที่ๆคนพิการต้องไปทดลองซึ่งคนพิการแต่
ละประเภทจะถูกกระจายกันออกไปเพื่อทดลองใช้งานพื้นที่ว่ามีความเหมาะสมและเกิดอุปสรรคอะไรบ้างในการใช้งานต่อ
ประเภทที่ตนเองพิการ ซึ่งการวิจัยนี้ต้องการหาความเหมาะสมทางกายภาพสําหรับคนพิการ ซึ่งทางผู้วิจัยได้กําหนดกิจกรรม
ที่จะต้องไปใช้บริการของโรงพยาบาลตามลําดับกิจกรรม ประกอบด้วย ลานจอดรถ, ทางเข้าหลัก, จุดคัดกรองโรค, จุดกรอก
ประวัติและประชาสัมพันธ์, แผนกรักษาโรคต่างๆ ประกอบด้วย แผนกผู้ป่วยนอก ประกอบด้วย อายุรกรรม, ศัลยกรรม
กระดูกและข้อ ,ศัลยกรรมทั่วไป, สูตินารี , หูคอจมูก ,จักษุ, แผนกฉุกเฉิน, วินิจฉัยโรค ประกอบด้วย LAB และ X-RAY,
ชําระเงิน, จุดจ่ายยา, จุดตัด ทางแยก ทางเชื่อม โถงทางเดินภายในอาคาร, ลิฟต์ และ ห้องน้ํา ซึ่งในรายงานวิจัยฉบับนี้จะขอ
ยกตัวอย่างบางจุดบริการที่มีปัญหามากที่สุด และคนใช้บริการเป็นจํานวนมากที่สุดดังนี้
1).ลานจอดรถและทางเข้าตัวอาคาร : พบว่า
- ป้ายสัญลักษณ์แสดงจุดสําหรับจอดรถไม่ชัดเจน โดยเฉพาะที่จอดรถคนพิการ ซึ่งไม่มีสัญลักษณ์ชี้นําไปสู่ที่
จอดรถของคนพิการ
- ลานจอดรถไม่มีทางเท้า หรือช่องทางเดินที่ชัดเจนทําให้ต้องใช้เส้นทางเดินรถควบคู่ไปกับทางเดินเท้าของผู้
มาใช้
2).ทางเข้าภายในโรงพยาบาล : พบว่า
- บริเวณโถงของที่จอดรถรับ-ส่ง ชั่วคราวของผู้มาใช้บริการนั้นไม่มีป้ายสัญลักษณ์ที่แสดงถึงจุดทางเข้าหลัก
ของผู้ป่วยนอกที่ชัดเจน
- ทางเดินรถยนต์กับจุดส่งผู้ป่วยนั้นมีระยะที่ใกล้กันมากทําให้เกิดอันตรายได้หากผู้ใช้บริการลงรถทางด้าน
ซ้าย
- เส้นทางเดินและทางเข้าผู้ป่วยนอกนั้นไม่มีสัญลักษณ์นําทางให้กับคนพิการตาบอดเลย อีกทั้งมีสิ่งกีดขวาง
เช่นเก้าอี้นั่งคอยมาตั้งขวางทางเดิน หรือมีสิ่งกีดขวางอื่นมาตั้งขวางการเข้าสู่ผนังอาคารทําให้คนตาบอดไม่สามารถรับรู้ได้ว่า
ถึงอาคารแล้ว
- ทางแยกและทางเข้าของประตูทางเข้าควรมีสัญลักษณ์เตือนระวัง และควรมีสัญญาณเสียงเพื่อบอกตําแหน่ง
ที่สําคัญให้สําหรับคนพิการตาบอด
- คนพิการนั่งรถเข็น ทางเดินเข้าสู่อาคารมีรถเข็น เตียงนอนผู้ป่วยและคนกีดขวางทําให้การเข้าถึงทางเข้า
เป็นไปอย่างลําบาก อีกทั้งหน้าประตูทางเข้ามีพรมที่ลอยตัววางอยู่ทําให้การเข็นรถเข็นผ่านไปเป็นไปอย่างลําบาก
- ตําแหน่งของป้ายแผนกผู้ป่วยนอกนั้นมีตาํ แหน่งของการติดที่ไม่เด่นชัดทําให้มองหาได้อย่างลําบาก
3).จุดคัดกรองโรคสําหรับผู้ป่วยใหม่ : พบว่า
- ตําแหน่งของจุดคัดกรองนั้นอยู่ติดกับประตูทางเข้าอาคารซึ่งง่ายต่อการเข้าถึงของคนพิการแต่ปัญหาที่พบ
คือ จะทําให้เกิดการกระจุกตัวและเกิดความหนาแน่นในช่วงเวลาเช้าที่คนมารอตรงจุดนี้มาก ทําให้ทั้งคนพิการและผู้ใช้อื่นๆ
ลําบากในการเดินเข้าไปสู่แผนกอื่นๆภายในอาคาร
- ป้ า ยสั ญ ลั ก ษณ์ บ อกจุ ด คั ด กรองนั้ น อยู่ ภ ายในอาคารทํ า ให้ ค นที่ อ ยู่ ภ ายนอกนั้ น หาจุ ด คั ด กรองไม่ เ จอ
โดยเฉพาะคนพิการที่นั่งรถเข็นและตาบอดเมื่อเกิดความหนาแน่นตรงจุดนี้จะไม่สามารถเข้าถึงได้เลย
- รูปแบบ Counter นั้นมีระดับความสูงที่เหมาะสมแต่รถเข็นไม่สามารถสอดตัวเข้าไปได้ทําให้ลําบากหากทํา
กิจกรรมต่างๆบน Counter
- ตําแหน่งของการวางเก้าอี้พักคอยรอเรียกที่ติดกับประตูทางเข้าประชาสัมพันธ์ ทําให้เวลาคนเดินผ่านไปมา
กีดขวางทางเดินของคนพิการโดยเฉพาะคนตาบอด
- วัสดุที่ปูพื้นด้านหน้าทางเข้าจุดคัดกรองไม่มีวัสดุปูพื้นที่สามารถชี้นําหรือเตือนระวังก่อนทางเข้าประตูของ
คนพิการตาบอด
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- สําหรับคนตาบอดเมื่อได้บัตรคิวรอเรียกไม่สามารถรับรู้ได้ว่าตัวเองได้คิวที่เท่าไหร่ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่มา
ช่วยเหลือ
- ขนาดและพื้นที่ของจุดคัดกรองนี้เล็กเกินไปทําให้เกิดการแออัดและกระจุกตัวปิดบังทางเข้า-ออก ต่างๆและ
กีดขวางทางเดินรถเข็นและเตียงเข็น
4). จุดประชาสัมพันธ์ : พบว่า
- จากการทดลองผู้มาใช้บริการทั่วไปจะมาที่จุดนี้จํานวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเวลาเช้า ทําให้เกิดความ
หนาแน่นจากการเข้าแถวต่อคิวเข้ารับบริการ Counter ประชาสัมพันธ์ ซึ่งบริเวณที่เข้าแถวนั้นไปพื้นที่ของโถงทางเดินหลัก
เพื่อเข้าสู่แผนกต่างๆที่สําคัญของโรงพยาบาล ทําให้เกิดการกระจุกตัวและกีดขวางทางเดิน ทางรถเข็น เตียงเข็น และคน
พิการต่างๆอย่างมาก
- ปัญหาที่พบจากผู้ทดลอง เช่น คนนั่งรถเข็นต่อคิวเข้ารับบริการแต่เนื่องจากคนหนาแน่น เดินตัดหน้ากันไป
มาทําให้เกิดการแซงคิวต่อคนพิการนั่งรถเข็นขึ้น
- สําหรับคนตาบอดไม่สามารถรับรู้ได้เลยเพราะถูกกีดขวางเส้นทางเดิน
- จุดประชาสัมพันธ์ไม่มีสัญญาณเสียงเพื่อบอกตําแหน่งของจุดบริการ
- เมื่อเข้าถึง Counter ประชาสัมพันธ์จะเห็นว่ารูปแบบความสูงของ Counter นั้นสูงเกินไปทําให้คนพิการที่
นั่งรถเข็นนั้นสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ลําบาก
- ตําแหน่งของการวางพื้นที่พักคอยกับ Counter ประชาสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางสัญจรหลักเพื่อเข้าสู่
แผนกต่างๆภายในโรงพยาบาลทําให้เกิดอุปสรรคกับคนพิการตาบอดอย่างมาก และคนนั่งรถเข็นเองก็ตาม
5). แผนกรักษาโรค : ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างแผนกที่มีความหนาแน่นและประสบปัญหาด้านกายภาพของการใช้
บริการมากที่สุดคือ แผนกอายุรกรรม และแผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อแผนกอายุรกรรม : พบว่า
- ตําแหน่งของประตู ทางเข้าของแผนกนั้นอยู่ใกล้กับประชาสัมพัน ธ์ของโรงพยาบาล ซึ่งปัญหาที่พบคือ
ผู้ใช้บริการที่ต่อแถวจากประชาสัมพันธ์นั้นมาปิดเส้นทางเข้าของแผนกอายุรกรรมในช่วงเวลาที่คนหนาแน่น ทําให้คนพิการ
นั่งรถเข็น ตาบอด เข้าถึงแผนกได้อย่างลําบาก
- ภายในแผนกการจัดวาง Counter จับบัตรคิวเข้าพบแพทย์จุดบริการตรวจร่างกายเบื้องต้น อาทิเช่น
ตรวจวัดความดัน น้ําหนัก วัดไข้ นั้นอยู่ติดประตูทางเข้าของแผนก และอยู่ติดกับโถงทางเดินภายในแผนก ทําให้เมื่อช่วงเวลา
ที่คนเยอะทําให้เกิดการกีดขวางเส้นทางเดินภายในแผนกจากการต่อคิวเข้ารับบริการดังกล่าว
- การแบ่งพื้นที่นั่งคอยของคนนั่งรถเข็นมีความเหมาะสมและเพียงพอ
- ตําแหน่งของจุดรับบัตรนัดของแผนกมีทางสัญจรมากั้นกลางระหว่างที่นั่งพักคอยและ Counter บัตรนัดทํา
ให้การเข้าถึงของคนนั่งรถเข็นและคนตาบอดนั้นเข้าถึงได้ลําบาก
- ป้ายสัญลักษณ์แสดงตําแหน่งของจุดบริการต่างๆนั้นเห็นได้ไม่ชัดเจน ตัวเล็ก และบางจุดติดในระยะที่ต่ํา
เกินกว่าคนนั่งรถเข็นจะเห็นเนื่องจากมีสิ่งกีดขวางหรือผู้คนขวางอยู่
- การใช้บริการภายในแผนกของคนตาบอดเป็นไปอย่างลําบากพอสมควรเนื่องจากไม่มีสัญลักษณ์หรือวัสดุปู
พื้นที่คอยชี้นําทาง และไม่มีสัญญาณเสียงบอกตําแหน่งของจุดบริการดังกล่าว เมื่อคนตาบอดไปนั่งรอเรียกเพื่อเข้าพบแพทย์
ทําให้ไม่สามารถรู้ลําดับคิวตัวเองเพราะบัตรคิวนั้นไม่มีอักษรเบรลล์
- กรณีสําหรับคนหูหนวกนั้นอุปสรรคที่สําคัญคือการรอเรียกคิวไม่สามารถรับรู้ได้เนื่องจากไม่มีป้ายอักษรวิ่ง
เพราะไม่ได้ยินเวลาเรียกชื่อ
- ระยะและความกว้างของโถงทางเดินภายในแผนกมีระยะที่คนนั่งรถเข็นสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและ
ไม่แออัด
- ในขณะที่โถงทางเดินที่กว้างและเหมาะสมกับคนนั่งรถเข็นแต่อุปสรรคที่เกิดขึ้นกับคนตาบอดคือโถงที่กว้าง
เกินไปและไม่มีสัญลักษณ์นําทางนั้นทําให้คนตาบอดเดินหลงทิศทางเช่นกัน
แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ : พบว่า
- สําหรับคนตาบอดนั้นมีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือพาไปยังแผนกเพราะระหว่างโถงทางเดินจากแผนก
อายุรกรรมไปสู่แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อนั้นไม่มีสัญลักษณ์และวัสดุปูพื้นที่เป็นสิ่งนําทางได้เลย
- ประตูทางเข้าแผนกศัลยกรรมกระดูกมีผู้คนมากมายที่เข้ารอรับบริการอยู่ทําให้มายืนกีดขวางทางเข้าสู่
Counter รับบัตรคิวของคนตาบอด
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- ภายในแผนกไม่มีสัญลักษณ์หรือสัญญาณเสียงเพื่อนําทางสําหรับคนตาบอดไปสู่จุดรับบัตรคิวทําให้ลําบาก
จนเจ้าหน้าที่มาช่วยพาไปรับบัตรคิวและพาไปนั่งรอที่พักคอยต่อด้วยการไปตรวจร่างกายเบื้องต้นซึ่งได้ยินเสียงประกาศเรียก
จึงเดินไปตามทิศทางของเสียงเรียก
- กรณีคนพิการนั่งรถเข็นเมื่อไปถึงหน้าประตูทางเข้าแผนก ซึ่งมีคนกีดขวางทางเข้า-ออก ทําให้เข้าถึงลําบาก
และโถงทางเดินภายในที่แคบเนื่องจากการจัดวางของตําแหน่งจุดตรวจร่างกายเบื้องต้นอยู่ถึงก่อน Counter จุดรับบัตรคิว
ตรวจร่างกายทําให้มีการเดินพลุ่กพล่านของผู้คน อีกทั้งมีพื้นที่นั่งคอยที่ติดหน้า Counter ทําให้เส้นทางเดินนั้นแคบลงการ
สัญจรของคนนั่งรถเข็นไปเป็นอย่างลําบาก รวมทั้งผู้ใช้บริการแผนกนี้เป็นคนชราส่วนใหญ่นั่งรถเข็นมาทําให้เกิดการติดขัด
การสัญจรอย่างมาก
- ส่วนการทดลองที่คนนั่งรถเข็นเข้าไปในห้องตรวจแพทย์ พบว่าระยะของทางเดินในห้องตรวจเล็กเกินกว่าที่
รถเข็นจะหมุนตัวกลับหรือเลี้ยวไปสู่เตียงหัตถการได้ และรูปแบบที่สูงของเตียงทําให้คนนั่งรถเข็นช่วยเหลือตัวเองขึ้นไปยัง
เตียงลําบาก อีกทั้งรูปแบบ Counter จุดรับบัตรคิว บัตรนัดของแผนกมีขนาดสูงทําให้ลําบากต่อคนนั่งรถเข็นทุกคนในการ
สื่อสาร
6).ชําระเงินผู้ป่วยนอก: พบว่า
- ผู้ทดลองส่วนใหญ่เข้าถึงจุดชําระเงินได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเนื่องจากอยู่ตรงตําแหน่งโถงทางเดินหลัก
ของโรงพยาบาลทําให้เห็นได้ชัดเจน แต่ถึงจะเห็นแผนกได้ชัดเจนแต่คนพิการที่นั่งรถเข็นก็ต้องพยายามมองหาจุดจ่ายยา
เพราะป้ายแสดงจุดบริการนี้ไม่ได้ติดตั้งในทิศทางที่ปะทะกับสายตาเท่าที่ควร
- สํา หรั บ คนพิ ก ารที่ต าบอดนั้น ไม่ส ามารถเข้า ถึ ง ได้ ด้ ว ยตนเองจะต้อ งมี เจ้า หน้ า ที่ ช่ว ยเหลือ เพราะไม่ มี
สัญลักษณ์นําทางมาสู่จุดนี้ เมื่อผู้ทดลองมาถึงจุดชําระเงินจะเห็นว่าระยะความสูงของ Counter ชําระเงินนั้นมีระยะที่สูงทํา
ให้คนพิการที่นั่งรถเข็นสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ได้ไม่สะดวก จนมีเจ้าหน้าที่ของรพ.ฯมาให้ความช่วยเหลือ อีกทั้งเมื่อเวลาที่มีคน
มาใช้บริการจุดนี้มากจะทําให้เกิดการขวางทางเดินหลักของรพ.ฯไปเช่นกัน จนบางครั้งเมื่อผู้ใช้บริการเป็นคนพิการทําให้ถูก
แซงคิวในการต่อแถวเข้าชําระเงิน สําหรับคนพิการที่หูหนวกนั้นจะไม่สามารถรู้ได้ว่าถึงคิวตนเองเมื่อไหร่ถ้าไม่ได้ต่อแถว
7). จ่ายยาผู้ป่วยนอก: พบว่า ตําแหน่งของจุดจ่ายยานั้นแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมคือ ตําแหน่งยื่นใบชําระเงินจ่าย
ยา และตําแหน่งรับยา
- ตําแหน่งของการยื่นใบรับยานั้นอยู่ตรงมุมทางเลี้ยวของโถงรับบัตรนัดของแผนกอายุรกรรม ซึ่งจากการ
ทดลองเห็นได้ว่าผู้ทดลองส่วนใหญ่หาจุดนี้ไม่เจอเนื่องจากไม่มีป้ายสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นชัดเจน อีกทั้งผู้มาทดลองไม่
ทราบลําดับขั้นตอนของการบริการมาก่อนทําให้ไม่ทราบว่าต้องไปที่ไหนก่อนและหลัง
- เมื่อผู้ทดลองเข้าถึงจุดยื่นใบสั่งยานั้น เห็นได้ว่าทั้งคนพิการที่ตาบอด นั่งรถเข็นจะถูกแซงคิวหรือถูกตัดหน้า
จากผู้มาใช้บริการคนอื่นๆ อีกทั้งยังถูกเดินตัดหน้าจากผู้คนที่มาจากจุดรับบัตรนัดของแผนกอายุรกรรม เนื่องจากพื้นที่ตรงนี้
เป็นพื้นที่ๆมีกิจกรรมทับซ้อนกันของโถงทางเดินของโรงพยาบาล ทําให้คนพิการโดยเฉพาะตาบอดถูกตัดหน้าและเข้าไม่ถึง
จุดยื่นใบสั่งยา
- การเข้าถึงจุดชําระเงินจ่ายยาที่แบ่งเป็นช่องๆนั้นก่อให้เกิดปัญหากับคนตาบอดมากเนื่องจากมองไม่เห็นช่อง
ที่แบ่งทําให้เข้าไม่ถึงจุดบริการและถูกแซงคิว
- ตําแหน่งของจุดรับยานั้นอยู่ในตําแหน่งที่เห็นได้ชัดเนื่องจากอยู่ติดกับโถงทางเดินหลักของโรงพยาบาล ซึ่ง
เกิดปัญหาในการต่อคิวเหมือนกันเนื่องจากในช่วงที่คนหนาแน่นทําให้กีดขวางทางเดิน และคนที่ต้องการเดินผ่านก็จะเดินตัด
หน้าคนที่ต่อคิวเข้าแถวรอรับยาโดยเฉพาะคนนั่งรถเข็นและคนตาบอดจะถูกแซงคิวและถูกเดินตัดเดินทําให้เข้าถึงจุดรับยา
เป็นไปอย่างยากลําบาก
- รูปแบบCounter ทั้งจุดชําระเงินจ่ายยาและรับยานั้นมีรูปแบบ Counter ที่สูงเกินกว่าคนนั่งรถเข็นจะ
สามารถรับยาและสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ได้
- ตําแหน่งของการวางที่นั่งพักคอยรอเรียกนั้นถูกกั้นด้วยโถงทางเดินหลักทําให้เมื่อรถเข็นและคนตาบอดจะ
ออกไปรับยานั้นทําให้ถูกกีดขวางด้วยคนที่เดินผ่านไปมา
- กรณีคนพิการที่หูหนวกนั้นเมื่อถึงคิวรอรับยาสามารถรับรู้ได้จากป้ายไฟแสดงหมายเลขคิวเรียก แต่ควรจัด
พื้นที่นั่งคอยให้อยู่ใกล้ป้ายไฟเพราะอาจจะมองลําบากหากนั่งไกลจากป้ายเรียก
8). บริเวณจุดตัด ทางแยก ทางเชื่อม และโถงทางเดินภายในโรงพยาบาลโถงชั้น 1 ที่มีปริมาณการใช้งานมากกว่า
ทุกชั้น : พบว่า
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- ผู้ทดลองส่วนใหญ่จะพบกับปัญหาการขวางทาง หรือการสัญจรที่ไม่สะดวกจากการขวางทางเดินหลักของผู้
ที่ใช้บริการจากจุดบริการต่างๆที่ตั้งอยู่ติดโถงทางเดินมากีดขวางทางเดินไม่ว่าจะเข้าแถวรอใช้บริการ หรือมายืนรอเรียกคิว
รอญาติ ฯลฯ ทําให้ผู้ทดลองโดยเฉพาะคนตาบอดและคนนั่งรถเข็นนั้นเคลื่อนตัวเองไปได้ลําบาก เช่น การเดินตัดหน้า ,การที่
รถเข็นต้องอ้อมตัวเองผ่านกลุ่มคน หรือเฟอร์นิเจอร์ เก้าอี้พักคอยแต่ละแผนกที่มาขวางเส้นทาง
- กรณีคนตาบอดเองจะเห็นว่าเกิดอุปสรรคอย่างมากเนื่องจากไม่มีสัญลักษณ์และวัสดุปูพื้นเพื่อนําทาง อีกทั้ง
ยังมีเก้าอี้นั่งคอยมาขวางทางเดิน เช่น จุดพื้นที่นั่งคอยของประชาสัมพันธ์ท่ีจัดวางบริเวณโถงทางเดินหลักทําให้คนตาบอด
เดินหลงทางเข้าไปในกลุ่มคนที่นั่งอยู่ในพื้นที่นั่งคอย
- ป้ายสัญลักษณ์บอกทางไปสู่แผนกบริการต่างๆของโถงทางเดินควรติดป้านในตําแหน่งที่ปะทะสายตากับ
เส้นทางเดิน และควรติดป้ายก่อนจะถึงแผนกนั้นๆเพื่อการมองเห็นที่ง่ายและรวดเร็ว และการติดป้ายบอกทางที่ติดตรงจุดตัด
ของทางเดิน และทางแยกต่างๆของโถงทางเดินนั้น ทําให้เกิดการติดขัดของผู้ใช้เนื่องจากผู้ใช้ต้องหยุดอ่านและใช้เวลาในการ
อ่านป้าย
- สําหรับตําแหน่งการติดป้ายที่สูงเกินไปทําให้คนนั่งรถเข็นไม่สามารถมองได้อย่างสะดวก ทําให้ต้องใช้วิธีการ
ถามผู้คนที่สัญจรไปมา
- ลักษณะของโถงทางเดินที่มีขนาดกว้างนั้นเหมาะสมและเป็นที่พึงพอใจสําหรับคนนั่งรถเข็นอย่างมากเพราะ
ทําให้เข็นผ่านโถงทางเดินที่มีผู้คนหนาแน่นไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว แต่สําหรับคนตาบอดนั้นเป็นอุปสรคอย่างมาก
เพราะทําให้หลงทิศทางเดินไม่ตรงทาง
- คนพิการที่ตาบอดและคนนั่งรถเข็นเมื่อทดลองใช้ประตูทางเข้า-ออกไปสู่โรงอาหารชั้น 1 ของโรงพยาบาล
จะเห็นว่าประตูนั้นมีน้ําหนักมากทําให้คนนั่งรถเข็นไม่สามารถเปิดได้เองจนมีผู้ใช้บริการท่านอื่นมาช่วย และยังเป็นอันตราย
กับคนตาบอดเนื่องจากบานประตูเป็นแบบบานสวิง มีน้ําหนักมากทําให้บานประตูนั้นสวิงกระแทรกผู้ทดลองที่ตาบอด และ
กระจกที่ติดประตูนั้นเป็นกระจกติดฟิล์มดํา ทําให้ผู้ใช้ประตูด้านนอกไม่สามารถเห็นคนด้านในได้ทําให้เกิดการผลักประตูมา
โดนคนด้านใน
9). ลิฟต์: พบว่า
- ผู้ทดลองที่พิการนั่งรถเข็นและตาบอด ได้เข้าใช้ลิฟต์ของตึกอาคารใหม่พบว่า เสียงที่ใช้สื่อสารภายในลิฟต์
เป็นภาษาอังกฤษไม่มีภาษาไทยทําให้ฟังไม่รู้เรื่องและไม่ทราบว่าถึงชั้นที่เท่าไหร่
- ขนาดภายในลิฟต์มีขนาดที่กว้างพอที่จะให้รถเข็นสามารถหมุนตัวภายในลิฟต์ได้อย่างสะดวก
- ระยะความสูงของปุ่มกดเปิด-ปิด และเลือกชั้นนั้นคนพิการนั่งรถเข็นสามารถเอื้อมกดได้แต่ไม่สามารถเอื้อม
กดปุ่มฉุกเฉินได้เนื่องจากอยู่สูงเกินไป และปุ่มกดภายในมีอักษรเบรลล์ทําให้คนตาบอดสามารถใช้บริการได้
- ในขณะที่คนพิการตาบอดจะเข้าลิฟต์นั้นอุปสรรคที่เกิดขึ้นคือหาลิฟต์ไม่เจอและไม่รู้ว่าตําแหน่งของปุ่มกด
ลิฟต์ และทางเข้าลิฟต์อยู่ตรงไหน อีกทั้งไม่สามารถรับรู้ได้ว่าลิฟต์ตัวไหนจะเปิดและจะเปิดด้านซ้ายหรือด้านขวา ทําให้เข้า
ลิฟต์ไม่ทันจนมีเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือ
- สําหรับคนพิการที่หูหนวกนั้นจะไม่สามารถได้ยินเสียงจากลิฟต์ได้ ทําให้ต้องใช้การมองเป็นพิเศษในการดู
สัญลักษณ์ไฟของการบอกเลขชั้น
- สําหรับคนพิการที่ไม่มีแขนทั้ง 2 ข้างนั้น เวลาใช้บริการลิฟต์ด้วยตัวเองจะต้องเอาเท้ามาใช้กด ซึ่งปุ่มกดที่อยู่
สูงทําให้ลําบากในการกดลิฟต์
10). ห้องน้ํา: พบว่า
- ผู้ทดลองส่วนใหญ่ สามารถเข้าใช้บริการห้องน้ําได้อย่างสะดวก แต่ในขณะที่เปิดประตูห้องน้ําออกมาผู้
ทดลองมีความกังวลว่าจะชนกับคนที่เดินไปมาในบริเวณโถงทางเดินหลักของโรงพยาบาล และในการเข้าบริการของห้องน้ํา
นั้นผู้ทดลองมีความรู้ว่าไม่เป็นส่วนตัวเนื่องจากห้องน้ําติดบริเวณโถงทางเดินหลักซึ่งมีคนเดินพลุกพล่าน
2. สรุปผลจากแบบสอบถามผู้ใช้บริการทั่วไป ภายในส่วน Publics Zones ของโรงพยาบาล
ประเด็นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการเกี่ยวกับ อุปสรรคในการใช้บริการภายในส่วน Public Zones
ของโรงพยาบาลฯ สําหรับของผู้ใช้บริการทั่วไปทั้งผู้ให้บริการ (เจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาล) และผู้ใช้บริการ จํานวน 472
คน จากแบบสอบถามประเด็นเกี่ยวกับระดับปัญหาและอุปสรรคที่พบในการเข้าใช้บริการของผู้ใช้ที่กรอกแบบสอบถาม ซึ่ง
มาจากการวิเคราะห์จากการประเมินลักษณะทางกายภาพในส่วน Publics Zones ของโรงพยาบาลจากการสํารวจของ
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ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและจากการทดลองการเข้าใช้พื้นที่ของคนพิการ โดยผู้วิจัยนําประเด็นปัญหาที่พบมากมาตั้ง
เป็นคําถามในการถามความคิดเห็นของผู้ใช้บริการทั่วไปในแบบสอบถามนี้ สามารถสรุปได้ดังนี้
สรุปและอภิปรายผล พบว่า การจัดลําดับความสําคั ญของสิ่งอํานวยความสะดวกทางกายภาพ ภายในส่วน
Publics Zones ของโรงพยาบาล ที่ควรจะจัดหาให้เหมาะสมกับคนพิการในแต่ละเภท ประกอบด้วย คนพิการตาบอดสนิท
คนพิการสายตาเลือนราง คนพิการหูหนวกสนิท คนพิการนั่งรถเข็น คนพิการไม้ค้ํายัน คนพิการไม่มีแขนทั้ง 2 ข้าง และ
คนชรา พบว่า อันดับแรกคือ คนพิการประเภทตาบอดสนิท ที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ลําดับความสําคัญในการจัดหาสิ่ง
อํานวยความสะดวกในการเข้าใช้บริการภายในโรงพยาบาลเป็นอันดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.38 รองลงมาคือ ประเภท
คนชรา ค่าเฉลี่ย 4.81 ต่อมาคือ คนพิการสายตาเลือนราง ค่าเฉลี่ย 3.99 ต่อมาคือ คนพิการหูหนวกสนิท ค่าเฉลี่ย 3.76
ต่อด้วย คนพิการนั่งรถเข็น ค่าเฉลี่ย 3.68 และอันดับสุดท้ายคือ คนพิการไม้ค้ํายันและคนพิการไม่มีแขนทั้ง 2 ข้าง ค่าเฉลี่ย
3.40 และ 3.38 ตามลําดับ ดังตารางข้างล่างนี้
ตาราง 1 วิเคราะห์ลําดับความสําคัญในการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสมให้กับคนชราและคนพิการ ในการเข้าใช้
บริการโรงพยาบาล จากความคิดเห็นของผู้ใช้บริการทั่วไป
ประเภทผู้ ใช้ บ ริ ก าร ที่ ค วรจัด หาสิ่ ง อํ า นวย ลําดับความสําคัญในการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกให้กับ
ความสะดวกให้
ผูใ้ ช้ประเภทต่างๆ
7
6
5
4
3
2
1
1.คนพิการไม่มีแขน
2.คนพิการตาบอดสนิท
3.คนพิการไม้ค้ํายัน
4.คนพิการหูหนวกสนิท
5.คนพิการสายตาเลือนราง
6.คนชรา

X = 3.38 , SD.=0 .09
X = 5.61 , SD.= 0
X = 3.40 , SD.= 0.07
X = 3.76 , SD.= 0.07
X = 3.99 , SD.= 0.07
X = 4.18 , SD.=0 .08

7.คนพิการนั่งรถเข็น

X = 3.68 , SD.= 0.09

ในการวิเคราะห์หาปัญหาที่พบในการเข้าใช้บริการของโรงพยาบาลของผู้ใช้บริการทั่วไป โดยผู้วิจัยได้ทําการแยก
ประเด็นปัญหาที่พบจากการเข้าสังเกตพื้นที่ในรอบแรกจากการประเมินด้วยวิธีการสํารวจจากผู้เชี่ยวชาญ และการประเมิน
จากการทดลองของคนพิการทั้ง 11 คน โดยผู้วิจัยได้รวบรวมและแยกปัญหาที่พบอย่างชัดเจนมาตั้งเป็นประเด็นคําถามใน
ส่วนของแบบสอบถามในส่วนสุดท้ายนี้ ซึ่งตั้งระดับของปัญหาที่พบออกเป็น 5 ระดับ ประกอบด้วย ปัญหามากที่สุด = 4,
ปัญหามาก= 3 ,ปานกลาง= 2, ปัญหาน้อย= 1, ไม่เป็นปัญหา =0 จากการทําแบบสอบถามสามารถจัดกลุ่มของปัญหาที่
พบในการเข้าใช้บริการออกเป็น 5 กลุ่มคือ ในกลุ่มแรก คือ ปัญหาด้านความหนาแน่นของคนที่เข้ามาใช้บริการ โดยมี
ค่าเฉลี่ย 2.98 ซึ่งจัดอยู่ในปัญหาระดับมาก ส่วนในกลุ่มที่สอง คือ กลุ่มของปัญหาเรื่องป้ายสัญลักษณ์บอกทางและบอก
สถานที่ต่างๆที่ไม่ชัดเจน โดยมีค่าเฉลี่ย 1.93 ซึ่งเป็นปัญหาระดับปานกลางที่พอรับได้ ในกลุ่มที่สาม ประกอบด้วย กลุ่ม
ปัญหาเรื่อง การหลงทาง และที่นั่งพักคอยไม่เพียงพอ มีค่าเฉลี่ย 1.80 ตําแหน่งของแผนกแต่ละแผนกไม่เชื่อมต่อกัน มี
ค่าเฉลี่ย 1.75 ซึ่งจัดอยู่ในปัญหาระดับปานกลาง ในส่วนของกลุ่มที่สี่ ประกอบด้วย ปัญหาของตําแหน่งของที่นั่งพักคอย
ไกลเกินไปจากที่เรียกชื่อ มีค่าเฉลี่ย 1.39 ปัญหาด้านการเข้าถึงจุดบริการต่างๆได้ยาก ค่าเฉลี่ย 1.22 ปัญหาในเรื่องของการ
ใช้ลิฟต์ ค่าเฉลี่ย 1.02 และปัญหาด้านวัสดุของพื้นทางเดินในอาคารที่ลื่น ค่าเฉลี่ย 1.00 ซึ่งจัดเป็นปัญหาระดับน้อย ส่วน
กลุ่มสุดท้ายที่จัดอยู่ในกลุ่มที่ไม่เป็นปัญหาด้านการใช้งาน คือ เรื่องของการใช้บันได ค่าเฉลี่ย 0.88 ดังตารางข้างล่างนี้
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ตาราง 2 วิเคราะห์ปัญหาที่พบในการใช้บริการภายในส่วน Publics Zones ของโรงพยาบาล ของผู้ใช้บริการทั่วไป
ประเด็นของปัญหาที่พบในการใช้บริการ

ระดับของความรุนแรงของปัญหาที่พบ
4

1.ความหนาแน่นของคนมาใช้บริการ

3

2

1

0

X = 2.98 , SD.= 0.05

2.ป้ายสัญลักษณ์บอกทาง บอกสถานที่ต่างๆไม่ชัดเจน
3.มีสิ่งกีดขวาง เช่น เฟอร์นิเจอร์ ต้นไม้ ป้ายโฆษณาต่างๆ
4.ตําแหน่งของแผนกแต่ละแผนกไม่เชื่อมโยงกัน
5.หลงทาง หาแผนกที่จะไปไม่ถูก
6.ลิฟต์ใช้ไม่สะดวก

X = 1.93 , SD.= 0.06
X = 1.25 , SD.= 0.05
X = 1.75 , SD.= 0.05
X = 1.80 , SD.= 0.06
X = 1.02 , SD.= 0.05

7.บันไดใช้ไม่สะดวก

X = 0.88 , SD.= 0.04

8.ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ต่างๆใช้งานไม่สะดวก เช่น ความสูงของเคาน์เตอร์สูง
X = 1.00 , SD.= 0.05
เกินไป
9.ที่นั่งไม่เพียงพอในการนั่งคอย
X = 1.80 , SD.= 0.06
10.ที่นั่งพักคอยไกลเกินไปจากการรอเรียก ระบุตําแหน่ง
X = 1.39 , SD.= 0.05
11.เข้าถึงจุดบริการต่างๆได้ยาก ระบุตําแหน่ง

X = 1.22 , SD.= 0.05

12.วัสดุของพื้นทางเดินลื่น

X = 1.00 , SD.= 0.05

ผลการศึกษา
จากการสรุปผลการทดลอง และวิเคราะห์อุปสรรคที่เกิดจากข้อจํากัดทางกายภาพของผู้ใช้บริการที่เป็นคนพิการ
ในส่วน Publics Zones ของโรงพยาบาลแล้ว ที่พบปัญหามากที่สุด คือการหาทางของผู้เข้าใช้พื้นที่ดังกล่าว เกิดการหลง
ทางมากที่สุด ทั้งที่เกิดจากการวางตําแหน่งป้ายสัญลักษณ์บอกทางไม่ดี สภาพแวดล้อมภายในอาคาร การตกแต่งหน้าแผนก
แต่ละแผนกไม่มีความชัดเจนไม่สามารถสื่อสารกับผู้ใช้ได้ อีกทั้งปัญหาเรื่องสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆที่ไม่มีให้คนพิการ
เช่น วัสดุและสัญลักษณ์นําทางสําหรับคนตาบอด เส้นทางสัญจรจากหน้าโรงพยาบาล ลานจอดรถเข้าสู่ภายในตัวอาคารไม่
ปลอดภัยสําหรับคนพิการ ขนาดรูปลักษณ์ของเฟอร์นิเจอร์ต่างๆไม่เหมาะสมในการเข้าถึงของคนพิการ ดังนั้นผู้วิจัยจึงนําผล
ที่สรุปได้ มาศึกษาร่วมกับทฤษฏีของการออกแบบสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง เช่น การออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อการ
หาทาง( Wayfinding ) การออกแบบภายในอาคารสถานพยาบาล และเกณฑ์การออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคน
ทุกคนอ้างอิงจาก Wolfgang F. E. Preiser. Archnet-IJAR, International Journal of Architectural Research มาสู่
แนวทาง และกระบวนการการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสมสําหรับการใช้ในส่วน Publics Zones ของ
โรงพยาบาลสําหรับคนพิการ ดังภาพประกอบต่อไปนี้
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การเข้าถึงพื้นที่ : จากภายนอกโรงพยาบาลสู่ภายในโรงพยาบาล

ภาพ 9 จากพื้นที่เดิม
ภาพ 10 ปรับปรุงใหม่ ที่มา.:. ธีรวุฒิ บุญยศักดิ์เสรี 2558
ภาพตัวอย่าง ทางเข้าสู่แผนกฉุกเฉิน ทางเดินรถจากภายนอกโรงพยาบาลเมื่อรถวิ่งเข้าสู่โรงพยาบาลควรมีสัญลักษณ์ที่สื่อถึง
แผนกฉุกเฉินได้อย่างง่าย เช่น นําสีมาเข้ามาช่วย อีกทั้งติดป้ายหน้าแผนกที่มีขนาดใหญ่ สอดคล้องกับสีเส้นทาง เพราะแผนก
ฉุกเฉินเป็นแผนกที่ต้องการความรวดเร็วในการเข้าถึง
ลานจอดรถ หน้าอาคารทางเข้าโรงพยาบาล

ภาพ 11 ภาพจากพื้นที่เดิม
ภาพ 12 ภาพปรับปรุงใหม่
ภาพตัวอย่าง ลักษณะของลานจอดรถปรับปรุงใหม่ สําหรับคนพิการและคนชรา ควรจะมีที่จอดรถให้คนพิการและคนชราอยู่
ใกล้ทางเข้าหลักของอาคารมากที่สุด และบริเวณช่องจอดรถควรเว้นช่องให้สําหรับวิลแชร์เข้า-ออกได้อย่างสะดวก (สีฟ้าใน
ภาพ) อีกทั้งมีทางลาดขึ้นสู่ตัวอาคารที่ใกล้ที่สุดและสะดวกที่สุด และมีราวกันตกเพื่อความปลอดภัย วัสดุที่พ้ืนควรมีสีให้
ชัดเจนเพื่อคนพิการทางสายตาจะมองเห็นได้ง่าย

51

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
__________________________________________________________________________________________
การเข้าถึงพื้นที่ในอาคารบริเวณ จุดรับ-ส่งผู้ป่วย

ภาพ 13 ภาพจากพื้นที่เดิม

ภาพ 14 ภาพปรับปรุงใหม่
ที่มา :.ธีรวุฒิ บุญยศักดิ์เสรี 2558
ภาพตัวอย่าง แสดงการปรับปรุงพื้นที่หน้าทางเข้าอาคารโรงพยาบาล ซึ่งจะเห็นว่าพื้นที่ด้านหน้าเป็นจุดรับ – ส่ง ผู้มาใช้
บริการ ดังนั้นจึงปรับปรุงพื้นที่ให้มีการแบ่งอาณาเขตระหว่างเส้นทางเดินและทางเดินรถ และเพื่อความปลอดภัยมีสิ่งกีดขวาง
เพื่อให้รถที่วิ่งเข้ามาลดระดับความเร็ว และการใช้สีที่แสดงให้เห็นชัดเจน อีกทั้งป้ายทางเข้ามีลักษณะที่ใหญ่ มองเห็นได้ และ
ปะทะสายตา
การเข้าถึงพื้นที่ในอาคารบริเวณจุดส่งผู้ป่วยนอก

ภาพ 15.ภาพจากพื้นที่เดิม

ภาพ 16 ภาพปรับปรุงใหม่
ที่มา : ธีรวุฒิ บุญยศักดิ์เสรี 2558
ภาพตัวอย่าง แสดงการปรับปรุงพื้นที่หน้าทางเข้าผู้ป่วยนอก ปรับให้มีระยะของทางเท้าคนเดินที่ชัดเจนขึ้น ( พื้นที่สีม่วง)
ทั้งนี้สีที่ระบุในแบบเป็นเพียงการเสนอแนะสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับอาคารได้ และมีป้ายสัญลักษณ์ที่มีขนาดใหญ่ตั้ง
ปะทะสายตาเส้นทางรถวิ่งบอกตําแหน่งของทางเข้าผู้ป่วยที่ชัดเจน ส่วนสัญลักษณ์สีแดงในตัวรถ ผู้วิจัยเสนอแนะว่าไม่ควรจอด
บริเวณที่มีการใช้พื้นที่พลุ่กพล่านเพราะจะทําให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณทางเข้าอาคาร
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จุดบริการหน้าทางเข้าแผนกเจาะเลือด

ภาพ 17 ภาพเดิมบริเวณทางแยก หน้าแผนกเจาะเลือด

ภาพ 18 ภาพปรับปรุงของลักษณะทางกายภาพของหน้าทาง
แยกและทางเข้าแผนกเจาะเลือด
ที่มา : ธีรวุฒิ บุญยศักดิ์เสรี 2558
ภาพตัวอย่าง แสดงการปรับปรุงโดย เพิ่มให้มี Counter บริการของแผนกเจาะเลือดอยู่ด้านหน้าทางเดินหลัก เพื่อให้คนที่หา
แผนกนั้นเห็นได้ง่าย และรูปแบบ Counter มี 2 ระดับเพื่อให้คนทุกคนได้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้ายสัญลักษณ์บอกลําดับ
ขั้นตอนติดไว้ด้านข้างของจุดบริการเพื่อเห็นได้ง่าย
จุดบริการหน้าจุดชําระเงิน จ่ายยา-รับยาผู้ป่วยนอก

ภาพ 19 ภาพเดิมของแผนกจ่ายยา ที่อยู่บนโถงทางเดินหลัก
ของโรงพยาบาล

ภาพ 20 ภาพปรับปรุงใหม่ สําหรับหน้าจุดจ่ายยา
ของโรงพยาบาล
ที่มา : ธีรวุฒิ บุญยศักดิ์เสรี 2558
ภาพตัวอย่าง แสดงการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของพื้นที่หน้าจุดจ่ายยา เพื่อให้คนพิการสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก
ประกอบด้วย ทางเดินที่ปูวัสดุที่เป็นสัญลักษณ์นําทางสําหรับคนตาบอดให้สามารถเข้าถึง Counter บริการของแผนก ที่นํา
ทางมาตั้งแต่โถงด้านในของอาคาร และสร้างความโดดเด่นในการมองเห็นจุดบริการได้ชัดเจนด้วยการใส่สีที่หน้าจุดบริการ
ต่างๆ และมีป้ายสัญลักษณ์ที่เห็นได้ชัด อีกทั้งช่องบริการของคนพิการและคนชราอยู่ด้านข้าง เพื่อป้องกันการขีดขวางเข้าช่อง
บริการ
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โถงทางเดินภายในอาคาร บริเวณทางแยก ไปสู่แผนกอื่นๆ

ภาพ21 ภาพเดิมบริเวณจุดตัดทางแยกของโถงทางเดิน
บริเวณหน้าทางเข้าแผนกเจาะเลือด ของโรงพยาบาลฯ

ภาพ 22 ภาพปรับปรุง ของจุดตัดของโถงทางเดิน
ที่มา : ธีรวุฒิ บุญยศักดิ์เสรี 2558

ภาพ 23 ภาพเดิมของโถงทางแยกบริเวณ หน้าทางเข้า ภาพ 24 ภาพปรับปรุง ของโถงทางแยกบริเวณ หน้าทางเข้าสู่แผนก
สู่แผนก ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ที่มา : ธีรวุฒิ บุญยศักดิ์เสรี 2558

ภาพ 25 ภาพเดิมของ บริเวณโถงทางเดินหลัก
และบริเวณหน้าจุดชําระเงิน ของผู้ป่วยนอก

ภาพ 26 ภาพปรับปรุงใหม่ บริเวณโถงทางเดินหลักของโรงพยาบาล
ที่มา : ธีรวุฒิ บุญยศักดิ์เสรี 2558

ภาพตัวอย่าง ลักษณะทางกายภาพของจุดตัดของโถงทางเดิน เพื่อบอกทางไปแผนกและจุดบริการต่างๆ โดยตําแหน่งของการ
ติดป้ายไม่ควรติดตรงจุดตัดของทางแยก ควรติดก่อนถึงทางแยกเพื่อสะดวกในการตัดสินใจ ,รูปแบบของป้ายควรมีขนาด
ตัวอักษรที่ใหญ่มองเห็นชัดเจน ควรมีความแตกต่างของสีพื้นหลัง และไม่ควรเขียนข้อมูลลงไปบนป้ายเยอะจะทําให้คนอ่าน
สับสน ให้บอกแผนกที่สําคัญและถึงก่อน ,และแยกสีให้ชัดเจนไปสู่แผนกที่สําคัญ อีกทั้งหน้าแผนกต่างๆ ควรมีสัญลักษณ์หรือ
การสร้างจุดเด่นเพื่อดึงดูดสายตาและง่ายต่อการมองเห็นให้กับคนที่หาแผนก โดยแต่ละประเภทของการให้บริการก็ควรจะใช้
สัญลักษณ์หรือสีเดียวกับป้าย เพื่อง่ายต่อการสื่อสารและกาจดจํา ,ส่วนป้ายแสดงข้อมูลต่างๆสามารถติดได้ตามเสาของ
อาคารอีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ในการจดจําเส้นทางและมองเห็นในระยะไกลให้แก่ผู้ใช้บริการได้ ,ส่วนป้ายหน้าแผนกต่างๆควร
ติดปะทะสายตาหน้าทางเข้าของแผนกเพื่อการมองเห็นที่ชัดเจน , การใช้สีนําทางสําหรับวัสดุปูพื้นมีประโยชน์สําหรับคนพิการ
54
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สายตาเลือนราง และคนทั่วไปทําให้สามรถมองเห็นได้ง่ายและเป็นสิ่งชี้นําสายตาทางเดินไปสู่แผนกต่างๆ,ในส่วนของทางเดิน
ควรมีวัสดุปูพื้นที่เป็นสัญลักษณ์นําทางให้กับคนพิการทางสายตาได้เข้าถึงแผนก และไม่มีควรสิ่งกีดขวาง เช่นเก้าอี้ หรือพื้นที่
พักคอยมาวางขวางทางเดินของคนตาบอด การวางวัสดุปูพื้นที่ใช้เป็นสิ่งนําทางคนตาบอดควรวางให้ตรง ไม่ควรเลี้ยวไปเลี้ยว
มาจะทําให้คนตาบอดหลุดทิศทางของการเดิน ส่วนประตูทางเข้าแผนกอื่นๆที่ไม่ได้ใช้ ควรจะใส่กุญแจให้ดีไม่ให้ผู้ใช้บริการ
เกิดการสับสน อีกทั้งจะทําให้คนตาบอดหลงทางเข้าไปสู่แผนกที่ไม่ต้องการได้
โถงทางเดิน หน้าลิฟต์

ภาพ 27 ภาพเดิม แสดงโถงทางเดินหน้าลิฟต์ส่วนอาคาร ภาพ 28 ภาพการปรับปรุงใหม่ ของบริเวณโถงทางเดินหน้าลิฟต์
ใหม่ของโรงพยาบาลฯ
ในส่วนของอาคารใหม่ ชั้น 1
ที่มา : ธีรวุฒิ บุญยศักดิ์เสรี 2558
ภาพตัวอย่าง รูปลักษณ์ของโถงทางเดินหน้าลิฟต์ที่เป็นเส้นทางเดินหลัก และเป็นจุดที่เกิดการตัดสินใจระหว่างคน
ที่ออกมาจากลิฟต์ ดังนั้น โถงทางเดินควรมีวัสดุปูพื้นที่เป็นสัญลักษณ์นําทางให้คนพิการทางสายตาได้ไปสู่จุดบริการที่
ต้องการได้ และบริเวณหน้าลิฟต์จําเป็นต้องมีวัสดุเตือนระวังสําหรับทางเข้า-ออกลิฟต์ เพื่อป้องกันอันตรายจากการปะทะกัน
หน้าทางเข้าลิฟต์ทุกตัวจําเป็นต้องมีวัสดุชี้นําให้คนตาบอดทราบ อีกทั้งผนังของลิฟต์บริเวณนี้ควรมีสีสันที่แตกต่าง หรือสร้าง
ผนังขึ้นมาให้เห็นชัดเจนว่าเป็นจุดบริการอีกจุดหนึ่ง ที่ต่างจากผนังที่เรียบเป็นสีเดียวกับผนังอาคารจะสามารถสร้างความ
ดึงดูดและเป็นจุดเด่นให้ผู้ใช้บริการทุกคนเห็นได้ชัดเจนและจดจําได้ง่าย อีกทั้งยังสร้างความชัดเจนให้กับคนพิการที่สายตา
เลือนราง บนลิฟต์ ควรมีเลขตัวลิฟต์บอก และควรมีสัญลักษณ์ไฟให้เห็นว่าลิฟต์ตัวไหนกําลังจะมาถึงเพื่อความง่ายและ
สะดวกในการใช้งานของคนพิการทุกประเภท เช่น คนนั่งรถเข็น จะสามารถเข้าใช้ลิฟต์ได้ทัน อีกทั้งควรมีสัญลักษณ์เสียง
เพื่อให้คนพิการทางสายตาได้ยินว่าลิฟต์ตัวไหนกําลังเปิด ในส่วนของป้ายสัญลักษณ์บอกทางควรติดตั้งไว้ที่ผนังตรงข้ามกับ
ประตูทางออกลิฟต์ และแยกตําแหน่ง ประเภทของจุดบริการต่างๆให้ดี แยกด้วยสีสันที่แตกต่าง จะทําให้เกิดความเข้าใจ
และตัดสินใจในการไปจุดบริการต่างๆได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งควรมีแผนผังของตําแหน่งบริการต่างๆแปะไว้ข้างๆกับป้ายบอก
ทาง เพื่อให้คนที่กําลังหาทางได้เข้าใจถึงตําแหน่งของแผนกที่ตนกําลังมองหา ส่วนระยะของป้ายไม่ควรตั้งอยู่สูงเกินไปจะทํา
ให้คนพิการนั่งรถเข็นมองไม่สะดวก
ดังนั้น การออกแบบเพื่อความเท่าเทียมของคนทุกคนเป็นรากฐานของการออกแบบให้คนที่มีความแตกต่างทาง
กายภาพสามารถใช้ได้ทุกคน ซึ่งงานออกแบบจะมีประสิทธิภาพไม่ได้ถ้าหากผู้ออกแบบไม่ได้คํานึงถึงกระบวนการการมีส่วน
ร่วมของผู้ใช้ทุกคน ซึ่งกระบวนการที่กล่าวมาอยู่ในกระบวนทัศน์หลักที่ว่าด้วยการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ (Participatory De55
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sign) ซึ่งเน้นที่กระบวนการและเทคนิคต่างๆของการทําให้การออกแบบสภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนั้นเกิดประสิทธิภาพ
อีกทั้งยังสามารถ Generalize กับการออกแบบในบริบทเดียวกันได้อีก

ข้อเสนอแนะ
จากรูปแบบที่เสนอแนะในส่วนพื้นที่ส่วนกลางของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นการปรับปรุงที่มาจาก
กระบวนการวิจัยที่เป็นเชิงประจักษ์จากการทดลองจากคนพิการ ที่เข้ามาทดลองใช้สถานที่จริงในการใช้บริการ ทําให้เห็น
พฤติกรรมดังกล่าวที่แตกต่างจากคนทั่วไป โดยภาพข้างบนที่ปรังปรุงใหม่ไม่ได้คํานึงถึงองค์ประกอบด้านความสวยงามเป็น
หลัก แต่คํานึงถึงการปรับปรุงเพื่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอยที่ดีขึ้นและเหมาะสมกับการใช้งานสําหรับคนทุกคนโดยเฉพาะคน
พิการ ทั้งนี้ในคํานึงด้านภาพลักษณ์ของอาคาร หรือคํานึงถึงความสวยงามจะต้องมาศึกษาในรายละเอียดครั้งต่อไป
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บทคัดย่อ
หลังจากเหตุการณ์น้ําท่วมใหญ่ในภาคกลางของประเทศไทยเมื่อ พ.ศ.2554 บ้านเรือนทั่วไปที่มีลักษณะเป็นชั้นเดียวใต้ถุนสูง
จํานวนมากในภาคกลางได้ถูกยกระดับตัวบ้านขึ้นเพื่อหนีน้ําท่วม ส่งผลให้เกิดบ้านที่มี “ เสายาว ” ขึ้นเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะบ้าน
ที่อยู่ริมแม่น้ําสายต่าง ๆ การที่เสามีความสูงเพิ่มขึ้นนั้นส่งผลให้กําลังรับน้ําหนักของเสาลดลงเนื่องจากเกิดอัตราส่วนความชะลูดที่มาก
ขึ้น รวมทั้งตัวบ้านมีการโยกไปมาได้มากขึ้น ช่างรับเหมาดีดบ้านแต่ละรายซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นช่างชาวบ้านที่ไม่ได้ผ่านการเรียนวิชาช่าง
หรือวิศวกรรมในระบบการศึกษาอย่างเป็นทางการ ต่างก็มีแนวทางแก้ปัญหาเป็นของตนเอง ซึ่งมีทั้งที่ได้ผลหรืออาจไม่ได้ผลดีจริง
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างคําแนะนําที่ถูกต้องสําหรับแก้ปัญหาดังกล่าว โดยอาศัยหลักการขั้นพื้นฐานทางวิศวกรรม
มาวิเคราะห์และเลือกแนวทางแก้ปัญหาที่สมเหตุสมผลของช่างรับเหมาที่พบตามบ้านที่ถูกดีดขึ้นจนสูงมากจํานวนหนึ่งใน 3 ชุมชนริม
ฝั่งแม่น้ํายมใน อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ผลการศึกษาพบว่ามีหลายวิธีการที่สมเหตุสมผลน่าจะสามารถช่วยลดปัญหาดังกล่าว
ได้จริง ได้แก่ การเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ทําเสาจากไม้เป็นคอนกรีต การขยายหน้าตัดเสา การถมและบดอัดดินใต้ถุนบ้านให้แน่น การขยาย
ฐานรากเสา การใช้คานคอดิน และการใช้ระบบโครงยึดทแยง
คําสําคัญ : การดีดบ้าน บ้านยกใต้ถุนสูง เสายาว เรือนไทยภาคกลาง ชุมชนริมฝั่งแม่น้ํายม

ABSTRACT
After the great 2011 flood in central Thailand, many typical single-story houses have been re-elevated
to much higher elevations. As a result, they became “long-column houses”, especially, those settle along
riversides. The longer columns are generally known for their lower load carrier capacity as well as easier
swaying. Each house-lifting contractor, mostly without official technical or engineering education, had their own
solutions for this problem. Some of those seems to work well while some are unlikely. This research, therefore,
aims to build a guideline for solving this problem by employing engineering fundamental to analyze and select
reasonable approaches done by some contractors found in 3 communities along Yom River in Amphur Bang
rakam, Pitsanuloke Province. The study reveals that there are some reasonable and capable approaches such as
filling and compacting soil over existing layer around column footing, enlarging column bases by using round
concrete septic rings, constructing ground tie beams, and constructing diagonal bracing systems.
Keywords: House Re-elevations Highly Elevated Single-story Houses Long Column Central Thailand
Houses Communities along Yom River
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บทนํา
พื้นที่ 3 ชุมชนริมฝั่งแม่น้ํายม ได้แก่ ชุมชนปากคลอง ชุมชนศรีสุนทร และชุมชนบ้านเหนือในเขตอําเภอบางระกํา จังหวัด
พิษณุโลก เป็นพื้นที่ได้ถูกน้ําท่วมซ้ําซากเกือบทุกปี เจ้าของบ้านหลายหลังในพื้นที่ดังกล่าว (ส่วนใหญ่เป็นบ้านชั้นเดียวใต้ถุนสูง) ได้
แก้ปัญหาน้ําท่วมบ้านด้วยการดีดบ้าน จนกระทั่งเหตุการณ์ น้ําท่วมใหญ่ในปี พ.ศ. 2554 ระดับน้ําท่วมขึ้นสูงจนบ้านบางหลังที่เคย
ผ่านการดีดมาก่อนแล้ว ยังถูกน้ําท่วมอีก เจ้าของบ้านจึงได้ดีดบ้านซ้ําอีกจนเรียกได้ว่า “ สูงมาก ” เนื่องจากหลังจากการดีดบ้านแล้ว
เสาที่รองรับตัวบ้านบางหลังมีความสูงจากพื้นดินถึง 5 เมตร บางหลังสูงถึงราว 7 เมตร ดังแสดงในภาพที่ 1 จึงเป็นที่น่าสงสัยว่าในการ
ดีดบ้านให้สูงขึ้นมากขนาดนั้น ช่างรับเหมา ซึ่งปกติเป็นชาวบ้านไม่ได้มีความรู้ทางวิศวกรรมโครงสร้าง ได้มีการแก้ปัญหาอย่างไร
เพื่อให้เสาบ้านที่สูงมาก ๆ สามารถรับน้ําหนักของตัวบ้านได้ และมีความมั่นคง ไม่โยกไหว

ภาพ 1 ลักษณะเสายาวในพื้นที่ศึกษา
ที่มา : ธนกฤต จันทร์บรรจง
ทฤษฎีโครงสร้างเสา: เสาสั้น เสายาว
เสาสั้น (Short Column) หมายถึง เสาที่มีอัตราส่วนความสูงต่อความกว้างของหน้าตัดด้านที่แคบกว่าของเสานั้น (เรียกว่า
อัตราส่วนความชะลูด) ไม่เกิน 10 ในขณะที่เสายาว (Long Column) คือเสาที่มีอัตราส่วนความชะลูดสูงกว่า 10เสายาวนั้นจะมี
ความสามารถในการรับความเค้นอัดได้ประมาณไม่เกินร้อยละ70 ของเสาสั้น และจะยิ่งต่ําลงเมื่ออัตราส่วนความชะลูดมากขึ้นดังแสดง
ในภาพที่ 1 ดังนั้นเสาเรือนทั่วไปที่มีหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้าง 20 ซม.x 20 ซม. สูง 2.40 ม. ซึ่งมีอัตราส่วนความชะลูดเท่ากับ 12 ยัง
ถือว่ามีความยาวปานกลางค่อนข้างสั้นเมื่อถูกต่อให้มีความยาวเพิ่มขึ้นถึง 5-6 เมตร ก็จะมีกําลังรับน้ําหนักต่ําลงเป็นอันมาก

A
B
เสาสั้ น เสา

C

ภาพ 1 แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นอัดสูงสุดกับอัตราส่วนความชะลูด ที่มา : อุดมวิทย์ กาญจนวรงค์, 2547
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โดยปกติ เสาสั้นจะสามารถรับน้ําหนักบรรทุก (แรงกด) ได้จนกระทั่งความเค้นอัด (Compressive Stress) ที่เกิดขึ้นภายใน
เสานั้นมีค่าถึงความเค้นแตกหัก (Failure Stress) หรือความเค้นวิกฤต (Critical Stress: σcr) แต่หากเป็นเสายาวความเค้นอัดที่
เกิดขึ้นจะไม่ถึงค่าความเค้นวิกฤต เสาจะเกิดการโก่งเดาะ (Buckling) ก่อน ที่ความเค้นอัดจะถึงจุดที่เป็น Proportional Limit (σPL)
เป็นเหตุให้ความสามารถในการรับน้ําหนักของเสาต่ําลง ซึ่งการโก่งเดาะนั้น ขึ้นอยู่กับตัวแปรหลัก ๆ ตามสมการต่อไปนี้
=
เมื่อ

…………………..(1)

Pcr = น้ําหนักบรรทุกสูงสุดที่ทาํ ให้เสาเกิดการเดาะหัก
L = ความยาวของเสา
Imin = โมเมนต์ความเฉื่อย (Moment of Innertia) ของหน้าตัดด้านที่มคี ่าน้อยกว่าของเสา
E = โมดูลัสยืดหยุ่น (Modulus of Elasticity)

จะเห็นว่าน้ําหนักบรรทุกสูงสุดจะมีค่ามากขึ้นหากโมดูลัสยืดหยุ่นของวัสดุที่ใช้ทําเสามีค่ามาก และหน้าตัดเสามีค่าโมเมนต์
ความเฉื่อยมากหรือแสดงว่าหน้าตัดเสามีขนาดใหญ่นั่นเอง ในทางตรงกันข้าม หากเสามีความยาวมาก น้ําหนักบรรทุกสูงสุดจะมีค่า
ต่ําลงอย่างมาก เนื่องจากกําลังรับน้ําหนักสูงสุดเป็นค่าแปรผกผันของกําลังสองของความยาวเสาช่วงที่เกิดการโก่งเดาะนั่นเอง
การโก่งเดาะของเสานั้น มิได้เกิดขึ้นตลอดความยาวของเสาทั้งหมด แต่ขึ้นอยู่กับลักษณะการยึดที่ปลายเสาดังแสดงในภาพที่ 2
โดยช่วงระยะที่เสาเกิดการโก่งนั้นเรียกว่า ความยาวประสิทธิผล (Effective Length) ซึ่งโดยทั่วไปมีอยู่ด้วยกัน 4 ลักษณะ คือ
1. เสาที่ปลายยึดแบบจุดหมุนทั้งปลายล่างและปลายบน (Pinned Ends) เสาชนิดนี้จะมีช่วงของเสาที่เกิดการโก่งเท่ากับ
ความยาวจริงของเสา ทําให้มีค่าสัมประสิทธิ์ของความยาวประสิทธิผล (K) = 1.0 โดยทั่วไปจะไม่พบว่าเสาเรือนมีการยึดปลายเช่นนี้
เนื่องจากไม่มีเสถียรภาพหากไม่มีการเสริมชิ้นส่วนทแยงมุมระหว่างเสา
2. เสาที่ปลายล่างเป็นแบบยึดแน่น แต่ปลายบนปล่อยอิสระ (Fixed and Free Ends) เสาชนิดนี้จะมีความยาวที่เกิดการโก่ง
เป็นสองเท่าของความยาวจริงของเสา ทําให้มีค่าสัมประสิทธิ์ของความยาวประสิทธิผล (K) = 2.0
3. เสาที่มีทั้งปลายล่างและปลายบนเป็นแบบยึดแน่น (Fixed Ends) เสาชนิดนี้จะมีความยาวที่เกิดการโก่งเป็นครึ่งหนึ่งของ
ความยาวจริงของเสา ทําให้มีค่าสัมประสิทธิ์ของความยาวประสิทธิผล (K) = 0.5
4. เสาที่ปลายล่างเป็นแบบยึดแน่น แต่ปลายบนเป็นแบบจุดหมุน (Fixed and Pinned Ends) เสาชนิดนี้จะมีความยาวที่เกิด
การโก่งเป็นระยะประมาณร้อยละ 70 ของความยาวจริงของเสา ทําให้มีค่าสัมประสิทธิ์ของความยาวประสิทธิผล (K) = 0.7

ภาพ 2 ลักษณะการยึดที่ปลายและสัมประสิทธิ์ K ของเสาประเภทต่างๆ
ที่มา: สิทธิชัย แสงอาทิตย์, 2550
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ทั้งนี้ ลักษณะการยึดของเสาเรือนไม้ยกพื้นใต้ถุนสูงในภาคกลางมักจะมีลักษณะเป็นแบบที่ 4 โดยมักจะเป็นเสาไม้หรือเสา
คอนกรีตสําเร็จรูปซึ่งมีฐานเล็ก ๆ และถูกฝังไว้ในดินลึกประมาณ 1 เมตร หากดินรอบ ๆ เสาอยู่ในสภาพแน่นมากพอ ก็จะทําให้โคน
เสาเป็นแบบยึดแน่น ส่วนปลายบนของเสาจะถูกยึดเข้ากับคานไม้ด้วย น็อตและสลักเกลียว (Nut and Bolt) เพียง 1 หรือ 2 ตัว จึงมี
สภาพใกล้เคียงกับการเป็นจุดหมุนมากกว่า แต่หากบ้านอยู่ในสถานการณ์ที่แย่จริงๆ คือดินรอบๆ เสากลายสภาพเป็นดินเละ อาจมี
สาเหตุจากน้ําท่วมขังนานๆโคนเสาก็จะไม่ถูกยึดแน่น กลายเป็นเสาลักษณะที่ 1 ได้ นั่นหมายถึงระยะโก่งจะเพิ่มขึ้น ความสามารถใน
การรับน้ําหนักบรรทุกก็จะลดลงได้ด้วย
นอกจากเรื่องของการรับน้ําหนักของเสายาวแล้วการต่อหรือเปลี่ยนเสาให้ยาวขึ้นยังเป็นผลทําให้ตัวเรือนสั่นไหวหรือโยกได้ง่าย
เนื่องจากความยาวของเสาทําให้ความแข็งแรง (Stiffness)ของเสาลดลง ซึ่งการโยกของบ้านจะมากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับความแข็ง
(Stiffness) ของเสา ตามสมการต่อไปนี้ [ไพบูลย์ ปัญญาคะโป, 2545]
…….……………(2)
∆ =
โดยที่ ∆ คือค่าระยะโยกไหวระหว่างชั้น (Interstory Drift)ของบ้านเทียบกับชั้นที่ต่ํากว่า
Viคือ แรงในแนวนอน (แรงลม, แรงจากกระแสน้ํา, แรงจากการเดินของคนบนบ้าน เป็นต้น)
kiคือ ค่าสตีฟเนสของเสาชั้นที่iมีค่าเท่ากับ 12 EIi//hi
เมื่อEคือ ค่าโมเมนต์ความเฉื่อย (Moment of Inertia)ของเสาชั้นที่ i
hiคือ ค่าความสูงของเสาสําหรับของเสาชั้นที่ i
เห็นได้ว่าค่า k (Stiffness) จะลดลงเมื่อความยาวของเสาหรือความสูงของเสาเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นอินเวอร์สฟังชั่นยกกําลัง
สาม ในทางกลับกันโมดูลัสยืดหยุ่นที่สูงกว่าของวัสดุที่ใช้ทําเสาบ้านก็จะทําให้ตัวบ้านโยกไหวได้น้อยกว่า

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
จากการศึกษาเรื่องการโก่งเดาะและการโยกหรือสั่นไหวจึงสามารถสรุปได้ว่าการเพิ่มหรือลดกําลังรับน้ําหนักของเสาและการ
โยกมีสาเหตุจากตัวแปรทีค่ ล้ายคลึงกันดังนั้นในการป้องกันไม่ให้กําลังรับน้ําหนักของเสาบ้านที่ถูกดีดขึ้นสูงมากๆและการป้องกันหรือ
ลดการโยกของตัวบ้าน อาจสามารถทําได้โดยอาศัยแนวทางดังต่อไปนี้
1) เพิ่มความแข็งหรือเพิ่มโมดูลัสยืดหยุ่นของวัสดุ
2) เพิ่มหน้าตัดของเสาให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
3) ทําให้โคนเสาอยู่ในสภาพยึดแน่นตลอดเวลาแม้กระทั่งขณะถูกน้ําท่วมขังเป็นเวลานาน ๆ
4) เสริมจุดยึดรั้งหรือค้ํายันเพื่อลดระยะการโก่งตัวของเสา
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาว่าช่างดีดบ้านได้ทําอย่างไรบ้างตามแนวทาง 4 ข้อดังกล่าว เพื่อให้เสาบ้านที่ถูกดีดขึ้น
สูงมาก ๆ ยังมีความแข็งแรงและไม่สั่นไหวมากจนเกินไป

วิธกี ารศึกษา
1) สํารวจกายภาพเบื้องต้นของอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก และบ้านยกใต้ถุนสูงมากในชุมชนที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ํายม
อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก สัมภาษณ์ผู้อยู่อาศัยในบ้านยกใต้ถุนสูงมากเบื้องต้นแบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-Structured
Interview)
2) กําหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยพิจารณาจากบ้านที่มีการยกใต้ถุนสูงมากในชุมชน
ที่แตกต่างกัน ทีต่ ั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ํายม อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก วัสดุในการก่อสร้าง ลักษณะของการเสริมความแข็งแรง
วิธีการดีดบ้านยกใต้ถุนสูงมาก
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3) แก้ไขเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) ในประเด็นหลักๆดังนี้
- เทคนิคและวิธีการดีดบ้าน
- ความมั่นคงแข็งแรงของบ้านหลังจากการดีดบ้าน
- งบประมาณที่ใช้ในการดีดบ้าน
- ระยะเวลาที่ใช้ในการดีดบ้าน
- ความสะดวกสบายต่อการอยู่อาศัยหลังการดีดบ้าน

ภาพ 3 แผนผัง บ้านทีท่ ําการศึกษา จํานวน 15 หลัง 3 ชุมชน
ที่มา : ธนกฤต จันทร์บรรจง

ผลการศึกษา
จากการเก็บข้อมูลในพื้นที่ที่ได้ทําการศึกษาใน 2 ประเด็นหลัก คือ การแก้ปัญหาเรื่องการเพิ่มกําลังรับน้ําหนักที่นา่ จะลดลง
ของเสาบ้าน และการแก้ปัญหาเรื่องการโยกของตัวบ้าน ดังตารางที่ 1 และสามารถสรุปรวมทั้งวิเคราะห์สิ่งที่พบได้ดังต่อไปนี้
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ตาราง 1 แสดงการเก็บข้อมูลด้านเทคนิคและวิธีการดีดบ้านยกใต้ถุนสูงมาก
วิธีการที่ใช้เพื่อเพิ่ม
ความสูงของการดีด
บ้าน

เทคนิคและวิธีการดีดบ้าน
บ้าน
หลังที่

ชุมชน
เทคนิคครัง้ ที่ 1

วิธีการครั้ง
เทคนิคครัง้ ที่ 2
ที่ 1

1

บ้านปากคลอง

รอกสามขา

-

เปลี่ยนเสา

2

บ้านปากคลอง

แม่แรง/ไม้หมอนรถไฟ

รอกสามขา

เปลี่ยนเสา

3

บ้านปากคลอง

แม่แรง/ไม้หมอนรถไฟ

รอกสามขา

เปลี่ยนเสา

4

บ้านปากคลอง

แม่แรง/ไม้หมอนรถไฟ

รอกสามขา

เปลี่ยนเสา

5

บ้านปากคลอง

แม่แรง/ไม้หมอนรถไฟ

รอกสามขา

เปลี่ยนเสา

6
7
8
9

บ้านปากคลอง
บ้านปากคลอง
บ้านปากคลอง
บ้านปากคลอง

แม่แรง/ไม้หมอนรถไฟ
แม่แรง/ไม้หมอนรถไฟ
แม่แรง/ไม้หมอนรถไฟ
แม่แรงแบบมือหมุน

-

เปลี่ยนเสา
เปลี่ยนเสา
เปลี่ยนเสา
เปลี่ยนเสา

10 บ้านปากคลอง

แม่แรง/ไม้หมอนรถไฟ

รอกสามขา

เปลี่ยนเสา

11

ศรีสุนทร

แม่แรงแบบมือหมุน

-

12

ศรีสุนทร

แม่แรงแบบมือหมุน

-

13

บ้านเหนือ

14

บ้านเหนือ

15

บ้านเหนือ

รอกสามขา/แม่แรงแบบมือ
หมุน
รอกสามขา/แม่แรงแบบมือ
หมุน
รอกสามขา

เปลี่ยนเสา
เฉพาะที่ผุ
เปลี่ยนเสา
เฉพาะที่ผุ

การตัดต่อเสา

-

-

ระยะที่
ตัดต่อ
(เมตร)
-

1

ปลายเสา

2

1

ปลายเสา

1

1

ปลายเสา

2

1

ปลายเสา

2

-

-

-

1

โคนเสา

1

-

-

-

-

-

-

-

-

วิธีการ ตัดต่อกี่ ตําแหน่งที่
ครั้งที่ 2 ตําแหน่ง ตัดต่อ
ตัดต่อ
เสา
ตัดต่อ
เสา
ตัดต่อ
เสา
ตัดต่อ
เสา
ตัดต่อ
เสา

-

เปลี่ยนเสา

-

-

-

-

-

เปลี่ยนเสา

-

-

-

-

-

ตัดต่อเสา

-

1

โคนเสา

1

1) การเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ทําเสาให้มีความแข็งหรือมีโมดูลัสยืดหยุ่นสูงขึ้น การเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ทําเสาให้มีความแข็งหรือมีโมดูลัส
ยืดหยุ่นสูงขึ้น ช่างรับเหมาดีดบ้านได้มีวิธีจัดการกับเสาบ้าน 2 แนวทาง ได้แก่ (1) การเปลี่ยนเสาจากเสาไม้สูง 2.5 เมตร เป็นเสา
คอนกรีตสําเร็จรูปสูง 3.5 เมตร ขนาดหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้าง 7-8 นิ้ว และ (2) การตัดต่อเสาคอนกรีตจากเดิมซึ่งมีความสูง
ประมาณ 3.5 เมตรจนกลายเป็นเสาที่สูง 4.5-5.5 เมตร แต่ขนาดหน้าตัดไม่เปลี่ยนแปลง จากความสูงของเสาและขนาดหน้าตัดของเสา
หลังจากการดีดบ้านดังกล่าว ทําให้เสาที่ยาวขึ้นของบ้านนั้นมีอัตราส่วนความชะลูดเพิ่มจากเดิมประมาณ 10-15 เท่า เพิ่มเป็น 20-30
เท่า และเสาจะมีกําลังรับน้ําหนักได้น้อยลงตามทฤษฎีการรับน้ําหนักของเสาที่กล่าวมาแล้วว่า การเปลี่ยนวัสดุจากเสาไม้เป็น เสา
คอนกรีตยังสามารถทําให้โมดูลัสยืดหยุ่น (E) เพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากโมดูลัสยืดหยุ่นของไม้มีค่าประมาณ 78,900 – 189,000 kg/cm2
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[มนัส อนุศิริ, 2549] ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของไม้ ในขณะที่โมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีตมีค่า ประมาณ 230,000 kg/cm2 [ไพบูลย์
ปัญญาคะโป, 2545]
อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์เจ้าของบ้านทําให้ทราบว่า เหตุผลที่แท้จริงในการเปลี่ยนเสาจากไม้เป็นคอนกรีตนั้น มาจาก
การผุของไม้มากกว่าการรับน้ําหนัก ทําให้สามารถสรุปได้ว่า ช่างรับเหมาดีดบ้านไม่ได้คํานึงหรืออาจไม่ทราบว่าการทําให้เสายาวขึ้น
จะทําให้ความสามารถในการรับน้าํ หนักของเสาลดลง
2)
การเพิ่มขนาดหน้าตัดของเสาและการถมดินเพื่อลดความชะลูดของเสา
จากการเก็บข้อมูลพบว่า ช่างรับเหมาดีดบ้านมีวิธกี ารลดความชะลูดของเสา ดังนี้
2.1) การเพิ่มขนาดหน้าตัดของเสา
การเพิ่มขนาดหน้าตัดของเสาช่างทําการเพิ่มขนาดในขึ้นตอนการเปลี่ยนเสาจากเสาไม้เป็นคอนกรีต มีการเพิ่มขนาดหน้าตัดให้ใหญ่ขนึ้
ส่วนมากจากเดิม 5-7 นิ้ว เป็น 7-8 นิ้ว ซึ่งการเพิ่มขนาดหน้าตัดของเสานี้สอดคล้องกับทฤษฎีที่กล่าวว่าจะทําให้กําลังรับน้ําหนักของ
เสาเพิ่มขึ้นเพราะว่าโมเมนต์ความเฉื่อยของหน้าตัดเพิ่มขึ้น และลดความชะลูดของเสาลง
2.2) การถมดิน
การถมดินเพื่อลดความชะลูด พบว่า บ้านทุกหลังมีการถมดินอัดบริเวณโคนเสา สอดคล้องกับทฤษฎีเรื่องความยาวประสิทธิผลของเสา
ยาว คือ การอัดดินบริเวณโคนเสาเป็นการทําให้เสามีความยาวลดลงด้านหนึ่งใกล้เคียงกับลักษณะการยึดแน่น (Fixed) เมื่อความยาว
ประสิทธิผลลดลงจะทําให้เสามีกาํ ลังรับน้ําหนักมากขึ้นและการโยกตัวมีน้อยลง ดังภาพตัวอย่างที่ 2

ความยาว
เสาลดลง

ความยาว
เสาลดลง

ภาพ 4 ตัวอย่างการถมดินเพื่อลดความยาวของเสา
ที่มา : ธนกฤต จันทร์บรรจง
3)

ปรับสภาพโคนเสาให้มมี ากขึ้นการยึดแน่น
การปรับเงื่อนไขการยึดแน่นบริเวณโคนเสา พบว่า มีการปรับเงื่อนไขในการยึดแน่นบริเวณโคนเสา 3 ลักษณะ ดังนี้
3.1) ใช้เศษคอนกรีตรองฐานราก
การใช้เศษคอนกรีตรองฐานรากเป็นการนําเศษคอนกรีตเข้ามาช่วยต้านทานในการรับแรงกดและแรงที่กระทําใน
แนวราบบริเวณฐานรากของเสา ซึ่งคุณสมบัติของเศษคอนกรีตสามารถรับแรงได้ดีกว่าการถมดินเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตามผู้วิจัย
เห็นว่าวิธีนี้ไม่ได้ช่วยลดการโยกตัวของบ้านได้มากนัก เนื่องจากเศษคอนกรีตที่รองรับฐานเสาอยู่นั้นวางอยู่บนดินเช่นกันซึ่งเมื่อมีแรง
กระทําเศษคอนกรีต อาจจมลงในดิน ทําให้เสาทรุดตัวหรือเอียงดังตัวอย่างภาพที่ 3 และ 4 การที่ฐานเสาคอนกรีตสําเร็จรูปมักจะมี
ขนาดไม่กว้างนัก จะทําให้ฐานเสาที่วางบนดินมีลักษณะการรองรับเสานั้นเป็นแบบจุดหมุน (Pinned) ดังนั้น ช่างจึงมักจะใช้วิธีการอื่น
ช่วย เช่นถมดินและบดอัดดินให้แน่น เพื่อให้มีสภาพเป็นจุดรองรับเสาแบบยึดแน่นดังกล่าวไว้แล้วใน 2.1)
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ภาพ 5 ตัวอย่างการใช้เศษคอนกรีตรองฐานราก
ที่มา : ธนกฤต จันทร์บรรจง

ภาพ 6 ตัวอย่างการรับแรงในขณะเสาโยกของวิธีใช้เศษคอนกรีตรองฐานราก
ที่มา : ธนกฤต จันทร์บรรจง
3.2) ใช้วงบ่อคอนกรีตสําเร็จรูปเสริมฐานราก
ใช้วงบ่อคอนกรีตสําเร็จรูปขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.8 เมตร เสริมฐานรากเป็นการขยายฐานรากให้กว้างขึ้น สามารถรับแรง
กดและแรงที่กระทําในแนวราบได้มากขึ้น เนื่องจากวงบ่อคอนกรีตสําเร็จมีเส้นผ่า ศูนย์กลาง 0.8 เมตร ทําให้ลักษณะของฐานรากมี
ความกว้างขึ้น ส่งผลให้มีแรงปฏิกิริยาจากดินใต้ฐานรากมากขึ้น โดยมีการเทคอนกรีตให้เต็มในวงบ่อเพื่อรัดโคนเสา ดังนั้นวิธีนี้จะให้
ลักษณะการรองรับเสาใกล้เคียงกับลักษณะการยึดแน่น (fixed) ในทฤษฎีเรื่องความยาวประสิทธิผลของเสา ที่ส่งผลให้ค่าของความ
ยาวประสิทธิผลเท่ากับหรือใกล้เคียงกับ 0.7 (K = 0.7) ที่มีความสมบรูณ์กว่าการใช้ฐานรากเดิม เมื่อมีแรงโยกในแนวราบมากระทําต่อ
ตัวบ้านจะมีแรงต้านจากดินกระทํากับฐานที่กว้างขึ้นช่วยให้ลดการโยกได้ ดังตัวอย่างภาพที่ 5 และ 6

ภาพ 7 ตัวอย่างวิธีการใช้วงบ่อคอนกรีตสําเร็จรูปเสริมฐานราก
ที่มา : ธนกฤต จันทร์บรรจง
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ภาพ 8 ตัวอย่างการรับแรงในขณะเสาโยกของวิธีการใช้วงบ่อคอนกรีตสําเร็จรูปเสริมฐานราก
ที่มา : ธนกฤต จันทร์บรรจง
3.3) เสริมคานคอดิน
การเสริมคานคอดิน เป็นการใช้คานคอดินช่วยพยุงหรือเหนี่ยวรั้งระหว่างเสาแต่ละต้นของบ้านไว้เมือ่ มีแรงในแนวราบมา
กระทํากับเสา คานคอดินที่มีขนาดลึกกว่าเสาจะสามารถช่วยเสารับโมเมนต์ดดั จากเสาไว้ในกรณีที่เสาโยกตัวบ้านจึงมีการขยับหรือโยก
ได้น้อยมาก ดังตัวอย่างภาพ 7 และ 8

ภาพ 9 ตัวอย่างการเสริมคานคอดิน
ที่มา : ธนกฤต จันทร์บรรจง
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ภาพ 10 ตัวอย่างการรับแรงในขณะเสาโยกของวิธีการเสริมคานคอดิน
ที่มา : ธนกฤต จันทร์บรรจง
4)

เสริมจุดยึดรั้งหรือค้ํายันเพื่อลดระยะการโก่งตัวของเสา
การเสริมจุดยึดรั้งหรือค้ํายันเพื่อลดความสูงนั้นพบว่า ทําการค้ํายันบริเวณช่วงเสาที่มีความสูงมากเพื่อเสริมความแข็งแรงและ
ลดความสูง ของเสา ซึ่ง วิธี การค้ํา ยัน นี้ส อดคล้ องกั บทฤษฎีเ รื่ องการเพิ่ม ความแข็ง แรง (Stiffness) ของเสาในทิศ ทางการ ค้ํา ยัน
(Brancing) เพื่อที่จะลดความยาวของเสา และเมื่อความยาวประสิทธิผลของเสาลดลงทําให้เสามีความสามารถในการรับน้ําหนัก
เพิ่มขึ้นด้วย อย่างไรก็ตามในการค้ํายันจําเป็นต้องค้ํายันในตําแหน่งที่เหมาะสมจึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทิศทางการค้ํายันที่พบมี 6
ทิศทาง ดังตัวอย่างภาพที่ 9

ภาพ 11 ตัวอย่างการค้ํายัน (Brancing)
ที่มา : ธนกฤต จันทร์บรรจง
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ข้อเสนอแนะในการเสริมความแข็งแรงของเสา
จากการศึกษาวิธีการของช่างดีดบ้านดังกล่าวข้างต้น เมื่อผนวกกับการศึกษาทฤษฎีทางวัสดุและโครงสร้างอาคาร สามารถสรุป
เป็นคําแนะนําในการปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลดีที่สุด โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเทคนิควิธีในการปฏิบัติของช่างชาวบ้าน ได้ดังต่อไปนี้
1) ใช้เสาคอนกรีตสําเร็จรูปแทนที่เสาไม้ ใช้เสาคอนกรีตสําเร็จรูปแทนที่เสาไม้โดยเปลี่ยนจากเสาไม้ขนาดหน้าตัด 6-7 นิ้ว
เป็นเสาคอนกรีตสําเร็จรูปและเพิ่มขนาดหน้าตัดเป็นขนาดหน้าตัด 7-8 นิ้ว เหมาะสมกับบ้านทุกหลังที่จะทําการดีดบ้านนอกจากจะ
ทําให้ได้เสาที่มีความแข็ง (Stiffness) สูงขึ้นแล้ว ยังช่วยแก้ปัญหาเสาไม้ผุเนื่องจากน้ําขึ้น-ลง ได้อีกด้วย
2) ลดความชะลูดหรือลดระยะโก่งของเสา ในการลดการโก่งของเสา ควรทําผสมผสานกันทั้ง 2 วิธี ดังต่อไปนี้
2.1) การถมดิน
การถมดินเพื่อลดความสูงนั้นเหมาะกับบ้านทุกหลัง เนื่องจากสอดคล้องกับทฤษฎีเรื่องความยาวประสิทธิผลของเสายาว คือ การอัด
ดินบริเวณโคนเสาเป็นการทําให้เสามีความยาวลดลงเมื่อความยาวประสิทธิผลลดลงจะทําให้เสามีกําลังรับน้ําหนักมากขึ้นและการโยก
ตัวมีน้อยลง ในกรณีที่เสามีหน้าตัด 8 นิ้ว หรือ 20×20 เซนติเมตร ให้ความชะลูดเป็น 15 เท่าของหน้าตัดเสา โดยให้ระยะความสูงจาก
พื้นดินที่ถมแล้วถึงพื้นตัวบ้านไม่ควรเกิน 3 เมตร โดยที่การถมดินนั้นไม่ควรจะถมจนหนาเกิน 1 เมตร เนื่องจากเปลืองค่าดินถมและ
บดอัด

สูงจากพื ้นไม่ควร
เกิน 3 เมตร

ถมดินอัดโคนเสา
ภาพ 12 ตัวอย่างการถมดินลดความยาวเสา
ที่มา : ธนกฤต จันทร์บรรจง
2.2) การค้ํายัน
การค้ํายันเพื่อลดความสูงนั้นเหมาะกับเสายาวมาก ๆ เกิน 4 เมตร เนื่องจากหากใช้ดินถมจะสิ้นเปลืองดินมาก การค้ํายันจะ
ช่วยให้ความยาวที่เสาจะเกิดการโก่งลดลง โดยจุดที่ค้ํายันไม่ควรห่างกันเกิน 3.00 เมตร เพื่อให้ความชะลูดของเสายังคงต่ําดังแสดง
ตัวอย่างในภาพที่ 11
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ระยะคํ ้ายันไม่
ควรเกิน 3 เมตร
เสายาว เกิน 3
เมตร
ภาพ 13 ตัวอย่างการค้ํายัน
ที่มา : ธนกฤต จันทร์บรรจง
3) ยึดฐานเสาให้แน่น
การยึดฐานเสาให้แน่นมี 2 แนวทางได้แก่
3.1) ใช้วงบ่อซีเมนต์สําเร็จรูปเสริมฐานราก (ภาพที่ 12)
ใช้วงบ่อซีเมนต์สําเร็จรูป เหมาะสมกับบ้านที่มีขนาดใหญ่ มีน้ําหนักมาก และมีดินอ่อน เนื่องจากการใช้วงบ่อซีเมนต์สําเร็จรูปเสริมฐาน
รากเป็นการขยายฐานรากให้กว้างขึ้นและทําให้ฐานรากยึดแน่นสามารถรับแรงกดและแรงที่กระทําในแนวราบได้มากขึ้นอีกด้วย
3.2) เสริมคานคอดิน
การเสริมคานคอดิน เหมาะสมกับบ้านที่มีขนาดใหญ่ มีน้ําหนักมาก และมีดินอ่อน เนื่องจากการใช้คานคอดินช่วยพยุงหรือเหนี่ยวรั้ง
ระหว่างเสาแต่ละต้นของบ้านไว้เมื่อมีแรงในแนวราบมากระทํากับเสา คานคอดินที่มีขนาดลึกกว่าเสาจะสามารถรับแรงดัดในแต่ละช่วง
เสาไว้ ทําให้มีการรับแรงในแนวราบได้มากตัวบ้านจึงมีการขยับหรือโยกได้น้อยมาก

บทสรุปและข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
จากการศึกษาเทคนิคและวิธีการลดความชะลูดและเสริมความแข็งแรงของเสา สามารถสรุปได้ว่า เสาควรเปลี่ยนวัสดุเป็นเสา
คอนกรีตสําเร็จรูป ขนาดหน้าตัด 8 นิ้ว หรือ 20×20 เซนติเมตร เป็นอย่างน้อย ฐานรากควรเสริมด้วยวงบ่อคอนกรีตสําเร็จรูป ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.8 เมตร ขึ้นไป ควรมีการถมดินบริเวณโคนเสาในพื้นที่ที่มีความชันไม่มากเพื่อลดความยาวของเสาให้มีความสูงจาก
พื้นดินถึงพื้นตัวบ้านไม่เกิน 3 เมตร สําหรับเสาอื่นๆที่มีความยาวเกิน 3 เมตร ควรมีการค้ํายันและระยะของการค้ํายันไม่ควรเกิน 3
เมตร (ดังภาพที่ 12) นอกจากคําแนะนําดังกล่าวข้างต้นแล้ว เจ้าของบ้านควรขอคําปรึกษาจากวิศวกรโครงสร้าง หรือทางราชการหรือ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะให้ความช่วยเหลือด้วยการให้วิศวกรโครงสร้างเข้าไปช่วยตรวจสอบหรือให้คําแนะนําช่างดีดบ้านด้วย
ก็จะเป็นการสร้างความมั่นคงของตัวบ้านได้ดียิ่งขึ้น และข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไปผู้ที่สนใจควรศึกษาความแข็งแรงของเสา
เรือนที่ถูกต่อเพื่อให้สูงขึ้นในเชิงของวิศวกรรมต่อไป
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ถมดินอัด
บริเวณ

ระยะค้าํ ยัน
ไม่ควรเกิน
3 เมตร

โ

เสายาว เกิน
3 เมตร
เสริมฐานราก
ด้วยวงบ่อ

ภาพ 14 ตัวอย่างการวิธีการลดความชะลูดและเสริมความแข็งแรงของบ้านยกใต้ถนุ สูงมาก
ที่มา : ธนกฤต จันทร์บรรจง
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บทคัดย่อ
การศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกต้นแบบและบรรจุภัณฑ์สําหรับสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสถาปัตยกรรม พระราชวัง
สนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลสถาปัตยกรรมพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
2) ออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกและบรรจุภัณฑ์สําหรับสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสถาปัตยกรรมพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
3) ประเมินความพึงพอใจผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกและบรรจุภัณฑ์สําหรับสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสถาปัตยกรรมพระราชวังสนาม
จันทร์ จังหวัดนครปฐม โดยมีลําดับขั้นตอนการศึกษา ตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามปลายเปิดสอบถาม
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ งานในพระราชวังสนามจันทร์ และเก็บข้อมูลความต้องการของนักท่องเที่ยว มีผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 50 ท่าน
โดยใช้วิธีการ สุ่มอย่างง่าย(Simple ramdom sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ
(Check list) แบบมาตรประมาณค่า(Rating Scale) 2) สอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากผู้เชี่ยวชาญจํานวน 9 ท่าน กลุ่ม
ที่ 1 เจ้าหน้าปฏิบัติงานภายในพระราชวังสนามจันทร์จํานวน 3 ท่าน กลุ่มที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และด้าน
สถาปัตยกรรมจํานวน 3 ท่าน กลุ่มที่ 3 ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์จํานวน 3 ท่าน ใช้วิธีการสุ่มเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามมาตรประมาณค่า 3) สอบถามความพึงพอใจของกลุ่ม
นักท่องเที่ยวจํานวน 100 ท่าน โดยใช้วิธีการสุ่มเฉพาะเจาะจง(Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม
แบบมาตรประมาณค่า การวิเคราะห์ข้อมูล ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยผลการวิจัยในครั้งนี้พบว่า กลุ่มนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ
ในสถาปัตยกรรมในพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม คือ พระตําหนักชาลีมงคลอาสน์และนํามาร่วมออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์
ของที่ระลึก จํานวน 5 ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ละ 1 แบบ โดยผลจากการสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และด้านสถาปัตยกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายในพระราชวังสนามจันทร์ ปรากฏว่า
ประเภทกล่องดนตรีมีความเหมาะสมมากสุดด้วยค่าเฉลี่ย( X = 4.21) ประเภทกล่องใส่ของมีค่าเฉลี่ย( X = 3.70) ประเภทนาฬิกามี
ค่าเฉลี่ย ( X = 3.58) ประเภทโมเดล จําลองมีค่าเฉลี่ย ( X = 3.48) ประเภทจานโชว์มีค่าเฉลี่ย ( X = 2.89) ประเภทกล่องดนตรีมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ผู้วิจัยจึงนํามาผลิตเป็นต้นแบบจําลอง เพื่อประเมินความพึงพอใจกลุ่มเป้าหมาย ผลที่ได้คือผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกและ
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บรรจุภัณฑ์สําหรับสถานที่ท่องเที่ยงเชิงสถาปัตยกรรมพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐม ประเภทกล่องดนตรีและบรรจุภัณฑ์
ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากด้วยค่าเฉลี่ย ( X = 4.11)
คําสําคัญ: การออกแบบของที่ระลึก พระราชวังสนามจันทร์ เชิงสถาปัตยกรรม

ABSTRACT
The objectives of the study and design of prototype model and packaging for architectural tourist
attraction at Sanamchan palace Nakornpratom province are to 1) study and collect architectural data of
Sanamchan palace Nakornpratom province 2) design souvenir product and packaging for architectural tourist
attraction at Sanamchan palace Nakornpratom province 3) evaluate satisfactory of people who are interested in
souvenir product and packaging for architectural tourist attraction at Sanamchan palace Nakornpratom province.
The steps of the study by the objectives are 1) data collection by open end questionnaire of officers who work
in Sanamchan palace and data collection of tourists. There are 50 samples by simple random sampling. The
research tools are check list and rating scale 2) questionnaire for opinions and recommendations of 9 experts.
The first group is 3 officers who work in Sanamchan palace. The second group is 3 experts in product design and
architecture. The third group is 3 experts in packaging design. The sampling method is purposive sampling. The
research tools are rating scale questionnaire, data analysis, frequency, percentage and mean. The finding of the
research is that tourist architectural satisfactory of Sanamchan palace Nakornprotom province is Pra Tam Nak
Chali Mongkol Art, which is designed to be 5 souvenir products, one piece for each product. The result of
questionnaire for opinions of experts in product design and architecture, experts in product packaging and
officers who work in Sanamchan palace shows that the music box has the highest mean ( X = 4.21). The
collecting box has mean ( X = 3.70). The clock has mean ( X = 3.58). The model has mean ( X = 3.48). The
display disc has mean ( X = 3.70). The music box has the highest mean. Therefore, the researcher produces a
prototype of the music box to evaluate the satisfactory of target group. The result is that the music box
souvenir product and packaging for architectural tourist attraction at Sanamchan palace Nakornpratom has the
high satisfactory level with mean ( X = 4.11).
Keyword : Souvenir design Sanamchan palace Architectural

บทนํา
“ของที่ระลึก” เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและศิลปะ เพราะเป็นสิ่งที่แสดงถึงผลรวมของลักษณะเฉพาะของ
ท้องถิ่น ซึ่งทําให้สิ่งนั้นเป็นที่รู้จักจดจําได้ เป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการตามแนวทางของ เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์(Creative Economy) จากร่างกรอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ซึ่งจะนํามาใช้ในปี
พ.ศ. 2555-2559(สํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ,2553) จั ง หวั ด นครปฐมเป็ น จั ง หวั ด ที่
เปรียบเสมือนประตูสู่ภาคตะวันตกและภาคใต้ ดังนั้น นักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางไปยัง ภาคตะวันตกและภาคใต้จะแวะเที่ยวจังหวัด
นครปฐมด้วย นอกจากนี้ จังหวัดนครปฐมยังเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร การเดินทางไปมาสะดวก มีสาธารณูปโภคสมบูรณ์
มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้ความสนใจมา เที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญๆ ในจังหวัด นครปฐมอยู่เสมอ
(มหาวิทยาลัยศิลปากร.พระตําหนักชาลีมงคลอาสน์และพระราชวังสนามจันทร์.2539) อีกทั้ง ยังมีแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม
ท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่า มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ และมีแหล่งธรรมชาติที่มีศักยภาพเหมาะสําหรับท่องเที่ยว อยู่มาก
พอสมควร ซึ่ ง แหล่ ง มรดกทางวัฒ นธรรมที่ สํ าคั ญ มี ศั ก ยภาพ และทรงคุ ณค่ า อัน แสดงให้ เ ห็น ถึ ง พระมหากรุณ าธิ คุณ ของ
พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และถือเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ ที่อยู่คู่กับชาวจังหวัดนครปฐมนั้น คือ พระราชวังสนามจันทร์
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ปัจจุบัน พระราชวังสนามจันทร์เป็นส่วนราชการของสํานักพระราชวัง ซึ่งเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยว ได้เข้าชมความงด
งามทางสถาปัตยกรรมที่ยังคงรักษารูปแบบเดิม และศิลปวัตถุทรงคุณค่า พร้อมทั้งเรื่องราวที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ในสมัย
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ในพระราชวังสนามจันทร์ มีร้านจําหน่ายของที่ระลึกอาทิ องค์พระพิฆเนศ ผ้าพันคอ
หนังสือเฉลิมฉลอง 100 ปีพระราชวังสนามจันทร์ ผู้วิจัยได้เข้าไปสํารวจและสอบถามเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจําหน่ายทําให้ทราบว่า
ต้องการจะมีผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่ทําให้ระลึกถึงพระราชวังสนามจันทร์เมื่อนักท่องเที่ยวซื้อกลับไป
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกต้นแบบและบรรจุภัณฑ์เพื่อ จําหน่ายใน
ร้านจําหน่ายสินค้าของที่ระลึกในพระราชวังสนามจันทร์ ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้เห็นคุณค่าในสถาปัตยกรรมที่เป็นมรดกตกทอดอันมี
คุณค่าและเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งที่จะสร้างความประทับใจ น่าจดจําของสถาปัตยกรรม พระราชวังสนาม
จันทร์นอกเหนือ จากการเยี่ยมชมเพียงเพื่อดูความเก่าแก่ของตัวโบราณสถานเท่านั้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลสถาปัตยกรรมพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
2.เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก และบรรจุภัณฑ์สําหรับสถานที่ท่องเที่ยวสถาปัตยกรรมพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัด
นครปฐม
3.เพื่ อ ประเมิ น ความพึ ง พอใจผู้ ที่ ส นใจผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องที่ ร ะลึก และบรรจุ ภั ณ ฑ์ สํา หรั บ สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วสถาปั ต ยกรรม
พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

กรอบแนวคิดในการวิจัย
1. รูปทรงและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม
2. องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม
3. โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม(วิวฒ
ั น์ เตมีพันธ์.2545:17)

ศึกษาและรวบรวมข้อมูลสถาปัตยกรรม
พระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐม

1.ด้านคุณค่าทางสถาปัตยกรรม
2.ด้านคุณค่าทางศิลปกรรม
3.ด้านคุณค่าทางประวัติศาสตร์ (ปิ่นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติ.2553)
1.ด้านความสวยงาม
2.ด้านวัสดุ(อัญชลี โสดี.2552,124-125)

ออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกและ
บรรจุภัณฑ์สําหรับสถานที่ท่องเที่ยว
สถาปัตยกรรม พระราชวังสนามจันทร์
จังหวัดนครปฐม

ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกและ
บรรจุภัณฑ์สําหรับสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงสถาปัตยกรรม
พระราชวังสนามจันทร์

1. การออกแบบลักษณะโครงสร้าง
2. การออกแบบกราฟิก(สุมาลี ทองรุ่งโรจน์.2543 : 65-71)
1.เป็นสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์
2.มีความดึงดูดใจ
3.ขนาด รูปทรง และน้ําหนักไม่เป็น อุปสรรคต่อการขนส่ง (ชยาภรณ์ ชื่นรุ่งโรจน์.2537)
1. การป้องกันคุ้มครองสินค้า
2. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า
3. ดึงดูดให้ลูกค้าเกิดความสนใจอยากซื้อ(ดวงฤทัย ธํารงโชติ.2550:10-11)

ประเมินความพึงพอใจผู้ที่สนใจของ
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกและบรรจุภัณฑ์
สําหรับสถานที่ท่องเที่ยวสถาปัตยกรรม
พระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐม

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวความคิดในการวิจัย
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ขอบเขตการวิจัย
1.ศึกษาและรวบรวมข้อมูลสถาปัตยกรรมพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ศึกษารวบรวมเอกสาร ตํารา และ การ
ลงพื้นที่สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายในพระราชวังสนามจันทร์
2.ออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกและบรรจุภัณฑ์สําหรับสถานที่ท่องเที่ยวสถาปัตยกรรมพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัด
นครปฐมศึกษารวบรวมเอกสาร ตํารา และการลงพื้นที่ สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายในพระราชวังสนามจันทร์
และ
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อออกแบบร่างผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกและบรรจุภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้ศึกษามา จากนั้นประเมินหา
รูปแบบจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ด้าน จํานวน 9 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และด้านสถาปัตยกรรม ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน
บรรจุภัณฑ์และเจ้าหน้าปฏิบัติงานภายในพระราชวังสนามจันทร์
3.ประเมินความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกและบรรจุภัณฑ์ สําหรับสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสถาปัตยกรรม พระราชวัง
สนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
ประเมินความพึงพอใจนักท่องเที่ยว จํานวน 100 ท่าน ซึ่งไปเที่ยวพระราชวังสนามจันทร์ โดยการผลิตแบบจําลอง ซึ่งให้
ใกล้เคียงกับต้นแบบให้มากที่สุด

วิธีการดําเนินวิจัย
วิธีการดําเนินวิจัย“การศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกต้นแบบและบรรจุภัณฑ์สําหรับสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
สถาปัตยกรรมพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม” ครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทําการ ค้นคว้า และรวบรวมเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กับ
พระราชวังสนามจันทร์ ตลอดจนได้ศึกษาแนวทางการ ออกแบบของที่ระลึก และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อนําข้อมูล มาสรุปก่อน
ทําการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบของที่ระลึกและบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความพึงพอใจของเจ้าหน้า พระราชวังสนามจันทร์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และด้านบรรจุภัณฑ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรม และนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ผู้วิจัยได้กําหนด
ขั้นตอนการดําเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลทางสถาปัตยกรรมพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม จากเอกสาร งานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสอบถามความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายใน พระราชวังสนามจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรม นักท่องเที่ยว ด้วยแบบสอบถามข้อมูลเบื้องต้น คําถามปลายเปิด และการ
สัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกประเภทผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่จะนํามาออกแบบและพัฒนา พร้อมนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้เป็น แนวทางในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสําหรับสถานที่ท่องเที่ยวสถาปัตยกรรม พระราชวังสนามจันทร์ 5 ประเภท และบรรจุภัณฑ์
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก และบรรจุภัณฑ์ ที่ได้แนวทางจากการ ศึกษา ค้นคว้า และแบบสอบถาม แนว
ทางการออกแบบในขั้นตอนที่ 1 โดยวิธีการทําแบบร่าง (Sketch Design) ด้วยคอมพิวเตอร์
ขั้นตอนที่ 3 สอบถามความพึงพอใจ และความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายในพระราชวังสนามจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการออกแบบ ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรม ด้วยแบบสอบถาม แบบมาตราประมาณค่า โดยมี
ลักษณะ คําถามเป็นแบบเรียงลําดับ เพื่อคัดเลือกให้เหลือรูปแบบของที่ระลึก 1 รูปแบบ พร้อมใช้คําถามแบบเปิด เพื่อนําข้อเสนอแนะ
ไปพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุง และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
ขั้นตอนที่ 5 ผลิตแบบจําลองผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกและบรรจุภัณฑ์ เพื่อเป็นต้นแบบของที่ระลึกสําหรับสถานที่ ท่องเที่ยว
พระราชวังจันทร์
ขั้นตอนที่ 6 ประเมินความพึงพอใจ ซึ่งได้แก่ นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวพระราชวังสนามจันทร์ ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
และบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับ การพัฒ นาขึ้ นเพื่ อเป็นต้ นแบบของที่ระลึ กสํา หรับสถานที่ท่องเที่ย ว
พระราชวัง สนามจั นทร์ โดยใช้
แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า ด้วยคําถามเรียงลําดับ (Rank Question) ประกอบแบบจําลองเป็นเครื่องมือในการเก็บ รวบรวม
ข้อมูล
ขั้นตอนที่ 7 สรุป และอภิปรายผล
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยนําข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยแบ่งตามวัตถุประสงค์ 3 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและรวบรวมข้อมูลทางสถาปัตยกรรมพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐม
1.ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล ด้านประวัติศาสตร์ของพระราชวังสนามจันทร์ ด้านสถาปัตยกรรมในพระราชวังสนามจันทร์
รวมถึงเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ตาราง 1 ลักษณะสถาปัตยกรรมของพระราชวังสนามจันทร์
สถาปัตยกรรมในพระราชวังสนามจันทร์

รูปทรงของอาคาร
1.พระที่นั่งพิมานปฐม เป็นพระที่นั่งองค์แรกที่สร้างขึ้น ลักษณะ
สถาปัตยกรรมของพระที่นั่งพิมานปฐมตัวอาคาร 2 ชั้น สร้างแบบตะวันตก
พระที่นั่งองค์นี้ได้รับการดัดแปลงให้เหมาะสมกับสภาพอากาศเมืองร้อน
ด้วยการทําช่องระบายลมและมีการทํามุขกระสันเป็นทางเดินยาวมีลักษณะ
โปร่งด้วยลวดลายฉลุไม้แบบขนมปังขิง(Ginger Bread) พระที่นั่งองค์นี้ได้
มุขหรือระเบียงยื่นออกไปบริเวณด้านหน้าของพระที่นั่งด้วย บริเวณพื้นของ
พระที่นั่งปูด้วยกระเบื้องซึ่งมีลวดลายที่งดงาม ส่วนทางเข้าสู่พระที่นั่งพิมาน
ปฐมชั้นล่างเป็นบันไดทําด้วยหินอ่อน บันไดสู่พระที่นั่งขึ้นบนเป็นบันไดไม้
และมีการแกะสลักบันได้ด้วยศิลปะแบบอาร์ตนูโว(Art Nouveau)
2.พระที่ นั่ ง อภิ ร มย์ฤ ดี เป็ น พระที่นั่ง ที่ส ร้ างเชื่ อต่ อ กับ พระที่ นั่ ง พิ ม านปฐม
ทางด้ า นใต้ มีลัก ษณะเป็ น ตึกสองชั้น ขนาดย่ อมและตกแต่ง ด้วยไม้ฉ ลุ ลาย
แบบขนมปังขิง(Ginger Bread) เช่นเดียวกับที่นั่งพิมานปฐม

3.พระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย์ เป็นพระที่นั่งทีม่ ีความงดงามตามลักษณะทาง
สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมไทย มีหลังคาทรงไทยอย่างเห็นได้
ชัดเจน พระที่นั่งองค์นี้สร้างให้เชื่อมต่อกับพระที่นงั่ วัชรีรมยาหน้าบันของ
พระที่นั่งสามัคคีมาตย์อยู่ทางทิศเหนือ พื้นหน้าบันประกอบด้วยกระเบื้อง
สีเงิน ประดับลวดลายกระหนกสีทอง ตรงกลางหน้าบันจําหลักเป็น
รูปท้าวอัมรินทราธิราชประทานพร พระหัตถ์ขวาทรงวชิระ ประทับอยู่ใน
พิมานแวดล้อมด้วยบริวารอันประกอบด้วยเทวดาและมนุษย์ 5 หมู่
พระที่นั่งองค์นี้เป็นพระที่นั่งโถงใหญ่ ชั้นเดียวยกพื้นสองชั้น มีเสานางจรัล
แปดเหลี่ยมซึ่งทําส่วนหัวเสาเป็นลายกลีบบัว ส่วนบริเวณเสา ลงรักปิดทอง
เป็นส่วนที่แบ่งเขตท้องพระโรงกับพื้นที่ที่เป็นส่วนลด โดยส่วนที่
ยกพื้นมีความสูง 20 เซนติเมตร
74

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
_______________________________________________________________________________________________
4.พระที่นั่งวัชรีรมยา เป็นพระที่นั่งที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบไทยคือ
เป็นอาคารสองชั้น หลังคาลดสองชั้น มุงด้วยกระเบื้องเคลือบ มีช่อฟ้า
ใบระกา นาคสะดุ้ง และหางหงส์อย่างงดงาม หน้าบันทางทิศใต้และทิศ
ตะวันตก สันนิษฐานว่า จําหลักเป็นเครื่องหมายวชิราวุธ มีคมสองด้าน
ประดิษฐานในแนวนอน อยู่ในวงรัศมีซึ่งมีกรอบรอบล้อมภายในประดับ
กระจกสีน้ําเงิน ต่อมาได้มีการสันนิษฐานว่า ลวดลายที่จําหลักนั่นมี
ลักษณะคล้ายสลักบรรจุพระราชสาสน์ โดยวางแนวนอน ปลายทั้งสองข้าง
แกะเป็นรูปบัวตูม และมีสายโยงปลายทั้งสองข้างเป็นแนวโค้งอยู่ในวงรัศมี
ซึ่งกรอบล้อม ส่วนล่างของหน้าบันทําเป็นสาหร่ายรวมผึงอย่างวิจิตร
งดงาม และห้ อ ยลงมาระหว่ า งเสา อย่ า งได้ สั ด ส่ ว น หน้ า บั น ด้ า นทิ ศ
ตะวั น ออก พื้ น ประดั บ ด้ ว ยกระจก มี ล วดลายกระหนกลงรั ก ปิ ด ทอง
จําหลักตรงกลางเป็นรูปช้างเอราวัณสามเศียร มีสัปคับแบบช้างทรงกษัตริย์มี
เครื่องหมายวชิราวุธประดิ ษฐานในแนวดั งอยู่ บนสัปคับ นั่น พระทวารและ
บัญชรมีลักษณะเป็นซุ้มเรือนแก้ว ที่บันแถลงทํายอดเป็นเครื่องหมายวชิราวุธ
ภายในมีเลขหกไทยอยู่ภายใต้มหามงกุฎซึ่งมีรัศมีและลายกระหนกลงรักปิด
ทองอยู่บนพื้นประดับกระจกสีน้ําเงินเพดานชั้นบนทาสีแดงชาดประดับดอก
ดวงน้อยใหญ่ ซึ่งทําด้วยไม้แกะสลักปิดทอง เสาพระที่นั่งลงรักปิดทองเป็น
ลวดลายไทยมีลายบัวหงายประดับอยู่ที่หัวเสา
5.พระตํ า หนั ก ชาลี ม งคลอาสน์ มี รู ป ทรงคล้ า ยปราสาทขนาดเล็ ก เป็ น
สถาปัตยกรรมโรแมนติก(Romantic) ในลักษณะผสมผสานระหว่างอิทธิพล
ของปราสาทแบบเรอเนสซองส์(Renaissance) ของฝรั่งเศสกับอาคารแบบ
ฮาล์ทิมเบอร์(Half timbered) ของอังกฤษ แต่ดัดแปลงให้ให้เหมาะสม
กับสภาพภูมิอากาศ เป็นตําหนักสองชั้น ทาสีไข่ไก่ หลังคามุงกระเบื้องสี
แดง ด้านทิศใต้มีประตูเปิดไปสู่ฉนวนที่เป็นสะพานยาวทอดข้ามคูน้ําเชื่อต่อ
ชั้นบนของพระตําหนักมารีราชบังลังก์
6. พระตําหนักมารีราชรัตบัลลังก์ ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือ ฉนวนเป็นสะพาน
ไม้สัก ผนังสองด้าน มีหน้าต่างซึ่งกรุด้วยกระจกฝ้าและมีหลังคาตลอด
แนวสะพาน เฉพาะตรงกลางสะพานทําหลังคาเป็นทรงแปดเหลี่ยม ใน
ด้านลักษณะทางสถาปัตยกรรม เป็นตําหนักสองชั้นสร้างด้วยไม้สักทอง
ทาสีแดง หลังคาทรงปั้นหยามุงด้วยกระเบื้องว่าว เปิดหน้าจั่วเสาอาคาร
ส่วนหน้า มีลักษณะเป็นเสาทรงกลมตกแต่งลวดลายที่ฐานและหัวเสาด้วย
ไม้แกะสลักมีการทําซุ้มโค้งเหนือประตูหน้าจั่ว หลังคาประดับไม้แกะสลัก
เป็นลวดลายอย่างงดงาม ลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นแบบนีโอคลาสิก
ของประเทศตะวันตก แต่สร้างด้วยไม้
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7.พระตําหนักทับขวัญ เป็นเรือนไทยที่สมบูรณ์แบบ ทับขวัญสร้างคู่กับ
ทับแก้ว มีชานกลางเรือนเชื่อมเรือนเหล่านี้ให้ติดต่อกัน มีต้นจันใหญ่
ขึ้นกลางนอกชานตามลักษณะของเรือนไทย ทับขวัญเป็นเรือนไม้ฝา
กระดาน หลังคามุงจากหลบหลังคาด้วยกระเบื้องดินเผาภายหลังเปลี่ยน
มุงด้วยกระเบื้องดินเผาตัวเรือนทุกหลังรวมทั้งพื้นที่นอกชานทําด้วยไม้สัก
ล้วน ใช้วิธีเข้าไม้ตามแบบบ้านไทยโบราณ ฝาเรือนเป็นฝาประกน
กรอบลูกฟัก ฝีมือประณีต เชิงชายไม้ค้ํายันสลักเสลาสวยงาม
8.พระตําหนักทับแก้ว เป็นตึกสองชั้นขนาดเล็กกระทัดรัด อยู่ที่เชิง
สะพานสุนทรถวาย ทาสีเขียวอ่อนภายในมีเตาผิงหลังคามีปล่องไฟตาม
ลักษณะของบ้านชาวตะวันตก ห้องชั้นบนมีหินอ่อนสีขาวอยู่
บนผนังเหนือเตาผิง

2.สอบถามข้อมูลเบื้องต้น และสัมภาษณ์ด้วยคําถามแบบเปิด เพื่อทําการคัดเลือกชนิดของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ที่จะ
นํามาออกแบบและพัฒนา ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพระราชวังสนามจันทร์ 3 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ด้านสถาปัตยกรรม ด้านบรรจุภัณฑ์ 6 ท่าน และนักท่องเที่ยว จํานวน 41 ท่าน ได้ผลวิจัยดังนี้

ภาพ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นแสดงลักษณะทั่วไป
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ประเภทของผลิตภัณฑ์รวมทั้งสถาปัตยกรรมที่กลุ่มเป้าหมายต้องการให้นํามาร่วมออกแบบ
พบว่ามีเพศหญิงมากว่าเพศชาย ที่สัดส่วนร้อยละ 76 ต่อ 24 โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี ร้อยละ 34.00 ช่วง
อายุน้อยกว่า 20 ปี ร้อยละ 32.00 ช่วงอายุ 31-40 ปี ร้อยละ 22.00 ช่วงอายุมากกว่า 51 ปี ร้อยละ 8.00 และช่วงอายุ 41-50 ปี
มีสัดส่วนร้อยละ 4.00
ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 40.00 และร้อยละ 32.00 มีการศึกษามัธยมศึกษา 6 หรือต่ํากว่า และ
ร้อยละ 28.00 มีการศึกษาอยู่ในระดับที่สูงกว่า ปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ราชการและรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 58.00
รองลงมาเป็นนักเรียนและนักศึกษา ร้อยละ 32.00 และพนักงานบริษัทเอกชนร้อยละ 10.00 มีรายได้อยู่ ในเกณฑ์ที่ต่ํากว่า 15,000
บาทต่อเดือน ร้อยละ 32.00 และรายได้มากกว่า 30,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ28.00 ส่วนกลุ่มรายได้ 15,001-20,000 บาทต่อ
เดือน และกลุ่มเป้าหมายที่มีรายได้ 20,001-30,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 20.00
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่กลุ่มเป้าหมายเลือก ได้แก่ กล่องดนตรีมากสุด ร้อยละ 12.50 และรองลงมาคือ นาฬิกา มีร้อยละ
11.50 อันดับต่อมาคือกล่องใส่ของและแบบจําลองตั้งโชว์ ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 11.00 และจานโชว์มีสัดส่วนร้อยละ 10.00 โดย
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่กลุ่มเป้าหมายได้ให้ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมได้แก่ อุปกรณ์เครื่องเขียน อุปกรณ์ไอที
สําหรับความต้องการเกี่ยวกับการนําสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของพระราชวังสนามจันทร์ เพื่อนํามาร่วม ออกแบบกับ
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่กลุ่มเป้าหมายได้เลือกไว้ โดยสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ของพระราชวังสนามจันทร์ที่ กลุ่มเป้าหมาย ได้
เลือกไว้ซึ่งได้แก่ พระตําหนักชาลีมงคล์อาสน์ ร้อยละ 37.30 ซึ่งมีค่าสูงสุด และรองลงมาคือ พระตําหนัก มารีราชบังลังก์ ร้อยละ
19.00 และความต้องการให้สามารถสื่อถึงสถานที่ท่องเที่ยวสนามจันทร์ ร้อยละ 21.60 มี ประสิทธิภาพ ปกป้องสินค้า ร้อยละ 21.00
รูปแบบที่สวยงามโดดเด่น สะดุดตา ร้อยละ 19.50 มองเห็นสินค้าภายใน ร้อยละ 19.00 ขนาดของบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับตัว
ผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 11.5 และมีการนําเสนอข้อมูลครบถ้วย ร้อยละ 7.40
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเลือกที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกทั้งหมด 5 ประเภท คือ กล่องดนตรี นาฬิกา กล่องใส่ของ
แบบจําลอง และจานโชว์

แบบที่ 1

แบบที่ 2

แบบที่ 3

แบบที่ 4

แบบที่ 5

ภาพ 3 แสดงต้นแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกทั้ง 5 ประเภท

บรรจุภัณฑ์แบบ 1

บรรจุภัณฑ์แบบ 2

บรรจุภัณฑ์แบบ 3
ภาพ 4 แสดงต้นแบบบรรจุภัณฑ์
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บรรจุภัณฑ์แบบ 4

บรรจุภัณฑ์แบบ 5
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ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านการออกแบบต้นแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกและบรรจุภัณฑ์ของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 9 ท่าน
ผลการประเมิน (N=9)

ข้อคําถามต้นแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกและบรรจุภัณฑ์
ต้นแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ประเภทจานโชว์
บรรจุภัณฑ์
ต้นแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ประเภทโมเดลจําลอง
บรรจุภัณฑ์
ต้นแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ประเภทกล่องใส่ของ
บรรจุภัณฑ์
ต้นแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ประเภทนาฬิกา
บรรจุภัณฑ์
ต้นแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ประเภทกล่องดนตรี
บรรจุภัณฑ์

X

S.D

ระดับ

3.10
2.81
3.48
3.43
3.70
3.72
3.58
3.31
4.21
4.04

0.72
0.51
0.59
0.49
0.76
0.60
0.64
0.72
0.67
0.67

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

ผลการประเมินต้นแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกทั้ง 5 ประเภท จากผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบผลิตภัณฑ์และด้าน
สถาปัตยกรรม 3 ท่าน ด้านบรรจุภัณฑ์ 3 ท่าน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายในพระราชวังสนามจันทร์ 3 ท่าน พบว่าผลิตภัณฑ์มี
ความเหมาะสมมาก คือ กล่องดนตรี ( X = 4.21,S.D=0.67) และแบบบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมระดับมาก( X = 4.04,S.D=0.67)
รองลงมาคือประเภทกล่องใส่ของ ( X = 3.70,S.D=0.76) มีระดับความเหมาะสมระดับมากและแบบบรรจุภัณฑ์มี ความเหมาะสม
ระดับมาก( X = 3.72,S.D=0.60) ประเภทนาฬิกา ( X = 3.58,S.D=0.64) มีระดับความเหมาะสมระดับมากและ แบบบรรจุภัณฑ์มี
ความเหมาะสมระดับมาก ( X =3.31,S.D=0.72) ประเภทโมเดลจําลอง ( X =3.48,S.D=0.59) มีระดับความ เหมาะสมระดับปาน
กลางและแบบบรรจุภัณฑ์ มีความเหมาะสระดับปานกลาง( X = 3.43,S.D=0.49) ประเภทจานโชว์ ( X = 3.10,S.D=0.72)มีระดับ
ความเหมาะสมระดับปานกลางและแบบบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมระดับปานกลาง( X = 2.81,S.D=0.51)
การประเมินผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกมีระดับมาก อยู่ 3 แบบ ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ประเภทกล่องดนตรี
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.21,S.D=0.67) และนํามาปรับปรุงตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ (ภาพที่ 4)

ภาพ 5 ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกกล่องดนตรีต้นแบบ และบรรจุภัณฑ์ที่พัฒนาตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
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อภิปรายผล
จากผลประเมินรูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกและบรรจุภัณฑ์สําหรับสถานที่ท่องเที่ยวพระราชวังสนามจันทร์ และผลการ
ประเมินความพึงพอใจผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกและบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบเพื่อเป็นต้นแบบ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ภายในพระราชวัง
สนามจันทร์ รวม 9 ท่าน และกลุ่มเป้าหมาย 100 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยนักท่องเที่ยวที่เยี่ยมชม พระราชวัง สนามจันทร์ มีความ
คิดเห็นว่า ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกและบรรจุภัณฑ์สําหรับสถานที่ท่องเที่ยวพระราชวังสนามจันทร์ ที่ได้รับ การออกแบบขึ้นเพื่อเป็น
ต้นแบบ เป็นกล่องดนตรี ซึ่งมีระดับความพึงพอใจระดับมาก โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ มีความดึงดูดใจ เมื่อพบเห็นแล้วทํา
ให้ระลึกถึงพระราชวังสนามจันทร์ ซึ่งสอดคล้องกับ แนวความคิดของ ชยาภรณ์ ชื่นรุ่งโรจน์.2537 ซึ่งกล่าวไว้ว่า เป็นสินค้าที่มี
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น เมื่อผู้คนกล่าวถึงของที่ระลึก ประเภทนี้แล้วต้องรู้จักแหล่ง ที่มาของสิ่งนั่นได้ ซึ่งถือว่า เป็นเอกลักษณ์ที่เกิดมา
จากประวัติความเป็นมานั่นๆ

ข้อเสนอแนะ
การศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสําหรับสถานที่ท่องเที่ยวสถาปัตยกรรมพระราชวังสนามจันทร์ ซึ่งเป็นต้นแบบ นั่นได้รับ
ความพึงพอใจในระดับมากจากกลุ่มเป้าหมาย แต่ในการวิจัยก็ยังพบข้อจํากัดซึ่ง ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะ สิ่งที่ต้องคํานึงถึง เพื่อการวิจัย
ในครั้งต่อไป ดังนี้
1.ผลงานการวิจัยครั้งนี้เป็นต้นแบบ ซึ่งสามารถนําไปพัฒนาเพื่อเป็นของที่ระลึกรูปแบบอื่นๆ ได้อีก
2.นักท่องเที่ยวแต่ละสถานที่ก็มีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไป ดังนั้นผลที่ได้รับจากการวิจัยจึงไม่สามารถนํามาเป็นข้อสรุป
เพื่อผลิตของที่ระลึกสําหรับสถานที่อื่นๆ ได้ แต่สามารถนําวิจัยครั้งนี้ไปเป็นแนวทางในการวิจัยอื่นๆ ต่อไปได้
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บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อค้นหาวิธีการที่เหมาะสมในการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่เด็ก
ประถมศึกษาตอนต้น โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของเล่นเสริมพัฒนาการเรียนรู้ 2) เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของวิธีการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของเล่นเสริมพัฒนาการเรียนรู้ 3) เพื่อเป็นต้นแบบของวิธีการสําหรับถ่ายทอดองค์ความรู้จากหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ของเล่น กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักวิชาการด้านเศรษฐกิจพอเพียงและผู้เชี่ยวชาญด้าน
พฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็ก จํานวน 5 ท่าน แบบสัมภาษณ์ให้ได้มาซึ่งวิธีการและแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ของเล่นเสริม
พัฒนาการเรียนรู้ แล้วประเมินรูปแบบการออกแบบ โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ จํานวน 3 ท่าน แบบประเมินความ
เหมาะสมในการออกแบบของเล่นเสริมพัฒนาการเรียนรู้ จากนั้นสร้างต้นแบบแล้วประเมินผลโดยครูผู้สอนและเด็กประถมศึกษา
ตอนต้น กรณีศึกษาโรงเรียนภาครัฐบาล และโรงเรียนภาคเอกชนในเขต อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัยพบว่า เนื้อ
เรื่องที่เหมาะสมกับเด็กประถมศึกษามากที่สุดคือ เรื่องความพอเพียง การประหยัดอดออม ควรคํานึงถึงวัสดุที่ใช้ในการผลิตควร
เป็นวัสดุพื้นถิ่น วัสดุธรรมชาติและวัสดุรีไซเคิล การเล่นควรสามารถเล่นเป็นกลุ่มได้ 2-3 คน รูปแบบของเล่นควรส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์และฝึกแก้ปัญหา เสริมสร้างจินตนาการ สติปัญญาและสังคม การออกแบบคํานึงถึงรูปแบบ รูปทรงให้มีความน่าสนใจ
สีสันดึงดูด และความปลอดภัยเป็นสําคัญ ผลการประเมินต้นแบบสรุปได้ดังนี้ ความปลอดภัยของต้นแบบ รูปแบบและความ
คงทนมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นมากที่สุด รองลงมาคือเรื่องวัสดุที่ใช้ในการผลิต และด้านการเรียนรู้ ความเหมาะสม เรื่อง กา
รอดออม เป็นสื่อการสอนในวิชาสังคมที่ดีมาก ช่วยส่งเสริมจินตนาการด้านสังคม ปลูกฝังให้เด็กเข้าใจในเรื่องการอดออมมาก
ยิ่งขึ้นและเป็นสื่อประกอบการสอนแบบยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง นําความรู้ที่ได้จากเกมไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
คําสําคัญ : การน้อมนํา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ออกแบบผลิตภัณฑ์ของเล่นเสริมพัฒนาการเรียนรู้
เด็กประถมศึกษาตอนต้น

ABSTRACT
The objectives of this research are 1) Find the method to adopt the philosophy of sufficiency
economy onto early elementary school children’s learning using toys for learning enhancement. 2)
Determine the effectiveness of the design method of toy’s product development and also design that
learning toys. 3) Create a methodology model for transferring knowledge of philosophy of sufficiency
economy in the form of toy to assist developmental learning for early elementary school children. The
samples used in this research are 5 samples consisting of scholars on sufficiency economy and experts on
learning behaviors of children. The samples are interviewed in-depth as to acquire the proper way to adopt
the philosophy of sufficiency economy onto early elementary school children, as well as to know guidelines
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and requirements and learning toys design. After that, there is an evaluation on design patterns conducting
by 3 designing experts in order to justify the properness of the learning toys designing. Then, a toy
prototyping is taken to evaluated by the teacher and early elementary children from a case study of
government schools in Muang District, Udon Thani province, as well as private schools in Muang District,
Udon Thani province. The research results show that : Learning and feeling faithful in this philosophy; For
elementary school children is about sufficiency, conservation and savings. The materials used in production
as it should be vernacular materials, natural materials, and recyclable materials, The playing should be
able to be participated by 2-3 people, and the toy model should encourage creativity, problem-solving skill,
imagination, intellectual and social skills. The designing of learning toys for early elementary children should
focus on the form, it should be in interesting form, attractive, colorful, and safe. The transfer of knowledge
of the philosophy of sufficiency economy in the form of toy product developing learning for early
elementary school children; on the prototype evaluation reviewed by early elementary school teachers
(Grade 1 - 3) from government schools and private schools can be summarized as firstly, the security, style
and durability, gets averagely most agreement, followed by the materials used in production, and about
learning. The appropriateness of learning toy on savings concept; it helps teach social study, helps promote
the social imagination, helps children understand about savings, it is media for teaching that makes the
children the center of learning. Children are able to apply the knowledge gained from the game onto their
everyday life.
Keyword : The adoption, The philosophy of sufficiency economy, Designing learning toys,
Early elementary children

บทนํา
เด็กเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศ เพราะเด็กมีการเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ดังนั้นพัฒนาการของเด็ก
เกิดขึ้นได้โดยการเรียนรู้การเรียนรู้จากคนภายในครอบครัว จากสิ่งที่อยู่รอบตัวเด็ก จากสภาพสังคม และความเป็นอยู่ของเด็ก
จากสถานศึกษารวมไปถึงจากสื่อต่างๆ รวมถึงสื่อต่างๆ จากเครื่องเล่นและอื่นๆ อีกมากมาย การปลูกฝังเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
แก่วัยเด็กจึงเป็นสิ่งสําคัญ เพื่อวางรากฐานของนิสัยในความพอเพียง รู้จักเก็บรู้จักใช้สิ่งต่างๆ รอบตัวอย่างคุ้มค่า ซึ่งความตอน
หนึ่งในพระบรมราโชวาท พระราชดํารัส เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน (คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2550) ว่า
"...เด็ก เป็นผู้ที่จะได้รับช่วงทุกสิ่งทุกอย่างต่อจากผู้ใหญ่ ดังนั้น เด็กทุกคนจึงสมควรและจําเป็น ที่จะต้อง
ได้รับ การอบรมเลี้ยงดูอย่าง ถูกต้องเหมาะสม ให้มีศรัทธามั่นคงใน คุณความดี มีความประพฤติเรียบร้อย
สุจริต และมีปัญญา ฉลาดแจ่มใสในเหตุผล...เด็กๆ นอกจากจะต้องเรียนความรู้แล้วยังต้องหัดทําการงาน และ
ทําความดีด้วยเพราะการทํางานจะช่วยให้ มีความสามารถมีความขยันอดทนพึ่งตนเองได้และการทําดีนั้นจะ
ช่วยให้มีความสุขความเจริญทั้งป้องกันตนไว้ไม่ให้ตกต่ํา..."
การเรียนรู้ของเด็กในโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มมีการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาปี
ที่ 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐาน ซึ่งจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคน
ดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงได้กําหนดจุดหมายไว้โดยเฉพาะข้อที่ 1 ที่กล่าวว่า มี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย และปฏิบัติตนตามหลักของพระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะในส่วนกลุ่มวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 3
เศรษฐศาสตร์ มาตรฐาน ส 3.1 กล่าวว่า ผู้เรียนเข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดํารงชีวิตอย่าง
มีดุลยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551)
จากหลักการและเหตุปัจจัยดังกล่าวมา เพื่อเป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน และปลูกฝังหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้เด็กเกิดความรู้ ความเข้าใจ ทั้งยังมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การบูรณาการสอนโดยนําหลักในการเล่นมา
ประยุกต์ร่วมในการเรียนรู้ของเด็กนั้น นอกจากการเล่นจะเป็นกิจกรรมที่เด็กได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินผ่อนคลายอารมณ์
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การเล่นยังสามารถช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ การค้นคว้า การสํารวจและการทดลองสิ่งต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับตนเองและสิ่งแวดล้อม
เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงให้กับเด็กได้ ดังนั้นการเล่นจึงช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการทางด้านอารมณ์
พัฒนาการทางด้านสังคม และพัฒนาการทางด้านสติปัญญา ให้เป็นผู้ที่สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ของเล่นที่นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการออกแบบ โดยเนื้อหาการ
เรียนรู้ที่เด็กจะได้รับจะเหมาะสมกับวัย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาตอนต้น ผู้วิจัยจึงได้ตั้ง
ข้อคําถามของการวิจัยว่า :
1. จะสามารถนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประยุกต์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเล่นเสริมพัฒนาการเรียนรู้
สําหรับเด็กประถมศึกษาตอนต้นได้หรือไม่อย่างไร และถ้าทําได้จะมีวิธีการที่เหมาะสมอย่างไร
2. จะสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ของเล่นเสริมพัฒนาการเรียนรู้สําหรับเด็กประถมศึกษาตอนต้นที่นําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงได้หรือไม่และมีการกระตุ้นการเรียนรู้แก่เด็กอย่างไร
3. การดําเนินงานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเล่นเสริมพัฒนาการเรียนรู้สําหรับเด็กประถมศึกษาตอนต้น จะสามารถ
นําไปใช้เป็นต้นแบบสําหรับถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่เด็กประถมศึกษาตอนต้นได้หรือไม่อย่างไร
จากคําถามการวิจัยข้างต้นจะก่อให้เกิดประโยชน์จากผลของการวิจัย ในด้านการสร้างจิตสานึกของชุมชนด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง การนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมแนวทางการ
สร้างกระบวนการเรียนรู้แก่เยาวชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบของการเล่น เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเยาวชนได้
ง่ายยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
1. ค้นหาวิธีการที่เหมาะสมในการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่เด็กประถมศึกษาตอนต้น โดยใช้
ผลิตภัณฑ์ของเล่นเสริมพัฒนาการเรียนรู้
2. ตรวจสอบประสิทธิ ภ าพของวิธีก ารออกแบบและพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์ ของเล่น เสริมพัฒ นาการเรียนรู้สําหรับเด็ ก
ประถมศึกษาตอนต้น
3. เพื่อเป็นต้นแบบวิธีการสําหรับถ่ายทอดองค์ความรู้จากหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ของ
เล่นเสริมพัฒนาการเรียนรู้สําหรับเด็กประถมศึกษาตอนต้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยขยายผลงานวิจัยตามแนวพระราชดําริน้อมนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝังความรู้แก่เด็กประถมศึกษาตอนต้นเป็นหลัก
2. ได้วิธีการในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของเล่นเสริมพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสม สอดแทรกความรู้เรื่องหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ครูผู้สอนและบุคคลที่มีความสนใจสามารถนําไปต่อยอดได้
3.องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย เป็นฐานข้อมูลสําหรับหน่วยงาน และองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องในการนําไปต่อยอดขยาย
ผลงานวิจัยต่อไปเพื่อขับเคลื่อนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเล่นเสริมพัฒนาการเรียนรู้สําหรับเด็กประถมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็น
กลุ่มเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติสืบต่อไป โดยน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นฐาน และระดับ
ก้าวหน้าให้เห็นผลเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้น
4. เป็นประโยชน์ต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย เป็นการสอนแบบบูรณาการโดยใช้สื่อประเภทของเล่นเสริมพัฒนาการ
เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในอีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และเข้าใจมากยิ่งขึ้น รวมถึงครูผู้สอน
มีสื่อประกอบการสอนแบบใหม่ที่ตอบรับกับหลักสูตรการเรียนรู้ของเด็กได้เป็นอย่างดี
5. เกิดเครือข่ายความร่วมมือ ในการมีส่วนร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์

กรอบแนวคิดในการวิจัย
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว
ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ
เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป็นที่จะต้องมี
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ระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และ
ความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนําวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้อง
เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ ให้มีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตด้วย
ความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ (ประมวลและกลั่นกรองจากพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว. 2542)
การศึกษาเชาว์ปัญญาสําหรับเด็ก ทฤษฎีเกี่ยวกับโครงสร้างของเชาว์ปัญญา เจ.พี.กิฟฟอร์ด (J.P.Guilford) จําแนก
องค์ประกอบให้เห็นอย่างชัดเจนเป็น 3 มิติ คือ วิธีการคิด (Operation) เนื้อหา (Content) และผลิตผล (Product) แนวทางการ
ออกแบบของเล่นคํานึงมาตรวัดความฉลาดที่เรียกว่า “Quotient” ดังนี้
IQ
ความฉลาดทางด้านสติปัญญา
EQ
ความฉลาดทางด้านอารมณ์
MQ
ความฉลาดทางด้านจริยธรรม
CQ
ความฉลาดทางด้านการริเริ่มสร้างสรรค์
AQ
ความฉลาดทางด้านการแก้ไขปัญหา
PQ
ความฉลาดที่เกิดจากการเล่น
ประโยชน์ที่ได้จากการเล่น ช่วยในการพัฒนาการเด็กทางด้านสมอง อารมณ์ดี ช่วยให้เด็กเกิดจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ ช่วยให้เด็กมีสุขภาพที่แข็งแรง และช่วยฝึกทักษะในการเข้าสังคม
วิธีการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่เด็กประถมศึกษาตอนต้น
กรอบแนวคิดในการประยุกต์
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่เด็ก
ขั้นที่ 1 คือ ต้องเรียนรู้ (ทางสายกลาง)
1.1 ความพอเพียง
1.2 ความรอบรู้
1.3 สํานึกในคุณธรรม
ขั้นที่ 2 คือ เห็นคุณค่า
2.1 รู้จักพอประมาณ
2.2 การประหยัด
ขั้นที่ 3 คือ สามัคคี
3.1 กิจกรรมกลุ่มในการเล่น

กรอบแนวคิดในการศึกษาเชาว์
ปัญญาสําหรับเด็ก
พัฒนาการทางการเล่น
ของเด็ก
พัฒนาการทางสมอง
พัฒนาการทางสังคม
พัฒนาการทางร่างกาย
พัฒนาการทางอารมณ์

ขั้นที่ 1 คือ เนื้อหา
1.1 ภาพและความรูส้ กึ
1.2 สัญลักษณ์
1.3 พฤติกรรม
ขั้นที่ 2 คือ วิธีการคิด
2.1 ความรู้ ความเข้าใจ
2.2 ความจํา
2.3 การประเมินผล
ขั้นที่ 3 คือ ผลผลิต
3.1 การแปลงรูป
3.2 การนําไปใช้

ผลิตภัณฑ์ของเล่นเสริมพัฒนาการเรียนรู้
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ขั้นตอนของการวิจัย
1. ทําการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นในการทํางานวิจัย เพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัย
2. ศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนํามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเล่นเสริม
พัฒนาการเรียนรู้
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3. ศึกษาพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรการเรียนรู้ที่มีผลต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อนํามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเล่นเสริมพัฒนาการเรียนรู้
4. ทําการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นในการทํางานวิจัย เพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัย และเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์
นักวิชาการด้านเศรษฐกิจพอเพียงและผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็ก จํานวน 5 ท่าน ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง ให้ได้ข้อมูลพื้นฐานและแนวทางความเป็นไปได้ในการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนํามาประยุกต์ใช้เป็น
แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเล่นเสริมพัฒนาการเรียนรู้
5. ประมวลสภาพปัญหาและความต้องการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ได้คําตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1)
6. วิเคราะห์ปัญหาของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมเพื่อนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สังเคราะห์เปรียบเทียบความเป็นไปได้ในการ
ออกแบบ
7. ออกแบบผลิตภัณฑ์ของเล่นเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ทําการประเมินด้านการออกแบบ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบ จํานวน 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหัวข้อการประเมิน
เป็นดังนี้ 1) ความเหมาะสมทางด้านการเรียนรู้ 2) ความเหมาะสมกับวัสดุและกรรมวิธีการผลิต และ 3) ความสวยงาม
8. พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของเล่นเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ที่ได้รับจากผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
9. จัดทําต้นแบบผลิตภัณฑ์ของเล่นเสริมพัฒนาการเรียนรู้
10. ทดสอบการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากผลิตภัณฑ์ของเล่นเสริมพัฒนาการเรียนรู้ต้นแบบ จาก
เด็กประถมศึกษาตอนต้นกรณีศึกษาโรงเรียนสาธิตอนุบาลอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (โรงเรียนภาครัฐบาล) และ
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา (โรงเรียนภาคเอกชน) ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี แบ่งเป็นครูผู้สอนจํานวน 6 ท่าน โดยแบ่ง
ตามระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3) ห้องเรียนละ 2 ท่าน และนักเรียนประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3) ห้องเรียนละ 20
คน จํานวน 6 ห้องเรียน
11. วิเคราะห์และสรุปผลการดําเนินงาน และรายงานผลการดําเนินงาน (ได้คําตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2)
12. จัดทําคู่มือสังเคราะห์งานวิจัย “วิธีการพัฒนาของเล่นเสริมพัฒนาการเรียนรู้สําหรับเด็กประถมศึกษาตอนต้น ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในประเด็นทฤษฎีเกี่ยวกับโครงสร้างของเชาว์ปัญญา เจ.พี.กิฟฟอร์ด (J.P.Guilford) ในเรื่อง
วิธีการคิด (Operation) เนื้อหา (Content) และ ผลิตผล (Product)
13. นําคู่มือไปมอบให้กับทางโรงเรียนประถมศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อเป็นแนวทางในการไปใช้ประกอบในการ
สอนวิชาสังคมศึกษาแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น (ได้คําตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 3)

ผลของการวิจยั
นักวิชาการด้านเศรษฐกิจพอเพียงและผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็ก จํานวน 5 ท่าน มีความคิดเห็นที่
สอดคล้องในทิศทางเดียวกันว่า หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมกับเด็กประถมศึกษาตอนต้นปีที่ 1-3 อายุ 6-9 ปี คือ
เรื่ อง ความพอเพียง การประหยัด อดออม รูป แบบการเล่น ควรจะสามารถเล่น ได้เป็ น กลุ่ ม 2-3 คน โดยผู้เชี่ ย วชาญด้า น
พฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กได้ให้ข้อคิดเห็นว่า พฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กระดับประถมศึกษาตอนต้น เริ่มมีความสนใจในกลุ่ม
เพื่อนมากขึ้น การเล่นแบบเป็นกลุ่มจะมีความเหมาะสมที่สุด และจํานวนผู้เล่นไม่ควรเกิน 3 คน เพราะเด็กเมื่อเล่นของเล่น 1 ชิ้น
ถ้ามีปริมาณผู้เล่นที่มาก เด็กจะขาดความสนใจในการเรียนรู้ โดยแนวทางการออกแบบนั้น มีข้อควรคํานึงถึงดังนี้
1. การออกแบบของเล่นเสริมพัฒนาการเรียนรู้สําหรับเด็กประถมศึกษาตอนต้น การออกแบบรูปแบบ รูปทรงที่มีความ
น่าสนใจ สีสันดึงดูด และคํานึงถึงความปลอดภัยเป็นสําคัญ
2. ควรมีการศึกษา และสอบถามบริษัทผู้ผลิตของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กด้วย เพื่อที่จะได้ภาพรวมทางการผลิตทั้งหมด
ของเล่นบางชิ้นมีข้อดีตรงวัสดุหาง่าย แต่ไม่มีความคงทนและไม่สามารถผลิตเป็นปริมาณมากได้ และไม่ผ่านคุณภาพ (QC) ทําให้
เกิดความยุ่งยากในการผลิต
สามารถเขียนสรุปข้อมูลสู่การออกแบบให้สัมพันธ์กับกรอบแนวความคิดในการประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับ
เด็กได้เป็นขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่หนึ่ง คือ ต้องเรียนรู้และเกิดศรัทธาในปรัชญาฯ นี้ให้ได้, ขั้นที่สอง คือ เห็นคุณค่าและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง, และขั้นที่สาม คือ สามัคคี ดังที่แสดงในภาพที่ 2
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ของเล่นเสริมพัฒนาการเรียนรู้
สําหรับเด็กประถมศึกษาตอนต้น

ขั้นที่หนึ่งและขั้นที่สอง

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วัสดุพื้นถิ่น
- ไม่ไผ่
- กะลามะพร้าว
- ผ้าทอพื้นเมือง
- ผล-หมาก
- กระดาษสา
- ฯลฯ

ความพอเพียง
การประหยัดอดออม

วัสดุรีไซเคิล
- พลาสติก
- กระดาษ
- ไวนิล
- เศษผ้า
- เศษไม้
- ฯลฯ

ขั้นที่สาม

เล่นเป็นกลุ่ม 2-3 คน
ของเล่นส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และของเล่นที่ฝึกแก้ปัญหา
จินตนาการ + สติปัญญา + สังคม
ภาพ 2 ข้อสรุปข้อมูลสู่การออกแบบ
จากข้อมูลการออกแบบ ผู้วิจัยได้ทําการออกแบบของเล่นเสริมพัฒนาการเรียนรู้สําหรับเด็กประถมศึกษาตอนต้น เรื่อง
การอดออม ได้ 5 รูปแบบ

ภาพ 3 แบบร่างของเล่นเสริมพัฒนาการเรียนรู้ (Idea Sketch)
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ผลการวิเคราะห์ภาพรวมแบบร่าง (Idea Sketch) โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ 3 ท่าน สามารถสรุปได้ดังนี้แบบ
ร่างที่มีค่าเฉลี่ยรวมลําดับมากที่สุด คือ แบบร่างที่ 2 ( =4.31) มีระดับความคิดเห็นที่ระดับมาก โดยมีความเหมาะสมด้านความ
งามมากที่สุด ( =4.58) ความเหมาะสมทางด้านการเรียนรู้และความเหมาะสมกับวัสดุและกรรมวิธีการผลิตมีระดับความคิดเห็น
มากตามลําดับ โดยมีข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบในการนําไปพัฒนาแบบต่อเพื่อผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์ดังนี้
1. รูปแบบที่ 2 และ 3 ดูลงตัวและมีความน่าสนใจ
2. ความเหมาะสมในด้านการกระตุ้นความสนใจ แบบที่ 2 มีความเหมาะสมกับเด็กเพศชายและหญิง
3. แบบที่ 3 มีข้อจํากัดเรื่องความแข็งแรงด้านโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ที่พับเป็นกล่องจัดเก็บของเล่น
4. คํานึงถึงความเป็นสากล แบบที่ 2 ที่นําวัสดุรีไซเคิลมาใช้ในการผลิตอาจเหมาะสมในเรื่องความพอเพียงเชิงวัสดุ
แต่เชิงอุตสาหกรรมการผลิตเป็นไปได้ยาก ควรเลือกตัวเดินที่ผลิตจากเศษไม้จากแบบร่างที่ 1, 3 และ 4 มาประยุกต์ร่วม
5. ของเล่นต้องคํานึงด้านความปลอดภัย การนําวัสดุรีไซเคิลมาใช้ในการผลิตอาจประสบปัญหาเรื่องของสีที่นํามาใช้
ในการผลิต ผู้วิจัยต้องคํานึงถึงสีที่จะใช้ผลิตด้วย

แบบเกมบันไดงู เรื่อง การอดออม

แบบฉากพื้นหลังประกอบการเล่นเล่าเรื่อง บทบาทสมมติ
ภาพ 4 ภาพร่างเกมและฉากประกอบการเล่น
จากข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบในการนําไปพัฒนาแบบต่อเพื่อผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์ผู้วิจัยได้
กําหนดวิธีการเล่นดังนี้ ของเล่นเรื่องการออม แบบร่างที่ 2 สามารถปรับการเล่นได้ 2 รูปแบบ คือ 1) เกมส์บันไดงู ที่สอดแทรก
การประหยัดที่สามารถนําไปใช้ได้ในชีวิตประจําวัน ประกอบด้วยแผ่นเกมส์ ตัวเดินที่เป็นตัวคนแทนอาชีพต่างๆ 4 ตัว หรือตัวเดิน
รูปสัตว์เลี้ยง 4 ตัว และลูกเต๋า 1 อัน และ 2) ด้านหลังของแผ่นเกมส์บันไดงู จะเป็นภาพพื้นจําลองทุ่งหญ้า เพื่อประกอบการเล่น
เสริมจินตนาการเด็กได้ โดยสามารถนําตัวละครคนจากเกมส์บันไดงูมาร่วมในการเล่นได้ วัสดุในการผลิตเป็นวัสดุรีไซเคิล แผ่น
เกมส์เป็นแผ่นไวนิลโฆษณา พิมพ์ลายกราฟิกบนผ้ามาเย็บประกบติดซิป เพื่อเก็บอุปกรณ์การเล่นต่าง ๆ ตัวละครเป็นเศษไม้ใน
โรงงานอุตสาหกรรมตัดรูปทรงทําสีสวยงาม และการจัดเก็บแผ่นเกมส์โดยแผ่นไวนิลโฆษณา พิมพ์ลายกราฟิกบนผ้ามาเย็บประกบ
ติดซิป เพื่อเก็บอุปกรณ์การเล่น
การจั ด ทํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องเล่ น ต้ น แบบ นํ า มาทดสอบประเมิ น การเรีย นรู้ ห ลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเด็ ก
ประถมศึกษาตอนต้น กรณีศึกษาโรงเรียนภาครัฐบาล และโรงเรียนภาคเอกชนในเขต อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 และประถมศึกษาปีที่ 3 โดยสรุปได้ดังนี้
1. โรงเรียนสาธิตอนุบาลอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (โรงเรียนภาครัฐบาล) ผู้ประเมินคุณครูอภิศิษฏ์
เสน่ห์วงศ์ คุณครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, คุณครูรสสุคนธ์ อุดม คุณครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 และคุณครูพรพรรณ ผาตินาวิน
คุณครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5
2. โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา (โรงเรียนภาคเอกชน) ผู้ประเมินคุณครูกนกพร เจียมทอง คุณครูชั้นประถมศึกษาปีที่
1, คุณครูกิตติพงษ์ จันทร คุณครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, และคุณครูพิชิต ชมพูจันทร์ คุณครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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โดยคํานึงตามกรอบการประเมินประสิทธิภาพการเรียนรู้ ใช้เกณฑ์การเรียนรู้จากวงล้อแห่งการเรียนรู้ ของชุดแม่บท
มาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางฯ ผู้กรอกแบบประเมินคือ ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาวิชาสังคมศึกษา เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

อธิบายผลงานวิจยั แก่ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตอุดรธานี

ผลิตภัณฑ์ของเล่นต้นแบบ

การเล่นของเด็กประถมศึกษาปีที่ 3

ภาพ 5 ประเมินประสิทธิภาพการเล่นผลิตภัณฑ์ของเล่นต้นแบบ
ผลการประเมินต้นแบบผลิตภัณฑ์ของเล่นเสริมพัฒนาการเรียนรู้สําหรับเด็กประถมศึกษาตอนต้น โดยคุณครู
ประถมศึกษาต้น (ประถมศึกษาปีที่ 1-3) โรงเรียนภาครัฐบาล และโรงเรียนภาคเอกชน จํานวน 6 ท่าน สามารถสรุปได้ดังนี้
ความปลอดภัยของต้นแบบ รูปแบบและความคงทนมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( =4.83) รองลงมาคือเรื่องวัสดุที่ใช้
ในการผลิตมีความเหมาะสมค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( =4.67) และด้านการเรียนรู้ความคิดเห็นรวมที่ระดับความ
คิดเห็นมากที่สุด ( =4.54) โดยสามารถจําแนกเป็นรายข้อได้ดังนี้ ความคิดเห็นที่ระดับมากที่สุด ได้แก่ ภาพประกอบ สีสัน
และรูปแบบมีความดึงดูดความสนใจ, ของเล่นส่งเสริมจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์แก่เด็กได้, รูปแบบของเล่นเหมาะสมกับเด็ก
ทั้งเพศชายและเพศหญิง, เนื้อหาในเกมมีความเหมาะสมกับเด็ก, ของเล่นฝึกการเรียนรู้ด้านสังคม และของเล่นสามารถส่งเสริม
ความสามัคคีในการเล่นได้ตามลําดับ
ความคิดเห็นระดับมาก ได้แก่ การเล่นไม่ยุ่งยาก เข้าใจง่าย และเด็กมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง การอดออม ได้ชัดเจน
ขึ้นตามลําดับ
ผลความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนภาครัฐบาล และโรงเรียนภาคเอกชนมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 โดยมีผลสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ค่อนข้างสูง ซึ่งจากผลที่ได้รับผู้วิจัยให้ข้อสันนิษฐานในหลักการสอนของคุณครู
ประจําโรงเรียนทั้ง 2 กลุ่มนี้ยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอนเช่นเดียวกัน และประสบการณ์ผู้สอนที่มีอายุการทํางานใกล้เคียงกันที่ 5 - 10 ปี จึงมีระดับความคิดเห็นที่มีต่อของเล่น
ต้นแบบที่นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกัน
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สรุปและอภิปรายผล
จากแนวทางในการศึกษาโดยใช้ ทฤษฏีและกรอบแนวคิดที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยซึ่งนําแนว
พระราชดําริมาปรับใช้ และขยายผล ให้สอดคล้องกับภูมิสังคมอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน ดังนี้ เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล
รวมถึงความจําเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
กว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
ปัจจุบันการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1- ป.3)
วิธีการที่เหมาะสมในการออกแบบของเล่นโดยการยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ประโยชน์ที่ได้จากการเล่น ช่วยในการพัฒนาการเด็กทางด้านสมอง อารมณ์ดี ช่วยให้เด็กเกิดจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ ช่วยให้เด็กมีสุขภาพที่แข็งแรง และช่วยฝึกทักษะในการเข้าสังคม และเมื่อนํามาผสมผสานกับการเรียนการสอน ก็เป็น
การสมควรเพราะเป็นกิจกรรมที่ยึดผู้เรียนหรือเด็กเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้
แนวทางการสร้างต้นแบบของเล่นเสริมพัฒนาการเรียนรู้ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับเด็กประถมศึกษา
ตอนต้น เป็นประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีข้อพิจารณา ดังนี้ การเรียนรู้ การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็น
แนวทางประกอบในรูปแบบของเล่นเสริมพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง ความพอเพียง การประหยัดอดออม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของทิพวรรณ์ กอเซ็ม (2540) ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมการประหยัดของเด็กระดับก่อนประถมศึกษามีผลการวิจัยที่
สรุปว่าการส่งเสริมคุณธรรม รู้จักการประหยัดและออมมีพฤติกรรม คุณธรรม รู้จักการประหยัดและออมตามจุดประสงค์ และเมื่อ
สิ้นสุดการวิจัยส่งเสริมพฤติกรรม คุณธรรม รู้จักการประหยัดและออมนั้นยังอยู่, รูปแบบการเล่น ควรเล่นแบบเป็นกลุ่ม 2-3 คน
ในรูปแบบเกมการเรียนรู้เป็นของเล่นส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และของเล่นที่ฝึกแก้ปัญหา เสริมสร้างจินตนาการและสติปัญญา
สอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ความสามัคคี สอดคล้องกับงานวิจัยของศาสตรา เหล่าอรรคะ (2551) ของเล่น
พื้นบ้านเด็กอีสาน : การประยุกต์และพัฒนาให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัย ได้สรุปแนวทางการออกแบบของเล่น
พื้นบ้านมาออกแบบใหม่ ให้มีความสวยงาม มีความร่วมสมัย สามารถส่งเสริมต่อการพัฒนาการของเด็ก 4 ด้าน คือ 1) เพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย 2) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสมองและสติปัญญา 3) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้าน
จิตใจและอารมณ์ และ 4) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสังคมของเด็กแต่ละช่วงวัย, และความปลอดภัย ทั้งทางวัสดุ กรรมวิธี
การผลิต สีที่ใช้บนชิ้นงาน
สรุปผลการวิจัยในการดําเนินงานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเล่นเสริมพัฒนาการเรียนรู้สําหรับเด็กประถมศึกษาตอนต้น
สามารถนําไปใช้เป็นต้นแบบสําหรับถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่เด็กประถมศึกษาตอนต้นได้ ใน
รูปแบบของเล่นที่ให้การยอมรับจากการประเมินผลของคุณครูประถมศึกษาต้น (ประถมศึกษาปีที่ 1-3) โรงเรียนภาครัฐบาล และ
โรงเรียนภาคเอกชนซึ่งเนื้อหาในของเล่นสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ส่งผลให้ของ
เล่นนี้สามารถเป็นสื่อประกอบการสอนของคุณครูได้
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บทคัดย่อ
การละเล่นพื้นบ้านถือเป็นวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งมีส่วนสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการดําเนิน
ชีวิตและสภาพแวดล้อมเป็นสําคัญ ปัจจุบันการละเล่นพื้นบ้านต่างๆ มากมายเริ่มเลือนหายไปตามยุคสมัย ค่านิยม ความเป็นอยู่ที่
มีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต การละเล่นพื้นบ้านไทยนั้นมีไว้เพื่อแสดงตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เด็กยุคใหม่ในปัจจุบันบางคน
ไม่รู้จักการละเล่นพื้นบ้านไทย จากการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการเล่นของเด็กไทยที่มีการเล่นกับกลุ่มเพื่อนมีการเปลี่ยนแปลง
เป็นการเล่นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยเกมคอมพิวเตอร์ ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าเกมคอมพิวเตอร์คือสื่อที่สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์
และช่วยการกระตุ้นความสนใจเกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้านไทยได้ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบเกมการละเล่น
พื้นบ้านไทยในรูปแบบสถานการณ์จําลองตามทฤษฎีเครื่องล่อใจ ที่สามารถสร้างความน่าสนใจสําหรับเด็กและศึกษาความพึง
พอใจในการเล่นเกมการละเล่นพื้นบ้านไทย ในรูปแบบสถานการณ์จําลอง โดยมีวิธีการเก็บข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1)
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์เจาะลึกที่เน้นประเด็นเรื่องการออกแบบเกมการละเล่นพื้นบ้านไทยในรูปแบบ
สถานการณ์ จํา ลอง จากผู้ เชี่ย วชาญในด้า นการออกแบบเกม โดยใช้วิธีก ารสัม ภาษณ์ การศึก ษาวิจัย ครั้ ง นี้ ผู้วิจัยได้ทํา การ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับเพื่อนําข้อสรุปมาเป็นแนวทางสู่การออกแบบ 2) ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยนําเกมที่ได้ออกแบบไปทดลองกับ
กลุ่มตัวอย่าง โดยมีการเก็บข้อมูลแบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจและสังเกตพฤติกรรม ผู้วิจัยนําผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เชื่อมโยงสู่ข้อสรุปของการทดลอง ผู้วิจัยจึงมุ่งออกแบบเกมการละเล่นพื้นบ้านในรูปแบบสถานการณ์จําลองตามทฤษฎีเครื่องล่อ
ใจ ด้วยการจําลองสถานการณ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้านไทยในงานวัดโดยใช้กราฟิกลักษณะไทยร่วมสมัย เน้นการใช้
สีสันที่สดใส ตัวละครเป็นรูปแบบตัวการ์ตูน 2 มิติ ซึ่งพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดยรวมต่อเกมการละเล่นพื้นบ้านไทยใน
รูปแบบสถานการณ์จําลองในระดับมากในทุกด้าน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ผู้เล่นมีความพึงพอใจในด้านภาพและสีเป็นลําดับ
ที่ 1 ( X = 4.18, SD = 0.05) ลําดับที่ 2 คือ ด้านรูปแบบเกมและการควบคุม ( X = 4.14, SD=0.12) ลําดับที่3 คือ ด้านเนื้อหา
( X = 4.08, SD=0.01) ลําดับสุดท้าย คือรูปแบบตัวอักษร ( X =4.02, SD=0.31) และด้านสัญรูปหรือปุ่ม ( X =4.02, SD=0.01)
ตามลําดับ
คําสําคัญ: เกมการละเล่นพื้นบ้านไทย สถานการณ์จําลอง ทฤษฎีเครื่องล่อใจ

ABSTRACT
Thai Fork Game that is unique to each region. Which are closely associated with the life and the
environment is important. Nowadays many Thai Fork Game began to disappear with age and values being
changed from the past. Currently, there are Thai Fork Game in Thailand show the various attractions. In the
persont, the modern Thai Fork Game. The children behaviors has to play with a group of friends has
changed. The played over the internet through play computer games. The researcher recognizes that
computer games are a medium that can interact and help to simulate interest in Thai Folk Game.
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This research aims to study the theory of distraction (Incentive Theory) and analytical approach to
game design. Thai Folk Game design for use in Thailand, in the form of scenarios. That can be interesting for
children and to study sat is faction of Thai Folk Game in situation model . The method of data collection is
divided into two types.1) Qualitative Research. researchers have used depth interviews focused on issues of
game design Traditional Children’s Games in the form of scenarios. From experts in the field of game design.
Using interviews The study, the researchers conducted analysis of the data has been to bring a conclusion
to the design guidelines. 2) Quantitative Research. approach The game was designed to test the samples.
The survey and interview data from a sample aged 9-10 years, received data will be statistically analyzed to
conclude the trail.The result found that the samples have overall satisfaction for Thai Folk Game in
situation model The means of satisfaction levels. It found the factor that, First, Picture and color factor ( X =
4.18, SD = 0.05) second, same form & control factor ( X = 4.14, SD=0.12).Third, Content factor (X= 4.08,
SD=0.01). Next, front factor ( X =4.02, SD=0.31 and semiotics or button factor ( X =4.02, SD=0.01)
Keywords: Thai folk game Simulation Incentive Theory

บทนํา
ปัจจุบันประเพณีวัฒนธรรมของไทยหลายอย่างเริ่มเลือนหายไปตามยุคสมัย ค่านิยม เทคโนโลยีสื่อสาร ความเป็นอยู่
มีการเปลี่ยนแปลงไปจากวิถีการดํารงชีวิตในอดีต รวมไปถึงการละเล่นพื้นบ้านต่างๆ ที่เคยเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของไทย
กําลังเลือนหายไปกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร การคมนาคม การเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตที่มีความสะดวกสบายมาก จึงมีการส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมรวมไปถึงพฤติกรรมการเล่นของเด็กไทย
ที่มีการเล่นกับกลุ่มเพื่อนก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็นการเล่นผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยผ่านการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ เกม
คอมพิวเตอร์เป็นการเล่นอย่างหนึ่งของเด็กในยุคปัจจุบัน ซึ่งเด็กให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เห็นได้จากการสํารวจของสํานักงาน
สถิติแห่งชาติ เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ของเด็กและเยาวชนในปี 2545 พบว่าเด็กและเยาวชนอายุ 11-24 ปี ทั้งประเทศ
ประมาณ 3 ล้านคน ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเล่นเกม นอกจากนี้พบว่าร้อยละ 19.9 ของวัยรุ่นอายุ 12-16 ปี มีปัญหาติดเกม เมื่อ
พิจารณาอายุของเด็กที่เล่นเกมคอมพิวเตอร์พบว่า เด็กอายุ 14-16 ปี เริ่มเล่นเกมตั้งแต่อายุ 10-13 ปี (ประกายเพชร สุภะเกษ,
สุธรรม นันทมงคลชัย และมัณฑนา ดํารงศักดิ์, 2555) จากข้อมูลข้างต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ของเด็ก ผู้วิจัยจึง
เล็งเห็นว่าเด็กไทยในปัจจุบันมีพฤติกรรมชื่นชอบการเล่นเกมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมาก และถือได้ว่าเกมคอมพิวเตอร์เป็นสื่อ
บันเทิงที่ได้รับความนิยม เนื่องจากมีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ซึ่งมีการจูงใจโดยใช้ภาพกราฟิกและเสียง ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีการ
เลือกใช้เกมคอมพิวเตอร์ในการสร้างแรงจูงใจและช่วยในการกระตุ้นความสนใจเกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้านไทย เพราะเกม
คอมพิวเตอร์เป็นสื่อที่สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นและตัวเกมได้ เนื่องจากเกมคอมพิวเตอร์มีการให้คะแนนกับผู้เล่นเป็น
ตัวเสริมแรง และเด็กจะมีการเลียนแบบพฤติกรรมทางตรงจากเกมคอมพิวเตอร์ อีกทั้งเกมคอมพิวเตอร์ยังเป็นสื่อบันเทิงที่เด็กให้
ความสนใจเป็นอย่างมาก (ธนะวัฒน์ วรรณประภา, 2549 อ้างถึงใน เพชรชมพู เทพพิพิธ, 2531)
เกมสถานการณ์ จํ า ลอง (Simulation Game) หมายถึ ง รู ป แบบของโลกเสมื อ นจริ ง ที่ ส ร้ า งขึ้ น ด้ ว ยซอฟต์ แ วร์
คอมพิวเตอร์ ผู้เล่นจะมีปฏิสัมพันธ์เชิงโต้ตอบกับการสถานการณ์จําลองนั้น โดยโปรแกรมจะมีการตอบสนองกลับมายังผู้เล่นทํา
ให้เกิดความมีส่วนร่วมกับสถานการณ์ดังกล่าว นอกจากนั้นยังทําให้ผู้เล่นได้รับรู้เสมือนเข้าไปอยู่ในความเป็นจริงของสิ่งแวดล้อมที่
จําลองขึ้นและมุ่งเน้นการให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแก่ผู้เล่น กิดานันท์ มลิทอง (2548) ได้กล่าวถึงสถานการณ์จําลอง
(Simulation) หรือการจําลองว่า เป็นการนําเสนอแบบจําลองหรือสถานการณ์จําลองในรูปแบบเสมือนจริ งที่ส ร้างขึ้นด้วย
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ โดยผู้เรียนจะมีปฏิสัมพันธ์เชิงโต้ตอบกับการจําลองนั้น และโปรแกรมจะมีการตอบสนองกลับมายังผู้เรียน
ซอฟต์แวร์นั้นนอกจากจะทําให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้แบบค้นพบแล้ว ยังช่วยฝึกในเรื่องของการตัดสินใจในการกระทําที่
บางครั้งอาจเสี่ยงต่ออันตรายที่มีอยู่ในโลกจริง ปัจจุบันเกมได้มีการพัฒนารูปแบบวิธีการเล่นให้มีความน่าสนใจมากขึ้น โดยผู้เล่น
สามารถที่จะควบคุมการเล่นโดยตรง โดยไม่ต้องผ่านจอยหรือเมาส์ ในลักษณะสถานการณ์จําลอง ซึ่งเป็นการสร้างความสมจริงใน
การเล่นเกม ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความคิดที่สืบสานวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยด้วยเกมคอมพิวเตอร์ใน
รูปแบบสถานการณ์จําลอง ซึ่งมีออกแบบตามทฤษฎีเครื่องล่อใจ (Incentive Theory)
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ทฤษฎีเครื่องล่อใจ หมายถึง การจูงใจโดยให้ความสําคัญกับสิ่งเร้าภายนอกที่เป็นสิ่งล่อใจในการผลัดดัน หรือจูงใจบุคคล
ให้เกิดพฤติกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่ง ถวิล ธาราโภชน์ และศรัณย์ ดําริสุข (2541) ได้กล่าวถึงทฤษฎีเครื่องล่อใจ ว่าต้นเหตุ
ของการจูงใจมาจากสิ่งที่อยู่ภายนอกตัวบุคคล พฤติกรรมที่เกิดขึ้นอาจจะอธิบายไม่ได้ว่าบุคคลนั้นถูกจูงใจโดยแรงขับภายใน
(Internal Drive) หรือเกิดจากความต้องการรักษาระดับความเร้าใจให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตามทฤษฎีเร้าใจเสมอไป แทนการ
เน้นปัจจัยภายใน โดยทฤษฎีนี้อธิบายถึงการจูงใจที่เกิดจากสิ่งเร้าภายนอก (External Stimuli) ที่เรียกว่าเครื่องล่อเพื่อกําหนด
แนวทางและผลักดันพฤติกรรม กล่าวได้ว่าทฤษฎีนี้ให้ความสําคัญต่อคุณสมบัติของสิ่งเร้าภายนอก เพื่อใช้อธิบายการจูงใจบุคคล
ได้
จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมุ่งออกแบบเกมการละเล่นพื้นบ้านในรูปแบบสถานการณ์จําลองตามทฤษฎีเครื่องล่อใจ
ด้วยการจําลองสถานการณ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้านไทยในงานวัดโดยใช้กราฟิกลักษณะไทยร่วมสมัยเน้นการใช้สีสัน
ที่สดใส ตัวละครเป็นรูปแบบตัวการ์ตูน 2 มิติ ที่มีการแสดงอารมณ์ทางสีหน้า เกมมีการออกแบบให้มีความท้าทายที่ไม่ซับซ้อน
มาก เน้นการทําให้ผู้เล่นเกิดความรู้สึกร่วมมีการโต้ตอบกับผู้เล่น โดยให้ผู้เล่นสามารถเลือกเครื่องแต่งกาย หน้าตาตัวละครได้ตาม
ต้องการ และใช้เวลาไม่นานในการเล่นเกม อีกทั้งยังเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านไทยที่กําลังเลือนหายไป
ให้กับเด็กในยุคปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อออกแบบเกมการละเล่นพื้นบ้านไทยในรูปแบบสถานการณ์จาํ ลอง ตามทฤษฎีเครื่องล่อใจ และศึกษาความพึงพอใจ
และพฤติกรรมของผู้เล่นเกมการละเล่นพื้นบ้านไทยในรูปแบบสถานการณ์จําลอง

ขอบเขตของการวิจัย
1. ตัวแปร
1.1 ตัวแปรต้น คือ เกมการละเล่นพื้นบ้านไทย
1.2 ตัวแปรตาม คือ การแสดงพฤติกรรม ความพึงพอใจในการเล่นเกม
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากร เด็กเพศหญิงหรือเพศชายที่มีอายุ 9-10 ปี ที่กําลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2.2 กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนเพศหญิง หรือเพศชาย จํานวน 30 คน ที่กําลังศึกษาชัน้ ประถมศึกษาปีที่3 โรงเรียนวัดนา
เขื่อน จํานวน 1 ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
3. พื้นที่ใช้ในการวิจัย โรงเรียนวัดนาเขื่อน อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4.1 เกมการละเล่นพื้นบ้านไทย ในรูปแบบสถานการณ์จําลอง
4.2 แบบสัมภาษณ์สําหรับผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเกม
4.3 แบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจในการเล่นเกม
2.4 แบบสังเกตพฤติกรรมการเล่นเกมการละเล่นพื้นบ้านไทยในรูปแบบสถานการณ์จําลอง

วิธีการวิจัย
งานวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือการออกแบบเกมการละเล่นพื้นบ้านไทยในรูปแบบสถานการณ์จําลองที่สามารถ
ดึงดูดความสนใจสําหรับเด็กอายุ 9-10 ปี เป็นรูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีแบบแผนการทดลองแบบไม่มีกลุ่มควบคุม
(Pottest Only) ซึ่งมีวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้คือ
1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูล
การศึกษาข้อมูลภาคเอกสารนั้นมีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะผู้วิจัยต้องนําองค์ความรู้ในส่วนนี้ใช้ในการศึกษาและพัฒนา
แนวความคิดเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบเกมโดยผู้วิจัยสามารถแยกแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้ 2 ประเภท
1.1 ข้อมูลประเภทเอกสาร ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ตํารา บทความ สื่ออินเทอร์เน็ตและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.2 ข้อมูลประเภทบุคคล ผู้วิจัยได้ศึกษาองค์ประกอบและเทคนิค วิธีการจูงใจที่ใช้ในการออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญด้าน
การออกแบบเกม ซึ่งได้มาโดยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) จากประวัติการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโท
ขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ทํางานด้านการออกแบบเกมอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป จํานวน 5 ท่าน
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2. สร้างเครื่องมือในการวิจัย
2.1 เกมการละเล่นพื้นบ้านไทย ในรูปแบบสถานการณ์จําลอง มีขั้นตอนการสร้างดังนี้
2.1.1 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอน และเทคนิคการออกแบบเกมจากเอกสาร ตํารา และ
งานวิจัยต่างๆ
2.1.2 สร้างเกมโดยใช้โปรแกรม Adobe Flash CS5 Professional
2.1.3 นําเกมไปตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเกม
2.1.4 ทําการปรับปรุงแก้ไขเกมตามคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญ
2.1.5 นําเกมที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง
2.2 แบบสัมภาษณ์สําหรับผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเกม มีขั้นตอนในการสร้างดังนี้
2.2.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจากเอกสาร ตํารา บทความวิชาการงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและ
หาข้อสรุปเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์
2.2.2 นําข้อสรุปมาวิเคราะห์เนื้อหาสร้างแบบสัมภาษณ์ โดยแบบสัมภาษณ์แบ่งเป็น 2 ตอนดังนี้
ตอนที่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์ทํางาน
ตอนที่2 แบบสัมภาษณ์เพื่อหาแนวทางการออกแบบเกมการละเล่นพื้นบ้านไทยในรูปแบบสถานการณ์จําลองเป็นข้อ
คําถามปลายเปิด จํานวน 6 คําถาม
2.2.3 เสนอแบบสัมภาษณ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อคําถาม และ
ปรับแก้ไขให้สมบูรณ์
2.2.4 ผู้วิจัยนําแบบสัมภาษณ์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบจํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบลักษณะการใช้
คําถาม ความถูกต้องด้านภาษา หาดัชนีความสอดคล้องระหว่างคําถามกับวัตถุประสงค์การวิจัย (Item-Objective Congruence
Index : IOC) โดยมีค่า ICO = 0.87
2.3 แบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจในการเล่นเกม มีขั้นตอนในการสร้างดังนี้
2.3.1 สร้างแบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจในการเล่นการละเล่นพื้นบ้านไทย แบ่งออกเป็น 3 ตอน
ตอนที่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ทําแบบสอบถาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ตอนที่2 ความพึงพอใจต่อเกมการละเล่นพื้นบ้านไทย ในรูปแบบสถานการณ์จําลอง ทางด้านภาพ เสียง เนื้อหา
รูปแบบและการควบคุมเกม เป็นลักษณะมาตราส่วนประมาณค่ามี 5ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยแปล
ความหมายเชิงนิมาน (Positive) กําหนดค่าระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ
ตอนที่3 ข้อเสนอแนะ เป็นข้อคําถามปลายเปิด
2.3.2 เสนอแบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อคําถาม และปรับแก้ไขให้สมบูรณ์
2.3.3 ผู้วิจัยนําแบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบจํานวน 3 ท่าน
ตรวจสอบลักษณะการใช้คําถาม ความถูกต้องด้านภาษา หาดัชนีความสอดคล้องระหว่างคําถามกับวัตถุประสงค์การวิจัย
(Item-Objective Congruence Index : IOC) โดยมีค่า IOC = 0.92
2.4 แบบสังเกตพฤติกรรมการเล่นเกมการละเล่นพื้นบ้านไทยในรูปแบบสถานการณ์จําลอง สําหรับกลุ่มตัวอย่าง
มีขั้นตอนในการสร้างดังนี้
2.4.1 ศึกษาเอกสาร หนังสือการสร้างเครื่องมือ วัดตัวแปรในการวิจัยทางสังคมศาสตร์: สู่แนวทางการปฏิบัติ
ของ สุวิมล ติรการนันท์ (2550) เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสังเกตพฤติกรรม
2.4.2 สร้างสังเกตพฤติกรรมเด็ก ด้านมีความสนใจเกมการละเล่นพื้นบ้านไทยในรูปแบบสถานการณ์จําลอง
ในการเล่นการละเล่นพื้นบ้านไทย เป็นแบบสังเกตที่มีโครงสร้าง (Structured observation form) มีการเก็บข้อมูลแบบประเมิน
ค่า (Rating scale) โดยการประเมินค่าสิ่งที่สังเกตตามความถี่ในการเกิดพฤติกรรม ซึ่งมีเกณฑ์ในการสังเกตดังนี้ ด้านความสนใจ
ในการเล่นเกม ด้านความมีส่วนร่วมในการเล่นเกม ด้านความมั่นใจในการเล่นเกม และการเคลื่อนไหวร่างกายในการเล่นเกม
2.4.3 เสนอแบบสังเกตพฤติกรรมให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อคําถาม
และปรับแก้ไขให้สมบูรณ์
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2.4.4 เสนอแบบสังเกตที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยจํานวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบ
ความถูกต้องด้านภาษา ความตรงเชิงเนื้อหาและพฤติกรรมที่ต้องการหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างคําถามกับวัตถุประสงค์การ
วิจัย (Item-Objective Congruence Index : IOC) โดยมีค่า IOC = 0.84
3. ดําเนินการวิจัย
3.1 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอน และเทคนิคการออกแบบเกมจากเอกสาร ตํารา
และงานวิจัยต่างๆ
3.2 สร้างเกมโดยใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหวและโปรแกรมพัฒนาเกม
3.3 นําเกมไปตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเกม
3.4 ทําการปรับปรุงแก้ไขเกมตามคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญ
3.5 นําเกมที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง
3.6 สังเกตพฤติกรรมขณะทดลอง สอบถามความพึงพอใจหลังจากเล่นเกม
3.7 วิเคราะห์ผลและสรุปผลเพื่อเขียนรายงาน

สรุปผลการศึกษางานออกแบบเกมการละเล่นพื้นบ้านไทย ในรูปแบบสถานการณ์จําลอง
สรุปผลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเกมทั้ง 5 ท่าน สามารถสรุปความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อการ
ออกแบบเกมการละเล่นพื้นบ้านไทยได้ดังต่อไปนี้
ความคิดเห็นต่อรูปแบบเกมที่สามารถทําให้เด็กอายุ 9-10 ปีเกิดความน่าสนใจ คือ เป็นเกมในรูปแบบท้าทาย เริ่มมี
ความซับซ้อน ทําให้ผู้เล่นเกิดความรู้สึกร่วม มีการจูงใจผู้เล่นด้วย แต้ม ดาว คะแนน มีการให้เลือกเครื่องแต่งกาย หน้าตาตัว
ละคร มีการโต้ตอบกับผู้เล่น กราฟิกควรเป็นลักษณะไทยร่วมสมัยและไม่ควรเยอะจนเกินไป

ภาพ 1 ภาพหน้าจอการเลือกตัวละคร
ที่มา : ทิพย์สุคนธ์ เพชรโอภาส
จากภาพข้างต้นจะเห็นว่าผู้วิจัยได้ออกแบบให้ผู้เล่นสามารถเลือก เพศ หน้าตา เครื่องแต่งกาย สามารถตั้งชื่อตัวละคร
ได้ ซึ่งมีการออกแบบตามทฤษฎีเครื่องล่อใจและองค์ประกอบเกม เนื่องจากตัวละครเป็นสิ่งแรกที่ผู้เล่นสัมผัสได้ หากตัวละครมี
ความน่าสนใจก็จะเป็นสิ่งกระตุ้นทําให้ผู้เล่นเกิดพฤติกรรมอยากเล่นเกม ผู้วิจัยออกแบบตัวละครให้มีความทันสมัยมีกลิ่นอาย
ความเป็นไทยของเครื่องแต่งกาย เสื่อม่อฮ่อม โจงกระเบน ผ้าถุง และเสื้อคอกระเช้า ที่มีความหลากหลาย เพื่อเป็นการดึงดูดใจผู้
เล่นโดยมีการกําหนดให้ผู้เล่นสามารถเลือกตัวละครได้ตามต้องการ โดยให้ผู้เล่นใส่ชื่อเพื่อแสดงความเป็นตัวตนของผู้เล่น ซึ่งเป็น
การกระตุ้นความสนใจผู้เล่นให้เกิดความรู้สึกร่วมไปกับตัวละครในเกม
องค์ประกอบเกมที่สร้างแรงจูงใจเด็กอายุ 9-10ปี คือระบบคะแนน ความยาก-ง่าย เป็นองค์ประกอบที่สามารถสร้างแรง
กระตุ้นในการเล่นเกม ทําให้ผู้เล่นรู้สึกชนะ
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ภาพ 2 ภาพหน้าจอแสดงคะแนน
ที่มา: ทิพย์สุคนธ์ เพชรโอภาส
จากภาพข้างต้นเป็นหน้าจอแสดงผลคะแนนของผู้เล่นหลังจากจบเกม ซึ่งมีการออกแบบตามทฤษฎีเครื่องล่อใจและ
องค์ประกอบเกม ผู้วิจัยออกแบบให้มีการให้ดาว มีการแสดงหน้าตาตัวละครในอารมณ์ต่างๆ ตามระดับความมากน้อยของ
คะแนนของผู้เล่น เนื่องจากการให้ดาวและการแสดงอารมณ์ของตัวละครในเกมนั้นเป็นการทําให้ผู้เล่นรู้สึกมีเป้าหมายต้องการ
ชนะเป็นการสร้างแรงกระตุ้นในการเล่นเกม อีกทั้งเกมยังมีการกําหนดให้ระบบคะแนนเป็นตัววัดประสิทธิภาพของผู้เล่น มีระดับ
ความท้าทายเพิ่มขึ้นตามทักษะการเล่นที่พัฒนาขึ้นของผู้เล่นตลอดทั้งเกม เช่น เกมจะเริ่มจากระดับง่ายก่อน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้
เล่นได้พัฒนาทักษะการเล่น และจะเพิ่มระดับความยากขึ้นเป็นลําดับ เพื่อเป็นการสร้างแรงกระตุ้นในการเล่นเกม ทําให้ผู้เล่นไม่
รู้สึกเบื่อและเลิกเล่นเกม
โทนสีที่เหมาะสนใจการออกแบบเกมการละเล่นพื้นบ้านไทย สําหรับเด็กอายุ 9-10 ปี คือ โทนสีสําราญ (Festival)
เนื่องจากมีลักษณะ เป็นชุดสีแห่งความสําราญเน้นที่สีแดง ส้ม เขียว น้ําเงิน ในโทนสีที่โดดเด่น สะดุดตา ให้ความรู้สึก ตื่นเต้น เร้า
ใจ ครื้นเครง เบิกบาน ร่าเริง มีชีวิตชีวา

ภาพ 3: ภาพตัวอย่างโทนสีสําราญ (FESTIVAL)
ที่มา : ธวัชชัย ศรีสุเทพ. 2549
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ภาพ 4 ภาพตัวอย่างเกมขว้างราว
ที่มา : ทิพย์สุคนธ์ เพชรโอภาส
จากภาพข้างต้นจะเห็นได้ว่าผู้วิจัยได้มีการออกแบบภาพการ์ตูน 2 มิติ ซึ่งกราฟิกมีลักษณะภาพแนวไทยร่วมสมัย โทนสี
ที่ใช้ในการออกแบบเกมการละเล่นพื้นบ้านไทยเป็นโทนสีสําราญ (Festival) ที่เน้นสีแดง ส้ม เขียว น้ําเงิน โทนสีที่ใช้จะไม่สว่าง
หรือมืดจนเกิดไป ซึ่งมีการเติมสีขาวเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับภาพประกอบสําหรับเด็ก
คือ เด็กจะมีความชื่นชอบภาพการ์ตูนที่ไม่มีความซับซ้อนเป็นภาพที่มีสีสันสดใส ดูมีชีวิตชีวา(เกริก ยุ้นพันธ์ 2543)
ตัวละครที่สามารถสร้างความน่าสนใจแก่เด็กอายุ 9-10ปี ควรเป็นตัวละครลักษณะการ์ตูน 2 มิติ หรือตัวละครแบบ SD
(Super Deformed) เป็นการบิดเบือน ทําให้ตัวการ์ตูนมีรูปร่างผิดสัดส่วน มีการแสดงอารมณ์ทางสีหน้า จะทําให้เด็กเกิดความ
สนใจ ไม่ควรเป็นแนวเหมือนจริง หรือ 3 มิติ เนื่องจากกล้ามเนื้อตาของเด็กยังไม่สามารถปรับความเคลื่อนไหวได้ดีพอ เพราะถ้า
เด็กเล่นมากเกินไปจะทํา ให้กล้ามเนื้อตาเสีย องค์ประกอบที่ทําให้เกมในปัจจุบันได้รับความนิยม คือ เกมที่มีการแข่งขัน มี
Redder Board แต่สําหรับเด็กอายุ 9-10 ปี ควรมีภาพน่ารัก สีสันสดใส มีการให้เด็กรู้สึกมีส่วนร่วมในเกม และต้องเป็นเกมสั่นๆ
ใช้เวลาไม่มาก และเมื่อเล่นแล้วต้องเกิดประโยชน์
จากแบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเกมการละเล่นพื้นบ้านไทย ในรูปแบบสถานการณ์จําลองที่ผู้วิจัยได้
กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ดังนี้ เกมที่สามารถทําให้เด็กอายุ 9-10 ปีเกิดความน่าสนใจ จะต้องเป็นเกมในรูปแบบท้าทาย ที่มี
ความซับซ้อนไม่มาก ทําให้ผู้เล่นเกิดความรู้สึกร่วมมีการโต้ตอบกับผู้เล่น มีการจูงใจด้วย แต้ม ดาว คะแนน มีการให้เลือกเครื่อง
แต่งกาย หน้าตาตัวละคร กราฟิกที่ใช้ควรเป็นลักษณะไทยร่วมสมัย และใช้เวลาไม่มากในการเล่น ตัวละครควรเป็นแนวการ์ตูน 2
มิติ แบบ Super Deformed (SD) ซึ่งมีการแสดงอารมณ์ทางสีหน้า มีการใช้สีสันสดใส เพื่อให้ผู้เล่นเกิดความน่าสนใจ จาก
การศึกษาผู้วิจัยสามารถพัฒนาไปสู้การสร้างผลงานการออกแบบได้ดังต่อไปนี้

ภาพ 5 ภาพหน้าจอเมนูหลัก
ที่มา : ทิพย์สุคนธ์ เพชรโอภาส
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ผู้วิจัยออกแบบหน้าจอหลักเป็นการจําลองงานวัด เป็นภาพการ์ตูน 2 มิติ จํานวน 3 เกม คือ เกมขว้างราว เกมยิง
หนังสติ๊ก และเกมม้าก้านกล้วย ซึ่งมีการออกแบบเป็นซุ้มงานวัด กราฟิกมีการออกแบบในลักษณะไทยร่วมสมัย มีการใช้โทนสี
แบบ Festival
เน้นใช้สีแดง ส้ม เขียว น้ําเงิน ในโทนสีที่โดดเด่น สะดุดตา ดูสดใสไม่มืดหรือสว่างจนเกิดไป เนื่องจาก
กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก

ภาพ 6 ตัวละคร
ที่มา : ทิพย์สุคนธ์ เพชรโอภาส
ผู้วิจัยได้มีการสร้างตัวละครเพื่อใช้เป็นตัวแทนของผู้เล่นที่ถูกสร้างขึ้นภายในเกม เพื่อให้ผู้เล่นสวมบทบาททํากิจกรรม
ภายในเกม ผู้วิจัยมีการออกแบบตัวละครในรูปแบบการ์ตูน Super Deformed (SD) ตัวละครมีการแสดงอารมณ์ที่หลากหลาย
ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบตัวละครคือ ตัวละครต้องมีเอกลักษณ์ชัดเจน น่าสนใจ สีสัน มีสัญลักษณ์ที่
จดจําได้ง่าย และการแสดงออกอารมณ์ต้องชัดเจน ช่วยให้เข้าใจสิ่งที่นําเสนอ

ภาพ 7 ภาพแสดงอารมณ์ของตัวละคร
ที่มา: ทิพย์สุคนธ์ เพชรโอภาส
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ตาราง 1 แสดงรูปแบบหน้าจอเกม
เกมที่ 1: เกมยิงหนังสติ๊ก
เกมยิงหนังสติ๊ก เป็นการฝึกความแม่นยําและสมาธิของผู้
เล่น
รูปแบบเกม : ผู้เล่นต้องยิงให้ถูกป้ายผลไม้ จะได้รับคะแนน
หากยิงถูกป้ายสัตว์ผู้เล่นจะถูกตัดคะแนน

เกมที่ 2: เกมขว้างราว
เกมขว้างราวเป็นการฝึกมิติสัมพันธ์ ของสายตาและมือของ
ผู้เล่น
รูปแบบเกม : ผู้เล่นจะต้องขว้างบอลให้โดนกระป๋องให้ล้ม
ให้หมดภายในเวลาที่กําหนด

เกมที่ 3: เกมม้าก้านกล้วย
เกมม้าก้านกล้วยเป็นการฝึกการใช้กล้ามเนื้อต่างๆของ
ร่างกาย รวมไปถึงการฝึกจินตนาการของผู้เล่น
รูปแบบเกม : ผู้เล่นจะต้องวิ่ง โยกซ้าย-ขวา เพื่อหลบสิ่งกีด
ขว้างในเวลาที่กําหนด

การออกแบบเกมการละเล่นพื้นบ้านไทยนั้นผู้วิจัยได้มีการอ้างอิงข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ และเอกสาร โดยเกมมีการ
ออกแบบเป็นแนวผจญภัย ซึ่งมีรูปแบบที่ท้าทายจากระดับง่ายและมีความยากขึ้นเรื่อยๆ โดยมีการเน้นให้ผู้เล่นมีส่วนร่วมในเกม มี
การจูงใจผู้เล่นด้วย คะแนน และเวลา กราฟิกที่ใช้เป็นลักษณะไทยร่วมสมัย และในแต่ละระดับจะใช้เวลาในการเล่นไม่นาน

สรุปผลการวิจยั
จากการศึกษาวิจัยการออกแบบเกมการละเล่นพื้นบ้านไทยในรูปแบบสถานการณ์จําลอง ตามทฤษฎีเครื่องล่อใจมี
ข้อสรุปดังนี้
ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐาน คือ กลุ่มตัวอย่างที่ได้ทดลองเล่นเกมการละเล่นพื้นบ้านไทยในรูปแบบสถานการณ์
จําลองมีความพึงพอใจในระดับมาก เกมสามารถจูงใจผู้เล่นให้อยู่กับเกมได้เป็นเวลานาน
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สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมจากการแบบสอบถามและแบบสังเกตพฤติกรรม
การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) จากแบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจในการเล่น

เกมการละเล่นพื้นบ้านไทย ในรูปแบบสถานการณ์จําลองของกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 พบว่า ผู้เล่นมีความพึง
พอใจต่อเกมการละเล่นพื้นบ้านไทยในรูปแบบสถานการณ์จําลอง โดยภาพรวมผู้เล่นมีความพึงพอใจในระดับมาก ( x = 4.10,
SD=0.05) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ผู้เล่นมีความพึงพอใจด้านภาพและสีเป็น ลําดับที่ 2 คือ ด้านรูปแบบเกมและการควบคุม
ลําดับที่3 คือ ด้านเนื้อหา ลําดับสุดท้ายคือด้านรูปแบบ และด้านสัญรูปหรือปุ่ม ( x = 4.02, SD=0.01) ตามลําดับ จากการ
วิเคราะห์แบบสังเกตพฤติกรรมด้านมีความสนใจในการเล่นเกมการละเล่นพื้นบ้านไทยในรูปแบบสถานการณ์จําลองของกลุ่ม
ตัวอย่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจในระดับดี จากการสังเกตกลุ่มตัวอย่างในระหว่างการทดลอง
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเต็มใจในการเล่นเกม มีการซักถาม มีพฤติกกรมกระตือรือร้น สนุกสนาน ให้ความสนใจในการเล่นเกม
ผู้เล่นมีความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนไหวได้ในระดับดี และผู้เล่นส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเล่นเกมไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง

อภิปรายผล
การออกแบบเกมการละเล่นพื้นบ้านไทยในรูปแบบสถานการณ์จาํ ลอง ตามทฤษฎีเครื่องล่อใจ ประกอบด้วย
องค์ประกอบสําคัญดังนี้
1. รูปแบบและองค์ประกอบเกม
เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายคือเด็กอายุ 9-10 ปี เกมควรมีท้าทาย เริ่มมีความซับซ้อน เพื่อกระตุ้นและเร้าความสนใจของผู้
เล่น โดยเป้าหมายนี้จะต้องเป็นเป้าหมายที่ไม่ยากจนเกินไป ระดับความท้าทายควรเพิ่มขึ้นตามทักษะการเล่นที่พัฒนาขึ้นของผู้
เล่นตลอดทั้งเกม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้พัฒนาทักษะการเล่น และจะยากขึ้นในระดับต่อไป ต้องเปิดโอกาสให้ผู้เล่นเกิด
ความรู้สึกร่วม มีการจูงใจผู้เล่นด้วย แต้ม ดาว คะแนน เนื่องจากระบบคะแนน เป็นองค์ประกอบที่สามารถสร้างแรงกระตุ้นใน
การเล่นเกม ทําให้ผู้เล่นรู้สึกชนะ
2. โทนสีและภาพ
ลักษณะกราฟิกควรเป็นภาพการ์ตูน 2 มิติ แนวไทยร่วมสมัย โทนสีที่เหมาะสมในการออกแบบเกมการละเล่นพื้นบ้าน
ไทยควรเป็นโทนสีที่เน้นสีแดง ส้ม เขียว น้ําเงิน เพราะเป็นในโทนสีที่โดดเด่น สะดุดตา ให้ความรู้สึก ตื่นเต้น เร้าใจ ครื้นเครง เบิก
บาน ร่าเริง มีชีวิตชีวา เนื่องจากช่วงวัยของกลุ่มเป้าหมายคือเด็กสีที่ใช้ไม่ควรมืดหรือสว่างจนแสบตาจนเกินไป อาจมีการเติมสี
ขาวเพื่อให้งานมีความน่าสนใจ
3. การออกแบบปุ่มกด
ในการออกแบบปุ่มกด ขนาดของปุ่มกดไม่ควรเล็ก และวางตําแหน่งติดกันจนเกินไปเพราะผู้เล่นจะควบคุมยาก ควรวาง
ในตําแหน่งที่สามารถสังเกตได้ง่าย ตําแหน่งวางปุ่มควรอยู่ในตําแหน่งเดิมเสมอเนื่องจากถ้าเปลี่ยนตําแหน่งผู้เล่นอาจเกิดความ
สับสนได้
4. ตัวละคร
มีการเลือกใช้ตัวละครแนวการ์ตูนลักษณะ 2 มิติ ซึ่งในการออกแบบได้มีการเพิ่ม ลด ตัดทอน ให้ตัวละครมีการบิดเบือน
ทําให้ตัวการ์ตูนมีรูปร่างผิดสัดส่วน เน้นการแสดงอารมณ์ทางสีหน้าเพื่อให้ผู้เล่นเกิดความน่าสนใจ

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. การออกแบบเกมสําหรับเด็กไม่ควรเป็นภาพ 3 มิติ เพราะถ้าเด็กเล่นเป็นเวลานานจะทําให้สุขภาพสายตาของเด็ก
เสีย
2. เนื่องจากเกมเป็นระบบเซ็นเซอร์ ควรออกแบบไอเทม หรือปุ่มต่างๆให้มีระยะห่างไม่ควรติดกันจนเกินไป
เนื่องจากจะทําให้เด็กควบคุมได้ยาก
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.) เพื่อศึกษาอัตลักษณ์งานหัตถกรรมภูมิปัญญาล้านนาผสมผสานกับการนําใบไม้แห้งของ
ชาวล้านนามาทําการออกแบบของตกแต่งบ้าน 2.) เพื่อออกแบบและพัฒนาวัสดุเพื่อการออกแบบของตกแต่งบ้านโดยคง
ภาพลักษณ์ของชาวล้านนา 3.) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ทั้งที่อยู่ในท้องถิ่นและผู้ที่มาเยือนในจังหวัด
เชียงใหม่ การศึกษาเรื่องภูมิปัญญาล้านนาในการพัฒนาหัตถกรรมของแต่งบ้านจากเศษใบไม้แห้ง มีวิธีในการดําเนินงานวิจัยคือ
ในขั้นตอนแรกมีวิธีศึกษาจาก เอกสาร เว็บไซด์ เอกสารตํารางานวิจัยที่เกี่ยวกับ งานหัตถกรรมภูมิปัญญาล้านนาเพื่อสร้าง
แนวความคิดและกําหนดกรอบการศึกษาข้อมูล จากนั้นลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ โดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างโดย
การคัดเลือกแบบบังเอิญ (Accidental sampling) จํานวน 300 คนโดยแบ่งเป็น คนท้องถิ่นจํานวน 150 คน ต่างถิ่นจํานวน 150
คน และสัมภาษณ์ปราชญ์พื้นบ้าน วิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาเพื่อกําหนดแนวความคิดในการออกแบบ จากนั้นศึกษาด้านวัสดุ
โดยการ ศึกษาจาก เอกสาร เว็บไซด์ เอกสารตํารางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกวัสดุที่เหมาะสมจนได้วัสดุเพื่อ
นําไปใช้ในการออกแบบ ทําการสังเคราะห์กําหนดสไตล์การออกแบบ 4 แนวทาง โดยได้นําเทรนการออกแบบปี 2013-2014 (
TCDC ) มาเป็นแนวทางในการกําหนดสไตล์ จากนั้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 6 ท่านเป็นผู้กําหนดแนวทางในการออกแบบเพียง 1
แนวทาง นําแบบที่ได้มาพัฒนาและสร้างต้นแบบ ทดสอบความพึงพอใจจากคนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
จํานวน 100 คน สรุปและประเมินผล อภิปราย และนําเสนอผลงาน จากผลการประเมินรูปแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟ ในงานวิจัย
เรื่อง ภูมิปัญญาล้านนาในการพัฒนาหัตถกรรมของแต่งบ้านจากเศษใบไม้แห้ง และผลการประเมินความพึงพอใจผลิตภัณฑ์ ผู้วิจัย
พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 6 ท่าน และกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่จํานวน 100 ท่าน ล้วนมี
ความเห็นในภาพรวมว่า รูปแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟ ในงานวิจัยเรื่อง ภูมิปัญญาล้านนาในการพัฒนาหัตถกรรมของแต่งบ้านจากเศษ
ใบไม้แห้ง นั้นมีรูปแบบที่แสดงถึงความเป็นล้านนา มีรูปแบบเฉพาะ จดจําง่าย โดดเด่นจากภูมิภาคอื่นๆ และผลิตภัณฑ์นั้นยัง
สามารถนําไปใช้ในการตกแต่งบ้านได้ ตอบสนองด้านการใช้งานได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีคุณค่าทางสุนทรียะ เห็นแล้วเกิดความ
ชื่นชมยินดี และพึงพอใจ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่คํานึงถึงประโยชน์ใช้สอย ความงาม ความเหมาะสมภายใต้
ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟให้คํานึงถึง ภูมิปัญญาล้านนาบวกกับการนําใบตองตึงของชาว
ล้านนาและนํามาประยุกต์ให้เหมาะสม และเข้าสมัย เพื่อสามารถเป็นโคมไฟที่ใช้ได้ในชีวิตประจําวัน และสามารถมองแล้วสื่อถึง
เอกลักษณ์ของล้านนาได้ ทําให้ทราบผลตอบของผู้บริโภคมีความพึงพอใจมาก อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้
ผลิตภัณฑ์ และเป็นตัวอย่างสําหรับนักออกแบบในจังหวัดเชียงใหม่
คําสําคัญ : ภูมิปัญญาล้านนา, การพัฒนา, หัตถกรรม, ของแต่งบ้าน, เศษใบไม้แห้ง
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ABSTRACT
The objectives of the study: 1. To study Lanna handicraft by using of Lanna to design the home
decorative product. 2. To design and develop the home decorative product by maintaining the Lanna
concept. 3. To study the targeted customer satisfaction both native and the visitors of Chiang Mai province .
In order to study the Lanna Wisdom Knowledge for Home Decorative Product Development from Dry
Leaves, the first step is to study from the documents, websites, the research related to the Lanna handicraft
so as to create the concept and scope the study information. Then study from the primary data by
collecting the questionnaire from the 300 prototypes which are classified to natives, outsiders, and the local
philosopher to analyze the information to scope the design concept. The next step is to study about the
material from the documents, websites, and other related articles and taste the material to find out the
proper material for the design process. The designs are categorized into 4 models by having the trend of
2013-2014 (TCDC) to indicate the targeted models. There are 6 experts to set the only one model to
develop and create the prototype, to taste the customer satisfaction of 100 people from both natives and
visitors in Chaing Mai Then conclude, debate, and present the product and its details.The result of the study
found that the design of the product leads to another design database of appliance and home decorations
which will be beneficial to the product development of Chiang Mai people. Moreover, the product
represents the image of Chiang Mai people including the added value of the product to be the model for
the designer in Chiang Mai province. The data analysis from the customer satisfaction survey of the lamp
shows the x-bar at 3.64
Keywords : Lanna wisdom Development Craft Product Home decorative product Dried leaves

บทนํา
อาณาจั ก รล้ า นนาโดยมี เ มื อ งเชี ย งใหม่ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางนั้ น มี ค วามเจริ ญ ทางศิ ล ปะพื้ น บ้ า น ประเพณี วั ฒ นธรรม อั น
หลากหลายโดยเฉพาะ งานหัตถกรรมท้องถิ่นที่สะท้อนถึงศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีพื้นบ้านของสถานที่นั้นนับว่าเป็นภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและเป็นมรดกที่มีคุณค่า อีกทั้งควรแก่การอนุรักษ์สืบสานให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่ต่อไป
ผู้วิจัย จึงได้้มีแนวคิดความคิดในการนําศิลปะล้านนา ที่มีรูปแบบที่มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัวมีความวิจิตรงดงาม ซึ่งเป็น
ความงดงามที่ แสดงถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของล้านนาโดยใช้้แบบอย่างรูปร่างรูปทรงจากสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องสักการะ
โบราณต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างรูปแบบผลิตภัณฑ์โดยต้องการสื่อให้้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมล้านนา และได้ศึกษากรรมวิธี
กระบวนการผลิตงานหัตถกรรมแล้วนํามาประยุกต์ใช้กับใบตองตึงซึ่งเป็นวัสดุจากธรรมชาติภายในท้องถิ่น เพื่อเป็นการนําเสนอ
เผยแพร่่ ศิลปหัตถกรรมแบบล้านนาในรูปแบบของตกแต่งบ้าน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาอัตลักษณ์งานหัตถกรรมภูมิปัญญาล้านนาผสมผสานกับการนําใบตองตึงของชาวล้านนามาทําการออกแบบ
ของตกแต่งบ้าน
2.เพื่อออกแบบและพัฒนาของตกแต่งบ้านโดยคงภาพลักษณ์ของชาวล้านนา
3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ทั้งที่อยู่ในท้องถิ่นและผู้ที่มาเยือนในจังหวัดเชียงใหม่

สมมุติฐานของการวิจัย
ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายต่างกันจะมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ของแต่งบ้านที่ต่างกัน

102

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
_________________________________________________________________________________________

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1.ได้ฐานข้อมูลของการออกแบบ ของใช้และของตกแต่งบ้านแนวทางหนึ่ง ซึ่งเป็นประโยชน์ในการนําไปพัฒนาภูมิปัญญา
ด้านการออกแบบของตกแต่งบ้านเพื่อเพิ่มมูลค่าของคนเชียงใหม่
2.ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และเป็นตัวอย่างสําหรับนักออกแบบในจังหวัดเชียงใหม่
3.ได้ความพึงพอใจของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็นแนวทางสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อผลิตภัณฑ์

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจยั

ภาพ 1 แผนผังแสดงกรอบแนวความคิดที่ใช้ในงานวิจัย

ขอบเขตการวิจัย
ตามวัตถุประสงค์ของการทํางานโดยมีการศึกษาข้อมูล การออกแบบและการสร้างต้นแบบ รวมทั้งการศึกษาผลความพึง
พอใจ ผู้วิจัยขอกําหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี้
1. ขั้นตอนการศึกษาข้อมูล เอกสาร ตําราและงานวิจัย
1.1 ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิจาก เอกสารตํารางานวิจัย
1.2 ประชากร คือ คนในท้องถิ่น และผู้ที่มาเยือนในจังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มตัวอย่าง คือ คนในท้องถิ่น 150 คน ผู้ที่มาเยือนในจังหวัดเชียงใหม่ 150 คน
1.3 การทดลองวัสดุ
1.3.1 วิธีการแปรรูปวัสดุ
1.3.1.1 การแปรรูปวัสดุแบบธรรมชาติ
1.3.1.2 การแปรรูปวัสดุแบบไม่ธรรมชาติ
1.3.2 วิธีการขึ้นรูปวัสดุ
1.3.2.1 การแปรขึ้นรูปวัสดุแบบไม่ใช้วัสดุประสาน
1.3.2.2 การแปรขึ้นรูปวัสดุแบบใช้วัสดุประสาน
1.4 ทําการวิเคราะห์ภาพรวมเพื่อได้ข้อกําหนดในการออกแบบ
2. ขั้นตอนการออกแบบ
2.1 ทําการสังเคราะห์กําหนดสไตล์การออกแบบ 4 แนวทาง โดยได้นํา เทรนการ ออกแบบปี 2013-2014 (
TCDC ) มาเป็นแนวทางในการกําหนดสไตล์
2.2 ประชากร คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการออกแบบผู้ประกอบ การและช่างเทคนิค ชาวล้านนา นักการตลาดของ
ตกแต่งบ้าน
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กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการออกแบบ 3 ท่าน
ผู้ประกอบการและช่างเทคนิค ชาวล้านนา 3 ท่าน
นักการตลาดของตกแต่งบ้าน 1 ท่าน
2.3 การพัฒนาและสร้างต้นแบบ
3. ขั้นตอนการศึกษาความพึงพอใจ
กลุ่มประชากร คือ คนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มตัวอย่าง คือ คนในจังหวัดเชียงใหม่ 150 คน , นักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ 150 คน

นิยามศัพท์เฉพาะ
เอกลักษณ์ล้านนา หมายถึง รูปร่างรูปทรง สีสัน ลวดลาย และกรรมวิธีการผลิตที่แสดงความเป็นตัวตนของชาวล้านนา
สามารถสะท้อนถึง วัฒนธรรม ประเพณี และงานหัตถกรรม
ภูมิปัญญาล้านนา หมายถึง สิ่งที่ชาวล้านนาคิดขึ้นได้เองและนํามาใช้ในการแก้ปัญหา เป็นเทคนิควิธีเป็นองค์ความรู้ของ
ชาวบ้าน ทั้งทางกว้างและทางลึก โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่แก้ปัญหาการดําเนินชีวิตในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย ซึ่งได้
สืบทอดและเชื่อมโยงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
หัตถกรรมพื้นบ้าน หมายถึง สิ่งที่ชาวล้านนาสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจําวัน โดยกลุ่มชนแต่ละกลุ่ม
จะพัฒนาสิ่งของขึ้นมาใช้โดยสอดคล้องกับวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อม
ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง คนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นและผู้ที่มาเยือนในจังหวัดเชียงใหม่
ใบไม้แห้ง หมายถึง ใบตองตึง เป็นชื่อไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง ตระกูลสัก พบมากในอําเภอแม่ริมและอําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม่
ของตกแต่งบ้าน หมายถึง ของประดับตกแต่งบ้านประเภท โคมไฟ ซึ่งจําแนกออกเป็น 3 แบบ
คือ โคมไฟเพดาน โคมไฟผนัง และโคมไฟตั้งพื้นหรือตั้งโต๊ะ
ความพึงพอใจ หมายถึง ผู้บริโภคประเมินค่าในด้านต่างของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่ทําการออกแบบและพัฒนาขึ้นโดย 5
คือระดับมากที่สุด ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.50-5.00, 4 คือระดับมากที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.50-4.49, 3 คือระดับปานกลาง ที่
มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.50-3.49, 2 คือระดับน้อย ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.50-2.49 และ 1 คือระดับน้อยที่สุด ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 1.00-1.49
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ภาพ 2 แผนผังแสดงขั้นตอนการศึกษา และออกแบบผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาล้านนา
ในการพัฒนาหัตถกรรมของแต่งบ้านจากเศษใบแห้ง
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วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาเรื่อง ภูมิปัญญาล้านนาในการพัฒนาหัตถกรรมของแต่งบ้านจากเศษใบแห้งในครั้ง นี้ ผู้วิจัยได้แบ่ง
ขั้นตอนในการดําเนินการออกเป็น 5 ช่วงที่สําคัญ ดังนี้
1. การศึกษาข้อมูลงานหัตถกรรมภูมิปัญญาล้านนา
งานหัตถกรรมภูมิปัญญาล้านนา เชียงใหม่มีงานหัตถกรรมซึ่งเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นอยู่มากมายหลายชนิดงาน
บางชนิดได้รับอิทธิพลจากพม่า แต่ต่อมาช่างเชียงใหม่ก็ได้พัฒนารูปแบบและลวดลายงานศิลปหัตถกรรม จนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
เราเรียกรวมๆว่าเป็นงานศิลปะแบบล้านนา งานหัตถกรรมของเมืองเชียงใหม่ที่สําคัญได้แก่ งานแกะสลักไม้ งานจักสาน
เครื่องปั้นดินเผา เครื่องเขิน เครื่องเงิน กระดาษสา และผ้าทอ
จากการศึกษา และค้นคว้าข้อมูล ด้านงานหัตถกรรม ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ตลอดจน
ภูมิปัญญาของล้านนา รวมถึงเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยสามารถสรุปข้อมูลดังนี้
4.1.1 งานหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถสะท้อนถึงเอกลักษณ์ล้านนา ได้แก่
1. ทําร่ม ( บ้านบ่อสร้าง )
4. กระดาษสา ( บ้านต้นเปา สันกําแพง )
2. แกะสลัก ( บ้านถวาย )
5. เครื่องเขิน ( บ้านนันทราม )
3. เครื่องเงิน ( บ้านวัวลาย ) 6. เครื่องปั้นดินเผาศิลาดล ( บ้านศิลาดล )
4.1.2 รูปร่าง รูปทรงของงานหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถสะท้อนถึงเอกลักษณ์ล้านนาได้แก่

ภาพ 3 ภาพแสดงรูปร่าง รูปทรงของงานหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถสะท้อนถึงเอกลักษณ์ล้านนา
4.1.3 เพื่อกําหนดแนวความคิดในการออกแบบ ผู้วิจัยได้ศึกษาและประเมินเรื่องรสนิยมและความต้องการ
ของผู้บริโภคในงานหัตถกรรมภูมิปัญญาล้านนา เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรในท้องถิ่นจํานวน
150 คน ประชากรต่างถิ่นจํานวน 150 คน โดยวิธีการเลือกแบบบังเอิญ (Accidental sampling) พบว่า ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด 300 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยคนในท้องถิ่น จํานวน 150 ท่าน และคนต่างท้องถิ่น จํานวน 150 ท่าน พบว่า มีเพศ
หญิงมากกว่าเพศชาย ที่สัดส่วน 60 ต่อ 40โดยส่วนใหญ่มีอายุต่ํากว่า 31 ปี ถึงร้อยละ 41.67 ใกล้เคียงกับช่วงอายุ 31 – 45 ปีที่
ร้อยละ 38.33 ส่วนช่วงอายุ มากกว่า 45 – 64 ปี และมากกว่า 64 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนที่ร้อยละ 18.33 และ1.67 ตามลําดับ
ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการที่ร้อยละ 45 รองลงมา
ประกอบอาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษัทที่ร้อยละ 30 รายได้ของผู้ตอบแบบสอบถามมีความใกล้เคียงกันโดยที่กลุ่มรายได้มากกว่า
30,000 บาทขึ้นไปมีสัดส่วนที่ร้อยละ 30 รองลงมาคือกลุ่มรายได้ 10,000 – 20,000 บาท มีสัดส่วนที่ร้อยละ 28.33 ส่วนกลุ่ม
รายได้มากกว่า 20,000 – 30,000 บาท และต่ํากว่า 10,000 บาท มีสัดส่วนที่ร้อยละ 23.33 และ18.33 ตามลําดับ ส่วนด้าน
การศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ที่ร้อยละ 51.67 และอีกร้อยละ 23.33 มีการศึกษาสูง
กว่าระดับปริญญาตรี ขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปวช.) และต่ํากว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 มีสัดส่วนที่
ร้อยละ 10.00 และ 8.33 ตามลําดับ
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และจากแบบสอบถามส่วนที่แสดงรสนิยมและความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 300 คน พบว่า ลําดับ
ที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความสนใจในงานหัตถกรรมตุง และโคมล้านนา ภายใต้แนวคิด "สังคมแห่งความเป็นหนึ่ง"
วิธีการแสดงออก : การดํารงวิถีพื้นบ้านอันเป็นอัตลักษณ์ประจําท้องถิ่นดั้งเดิม ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมใน
อดีต นํามาผสมผสานสู่รูปแบบใหม่ๆที่น่าค้นหา โดยคิดเป็นร้อยละ 38.33 ลําดับที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่า งาน
หัตถกรรมทําร่ม ( บ้านบ่อสร้าง ) สามารถสะท้อนภูมิปัญญาเอกลักษณ์ท้องถิ่นล้านนา มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.47(0.77) โดย
งานหัตถกรรมเครื่องเงิน ( บ้านวัวลาย ) งานหัตถกรรมกระดาษสา ( บ้านต้นเปา สันกําแพง ) งานหัตถกรรมแกะสลัก ( บ้าน
ถวาย )เป็นลําดับลองลงมา โดยมีค่าเฉลี่ย 4.02(1.24), 3.93(0.97) และ 3.93(0.95) ตามลําดับ ลําดับที่ 3 ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เลือกรูปร่มบ่อสร้าง เป็นรูปร่าง รูปทรง ที่สามารถสะท้อนถึงเอกลักษณ์ล้านนาในงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน มากที่สุด
โดยมีค่าเฉลี่ย 4.50(0.87) โดยรูปโคมล้านนา รูปตุงล้านนา และรูป ขันโตก เป็นลําดับลองลงมา โดยมีค่าเฉลี่ย 4.37(0.84),
4.30(1.03) และ 4.30(0.94) ตามลําดับ
2. การทดสอบและทดลองวัสดุ
2.1 ขั้นตอนการแปรรูปวัสดุ แบ่งออกเป็น 2 แนวทาง ดังนี้
แนวทางที่ 1 แบบธรรมชาติ

ภาพแสดงการเตรียมใบตองตึงด้วยการนํามาแช่น้ําทิ้งไว้ 1 คืน

ภาพแสดงใบตองตึงแห้งนํามาปั่นเพื่อรอการนําไปขึ้นรูป

ภาพ 4 ภาพแสดงการทดสอบและทดลองวัสดุด้วยวิธีการแปรรูปวัสดุแบบธรรมชาติ
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แนวทางที่ 2 แบบไม่ธรรมชาติ
ภาพแสดงการนําใบตองตึงที่ผ่านการแช่น้ําไปต้มใน
โซดาไฟ

ภาพแสดงการนําใบตองตึงที่ผ่านการต้มในโซดาไฟ
อัตราส่วนผสม น้ํา 1 ลิตร ต่อ โซดาไฟ 1กก. ใช้
เวลา 5-10 นาที ใช้อุณหภูมิในการต้มคงที่ 100
องศาเซลเซียส
ภาพแสดงการนําใบตองตึงทีผ่านต้มในโซดาไฟ
อัตราส่วนผสม น้ํา 1 ลิตร ต่อ โซดาไฟ 1กก. ใช้
เวลามากกว่า10 นาที ใช้อุณหภูมิในการต้มคงที่
100 องศาเซลเซียส
ภาพแสดงการนําใบตองตึงทีผ่านต้มในโซดาไฟ
ฟอกสีด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรด์ (NaOCl)

ภาพการนําใบตองตึงทีผ่านการฟอกสีด้วย
โซเดียมไฮโปคลอไรด์ (NaOCl)

ภาพแสดงการนําใบตองตึงทีผ่านการฟอกสีด้วย
โซเดียมไฮโปคลอไรด์ (NaOCl) นํามาปั่นเพื่อรอ
การนําไปขึ้นรูป

ภาพ 5 ภาพแสดงการทดสอบและทดลองวัสดุด้วยวิธีการแปรรูปวัสดุแบบไม่ธรรมชาติ
จากผลการทดสอบการแปรรูปวัสดุแบบธรรมชาติมีวัสดุที่ได้มีลักษณะแข็ง เป็นเสี้ยน ทึบแสง และไม่มีความ
ยืดหยุ่นตัวของวัสดุ ส่วนแปรรูปวัสดุแบบไม่ธรรมชาติวัสดุที่ได้มีลักษณะนุ่ม ละเอียด มีความเปาและโปร่งแสง
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2.2 ขั้นตอนการขึ้นรูปวัสดุ แบ่งออกเป็น 2 แนวทาง
แนวทางที่ 1 ไม่ใช้วัสดุประสาน

ภาพแสดงการขึ้นรูปโดยการนําใบตองตึงมาตัด
เป็นเส้นแล้วยึดด้วยตาไก่

ภาพแสดงการขึ้นรูปโดยการพับใบตองตึงตามแนว
เส้นก้านใบ

ภาพแสดงการขึ้นรูปโดยใช้ก้านใบตองตึงผสานกัน
ด้วยลวด

ภาพ 6 ภาพแสดงการทดสอบและทดลองขึ้นรูปวัสดุด้วยวิธีการไม่ใช้วัสดุประสาน
จากการทดสอบการขึ้นรูปโดยไม่ใช้วัสดุประสานพบว่า การขึ้นรูปโดยการนําใบตองตึงมาตัดเป็นเส้นแล้วยึดด้วยตา
ไก่ ไม่แข็งแรงและฉีกขาดง่าย และมีผลการขึ้นรูปคล้ายกับการขึ้นรูปโดยการพับใบตองตึงตามแนวเส้นก้านใบ ถึงจะมีรูปแบบที่
ทับซ้อนสวยงามแปลกตาแต่ไม่มีความคงทนเช่นกัน ส่วนการขึ้นรูปโดยใช้ก้านใบตองตึงผสานกันด้วยลวดนั้น มีความสามารถใน
การขึ้นรูปขนาดใหญ่ได้แต่ความกรอบของก้านใบทําให้การขึ้นรูปลักษณะนี้ไม่แข็งแรงเช่นกัน
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แนวทางที่ 2 ใช้วัสดุประสาน
ในการใช้วัสดุประสานในการขึ้นรูปผู้วิจัยได้คํานึงถึง วัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นและมีราคาที่เหมาะสม
ภาพแสดงการขึ้นรูป(แบบแผ่น)โดยใช้ใบตองตึง
ปั่นทั้งแบบธรรมชาติและแบบไม่ธรรมชาติ ผสม
กาวลาเท็กซ์
ภาพแสดงการขึ้นรูป(แบบปั้มนูน) โดยใช้ใบตองตึง
ปั่นทั้งแบบธรรมชาติและแบบไม่ ธรรมชาติผสม
กาวลาเท็กซ์
ภาพ แสดงการขึ้นรูป(แบบปั้มนูน)โดยใช้ใบตองตึง
ปั่นทั้งแบบธรรมชาติและแบบไม่ธรรมชาติ
ผสมกาวยาง

ภาพแสดงการขึ้นรูปใช้ใบตองตึงปั่นทั้งแบบ
ธรรมชาติและแบบไม่ธรรมชาติผสม
อะคริลิคซิลิโคน

ภาพแสดงการขึ้นรูปใช้ก้านใบตองตึง ผสมยางพารา

ภาพแสดงการขึ้นรูปใช้ใบตองตึงปั่นทั้งแบบ
ธรรมชาติและแบบไม่ธรรมชาติผสมสเปรย์กาว

ภาพ 7 ภาพแสดงการทดสอบและทดลองขึ้นรูปวัสดุด้วยวิธีการวัสดุประสาน
จากการทดสอบการขึ้นรูปโดยใช้วัสดุประสานพบว่า 1)การขึ้นรูป (แบบแผ่น)โดยใช้ใบตองตึงปั่นทั้งแบบธรรมชาติและ
แบบไม่ธรรมชาติผสมกาวลาเท็กซ์ นั้นแห้งเร็ว สามารถนําไปใช้ในการขึ้นรูปได้หลายรูปทรงและใช้วัสดุน้อย แต่ใบต้องตึงปั่นแบบ
ไม่ธรรมชาติจะมีความยืดหยุ่นและมีพื้นผิวที่โปร่งแสงกว่าแบบธรรมชาติ 2)การขึ้นรูป(แบบปั้มนูน)โดยใช้ใบตองตึงปั่นทั้งแบบ
ธรรมชาติและแบบไม่ธรรมชาติผสมกาวลาเท็กซ์นั้นมีลักษณะโดยทั่วไปคล้ายแบบแผ่นแต่ใช้วัสดุในการขึ้นรูปมากกว่า ไม่มีความ
โปร่งแสงและเวลาขึ้นใช้เวลาในการเซตตัวนาน ข้อดีคือมีความแข็งแรงมากกว่า 3)การขึ้นรูป (แบบปั้มนูน) โดยใช้ใบตองตึงปั่น
ทั้งแบบธรรมชาติและแบบไม่ธรรมชาติผสมกาวยาง มีความยืดหยุ่นดี แต่มีกลิ่นเหม็นและมีการหดตัวหลังจากวัสดุเซตตัว 4)การ
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ขึ้นรูปใช้ใบตองตึงปั่นทั้งแบบธรรมชาติและแบบไม่ธรรมชาติผสม อะคริลิค ซิลิโคน มีความแข็งแรง แห้งเร็ว ขึ้นรูปได้หลาย
รูปแบบ แต่ไม่โปร่งแสงและมีน้ําหนักมาก 5) การขึ้นรูปใช้ก้านใบตองตึง ผสมยางพารา การขึ้นรูปมีรูปแบบที่จํากัด มีกลิ่นแรง
และมีสีสันที่ไม่สวยงาม 6) การขึ้นรูปใช้ใบตองตึงปั่นทั้งแบบธรรมชาติและแบบไม่ธรรมชาติผสมสเปรย์กาว ข้อดีของการขึ้นรูป
ด้วยสเปรย์กาวนั้นคือมีความเรียบเนียนเสมอกันของพื้นผิว แห้งเร็ว สามารถขัดตกแต่งพื้นผิวได้แต่ไม่สามารถขึ้นรูปได้ด้วยตัวเอง
คลายวัสดุปิดผิว และมีราคาค่อนข้างสูง
จากผลการทดสอบการขึ้นรูปผู้วิจัยได้เลือกเทคนิคการแปรรูปวัสดุแบบไม่ธรรมชาติ และการขึ้นรูปด้วยการผสมกาวลา
เท็กซ์ แบบแผ่นเนื่องจากสามารถนําไปใช้ในการขึ้นรูปได้หลายรูปทรงและใช้วัสดุในการขึ้นรูปน้อย มีความยืดหยุ่น มีพื้นผิวที่
โปร่งแสง น้ําหนักเบา และมีพื้นผิวที่น่าสนใจ
3. การพัฒนาและออกแบบโคมไฟโดยแบบสอบถามจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ
ผู้วิจัยได้ทําการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้เทรนในการออกแบบ 2013-2014 เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ โดย
แบ่งออกเป็น 4 แนวทางดังนี้ สมดุลธรรมชาติ สุนทรียะแห่งความสุข สังคมแห่งความเป็นหนึ่ง และอิสระไร้กฎเกณฑ์ โดย
ออกแบบแนวทางละ3 รู ป แบบ จากนั้ น ให้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละผู้ เ ชี่ ย วชาญ ด้ า นออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า นกราฟฟิ ก ดี ไ ซน์
ผู้ประกอบการ ช่างฝีมือ และนักการตลาด ตอบแบบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกแบบผลิตภัณฑ์ในการพัฒนาในขั้นต่อไป

ภาพ 8 ภาพแนวทางการออกแบบทั้ง 4 แนวทาง
จากกรอบแนวความคิดในการออกแบบทั้ง4แนวทาง ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เลือก อิสระไร้กฎเกณฑ์ เป็น
กรอบแนวความคิดในการออกแบบในการศึกษาเรื่อง ภูมิปัญญาล้านนาในการพัฒนาหัตถกรรมของแต่งบ้านจากเศษใบไม้ มาก
ที่สุดโดยมีความถี่ที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 50 กรอบแนวความคิดสังคมแห่งความเป็นหนึ่ง มีความถี่ที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 33.34 กรอบ
แนวความคิดสุนทรียะแห่งความสุขมีความถี่ที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 16.66และสมดุลแห่งธรรมชาติ ไม่มีการให้คะแนน และถ้าถาม
ลงลึกการเลือกรูปแบบและงานดีไซน์ทั้ง12แบบโดยไม่คํานึงถึงกรอบแนวคิดของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ มีการกระจายของ
คะแนน ดั้ ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง เลื อ ก รู ป แบบของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นกรอบแนวความคิ ด ในการออกแบบ อิส ระไร้ก ฎเกณฑ์ เนื่ อ งจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่คิดว่ากรอบแนวความคิดดังกล่าวมีความเหมาะสมกับหัวข้อวิจัย ผู้วิจัยจึงได้นํารูปแบบที่1
และ3 ที่มีคะแนนความถี่เท่ากันที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 12.50 นําคัดเลือกกับที่ปรึกษาจนสรุปเหลือเพียง 1 แบบเพื่อนําไปพัฒนาใน
ขั้นต่อไป
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ภาพ 9 ภาพรูปแบบของผลิตภัณฑ์ในกรอบแนวความคิดในการออกแบบ อิสระไร้กฎเกณฑ์
4. ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
4.1 ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และรูปแบบกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อคัดเลือกและพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ในขั้นต่อไป

ภาพ 10 ภาพรูปแบบของผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
4.2 ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากกระดาษเพื่อศึกษาขนาดสัดส่วนและรูปแบบที่
เหมาะสม

ภาพ 11 ภาพรูปแบบของผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากกระดาษ
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จากขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากกระดาษเพื่อศึกษาขนาดสัดส่วนและรูปแบบที่เหมาะสม
สรุปได้ดังนี้
1. ขนาดความกว้างของเส้นใบไม้ขนาดที่เหมาะสมอยู่ที่ 2 นิ้ว
2. ใช้จํานวนเส้นใบไม้ 12 วง
3. ความกว้างเส้นผ่านศูนย์กลาง วงที่เล็กสุด 5 นิ้ว / ใหญ่สุด 12 นิ้ว
4. ใช้หลอดไฟ LED ขนาด 2.5x4.5 นิ้ว
5. สามารถปรับ function การใช้งาน ด้วยการยืดหด หรือการจัดวางแถบเส้นในลักษณะที่ต่างกัน ตามรูปถ่าย
4.3 สรุปรูปแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากผลการศึกษาผู้วิจัยสามารถสรุปแนวความคิดในการออกแบบและรูปแบบผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาล้านนาในการ
พัฒนาหัตถกรรมของแต่งบ้านจากเศษใบแห้งดังนี้
กรอบแนวคิดในการออกแบบ“อิสระไร้กฎเกณฑ์”การค้นหาวิถีใหม่ๆ ในงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้าน การใช้
รูปแบบ ลวดลาย และรูปทรงที่แปลกตา โครงสร้างและการจัดวางที่มีความแตกต่าง ฉีกแนวเดิมๆจากที่นิยมรูปทรงที่เรียบง่าย
ตามกรอบประเพณีจนมีรูปแบบเฉพาะตัวที่น่าจับตา โดยผู้ออกแบบได้นํากรรมวิธีในการผลิตกระดาษสาเป็นแนวทางในการขึ้นรูป
วัสดุจากเศษใบไม้แห้ง( ตองตึง ) และได้นํากรรมวิธีในการทําเครื่องเขินโดยการใช้ไม้ไผ่ขดมาเป็นแนวทางในการออกแบบ โดยได้
แรงบันดาลใจจาก จังหวะและลีลาของโคมไฟยี่เป็งของชาวล้านนา ออกมาในรูปแบบของโคมไฟตกแต่งบ้าน ทั้งในแบบตั้งโต๊ะ ติด
ผนัง และแขวนฝ้าเพดาน

ภาพ 12 ภาพการนําเสนอรูปแบบของผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาล้านนาในการพัฒนาหัตถกรรมของแต่งบ้านจากเศษใบแห้ง
5. ผลการวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาล้านนาในการพัฒนาหัตถกรรมของ
แต่งบ้านจากเศษใบแห้ง
หลังจากผู้วิจัยได้นําข้อมูลความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ที่ปรึกษาไปปรับปรุง และพัฒนาจน
กลายเป็นโคมไฟ 3 รูปแบบ ซึ่งประกอบด้วยแบบตั้งโต๊ะ ติดผนังแขวนเพดาน ผู้วิจัยได้นําไปผลิตเป็นแบบจําลองผลิตภัณฑ์ เพื่อ
ใช้ประกอบการทําวิจัยต่อไปว่า กลุ่มเป้าหมาย คือนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ว่ามีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบขึ้น
ใหม่ มากน้อยเพียงใด โดยศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายใน 5 ด้าน อันได้แก่ 1)ด้านความเป็นล้านนา
2)ด้านการส่งเสริมความเป็นล้านนา 3)ด้านประโยชน์ใช้สอย 4)ด้านการออกแบบ 5)ด้านวัสดุ
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ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดําเนินการสอบถามความถึงพอใจของกลุ่มเป้า หมาย จากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหม่จํานวน 100 ท่าน ได้ผลการวิจัยดังนี้
ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่จํานวนทั้งหมด 100 ท่าน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นคน
ในท้องถิ่น มีเพศชายมากกว่าเพศหญิงมีจํานวนที่ใกล้เคียงกัน ที่ร้อยละ 55 และ 45 ตามลําดับโดยส่วนใหญ่มีอายุ 31 – 45 ปี
ถึงร้อยละ 66 รองลงมาที่ส่วนช่วงอายุต่ํากว่า 31 ปี ที่ร้อยละ 27 ขณะที่ช่วงอายุ มากกว่า 45 – 64 ปีมีสัดส่วนที่ร้อยละ 6 และ
อายุมากกว่า 64 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนน้อยที่สุดที่ร้อยละ 1
ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษัท ที่ร้อยละ 44 ขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่
ประกอบอาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการและประกอบธุรกิจส่วนตัวมีจํานวนที่ใกล้เคียงกัน ที่ร้อยละ 23 และ 22
ตามลําดับ รายได้ของผู้ตอบแบบสอบถามมีความใกล้เคียงกัน โดยมากสุดคือกลุ่มรายได้มากกว่า 30,000 บาท/เดือนขึ้นไปอยู่ที่
ร้อยละ 40 รองลงมาคือกลุ่มรายได้มากกว่า 20,000 – 30,000 บาท/เดือนและ 10,000 – 20,000 บาท/เดือน ที่ร้อยละ 32
และ 26 ตามลําดับ และน้อยที่สุดคือ กลุ่มรายได้ต่ํากว่า 10,000 บาท/เดือนขึ้นไปอยู่ที่ร้อยละ 2 ด้านการศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีสูงถึงที่ร้อยละ 67 และรองลงมาคือกลุ่มการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไปที่ร้อยละ
26
ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ พบว่า โดยรวมมี
ความพึงพอใจในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย (x̄ = 3.64) โดยแบ่งเป็น ด้านความเป็นล้านนากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ ผลิตภัณฑ์มี
รูปแบบที่แสดงถึงความเป็นล้านนา ระดับปานกลาง ด้วยค่าเฉลี่ย (x̄ = 2.94) ด้านการส่งเสริมความเป็นล้านนากลุ่มตัวอย่างมี
ความพึงพอใจระดับปานกลาง ด้วยค่าเฉลี่ย (x̄ = 3.42) โดยแบ่งเป็นมีรูปแบบเฉพาะ โดดเด่นจากภูมิภาคอื่นๆ (x̄ = 3.23) และ
จดจําง่าย (x̄ = 3.61) ด้านประโยชน์ใช้สอยกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย (x̄ = 3.98) โดยพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างให้คะแนน ผลิตภัณฑ์สามารถนําไปใช้ในการตกแต่งบ้านได้และผลิตภัณฑ์สามารถถอดประกอบเพื่อการขนส่งได้มีความ
พึงพอใจในระดับมากเท่ากัน ด้วยค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.21) ด้านการออกแบบ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย
(x̄ =3.76) โดย มีคุณค่าทางสุนทรียะ เห็นแล้วเกิดความ ชื่นชมยินดี และพึงพอใจ และขนาด และน้ําหนักมีความเหมาะสมกับ
รูปแบบผลิตภัณฑ์มีความพึงพอใจในระดับมากเท่ากัน ด้วยค่าเฉลี่ย (x̄ = 3.88) และ(x̄ = 3.95) ตามลําดับ สุดท้ายด้านวัสดุ
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมากเช่นกัน ด้วยค่าเฉลี่ย (x̄ =3.52) โดย ใช้วัสดุที่เหมาะสมกับรูปผลิตภัณฑ์แบบ และวัสดุ
มีรูปแบบเฉพาะทําให้รู้สึกถึงความแตกต่าง มีความพึงพอใจในระดับมากเท่ากัน ด้วยค่าเฉลี่ย
(x̄ = 3.82) และ(x̄ = 3.77) ตามลําดับ
สรุปผลการวิจัย
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อศึกษาอัตลักษณ์งานหัตถกรรมภูมิปัญญาล้านนาผสมผสานกับการนําใบไม้แห้งของชาวล้านนามาทําการออกแบบ
ของตกแต่งบ้าน
2.เพื่อออกแบบและพัฒนาของตกแต่งบ้านโดยคงภาพลักษณ์ของชาวล้านนา
3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ทั้งที่อยู่ในท้องถิ่นและผู้ที่มาเยือนในจังหวัดเชียงใหม่
ผู้ทําการวิจัยได้กําหนดแหล่งที่มาของข้อมูลในการวิจัย เรื่อง ภูมิปัญญาล้านนาในการพัฒนาหัตถกรรมของแต่งบ้าน
จากเศษใบไม้แห้ง ตามขั้นตอนการวิจัยดังนี้
1. ขั้นตอนการศึกษา และค้นคว้าข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ทํ า การศึ ก ษาจากตํ า รา เอกสาร งานวิ จั ย และบทความทางด้ า นศิ ล ปะหั ต ถกรรม วั ฒ นธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ตลอดจนประวัติศาสตร์ของล้านนาในเบื้องต้น ก่อนหาข้อมูลเพิ่มเติมที่เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น ด้วยการใช้
แบบสอบถามโดยผ่านการกลั่นกรองข้อมูลและรับรองโดยที่ปรึกษาเรื่องรสนิยมและความต้องการของผู้บริโภคในงานหัตถกรรม
ภูมิปัญญาล้านนา เพื่อกําหนดกรอบแนวความคิดในการออกแบบ กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรในท้องถิ่นจํานวน 150 คน
ประชากรต่างถิ่นจํานวน 150 คน โดยวิธีการเลือกแบบบังเอิญ (Accidental sampling) พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มมีรสนิยม
และความต้องการของผู้บริโภคในงานหัตถกรรมภูมิปัญญาล้านนาที่เหมือนกันคือ งานหัตถกรรมตุง โคมล้านนา งานหัตถกรรม
การทําร่ม สามารถสะท้อนถึงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาเอกลักษณ์ท้องถิ่นล้านนา ขนบธรรมเนียมในอดีต การดํารงวิถีพื้นบ้านอัน
เป็นอัตลักษณ์ประจําท้องถิ่นดั้งเดิมมากที่สุด
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2. ขั้นตอนการพัฒนาและออกแบบโคมไฟโดยแบบสอบถามจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้เทรนในการ
ออกแบบ 2013-2014 เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบด้วยการใช้แบบสอบถามข้อมูลเบื้องต้น และการสัมภาษณ์ด้วยคําถาม
แบบเปิด จากกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ โดยคัดเลือกจากนักออกแบบ นักการตลาด เจ้าของกิจการและช่างงานฝีมือที่
เป็นที่รู้จักและมีถิ่นกําเนิดในท้องถิ่น จํานวน 4 ท่าน ได้แก่
1. นาย ณัฐวุฒิ ทุมมาลา เจ้าของ บริษัท Orderlamp Factory / Designer
2. นาย ไชยวัฒน์ พิภพพรชัย เจ้าของ บริษัท Nice-Piece / Designer
3. นาย ก้องหล้า บุญทองใหม่ บริษัท Humor inspiration / Designer /นักการตลาด
4. นาย กิตติกุล ศิลปเดชากุล ช่างฝีมือ งานไม้ จังหวัดลําพูน
ผู้ทรงคุณวุฒดิ ้านการออกแบบ จํานวน 2 ท่าน ได้แก่
1. ดร. จรรณญาวรรณ จรรยาธรรม
2. ดร. สาธิต เหล่าวัฒพงษ์
จากการสอบถามจากผู้ทรงคุณวุฒแิ ละผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะให้ศึกษา ศิลปหัตถกรรมล้านนา รูปแบบเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมที่มีลักษณะโดดเด่น มีความวิจิตรงดงาม นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อสร้างกรอบแนวความคิดในการออกแบบโดยใช้
เทรนในการออกแบบ 2013-2014 เป็นแนวทางในการสร้างกรอบความคิด เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์ความคิดเห็นทางด้าน
ต่างๆจากการสอบถามจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ อีกครั้งเพื่อปรับปรุง และสรุปเป็นแนวทางในการออกแบบขั้นสุดท้าย
3 ขั้นตอนการประเมินความพึงพอใจผลิตภัณฑ์
ผู้ วิ จั ย ได้ ใ ช้ วิ ธี ก ารทํ า แบบสอบถามกลุ่ ม เป้ า หมาย ประเมิ น ความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระกอบด้ ว ย
นักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 100 ท่านด้วย วิธีการเลือกแบบบังเอิญ (Accidental sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ทําการกําหนดเครื่องมือในการวิจัย เรื่องภูมิปัญญาล้านนาในการพัฒนาหัตถกรรมของแต่งบ้านจากเศษใบไม้
แห้ง โดยแบ่งตามขั้นตอนการวิจัย ดังนี้
1. แบบสอบถามเพื่อประเมินเรื่องรสนิยมและความต้องการของผู้บริโภคในงานหัตถกรรมภูมิปัญญาล้านนา พร้อม
นําข้อมูลดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์
2. แบบสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเพื่อหารูปแบบ และแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์
3. แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์
5.1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเรื่อง ภูมิปัญญาล้านนาในการพัฒนาหัตถกรรมของแต่งบ้านจากเศษใบไม้แห้งนี้ ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์
ข้อมูลรูปแบบสถิติ และแปรผลข้อมูล ตามขั้นตอนการวิจัยดังนี้
1. ขั้นตอนการศึกษา และค้นคว้าข้อมูล เพื่อประเมินเรื่องรสนิยมและความต้องการของผู้บริโภคในงานหัตถกรรมภูมิ
ปัญญาล้านนา
ผู้วิจัยนําผลข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามข้อมูลเบื้องต้น ด้วยคําถามแบบตรวจสอบ (Check List) และการสัมภาษณ์
ด้วยคําถามแบบปิด โดยวิธีการเลือกแบบบังเอิญ (Accidental sampling) ในจังหวัดเชียงใหม่ จํานวนทั้งหมด 300 ท่าน ซึ่ง
ประกอบด้วย คนในท้องถิ่น ( จังหวัดเชียงใหม่ / เชียงราย / แม่ฮ่องสอน / ลําพูน / ลําปาง / แพร่ / น่าน /พะเยา ) จํานวน 150
ท่าน และคนต่างถิ่น (คนภูมิลําเนาอื่นที่ไม่ได้กําหนดไว้ในช่องของคนในท้องถิ่น) จํานวน 150 ท่าน สรุปผลว่างานหัตถกรรมตุง
และโคมล้านนา สามารถสะท้อนถึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมในอดีต การดํารงวิถีพื้นบ้านอันเป็น อัตลักษณ์ประจําท้องถิ่น
ดั้งเดิมมากที่สุด และงานหัตถกรรมทําร่ม(บ้านบ่อสร้าง )สามารถสะท้อนภูมิปัญญาเอกลักษณ์ท้องถิ่นล้านนาได้มากที่สุด
นอกจากนั้นงานหัตถกรรมทําร่ม (บ้านบ่อสร้าง)ก็สามารถแสดงออกถึงรูปร่าง รูปทรง ที่สามารถสะท้อนถึงเอกลักษณ์ล้านนาใน
งานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านได้มากที่สุดเช่นกัน
2 .ขั้นตอนการทดสอบและทดลองวัสดุ
ผู้วิจัยนําข้อมูลจากการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลด้านวัสดุใบไม้แห้งและพบว่า ใบตองตึง เป็นใบไม้ที่มีเอกลักษณ์ท้องถิ่น
ล้านนา พบมากในภาคเหนือตอนบน การใช้ตองตึงเป็นเครื่องหลังคานั้นเป็นวัฒนธรรมของกลุ่มชนทางภาคเหนือมานาน ผู้วิจัยจึง
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มีความสนใจในการนําใบตองตึงมาเป็นวัสดุในงานวิจัยครั้งนี้ จากการทดสอบและทดลองวัสดุ สรุปผลว่า การแปรรูปใบตองตึง
แบบไม่ธรรมชาติเหมาะสมสําหรับการนําใบตองตึงเพื่อการนําไปขึ้นรูปในขั้นตอนต่อไปมากที่สุด ด้านวิธีการขึ้นรูปแบบใช้วัสดุ
ประสานโดยใช้กาวลาเท็กซ์และขึ้นรูปเป็นแบบแผ่นมีความเหมาะสมในการขึ้นรูปวัสดุมากที่สุด เนื่องจากใช้วัสดุหลักในการขึ้น
รูปน้อย มีความยืดหยุ่น มีความโปร่งแสงเหมาะสําหรับเป็นวัสดุในการทําโคมไฟ สามารถขึ้นรูปได้หลากหลายรูปทรง และมี
ความน่าสนใจในพื้นผิวของวัสดุ
3. ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์
ผู้วิจยั นําข้อมูลจากการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลแนวคิดและเทรนในการออกแบบ 2013-2014
เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ จากนั้นได้ออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟจากใบตองตึงโดยวิธีการทําแบบร่าง (Sketch Design)
ด้วยคอมพิวเตอร์ เป็น 4 แนวทางคือ สมดุลธรรมชาติ, สุนทรียะแห่งความสุข, สังคมแห่งความเป็นหนึ่ง และอิสระไร้กฎเกณฑ์
แนวทางละ 3 ดีไซน์ และดีไซน์ละ 3 รูปแบบ ประกอบด้วย แบบ ตั้งโต๊ะ ติดผนัง และแขวนฝ้าเพดาน จากนั้นสอบถามความพึง
พอใจ และความคิดเห็นจากการสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 6 ท่าน ปรากฏว่า อิสระไร้กฎเกณฑ์ เป็นกรอบ
แนวความคิดในการออกแบบที่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญคิดว่ามีความเหมาะสมกับหัวข้อวิจัยมากที่สุด ด้านการเลือกรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์จากกรอบแนวความคิด ของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ มีการกระจายของคะแนน ดั้งนั้นผู้วิจัยจึงเลือก รูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์ในกรอบแนวความคิดในการออกแบบ อิสระไร้กฎเกณฑ์ เนื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่คิดว่ากรอบ
แนวความคิดดังกล่าวมีความเหมาะสมกับหัวข้อวิจัย ผู้วิจัยจึงได้นํารูปแบบที่1และ3 ที่มีคะแนนความถี่เท่ากันที่ 3 คิดเป็นร้อยละ
12.50 นําคัดเลือกกับที่ปรึกษาจนสรุปเลือกแบบที่ 1 เพื่อใช้ในการพัฒนาแบบขั้นต่อไป
4. ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
ผู้วิจัยนํารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเลือกของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ นําไปปรังปรุง พัฒนา นําเสนอผ่าน
อาจารย์ที่ปรึกษาจนได้รูปแบบผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย จากนั้นจึงทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากกระดาษเพื่อศึกษาขนาด
สัดส่วนและรูปแบบที่เหมาะสม สรุปได้ดังนี้
1. ขนาดความกว้างของเส้นใบไม้ขนาดที่เหมาะสมอยู่ที่ 2 นิ้ว
2. ใช้จํานวนเส้นใบไม้ 12 วง
3. ความกว้างเส้นผ่านศูนย์กลาง วงที่เล็กสุด 5 นิ้ว / ใหญ่สุด 12 นิ้ว
4. ใช้หลอดไฟ LED ขนาด 2.5x4.5 นิ้ว
5. สามารถปรับ function การใช้งาน ด้วยการยืดหด หรือการจัดวางแถบเส้นใน
ลักษณะ ที่ต่างกัน
5. ขั้นตอนการประเมินความพึงพอใจผลิตภัณฑ์
ผู้วิจัยได้นําไปผลิตเป็นแบบจําลองผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ประกอบการทําวิจัยต่อไปว่า กลุ่มเป้าหมาย คือนักท่องเที่ยวใน
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ว่ า มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ อ อกแบบขึ้ น ใหม่ มากน้ อ ยเพี ย งใด โดยศึ ก ษาความพึ ง พอใจของ
กลุ่มเป้าหมายใน 5 ด้าน อันได้แก่ 1)ด้านความเป็นล้านนา 2)ด้านการส่งเสริมความเป็นล้านนา 3)ด้านประโยชน์ใช้สอย
4)ด้านการออกแบบ 5)ด้านวัสดุ

ผลการวิจัย
1. ขั้นตอนการศึกษา และค้นคว้าข้อมูล เพื่อใช้เป็นแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์
ผู้วิจัยได้ทําการศึกษา และค้นคว้าข้อมูลทางด้านศิลปะหัตถกรรม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ตลอดจน
ประวัติศาสตร์ของล้านนา จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งทําการสอบถามข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย 300 ท่าน โดย
แบ่งเป็น ประชากรในท้องถิ่นจํานวน 150 คน ประชากรต่างถิ่นจํานวน 150 คน เพื่อศึกษาเรื่องรสนิยมและความต้องการของ
ผู้บริโภคในงานหัตถกรรมภูมิปัญญาล้านนา สามารถสรุปผลได้ดังนี้
ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ที่สัดส่วน 60 ต่อ 40 โดยส่วนใหญ่มีอายุต่ํากว่า 31
ปี ถึงร้อยละ 41.67 มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีที่ร้อยละ 51.67 และประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการมาก
ที่สุด (ร้อยละ 45) มีรายได้มากกว่า 30,000 บาทขึ้นไปมีสัดส่วนที่ร้อยละ 30
งานหัตถกรรมที่สามารถสะท้อนถึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมในอดีต การดํารงวิถีพื้นบ้านอันเป็นอัตลักษณ์ประจํา
ท้องถิ่นดั้งเดิมมากที่สุดคือ งานหัตถกรรมตุง และโคมล้านนา โดยคิดเป็นร้อยละ 38.33
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งานหัตถกรรมที่สามารถสะท้อนภูมิปัญญาเอกลักษณ์ท้องถิ่นล้านนาได้มากที่สุดคืองานหัตถกรรมทําร่ม ( บ้าน
บ่อสร้าง ) มีค่าเฉลี่ย 4.47(0.77)
รูปร่าง รูปทรง ที่สามารถสะท้อนถึงเอกลักษณ์ล้านนาในงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านได้มากที่สุดคือ รูปร่มบ่อ
สร้าง มีค่าเฉลี่ย 4.50(0.87)
2. ขั้นตอนการทดสอบและทดลองวัสดุ
ผู้วิจัยนําข้อมูลจากการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลด้านวัสดุใบไม้แห้งและพบว่า ใบตองตึง เป็นใบไม้ที่มีเอกลักษณ์
ท้องถิ่นล้านนา พบมากในภาคเหนือตอนบน การใช้ตองตึงเป็นเครื่องมุงหลังคานั้นเป็นวัฒนธรรมของกลุ่มชนทางภาคเหนือมา
นาน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการนําใบตองตึงมาเป็นวัสดุในงานวิจัยครั้งนี้ จากการทดสอบและทดลองวัสดุ สามารถสรุปผลได้
ดังนี้
วิธีการแปรรูปวัสดุแบบไม่ธรรมชาติ เหมาะสมกับการนําไปใช้ในงานออกแบบโคมไฟมากที่สุด เนื่องจากวัสดุที่ได้
มีลักษณะนุ่ม ละเอียด มีความเบาและโปร่งแสง
วิธีการขึ้นรูปด้วยการผสมกาวลาเท็กซ์ แบบแผ่นเหมาะสมกับการนําไปใช้ในงานออกแบบโคมไฟมากที่สุด
เนื่องจากสามารถนําไปใช้ในการขึ้นรูปได้หลายรูปทรงและใช้วัสดุในการขึ้นรูปน้อย มีความยืดหยุ่น มีพื้นผิวที่โปร่งแสง น้ําหนัก
เบา และมีพื้นผิวที่น่าสนใจ
3. ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์
ผู้วิจัยนําข้อมูลจากการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลและเทรนในการออกแบบ 2013-2014
เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ จากนั้นได้ออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟจากใบตองตึงโดยวิธีการทําแบบร่าง (Sketch Design)
ด้วยคอมพิวเตอร์ เป็น 4 แนวทางคือ สมดุลธรรมชาติ, สุนทรียะแห่งความสุข, สังคมแห่งความเป็นหนึ่ง และอิสระไร้กฎเกณฑ์
แนวทางละ 3 ดีไซน์ และดีไซน์ละ 3 รูปแบบ ประกอบด้วย แบบ ตั้งโต๊ะ ติดผนัง และแขวนฝ้าเพดาน จากนั้นสอบถามความพึง
พอใจซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
ลักษณะทั่วไปของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และกราฟิก พบว่าส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง
31-40 ปี มีการศึกษาในระดับปริญญาโท และมีประสบการณ์ในการทํางานระหว่าง 11-15 ปี
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เลือก อิสระไร้กฎเกณฑ์ เป็นกรอบแนวความคิดในการ
ออกแบบในการศึกษาเรื่อง ภูมิปัญญาล้านนาในการพัฒนาหัตถกรรมของแต่งบ้านจากเศษใบไม้ มากที่สุดโดยมีความถี่ที่ 3 คิด
เป็นร้อยละ 50
การเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์จากกรอบแนวความคิดของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ มีการกระจาย
ของคะแนน ดั้งนั้นผู้วิจัยจึงเลือก รูปแบบของผลิตภัณฑ์ในกรอบแนวความคิดในการออกแบบ อิสระไร้กฎเกณฑ์ เนื่องจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่คิดว่ากรอบแนวความคิดดังกล่าวมีความเหมาะสมกับหัวข้อวิจัย ผู้วิจัยจึงได้นํารูปแบบที่ 1
และ3 ที่มีคะแนนความถี่เท่ากันที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 12.50 นําคัดเลือกกับที่ปรึกษาจนสรุปเหลือเพียง 1 แบบเพื่อนําไปพัฒนา
ในขั้นต่อไป
4. ขั้นตอนการประเมินความพึงพอใจผลิตภัณฑ์
จากการนําแบบจําลองผลิตภัณฑ์ เพื่อประเมินความพึงพอที่มีต่อนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ว่ามีความพึง
พอใจต่อผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบขึ้นใหม่ มากน้อยเพียงใด โดยศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายใน 5 ด้าน อันได้แก่ 1)ด้าน
ความเป็นล้านนา 2)ด้านการส่งเสริมความเป็นล้านนา 3)ด้านประโยชน์ใช้สอย 4)ด้านการออกแบบ 5)ด้านวัสดุ พบว่า โดยรวม
มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยแบ่งเป็น ด้านประโยชน์ใช้สอย ด้านการออกแบบ ด้านวัสดุ มีความพึงพอใจในระดับมากเท่ากัน
โดยด้านความเป็นล้านนา และด้านการส่งเสริมความเป็นล้านนา มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
อภิปรายผล
จากผลการประเมินรูปแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟ ในงานวิจัยเรื่อง ภูมิปัญญาล้านนาในการพัฒนาหัตถกรรมของแต่งบ้านจาก
เศษใบไม้แห้ง และผลการประเมินความพึงพอใจผลิตภัณฑ์ ผู้วิจัยพบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 6 ท่าน และกลุ่ม
ตัวอย่างนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่จํานวน 100 ท่าน ล้วนมีความเห็นในภาพรวมว่า รูปแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟ ในงานวิจัย
เรื่อง ภูมิปัญญาล้านนาในการพัฒนาหัตถกรรมของแต่งบ้านจากเศษใบไม้แห้ง นั้นมีรูปแบบที่แสดงถึงความเป็นล้านนา มีรูปแบบ
เฉพาะ จดจําง่าย โดดเด่นจากภูมิภาคอื่นๆ และผลิตภัณฑ์นั้นยังสามารถนําไปใช้ในการตกแต่งบ้านได้ ตอบสนองด้านการใช้งาน
ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีคุณค่าทางสุนทรียะ เห็นแล้วเกิดความ ชื่นชมยินดี และพึงพอใจ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
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โครงการที่คํานึงถึงประโยชน์ใช้สอย ความงาม ความเหมาะสมภายใต้ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ โดยการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์โคมไฟให้คํานึงถึงภูมิปัญญาล้านนาบวกกับการนําใบตองตึงของชาวล้านนาและนํามาประยุกต์ให้เหมาะสม และเข้า
สมัย เพื่อสามารถเป็นโคมไฟที่ใช้ได้ในชีวิตประจําวัน และสามารถมองแล้วสื่อถึงเอกลักษณ์ของล้านนาได้ ทําให้ทราบผลตอบของ
ผู้บริโภคมีความพึงพอใจมาก อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ และเป็นตัวอย่างสําหรับนักออกแบบใน
จังหวัดเชียงใหม่
ผลของการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพเวช วังบอน (2550) เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟที่มีแนวความคิด
จากการบูรณาการเครื่องปั้นดินเผากับศิลปะการแกะหนังตะลุง สอดคล้องกับผลวิจัยที่ว่า การบูรณาการแนวความคิดในการ
ออกแบบที่ต้อง แฝงเอกลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมลงไปในงานหัตถกรรม ต้องใช้ความเข้าใจและกระบวนการวิเคราะห์อย่างถี่
ถ้วน แนวความคิดที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถทางช่าง ไม่ทิ้ง เรื่องศิลปะประณีต แต่ใช้รูปทรงที่เรียบง่าย ลดทอน หรือ ตัด
ส่วนที่เกินจําเป็นออก กระบวนการที่สอดคล้องกับ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ต้องพึ่งตนเองได้ เพื่อให้ต้นทุน การผลิตถูก ง่าย
ประหยัดเวลา ได้จํานวนมาก มีมาตรฐาน เท่ากันทุกชิ้น และเข้าถึงศักยภาพของวัสดุก็จะช่วยให้เกิด การใช้ทรัพยากรหรือวัสดุ
อย่างคุ้มค่า
โครงการวิจัยถ่ายทอดความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่น มีลักษณะวิธีการที่ใกล้เคียงกัน
ในเรื่องของกระบวนการ คือ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกการสํารวจข้อมูล รูปแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนาคุณภาพของวัสดุ การ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขั้นตอนการอบรมถ่ายทอดความรู้ ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เป็นการประมวลผล เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่สาธารณชน หน่วยงานหรือผู้ที่สนใจ เพื่อการสืบสานในอนาคต ดังเช่น
โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปกรรมในงานหัตถกรรมท้องถิ่น ดําเนินการโดยคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (25432544) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา วัสดุ กระบวนการพัฒนากระดาษสาให้สอดคล้องกับ
ผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตจาหน่ายในประเทศและต่างประเทศ ให้เข้าใจถึงปัญหาการพัฒนารูปแบบสินค้า เพื่อใช้องค์ความรู้ด้าน
ศิลปกรรมและการออกแบบผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การออกแบบพัฒนาและสร้างสรรค์งานผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้บริโภค (คณะมัณฑนศิลป์, 2543-2544)

ข้อเสนอแนะ
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3. แนวคิดในการศึกษาภูมิปัญญาในท้องถิ่น(เดิม) มาผสมผสานกับวัสดุที่เหลือใช้ใน
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ ออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต กแต่ ง ภายในที่ อ ยู่ อ าศั ย เพื่ อ สะท้ อ นถึ ง อั ต ลั ก ษณ์ ข องโนรา
ศิลปะการแสดงของภาคใต้ โดยเป็นการศึกษาองค์ประกอบของโนราในด้านต่างๆ เพื่อนําเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมาประยุกต์ใช้
ในการออกแบบและเป็นการถ่ายทอดอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน การดําเนินการวิจัย
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ควบคู่กันไปโดยใช้เครื่องมือแบบ
สัมภาษณ์และแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างตัวแทนของคณะโนราในด้านเอกลักษณ์ที่สะท้อนความเป็นโนรา และกลุ่มเป้าหมาย
เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน ประเมินรูปแบบผลิตภัณฑ์โดยผู้เชี่ยวชาญและทดสอบความพึงพอใจจากกลุ่มผู้บริโภคซึ่ง
วิเ คราะห์ข้อ มูล โดยใช้ค ่า ร้อ ยละ ค่าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่า (T-test) จากการดําเนินการวิจัยพบว่า
เอกลักษณ์ที่สามารถรับรู้ได้ชัดเจนที่สุดคือด้านเครื่องแต่งกายของโนรา และออกแบบผลิตภัณฑ์สําหรับตกแต่งห้องรับแขกตาม
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย จึงนํามาสู่แนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างบรรยากาศให้ห้องรับแขกประกอบด้วยชุด
โคมไฟ สตูล และหมอนอิง โดยให้ชุดผลิตภัณฑ์รู้สึกน่าศรัทธา มีความสง่างาม มั่นคง ตามอารมณ์ความรู้สึกของโนรา ผลความพึง
พอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์รูปแบบที่ 1 ในระดับความพึงพอใจระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.10 (S.D.=0.51) และความพึงพอใจต่อ
ผลิตภัณฑ์รูปแบบที่ 2 ในระดับความพึงพอใจระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.19 (S.D.=0.50) จากการทดสอบ t-test พบว่าเกณฑ์การ
ประเมินคุณค่าและรูปแบบของผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์รูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 โดยรูปแบบที่ 2 มีคะแนนมากกว่ารูปแบบที่ 1 ซึ่งรูปแบบที่ 2 สามารถสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของโนราได้ชัดเจน
คําสําคัญ: ผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในที่อยู่อาศัยโนรา

ABSTRACT
This research had objectives of designing home furnishing design that reflects Nora
identity, a southern performance art. This was a study of Nora’s elements in various aspects in
order to apply prominent characteristics in the design, and to pass on identity of cultural
heritage to home furnishing design product. The research was conduct as both qualitative
research and quantitative research in parallel using questionnaire and interview questions for a
group of specialists/experts in Nora. Target group is relating to home furnishing application.
Product design was evaluated by specialists. Satisfaction of a group of consumers was tested
by analyzing data using percentage, average, standard deviation, and T-test. The research
showed the identity that was the most perceptive was Nora’s costume. Therefore, home
furnishing product in the living room based on target group’s requirement led to a concept of
designing product to create atmosphere in the living room that consists of a set of lamp, stool
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and cushion by making the set of product looks sublime, dignified, and firm according to
Nora’s temperament. Consumer’s satisfaction towards product design #1 was high with the
average of 4.10 (S.D.=0.51). And, consumer’s satisfaction towards product design #2 was high
with the average of 4.19 (S.D.=0.50). T-test showed criteria for evaluation and product design
#1 and #2 were significantly different at the 0.05 significant level. Design #2 had higher score
than design #1, which the design #2 clearly reflected Nora’s identity.
KEY WORDS: HOME FURNISHING DESIGN

NORA

ที่มาและความสําคัญของโครงการ
การแสดงมโนราห์ หรือ โนราเป็นการแสดงที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมาก เป็นการละเล่นพื้นเมือง
ของชาวไทยในภาคใต้ที่มีการสืบทอดต่อกันมายาวนาน การละเล่นมีทั้งการร้อง การรําที่มีเอกลักษณ์แข็งแรงแต่แฝงด้วยความ
อ่อนช้อยงดงาม การแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ โดดเด่น สีสันฉูดฉาดด้วยลวดลายเฉพาะของเครื่องประดับ และความพลิ้วไหวของ
ชายลูกปัดที่เกิดจากท่วงท่าการร่ายรํา สอดคล้องกับจังหวะดนตรีที่สนุกสนาน เร้าใจ ตื่นเต้น คําร้องที่กระชับรวบรัด ทําให้เป็นที่
ประทับใจแก่ผู้ชมเสมอ การแสดงมโนราห์มีวัตถุประสงค์เพื่อความบันเทิง นิยมจัดในโอกาสพิเศษ เช่น การเฉลิมฉลอง งานสําคัญ
ทางประเพณีทางภาคใต้ งานประจําจังหวัด พิธีไหว้ครูของมโนราห์ หรือเกี่ยวข้องในพิธีกรรมคติความเชื่อ เป็นต้น แต่ในปัจจุบัน
สภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป มีการแสดงดนตรี ภาพยนตร์ สื่อต่าง ๆ ทําให้การแสดงนี้ได้รับความสนใจน้อยลง และรูปแบบ
การดําเนินชีวิตของคนในท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงไปแม้แต่การแสดงพื้นเมืองก็เริ่มถูกลืมเลือนหาชมได้ยากขึ้นทุกวัน หรือแค่โอกาส
สําคัญ ๆ เท่านั้น

ภาพ 1 ศิลปะการแสดงมโนราห์
ที่มา : สุธิวงศ์ 2550
ในการออกแบบสร้างสรรค์ที่เน้นเอกลักษณ์และคุณค่าทางวัฒนธรรมคือจุดสร้างความแตกต่าง การใส่จุดเด่นของ
วัฒนธรรมประจําชาติในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ นอกจากจะทําให้เกิดเอกลักษณ์ทางรูปลักษณ์ที่แตกต่างแล้ว ยังเพิ่มมิติคุณค่า
ทางวัฒนธรรมและความหมายให้กับผลงานทําให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกทางความคิดที่มีต่อสินค้านั้น ๆ แตกต่างกันออกไป
(วัชรินทร์, 2548: 104) การนําทุนท้องถิ่นทางศิลปวัฒนธรรม เช่น ศิลปะการแสดง ประเพณี สถาปัตยกรรม จิตรกรรม เป็นต้น
มาออกแบบสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ ในการประยุกต์ใช้ต้นทุนความคิดเหล่านี้สามารถสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความ
โดดเด่นเป็นอัตลักษณ์แต่ละท้องถิ่น
ผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในที่อยู่อาศัยมีอิทธิพลต่อที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นบ้าน คอนโดมิเนียม ทาวน์เฮ้าส์ อพาร์ตเม้นต์
ซึ่งการตกแต่งบ้านมีผลทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของมนุษย์ โดยทั่ว ๆ ไปการตกแต่งจะคํานึงถึงวัตถุประสงค์หลัก สอง
ประการคือเพื่อตอบสนองทางร่างกายในด้านความสะดวกสบายต่อสรีระของมนุษย์และประโยชน์การใช้สอยและเพื่อตอบสนอง
ทางด้านจิตใจเพื่อให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายและความสวยงาม (วรพงศ์, 2535: 65 ) และในปัจจุบันตลาดของสินค้าดังกล่าวต่าง
ก็ได้รับความนิยมและความต้องการเป็นจํานวนมากตลาดสินค้าของแต่งบ้านเติบโตอย่างต่อเนื่องจากตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่โต
ก้าวกระโดดทั้งในตลาดกรุงเทพฯ ต่างจังหวัดและต่างประเทศ กําลังซื้อของประชาชนเพิ่มสูงขึ้น มีความต้องการสินค้าเพื่อ
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ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของตนเองมากขึ้น โดยให้ความสําคัญทางด้านคุณค่าของสินค้าเพิ่มขึ้นด้วย ประกอบกับในปี 2558 กลุ่ม
ประเทศอาเซียนจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งจะช่วยให้สินค้าของไทยมีศักยภาพและโอกาสในการ
ขยายตลาดไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนเพิ่มสูงขึ้น ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากทุกภาคของไทย เป็นที่นิยมค่อนข้างสูงในกลุ่ม
ชาวต่างประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยวในเมืองไทย นอกจากนี้ยังมีการส่งออกไปจําหน่ายต่างประเทศโดยมีสหรัฐอเมริกา สหภาพ
ยุโรป และญี่ปุ่น เป็นตลาดส่งออกหลักคิดเป็นสัดส่วนเกือบร้อยละ 70 โดยอาศัยจุดเด่นที่สําคัญคือ การเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์
แสดงภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นของประเทศ รวมถึงชิ้นงานที่ผลิตออกมาก็มีความประณีตสวยงาม (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2555)
ดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นการนําเอกลักษณ์ของศิลปะการแสดงโนราที่แสดงความเป็นอัตลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรม
ภาคใต้ นํามาเป็นแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้มีความร่วมสมัยและเหมาะสมกับการตกแต่งที่พักอาศัยและความต้องการ
ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบัน เนื่องจากในปัจจุบันตลาดของสินค้าดังกล่าวต่างก็ได้รับความนิยมและความต้องการเป็นจํานวน
มาก ผลิตภัณฑ์ตกแต่งที่อยู่อาศัยเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องใช้ในชีวิตประจําวัน ผู้วิจัยต้องการถ่ายทอด อัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมใน
งานออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งที่อยู่อาศัยเพื่อเพิ่มมิติคุณค่าทางวัฒนธรรมแก่ผู้บริโภคและเพื่อเป็นส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของ
ภาคใต้ที่งดงามและทรงคุณค่าให้คงอยู่ต่อไป

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในสําหรับที่อยู่อาศัยที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของศิลปะการแสดงโนรา

ขอบเขตงานวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาศิลปะการแสดงโนราเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยศึกษาองค์ประกอบ
ของโนราได้แก่ เครื่องแต่งกาย ท่ารํา จังหวะทํานอง และพิธีกรรมความเชื่อ เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งที่อยู่อาศัย มี
ขอบเขตการศึกษาวิจัยดังนี้
1. เนื้อหาของการศึกษา
1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ
ประชากร
1. ตัวแทนของคณะโนรา ในพื้นที่ จ.สุราษฏร์ธานี
2. กลุ่มประชากรที่สนใจผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านใน กรุงเทพมหานคร
กลุ่มประชากรตัวอย่าง
1. ตัวแทนของคณะโนราจํานวน 30 คน ในพื้นที่ อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี
2. ผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านภายในคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CRYSTAL DESIGN CENTER) เขตบาง
กะปิ กรุงเทพมหานคร จํานวน 100 คน
1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ
ได้แก่ หนังสือ เอกสาร บทความ สิ่งพิมพ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เรื่องที่ศกึ ษา ได้แก่องค์ประกอบของโนรา
การแต่งกาย ท่ารํา จังหวะทํานอง และพิธีกรรมความเชื่อ เพื่อนําข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ และศึกษาเรื่องผลิตภัณฑ์
ตกแต่งที่อยู่อาศัยและผลิตภัณฑ์ตกแต่งที่อยู่อาศัยที่มีแนวคิดเชิงวัฒนธรรม
2. ด้านการออกแบบ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งที่อยู่อาศัยที่สะท้อนถึงศิลปะการแสดงโนรา จํานวน 1 ชุด
ขั้นตอนการศึกษา
1. ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือในเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาในครั้งนี้
1.1 ตัวแทนของคณะโนราจํานวน 30 คน ในพื้นที่ อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี
1.2 ผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านภายในคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CRYSTAL DESIGN CENTER) เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร จํานวน 100 คน และเพื่อตอบแบบสอบถาม
1.3 ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้มีประสบการณ์ ในด้านต่าง ๆ
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2. ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล
2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์
2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่า
T-test
3. ขั้นตอนการอออกแบบ ประเมินผล
4. ขั้นตอนการสรุปผล
วิธีการดําเนินงานวิจัย
1. กําหนดขอบเขตในการออกแบบ
2. ศึกษารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลเอกสาร
3. ศึกษารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือวิจัย
4. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนํามาใช้ในการออกแบบ
5. ขั้นตอนการออกแบบชุดผลิตภัณฑ์ ในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ
6. วิเคราะห์ข้อมูลการผลการออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญ พัฒนาแบบ
7. ประเมินผลความพึงพอใจของกลุ่มผู้บริโภค
8. สรุปและชี้แจงข้อเสนอแนะ

นิยามศัพท์เฉพาะ
โนรา, โนราห์, มโนห์รา, มโนรา หรือ มโนราห์ คือ การละเล่นพื้นเมืองที่สืบทอดกันมานานและนิยมกันอย่าง
แพร่หลายในภาคใต้ เป็นการละเล่นที่มีทั้งการร้อง การรํา บางส่วนเล่นเป็นเรื่องและบางโอกาสมีบางส่วนแสดงตามคติความเชื่อที่
เป็นพิธีกรรม

ผลการศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลและการออกแบบ

การวิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์การแสดงโนรา มีการดําเนินการและ
กรอบแนวทางในการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลศิลปะการแสดงโนรา การวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตกแต่งที่อยู่อาศัย
2. การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามก่อนการออกแบบ
โดยการสัมภาษณ์ / แบบสอบถามตัวแทนของคณะโนราใน อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานีจํานวน 30 คน
การเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคที่สนใจผลิตภัณฑ์ตกแต่งที่อยู่อาศัย เพื่อเป็นแนวทางใน
การออกแบบและผลิตภัณฑ์ตกแต่งที่อยู่อาศัย จํานวน 100 คน
3. การออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งที่อยู่อาศัยที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์การแสดงโนรา
3.1 ออกแบบตามแนวทางที่ได้ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยแบบร่าง 2 มิติ และ
3 มิติ
4. การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ
4.1 สอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และการตกแต่งที่อยู่อาศัย และสอบถาม
ความพึงพอใจในการเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์
5. พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
6. ประเมิ น ผลความพึ ง พอใจของกลุ่ มผู้ บ ริ โ ภคที่ มีต่ อ การออกแบบผลิต ภัณ ฑ์ต กแต่ง ที่อ ยู่อ าศั ยที่ ส ะท้อ นถึ ง
อัตลักษณ์ของศิลปะการแสดงโนรา
7. ผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
8. การสรุปผลการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านสําหรับห้องรับแขกที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์การแสดงโนรา
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการออกแบบ
จากการเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถามพบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสัดส่วนเพศหญิงและเพศชาย
ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน มีอายุ ระหว่าง 40-50 ปี ซึ่งเป็นวัยที่มีกําลังซื้อ มีรายได้หน้าที่การงานที่มั่นคงและมีอํานาจในการ
จับจ่ายใช้สอย ส่วนใหญ่มีรายได้ 40,001 ขึ้นไป อาชีพทําธุรกิจส่วนตัว ลักษณะของที่พักอาศัยเป็นบ้านเดี่ยวซึ่งเป็นวัยที่สร้าง
ครอบครัว หรือมีครอบครัวแล้ว พื้นที่ในบ้านส่วนที่ได้รับการตกแต่งมากที่สุดคือ ห้องรับแขกหรือห้องนั่งเล่น ส่วนใหญ่
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทให้แสงสว่าง (โคมไฟ) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกซื้อสิ้นค้าเป็นชิ้นซึ่งสามารถนําข้อมูลนี้มาใช้ในการ
ออกแบบเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สามารถขายโดยแยกประเภทผลิตภัณฑ์ อันได้แก่ โคมไฟ สตูล หมอนอิง หรือขายทั้งชุด
สําหรับด้านเอกลักษณ์ของศิลปะการแสดงโนรา กลุ่มเป้าหมายให้ความเห็นว่า ด้านเครื่องแต่งกายสามารถแสดงความเป็น
เอกลักษณ์ของโนราได้ชัดเจนที่สุด รองลงมาคือด้านพิธีกรรมความเชื่อ วิถีชาวบ้าน ด้านท่ารํา และด้านจังหวะทํานอง ตามลําดับ
เครื่องแต่งกายของโนราประกอบด้วยชุดลูกปัด (ปิ้งคอ บ่าพานอก ชายครุย) และเครื่องประดับ ( เทริด ผ้านุ่ง ผ้าห้อย หน้าผ้า
หางหงส์หรือเขาควาย กําไล เล็บ) การใช้สีของชุดเน้นสีที่จัดจ้าน เช่น ส้ม แดง เหลือง เขียว น้ําเงิน ส่วนใหญ่เป็นสีโทนร้อนและ
ใช้สีโทนเย็นเล็กน้อย ให้ความรู้สึกตื่นเต้นเร้าใจ สนุกสนาน และลวดลายของชุดลูกปัดก็มีความโดดเด่นเช่นกัน ลวดลายจะเป็น
ลักษณะของรูปทรงเลขาคณิตประกอบด้วย รูปทรงสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด สามเหลี่ยม เส้นฟันปลา เรียงร้อยวางสลับไปมาตาม
ความสวยงาม และมีการเรียงลูกปัดเป็นเส้นๆ เป็นลักษณะของชายครุยทําให้เกิดความพริ้วไหวขณะแสดง
ตาราง 1 แสดงการวิเคราะห์เครื่องแต่งกาย
ประเภท
องค์ประกอบ
เครื่องประดับ

รูปร่าง

เทริด

วัสดุ

สี

โลหะ
ทองเหลือง
โลหะ

กําไล

ทองเหลือง
โลหะ, ลูกปัด

เล็บ

ทองเหลือง
เขาควาย,
ลูกปัด

เขาควาย, หาง
หงส์

ดํา, สีสด
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ประเภท
เครื่องประดับ

องค์ประกอบ

รูปร่าง

ผ้านุ่ง, หน้าผ้า,
ผ้าห้อย

วัสดุ

สี

ผ้า, เลื่อม

ดํา, เงิน, ทอง
สีสด

ชุดลูกปัด

ปิ้งคอ
บ่า
พานอก
ชายครุย

ลูกปัดร้อย
(พลาสติก)

ขาว, ดํา, สีสด

ลวดลาย

สําหรับในส่วนของผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในที่อยู่อาศัยทั้งเฟอร์นิเจอร์และประเภทประดับตกแต่งอื่นๆ ประกอบด้วยวัสดุหลาย
ประเภทด้วยกัน ซึ่งวัสดุขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และการใช้งานของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ด้วย วัสดุของผลิตภัณฑ์ตกแต่งที่อยู่อาศัย
สามารถแบ่งเป็นหลายประเภท ได้แก่ โลหะ ไม้ พลาสติก ผ้า เซรามิค เป็นต้น
จากตารางเครื่องแต่งกายพบว่าวัสดุที่เป็นองค์ประกอบหลักของเครื่องแต่งกายได้แก่ ไม้ โลหะ ผ้า พลาสติก ซึ่ง
สามารถนําไปพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการผลิต โดยผู้วิจัยได้พิจารณาในเรื่องของความสอดคล้องกับแนวคิดของโนรา ให้มี
ความเหมาะสมกับการใช้งาน, ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายในบ้าน, ความแข็งแรงคงทนของวัสดุ, ราคา, ความสามารถ
ในการผลิต การขนส่ง, ดูแลรักษา, ซ่อมแซม ให้ลงตัวกับรูปแบบผลิตภัณฑ์ด้วยอีกเช่นกัน โดยพิจารณาให้ความสําคัญในเรื่องของ
วัสดุที่มีความสอดคล้องกับแนวคิดของโนรามากที่สุด
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ด้านความสอดคล้องกับแนวคิดของโนรา เห็นว่าโลหะและผ้าสามารถสะท้อนถึงความเป็นโนราได้มากที่สุดมากกว่า
ไม้และพลาสติก เพราะวัสดุโลหะเป็นส่วนประกอบของเครื่องประดับ, เทริด ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่โดดเด่นของเครื่องแต่งกาย
ด้านความเหมาะสมในการใช้งานและความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายในบ้าน ผู้วิจัยเห็นว่าวัสดุทั้ง 4 ประเภท
มีความเหมาะสมที่ใกล้เคียงกัน เพราะเป็นวัสดุหลักที่นิยมในการผลิตผลิตภัณฑ์สําหรับตกแต่งบ้าน และมีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมภายในบ้าน
ด้านความแข็งแรงคงทนของวัสดุ วัสดุประเภทไม้, โลหะ ,พลาสติก มีคุณสมบัติทนต่อแรงกระแทกทุกประเภท และ
มีความหลากหลายในการขึ้นรูป วัสดุประเภทผ้าทนต่อแรงดึงได้สูง สามารถขึ้นรูปได้อิสระโดยประกอบกับวัสดุประเภทอื่นด้วย
ด้านราคา, ความสามารถในการผลิตการขนส่ง, ดูแลรักษา,ซ่อมแซม วัสดุทั้ง 4 ประเภทมีความเหมาะสมที่ใกล้เคียง
กัน ขึ้นอยู่กับรูปแบบของผลิตภัณฑ์นั้นๆด้วย
ตาราง 2 แสดงการพิจารณาวัสดุผลิตภัณฑ์ตกแต่งที่อยู่อาศัยที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของโนรา
ปัจจัยในการพิจารณา

ค่าน้ําหนัก
ความสําคัญ

ประเภทวัสดุ
ไม้

โลหะ

ผ้า

พลาสติก

ความสอดคล้องกับแนวคิดของโนรา

2.5

2

5

5

2

ความเหมาะสมในการใช้งาน

1.5

3

4

5

3

ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม,
สถานที่ภายในบ้าน

1.5

5

5

5

5

ความแข็งแรงคงทนของวัสดุ

1.5

4

5

3

3

ราคา

1

3

3

4

4

ความสามารถในการผลิต

1

4

3

5

3

การขนส่ง, ดูแลรักษา,ซ่อมแซม

1

4

3

3

3

10

34

41

44

31.5

รวม

ลําดับคะแนนการพิจารณา
5 มากที่สุด 4 ค่อนข้างมาก 3 ปานกลาง 2 น้อย 1 น้อยที่สุด
วัสดุทั้ง 4 ประเภทเป็นวัสดุจากเครื่องแต่งกายโนรา จากการวิเคราะห์วัสดุผลิตภัณฑ์ตกแต่งที่อยู่อาศัยที่สะท้อน
ถึงอัตลักษณ์ของโนราร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลและเห็นว่าวัสดุประเภทผ้าและโลหะสามารถสะท้อนความเป็น
โนราได้ชัดเจนที่สุด ในส่วนของวัสดุประเภทโลหะจากเทริดและเครื่องประดับซึ่งเป็นองค์ประกอบที่โดดเด่นของเครื่องแต่งกาย
ของโนรา มีความเหมาะสมในการนําไปผลิต ผลิตภัณฑ์ประเภทโคมไฟและสตูล ซึ่งมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวคิด
เหมาะสมกับการใช้งานเพราะวัสดุมีความคงทนแข็งแรง เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายในบ้าน
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ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์
ตามแนวทางที่ได้ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาโดยได้
สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านสําหรับห้องรับแขกที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์การแสดงโนรา สรุปผลที่นํามาใช้
ในการออกแบบดังนี้
ด้านเครื่องแต่งกายสะท้อนความเป็นโนราได้ชัดเจนที่สุด และให้อารมณ์ความรู้สึกด้านความรู้สึกในด้าน ความน่า
ศรัทธา และอารมณ์ความรู้สึกโดยรวมของโนราให้ความรู้สึกน่าศรัทธาเช่นกัน
โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าลักษณะเส้นจากลายชุดลูกปัดสามารถแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของโนราได้ชัดเจนที่สุด
รองลงมาคือชายครุยซึ่งมีลักษณะทิ้งตัวพลิ้วไหว
ในส่วนของห้องที่ได้รับการตกแต่งมากที่สุดคือห้องรับแขกและผลิตภัณฑ์ประเภทตกแต่งบ้านที่กลุ่มตัวอย่างสนใจ
ได้แ ก่ประเภทให้แสงสว่า ง (โคมไฟ) รองลงมาคือประเภทเฟอร์นิเจอร์ จากการวิเคราะห์ข้อมูลสํ าหรับห้องรับแขกเป็นห้อง
ศูนย์กลางของครอบครัว ใช้ในการทํากิจกรรมต่างๆ เพื่อความบันเทิงและการผ่อนคลาย และมีหน้าที่สําหรับต้อนรับแขกที่มาเยือน
เป็นหน้าเป็นตาให้กับบ้านนั้น ๆ ซึ่งการจัดวางหรือการประดับตกแต่งก็ต้องให้ความรู้สึกถึงบรรยากาศผ่อนคลาย ซึ่งชุดผลิตภัณฑ์
ประกอบด้วยโคมไฟซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักและเฟอร์นิเจอร์ประเภทสตูลเป็นผลิตภัณฑ์รองเพื่อเสริมให้เกิดบรรยากาศในห้องรับแขก
ให้ความรู้สึกเสมือนนั่งดูการแสดง
แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านสําหรับห้องรับแขกที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์การแสดงโนรา ดังแผนผัง
แสดงแนวคิดในการออกแบบ

ภาพ 2 แผนผังแนวคิดการออกแบบ
แนวคิดของการออกแบบ
จากการศึกษาผู้วิจัยเห็นว่า “เทริด” เป็นเครื่องสวมศีรษะของโนราซึ่งเป็นส่วนสําคัญของเครื่องแต่งกาย และเป็น
เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของการรําโนรา มีรูปทรงที่โดดเด่น วิจิตร สง่างาม ศักดิ์สิทธิ์และน่าศรัทธา ซึ่งผู้วิจัยได้นํามาใช้เป็นแนวคิดหลัก
ในการออกแบบโคมไฟสําหรับห้องรับแขก เป็นลักษณะโคมไฟห้อยเพดาน เพราะเทริดเป็นของสูง ไม่ขัดแย้งกับความเชื่อความ
ศรัทธาที่มีต่อโนรา และได้ผสมผสานระหว่างรูปทรงสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชุดโนราและความเป็น
เหลี่ยมมุมที่แสดงออกถึงอารมณ์หนักแน่น แข็งแรงและความอ่อนช้อยจากลักษณะของชายครุย ดังนั้นเพื่อให้เกิดมิติและมุมมอง
ทางด้านองค์ประกอบศิลป์จากแสงไฟ การจัดวางโคมไฟจึงจัดวางเป็นกลุ่มเล็ก กลาง ใหญ่ เพื่อให้ความรู้สึกอบอุ่น เป็นครอบครัว
ตามวิถีชีวิตของชาวใต้ และผสมผสานกับความรู้สึกจากท่ารํา จังหวะดนตรี และลักษณะวิถีคนใต้
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จากผลการวิเคราะห์และสรุปผลการเลือกวัสดุที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของโนรา (วัสดุจากเครื่องแต่งกายของโนรา ไม้
, โลหะ,ผ้า,พลาสติก ) เพื่อใช้ในการออกแบบชุดผลิตภัณฑ์ คือ วัสดุประเภทโลหะ ซึ่งวัสดุประเภทนี้ มีความแข็งแรง คงทนถาวร
สามารถขึ้นรูปด้วยวิธีต่างๆ ได้ง่ายโดยไม่เสี่ยงต่อการแตกหัก ทนทานต่อการผุกร่อนได้ดีในสภาพอากาศที่ใช้งานทั่วไป ซื้อหาง่าย
ในท้องตลาด และมีความเหมาะสมกับการผลิตภัณฑ์ที่จะผลิต และเห็นว่ามีความสอดคล้องกับแนวคิดของโนรา ซึ่งวัสดุประเภทนี้
ให้อารมณ์ถึงความดุดัน แข็งแรง ดูหนักแน่น แต่อยู่ในรูปทรงที่ประณีตอ่อนช้อย เสมือนการแสดงโนราที่ให้อารมณ์หนักแน่น ขึง
ขังแต่ยังแสดงออกถึงความงดงามอ่อนช้อย การสะท้อนกับแสงยังให้ความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวและการสะท้อนของเครื่องประดับ
ขณะแสดง และเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ออกมาในอารมณ์ความรู้สึกน่าศรัทธา และมีความสง่างาม
การทําต้นแบบและกรรมวิธีการผลิต

ภาพ 3 อุปกรณ์ และเครื่องมือในการทําต้นแบบ ประกอบด้วย
- กรรไกรสําหรับตัดแผ่นโลหะ
- ค้อน, เหล็กแท่ง, ปากกาจับงาน สําหรับขึ้นรูปแผ่นโลหะ
- เหล็กสกัดสําหรับตอกลาย

ภาพ 4 เตรียมแผ่นโลหะ (สังกะสี, เหล็กฉาบ zinc) ตัดแผ่นโลหะด้วยกรรไกรเป็นเส้นๆ ตามชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์
จากนั้นฉลุลายด้วยเหล็กสกัด
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ภาพ 5 นําแผ่นโลหะที่ตอกลายแล้วมาขึ้นรูปโดยวิธีการพับ

ภาพ 6 ส่วนยอด ตัดแผ่นโลหะตามรูปแบบจากนั้นดัดแผ่นโลหะและประกอบเข้าด้วยกันโดยการเชื่อม

ภาพ 7 ส่วนระย้า ตัดแผ่นโลหะเป็นเส้นๆ และประกอบเข้าด้วยกันโดยการเชื่อม
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ภาพ 8 นําส่วนของผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ส่วนมาประกอบเข้าด้วยกัน และใช้กรรไกรตัดแต่งในส่วนของระย้าให้ลงตัว จากนั้นทําสี
ชิ้นงานให้เรียบร้อย

ภาพ 9 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

สรุปผลการวิจยั
ตามแนวทางที่ได้ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าด้านที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของโนราได้
ชัดเจนที่สุด คือ ด้านเครื่องแต่งกาย รองลงมา คือ ด้านพิธีกรรมความเชื่อ วิถีชาวบ้าน ด้านท่ารํา และด้านจังหวะทํานอง อารมณ์
ความรู้สึกของโนราที่แสดงออกมา ได้แก่ ความรู้สึกน่าศรัทธา มีมนต์ขลัง อ่อนช้อย พลิ้วไหว, มั่นคง ดุดัน หนักแน่น และ
สนุกสนาน คึกคัก เร้าใจ ตามลําดับ และด้านเครื่องแต่งกายสามารถ แสดงอารมณ์ความรู้สึกน่าศรัทธา มีมนต์ขลัง ได้มากที่สุด
และเห็นว่าการลวดลายของชุดลูกปัดสะท้อนความเป็นโนราได้ชัดเจนที่สุด
จากกลุ่มเป้า หมายความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์คือ ประเภทโคมไฟและเฟอร์นิเจอร์สําหรับ ห้องรับแขก โดย
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เป็นชุดเพื่อทําให้เกิดบรรยากาศของอารมณ์ของโนราในห้องรับแขก ที่ให้ความรู้สึกถึงอารมณ์ของโนราใน
แนวทางความน่าศรัทธา สง่างาม และมีความมั่นคงหนักแน่น เพื่อแสดงถึงความภูมิฐานของเจ้าบ้าน และผลิตภัณฑ์เมื่อไม่ได้ใช้
งานยังสามารถทําหน้าที่เป็นงานศิลปะตกแต่งที่อยู่อาศัยได้อย่างลงตัว
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ผลการประเมินแบบผลิตภัณฑ์
รูปแบบของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ สามารถสะท้อนอัตลักษณ์ของโนราได้มากที่สุด มีโอกาสทางการตลาดมากกว่า
รูปแบบอื่นๆ รูปทรงแปลกใหม่ มีเอกลักษณ์และรูปแบบของผลิตภัณฑ์มีคุณค่าและมีความสร้างสรรค์แตกต่างกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป
ในท้องตลาด ลักษณะงานมีความซับซ้อนและความเคลื่อนไหว แต่จังหวะการเคลื่อนไหวควรออกแบบให้สอดคล้องกับจังหวะของ
ท่ารํา ด้านการผลิตวัสดุโลหะค่อนข้างมีน้ําหนัก การใช้วัสดุเป็นแผ่นทึบทําให้ผลิตภัณฑ์ดูทึบตันและมีน้ําหนักมาก ควรนําเทคนิค
การฉลุลายมาใช้เพื่อให้ตัวผลิตภัณฑ์มีน้ําหนักเบาลง และเป็นการเพิ่มลายละเอียดให้กับผลิตภัณฑ์ ดูเรื่องความเป็นชุดของ
ผลิตภัณฑ์ให้ไปในทิศทางเดียวกัน อาจจะเพิ่มลายละเอียดของผลิตภัณฑ์เพื่อให้แสดงถึงอารมณ์ของโนรามากขึ้น

อภิปรายผลการวิจัย
ปัจจุบันมีการนําเอาอัตลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคมาใช้เป็นต้นแบบของแรงบันดาลใจในการออกแบบ ควรได้รับการ
ตระหนักถึงคุณค่าของงานออกแบบ โดยเฉพาะคุณค่าของการออกแบบผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้แล้วความคาดหวังของผู้บริโภคเอง
ในการเสพงานออกแบบโดยเฉพาะการออกแบบผลิตภัณฑ์ ล้วนแล้วแต่คาดหวังการได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ จากการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ทั้งในด้านของฟังก์ชั่นการใช้งาน อรรถประโยชน์ในการใช้สอยและความงดงามจากการออกแบบ อัตลักษณ์ไทยที่
นํามาใช้เป็นต้นตอแรงบันดาลใจในการออกแบบ เพื่อสร้างคุณค่าให้กับงานออกแบบนั้น ได้มีการแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ
ด้วยกัน คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชนสังคม การเลือกและนําเสนออัตลักษณ์ไทยในงานออกแบบควรคํานึงถึง
ทั้งอัตลักษณ์ของภูมิภาคที่ต้องการจะแสดงออกหรือสะท้อนออกมาในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ และอัตลักษณ์ที่ได้รับการยอมรับ
หรือความมีคุณค่าของอัตลักษณ์ที่เป็นความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งการนํามาใช้มีหลายรูปแบบด้วยกัน คือ การเป็นคุณค่าดั้งเดิม
พัฒนาขึ้นใหม่ นําภูมิปัญญามาสร้างสรรค์ใหม่ และการเรียบเรียงสร้างใหม่ ในการออกแบบสร้างสรรค์ที่เน้นเอกลักษณ์และคุณค่า
ทางวัฒนธรรมคือจุดสร้างความแตกต่าง (อาภาพรรณ ชนานิยม, 2555)
การออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งที่อยู่อาศัยที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของโนรา เป็นการศึกษาในเรื่องศิลปะการแสดง
โนรา เพื่อเป็นการนําเอาเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงโนรามาออกแบบให้เกิดความร่วมสมัยเพื่อเหมาะสมกับการตกแต่งที่พักอาศัย ซึ่ง
เป็นเอกลักษณ์ที่กลุ่มตัวอย่างและกลุ่มเป้าหมายสามารถรับรู้ได้ชัดเจนมาใช้เป็นแนวคิดในการออกแบบ โดยออกแบบผลิตภัณฑ์
สําหรับตกแต่งห้องรับแขกตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย จึงนํามาสู่แนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างบรรยากาศ
ให้ห้องรับแขก โดยให้ผลิตภัณฑ์รู้สึกน่าศรัทธา มีความสง่างาม มั่นคง เพื่อให้เกิดความภูมิฐานแก่เจ้าบ้าน และความรู้สึกแก่แขกผู้
มาเยือน โดยผลิตภัณฑ์มีความเรียบง่ายแต่งแฝงด้วยรายละเอียดของการฉลุลายและความอ่อนช้อยตามอารมณ์ความรู้สึกของ
โนรา ลีลาการแสดงที่มีความเข้มแข็งและอ่อนช้อยในเวลาเดียวกัน ซึ่งผลิตภัณฑ์สําหรับห้องรับแขกประกอบด้วย ชุดโคมไฟแขวน
3 ขนาด สตูล และหมอนอิง เพื่อต้องการให้เกิดอารมณ์ที่หลากหลายของโนรา และเกิดบรรยากาศเสมือนการนั่งชมการแสดง
โดยชุดโคมไฟแขวนนํารูปทรงของเทริดโนราซึ่งเป็นของสูง และมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น มาเป็นแนวคิดในการออกแบบซึ่งมีความ
เหมาะสมไม่ขัดแย้งกับความเชื่อ สําหรับวัสดุที่ใช้ในการออกแบบ โคมไฟและสตูลเป็นวัสดุประเภทโลหะซึ่งมีความคงทนแข็งแรง
สามารถผลิตได้ทั้งการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และในระบบหัตถอุตสาหกรรมในการผลิตและสร้างสรรค์ผลงานให้มีความร่วมสมัย
และวัสดุยังให้อารมณ์ที่มั่นคง ดุดัน แข็งแรง ซึ่งยังคงแสดงถึงความแข็งนอกอ่อนในของการแสดงที่แฝงด้วยความอ่อนช้อย ตัว
วัสดุมีสีเงินซึ่งทําให้เกิดการสะท้อนเสมือนการสะท้อนของเครื่องประดับขณะแสดง ขณะใช้งานก็ให้การสะท้อนในอีกรูปแบบหนึ่ง
และในขณะไม่ใช้งานยังทําหน้าที่เป็นงานศิลปะสําหรับตกแต่งบ้านอีกด้วย สําหรับรูปแบบผลิตภัณฑ์ยังสามารถเป็นแนวทางใน
การนําไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่งสําหรับโรงแรม หรือรีสอร์ททางภาคใต้ เพราะสามารถแสดงถึงอัตลักษณ์ของโนราและของ
ภาคใต้ได้เป็นอย่างดี และสามารถนําไปพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์สําหรับชุมชนเพื่อสร้างรายได้และรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็น
เอกลักษณ์ให้กับชุมชนทางภาคใต้ หรือนําไปประยุกต์ใช้กับวัสดุในชุมชนนั้นๆได้
ผู้วิจัยจึงต้องการถ่ายทอดอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งที่อยู่อาศัยเพื่อเพิ่มมิติคุณค่า
ทางวัฒนธรรมแก่ผู้บริโภคและ เพื่อเป็นส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้ที่งดงามและทรงคุณค่าให้คงอยู่ต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีเนื่องจากได้รับความช่วยเหลือ ความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ ดร.ชลฤทธิ์ เหลืองจินดา
ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในครัง้ นี้ที่ให้ความช่วยเหลือและให้คําแนะนําเกี่ยวกับการวิจัยครั้งนี้มาตลอด
ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลุ้ย กานต์สมเกียรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐไท พรเจริญ ที่ให้เกียรติเป็น
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คณะกรรมการสอบ ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ อริยะเครือ ที่กรุณาให้คําปรึกษา คําแนะนําข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ และที่ให้เกียรติเป็นอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ขอขอบพระคุณอาจารย์เกรียงไกร ต่ายคํา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกา
ปาลเปรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรศักดิ์ โกสิยพันธ์ อาจารย์จําลอง สุวรรณชาติ คุณปริญญา ไชยฤทธิ์ ที่กรุณาให้คาํ ปรึกษาและ
คําแนะนําต่าง ๆ ทําให้การวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ขอขอบพระคุณอาจารย์นิรมล เดี่ยวทิพย์สุคนธ์ คุณดอน ศักดิ์ดา เกี่ยวกับองค์ความรู้เรื่องการแสดงโนรา
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ทุกท่านที่ให้ความรู้และคําแนะนําแก่ข้าพเจ้ามาตลอด
ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ - คุณแม่ ของข้าพเจ้าและคนในครอบครัวที่เป็นกําลังใจในการทํางานให้ข้าพเจ้าเสมอ
มา และคอยสนับสนุนทุกสิ่งอย่างจนทําให้ข้าพเจ้ามาถึงจุดนี้
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ มี วั ตถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึก ษาข้ อมู ล ด้ า นภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่น และรูป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ชุ ม ชน พร้ อ มกั บ
การศึกษาข้อมูลการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี
วิธีการดําเนินการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร การสํารวจ สังเกต ลงพื้นถิ่นในแต่ละชุมชน การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของผลิตภัณฑ์
ดั้งเดิม และผลิตภัณฑ์ที่มีในปัจจุบันรวมถึงความเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน ทําการศึกษาใน 8 อําเภอ ผลการศึกษา ได้
ผลิตภัณฑ์ 5 กลุ่มได้แก่ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จักสาน ผลิตภัณฑ์หมวกกุ้ยเล้ย ผลิตภัณฑ์เสื่อกก และผลิตภัณฑ์เขาสัตว์
แกะสลัก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ประจําถิ่น เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม และปัจจุบันยังคงมีการผลิตและจําหน่ายอยู่
ผลการศึกษาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้ง 5 กลุ่ม และความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวจํานวน 98 ตัวอย่าง พบว่ากลุ่ม ผลิตภัณฑ์จักสาน
มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.71) ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องประยุกต์และ
พัฒนานําเอาวิธีการผลิตของชุมชน โดยยึดแนวทางดั้งเดิมของชุมชน ผลิตภัณฑ์ต้องมีวัสดุภายในชุมชนและมีความต้องการของ
นัก ท่ องเที่ย วหรือ กลุ่ม ผู้บ ริโ ภค ในขั้น ตอนผลการประยุ ก ต์ แ ละพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์จัก สาน จากการสั มภาษณ์ และสอบถาม
ผู้เชี่ยวชาญ ปราชญ์พื้นถิ่น นักวิชาการผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้รูปแบบผลิตภัณฑ์จักสานเป็นของตกแต่งบ้าน ประเภทโคมไฟฟ้า มี
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจํานวน 5 ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ วิธีการผลิตยังคงใช้แนวทางของภูมิปัญญาท้องถิ่น ยังคงมีเอกลักษณ์ และ
ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม วัตถุดิบในชุมชน มีผลการประเมินผลิตภัณฑ์ต้นแบบอยู่ในระดับความเหมาะสมมาก (Mean = 4.21)
คําสําคัญ : ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ABSTRACT
The research in this the objective is to study the local wisdom. And form community products
Information and education to promote tourism. And product development communities using local
province. Here's how the study of documents, surveys, observations, individual floor residents in the
community. The study of indigenous knowledge of traditional products. And products available today,
including the identity of a product community study conducted in 8 districts had 5 product groups include
silk products, Wickerwork product, Kui Loi Hat and carved of animals products. This is a unique product of
the trip. The traditional wisdom and is still being produced and sold. The results from the 5 product groups
and opinion of 98 samples showed that basketry. The evaluation results in high level (Mean = 3.71)
produced of basketry are products that are applied to the means of production and development of the
community. The traditional approach of community based products require materials within the community
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and the needs of tourists or consumers. In the process the application and development of basketry. From
interviews and expert sages vernacular. Academic community products not form a decorative basketry. Type
of lamps there are 5 prototypes, products, processes, production methods, continue to use the traditional
approach. Remains a unique and traditional products Ingredients in the community assessment results of
the prototypes is very reasonable (Mean = 4.21).
Keywords : local wisdom Community products Promote tourism

บทนํา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นรากฐานสําคัญในวิถีการดํารงชีวิตของสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่
ละชุมชน สังคม มีรูปแบบ มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงฐานะความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ สังคมของท้องถิ่น
นั้นๆเป็นอย่างดี การนําเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นองค์ประกอบในการประกอบอาชีพ ซึ่งมีความสําคัญกับคน วัสดุ กรรมวิธีการ
ในท้องถิ่นนั้น การสืบทอดภูมิปัญญามาแต่ครั้งอดีตกาลเป็นความรู้ที่ผ่านกระบวนการศึกษา สังเกต วิเคราะห์ ปฏิบัติ และสืบทอด
กันมาจนปัจจุบัน
จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ปรากฏครั้งแรกในรัชสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชา กรุงศรี
อยุ ธ ยา ภูมิ ปั ญ ญาท้ องถิ่ น ที่ ไ ด้ รับ การถ่ า ยทอด สื บ ต่อ กั น มามากมาย อาทิ งานด้า นศิ ล ปกรรมและงานช่ า งท้ อ งถิ่ น ได้ แ ก่
สถาปัตยกรรมบ้านเรือนไทยหมู่บ้านไผ่ดํา งานจักสาน หมวกกุ้ยเล้ย งานหัตถกรรมทองเหลืองสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
เกษตรกรรม การทํามาหากิน ได้แก่ การปลูกมะม่วง การต่อเรือสองตอน หัตถกรรมพื้นบ้านหัวสําโรง ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ
จากเขาและกระดูกสัตว์ เครื่องประดับจากไม้และเขาสัตว์ เป็นต้น (วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิ
ปัญญา จังหวัดฉะเชิงเทรา. 2542) โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆเหล่านี้ยังคงมีการสืบทอดกันมาและดํารงรักษาไว้ ในปัจจุบันจาก
ภูมิปัญญาต่างๆเหล่านี้มีการประยุกต์ พัฒนาเพื่อนํามาสร้างรายได้สําหรับครัวเรือนและชุมชน ที่เรียกได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีการขึ้นทะเบียนกับพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทราประจําปี 2555 จํานวน 295 ผู้ประกอบการ ในประเภท
ของใช้ ของตกแต่งบ้าน และของที่ระลึก ที่มีลักษณะเด่นด้านเอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ หัตถกรรมทองเหลืองสาน ของ
นางสร้อย ธรรมประทีป เจ้าของภูมิปัญญา เครื่องประดับจากไม้และเขาสัตว์ ของนายเงิน บุญสร้าง เจ้าของภูมิปัญญา ตุ๊กตา
เครื่องละครไทย บ้านฝุ่นชอล์ก ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม จักสานก้านมะพร้าวบ้านแหลมประดู่ หัตถกรรมจักสานแม่บ้านเกษตรวังน้ํา
เย็น ของนางมานพ เมรสนัด เจ้าของภูมิปัญญา (สํานักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา. 2556) จากข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์
ชุมชน ที่มีการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้เพื่อผลิตพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ จากประสบการณ์ในอดีตของบรรพบุรุษแล้วจึงทํา
การเปลี่ยนแปลงให้สัมพันธ์กับสภาพการใช้งาน สังคมและวัสดุในปัจจุบัน (สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ. 2550 : 59) จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นรวมกับวัสดุที่มี ประสบการณ์และความสมารถของช่างฝีมือ ก่อให้เกิดงานที่มีคุณค่าลักษณะเด่นให้แก่ชุมชนและสามารถ
สร้างรายได้กลับสู่ชุมชน
ท้องถิ่น ชุมชน มีลักษณ์เด่นในด้านผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อประกอบอาชีพ สามารถที่จะนําการท่องเที่ยว มาส่งเสริมเพื่อ
เสริมสร้างรายได้กลับสู่ท้องถิ่น ชุมชนนั้นๆ การท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวชาวไทย เข้ามาปีละกว่า 3
ล้านคน (แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราปี 2557-2560. 2556 : 18) โดยแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา อาทิ วัดโส
ธรวรรารามวรวิหาร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจะมาของพรนมัสการองค์หลวงพ่อพุทธโสธร วัดจีนประชาสโมสร
(วัดเล่งฮกยี่) วัดสมานรัตนาราม วัดโพธิ์บางคล้า ตลาดบ้านใหม่ ตลาดน้ําบางคล้า ตลาดน้ํานครเนื่องเขต ตลาดน้ําคลองสวน 100
ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้ อนอันเนื่องมาจากพระราชดํา ริ เป็นต้น การท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทรา จะเป็นการ
ท่องเที่ยวแบบตลอดทั้งปี และในช่วงวันหยุดประจําสัปดาห์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาขอพรและนมัสการองค์
หลวงพ่อพุทธโสธรมากเป็นพิเศษ โดยแหล่งที่นักท่องเที่ยวนิยมซื้อของฝาก คือบริเวณตลาดวัดโสธรวรรารามวรวิหาร ตลาดบ้าน
ใหม่ และในตัวเมืองฉะเชิงเทรา (แผนปฏิบัติราชการประจําปีจังหวัดฉะเชิงเทราประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556. 2555) จาก
การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน การท่องเที่ยวภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา และการศึกษา
แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราปี 2557-2560 มีการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง (SWOT Analysis)
พบว่าจุดแข็ง ของผลิตภัณฑ์ชุมชน คือมีฝีมือ มีความรู้ความสมารถเฉพาะตัวและประจําถิ่น แต่มีจุดอ่อนในด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ บางผลิตภัณฑ์มีความโดนเด่นแต่ยังไม่สามารถที่จะนําไปสู่การจําหน่ายได้ ในด้านโอกาสตลาดการท่องเที่ยวภายใน
จังหวัดเติบโต โดยสามารถขยายรวมกับตลาดการท่องเที่ยวได้ โดยมีอุปสรรค คือขาดแรงงานฝีมือ ค่าแรงและวัตถุดิบสูงขึ้นมาก
ในแผนมีการกําหนดวิสัยทัศน์ เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนา ไว้ดังนี้ (แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราปี 2557-2560. 2556 : 90)“
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ศูน ย์ ก ลางแห่ง บูร ภาวิถี สู่ป ระชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน ฐานอุ ตสาหกรรม และพาณิช ยกรรมโดนเด่ น สิน ค้ าเกษตรเป็นเลิ ศ
ท่องเที่ยวยั่งยืน สังคมเป็นสุข” การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมให้ได้
มาตรฐานสากล มีเป้าหมายยุทธ์ศาสตร์ คือ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมให้ได้มาตรฐาน มีการกําหนดกลยุทธ์ ได้แก่
ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และส่งเสริมการผลิตและการจําหน่ายสินค้าที่ระลึกจากการท่องเที่ยว
(แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราปี 2553-2556. 2553 : 41)
จากการศึกษาข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นความสําคัญในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ยังสามารถที่จะดํารงรักษาไว้ มา
พัฒนาประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างรายได้กลับสู่ท้องถิ่น และนําการท่องเที่ยวภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา มาเพื่อเพิ่มตลาด
ของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มากขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น และรูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
2. เพื่อศึกษาข้อมูลด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา
3. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผู้วิจัยกําหนดกรอบแนวคิดในการดําเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ จํานวน 3 ด้าน ได้แก่ด้านการศึกษาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างเพื่อใช้ในชีวิตประจําวัน และมีลักษณะเฉพาะถิ่น ด้านแนวทางการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่น มีความดึงดูดใจจากการออกแบบและวัสดุในท้องถิ่น ส่วนด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรากฐานความเป็นมาของสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่น มีวิวัฒนาการการคลี่คลายแบบอย่างผลิตภัณฑ์
เดิม และมีอิทธิพลดังเดิมเป็นแบบอย่างเฉพาะกลุ่ม มีรายละเอียดดังนี้
- ใช้ในชีวิตประจําวัน
- มีลักษณะเฉพาะถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และผลิตภัณฑ์ชุมชน

- ผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนั้น
- มีความดึงดูดใจจากการออกแบบผลิตภัณฑ์
และ
ความประณีตในการประดิษฐ์

การส่งเสริมการท่องเที่ยว

- ศึกษาต้นกําเนิดหรือรากฐานความเป็นมาของสิ่ง
ที่มีอยู่ในท้องถิ่น
- การวิวัฒนาการการคลี่คลายแบบอย่างของ
ผลิตภัณฑ์เดิม
-อิทธิพลดังเดิมเป็นแบบเฉพาะของกลุ่มที่อยู่ใน
ท้องถิ่นนั้น

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย
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ขอบเขตของการวิจัย
1. การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น และผลิตภัณฑ์ชุมชน
ศึกษารวบรวมข้อมูลเอกสาร ตํารา และการลงพื้นที่ สัมภาษณ์กลุ่มผู้ผลิต ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ชุมชน จํานวน 7 ท่าน
2. การศึกษาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ตํารา และลงพื้นที่สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ และสอบถามกลุ่มนักท่องเที่ยวตามสถานที่
ท่องเที่ยวภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านความสนใจและความต้องการด้านผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อนักท่องเที่ยว จํานวน 98 ตัวอย่าง
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ออกแบบร่างผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผ่านการศึกษาข้อมูลและคัดเลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง ให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้รับ
และความสามารถ วัสดุ และกรรมวิธีของชุมชน ประเมินผลด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ปราชญ์พื้นบ้าน และนักวิชาการ
พัฒนาชุมชน จํานวน 7 ท่าน ผลิตตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับข้อมูลจากการประเมินในด้านแบบร่าง และประเมินความ
เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ต้นแบบสําหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว ด้านการออกแบบ ปราชญ์
พื้นบ้านและนักวิชาการพัฒนาชุมชน จํานวน 9 ท่าน สําหรับผู้เชี่ยวชาญในด้านการท่องเที่ยว เป็นผู้ที่มีความเข้าใจการท่องเที่ยว
ชุมชน และมีแนวคิดในการพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกับผลิตภัณฑ์ชุมชน และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความ
เข้าใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนพื้นถิ่น

วิธีการดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ระเบียบ การวิจัยแบบผสมผสาน(Mixed Method Research) โดยมีการศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลจากเอกสาร ตํารา ต่างๆ และเก็บข้อมูลในพื้นที่ ภายในจังหวัดฉะเชิงเทราและบางส่วนของอําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกัน และสรุปผลการศึกษาใช้การอธิบายเชิงพรรณนาวิเคราะห์รูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ทําการศึกษาเพื่อหา
แนวทางการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบสําหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ผู้วิจัยใช้วิธีการสังเกต สํารวจ ด้านการผลิต การจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา และสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆที่เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยเลือกเป็นตัวแทนของกลุ่มตัวอย่าง จากการสุ่มแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) รวมในทุกด้านจํานวน 20 ท่าน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ
ด้านการใช้ระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative methods) ใช้ในการเก็บข้อมูลด้านความสนใจ และความต้องการ
ซื้อ รวมถึงด้านการท่องเที่ยวภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา ใช้วิธีการสุ่มโดยบังเอิญ (Accidental Sampling) จํานวน 98 คน เพื่อนํา
ผลมาพิจารณาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับข้อมูลเชิงคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น และรูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการศึกษาข้อมูล
ที่มีลักษณะเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจําวัน และมีลักษณะเฉพาะถิ่นที่ชัดเจน ที่ใช้ประกอบ
อาชีพสร้างรายได้ในชุมชน ซึ่งในบริบทของความหลากหลายทางวัฒนธรรมวิถีทางการดําเนินชีวิต และขนบธรรมเนียมประเพณี
อันเป็น ลัก ษณะเฉพาะถิ่น ไม่ว่ า จะเป็ นความเชื่อ ศิล ปกรรม หัต ถกรรม และพิ ธีก รรมต่า งๆ เป็น สิ่ง มีคุ ณ ค่า ยิ่ ง ของจัง หวั ด
ฉะเชิงเทราและรวบรวมมาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลและรวบรวมด้วยแผนที่
ความคิด (Mind map) จํานวน 30 ผลิตภัณฑ์ แสดงดังภาพที่ 2
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ภาพ 2 แสดงแผนที่ความคิด (Mind map) ผลิตภัณฑ์ชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลการศึกษาข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น และผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีแนวทางการใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น จากความเห็นผู้เชี่ยวชาญและการสังเกต และลงพื้นที่ รวบรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนได้จํานวน 30 ผลิตภัณฑ์ และคัดเลือก
จากผลการประเมินได้จํานวน 5 ผลิตภัณฑ์ ดังตาราง 1
ตาราง 1 ผลวิเคราะห์การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชนจากผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ชุมชน
ลําดับ
1
2
3
4
5

ผลิตภัณฑ์ชุมชนตัวอย่าง
จักสาน
ผ้าไหมอ่างเตย
เสื่อกก
เขาสัตว์แกะสลัก
หมวกกุ้ยเล้ย

Mean
4.29
4.14
4.14
4.00
3.86

ผลการประเมิน(N=7)
Std.
ระดับความคิดเห็น
.488
มาก
1.069
มาก
.690
มาก
1.155
มาก
1.069
มาก

จากตารางที่ 1 ผลสรุปการประเมินจากแบบสอบถาม ด้านความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อนําไปพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยผลิตภัณฑ์จักสาน อ.แปลงยาว มีระดับความคิดเห็นรวม ในระดับ
มาก (Mean = 4.29, Std. = .488) และรองลงมาเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าไหมอ่างเตย อ.ท่าตะเกียบ มีระดับความคิดเห็นรวม ในระดับ
มาก (Mean = 4.14, Std. = 1.069)
สรุปผลการคัดเลือก ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว มีผลการสัมภาษณ์สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนา เนื่องจากผลิตภัณฑ์จักสาน นั้นเป็นงานที่มีการจัดตั้งกลุ่มที่ชัดเจน มีการผลิตในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง และเป็นงานที่มี
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เอกลักษณ์ที่เด่นประจําท้องถิ่น และผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ยังสามารถนําไปเป็นของใช้ในชีวิตประจําวันได้ และรวมถึงสามารถนําไปเป็น
ของฝากได้
ผลการศึกษาข้อมูลด้านแนวทางการส่ง เสริมการท่องเที่ยวด้วยผลิตภัณฑ์ชุ มชน ผู้เชี่ ยวชาญด้านการท่องเที่ยวให้
ความเห็นในด้านการสื่อสารทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชนนั้น โดยความมีการประชาสัมพันธ์ การจัดกลุ่มของผลิตภัณฑ์ให้มี
ความชัดเจน และมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เหล่านั้น ยกตัวอย่างเช่น งานหัตถกรรมจักสาน อําเภอพนัสนิคม มีการจัด
พื้นที่จําหน่ายอย่างเด่นชัดเป็นศูนย์รวมของงานจักสาน และยังเป็นแหล่งเรียนรู้รวมไปถึงการท่องเที่ยวของชุมชนไปด้วยแสดงดัง
ภาพที่ 4 และจากแบบสอบถามความคิดเห็นและผู้จําหน่ายผลิตภัณฑ์ จํานวน 98 คน เพื่อคัดเลือกความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์
ต้นแบบตามกรอบการวิจัย 3 ด้านได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่น มีความดึงดูดใจจากการออกแบบผลิตภัณฑ์และ
ความประณีตในการประดิษฐ์ และผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุในท้องถิ่นนั้นเป็นหลัก แสดงผลดังตาราง 2
ตาราง 2 ผลสรุปการประเมินจากแบบสอบถามนักท่องเที่ยว และผู้จําหน่ายผลิตภัณฑ์ จํานวน 98 คน
ลําดับ
1
2
3
4
5

ผลิตภัณฑ์ชุมชนตัวอย่าง

Mean
3.71
3.42
2.86
2.81
2.43

จักสาน
ผ้าไหมอ่างเตย
เสื่อกก
หมวกกุ้ยเล้ย
เขาสัตว์เกะสลัก

ผลการประเมิน(N=98)
Std.
ระดับความคิดเห็น
.503
มาก
.634
ปานกลาง
.427
ปานกลาง
.408
ปานกลาง
.458
น้อย

จากตาราง 2 ผลสรุปการประเมินจากแบบสอบถาม ด้านความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อนําไปพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยผลิตภัณฑ์จักสาน อ.แปลงยาว มีระดับความคิดเห็นรวม ในระดับ
มาก (Mean = 3.71, Std. = .503) และรองลงมาเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าไหมอ่างเตย อ.ท่าตะเกียบ มีระดับความคิดเห็นรวม ในระดับ
ปานกลาง (Mean = 3.42, Std. = .634)
สรุปผลการคัดเลือก ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว มีผลการสัมภาษณ์สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนา เนื่องจากผลิตภัณฑ์จักสาน นั้นเป็นงานที่มีการจัดตั้งกลุ่มที่ชัดเจน มีการผลิตในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง และเป็นงานที่มี
เอกลักษณ์ที่เด่นประจําท้องถิ่น และผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ยังสามารถนําไปเป็นของใช้ในชีวิตประจําวันได้

ภาพ 3 วัดโสธรวรรารามวรวิหาร
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ภาพ 4 วัดสมานรัตนาราม

ภาพ 5 ตลาดคลองสวน 100 ปี

ภาพ 6 ตลาดนครเนื่องเขต
ด้านการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมควรที่ผู้วิจัยควรจะต้องลงพื้นที่สํารวจ รูปแบบ
วิธีการผลิต และขอข้อมูลแนวทางการพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญหรือมีความชํานาญในด้านงานจักสานในท้องถิ่น เพื่อให้ผู้วิจัยได้
ทราบถึงกระบวนการ รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มจักสานได้ผลิตในปัจจุบัน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ควรเป็นไปตามแนวทางความ
เป็นพื้นถิ่นของชุมชนเป็นหลัก ในด้านผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่มีความเป็นมา และเอกลักษณ์ประจําถิ่นที่ชัดเจน
ผู้วจิ ัยควรศึกษาข้อมูลประกอบการพัฒนาด้วย ผู้วิจัยจะได้ผลิตภัณฑ์ที่รักษาความเป็นเอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้าง
การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนกับแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา แสดงดังตาราง 3
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ภาพ 7 แหล่งท่องเที่ยว ศูนย์การเรียนรู้และจําหน่ายผลิตภัณฑ์จักสาน กลุ่มจักสานไม่ไผ่ย่อยที่ 1 อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
ตาราง 3 การวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว กับกลุ่มผลิตภัณฑ์จักสาน อําเภอแปลงยาว
รายการ
กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสาน

สภาพปัจจุบันและทรัพยากร
เป็นกลุ่มที่มีการผลิต
ผลิตภัณฑ์จักสาน หลากหลาย
รูปแบบ แหล่งท่องเที่ยว
ใกล้เคียง ได้แก่ มูราห์ฟาร์ม
และมินิมูราห์ฟาร์ม การ
คมนาคมด้วยรถยนต์ส่วนตัว
เป็นหลัก

สภาพปัญหาที่พบ
การดําเนินการของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานท้องถิ่น กลุ่ม
เอกชน ยังขาดการ
เชื่อมโยงและดําเนินการใน
แนวทางเดียวกัน
สอดคล้องกัน และพึ่งพา
อาศัยกัน

แนวทางการส่งเสริม
ส่ง เสริ มให้ เกิด การเรียนรู้
การท่องเที่ยวชุมชน และ
ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ ก า ร
ท่องเที่ยวหลักของจังหวัด
เช่ น การจั ด โปรแกรมการ
ท่ อ งเที่ ย ว ของจั ง หวั ด
และการประชาสัมพันธ์ใน
ทุกรูปแบบ

ภาพ 8 มินิมูร่าห์ฟารม์ ตําบลสิบเอ็ดศอก อําเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
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ตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและปราชญ์พื้นบ้าน ในการนําผลิตภัณฑ์จักสานมาประยุกต์
และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
ลําดับ
1

2

3

4

รูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสาน
พัฒนารูปแบบเป็นเฟอร์นิเจอร์
1. ชุดที่นั่งพักผ่อน(โต๊ะ+เก้าอี้)
2. ชั้นวางของภายในอาคาร
3. ตู้ขนาดเล็ก
พัฒนารูปแบบเป็นของตกแต่งบ้าน
1. กระถาง ใช้วางหรือแขวนสําหรับต้นไม้
2. โคมไฟฟ้าภายในบ้าน
3. โมบายสําหรับประตู หน้าต่าง
พัฒนารูปแบบเป็นผลิตภัณฑ์ใช้สอยในบ้าน
1. ตะกร้าใสเสื้อผ้า
2. ถังขยะ
3. ภาชนะใส่ของอื่นๆ เช่น กระจาด ตะแกรง ฉลอม
พัฒนาเฉพาะส่วน
1. รูปทรงใหม่
2. เฉพาะลวดลายจักสาน
3. รูปทรงและลวดลายเดิมแต่มีหลายขนาด
รวม

Mean

ผลการประเมิน(N=7)
Std.
ระดับความเหมาะสม

2.86
2.71
3.29

1.069
.488
.756

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.00
3.43
2.57

.816
.787
.535

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

2.57
2.43
2.43

.535
.535
.787

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

2.57
2.71
3.00
2.80

.535
.951
.816
.185

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ภาพ 9 กลุ่มทอผ้าไหม บ้านอ่างเตย อําเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
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ภาพ 10 กลุ่มจักสานบ้านวังเย็น อําเภอแปลงยาง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ภาพ 11 กลุ่มแกะสลักเขาสัตว์บางขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ภาพที่ 12 กลุ่มจักสานหมวกกุ้ยเล้ย อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
การวิเคราะห์ด้านความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ และด้านงานหัตถกรรมจักสาน ปราชญ์พื้นบ้าน และ
การลงพื้นที่ของผู้วิจัย สรุปผลการนําผลิตภัณฑ์จักสานมาประยุกต์และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ผู้วิจัยกําหนดประเด็นไว้ 4 ด้าน
และแนวทางผลิตภัณฑ์ร่วมกันจํานวน 12 แนวทาง ผลการประเมินจากรูปแบบแนวทางผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลจากการประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญและปราชญ์พื้นบ้าน มีระดับการประเมินที่ใกล้เคียงกัน แต่ในประเด็นด้านการนําผลิตภัณฑ์จักสานพัฒนารูปแบบเป็น
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ของตกแต่งบ้าน ซึ่งมีค่าคะแนนสูงที่สุด ได้แก่โคมไฟฟ้าภายในอาคาร (Mean = 3.43, Std. = .787) ผู้วิจัยได้กําหนดแนวทางใน
การพัฒนาแบบโคมไฟฟ้าด้วยงานจักสาน จํานวน 5 แบบ

ภาพ 13 ต้นแบบผลิตภัณฑ์ แบบที่ 1

ภาพ 14 ต้นแบบผลิตภัณฑ์ แบบที่ 2
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ภาพ 15 ต้นแบบผลิตภัณฑ์ แบบที่ 3

ภาพ 16 ต้นแบบผลิตภัณฑ์ แบบที่ 4

ภาพ 17 ต้นแบบผลิตภัณฑ์ แบบที่ 5
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ตาราง 5 ผลการประเมินผลิตภัณฑ์จักสานโคมไฟฟ้า แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
และปราชญ์พื้นบ้าน ทั้ง 5 แบบ
ผลการประเมิน(N=9)
ต้นแบบผลิตภัณฑ์จักสานโคมไฟ
Mean
Std.
ระดับความเหมาะสม
มาก
.334
3.74
ต้นแบบผลิตภัณฑ์ แบบที่ 1
มาก
.303
3.62
ต้นแบบผลิตภัณฑ์ แบบที่ 2
มาก
.253
4.21
ต้นแบบผลิตภัณฑ์ แบบที่ 3
มาก
.211
3.89
ต้นแบบผลิตภัณฑ์ แบบที่ 4
ปานกลาง
.203
3.31
ต้นแบบผลิตภัณฑ์ แบบที่ 5
ผลการประเมินผลิตภัณฑ์จักสานโคมไฟฟ้า ทั้ง 5 แบบ โดยผู้เชี่ยวชาญ ปราชญ์พื้นบ้าน และนักวิชาการด้านผลิตภัณฑ์
ชุมชน จํานวน 9 ท่าน ผลการประเมินระดับความเหมาะสมมาก คือ แบบที่ 3 (Mean = 4.21, Std. = .253) รองลงมาคือแบบที่
4 ผลการประเมินระดับความเหมาะสมมาก (Mean = 3.89, Std. = .211) แบบที่ 1 ผลการประเมินระดับความเหมาะสมมาก
(Mean = 3.74, Std. = .334) แบบที่ 2 ผลการประเมินระดับความเหมาะสมมาก (Mean = 3.62, Std. = .303) ส่วนแบบที่ 5
ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง (Mean = 3.31, Std. = .203)
การประเมินผลิตภัณฑ์จักสานโคมไฟฟ้าทั้ง 5 แบบ มีระดับการประเมินในระดับมากเท่ากันใน 4 แบบ ดังนั้นผู้วิจัย
เลือกผลิตภัณฑ์จักสานโคมไฟ แบบที่ 3 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดของผู้ประเมินทั้งหมด (Mean = 4.21) และมีข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงดังตารางที่ 6 และภาพที่ 18

ภาพ 18 ตําแหน่งควรแก้ไขตามข้อเสนอแนะผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและปราชญ์พื้นบ้าน
ตาราง 6 ตําแหน่งควรแก้ไขตามความข้อเสนอแนะผู้เชี่ยวชาญการออกแบบและปราชญ์พื้นบ้าน
ตําแหน่งการแก้ไข
ตําแหน่งที่ 1
ตําแหน่งที่ 2
ตําแหน่งที่ 3
ตําแหน่งที่ 4

แนวทางการแก้ไข
ใช้เข็มขัดสาน 3 เส้น ขนาดใหญ่ กลาง เล็ก หรือการเก็บ
ลายละเอียดให้ดูสมดุลกับตัวโคมมากขึ้น
แก้ ไ ข้ โ ดยการผู ก หรื อ มั ด ตามภู มิ ปั ญ ญาการผู ก หรื อ มั ด
ตะกร้าสานทางมะพร้าว เพื่อให้งานดูเรียบมากขึ้น
แก้ไขชุดโคมด้านบน ให้เหมือนกันทั้ง 3 โคม
ควรแก้ไขส่วนฐานให้มีความสมดุลกับตัวโคมไฟ
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อภิปรายผล
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อนํามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
ชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยว ผู้วิจัยได้ศึกษาด้วยวิธีการลงพื้นที่ จดแบบสังเกต สํารวจข้อมูลจริงในพื้นที่ และสัมภาษณ์กลุ่มชุมชน
ผู้ผลิต ผู้จําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และนําผลที่ได้มาวิเคราะห์มาประกอบกับการศึกษาจากเอกสาร ตํารา ซึ่งพบว่าภูมิปัญญากับ
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นในด้านการประกอบอาชีพตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน มีวิวัฒนาการทางด้านวัฒนธรรมการตั้งถิ่นฐานของ
ชุมชนในพื้นที่แตกต่างกัน จึงทําให้เกิดภูมิปัญญาที่เอกลักษณ์แตกต่างกัน เช่น ภูมิปัญญาด้านการทอผ้าไหมของชุมชนบ้านอ่าง
เตย อ.ท่าตะเกียบ ซึ่งมีเอกลักษณ์ประจําถิ่นอย่างเด่นชัดในด้านวิธีการ การใช้สี และการทอเป็นต้น และภูมิปัญญาด้านหัตถกรรม
จักสาน ซึ่งมีการประยุกต์พัฒนาทั้งทางด้านวิธีการและวัสดุ ซึ่งก่อกําเนิดจากบ้านวังเย็น อ.แปลงยาว ซึ่งเป็นการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาด้านการจักสานมาจากชุมชนชาวอําเภอพนัสนิคม และการจักสานหมวกกุ้ยเล้ย ในตําบลปากน้ํา อ.แปลงยาว ซึ่งเป็นภูมิ
ปัญญาที่มีมาแต่อดีตของคนในท้องถิ่นและเป็นท้องถิ่นเดียวที่มีการจักสานหมวกดังกล่าว
ในด้านการท่องเที่ยว ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวทางของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์ในด้านวัสดุ วิธีการผลิตแบบพื้นถิ่น
โดยประยุกต์กับแนวทางด้านหัตถอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน แต่ผลิตภัณฑ์นั้นๆจําต้องมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการผลิตเป็นหลัก ดังตัวอย่างของงานจักสาน อําเภอพนัสนิคม เป็นต้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ ชยาภรณ์ ชื่น
รุ่งโรจน์ (2537) ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชนนั้นเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ใช้แรงงานในท้องถิ่น โดยการแปรรูปสินค้า ให้เกิด
มูลค่าเพิ่มโดยใช้แรงงานในท้องถิ่นนั้นๆ และมีความดึงดูดใจในตัวของผลิตภัณฑ์ และหาแนวทางการสร้างการเชื่อมโยงการ
ท่ อ งเที่ ย วในรู ป แบบการท่ อ งเที่ย วชุ มชน กับ การแหล่ง ท่ อ งเที่ ย วหลั ก ของจัง หวัด ฉะเชิ ง เทรา ผู้ วิ จั ยพบว่ า แนวทางในการ
ดํา เนิน การต้ อ งมี ก ารร่ว มกั น พั ฒ นาโครงสร้า งพื้ น ฐานของการท่อ งเที่ย ว โดยมีค วามร่ว มมื อกัน ระหว่ า ง หน่ ว ยงานภาครั ฐ
ภาคเอกชน และชุมชน จึงจะทําให้เกิดรูปแบบการท่องเที่ยวชุมชน ที่ชุมชนมีความพร้อม
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน จากการประเมินแนวทางการพัฒนาจากการศึกษาข้อมูลลงพื้นที่ บันทึกการสังเกต
สัมภาษณ์ ด้านความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ในแต่ละแบบ การใช้วัสดุ กรรมวิธีการผลิต และนํามาประเมินผลได้เป็นผลิตภัณฑ์
ชุมชนของตกแต่งบ้าน ประเภทโคมไฟฟ้าจากงานหัตถกรรมจักสาน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏีของ สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ (2550)
ด้านต้นกําเนิดหรือรากฐานของท้องถิ่น วิวัฒนาการ และอิทธิพลดังเดิมของผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านหัตถกรรมจักสาน จากผล
การศึกษาได้ผลิตภัณฑ์โคมไฟฟ้าจากงานหัตถกรรมจักสาน จํานวน 5 ผลิตภัณฑ์ จากจํานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้เข้าสู่กระบวนการ
ประเมินผลความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบ ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน และปราชญ์พื้นบ้าน เพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่
เหมาะสมกับการเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 1 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับมาก

ข้อเสนอแนะ
การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านหัตถกรรม เป็นแนวทางการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
ชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งแนวทางข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ควรมีการพัฒนาใช้ภูมิปัญญา ผลิตภัณฑ์ชุมชน และการ
ท่องเที่ยวชุมชน โดยมีการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมด้านการตลาด และคัดเลือกกลุ่มชุมชนเป็นต้นแบบ ตัวอย่างเช่น งานหัตถกรรม
จักสานพนัสนิคม ซึ่งเป็นการนําเอา ภูมิปัญญา ผลิตภัณฑ์ชุมชน และการท่องเที่ยวชุมชน มาจัดการร่วมกันจึงเกิดความแข็งแข็ง
ของชุมชน ส่วนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา พื้นที่ที่ควรมีการพัฒนาได้แก่ กลุ่มจักสานวังเย็น อ.แปลงยาว และกลุ่มทอผ้าไหมอ่าง
เตย อ.ท่าตะเกียบ
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ข้อแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญและปราชญ์พื้นบ้าน ควรมีการพัฒนาภายใต้บริบทของ
ชุมชนเป็นหลัก ถ้าในกรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่และมีความยากต่อการผลิต ต้องมีการฝึกอบรม หรือการสอนงาน แต่ต้องมีความ
มั่นใจในด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์เหล่านั้น ถึงจะมีผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่แต่ไม่มีการตลาดคอยสนับสนุนผู้ผลิตหรือกลุ่มชุมน
จะไม่ให้ความสนใจในการผลิต
งานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเพียงส่วนหนึ่งของภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชนและการท่องเที่ยวที่มีความ
สอดคล้องกัน เพื่อแสวงหาแนวทางในการพัฒนาในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้เป็นของชุมชนเพื่อการพัฒนาประยุกต์กับงาน
ชิ้นต่อๆไปที่เกี่ยวเนื่องกันได้
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลวดลายกราฟิกบนผ้าไหมมัดหมี่ อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น เป็นการศึกษา
เกี่ยวกับลวดลายผ้าไหมมัดหมี่ ประวัติ โครงสร้างของลวดลายผ้า ไหมมัดหมี่ การสร้างลวดลาย แนวความคิดในการออกแบบ ซึ่งผู้วิจัย
ได้กําหนดขอบเขตของการวิจัย และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ได้กําหนดไว้ ประกอบด้วย (1) ศึกษาและออกแบบลวดลาย
กราฟิกบนผ้าไหมมัดหมี่ อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา ได้แก่ ลวดลายผ้าไหมมัดหมี่ อําเภอ
ชนบท จังหวัดขอนแก่น กลุ่มประชากรที่เป็นผู้ให้ข้อมูลด้านการออกแบบลวดลายกราฟิกผ้าไหมมัดหมี่ ประกอบด้วยกลุ่มชาวบ้านทอ
ผ้า อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น จํานวน 30 คน เครื่องมือวิจัยที่ใช้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ โดยใช้คําถามแบบปลายเปิด (20)
พัฒนาการออกแบบลวดลายกราฟิกบนผ้าไหมมัดหมี่ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบลวดลาย
กราฟิก จํานวน 3 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อมูลด้านรูปแบบและลวดลาย ค่าสีที่ใช้ในการออกแบบ
รูปร่าง รูปทรง ตําแหน่งและสัดส่วน (3) นําลวดลายกราฟิกบนผ้าไหมมัดหมี่มาใช้เป็นต้นแบบในการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หนังสือ
รวบรวมลวดลายและไฟล์ดิจิทัล) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบลวดลาย และการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ จํานวน 3 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถามประเมินความเหมาะสมในการออกแบบร่างหนังสือรวบรวมลวดลายและ
ไฟล์ดิจิทัล สําหรับผู้เชี่ยวชาญ (4) ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ (หนังสือรวบรวมลวดลายและไฟล์ดิจิทัล) ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษา ผู้วิจัยใช้กลุ่มประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยกําหนดให้เป็นกลุ่มนักออกแบบกราฟิก และกลุ่มนักออกแบบผลิตภัณฑ์ จํานวน
30 คน นักออกแบบทั้งหมดอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้หนังสือรวบรวม
ลวดลายและไฟล์ดิจิทัล (5) หาความต้องการของแหล่งจําหน่ายผลิตภัณฑ์ศาลาไหมไทย ผู้วิจัยกําหนดประชากรในการศึกษาคือ
ผู้เยี่ยมชมศาลาไหมไทย (ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2556) จํานวน 300 คน และใช้สูตรแทนค่าได้กลุ่มตัวอย่าง 171 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามหาความต้องการของแหล่งจําหน่ายผลิตภัณฑ์ศาลาไหมไทย (6) นําลวดลายกราฟิกบนผ้า
ไหมมัดหมี่มาใช้เป็นต้นแบบ ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบศาลาไหมไทย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้าน
การออกแบบลวดลายกราฟิก จํานวน 3 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถามประเมินความเหมาะสมในการออกแบบร่างผลิตภัณฑ์
ต้นแบบศาลาไหมไทย สําหรับผู้เชี่ยวชาญ (7) ประเมินความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ต้นแบบศาลาไหมไทย ผู้วิจัยกําหนดประชากรใน
การศึกษาคือ ผู้เยี่ยมชมศาลาไหมไทย (ในช่วงเดือนธันวาคม 2556 – มกราคม 2557) จํานวน 300 คน ใช้สูตรแทนค่าได้กลุ่มตัวอย่าง
171 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบศาลาไหมไทย
ผลการศึกษา พบว่า (1) ผลการศึกษาลวดลายกราฟิกบนผ้าไหมมัดหมี่ อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น สามารถสรุปผลได้ว่า
ลวดลายที่พบแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มลาย ลายหมี่พื้นฐาน ลายทั่วไปที่พบเห็น และลายสร้างสรรค์ (2) ผลการพัฒนาการ
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ออกแบบลวดลายกราฟิกบนผ้าไหมมัดหมี่ อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โดยผู้วิจัยให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ประเมินความเหมาะสม
ในการออกแบบลวดลายกราฟิก (3) ผลการออกแบบลวดลายกราฟิกบนผ้าไหมมัดหมี่ นํามาใช้เป็นต้นแบบในการออกแบบผลิตภัณฑ์
(หนังสือรวบรวมลวดลายและไฟล์ดิจิทัล) ได้แนวทางการออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน พบว่า รูปแบบที่เหมาะสมคือแบบที่ 3
ประกอบด้วยชื่อหนังสือ “สะออนหลาย ลายแก่นขอน” โทนสี Art Nouveau ขนาดหนังสือ คือ ขนาด A4 ขนาดมาตรฐาน (4) ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ (หนังสือรวบรวมลวดลายและไฟล์ดิจิทัล) (5) ผลการศึกษาความต้องการของแหล่งจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ศาลาไหมไทย พบว่า ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่กลุ่มผู้บริโภคต้องการให้จัดจําหน่าย คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องแต่งกาย (๖)
ผลการนําลวดลายกราฟิกบนผ้าไหมมัดหมี่มาใช้เป็นต้นแบบ ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบศาลาไหมไทย พบว่า รูปแบบที่
เหมาะสมคือแบบที่ 1 มีความแปลกใหม่ แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของลวดลายกราฟิกที่ชัดเจน เหมาะสมกับวัยของผู้สวมใส่ (7) ผล
การประเมินความพึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ต้นแบบศาลาไหมไทย
คําสําคัญ : ลวดลาย กราฟิก ผ้าไหมมัดหมี่ อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ออกแบบ ผลิตภัณฑ์
ABSTRACT
This research aims to study graphic patterns of mudmee silk in Chonnabot District, Khon Kaen
Province. It is a study about mudmee silk patterns, history, structures of mudmee silk patterns, creation of
patterns, and concepts of design. The researcher had defined the scope and the purposes of the research as
follows: (1) To study and design graphic patterns of mudmee silk in Chonnabot District, Khon Kaen Province.
The populations and the samples used in this study were patterns of mudmee silk in Chonnabot District, Khon
Kaen Province. The populations who were informants about the design of graphic patterns of mudmee silk
consisted of a group of woven fabric villagers in Chonnabot District, Khon Kaen Province totally 30 people. The
research tools were open-ended interview questions in a topic of mudmee silk patterns, structures of patterns,
and concepts of design. (2) To develop graphic pattern design for mudmee silk, populations, and samples. The
researcher used three experts in graphic design. The tools used in the study were questionnaires which
contained information about forms and patterns, color tones used in the design, appearances, shapes,
positions, and proportion. (3) To bring graphic patterns of mudmee silk to be used as a model in the product
design (a collection book of patterns and digital files), populations and samples. The researcher used three
experts in pattern design and product design. The tool used in the study were questionnaires using for
assessing suitability of a collection book of patterns and digital files for specialists. (4) To evaluate the
satisfaction of product users (a collection book of patterns and digital files). For the populations used in the
study, the researcher used the population as the samples by defining them as a group of graphic designers and
product designers totally 30 people, namely, designers in private agencies totally 10 people, designers in
governmental agencies totally 10 people, and freelance designer totally 10 people. All the designers were
living in the areas of KhonKaen Province. The tools used in the study were questionnaires using for evaluating
satisfactions on using a collection book of patterns and digital files. (5) To find out the demand of distribution
channels of Sala Mai Thai’s products. The researcher used the populations in the study who were visitors of
Sala Mai Thai (during October - November 2013) totally 300 people and used the formula for substitution and
obtained the samples totally 171 people. The tools used in the study were questionnaires using for finding out
the demand of distribution channels of Sala Mai Thai’s products. (6) To bring the graphic patterns of mudmee
silk to be used as a model to design product prototypes of Sala Mai Thai, populations and samples. The
researcher used three experts in graphic design. The tools used in this study were questionnaires using for
assessing suitability in the design of product prototypes of Sala Mai Thai for specialists (7) To evaluate
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satisfaction on the product prototypes of Sala Mai Thai. The researchers determined the populations in the
study who were visitors of Sala Mai Thai (during December 2013 - January 2014) totally 300 people, the
formula for substitution and obtained the samples totally 71 people. The tools used in the study were
questionnaires using for evaluating satisfaction on the use of product prototypes of Sala Mai Thai. The study
results can be found that: (1) The study results of graphic patterns of mudmee silk in Chonnabot District, Khon
Kaen Province, can be concluded that the found pattern were divided into 3 groups, that is, standard dyed
patterns, general patterns, and creative patterns. (2) The development results of graphic patterns of mudmee
silk in Chonnabot District, Khon Kaen Province, which the researcher used three experts to evaluate suitability
of graphic pattern design (3) The results of the graphic pattern design for mudmee silk had been used as a
model in the product design (A collection book of patterns and digital files). The designing methods from three
experts could be found that the suitable model was the third model that consisted of the book named "Sa-On
Lhai, Lai Kaen Khon”, ‘Art Nouveau’ color tone, A4 normal size book. The book consisted of graphic patterns,
real fabric patterns, names of patterns, color tones of patterns, and history. (4) The results of satisfaction of
product users (a collection book of patterns and digital files). (5) The results of the need of distribution
channels of Sala Mai Thai’s products could be found that the product prototypes that the consumer groups
needed for distribution were a group of apparel products (6) The results of bringing graphic patterns of
mudmee silk to be used as a model for designing product prototypes of Sala Mai Thai could be found that the
suitable model was the first model which had originality with obvious uniqueness of graphic patterns and was
suitable to wearers. (7) The evaluation results of satisfaction on product prototypes of Sala Mai Thai.
Keywords : Graphics Pattern Mudmee Silk Chonnabot District Product Design Prototypes

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
วัฒนธรรมการทอผ้าของไทยในอดีต แฝงด้วยความคิด ความเชื่อ การสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัวออกมาเป็นการทอผ้า การ
ย้อมสีหรือแม้แต่การวางลวดลายผ้า ล้วนเป็นกิจกรรมของสตรี และเปรียบเสมือนเป็นการบันทึกเรื่องราวของสังคมที่บ่งบอกถึงร่องรอย
ของความเชื่อ ความผูกพันกับประเพณี พิธีกรรมทางศาสนา และการสืบทอดต่อบรรพบุรุษ (ทัศนีย์ บัวระภา, 2541, 1)
การออกแบบลวดลายก็เช่นเดียวกันนับเป็นการถ่ายทอดอารยธรรมทางปัญญาที่เป็นรากฐานของบรรพบุรุษสืบทอดมา
จนถึงรุ่นปัจจุบัน ที่แฝงไว้ด้วยวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณี ในเชิงประวัติศาสตร์ และลวดลายที่ได้รับการออกแบบ ย่อมมีความแตกต่าง
กันในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรมประเพณี ตามสมัยนิยมนั้น ๆ การออกแบบลวดลายมีความสําคัญโดยทั่วไปเป็นส่วนประกอบใน
การสร้างงานแทบทุกประเภทโดยเฉพาะการออกแบบผลิตภัณฑ์ (พีนาลิน สาริยา, 2549 , หน้า 2)
ในสังคมปัจจุบันลวดลายกราฟิกมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งในการนําเสนอข้อมูลและข่าวสาร ในการออกแบบกราฟิกจะมีทั้ง
ตัวอักษรและภาพ ทําหน้าที่ถ่ายทอดข้อมูลที่ซับซ้อนให้มีความชัดเจนและง่ายต่อการทําความเข้าใจ แต่จะแตกต่างกันออกไปตาม
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งภาพหนึ่งภาพมีความหมายแทนคําพันคํา โดยที่ภาพสามารถช่วยให้การถ่ายทอดข้อมูลกระชับและง่ายต่อการเข้าใจ
นักออกแบบกราฟิกจึงจําเป็นที่จะสร้างสรรค์งานออกแบบ ด้วยการสื่อความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ศิริพรณ์ ปีเตอร์, 2549,
หน้า 1) ศิลปะลวดลายกราฟิกอาจเป็นสิ่งสําคัญอีกหนึ่งวัฒนธรรมในการสื่อความหมายระหว่างลวดลายกับบุคคลให้มีวิวัฒนาการ
ควบคู่กับความเจริญของชาติมนุษย์ ดังเช่นผ้าไหมไทย ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมที่สําคัญยิ่งอย่างหนึ่งที่บรรพบุรุษไทยได้สร้างสรรค์สืบ
ทอดกันมาเป็นเวลานับพันปีมาแล้ว เป็นศิลปวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่ความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะไหมไทยได้รับการยอมรับจากทั่ว
โลกว่าเป็น “ราชินีแห่งไหม” จนกลายเป็นสัญลักษณ์ประจําชาติไป (ศิริ ผาสุก, 2545, หน้า 2) โดยเฉพาะผ้าไหมมัดหมี่อําเภอชนบท
จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นต้นกําเนิดของการทอผ้าไหม และเป็นแหล่งทอผ้าไหมใหญ่ที่สุดในจังหวัดขอนแก่น และเป็นสัญลักษณ์ที่คน
ทั่วไปรู้จัก ดังคํากล่าวที่ว่า “คนรู้จักเมืองขอนแก่นก็ต้องรู้จักผ้าไหมขอนแก่นและผ้าไหมเมืองขอนแก่นก็ต้องผ้าไหมของอําเภอชนบท”
(ศูนย์พัฒนาหนังสือกรมวิชาการ, 2544, หน้า 85) จุดเด่นของผ้าไหมมัดหมี่อําเภอชนบท มีความสวยงาม ลวดลายละเอียดแตกต่าง
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จากที่อื่น เอกลักษณ์ของผ้าไหมชนบทคือ “ลาย”ลายเก่าแก่ที่สืบทอดกันมา คือ ลายหมี่กง ลายขันหมากเบ็ง นอกจากนี้ยังมีการ
ประยุกต์ลวดลายและสีสันให้เข้ากับยุคสมัยตลอดเวลา อีกทั้งยังมีสถานที่สําคัญเกี่ยวกับผ้าไหมอีกแห่งหนึ่งคือ ศาลาไหมไทย เป็น
สถานที่จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับผ้าไหม มีการรวบรวมลายผ้าไหมมัดหมี่โบราณของอําเภอชนบทและภาคอีสานไว้เป็นจํานวนมาก
นับเป็นแหล่งศึกษาดูงานเกี่ยวกับหัตถกรรมการทอผ้าไหมที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทย (ศิริพร บุญชู, 2550, หน้า 66)
ปัจจุบันลวดลายผ้าไหมมัดหมี่ ในอําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ยังไม่พบว่ามีการรวบรวมข้อมูลเป็นหนังสือภาพ ซึ่งเป็นการ
คัดลอกลวดลายเดิมมาสร้างเอกลักษณ์ให้เป็นลวดลายกราฟิก เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจได้นําไปใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัย อีก
ทั้งการออกแบบลวดลายผ้าทอยังมีเทคนิคการสร้างผลิตภัณฑ์แบบเดิม ๆ ไม่มีการสร้างวิธีการออกแบบลวดลายบนผลิตภัณฑ์ในแบบ
ใหม่ ให้ตอบรับความต้องการของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องแต่งกาย ดังนั้นลวดลายจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ผู้บริโภคใช้พิจารณาตัดสินใจซื้อและยังช่วยสืบทอดวัฒนธรรมด้านการออกแบบลวดลายของอําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ให้สืบทอด
ต่อไปยังชนรุ่นหลัง
จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยมีความคิดที่จะศึกษาลวดลายกราฟิกบนผ้าไหมมัดหมี่ อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ที่ชัดเจนด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นหนังสือรวบรวมลวดลายและไฟล์ดิจิทัล อีกทั้งจะนําลวดลายกราฟิกบนผ้าไหม
มัดหมี่ของแต่ละหมวดหมู่ ทั้งลายหมี่พื้นฐาน ลายทั่วไปที่พบเห็น และลายสร้างสรรค์ มาสร้างความโดดเด่นด้านสี เทคนิค ลวดลาย
แนวความคิด พัฒนาด้วยการใช้ลวดลายกราฟิกมาทําการออกแบบลงบนผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคและ
กลุ่มเป้าหมาย ที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ศึกษาลวดลายกราฟิกบนผ้าไหมมัดหมี่ อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โดยการกําหนดขอบเขตของการ
วิจัย ซึ่งจะทําให้งานวิจัยมีความชัดเจน และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ได้กําหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วย
1. ศึกษาและออกแบบลวดลายกราฟิกบนผ้าไหมมัดหมี่ อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
1.1 การศึกษา ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผ้าไหมมัดหมี่ อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่
ลวดลายผ้าไหมมัดหมี่
1.2 การออกแบบ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา ผู้วิจัยใช้กลุ่มประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่างโดย
ผู้ให้ข้อมูลด้านการออกแบบลวดลายกราฟิกผ้าไหมมัดหมี่ ประกอบด้วยกลุ่มชาวบ้านทอผ้า อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น มีจํานวน
30 คน การวิจัยเชิงทดลองควรใช้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มละตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป เพื่อที่จะทําให้การแจกกลุ่มของค่าเฉลี่ยเข้าใกล้โค้งปกติ
(Kerlinger, 1986, p 119)
ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ โครงสร้างลวดลายผ้า แนวความคิดในการออกแบบลวดลายผ้า
2. ศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์ (หนังสือรวบรวมลวดลายและไฟล์ดจิ ิทัล)
2.1 การศึกษาประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ รูปแบบประเภทของหนังสือรวบรวมลวดลาย ภาพประกอบและรูปแบบ
ของไฟล์ดิจิทัล ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ องค์ประกอบรูปแบบของหนังสือและรูปแบบของไฟล์ดิจิทัล
2.2 การออกแบบประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้กลุ่มประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่างในด้านการออกแบบหนังสือและ
ไฟล์ดิจิทัล ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบหนังสือและไฟล์ดิจิทัล มีจํานวน 3 ท่าน
ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ รูปแบบและโครงสร้างของหนังสือ รูปแบบแนวความคิดในการสร้างหนังสือ และไฟล์ดิจิทัล
3. ประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หนังสือรวบรวมลวดลายและไฟล์ดิจิทัล)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้กลุ่มประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยกําหนดให้เป็นกลุ่มนักออกแบบกราฟิก และกลุ่ม
นักออกแบบผลิตภัณฑ์ จํานวน 30 คน ได้แก่ นักออกแบบในหน่วยงานเอกชน มีจํานวน 10 คน นักออกแบบในหน่วยงานรัฐ มีจํานวน
10 คน และนักออกแบบอิสระ มีจํานวน 10 คน (นักออกแบบทั้งหมดอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เนื่องจากมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับข้อมูลและลวดลายของผ้าไหมมัดหมี่ อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น)
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ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ความพึงพอใจในการใช้หนังสือรวบรวมลวดลายและไฟล์ดิจิทัล
4. ผลิตภัณฑ์ต้นแบบศาลาไหมไทยที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยกําหนด
ประชากรในการศึกษาคือ ผู้เยี่ยมชมศาลาไหมไทย (ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2556) จํานวน 300 คน และหากลุ่มตัวอย่างโดย
ใช้สูตรของ Taro Yamane (ที่มา: Taro Yamane. Statistics: An Introductory Analysis.1970: 886)
ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ความต้องการของแหล่งจําหน่ายผลิตภัณฑ์ศาลาไหมไทย
5. ประเมินความพึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ต้นแบบศาลาไหมไทยประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยกําหนดประชากรใน
การศึกษาคือ ผู้เยี่ยมชมศาลาไหมไทย (ในช่วงเดือนธันวาคม 2556-มกราคม 2557) จํานวน 300 คน และหากลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
ของ Taro Yamane (ที่มา: Taro Yamane. Statistics: An Introductory Analysis.1970: 886)
ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ความพึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ต้นแบบศาลาไหมไทย
6. ขอบเขตของพื้นที่การศึกษา พื้นที่เป้าหมายของการวิจัยครั้งนี้ เลือกพื้นที่อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โดยพิจารณา
จากประวัติความเป็นมาของผ้าไหมมัดหมี่ เรื่องราว ลวดลาย วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์หนังสือรวบรวม
ลวดลายและไฟล์ดิจิทัล รวมถึงเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบศาลาไหมไทย อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

ขั้นตอนการศึกษา
1. ศึกษารวบรวมเนื้อหา
1.1 ศึกษาข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร ทฤษฎี แนวคิด สื่อมัลติมิเดีย เกี่ยวกับการศึกษาออกแบบลวดลายกราฟิกบนผ้า
ไหมมัดหมี่ อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ (หนังสือรวบรวมลวดลายและไฟล์ดิจิทัล)
1.2 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบหนังสือและไฟล์ดิจิทัล
1.3 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการผลิตภัณฑ์และออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบของศาลาไหมไทย
2. การวิเคราะห์เนื้อหา
2.1 วิเคราะห์ลวดลายกราฟิกบนผ้าไหมมัดหมี่ อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.1 แบบสัมภาษณ์ เก็บข้อมูลจากกลุ่มชาวบ้านเกี่ยวกับลวดลายผ้าไหมมัดหมี่
3.2 แบบสอบถามประเมินความเหมาะสมในการออกแบบลวดลายกราฟิกสําหรับผู้เชี่ยวชาญ
3.3 แบบสอบถามแนวทางการออกแบบหนังสือรวบรวมลวดลายและไฟล์ดิจิทัล สําหรับผู้เชี่ยวชาญ
3.4 แบบสอบถามประเมินความเหมาะสมในการออกแบบร่างหนังสือรวบรวมลวดลายและไฟล์ดิจิทัล สําหรับ
ผู้เชี่ยวชาญ
3.5 แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ (หนังสือรวบรวมลวดลายและไฟล์ดิจิทัล)
3.6 แบบสอบถามหาความต้องการของแหล่งจําหน่ายผลิตภัณฑ์ศาลาไหมไทย
3.7 แบบสอบถามประเมินความเหมาะสมในการออกแบบร่างผลิตภัณฑ์ต้นแบบศาลาไหมไทย สําหรับผู้เชี่ยวชาญ
3.8 แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ต้นแบบศาลาไหมไทย
4. การตรวจแบบสอบถาม
4.1 นําแบบสอบถามที่สร้างขึน้ ทั้งหมดให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ มีจํานวน ๓ ท่าน และนําความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งหมดมาแก้ไข ปรับปรุงให้ถูกต้องเหมาะสม
5. การออกแบบร่าง
5.1 กําหนดรูปแบบของลวดลาย โดยกําหนดแนวความคิด การวิเคราะห์ พัฒนา และสรุปแบบร่าง
5.2 นําผลจากแบบสอบถามด้านรูปแบบองค์ประกอบหนังสือและรูปแบบไฟล์ดิจิทัลของผู้เชี่ยวชาญ ใช้เป็นแนวทางใน
การออกแบบหนังสือรวบรวมลวดลายและไฟล์ดิจิทัล
5.3 ออกแบบร่างบนผลิตภัณฑ์ (หนังสือรวบรวมลวดลายและไฟล์ดิจิทัล)
5.4 ออกแบบร่างโดยจัดวางลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์ต้นแบบศาลาไหมไทย
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5.5 นําผลงานที่ออกแบบให้ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบและประเมินความเหมาะสม และนําความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ทั้งหมดมาแก้ไข และปรับปรุงให้ถูกต้องเหมาะสม
6. ออกแบบผลิตภัณฑ์
6.1 ออกแบบลวดลายกราฟิกบนผ้าไหมมัดหมี่ลงสีด้วยเทคนิคโปรแกรมคอมพิวเตอร์
6.2 ออกแบบผลิตภัณฑ์หนังสือและไฟล์ดิจิทัลให้สอดคล้องกับแนวทางการออกแบบ
6.3 ออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบตามความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค โดยจัดวางลวดลายลงบนตัวอย่างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
ศาลาไหมไทย
7. ทดสอบงานออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับกลุ่มผู้บริโภค
8. ประเมินความพึงพอใจ
8.1 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ (หนังสือรวบรวมลวดลายและไฟล์ดิจิทัล)
8.2 ประเมินความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ต้นแบบศาลาไหมไทย
9. สรุป อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
10. ตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ศึกษาลวดลายกราฟิกบนผ้าไหมมัดหมี่ อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่นครั้งนี้ เป็นการศึกษาข้อมูลเนื้อหาเกี่ยวกับลวดลายผ้า
ไหมมัดหมี่ ประวัติ แนวความคิด โดยศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างลวดลายผ้า การสร้างลาย แนวความคิดในการออกแบบลวดลาย
ผ้าจากกลุ่มตัวอย่างทอผ้า อําเภอชนบท และศึกษาการออกแบบหนังสือรวบรวมลวดลายและไฟล์ดิจิทัลเกี่ยวกับองค์ประกอบรูปแบบ
แนวความคิดในการสร้างหนังสือและไฟล์ดิจิทัล รวมถึงประเมินความพึงพอใจในการใช้หนังสือรวบรวมลวดลายและไฟล์ดิจิทัล ศึกษา
ความต้องการของแหล่งจําหน่ายผลิตภัณฑ์ศาลาไหมไทย และประเมินความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ต้นแบบศาลาไหมไทย

นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ลวดลายกราฟิก หมายถึง การแสดงออกซึ่งความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของความคิด ความเชื่อ ร่องรอยอารยธรรม ด้วยจุด
เส้น รูปทรง รูปร่าง และสี บนผ้าไหมมัดหมี่ที่จะแสดงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. ผ้าไหมมัดหมี่ หมายถึง ผ้าที่มีกรรมวิธีการทอผ้าที่ใช้เทคนิคการมัดและการย้อม นําไปทอจะเกิดลวดลายบนผืนผ้าที่มี
ลักษณะคลาดเคลื่อนเหลื่อมล้ํา เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของมัดหมี่ อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
3. อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น หมายถึง สถานที่ที่เป็นต้นกําเนิดของการทอผ้าไหม และเป็นแหล่งทอผ้าไหมใหญ่ที่สุดใน
จังหวัดขอนแก่น
4. ออกแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง หนังสือรวบรวมลวดลายและไฟล์ดิจิทัล โดยใช้ลวดลายกราฟิกบนผ้าไหมมัดหมี่ อําเภอ
ชนบท จังหวัดขอนแก่น
5. ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างมาจากความต้องการของผู้เยี่ยมชมในศาลาไหมไทย
6. ความพึงพอใจ หมายถึง ความชื่นชอบในตัวอย่างผลิตภัณฑ์หนังสือรวบรวมลวดลายและไฟล์ดิจิทัล และผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ที่เข้าเยี่ยมชมใน
ศาลาไหมไทย
7. ศาลาไหมไทย หมายถึง สถานที่ที่จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับผ้าไหม มีการรวบรวมลายผ้าไหมมัดหมี่ของอําเภอชนบท
และภาคอีสานไว้เป็นจํานวนมาก และเป็นศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผ้าไหมมัดหมี่ในรูปแบบต่าง ๆ
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ผลการวิเคราะห์ และการออกแบบ
ผลการศึกษาลวดลายกราฟิกบนผ้าไหมมัดหมี่ อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
ลวดลายกราฟิกบนผ้าไหมมัดหมีม่ ีการจําแนกหมวดหมู่ทงั้ ลายหมี่พื้นฐาน ลายทั่วไปที่พบเห็น และลายสร้างสรรค์ สร้างความ
โดดเด่นด้านลวดลาย แนวความคิด ซึ่งผู้วิจัยได้ดําเนินตามขั้นตอน พบว่า
ลายจริง
1. ลายหมี่กง

ลายกราฟิก

ลักษณะของลวดลาย
เป็ น ลายต้ น แบบที่ เ ก่ า แก่ ข องผ้ า พื้ น เมื อ งในจั ง หวั ด ขอนแก่ น เป็ น ลายมั ด หมี่ ที่
ประยุกต์จากสวิงหรือแหของชาวบ้านใช้เป็นอุปกรณ์ในการทํามาหากิน สะท้อนให้
เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนลักษณะของลาย ลายผ้าจะใช้สีสลับกันอย่างสวยงาม
มีความโดดเด่นในเรื่องของสี ใช้สีที่มีความเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิม คือสีน้ําตาล (เม็ด
มะขาม) เป็นสีหลักของลวดลาย

2. ลายหมี่ขอ

เป็นลายหมี่ดั้งเดิม ลวดลายมีลักษณะเหมือนตะขอ จุดเด่นของผ้านั้นจะเป็นลายที่มี
ขนาดใหญ่ทงั้ ผืนจะใช้เส้นซิกแซกเป็นหลักสลับไปมา ส่วนของปลายเส้นจะหวัดม้วน
เข้าไป

3. ลายหมี่ข้อ

เป็นลายที่เกิดจากลักษณะของต้นไผ่ ลักษณะลําต้นเป็นข้อปล้อง และมีลําต้นเป็น
กอเป็นไม้พุ่ม จากการสังเกตลักษณะของลําต้นไผ่ขึ้นอยู่ตามหมู่บ้าน ชาวบ้านได้นํา
รูปลักษณะของต้นไผ่มาออกแบบลวดลายลวดลายจะมีลักษณะเป็นข้อ ๆ ต่อกัน
สลับกันเป็นเส้นตรง จัดวางเป็นระเบียบเต็มผืน เว้นระยะห่างให้พอดี ลงสีให้ตัดกัน
เพื่อให้ลวดลายเกิดลักษณะโดดเด่น

4. ลายหมี่หมากจับ

แรงบันดาลใจเกิดจากต้นพืช (หญ้า) ชนิดหนึ่งในธรรมชาติ เวลาเดินผ่านดอกหมาก
จั บ จะมี ลั ก ษณะเกาะติ ด แน่ น ตามเสื้ อ ผ้ า จากการสั ง เกตรู ป ลั ก ษณะที่ มี ค วาม
สวยงามในตัวของมันเอง จึงได้นํามาทําเป็นลายผ้า เกิดเป็นลายเล็ก ๆ ลักษณะของ
ลวดลายหมากจับ เป็นลายสีน้ําตาลอ่อน วางเป็นกลุ่มบนพื้นสีน้ําตาลเข้ม ในลายผ้า
หมากจั บอยู่ ร วมกั นเป็ นกลุ่ม เป็ นระเบี ยบทั่ วทั้ง ผื น เว้น ระยะห่ า งของลายอย่า ง
สวยงาม

5. ลายหมี่โคม

ในช่วงออกพรรษา จะมีงานประทีปโคมไฟในแถบอีสาน ซึ่งแต่ละหมู่บ้านจะมีการ
ทําโคมและการปล่อยโคมลอยก็เป็นศูนย์รวมแห่งความสามัคคีของชาวบ้านกับวัด
ซึ่ ง มี ค ติ ค วามเชื่ อ ว่ า การปล่ อ ยโคมนั้ น เป็ น การส่ ง เหล่ า เทวดาส่ ง ขึ้ น สู่ ส วรรค์
หลังจากนั้นท่านจะช่วยปกป้องคุ้มครองเรา โดยลวดลายมีการประยุกต์ตัวลายให้มี
ลักษณะคล้ายกับโคม มีลายหลักตรงกลางและใช้สีเหลืองทองแทนตัวโคมที่กําลัง
ส่องสว่าง ใช้สีน้ําตาลเข้มแทนดวงไฟตรงกลาง
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ลายจริง
6. ลายหมี่ใบไผ่

7. ลายหมี่ดอกแก้ว

ลายกราฟิก

ลักษณะของลวดลาย
ในสมัยก่อนมีการสร้างสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้จากภูมิปัญญาของชาวบ้าน เพื่อ
ประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจําวัน โดยลักษณะของต้นไผ่ จะมีลักษณะกลวง และ
เป็ น ปล้อ ง ๆ หากสัง เกตให้ ดีจะเห็น ว่ า ใบไผ่มี ลักษณะคล้ า ยใบหญ้ า โดยนํ า มา
ลักษณะของลําไผ่กับใบไผ่ประยุกต์ให้สวยงามตามความชอบ ลักษณะของลวดลาย
จะแบ่งออกเป็นช่อง ๆ ตามลักษณะของลายซ้าย ขวา จะเสมอกันแต่สลับกันด้วยสี
ซึ่งใช้สีแดงและสีน้ําเงินเข้ม ในการแบ่งแยกลาย เพื่อให้ลายหลักชัดเจนขึ้น โดย
ลักษณะของใบไผ่ จะเป็นเส้นทแยง เสมือนเป็นลักษณะของเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง
คนโบราณเชื่อว่า บ้านใดที่ปลูกต้นแก้วไว้ประจําบ้านจะทําให้บา้ นมีแต่สิ่งดี ๆ ซึ่งใน
สมัยโบราณได้เปรียบเทียบลักษณะของดอกแก้ว เหมือนความใสสะอาดสดใส นิยม
นําดอกแก้วไปใช้ในพิธีบูชาพระตามพิธีกรรมทางศาสนา เพื่อเสริมความเป็นสิริ
มงคลอีกด้วย ลายดอกแก้ว เป็นลายหมี่ที่เกิดขึ้นจากลักษณะของดอกแก้ว โดยตัด
ทอนรายละเอียด กลีบดอกมีสีเหลืองทอง ดูมีคุณค่า จํานวนกลีบดอกมีทงั้ หมดหก
กลีบ วางสีพื้นด้วยสีเทาเข้ม

8. ลายหมี่แมงมุม

เป็นลายประยุกต์จากสิ่งรอบตัวตามธรรมชาติ อย่างลักษณะรูปร่างของแมงมุม ที่
เป็นลักษณะของแมงมุมกําลังกางใยเป็นตาข่าย มีลําตัวที่ใหญ่มีช่วงขาที่ยาว ในลาย
จะเห็นเป็นรูปอกของแมงมุมขนาดใหญ่อย่างเด่นชัด ทําออกมาให้ลําตัวเป็นสีเหลือง
ทอง ส่วนบริเวณอกแมงมุมจะมีสีเขียวปนเหลืองอยู่ตรงกลางระหว่างหัวแมงมุม
และจะมีเส้นเหลืองเชื่อมต่อระหว่างตัวต่อตัวจนเต็มผืน เสมือนเป็นใยของแมงมุม

9. ลายหมี่เต่า

เป็นลายประยุกต์จากสิ่งรอบตัวตามธรรมชาติ ที่อยู่ตามท้องนานํามาตัดทอนให้อยู่
ในรูปลักษณะของกระดองเต่าที่กําลังหดขา จะมัดหมี่ให้เป็นรูปร่างคล้ายสีเหลี่ยม
ขนมเปียกปูน ส่วนตรงกลางจะใส่ลายเป็นจุดสีขาวมีขอบสีแดง ให้เป็นลักษณะของ
ลายกระดองเต่าตามจินตนาการของการผูกมัด
ลาย

10.ลายหมี่ผีเสื้อ

เป็นลายที่เกิดจากการมองเห็นสัตว์ตามธรรมชาติอย่างผีเสื้อ ชาวบ้านมีความเชื่อว่า
เป็นสัตว์ที่มีความสวยงามและรักอิสระ ลวดลายจะมีลักษณะเป็นผีเสื้อกําลังกางปีก
เสมือนเป็นการบินขึ้นกลางอากาศ ช่วงตัวประกอบด้วยสีหลักเด่น ๆ จํานวน ๓ สี
คือ ชมพู ม่ ว ง และเขี ย ว ตั ด ขอบด้ วยสี เหลื อ งทอง และปู พื้ น หลัง เป็ น ลายหมี่ ก ง
เพื่อให้ตัวลายหลัก มีความโดดเด่นมากขึ้น
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ลายจริง
11.ลายดอกพิกุล

ลายกราฟิก

ลักษณะของลวดลาย
เป็นการนําเอาดอกไม้อย่างดอกพิกุลมาประยุกต์ ซึ่งดอกพิกุลจะมีลักษณะเป็นดอก
เล็ก ๆ มีกลิ่นหอม นําจินตนาการมาผสมผสานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวประยุกต์เป็น
ลาย ดอกพิกุลที่เป็นตัวลาย จะมีสีเหลืองทอง และมีลายโคมห้าสีแดงเป็นกลีบดอก
และลายโคมห้าสีเหลืองทองขวางเป็นองค์ประกอบเสริม เติมเส้นไข่ปลาสีเหลือง
ทองเชื่อมต่อในแต่ละดอก อย่างสวยงาม

12. ลายช่อชบา

ดอกชบาจะนิยมปลูกไว้ตามบ้านเรือน ซึ่งนิยมปลูกกันอย่างแพร่หลาย มีลักษณะ
กลีบดอกที่ใหญ่ มีสีสันสดใส โดยจัดเรียงดอกชบาให้เป็นแถว ตัวดอกใช้สีน้ําตาล
แดง ตัด กลีบ ด้ วยสีม่ วงเข้ ม ในแต่ ละช่ อจะมี ลายเส้ น สีม่ วงสลั บกั บ สี นํ้าตาลแดง
ล้อมรอบอยู่และเชื่อมระหว่างลายด้วยเส้นสีน้ําตาลแดงในลักษณะเท่า ๆ กัน

13. ลายกงเก้า

เป็นลายมัดหมี่ประยุกต์จากสวิงหรือแหที่ชาวบ้านใช้เป็นอุปกรณ์ในการทํามาหา
เลี้ยงชีพ โดยสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนอีสานสมัยก่อน การมัดแต่ละ
ดอกจะมัดเป็นเก้าลํา โค้งลงมาหากัน เท่ากับว่าเป็นหนึ่งดอก ประกอบกับตัวลายกง
เก้ามัดซ้อนทับกัน ตกแต่งด้วยลายหมากจับสีขาวเล็ก ๆ ที่จัดวางอยู่รอบลายกงเก้า
มีลายโคมห้าสีเหลืองขอบขาวตัดเส้นเชื่อมต่อเป็นลายรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด

14. ลาย
ขันหมากเบ็ง

ลายขั น หมากเบ็ง ลัก ษณะเหมือนพานบายศรี เป็ นพานพุ่ ม ดอกไม้ สํา หรับ ใช้เ ป็ น
เครื่ อ งบู ช าในพิ ธี ก รรมประดั บ ประดาเครื่ อ งสั ก การะ ๕ อย่ า ง คํ า ว่ า หมาก สื่ อ
ความหมายว่าชิ้น หรืออัน ส่วนคําว่า เบ็ง แปลว่า ห้า ขันห้านั่นเอง ในลายผ้านั้นจะมี
ลายโคมห้ามัดขันหมากเบ็งตรงกลาง มีลายหมากจับเป็นองค์ประกอบ มัดหมี่เป็นลาย
ขันหมากเบ็งสีน้ําตาล ภายในเป็นลายโคมห้าสีน้ําตาลเข้ม มัดเป็นขันหมากเบ็งตรง
กลาง จัดวางไล่ระดับ 5 ชั้น อย่างสวยงามลงตัว

15. ลายข้าว
หลาม

ลักษณะของลายจะมัด เรียงแถวขึ้นเป็นปล้องเหมือนบ้องข้าวหลามนอนเรียงกัน
ลักษณะของลายจะเป็นปล้อง มีหมี่โคมห้าเป็นองค์ประกอบเส้นยืนจะเป็นเครือลาย
โดยตรงกลางจะได้ใช้สีทอง ส่วนตัวลายจะใช้สีน้ําตาลตัดกับสีเทา

156

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
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ลายจริง
16. ลายนาค
เกี้ยว

17. ลายหมี่นาค
ชูสน

18. ลายหมี่
ราชินี

ลายกราฟิก

ลักษณะของลวดลาย
ในสมัยก่อนชาวบ้านเชื่อว่าพญานาคเป็นสัต ว์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นสัญลักษณ์ของ
ความเชื่อของสิ่งเคารพและตัวแทนของเทพเจ้า ชาวบ้านจึงนํามาใช้มัดเป็นลายหมี่
สร้างลักษณะเครือลาย ที่เรียกว่า ไส้ปลาไหล เพื่อให้เกิดความแปลกใหม่และแตกต่าง
ของลวดลาย ตัวลายพญานาคมีสีน้ําตาลมีปลายหางสีน้ําตาล สลับกับดอกลวดลาย
หัวใจสีน้ําตาลอมส้ม
เชื่อกันว่ามีความเชื่อมโยงกับคติความเชื่อของคนไทยที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ โดยงู
หรือนาคเป็นสัญลักษณ์ร่วมกันของสังคมที่มีวัฒนธรรมทางน้ํา ดังนั้น งูหรือนาคจึง
ปรากฏอยู่มาจากคติความเชื่อของชาวบ้าน โดยลายประยุกต์นี้ดัดแปลงให้นาคอยู่ใน
ลักษณะเลื้อยบนน้ํา กําลังชูสน เป็นการแสดงถึงโชคลาภบารมี ของผู้สวมใส่ ทั้งนี้
เพราะชาวบ้านมีความเชื่อว่า ถ้าสวมใส่ลายนี้จะนําโชคลาภหรือความสิริมงคลเข้ามา
ในชีวิต ส่วนของลวดลายจะใช้ตัวของนาคเป็นสีดํา ขลิบสีเหลือง และลักษณะของ
ต้นส้นก็จะใช้สีเขียวแกมเหลือง ตัดด้วยพื้นหลังสีดําอมม่วง
ได้แรงบันดาลใจในการตั้งชื่อลายจากเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
ทรงสวมใส่ผ้ามัดหมี่ เมื่อครั้งที่พระองค์ทรงเสด็จมาเยี่ยมราษฎรที่อําเภอบ้านไผ่
จังหวัดขอนแก่น (ซึ่งเป็นอําเภอที่ติดกับอําเภอชนบท) โดยลวดลายของผืนผ้ามี
ความสวยงาม ส่งให้ผู้ที่ได้สวมใส่มีสง่าราศี ลวดลายจะประกอบด้วยลายแมงมุม
และโคมห้า มีใยแมงมุมอยู่รอบ ๆ ลายจะเป็นรูปสีเขียวขอบชมพู 4 มุม รอบลาย
กงเจ็ดสีเขียวขอบน้ําตาล มีลายโคมห้าเป็นองค์ประกอบเดินเส้นสีชมพูเชื่อมต่อเป็น
ลวดลาย
ซ้ํา ๆ กัน ที่มีความสวยงามโดดเด่นเป็นอย่างมาก

ผลการพัฒนาการออกแบบลวดลายกราฟิกบนผ้าไหมมัดหมี่ อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
หลังจากที่ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูล และสัมภาษณ์กลุ่มชาวบ้านทอผ้า พบลวดลายทั้งหมด 18 ลาย โดยผู้วิจัยได้รับความ
อนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินความเหมาะสมในการออกแบบลวดลายกราฟิก ด้านองค์ประกอบรูปร่างโครงสร้างลวดลาย
ด้านระยะจังหวะการจัดวางลวดลาย และค่าสีที่ใช้ในการออกแบบ จํานวน 3 ท่าน ดังนี้
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ชื่อลาย
1.ลายหมี่กง

ภาพลาย

แบบร่าง

2.ลายหมี่ขอ

3.ลายหมี่ข้อ

4.ลายหมี่โคม

5.ลายหมี่
ใบไผ่

6. ลายหมี่ดอก
แก้ว
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กลุ่มลายที่ 2 : ลวดลายที่พบในจังหวัด ชาวบ้านนิยมทอตามที่ผู้วิจัยรวบรวมได้ ได้แก่
1) ผ้าไหมมัดหมีล่ ายสัตว์ เกิดจากลวดลายที่นําเอาโครงสร้างของสัตว์ที่อยู่รอบ ๆ ตัวมาเป็นต้นแบบ สําหรับลวดลายที่พบ
เห็นมากที่สุด ได้แก่
ชื่อลาย
1. ลายแมงมุม

ภาพลาย

แบบร่าง

แบบลายเส้นลงสี

2) ผ้าไหมมัดหมีล่ ายพรรณไม้
ชื่อลาย
ภาพลาย
1. ลายดอกพิกุล

แบบร่าง

แบบลายเส้นลงสี

2. ลายหมี่เต่า

3. ลายหมี่ผีเสื้อ

2. ลายช่อชบา
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3) ผ้าไหมมัดหมีล่ ายสิ่งของเครื่องใช้ ชาวบ้านมีการดัดแปลงจากสิ่งของเครื่องใช้ภายในท้องถิ่น
ชื่อลาย
ภาพลาย
แบบร่าง
แบบลายเส้นลงสี
1. ลายกง
เก้า

2. ลายขัน
หมากเบ็ง

3.ลายข้าวหลาม

4) ผ้าไหมมัดหมีล่ ายเบ็ดเตล็ด เป็นลายที่ถูกถ่ายทอดมาจากจินตนาการของบรรพบุรุษผ่านบนพื้นผ้า เช่น นาคกําลังเกี้ยวพา
ราสีกัน สิ่งเหล่านี้ชาวบ้านสามารถนํามาเป็นต้นแบบลวดลายบนพื้นผ้าได้อย่างงดงามน่าอัศจรรย์ใจ
ชื่อลาย
1.ลายนาคเกี้ยว

ภาพลาย

แบบร่าง

2.ลายนาคชูสน
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กลุ่มลายที่ 3 : ลายสร้างสรรค์ เป็นลวดลายที่มีการประยุกต์พัฒนาให้ตามยุคตามสมัย ผสมผสานกับแรงบันดาลใจในการออกแบบ
ลวดลาย
ชื่อลาย
1.ลายหมี่
ราชินี

ภาพลาย

แบบร่าง

แบบลายเส้นลงสี

ผลการนําลวดลายกราฟิกบนผ้าไหมมัดหมีม่ าใช้เป็นต้นแบบ ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หนังสือรวบรวมลวดลายและไฟล์ดจิ ิทัล)
การวิเคราะห์และประเมินการออกแบบหนังสือรวบรวมลวดลายและไฟล์ดิจิตอลได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญด้าน
การออกแบบรูปเล่มของหนังสือ ทั้งด้านความสวยงาม ด้านบุคลิกภาพภาพลักษณ์ของหนังสือที่แสดงความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ
จํานวนทั้งหมด 3 ท่าน โดยแสดงรายละเอียดทั้งหมดในรูปของการบรรยาย ดังนี้
1. รูปแบบอารมณ์บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับหนังสือรวบรวมลวดลายและไฟล์ดิจิทัล มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด คือ
ภาพลักษณ์ของหนังสือมีอารมณ์บุคลิกภาพแบบสง่างาม เน้นความน่าสนใจ สละสลวยเป็นผู้ดี ตามสมัยนิยม ทันสมัย เน้นวัฒนธรรม
ประณีต บรรจง
2. โทนสีที่เหมาะสมกับลวดลายผ้าไหมมัดหมี่ อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด คือ รูปแบบ
โทนสีแบบ ART NOUVEAU เน้นความรู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติ อบอุ่น สื่อถึงธรรมชาติ ชนบท ศิลปะ หัตถกรรม
3. ชื่อของหนังสือรวบรวมลวดลายและไฟล์ดิจิทัล มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด คือ คําว่า สะออนหลาย ลายแก่นขอน
หมายถึง ลวดลายที่นิยมชมชอบของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นการแปลความหมายแบบตรงประเด็น ชัดเจนตามเนื้อหาของเรื่องที่วิจัย
4. ขนาดของหนังสือรวบรวมลวดลาย มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด คือ ขนาด A4 ขนาดมาตรฐาน มีขนาด 21x29.7ซม.
เนื่องจาก ขนาดกระดาษ A4 เป็นขนาดมาตรฐานที่มีความนิยมของหนังสือทั่วไป มีขนาดกะทัดรัด เหมาะสมกับการใช้งาน
รูปแบบหนังสือรวบรวมลวดลายและไฟล์ดิจิทัล

รายละเอียดรูปแบบ :
หนังสือชื่อ : สะออนหลาย ลายแก่นขอน
(หนังสือรวบรวมลวดลายผ้าไหมมัดหมี่จังหวัดขอนแก่น และ CD ไฟล์ดิจิตอล)
ขนาด : a4 แนวนอน 21x29.7 เซนติเมตร
บุคลิกภาพของหนังสือ : ภาพลักษณ์ของหนังสือมีอารมณ์บุคลิกภาพแบบสง่างาม เน้นความน่าสนใจ สละสลวยเป็นผู้ดี ตาม
สมัยนิยม ทันสมัย เน้นวัฒนธรรมประณีต บรรจง
Mood&Tone : รูปแบบโทนสีแบบ ART NOUVEAU เน้นความรู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติ อบอุ่น สื่อถึงธรรมชาติ ชนบท ศิลปะ
หัตถกรรม
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รายละเอียดวัสดุ :
หน้าปก : ปกแข็งไสกาว เคลือบใส
กระดาษเนื้อใน : กระดาษอาร์ตการ์ด 90 แกรม
กล่อง CD : หุ้มด้วยกระดาษอาร์ตแข็ง เคลือบใส
ผลการนําลวดลายกราฟิกบนผ้าไหมมัดหมีม่ าใช้เป็นต้นแบบ ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบศาลาไหมไทย
ผู้วิจัยกําหนดประชากรในการศึกษาคือ ผู้เยี่ยมชมศาลาไหมไทย (ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2556) จํานวน 300 คน
และหากลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane (ที่มา: Taro Yamane. Statistics: An Introductory Analysis.1970: 886)
แทนค่าได้กลุ่มตัวอย่าง 171 คน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ระดับความคลาดเคลื่อน ± 5% ผลสรุปความต้องการของแหล่งจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบศาลาไหมไทย พบว่าส่วนใหญ่ผู้สนใจและนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเยี่ยมชมเป็นเพศหญิง อายุส่วนใหญ่ คือ 40-49 ปี
ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ ในระดับปริญญาตรี อาชีพส่วนใหญ่ คือ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ส่วนใหญ่ รายได้คือ 20,001-30,000 บาท
ส่วนใหญ่การเข้าเยี่ยมศาลาไหมไทย จะมาครั้งแรกโดยลักษณะการเข้าเยี่ยมชมศาลาไหมไทย ส่วนใหญ่มากับหน่วยงาน ซึ่งในการเลือก
ซื้อสินค้าที่ศาลาไหมไทยกลุ่มที่นิยมส่วนใหญ่ คือ เสื้อผ้า ผ้า เครื่องแต่งกาย งบประมาณในการเลือกซื้อของต่อการมา 1 ครั้งส่วนใหญ่
ประมาณ 1,001 บาทขึ้นไป ในการเลือกซื้อของกลับไปฝากมากที่สุด ส่วนใหญ่คือ ซื้อใช้เอง กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ต้องการให้พัฒนาและจัด
จําหน่ายเพิ่มเติมในศาลาไหมไทยมากที่สุด ส่วนใหญ่ คือ เสื้อผ้า ผ้า เครื่องแต่งกาย นําแบบร่างที่เลือก ขึ้นรูป 2 มิติ ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างแบบร่างผลิตภัณฑ์ต้นแบบศาลาไหมไทย

แนวความคิด
การออกแบบชุดนี้เหมาะสําหรับกลุ่มสตรีวัยทํางาน อายุ 40-49 ปีขึ้นไป เป็นการนําเสนอความเรียบง่ายของชุด โดย “น้อย”
ด้วยลักษณะของชุดที่เน้นความเรียบง่าย ดูเป็นทางการ โดดเด่นด้วยโทนสี art nouveau และ “มาก” ด้วยลวดลายการผสมผสาน
ระหว่างเทคนิคการคัดลอกลายกราฟิกด้วยเทคนิคคอมพิวเตอร์ และเทคนิคการปริน้ Pattern ผสมผสานกับการจัดวางลวดลายลงบน
ชุด เกิดความกลมกลืน ต่อผู้ใส่ดูแล้วไม่เขอะเขิน ดูสุภาพ ถูกกาลเทศะ (ชุดไม่ซับซ้อนวุ่นวาย แต่เน้นความเรียบง่าย และดูดี)
ลายผ้า : เป็นลายที่เก่าแก่เป็นลายดั้งเดิม (ลายกงเก้า)
ผ้าที่ใช้ตัด : ผ้าสปันแบบนิ่ม เพื่อให้เกิดความสบายและสร้างรูปทรงที่สวยงามต่อผู้สวมใส่
เทคนิคการสร้างลวดลาย : ปริ้นสกรีนลวดลายลงบนผ้า
การจัดวางลวดลาย : เน้นวางลวดลายแบบเด่นชัด อาทิเช่น วางบนปกคอเสื้อ วางบนแถบกระโปรง
การใช้งาน : ชุดทํางานและชุดลําลอง
หมายเหตุ : ในการวิจัยครั้งนี้ ทางผู้วิจัยได้ทดลองการวิจัยด้วยการตัดชุดที่เลือกมาจากคอลเลคชั่น เพียงแค่ชุดเดียว เท่านั้น
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ข้อเสนอแนะจากการทําวิจัย
1. การออกแบบหนังสือต้องคํานึงถึงกระบวนการผลิต ไม่ว่าจะเป็นค่าสี การตีพิมพ์ ความละเอียดของภาพ วัสดุในการพิมพ์
เพื่อให้งานออกมามีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. การออกแบบและพัฒนาลวดลายควรประยุกต์ลวดลายดั้งเดิมกับแนวคิดใหม่ เพื่อให้เกิดความทันสมัยตามสมัยนิยมมาก
ขึ้น
3. ลวดลายผ้ามัดหมี่ทคี่ ดั ลอกมาจากลายดั้งเดิม ที่จัดทําโดยการใช้เทคนิคโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ถ่ายทอดลงตารางกราฟ
เพื่อเป็นการสะดวกสําหรับผู้ทอในการศึกษาลาย
4. สีสันผ้าไหมมัดหมี่ อําเภอชนบท ในปัจจุบันนั้นคาดว่ามีมากมายและหลากหลายชุดสีหรือโทนสี เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน ดังนัน้ ควรมีหลากหลายกลุ่มสีและเน้นสีสันที่เรียบง่ายและเป็นร่วมสมัยมากกว่าสีสันฉูดฉาด แต่ทงั้ นี้ยังมี
ปัจจัยเกี่ยวกับรูปแบบของชิ้นงานผลิตภัณฑ์ที่จะนําลวดลายไปใช้เป็นหลักด้วย
5. การสร้างภาพลักษณ์หนังสือควรสื่อให้เห็นถึงคุณค่าและประวัติความเป็นมาอันยาวนาน เป็นเอกลักษณ์ในวงการ
แต่ในขณะเดียวกันควรแสดงภาพลักษณ์ของความร่วมสมัย แสดงให้เห็นถึงการรับรู้เท่าทันกระแสความต้องการและเทคโนโลยีสมัยใหม่
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยต่อไป
1. ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาลวดลายดั้งเดิมเพียงอย่างเดียว แต่ผู้วิจัยยังขาดลวดลายของผ้าที่นํามาต่อยอด เมื่อต่อยอด
แล้ว ผู้วิจัยจะต้องศึกษาแนวทางการออกแบบประยุกต์ลวดลายดั้งเดิม ให้เกิดความทันสมัย เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความน่าสนใจต่อผู้พบ
เห็น
2. ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษารูปแบบการออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องแต่งกาย เกี่ยวกับแนวทางการออกแบบ
เพียงอย่างเดียว แต่ผู้วิจัยยังขาดการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยการผลิต ได้แก่ แนวทางการออกแบบ วัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต ต้นทุน เป็น
ต้น
3. ควรศึกษากลุ่มเป้าหมายใหม่ในตลาด อย่างเช่น กลุ่มวัยรุ่น หรือกลุ่มวัยทํางาน เนื่องจากกลุ่มพวกนี้มีกําลังซื้อมากกว่า
กลุ่มอื่น และยังสามารถพัฒนาลวดลายผ้าทอให้เข้ากับเสื้อผ้ายุคปัจจุบัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในยุคสมัยใหม่
4. ควรศึกษารูปแบบลายผ้าของที่อื่น เนื่องจากลวดลายผ้าแต่ละท้องถิ่นก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะแตกต่างกันไปตาม
สภาพแวดล้อม บริบทของสังคม เพื่อให้เกิดความแตกต่างทางด้านความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาเฟอร์นิเจอร์จากผักตบชวา ของกลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านวงฆ้อง อําเภอลานกระบือ จังหวัด
กําแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการผลิตและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์จากผักตบชวาบ้านวงฆ้อง และประเมินความ
พึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนารูปแบบเฟอร์นิเจอร์จากผักตบชวาที่ออกแบบขึ้นใหม่ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ กลุ่ม
ผู้บริโภคที่มีความพึงพอใจต่อการพัฒนารูปแบบเฟอร์นิเจอร์จากผักตบชวาบ้านวงฆ้อง ในตําบลลานกระบือ โดยกําหนดกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยการพัฒนารูปแบบเฟอร์นิเจอร์จากผักตบชวาที่ออกแบบขึ้นใหม่ จากกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มผู้บริโภคที่มีความ
สนใจในงานเฟอร์นิเจอร์ ในอําเภอเมืองกําแพงเพชร จํานวน 4,830 คน การกําหนดขนาด กลุ่มตัวอย่างโดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบ
บังเอิญ (Accidental Sampling) ตามทฤษฎีของ Glenn จึงได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 98 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนารูปแบบเฟอร์นิเจอร์จากผักตบชวารูปแบบบ้านวงฆ้องและนําข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบว่าแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ต้นแบบเฟอร์นิเจอร์จากผักตบชวาออกแบบรูปแบบภายใต้แนวคิด รูปทรงเรขาคณิต กําหนดขนาดตามขนานสัดส่วนของมนุษย์
เน้นเพื่อประโยชน์ใช้สอย ซึ่งผลการประเมินมาตรฐานผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ต้นแบบจากผู้เชี่ยวชาญ และผลการประเมินความพึง
พอใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเฟอร์นิเจอร์ จากผักตบชวารูปแบบใหม่อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( x = 4.52, S.D.=
0.01)

ABSTRACT
The research of the developing furniture from water hyacinth of Ban Wongkong Water Hyacinth
Basketwork Club, Lankrabue District, Kamphaengphetprovince has a objective in studying the process and
development of furniture from water hyacinth and contentment of the consumer toward the new design of
water hyacinth-furniture The population used in the research: consumer satisfaction with development of
furniture from water hyacinth house band Gong. In Tambon lankrabue by samples used in research.
Development of a water hyacinth furniture from the new design. From a sample group of consumers that
are interested in furniture. In Amphoe mueang kamphaeng Phet number 4830 sample sized ones by means
of sampling the accident Accidental Sampling based on the theory of Glenn has a sample of 98 people, a
tool used in the research is composed of Questionnaire, satisfaction with development of a water hyacinth
furniture from home styles, Gong and the information provided by the data analysis the average value per
cent Standard deviation (S.D.)
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The research developing the original water hyacinth-furniture by design it in geometric shapes,
setting the size using human physiology, focuses on the utility of the product resulted from the evaluation
in standard of furniture development of the specialist and from the consumer satisfaction survey in
developing the original water hyacinth-furniture are in the level of very high.
Keywords Production Developing basketwork product Furniture from water hyacinth of BanWongkong

บทนํา
ศิลปกรรมท้องถิ่น มีอิทธิพลต่อโลกในยุคปัจจุบันนี้มากไม่ว่าสิ่งใดๆในโลกล้วนเกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์การเปลี่ยนแปลง
รูปทรงของธรรมชาติให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ความต้องการด้านการใช้งานความสะดวกสบาย และทางด้านจิตใจเป็น
ความต้องการของมนุษย์อย่างไม่จํากัดมนุษย์ต้องการสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอจึงเกิดแรงผลักดันให้มีการสร้างสรรค์ผลิตงานต่าง ๆ
รอบตัวเรา จะสังเกตได้ว่าแต่ละสิ่งนั้นล้วนมีการจัดการทั้งสิ้น เช่น บ้านพักอาศัยมนุษย์รู้จักการนําวัสดุท้องถิ่นมาประกอบเป็นที่
พักอาศัยหลบแดดฝนหรือเพื่อความเป็นส่วนตัว จนกลายมาเป็นปัจจัยหนึ่งในสิ่งที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตและมีวิวัฒนาการ
แปรเปลี่ยนมาโดยตลอดตามความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์มีการออกแบบดัดแปลงแก้ไข้และปรับปรุงให้เหมาะสมกับยุคสมัยและ
เทคโนโลยี ยุ ค สมั ย นั้ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่ า ง ๆ เช่ น เดี ย วกั น ย่ อ มมี วิ วั ฒ นาการแปรเปลี่ ย นตามไปด้ ว ยจึ ง พบเห็ น สิ่ ง อํ า นวยความ
สะดวกสบายและเพิ่มความสุขทางกายใจมากยิ่งขึ้น (วรรณี สหสมโชค, 2549,หน้า 1)
กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านวงฆ้อง ซึ่งมีการจัดตั้งศูนย์หัตกรรมผักตบชวาขึ้น ในปี พ.ศ. 2543 ของกลุ่มสตรีบ้านวงฆ้อง
อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร นําโดยนางลําพึง สุวรรณจันทร์รัศมีได้เป็นผู้นําในการรวมกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านวง
ฆ้อง จัดตั้งกลุ่มอาชีพสตรีขึ้นใหม่หมู่บ้านเพื่อการสร้างงานสร้างรายได้แก่สมาชิกในชุมชนการดําเนินการในเบื้องต้นนั้นกลุ่มได้
กําหนดให้สมาชิกผู้ก่อตั้งได้เสนอกิจกรรมงานอาชีพคนละ 1ชิ้นงานเพื่อที่ประชุมกลุ่มทําการคัดเลือกและหนึ่งในงานอาชีพที่ได้ถูก
นําเสนอคือการจักสานผักตบชวาซึ่งเมื่อได้พิจารณาถึงความพร้อมทางด้านวัตถุดิบทักษะต้นทุนความรู้และการตลาดสมาชิกจึงลง
ความเห็นร่วมกัน เป็นกิจกรรมเสริมอาชีพของสมาชิกจากนั้นจึงจัดตั้งเป็นกลุ่มจักสานผักตบชวาหมู่บ้านวงฆ้อง โดยได้รับ
คําแนะนําในการผลิตจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอลานกระบือสนับสนุนการจัดส่งเจ้าหน้าที่ให้ความรู้และรูปแบบใน
การจักสานเป็นเวลา 10 วันและได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําเตาอบแห้งผลิตภัณฑ์จากแหล่งน้ํามันสิริกิติ์
โดยลักษณะของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจักสานผักตบชวาหมู่บ้านวงฆ้องได้ดําเนินการออกแบบรูปทรงลวดลาย
ของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เช่น กระเป๋า ตะกร้า แจกัน กล่องใส่ของฯลฯ ความภาคภูมิใจของกลุ่มจักสานผักตบชวาหมู่บ้าน
วงฆ้อง คือ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านวงฆ้องเกิดจาก การรวมกลุ่มของคนในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นการนําวัตถุดิบใน
หมู่บ้านที่ไม่มีค่ามาแปรรูปให้มีราคาและคุณค่าซึ่งเป็นอาชีพเสริมทําให้คนในชุมชนมีรายได้ นอกจากนี้กลุ่มหัตถกรรมผักตบชวา
ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของบุคคล กลุ่ม/องค์การต่าง ๆ ที่สนใจ เพื่อจะได้สืบทอดภูมิปัญญาทางด้านนี้ให้คงอยู่ต่อไปโดยมีการ
ดําเนินการออกแบบและพัฒนาฝีมือมาโดยต่อเนื่อง ในด้านรูปทรงต่าง ๆ เช่นกระเป๋าตะกร้าแจกันกล่องใส่ของ และมีการ
พัฒนาลวดลายต่าง ๆ โดยทางกลุ่มจักสานผักตบชวายังมีความต้องการทางการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ เพื่อทําให้เกิดความ
น่าสนใจมากยิ่งขึ้น
เฟอร์นิเจอร์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่คู่กับคนไทยทุกบ้านเรือนมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีเฟอร์นิเจอร์ ไว้สําหรับใช้งาน
ต่าง ๆ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์มีการพัฒนารูปแบบที่ทันสมัย มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมไปถึงการ
นําวัสดุที่ได้จากธรรมชาติมาประยุกต์ใช้กับการออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ เพื่อให้มีรูปแบบที่น่าสนใจ และมีความเป็น
เอกลักษณ์ของกลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านวงฆ้อง อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาและพัฒนาวัสดุ
ธรรมชาติของผักตบชวาซึ่งเป็นพืชเจริญเติบโตได้ง่าย จึงมีการนํามาพัฒนาเป็นเฟอร์นิเจอร์ เนื่องจากเป็นพืชที่เส้นใยสามารถที่จะ
นํา มาทํา เป็ น ผลิตภั ณ ฑ์ ไ ด้ห ลายชนิด จึง ได้มีก ารพัฒ นารู ป แบบเฟอร์นิเจอร์ จ ากผลิตภัณ ฑ์ผัก ตบชวา เพื่อเพิ่ม ทางเลือกที่
หลากหลายให้แก่กลุ่มผู้บริโภค โดยใช้การบูรณาการองค์ความรู้ใหม่ กับความสามารถ และความถนัดเดิมของ กลุ่มจักสาน
ผักตบชวาบ้านวงฆ้อง เป็นการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชน
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษากระบวนการผลิตของชุมชนกลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านวงฆ้องเพื่อนํามาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ
2. เพื่ อ พั ฒ นาเฟอร์ นิ เ จอร์ จ ากผั ก ตบชวาของกลุ่ ม จั ก สานผั ก ตบชวาบ้ า นวงฆ้ อ ง อํ า เภอลานกระบื อ จั ง หวั ด
กําแพงเพชร
3. เพื่อประเมินคุณภาพ มผช.402/2547 และความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนารูปแบบเฟอร์นิเจอร์จาก
ผักตบชวาบ้านวงฆ้องที่ออกแบบขึ้นใหม่
ขอบเขตการวิจัย
การศึกษากระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์จากผักตบชวาของชุมชน กลุ่มจักสานผักตบชวา ประกอบด้วย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหาได้แก่
1.1 ขอบเขตด้านเนื้อหาของกระบวนการผลิต รูปแบบผลิตภัณฑ์ และลวดลาย
1.2 ขอบเขตการผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากผักตบชวา จํานวน 4 ตัว ได้แก่ โต๊ะกลาง จํานวน 1 ตัว เก้าอี้
ยาว จํานวน 1 ตัว และเก้าอี้เดี่ยว จํานวน 2 ตัว
1.3 ขอบเขตด้านความพึงพอใจ ในด้านของรูปแบบ หน้าที่ใช้สอย และความสะดวกสบายในการใช้งาน
1.4 ขอบเขตด้านมาตรฐานของมาตรฐาน (มผช.402/2547) ประกอบด้วยลักษณะทั่วไป เส้นผักตบชวา
ลวดลาย สี การประกอบด้วยวัสดุอื่น และการเคลือบเงา
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างได้แก่
2.1 ขอบเขตประชากรที่ใช้ในการวิจัยจํานวน 18 คน ประกอบด้วยกลุ่มผู้นําท้องถิ่น จํานวน 2 คน และ
กลุ่มผู้ผลิต จํานวน 16 คน
2.2 ขอบเขตกลุ่มตัวอย่างจํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย กลุ่มผู้นําท้องถิ่น นายโชย สุวรรณจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน
วงฆ้อง และกลุ่มผู้ผลิตผักตบชวาจํานวน 2 คน ได้แก่ นางลําพึง สุวรรณจันทร์รัศมี และนางระพิน เช็กศูนย์
ด้านการพัฒนารูปแบบเฟอร์นิเจอร์จากผักตบชวา ของกลุ่มจักสานบ้านวงฆ้อง อําเภอลานกระบือ จังหวัด
กําแพงเพชรกําหนดขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
2.3 ขอบเขตประชากรที่ใช้ในการวิจัยจํานวน 18 คน กลุ่มผู้ผลิตจํานวน 16คน และ นักพัฒนาชุมชน จํานวน
2 คน
2.4 ขอบเขตกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 3 คน ประกอบด้วยนักพัฒนาชุมชน นางสาวเกสร กันสุ่ม กลุ่มผู้ผลิต
ผักตบชวาจํานวน 2 คน นางลําพึง สุวรรณจันทร์รัศมี และนางระพิน เช็กศูนย์
3. ขอบเขตด้านการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนารูปแบบ
จากกลุ่มผู้บริโภคที่มีความสนใจในงานเฟอร์นิเจอร์ ในตําบลลานกระบือ โดยมีกลุ่มประชากร จํานวน 4,830 คน
(องค์การบริหารส่วนตําบลลานกระบือ, 2554, หน้า 6) โดยมีการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางสําเร็จรูป ตามวิธีสุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ตามทฤษฎีของ Glenn (2004 as cited in Yamane, 1967 อ้างอิงใน บุญชม
ศรีสะอาด, 2535, หน้า 48) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน ±10% และระดับค่าความเชื่อมั่นที่ 95% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ในการ
วิจัยทั้งสิ้น จํานวน 98 คน

วิธีดําเนินการวิจัย
ในการพั ฒ นาเฟอร์ นิ เ จอร์ จ ากผั ก ตบชวา ของกลุ่ ม จั ก สานผั ก ตบชวาบ้ า นวงฆ้ อ งอํ า เภอลานกระบื อ จั ง หวั ด
กําแพงเพชร ผู้วิจัยได้กําหนดวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้
1. การศึกษากระบวนการผลิตของชุมชนกลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านวงฆ้องเพื่อนํามาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ
ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือแบบสัมภาษณ์การศึกษาการผลิตงานจักสานผักตบชวา ของชุมชนกลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านวงฆ้อง เพื่อการ
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล เมื่อสรุปข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะนํามาวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับเนื้อหา
แนวคิด เพื่อนํามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
2. การพั ฒ นาเฟอร์นิ เ จอร์ จ ากผั ก ตบชวาของกลุ่ ม จัก สานผั ก ตบชวาบ้ า นวงฆ้อ ง อํ า เภอลานกระบื อ จั ง หวั ด
กําแพงเพชร ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือ แบบประเมินรูปแบบผลิตภัณฑ์ โดยรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสม ประเมินโดย
167

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
_________________________________________________________________________________________
1. นางลําพึง สุวรรณจันทร์รัศมี ประธานกลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านวงฆ้อง
2. นางระพิน เช็กศูนย์ รองประธานกลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านวงฆ้อง
3. นางสาวเกสร กันสุ่ม นักพัฒนาชุมชนจังหวัดกําแพงเพชร
เพื่อนํามาซึ่งรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์มาก
ที่สุด
3. การประเมินคุณภาพ และความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนารูปแบบเฟอร์นิเจอร์จากผักตบชวาบ้านวง
ฆ้องที่ออกแบบขึ้นใหม่ โดยทําการประเมินความพึงพอใจ
1.ผู้ช่วยศาสตราจาย์สฤษณ์ พรมสายใจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ โปรแกรมวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
2.อาจารย์ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ โปรแกรมวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
3. นางสาวพันวรรษา ด้วงเนียม นักวิชาการมาตรฐานสินค้าจังหวัดกําแพงเพชร
โดยการวิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อสรุปผลในด้านความพึงพอใจต่อ
มาตรฐาน มผช. 402/2547 ที่มีต่อการพัฒนาเฟอร์นิเจอร์จากผักตบชวาของกลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านวงฆ้อง
การแปลผลการประเมินระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ต้นแบบเฟอร์นิเจอร์จากผักตบชวา กําหนดค่าในการวัด คือ มาตรวัด
แบบลิเคิร์ท (Likert-type Scale) ดังนี้
กําหนดเกณฑ์แบ่งช่วงคะแนนเฉลี่ยดังนี้ (ธานินทร์ ศิลปะจารุ, 2553, หน้า 75)
5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย
1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การพัฒนาเฟอร์นิเจอร์จากผักตบชวา ของกลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านวงฆ้อง อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร
ผู้วิจัยได้ดําเนินงานและวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาโดยดําเนินงานวิจัยให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ดังนี้
1. สรุปผลกกระบวนการผลิตของชุมชนกลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านวงฆ้อง
จากการสัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ การศึกษาเรื่องกระบวนการผลิต รูปแบบและลวดลาย ของชุมชนกลุ่ม
จักสานผักตบชวาบ้านวงฆ้อง ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันมาพัฒนา และความรู้ทางด้านกระบวนผลิตในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อ
พัฒนาเป็นรูปแบบเฟอร์นิเจอร์จากผักตบชวา ซึ่งกลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านวงฆ้อง ที่เกิดจากการ่วมตัวของคนในชุมชน เพื่อ
นําไปสู่งานหัตถกรรมหรืองานฝีมือที่เกิดจากภูมิปัญญา ความรู้ทางท้องถิ่นเพื่อนํามาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ ที่มีผลต่อการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากผักตบชวาของชุมชนกลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านวงฆ้องอําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร
ดังนี้
1.1 ด้านแปรรูปวัสดุผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
1.1.1 การคัดเลือกขนาดผักตบชวา ต้องเลือกขนาดของก้านผักตบชวา ที่มีความยาวไม่ต่ํา 1 ฟุต
นําต้นผักตบชวามาล้างให้สะอาดและนําไปต้นผักตบชวามาตากแดดจนแห้ง
1.1.2 ล้างผักตบชวาที่ทําการล้างทําความสะอาดเรียบร้อย นําผักตบชวามาตากแดดให้แห้ง ใช้เวลา
ประมาณ 3 – 5 วัน หรือจนกว่าจะแห้งสนิท เมื่อแห้งแล้วผักตบชวาจะเป็นสีขาว
1.1.3 เครื่องรีดเส้นผักตบชวา ที่จะนํามาทําเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ การรีดผักตบชวา จะใช้เครื่องรีด
ผักตบชวาเพื่อให้แบนเรียบ ก่อนนําไปขึ้นรูป
1.1.4 การถักเปียโดยการนําผักตบชวาที่ได้แบ่งไว้เป็นส่วน ๆ จํานวน 3 เส้นมารวบกันทั้ง 3 เส้นเข้าด้วยกัน
ต่อมาถักขึ้นและลงเป็นเปียเหมือนการถักเปียผม จนสุดเส้นผักตบชวาการต่อเส้นผักตบชวา โดยนําเส้นผักตบชวาเส้นใหม่มา
ประกบเส้นเปียต่อกัน และรวบเส้นที่ต่อไว้กับเส้นใหม่เข้าด้วยกัน แล้วถักเปียไปเรื่อย ๆ ประมาณ 35 - 50 เมตร
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1.1.5 ฉีกออกเป็นเส้นเล็ก ๆ นําเส้นผักตบชวาม้วนเป็นลายเกลียว โดยใช้เส้นผักตบจํานวน 2 เส้น เพื่อ
เตรียมไว้ทําการขึ้นรูป
1.1.6 การขึ้นรูปกระเป๋าผักตบชวา นําเส้นเปียหรือเส้นเกลียวมาถักขึ้นรูปกระเป๋า โดยแบบพิมพ์โฟมต้นแบบ
ในการขึ้นรูป ใช้เข็มหมุดปักตรงจุดเริ่มต้นจากก้นกระเป๋า ถักเป็นลวดลายต่าง ๆ ตามรูปแบบและความสูงที่ต้องการ
1.1.7 การขึ้นรูปตะกร้าทรงกลม นําเส้นผักตบชวาที่ทําการถักเปียไว้มาขึ้นรูป ตามต้นแบบโฟมที่มีลักษณะ
รูปทรงที่กําหนด ในการขึ้นรูปโดยการขึ้นรูปจากฐานด้านบนลงมาด้านล่าง โดยใช้เส้นผักตบชวาเป็นตัวขัดกับเส้นผักตบลายเปีย
จนเสร็จสมบรูณ์
1.2 ด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวาบ้านวงฆ้อง
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวาบ้านวงฆ้อง ในรูปทรง ต่าง ๆ เช่น กระเป๋า ตะกร้า แจกันซึ่ง
มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง จากหน่วยงานภายนอก และการนําทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญ มาสู่การพัฒนาต่อยอด
กระบวนการขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากผักตบชวาของกลุ่มจักสานบ้านวงฆ้อง

ภาพ 1 แสดงผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวาบ้านวงฆ้อง
1.3. ด้านลวดลายผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวาบ้านวงฆ้อง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยทางกลุ่มได้ดําเนินการออกแบบรูปทรง ลวดลายผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา โดยการ
พัฒนาฝีมือด้วยความชํานาญต่อเนื่อง ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักตบชวาในรูปแบบลวดลายต่าง ๆ เช่น แสดงลายน้ําไหลลาย 2
ลายก้างปลา ลายน้ําไหลเปีย ลายเม็ดแตง ลายเปียโชว์ลายดอกแก้ว ลายแมงมุม 4 ขา ลายตาเชลว ลายดอกพิกุล เป็นต้น การ
ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ซึ่งถือว่าเป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านของอําเภอลานกระบือ ที่ได้เกิดแนวความคิดในการรวมกลุ่ม
กันขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขอไทย ในด้านการจักสาน โดยการนําผักตบชวามาประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่สร้างรายได้ให้กับ กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านวงฆ้อง อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร
(ลําพึง สุวรรณจันทร์รัศมี นายโชย สุวรรณจันทร์ และ นางระพิน เช็กศูนย์, 2555 : สัมภาษณ์)
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ลายน้ําไหลลาย 2

ลายเปียโชว์

ลายดอกแก้ว

ลายก้างปลา 2

ลายน้ําไหลเปีย

ลายแมงมุม 4 ขา

ลายตาชเหลว

ลายดอกพิกุล

ลายเม็ดแตง

ภาพ 2 แสดงลวดลายผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวาบ้านวงฆ้อง
2. ผลการพัฒนาเฟอร์นิเจอร์จากผักตบชวาของกลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านวงฆ้อง อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร
จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลทั่วไป ของกลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านวงฆ้องการศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากผักตบชวา และความรู้ในกระบวนขั้นตอนการทําผลิตภัณฑ์ ในรูปแบบต่าง ๆ จากทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนําไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากผักตบชวารูปแบบใหม่ สิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจาก
กระบวนการทางความคิดที่สั่งสมมาจากประสบการณ์ เพื่อนําไปสู่งานหัตถกรรมท้องถิ่น ผู้วิจัยได้มีการพัฒนารูปแบบเฟอร์นิเจอร์
จากผักตบชวาของกลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านวงฆ้อง ผู้วิจัยสรุปแนวความคิด ในการพัฒนาเฟอร์นิเจอร์จากผักตบชวา ของกลุ่ม
จักสานผักตบชวาบ้านวงฆ้องออกแบบตามแนวคิดกําหนดรูปเป็นแบบรูปทรงเรขาคณิต ได้ผลิตภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์จากผักตบชวา
ของกลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านวงฆ้อง จํานวน 5แบบ โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจในด้านรูปแบบจากผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้
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ตาราง 1 แสดงผลวิเคราะห์การพัฒนารูปแบบเฟอร์นิเจอร์จากผักตบชวาบ้านวงฆ้อง อําเภอลานกระบือจังหวัดกําแพงเพชร
จํานวน 5 รูปแบบ
แบบที่

การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์

x

ระดับความพึงพอใจ
S.D.
แปลผล

1.

4.33

0.58

มากที่สุด

2.

4.67

0.58

มากที่สุด

3.

4.00

1.00

มาก

4.

3.67

0.58

มาก

5.

4.33

0.58

มากที่สุด

4.20

0.19

มากที่สุด

รวม

จากตาราง 1 ผลการวิจัยพบว่า การประเมินความพึงพอใจของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ที่มีต่อการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากผักตบชวา ของกลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านวงฆ้อง อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร อยู่ในระดับ
มากที่สุด คือรูปแบบที่ 2 ซึ่งเป็นรูปทรงที่ทางกลุ่มมีความสนใจ และสามารถทําได้เนื่องจากมีรูปทรงที่มีความโค้งมน จากการ
พัฒนารูปแบบเฟอร์นิเจอร์จากผักตบชวาของกลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านวงฆ้อง อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ มีความพึงพอใจต่อการพัฒนารูปแบบเฟอร์นิเจอร์จากผักตบชวา ทั้ง 5 แบบในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( x =4.20, S.D.= 0.19) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผู้เชี่ยวชาญ มีความพึงพอใจในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์แบบที่ 2 อยู่
ในระดับมากที่สุด( x = 4.67, S.D.= 0.58) รองลงมา คือ ผลิตภัณฑ์รูปแบบที่1 ( x = 4.33, S.D.= 0.58) กับ ผลิตภัณฑ์ รูปแบบ
ที่ 5 ( x = 4.33, S.D.= 0.58) ผลิตภัณฑ์รูปแบบที่ 3 ( x =4.00, S.D1.00) และผลิตภัณฑ์รูปแบบที่ 4 ( x =3.67, S.D.= 0.58)
กระบวนการและขั้นตอนการผลิตเฟอร์นิเจอร์จากผักตบชวา ของกลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านวงฆ้อง อําเภอสานกระบือ
จังหวัดกําแพงเพชร ผู้วิจัยได้ดําเนินการผลิตเฟอร์นิเจอร์จากผักตบชวา โดยมีกระบวนการผลิตตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
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ภาพ 3 แสดงการประกอบโครงสร้างเก้าอี้เดี่ยว
การทําโครงสร้างเก้าอี้เดี่ยว ใช้ไม้อัดขนาด 10 มิลลิเมตร มาเป็นโครงสร้างด้านบนของตัวเก้าอี้ โดยมีการร่างแบบตาม
ขนาดที่ได้กําหนดไว้บนไม้อัดและทําการตัดโครงสร้างจํานวน 2 ชิ้น เพื่อการทําโครงสร้างจํานวน 2 ตัว การทําโครงสร้างเดียว
โดยการใช้ไม้ MDF ขนาด 20 มิลลิเมตร เป็นโครงสร้างในภาย หรือที่เรียกว่า การวางลูกตั้งให้กับโครงสร้าง เพื่อทําให้เกิดความ
แข็งแรงมากยิ่งขึ้น การวางลูกตั้งโครงสร้างภายใน จํานวน 7 ชิ้น ต่อ 1 ตัว การประกอบทําโครงสร้างเดียว โดยการใช้แม็กยิงตะปู
หรือการตอกตะปูขนาด 2 นิ้ว ในการยึดติดชิ้นงานนั้น จะใช้กาวลาเท็กซ์ทายึดติดไม้เป็นโครงสร้างภายใน เพื่อทําให้เกิดความ
แข็งแรงมากยิ่งขึ้น

ภาพ 4 แสดงการทําโครงสร้างเก้าอี้ยาว
การทําโครงสร้างเก้าอี้ยาว จะใช้ไม้อัดขนาด 20 มิลลิเมตร จะมีความหนามากกว่าเก้าอี้เดียว เนื่องจากเก้าอี้ยาวเป็น
เก้าอี้ที่สามารถนั่งได้ 2-3 คน จึงต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรง เพราะต้องรองรับน้ําหนักมาก และการตัดชิ้นงานตามขนาดสัดส่วนที่
ทําการร่างแบบไว้ จํานวน 2 ชิ้น การประกอบโครงสร้างเก้าอี้ยาว จะใช้ไม้ MDF ขนาด 20 มิลลิเมตร เป็นลูกตั้งในการทํา
โครงสร้างมากว่าเก้าอี้เดียว จํานวน 11 ชิ้น เพื่อรองรับน้ําหนัก จึงต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรง

ภาพ 5 แสดงการทําสร้างโครงสร้างโต๊ะกลาง
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การทําโครงสร้างโต๊ะกลาง ที่มีลั กษณะโค้งและมี ขนาดเล็ก ใช้ไม้ อัดขนาด 15 มิ ลลิเมตร มีการตั ดโครงสร้างตาม
ลักษณะที่กําหนด(ซ้าย) และการทําโครงสร้างที่มีลูกตั้งในลักษณะแนวนอน และทําการยึดติดด้วยกาวลาเท็กซ์และยิงตะปูแม็กลม
(ขวา) เพื่อทําให้เกิดการยึดติดได้ง่ายขึ้น ในขณะที่ทําการจักสานต้นแบบ

ภาพ 6 แสดงการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา
ขั้นตอนการขึ้นรูปผลิตผักตบชวา ด้วยการยึดติดหวายในลักษณะแนวตั้ง เพื่อเป็นการสานขัดกับผักตบชวา ในการขึ้น
รูปผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากผักตบชวา โดยการผ่าครึ่งเส้นหวายแล้วทําการเหลาเพื่อลบคมไม้ให้เรียบร้อยเพื่อการขึ้นรูป
ผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนต่อไป การสานขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ จากผักตบชวา โดยใช้เส้นผักตบชวาที่ถักเป็นเส้นเปียเส้นเล็ก ๆ
มาทําการสานในลักษณะลายขัด คือการยก 1 ขัด 1 สลับกับไปมา ตามโครงสร้างที่กําหนดไว้ มีลักษณะของการสานจากด้าน
นอก เข้ามาทางด้านในจนรอบตัวเก้าอี้ยาว การสานขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากผักตบชวา จบรอบทั้งด้านนอกและด้านใน
ของโครงสร้างเก้าอี้ยาวที่สร้างไว้ตามกําหนด จนเสร็จสมบรูณ์

ภาพ 7 แสดงรูปแบบเฟอร์นิเจอร์จากผักตบชวาและการอบรมควัน
ขั้นตอนการอบรมควันผักตบชวา ทําให้ผลิตภัณฑ์ผักตบชวาไม่เกิดเชื้อรา โดยการใช้ถุงพลาสติก หรือถุงดําในการคุม
ชิ้นงาน เนื่องจากชิ้นงานมีขนาดใหญ่ จึงต้องใช้ถุงพลาสติก คุมแทนการใช้ตู้อบ และใช้เวลาการอบ 1-2 วัน หลังจากอบกํามะถัน
แล้วนําชิ้นงานมาตากแดดประมาณ 2-3 วัน เพื่อการกําจัดกลิ่นเหม็นของสารกํามะถันที่ใช้ในการอบ
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ภาพ 8 แสดงการพ่นเคลือบเงาผลิตภัณฑ์ผักตบชวาและการตกแต่งชิ้นงานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา
การพ่นเคลือบเงาผลิตภัณฑ์ผักตบชวา เพื่อทําให้ผลิตภัณฑ์ผักตบชวามีความคงทนมากยิ่งขึ้น และยังช่วยป้องกันแมลง
ต่าง ๆ การพ่นเคลือบนั้น จะใช้แล็กเกอร์ หรือ วานิส ในการพ่นเคลือบจนทั่วชิ้นงาน การตกแต่งชิ้นงานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา
ด้วยหนังเพื่อเป็นการตกแต่งชิ้นงานให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และการทําเบาะนั่งด้วยผ้ากํามะหยี่สีดําในการหุ้มตัวเบาะและยัง
มีกระจกบนหน้าโต๊ะกลางเพื่อสามารถวางของได้
3. ผลการประเมินคุณภาพ และความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนารูปแบบเฟอร์นิเจอร์จากผักตบชวาที่
ออกแบบขึ้นใหม่
3.1 สรุปผลการประเมินคุ ณภาพต่อการพัฒนารูปแบบเฟอร์นิเจอร์จากผั กตบชวา และการประเมินมาตรฐาน
มผช.402/2547 เฟอร์นิเจอร์จากผักตบชวาของกลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านวงฆ้อง อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร
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ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจมาตรฐาน มผช. 402/2547 ผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้เชี่ยวชาญ
ลักษณะ
ที่ตรวจสอบ
1. ลักษณะทั่วไป
2. เส้นผักตบชวา
3. ลวดลาย
4 สี
5. การประกอบ
ด้วยวัสดุอื่น

6. การเคลือบเงา

ระดับความพึงพอใจ
เกณฑ์ที่กําหนดมาตรฐาน มผช. 402/2547
ประณีต สวยงาม แข็งแรง มั่นคง รูปทรงเหมาะสม
ไม่บิดเบี้ยวไม่มีรา ปรากฏให้เห็นเด่นชัด
มีขนาดของเส้นสม่ําเสมอ เหนียวนุ่มไม่เปราะ/ขาด
ง่าย
ประณีต สวยงาม ถูกต้องตามลักษณะลาย และไม่
เห็นรอยต่อลายเด่นชัด
สม่ําเสมอ (ยกเว้นกรณี ที่มีการย้อมไล่ระดับสี) ไม่
ด่าง หลุดลอก เมื่อลูบผลิตภัณฑ์ สีต้องไม่ติดมือ
ประณีต ติดแน่น คงทน บริเวณรอยต่อเรียบร้อย
ไม่เห็นร่องรอยของตะปูหรือโลหะ และไม่มีรอย
เปรอะเปื้อนของสารที่ใช้ยึดติดชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน
กรณี เ ป็ น โลหะต้ อ งไม่ เ ป็ น สนิ ม กรณี เ ป็ น วั ส ดุ
ธรรมชาติต้องไม่เห็น ร่องรอยการเจาะกัดกินของ
แมลง
เรียบ สม่ําเสมอ ไม่เป็นเม็ด เป็นคราบกรอบ แตก
หลุด หรือลอก
เฉลี่ยรวม

x

S.D.

แปลผล

3.67

0.58

มาก

4.00

1.00

มาก

3.67

0.58

มาก

3.33

0.58

ปานกลาง

4.33

0.58

มาก

3.33

0.58

ปานกลาง

3.72

0.17

มาก

จากตาราง 2 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ย เกณฑ์มาตรฐาน
ที่กําหนด มผช.402/2547 พบว่าการประเมินมาตรฐานของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ที่มีต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์
จากผักตบชวาบ้านวงฆ้อง อยู่ในระดับมาก ( x =3.72, S.D. = 0.17)
3.2 ผลการประเมินความพึง พอใจพึง พอใจของผู้บ ริโ ภคที่มีต่อ การพัฒนารูป แบบผลิตภัณฑ์ เฟอร์ นิเจอร์จ าก
ผักตบชวา ของกลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านวงฆ้อง อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร
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ตาราง 3 แสดงผลค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความ พึงพอใจพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากผักตบชวา ของกลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านวงฆ้อง
ข้อ

การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์

ระดับความพึงพอใจ
S.D

แปลผล

4.59
4.61
4.44
4.55

0.53
0.49
0.59
0.05

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.40
4.56
4.69
4.55

0.62
0.56
0.48
0.07

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.55
4.47
4.41
4.48
4.52

0.66
0.58
0.59
0.04
0.01

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

x

1. โต๊ะกลาง
1.1 รูปแบบ
1.2 หน้าที่ใช้สอย
1.3 ความสะดวกต่อการใช้งาน
ค่าเฉลี่ยรวม
2. เก้าอี้ยาว
2.1 รูปแบบ
2.2 หน้าที่ใช้สอย
2.3 ความสะดวกต่อการใช้งาน
ค่าเฉลี่ยรวม
3. เก้าอี้เดี่ยว
3.1 รูปแบบ
3.2 หน้าที่ใช้สอย
3.3 ความสะดวกต่อการใช้งาน
ค่าเฉลี่ยรวม
ค่าเฉลี่ยรวม

จากตาราง 3 พบว่าผู้บริโภคที่มีความพึงพอใจต่อการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากผักตบชวา ของกลุ่มจัก
สานผักตบชวาบ้านวงฆ้อง พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.52, S.D. = 0.01) เมื่อจําแนกตามรูปแบบผลิตภัณฑ์
ตามประเภท พบว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจผลิตภัณฑ์ประเภทโต๊ะกลางอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.55, S.D.= 0.05) และ
เก้าอี้ยาว อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.55, S.D.= 0.07) รองลงมา คือ ผลิตภัณฑ์ประเภทเก้าอี้เดี่ยว ( x = 4.48, S.D.= 0.04)
ตามลําดับ จึงสรุปได้ว่าผลรวมการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จาก
ผักตบชวาของกลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านวงฆ้อง อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร อยู่ในระดับมากที่สุด
( x = 4.52, S.D.= 0.01)

อภิปรายผลการวิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากผักตบชวา เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภทเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน ซึ่ง
เป็นได้ทั้งของตกแต่งเพื่อประโยชน์ใช้สอย และอํานวยความสะดวกในการออกแบบและกระบวนการออกแบบขึ้นรูปแบบ ด้วย
วิธีการต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาพื้นฐานของชุมชนท้องถิ่น และยังแสดงทักษะความสามารถในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตจักสานบ้านวงฆ้อง หรือช่างฝีมืออีกด้วย
จากการพัฒนาจนเกิดผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากผักตบชวาในรูปแบบใหม่ ปัจจัยสําคัญในการออกแบบที่ใช้ในการวิจัย
ในครั้งนี้ คือ การเลือกใช้วัสดุกระบวนผลิตและทักษะทางช่าง มาประยุกต์เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชน เพื่อนําไปสู่
ความสําเร็จในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา โกวิทย์ พวงงาม (2553, หน้า 398) กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านหัตถกรรมเครื่องจักสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (local wisdom) หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน (popular wisdom) หมายถึง กระบวน
ทัศน์หรือองค์ความรู้ของคนหรือกลุ่มคนในถิ่นใดถิ่นหนึ่ง อันเกิดจากการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษหรือจากประสบการณ์ที่ผ่าน
การกลั่นกรอง คิดวิเคราะห์และ นํามาใช้จนบังเกิดผล โดยอาศัยการเรียนรู้ที่มีความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตเป็นรากฐานของความรู้
ชาวบ้านที่มีลักษณะเป็นนามธรรมและรูปธรรม ตลอดจนการถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลัง อุดมศักด์ สาริบุตร (2545, หน้า 10) ได้
กล่า วว่ า การออกแบบโดยทั่ ว ๆ ไป เพื่อนํา ไปสู่พัฒ นาการสร้า งสรรค์รูป ลักษณะของเฟอร์นิเจอร์ ให้เหมาะสมกับหน้า ที่
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โดยเฉพาะทางด้านผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นักออกแบบต้องพิจารณา ด้านต่าง ๆ ด้านรูปแบบ ได้แก่ รูปแบบผลิตภัณฑ์ หน้าที่ใช้
สอยเหมาะสมกับการ ใช้ประโยชน์ และ ความสะดวกสบายในการใช้งานมีขนาดสัดส่วนสัมพันธ์กับผู้ใช้แต่ละวัยและเพศ
เหมาะสม กับสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม
จะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้การดําเนินชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป การค้นหาสิ่งที่ช่วยอํานวยความสะดวกสบาย และการ
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นในการแข่งขันทางสังคม ให้เข้าสู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจมากขึ้น การนําองค์ความรู้ทางด้านการ
พัฒนาเฟอร์นิเจอร์มาประยุกต์ใช้ในงานจักสาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากผักตบชวาบ้านวงฆ้อง ในรูปแบบใหม่ และ
มีประโยชน์ในการใช้สอยได้อย่างกลมกลืน

ข้อเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช้
1. ควรมีการนําวัสดุผักตบชวา มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบอื่น เช่น กระเป๋า, หมวก และกล่องใส่ของเป็นต้น เพื่อ
เป็ น การเพิ่ ม ทางเลื อ กที่ ห ลากหลายให้ ผู้ บ ริ โ ภค และส่ ง เสริ ม ศิ ล ปหั ต ถกรรมพื้ น บ้ า นของไทยมาใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ใ น
ชีวิตประจําวันแทนการใช้พลาสติก และเป็นการอนุรกั ษ์วัฒนธรรมดังนั้นเครื่องจักสานไทย ซึ่งเกิดจากความคิดสร้างสรรค์และภูมิ
ปัญญาของไทย จึงสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคน ไทยจากอดีตสืบมาจนถึงปัจจุบัน
2. ผู้วิจัยควรมีการศึกษาการนําวัสดุอื่นมาประกอบ ในการผลิต และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากผักตบชวา
เช่น ไม้ กระจก หนัง หรือโลหะต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มคี วามประณีตบริเวณรอยต่อเรียบร้อย ติดแน่นคงทน เป็นผลิตภัณฑ์
ที่มีมาตรฐาน รวมถึงมีรูปแบบ หน้าที่ใช้สอย และความสะดวกต่อการใช้งาน ควรดําเนินการจัดโครงการ ฝึกอาชีพให้กับคนใน
ชุมชนในการใช้ผักตบชวามาผลิต เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชน และลดปริมาณผักตบชวาที่
เป็นมลพิษทางน้ําให้น้อยลง เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่ง โดยมีลักษณะทั่วไปของรูปแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์
จากผักตบชวารูปแบบใหม่นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ และมีต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูงเนื่องจากเป็นงานที่ต้องใช้ช่างฝีมือ ที่
มี ค วามชํ า นาญจึ ง ควรพั ฒ นาให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง รู ป แบบให้ มี ค วามหลากหลาย ในเรื่ อ งของขนาด ลดทอนรายละเอี ย ดของ
กระบวนการผลิตลง เพื่อลดต้นทุนการผลิต และค่าแรง ทําให้ผลิตภัณฑ์มีราคาถูกลงมา เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคทุกระดับ

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป

1. วัสดุการสานจากพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากผักตบชวา จากกระบวนการผลิต จะมีการตัดแต่งวัสดุ
บางส่วนออก ที่เป็นส่วนที่เกินจากการสาน ซึ่งสมควรมีการนําเศษวัสดุเหลือทิ้งเหล่านี้ประยุกต์ใช้เพื่อให้สามารถใช้วัสดุได้อย่าง
หมดจด และสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน
2. วัสดุผักตบชวา สามารถประยุกต์ใช้ได้กับกลุ่มหัตถกรรมอื่น ๆ ที่มีศักยภาพด้านการแปรรูปงานหัตถกรรมจักสาน
เพื่อเกิดความผสมผสานการใช้งานวัสดุให้มีความหลากหลายตามความเหมาะสม
3. ควรมีการรณรงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจของการใช้ผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตภัณฑ์จากวัสดุพื้นถิ่น เพื่อ
สร้างทัศนคติที่ดี ด้านการใช้ผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตภัณฑ์จากการประยุกต์ใช้วัสดุพื้นถิ่น
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บทคัดย่อ
วิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ 1) เพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบป้ายสัญลักษณ์ให้เหมาะสม เข้ากับสถานที่ท่องเที่ยวและใน
จังหวัดกาฬสินธุ์ 2) เพื่อแก่ไขปรับปรุง รูปแบบป้ายสัญลักษณ์เดิมและสร้างอัตลักษณ์ให้กับสถานที่ท่องเที่ยวและในจังหวัด
กาฬสินธุ์ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อป้ายสัญลักษณ์ที่แสดงอัตลักษณ์ให้กับสถานที่ท่ องเที่ยวและในจังหวัด
กาฬสินธุ์ แนวทางการศึกษาหารูปแบบของการออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมที่แสดงอัตลักษณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ระบบป้าย
สัญลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม มีวิธีวิจัยโดยการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลภาคเอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องข้อมูลภาคสนามโดยการใช้แบบสอบถามนักท่องเที่ยว และทําการออกแบบสรุปผล ตลอดจนได้มีการประเมินผลงาน
ออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาผลงานให้มีความสมบูรณ์ ผลงานวิจัย
สามารถสรุปออกมาเป็นผลงานออกแบบได้ดังนี้ ชุดระบบป้ายสัญลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม 1) ป้ายประดับ
ตกแต่งและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ 2) ป้ายบอกชื่อซอย 3) ป้ายบอกทิศทาง 4) ป้ายแผนที่ 5) ป้ายบอกรายละเอียด 6) ป้ายบอกชื่อถนน
7) ป้ายบอกตําแหน่งสถานที่ โดยทั้งหมดมีความสวยงาม สอดคล้องกลมกลืนและสื่อความหมายเป็นที่ง่ายแก่ผู้ใช้งานหากสามารถ
นํางานออกแบบเลขนศิลป์เพื่อแสดงอัตลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ มาพัฒนาและเป็นต้นแบบเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ
และอาจพัฒนาต่อไปเป็นคู่มือการใช้งานอัตลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้บุคลากรขององค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด
หรือกลุ่มเจ้าของธุรกิจประเภทต่างๆ สามารถเข้าใจได้โดยง่าย และสามารถสื่อสารในเรื่องการออกแบบได้ตรงกัน ไม่ซับซ้อนโดย
คํานึงถึงการใช้งานเป็นหลัก ซึ่งคาดว่าจะส่งผลถึง การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความน่าเชื่อถือให้กับจังหวัดและยังสามารถ
พัฒนาไปสู่เศรษฐกิจในด้านต่างๆ ของจังหวัดได้
คําสําคัญ : เลขนศิลป์ สัญลักษณ์ อัตลักษณ์

ABSTRACT
This study aimed at 1) exploring the guidance of designing the graphic design that suitably promotes
the tourist attractions in Kalasin province; 2) modifying the old sign formats and create the identity for the
tourist attractions in target area; 3) evaluating the tourist’s satisfaction toward the signs presenting the
identities of the tourist attractions and the province. In exploring the graphic design that effectively presents
the identity of Kalasin province and the sign system to promote the cultural and art tourist attractions, the
researcher studied and collected the data from the related documents and research papers from the
fieldworks. The data was taken from the questionnaires completed by the tourists and summarized to
create the graphic design format. This format was firmly verified by the experts and the academics in the
concerned areas and it was finally developed and resulted as the complete format.The finding can be
concluded that a set of the sign system presenting the art and cultural tourist attractions should consist of:
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1) decorative sign and printed media; 2) street sign; 3) direction sign; 4) mapping sign; 5) information sign; 6)
signs with street’s name; and 7) location-pointing sign. These signs should be designed with attractive details
which is well-blended with the surroundings and clearly understandable for the tourists. Hopefully, the
graphic design presenting Kalasin province’s identity can be developed more and used as the model for
designing the tourist attraction signs. This also can be applied to create the guidebook for promoting the
identity of Kalasin province which is broadly understandable and meaningful for the personnel in the
provincial organizations or business owners. This graphic design is effectively communicating and easy for
use that can promote the positive image and trust in the province was well as implemented to encourage
the provincial economy system in different contexts.
Keywords: graphic design sign identity

บทนํา
การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่สําคัญของหลายๆ ประเทศและมีการเติบโตขึ้นอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง การจัดการ
ที่เป็นระบบมากขึ้นและพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อันเป็นผลจากความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยีด้าน
คมนาคมและโทรคมนาคม ซึ่งรวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ความสะดวกและรวดเร็ว
การบอกข้อมูลถือเป็นสิ่งที่สําคัญ ที่จะสามารถช่วยอธิบายถึงความสําคัญของสถานที่ ที่ให้นักท่องเที่ยวเกิดความมี
ส่วนร่วม และได้ความรู้ในการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น เลขนศิลป์สิ่งแวดล้อม เป็นเครื่องมือที่ช่วยอธิบายความสําคัญของสถานที่
แต่ละแห่ง ช่วยนําทางในการเดินทางท่องเที่ยว สร้างบรรยากาศและส่งเสริมเอกลักษณ์ทางกายภาพในสถานที่นั้น ๆ เลขนศิลป์
สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันของแต่ละจังหวัดแต่ละแห่งไม่เพียงพอต่อการแสดงข้อมูลเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ครบถ้วนชัดเจน
ประเด็นเช่น การใช้งานไม่มีความเป็นเอกภาพ ไม่เป็นไปในรูปแบบเดียวกันทั้งหมด และมักจะมีป้ายจากหน่วยงานอื่นมาปะปน
อยู่ในบริเวณป้ายสัญลักษณ์ทําให้ไม่สามารถแสดงข้อมูลของสถานที่นั้นให้เป็นอย่างมีระบบ ด้านวัสดุแบะรูปแบบของการ
นําไปใช้งาน ไม่สามารถตอบสนองความต้องการข้อมูลของนักท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากบริเวณจุดติดตั้งไม่เหมาะสมกับ
ทัศนียภาพรอบบริเวณ วัสดุที่นํามาใช้ในสถานที่บางแห่งเกิดการเลือนลาง จากการติดตั้งกลางแจ้ง ทําให้นักท่องเที่ยวไม่ได้รับ
ความสะดวกในการรับข้อมูล เลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมจะไม่มีประโยชน์ ถ้าไม่ได้ช่วยบอกข้อมูลและอํานวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยว สิ่งนี้จึงเป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก่ไข เพื่อสร้างความประทับใจต่อผู้ที่มาท่องเที่ยวในในจังหวัดกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์จังหวัดหนึ่งในภาคอีสาน จากหลักฐานทางโบราณคดีบ่งบอกว่าเคยเป็นที่อยู่
อาศัยของเผ่าละว้า ซึ่งมีความเจริญทางด้านอารยธรรมประมาณ 1,600 ปี จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เริ่มตั้งเป็นเมืองในสมัย
รัตนโกสินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2336 โดยท้าวโสมพะมิตร ได้อพยพหลบภัยมาจากดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ําโขงพร้อมไพร่พล และมาตั้ง
บ้านเรือนอยู่ริมน้ําปาว เรียกว่า “บ้านแก่งสําโรง” แล้วได้นําเครื่องบรรณาการเข้าถวายสวามิภักดิ์ต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้า จุฬาโลกมหาราช ต่อมาได้รับพระกรุณาโปรดเกล้า ยกฐานะบ้านแก่งสําโรงขึ้นเป็นเมือง และพระราชทานนามว่า “เมือง
กาฬสินธุ์” หรือ “เมืองน้ําดํา” ซึ่งเป็นเมืองที่สําคัญทางประวัติศาสตร์มาตั้งแต่สมัยโบราณกาล “กาฬ” แปลว่า “ดํา” “สินธุ์”
แปลว่า “น้ํา” กาฬสินธุ์จึงแปลว่า “น้ําดํา” ทั้งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ท้าวโสมพะมิตรเป็น
“พระยาชัยสุนทร” ครองเมืองกาฬสินธุ์เป็นคนแรก
ด้วยปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงเสนอแนวทางในการศึกษา และดําเนินการออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมสําหรับจังหวัด
กาฬสิน ธุ์ เป็ นการช่วยนํา เสนอข้อมูลเพื่อ การท่องเที่ยว สามารถที่จะให้ค วามรู้ค วามเข้าใจ อํา นวยความสะดวกให้ แ ก่
นักท่องเที่ยว เหมาะสมกับลักษณะการจัดวางอยู่ในบริเวณในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนักท่องเที่ยวนั้นสามารถใช้งานเลขนศิลป์
สิ่งแวดล้อมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบป้ายสัญลักษณ์ให้เหมาะสม เข้ากับสถานที่ท่องเที่ยวในอําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
2. เพื่อแก่ไขปรับปรุง รูปแบบป้ายสัญลักษณ์เดิมและสร้างอัตลักษณ์ให้กับสถานที่ท่องเที่ยวในอําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
3. ศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อป้ายสัญลักษณ์ที่แสดงอัตลักษณ์ให้กับสถานที่ท่องเที่ยวในอําเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์
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วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบสร้างสรรค์เพื่อการออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมที่แสดงอัตลักษณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
โดยเน้นระบบป้ายสัญลักษณ์แสดงสถานที่ท่องเที่ยวในอําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่แสดงอัตลักษณ์ชนเผ่าผู้ไท อําเภอเขาวง
จังหวัดกาฬสินธุ์ให้เหมาะสมตามลักษณะสภาพแวดล้อมเพื่อสามารถสื่อสารกับนักท่องเที่ยวได้มากที่สุด ในขณะเดียวกันก็
สะท้อนเอกลักษณ์และแสดงถึงคุณค่าศิลปวัฒนธรรมอีสาน เป็นการรวบรวมข้อมูลก่อนนํามาสร้างสรรค์และออกแบบ โดย
ผู้วิจัยสื่อความคิดและวิธีการสร้างสรรค์ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างเป็นระบบ อันมีเนื้อหาและขั้นตอนในการศึกษาดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลภาคเอกสาร
2. การวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม
3. งานออกแบบ
4. การประเมินผลงานออกแบบ
5. กลุ่มผู้ประเมินผลงานออกแบบ
1. การวิเคราะห์ข้อมูลภาคเอกสาร
1.1 ศึกษาเอกลักษณ์ของป้ายสัญลักษณ์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมอีสานในอําเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อ
ทําการออกแบบป้ายสัญลักษณ์ที่เหมาะสม
1.2 ศึกษาการออกแบบระบบป้ายสัญลักษณ์โดยที่มาของข้อมูล สถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมอีสานในอําเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
โดยการศึกษาข้อมูลเชิงลักษณะ ที่ไม่ได้วัดออกมาเป็นตัวเลข แต่เป็นการสังเกตที่เป็นในรูปบรรยายเป็นเรื่องของ
ความรู้ความเข้าใจ โดยแหล่งที่มาของข้อมูลมาจากแหล่งทุติยภูมิ คือ ใช้วิธีสรุปข้อมูลภาคเอกสารจาการดําเนินงานวิจัย
2. การวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม
เป็ น การรวบรวม ค้ น หาข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งถึ ง ความต้ อ งการที่ แ ท้ จ ริ ง รวมถึ ง การใช้ ง านของรู ป แบบเลขนศิ ล ป์
สิ่งแวดล้อมประเภทป้ายสัญลักษณ์แสดงสถานที่ท่องเที่ยว กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักออกแบบนักวิชาการและผู้ที่มีความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน อีกทั้งปรึกษาในด้านการออกแบบกราฟิกจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องต่างๆ
2.1 การใช้แบบสอบถามและแบบตรวจสอบ วิธีการใช้แบบสอบถาม และแบบตรวจสอบข้อดีก็คือ สามารถทําให้
ผู้วิจัย หรือผู้ศึกษาจะได้รับข้อมูลจากบุคคลหลากหลายในเวลาอันรวดเร็ว แต่มีข้อเสียคือ ผู้ตอบแบบสอบถามอาจจะตอบไม่
ตรงกับความจริง เนื่องจากมีหลักการตั้งคําถามมีฐานจากปรัชญาในคําถาม
2.2 การสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จําเป็นจากความคิดเห็น นํามาพิจารณาและเป็นแนวทางในการออกแบบให้
เหมาะสมและสมบูรณ์แบบมากที่สุด โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ สัมภาษณ์ในด้านความรู้เกี่ยวกับประวัติของศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ในภาพรวมของจังหวัดทั้งหมดและสัมภาษณ์ในด้านความรู้เกี่ยวกับแนวทางการออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อม ประเภทป้าย
สัญลักษณ์แสดงสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ในอําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
3. การออกแบบ
3.1 ขั้นวางแผนการออกแบบ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
3.2 ขั้นเตรียมการออกแบบ นําข้อมูลที่รวบรวมมาดําเนินการหารูปแบบที่เหมาะสมด้วยการสร้างแบบร่าง และศึกษา
รายละเอียดของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชนิดต่าง ๆ ที่จะนํามาใช้ในการออกแบบ
3.2 ขั้นเตรียมการผลิต (Preproduction) นําข้อมูลมาดําเนินการหารูปแบบที่เหมาะสมด้วยการสร้างแบบร่าง (Sketch
Design) และศึกษารายละเอียดของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่จะนํามาใช้ในการออกแบบ
3.3 ขั้นการผลิต (Production) นําแบบร่างที่ได้มา สร้างสรรค์งานด้วยกระบวนการทางคอมพิวเตอร์โปรแกรม Adobe
Photoshop และ Illustrator
3.4 ขั้นบันทึกข้อมูลรวมรวมผลงานเป็นภาคเอกสารและจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ CD-ROM
4.การประเมินผลงานออกแบบ
การนําเสนอผลงานออกแบบได้แก่ ชุดระบบป้ายสัญลักษณ์แสดงสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมอีสานในอําเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ และแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์โดยตรงกับผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน เพื่ออภิปราย วิเคราะห์และ
สรุปผล
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5. กลุ่มผู้ประเมินผลงานออกแบบ
โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง จํานวน 3 คน เพื่อ
อภิปราย วิเคราะห์และสรุปผล ดังนี้
1) รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์บุตร
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิพัฒน์ สายทอง
3) อ.ดร.รัตนโชติ เทียนมงคล
เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อป้ายสัญลักษณ์ที่แสดงอัตลักษณ์ให้กับสถานที่ท่องเที่ยวในอําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์ เช่น การรับรู้ ความงาม สัดส่วนเชิงสถาปัตยกรรม เป็นต้น

เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
1. เครื่ องมือเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสัมภาษณ์เป็นการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางในการ
ออกแบบป้ายสัญลักษณ์ที่แสดงอัตลักษณ์ให้กับสถานที่ท่องเที่ยวในอําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
2. ผลงานออกแบบป้ายสัญลักษณ์ที่แสดงอัตลักษณ์ให้กับสถานที่ท่องเที่ยวในอําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด 1) ป้าย
ประดับตกแต่งและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ 2) ป้ายบอกชื่อซอย 3) ป้ายบอกทิศทาง 4) ป้ายแผนที่ 5) ป้ายบอกทางรายละเอียด 6)
ป้ายบอกชื่อถนน 7) ป้ายบอกตําแหน่งสถานที่ โดยทั้งหมดมีความสวยงาม สอดคล้องกลมกลืนและสื่อความหมายเป็นที่ง่ายแก่
ผู้ใช้งาน
3. เครื่องมือในการประเมินงาน การออกแบบศิลป์ส่ิงแวดล้อมสําหรับจังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด และแบบประเมินผลงานป้าย
สัญลักษณ์ที่แสดงอัตลักษณ์ให้กับสถานที่ท่องเที่ยวในอําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด
4. แบบแสดงความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อการออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมที่แสดงอัตลักษณ์จังหวัดกาฬสินธุ์เป็น
คําถามปลายปิดแบบ rating scale และคําถามปลายเปิดลักษณะตอบเป็นข้อเสนอแนะ

ขอบเขตงานวิจัย
การวิจัยครั้งนี้จะเน้นการศึกษาปัจจัยทางด้านการออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมที่แสดงอัตลักษณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
1. ขอบเขตด้านพื้นที่
การวิจัยมีขอบเขตพื้นที่ในการศึกษาปัจจัยที่มีผลในการวิเคราะห์ในเชิงสร้างสรรค์และออกแบบ โดยนําเอาข้อมูลต่างๆ
และรูปแบบเอกลักษณ์ของแต่ละสถานที่และเทคนิควิธีการในการออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมที่แสดงถึงอัตลักษณ์ชนเผ่าผู้ไท
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
กรอบแนวคิดการออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมสําหรับจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามหลักการออกแบบ
3. ตัวแปรที่ทําการศึกษา
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กําหนดตัวแปรในการศึกษาดังนี้
ความต้องการโดยหาอัตลักษณ์ชนเผ่าผู้ไท อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ จากผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิและนัก
ท้องเที่ยว เพื่อนําข้อมูลมาใช้ในการออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมสําหรับจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิเคราะห์ในด้านต่างๆ ดังนี้
4. ผู้ให้ข้อมูล
กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม จังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 100 คน
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ตาราง 1 ตารางสรุปผลการวิเคราะห์อัตลักษณ์ของป้ายสัญลักษณ์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมอีสานในจังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อทําการออกแบบป้ายสัญลักษณ์ที่เหมาะสม
หัวข้อ
1) ตราประจําจังหวัด

2) คําขวัญประจําจังหวัด

จังหวัดกาฬสินธุ์
สั ญ ลั ก ษณ์ ป ระจํ า จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ เป็ น รู ป บึ ง ใหญ่ ตฤณชาติ แ ละเมฆพยั บ ฝน หมายถึ ง
สัญลักษณ์ของ ความชุ่มชื้นและความอุดมสมบูรณ์ของภูมิภาค ทิวเขาตรงสุดขอบฟ้า คือ แนว
กั้นเขตแดนกับจังหวัดใกล้เคียง น้ําในบึงมีสีดําเพื่อให้ตรงกับชื่อของกาฬสินธุ์ ตั้งเป็นเมือง พ.ศ.
2336 จังหวัดกาฬสินธุ์แยกจาก จังหวัดมหาสารคาม เมื่อ พ.ศ. 2490 ให้ชื่อย่อ "กส"
หลวงพ่อองค์ดําลือเลื่อง เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ํา วัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวา
ผาเสวยภูพาน มหาธารลําปาว ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี

3) ต้นไม้ประจําจังหวัด

ต้นมะหาด เป็นไม้พระราชทานปลูกเพื่อเป็นมงคลประจําจังหวัดกาฬสินธุ์มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
"ARTOCARPUS LAKOOCHA ROXB"
4) เชื้อชาติ
ไทยเชื้อสายจีน,ไทยเชื้อสายลาว,ไทยเชื้อสายเวียวนาม
5) วิถีการดําเนินชีวิต
สนุกสนาน, ตื่นตัว, เคร่งเครียด
6) อาชีพ
ทํานา, ปลูกยาง, ปลูกมัน
7) ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ทอผ้าไหมแพรวา,ทํานา
8) ศิลปะการแสดง
การเล่นโปงลาง
9) ประเพณี
การแข่งเรือหางยาว,
10) วัฒนธรรม
การกินแบบอีสาน
11) เทศกาลต่างๆ
งานมหกรรมโปงลางแพรวาและกาชาด, งานมหกรรมวิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหม
12) โบราณสถานโบราณวัตถุ เมืองฟ้าแดดสูงยาง, ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี, พระธาตุยาคู
13) ของดีประจําอําเภอ
ผ้าไหมแพรวา
จากการศึกษาสรุปผลการวิเคราะห์อัตลักษณ์ของป้ายสัญลักษณ์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดกาฬสินธุ์
โดยการศึกษาคําขวัญประจําจังหวัดกาฬสินธุ์และความหมายต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบป้ายสัญลักษณ์ที่เหมาะสม
ดังนี้
คําขวัญ หลวงพ่อองค์ดําลือเลื่อง เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ํา วัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหา
ธารลําปาว ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี
1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม
เป็นการรวบรวม ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องถึงความต้องการที่แท้จริง รวมถึงการใช้งานของรูปแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อม
ประเภทป้ายแสดงสถานที่ท่องเที่ยว กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักออกแบบนักวิชาการและผู้ที่มีความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม อีกทั้ง
ปรึกษาในด้านการออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องต่างๆ
1) การใช้แบบสอบถามและแบบตรวจสอบ วิธีการใช้แบบสอบถาม และแบบตรวจสอบข้อดีก็คือ สามารถทําให้ผู้วิจัย
หรือผู้ศึกษาจะได้รับข้อมูลจากบุคคลหลากหลายในเวลาอันรวดเร็ว แต่มีข้อเสียคือ ผู้ตอบแบบสอบถามอาจจะตอบไม่ตรงกับ
ความจริง เนื่องจากมีหลักการตั้งคําถามมีฐานจากปรัชญาในคําถาม
2) การสั มภาษณ์ เพื่อให้ไ ด้ข้อมูล ที่จํา เป็นจากความคิดเห็น นํามาพิจารณาและเป็นแนวทางในการออกแบบให้
เหมาะสมและสมบูรณ์แบบมากที่สุด โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ สัมภาษณ์ในด้านความรู้เกี่ยวกับประวัติของศิลปะวัฒนธรรมและ
ประเพณี ในภาพรวมของจังหวัดทั้งหมดและสัมภาษณ์ในด้านความรู้เกี่ยวกับแนวทางการออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อม
ประเภทป้ายแสดงสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูล ออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูล ก่อนการออกแบบ
1.1 สรุปผลการวิเคราะห์ ความคิดเห็น และความต้องการเกี่ยวกับป้ายสัญลักษณ์
1.2 สรุปผลการวิเคราะห์แนวทางในการออกแบบระบบป้ายสัญลักษณ์ สําหรับสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม
กรณีศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์
1.2.1 ทําการวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม จากการลงพื้นที่จริง โดยใช้การสังเกตจากการถ่ายภาพ ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ
และจากทฤษฏีการออกแบบป้ายสัญลักษณ์ที่รวบรวมได้ เพื่อหาข้อสรุปพื้นฐานในการพิจารณาออกแบบได้แก่ ป้ายที่มีการใช้อยู่
ในปัจจุบันข้อควรปรับปรุงของป้ายสัญลักษณ์ความสามารถในการสื่อความหมายและลักษณะเฉพาะของการท่องเที่ยวเชิง
ศิลปวัฒนธรรม โดยอาศัยพื้นที่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นกรณีศึกษา ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้คือ
1.2.1.1 สัญลักษณ์ที่ใช้อยู่ ไม่ค่อยมีการนํามาใช้ ส่วนใหญ่ที่พบจะเป็นแค่ตัวหนังสือที่เขียนขึ้นด้วยมือเท่านั้น
1.2.1.2 สัญลักษณ์ที่ใช้อยู่ อยากต่อการสื่อความหมายและตีความพบรวมอยู่กับป้ายบอกสถานที่บ้างแต่มีการชํารุด
และถูกปิดทับด้วยกระดาษโฆษณาต่างๆ
1.2.1.3 ป้ายบอกทิศทาง ซึ่งด้านหนึ่งเป็นปลายแหลมใช้ชี้บอกทิศทาง มีตัวหนังสือบอกข้อความชื่อของสถานที่ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยติดตั้งแบบรวมกันหลายๆป้ายในที่ที่เดียว ดูแล้วสับสน ตัวเสาส่วนใหญ่ทําจากโลหะรูปทรงกลม
บางส่วนทําจากไม้ บางป้ายเขียนบนกระดาษด้วยลายมือยากต่อการสื่อความหมาย
1.2.1.4 ป้ายบอกแผนที่ใช้ดูประกอบการเดินทางในอําเภทเมือง หวัดกาฬสินธุ์
1.2.1.5 ป้ายบอกรายละเอียดติดตั้งอยู่บริเวณใกล้ๆ ของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ เป็นป้ายที่บอกข้อมูลข้อมูล
รายละเอียดประวัติสําคัญแต่บรรยายข้อมูลเยอะเกินไปทําให้ดูแล้วไม่น่าอ่าน
1.2.1.6 ป้ายประดับตกแต่งยังไม่มีการจัดทําขึ้น
1.2.1.7 ป้ายบอกตําแหน่งสถานที่เป็นปูนหล่อขนาดใหญ่สลักตัวหนังสือบอกสถานที่ บางป้ายใช้เขียนด้วยมือ
ตามแต่ชุมชนจัดทําขึ้นเอง
1.2.2 ผลของการสํารวจของผู้วิจยั จึงขอสรุปเป็นประเด็นปัญหาดังนี้
1.2.2.1 สัญลักษณ์ต่างๆ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ที่มีอยู่และอยากต่อการสื่อความหมาย
1.2.2.2 ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้อยู่ขาดความสวยงามไม่กลมกลืนและขาดการสื่อความหมายที่ชัดเจน
1.2.2.3 ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้อยู่ส่วนใหญ่ไม่โดดเด่นมักถูกบดบังด้วยสิ่งของหรือสิ่งก่อสร้างภายในในจังหวัด
กาฬสินธุ์
1.2.2.4 ข้อความตัวอักษรที่ใช้อยู่ในป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ สื่อความหมายไม่ชัดเจน และมักใช้ข้อความที่ซับซ้อน อ่าน
ได้ยาก
1.2.2.5 ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ส่วนใหญ่ ค่อนข้างทรุดโทรมเสื่อมสภาพตามระยะเวลาการใช้งาน
อันเนื่องมาจากวัสดุที่ใช้ทําป้าย และบางส่วนถูกใช้งานผิดประเภทเช่นถูกนําไปติดป้ายโฆษณา หรือ ติดประกาศต่างๆ
1.2.2.6 บางสถานที่ก็ไม่มีป้ายสัญลักษณ์เลย โดยเฉพาะป้ายบอกทาง
1.3 สรุปผลการวิเคราะห์ แนวทางในการออกแบบป้ายสัญลักษณ์ สําหรับการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม กรณีศึกษา
จังหวัดกาฬสินธุ์ จากข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว ข้างต้นทําให้เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งแนวความคิดที่นํามาใช้
สําหรับการออกแบบ ทําให้มีแนวทางที่ชัดเจนมากขึ้น จึงเป็นที่มา ของแนวความคิดในการออกแบบป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ
ดังต่อไปนี้
1.3.1 รูปแบบสัญลักษณ์หลักจากรวบรวมแนวความคิดทั้งหมด โดยต้องการหารูปแบบของสัญลักษณ์ภาพ ที่ดูแล้ว
เข้าใจง่าย สามารถสื่อถึงสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมนั้นได้ชัดเจน จึงเลือกใช้หลักการออกแบบที่ว่าด้วยการลดทอนของ
ภาพจริงมาใช้ ส่วนรูปทรงภายนอก เลือกใช้เป็นรูปทรงกลมเพื่อสื่อถึงศิลปวัฒนธรรมชนเผ่าผู้ไทเป็นรูปทรงของลวดลายผ้าไหม
แพรวา โดยการนําภาพถ่ายจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ
1.3.2 ในส่วนของป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ หลักจากรวบรวมแนวความคิดทั้งหมด โดยรูปแบบของตัวป้ายเลือกใช้เป็น
รูปทรงที่มีความเรียบง่ายตรงตามหลักการออกแบบป้ายสัญลักษณ์ บวกกับแนวความคิด ในเรื่องของลวดลายผ้าไหมแพรวา สี
เป็นต้น เพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ของการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม มาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ
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ส่วนที่ 2 การประเมินผลการออกแบบ
จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง จํานวน 3 คน สามารถสรุปประเด็นต่างๆ ได้
ดังนี้
ผลการสัมภาษณ์ จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง 3 คน ส่วนใหญ่ให้ความเห็นที่
สอดคล้องกันว่าผลงานออกแบบป้ายสัญลักษณ์มีรูปแบบที่น่าสนใจและเหมาะสมง่ายต่อการสื่อความหมาย โดยส่วนใหญ่ให้
เหตุผลในเรื่องขององค์ประกอบของป้ายสัญลักษณ์ รูปแบบมีความต่อเนื่อง มีการเชื่อมโยงกัน ทําให้ดูเป็นกลุ่มเดียวกัน
ลักษณะของภาพ รูปแบบป้ายสัญลักษณ์โดยรวม ง่ายต่อการสื่อความหมายและความเข้าใจสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว สัญลักษณ์ภาพมีการแบ่งกลุ่มสัญลักษณ์ต่างๆ เป็นหมวดหมู่ ดูแล้วเข้าใจง่าย ช่วยเพิ่มความสะดวกให้แก่
นักท่องเที่ยว
ลักษณะรูปทรง ในเรื่องของวัสดุ ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า ควรทําจากเหล็กเพราะมีความแข็งแรง ทนทาน
ส่วนตัวป้ายแนะนําให้ทําจากแผ่นพลาสติก เพราะมีน้ําหนักเบาขึ้นรูปทรงง่ายและได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ควรทําป้ายที่มี
ลักษณะแขวนเพิ่ม
การใช้สีของป้ายสัญลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญแนะนําให้เลือกใช้สีเทา แดง ดํา เพราะจะสื่อถึงศิลปวัฒนธรรมและการเล่นได้ตรง
พร้อมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรใช้สีโทนเย็นในบางจุดเพื่อเพิ่มจุดเด่นในชิ้นงานและเกิดจุดสนใจในการมอง
ส่วนที่ 3 สรุปผลการออกแบบ
ผลงานการออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมที่แสดงอัตลักษณ์ของหวัดกาฬสินธุ์ กรณีศึกษาชนเผ่าผู้ไท ในวิจัยเล่มนี้ ผู้วิจัยได้
ทําการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องแต่ก่อนที่ผลงานจะเสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลตรวจสอบการสัมภาษณ์การ
วิจารณ์และข้อเสนอแนะต่างๆ ตลอดจนได้ทําการศึกษาถึงทัศนคติ ความคิดเห็นและความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่าง
เพื่อให้แน่ใจว่าผลงานออกแบบจะตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด
ดังนั้นผู้วิจัย จึงได้ทําการออกแบบผลงานเป็น ชุด ระบบป้ายสัญลักษณ์สําหรับสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม
กรณีศึกษาชนเผ่าภูไท ประกอบด้วย
3.1 แนวคิดในการออกแบบ
ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดทางการออกแบบโดยอ้าอิงจากหนังสื่อ Basic in Design โดยมีหลักการใน
การวิเคราะห์กรอบทางการออกแบบดั้งต่อไปนี้ (สืบศิริ แซ่ลี้, 2552.หน้า : 20)
3.1.1 รูปร่างและรูปทรง มีแนวคิดในการออกแบบได้ชัดเจนและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความแข็งแรงของโครงสร้าง
ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบที่ออกแบบไว้
3.1.2 สีสัน ใช้สีของวัสดุแบบเดิม หรือสีที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างวัสดุ และใช้สีสังเคราะห์หรือสารเคลือบเงา
ตกแต่ง
3.3.3 ลวดลาย เกิดขึ้นมาจากพื้นผิวของวัสดุ หรือการสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ขึ้นอยู่กับว่าความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์
จะเป็นประเภทใด
3.3.4 เสนอแนวคิดผสมผสานระหว่างเอกลักษณ์พื้นถิ่นและรูปแบบร่วมสมัยให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมใน
ปัจจุบัน
3.3.5 เสนอแนวคิดการอนุรักษ์หรือใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เช่น การนําสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมี
อยู่ทั่วไปในท้องถิ่น นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์หรือการใช้วัสดุทดแทน
3.3.6 ประโยชน์ใช้สอย การออกแบบคํานึงถึงประโยชน์ใช้สอยในผลิตภัณฑ์ แต่ละประเภท เช่น แข็งแรง ปลอดภัย ใช้
งานได้จริง สะดวกสบายในการใช้ และบํารุงรักษาได้ง่าย
3.2 การออกแบบ
กระบวนการผลิตและการออกแบบ
3.2.1 สร้างสรรค์จากกระดาษ โดยการเปลี่ยนแปลงรูปแบบลวดลาย สี รูปทรง เพื่อสร้างความแตกต่างในรูปลักษณ์
ใหม่ เช่น เป็นต้น
3.2.2 การผสมผสานระหว่าง กระดาษ สี กราฟิก รูปทรง เป็นต้น
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ภาพร่างแนวทางการออกแบบป้ายสัญลักษณ์ สําหรับการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมอีสาน กรณีศกึ ษาจังหวัดกาฬสินธุ์
ชนเผ่าผู้ไท จากการวิเคราะห์ป้ายสัญลักษณ์ได้แนวคิดการออกแบบและพัฒนา ผู้วิจัยได้ดําเนินการร่างภาพเพื่อการออกแบบ
กราฟิกบนป้ายสัญลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.2.2.1 ร่างต้นแบบ ประมาณ 1 แบบ

ภาพ 1 ต้นแบบป้ายสัญลักษณ์ภาพการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมอีสาน จังหวัดกาฬสินธุ์
ที่มา : ผศ.ดร.สืบศิริ แซ่ลี้ 5 กันยายน 2557.
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ภาพ 2 ต้นแบบป้ายสัญลักษณ์ภาพการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมอีสาน จังหวัดกาฬสินธุ์
ที่มา : ผศ.ดร.สืบศิริ แซ่ลี้ 5 กันยายน 2557.
สรุปและอภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาแนวทางการออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมที่แสดงอัตลักษณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ระบบ
ป้ายสัญลักษณ์ที่จะสามารถสื่อสารกับผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว ชัดเจน ใช้ประกอบในการเดินทางชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม
อีสาน ซึ่งได้รวบรวบแนวความคิดจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากการสังเกตของผู้วิจัย แบบสอบถามนักท่องเที่ยวกลุ่ม
ตัวอย่างและการประเมินผลโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อนํามาวิเคราะห์
ออกเป็นผลงานสรุปเป็นผลงานออกแบบ ชุดระบบป้ายสัญลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมอีสาน ประกอบด้วย
- ป้ายประดับตกแต่งและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
- ป้ายบอกชื่อซอย
- ป้ายบอกทิศทาง
- ป้ายบอกแผนที่
- ป้ายบอกรายละเอียด
- ป้ายบอกชื่อถนน
- ป้ายบอกตําแหน่งสถานที่
โดยนําข้อมูลจากการศึกษา มาสรุปผลและทําการวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบป้ายสัญลักษณ์ดังนี้
1. โครงสร้าง รูปทรงเลือกใช้โครงสร้างเป็นรูปทรงเรขาคณิตและอิสระ เป็นเรื่องของศิลปวัฒนธรรมอีสาน ในส่วน
ลวดลายผ้าภูไท นํามารวมกับหลักการออกแบบป้ายสัญลักษณ์
2. สี โทนสีโดยรวมเลือกใช้เป็นสีแดง สีดํา สีเทา เนื่องจากต้องการสื่อถึงศิลปวัฒนธรรมของชนเผาภูไท ในส่วนของ
ป้ายบอกทาง ข้อความและลูกศรใช้เป็นสีดํา ซึ่งตัดกับพื้นหลังที่เป็นสีเทาเพื่อความสะดุดตาและง่ายต่อการสังเกต
3. ตัวอักษร ใช้ Font Helvetica ซึ่งเหมาะสําหรับงาน Signage เนื่องจากรูปทรงที่ได้สัดส่วนตามมาตรฐานสากล มี
ความชัดเจนและอ่านได้สะดวก
4. วัสดุ ในส่วนของฐานและลําต้น ทําจากเหล็กเพื่อความคงทนแข็งแรง ส่วนของตัวป้ายทําจากแผ่นพลาสติก เนื่องจาก
มีน้ําหนักเบาและขึ้นรูปทรงง่าย
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการออกแบบที่ได้จากการวิจัยและนําเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ, ผู้ทรงคุณวุฒิและประชากรที่อาศัยอยู่
ในจังหวัดกาฬสินธุ์ พบ ว่ามีประเด็นความคิดเห็นและทัศนคติต่อ การออกแบบเลขนศิลป์ที่แสดงอัตลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ที่
หลากหลายแง่มุม เนื่องจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ด้านการออกแบบ, ผู้ทรงคุณวุฒิและประชากร ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ต่างมี
พื้นฐานความรู้ เกี่ยวกับจังหวัดกาฬสินธุ์และมีรสนิยมที่แตกต่างกัน ยากที่จะสรุปถึงความพอดีในแต่ละชิ้นของงานออกแบบ บาง
ท่านยึดมั่นในแง่การนําไปใช้ บางท่านยึดมั่นในแง่การสื่อสาร เป็นต้น ซึ่งทําให้พบประเด็นที่แตกต่างกันบ้าง โดยแปรผันไปตาม
วัยวุฒิของผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มประชากร อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผู้วิจัยได้พบ และสามารถสรุปผลโดยรวมได้ ก็คือ ส่วนใหญ่เห็นพ้องไป
ในทิศทางเดียวกัน หากสามารถนํางานออกแบบ เลขนศิลป์เพื่อแสดงอัตลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ มาพัฒนาและเป็นต้นแบบ
สําหรับการนําไปใช้ในอนาคตทําให้ได้แนวทางในการออกแบบและอาจพัฒนาต่อไปเป็นคู่มือการใช้งานอัตลักษณ์ของจังหวัด
กาฬสินธุ์ เพื่อให้บุคลากรขององค์กร ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด หรือกลุ่มเจ้าของธุรกิจประเภทต่าง ๆ สามารถเข้าใจได้
โดยง่าย และสามารถสื่อสารในเรื่องการออกแบบได้ตรงกัน ไม่ซับซ้อนโดยคํานึงถึงการใช้งานเป็นหลัก ซึ่งคาดว่าจะส่งผลถึง การ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความน่าเชื่อถือให้กับจังหวัด และยังสามารถพัฒนาไป สู่เศรษฐกิจ ในด้านต่าง ๆ ของจังหวัดได้

ข้อเสนอแนะ
จากการดําเนินการวิจัยเพื่อการออกแบบเลขนศิลป์เพื่อแสดงอัตลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้วิจัยขอแยกประเด็น
ข้อเสนอแนะออกเป็น 3 ประเด็นหลัก คือ
1. ประเด็นการวิจัย
การออกแบบเลขนศิลป์เพื่อแสดงอัตลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ต้องมีการศึกษารวบ รวมข้อมูลถึงความเป็นมา
ศิลปวัฒนธรรมอีสานในอดีตถึงปัจจุบัน ของจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้เกิดการกระชับ และตรงประเด็นกับงานออกแบบนิเทศศิลป์
ซึ่งจากการศึกษาพบว่าศิลปวัฒธรรม ประเพณีภูมิปัญญาชาวบ้าน ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ล้วนมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเพราะ
เกิดขึ้นจาก การหล่อหลอมของศิลปวัฒธรรมอีสานทั้งสิ้น ทําให้มีคุณค่าทางอารยธรรม ความเป็นมาอันยาวนาน การออกแบบใน
ลักษณะที่สื่อถึงจังหวัดกาฬสินธุ์ นั้น ถือเป็นการสร้างอัตลักษณ์เฉพาะ ให้เกิดความแตกต่าง ด้วยความโดดเด่น ที่เป็นลักษณะ
เฉพาะตัวของท้องถิ่น ซึ่งหากคนรุ่นใหม่ได้เห็น คุณค่าและนํากลับมาพัฒนา จังหวัดกาฬสินธุ์ จะมีศลิ ปวัฒนธรรมที่แข็งแรงขึ้น
2. ประเด็นการนําไปใช้งาน
การออกแบบเลขนศิลป์เพื่อแสดงอัตลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อสร้างความ เข้าใจ และการนําไปใช้งานเป็น
เรื่องที่ต้องใช้เวลาและความละเอียดเป็นอย่างมาก เพื่อให้เกิดการซึมซับ เข้าไปใน ความรู้สึกของประชาชนชาวกาฬสินธุ์ แต่
ถึงแม้ว่าระบบการออกแบบมีดีอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับ ผู้นําไปใช้งาน เนื่องจากผู้นําไปใช้งานมีหลากหลายสาขาอาชีพ จึงยากที่จะ
ควบคุมงานออกแบบ ให้เป็นไปตามระบบที่วางไว้ ดังนั้นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดกาฬสินธุ์ ควรให้คําแนะนํา และอธิบาย
เกี่ยวกับการใช้งาน รวมทั้ง วิธีการแก้ปัญหา และการควบคุมมาตรฐานการใช้งาน เพื่อให้เป็นเอกภาพเดียวกัน และสามารถ
กําหนด มาตรฐานในงานออกแบบ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ ์ของจังหวัด ให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน
3. ประเด็นเกี่ยวกับการวิจัยครั้งต่อไป
เนื่องด้วยเวลาที่จากัดในการวิจัยครั้งนี้ยังสามารถหาข้อมูลลงลึกเพื่อให้ได้ผลงานออกแบบ ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของ
จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้อีกเป็นจํานวนมาก เช่น ภาพประกอบประเภท ภาพถ่ายในส่วนต่าง ๆ ของจังหวัด และอาจรวมไปถึงการ
จัดทําคู่มือ การใช้งานอัตลักษณ์จังหวัด กาฬสินธุ์ ซึ่งเกิดเป็นทางเลือกรวมถึงเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน
อีกทั้งการออกแบบเลขนศิลป์เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศไทยยังเป็นเรื่องที่ยังไม่ให้ความสําคัญ
มากนัก ซึ่งจะเห็นได้จากรูปแบบอัตลักษณ์ของจังหวัดต่าง ๆ ยังไม่มีรูปแบบที่ ชัดเจนมากนัก เนื่องจากมองข้ามและไม่เห็นความ
จําเป็นที่จะต้องเสียงบประมาณ จึงทําให้การศึกษาหาตัวอย่างหรือการสร้างอัตลักษณ์ของจังหวัดนั้นมีให้พบเห็นน้อยมาก หากมี
การสร้างรูปแบบอัตลักษณ์ที่แสดงถึงอัตลักษ์เฉพาะจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ต่อการศึกษา รวมทั้งเป็นข้อมูลสําหรับ
อ้างอิงให้แก่ ผู้ที่สนใจการออกแบบอัตลักษณ์ของจังหวัด ที่ต้องการแสดงถึงศิลปวัฒนธรรมของตน
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บทคัดย่อ
การวิจั ย ครั้ง นี้มีวั ตถุป ระสงค์เพื่อ ออกแบบและพัฒ นาผลิตภั ณ ฑ์ ต กแต่ง สวน ให้ส ะท้อน อัต ลัก ษณ์ไ ทย และ
สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้สวนในบริเวณบ้า นของคนไทย เพราะการหาอัตลักษณ์ค วามเป็นไทยมาใช้ในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ทําให้เกิดลักษณะเฉพาะทางรูปลักษณ์ที่แตกต่าง มีการใช้สอยที่สอดคล้องกับความเป็นอยู่ปัจจุบัน เป็นการเพิ่มมิติ
คุณค่าทางวัฒนธรรมและความหมายของชิ้นงาน ทําให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกทางความคิดต่อสินค้านั้นๆ แตกต่างออกไปจาก
ผลิตภัณฑ์อื่นที่มีอยู่เดิม ซึ่งทําการศึกษาพฤติกรรมการใช้งานสวนในบริเวณบ้านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจากวรรณกรรมต่างๆ และ
สร้างแบบสอบถามกลุ่มเป้าหมายเพื่อสอบถามพฤติกรรมการใช้สวนหย่อมในบริเวณบ้าน และความต้องการของผลิตภัณฑ์ตกแต่ง
สวน นํามาวิเคราะห์ร่วมกับการศึกษาอัตลักษณ์ไทยที่จะนํามาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบให้ตอบสนองพฤติกรรมและ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนํามาวิเคราะห์ ในรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
ควบคู่กัน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากการศึกษาอัตลักษณ์ไทย
แรงบันดาลใจที่ใช้งานการออกแบบ คือ “หมอนสามเหลี่ยม” เพราะมีความสอดคล้องกับพฤติกรรมการนั่ง/นอนพักผ่อน และ
ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่ทําการตอบแบบสอบถาม ทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่รู้จักกันแพร่หลาย มีมาตั้งแต่อดีตกาล
และยังใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน ผลของการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อตัวผลิตภัณฑ์พบว่า คุณค่าและคุณลักษณะความเหมาะสม
ของผลิตภัณฑ์ตกแต่งสวน ที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทยชุดนี้ ทั้งด้านความสวยงาม การใช้งาน แนวคิดที่สะท้อนความเป็นไทย รูปแบบ
เฟอร์นิเจอร์ มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ และความเป็นไปได้ในท้องตลาดนั้น กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อตัว
ผลิตภัณฑ์ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ย X = 4.08 และ S.D. = 0.84
คําสําคัญ: ผลิตภัณฑ์ตกแต่งสวน /อัตลักษณ์ไทย /หมอนสามเหลี่ยม

ABSTRACT
This research has an objective of designing and developing garden decoration product to reflect
Thai identity that is consistent with household garden utilization behavior of Thai people because applying
Thai identity in product design will create unique appearance and utilization that is consistent with current
existence. It will add dimensions to cultural value and meaning of work piece causing consumer to have
conceptual feeling towards those particular products that differs from other existing products. The study of
household garden utilization behavior from the past to the present in various literatures, and preparation of
target group questionnaire asking them about household garden utilization behavior and the demand for
garden decoration product to be analyzed together with the study of Thai identity that will be used as an
inspiration in the design as a response to the behavior and the demand of the target group by gathering
information for the analysis in the form of Quantitative Research and Qualitative Research simultaneously.
The information analysis used percentage (%), average ( X ), and standard deviation (S.D.). In the study of
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Thai identity, the inspiration that was used in the design was “Thai Pillow or Triangle Pillow” because it is
consistent with sitting/resting behavior, and meets the demand of the target group who completed the
questionnaire. It is also a product that is well-known. It has been in existence in the past and it is still being
used today. Result of the satisfaction questionnaire towards the product showed that the group of
consumers were highly satisfied with the products in terms of the value and suitability of this set of garden
decoration products that reflects Thai identity regarding beauty, utilization, concept that reflects Thai
culture, furniture style that is innovative, interesting, feasible in the market and was high with the average of
4.08 (S.D.= 0.84).
KEYWORDS: GARDEN DECORATION PRODUCT THAI IDENTITY TRIANGLE PILLOW

ที่มาและความสําคัญ
การจัดตกแต่งสวน ในอดีต เพียงเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจและสุขภาพของเจ้าของหรือบุคคลใน
สถานที่นั้นเป็นสําคัญ แต่ปัจจุบันเมื่อบ้านเมืองพัฒนาและเจริญมากขึ้น การจัดแต่งสวน การปลูกต้นไม้และจัดบริเวณบ้านมี
บทบาทสําคัญ ไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งสวนเพื่อสร้างความโอ่อ่าสง่างาม ให้มีความสวยงามและน่าอยู่อาศัยของตัวอาคารแล้ว การ
ตกแต่งสวนยังทําให้เกิดความเป็นส่วนตัวเมื่อมองจากภายนอกบ้าน และการจัดตกแต่งสวนไม่เพียงมีจุดประสงค์เพื่อสนองตอบต่อ
ความต้องการของคน เน้นผู้อาศัยเป็นศูนย์กลาง และเอื้ออํานวยประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้เท่านั้น แต่ยังมีการจัดที่เน้นเพื่อความ
สวยงาม เน้นสุนทรียภาพต่าง ๆ มุ่งความงามให้เกิดความสุขทางด้านจิตใจ อารมณ์ เป็นการมุ่งเน้นให้เกิดคุณค่า เพื่อให้เกิด
ความคิด ความน่าสนใจ ความสร้างสรรค์ เพราะการจัดสวนไม่เพียงแต่เป็นการรดน้ําพรวนดินต้นไม้แต่ประกอบไปด้วยการจัดวาง
ของตกแต่งที่ส่งเสริมบรรยากาศเข้ากับต้นไม้ ของตกแต่งเหล่านี้เป็นรายละเอียด ที่เพิ่มความน่าสนใจและความมีชีวิตชีวาให้กับ
สวน โดยเฉพาะของตกแต่งที่เพิ่มหรือสอดแทรกแนวความคิดเข้าไป ให้เหมาะกับการใช้งาน มักช่วยให้เจ้าของบ้านรู้สึกสนุกทุก
ครั้งเมื่อได้ใช้สอยในพื้นที่ของสวนและได้บรรยากาศในการพักผ่อน การเลือกผลิตภัณฑ์ตกแต่งสวนจึงสําคัญพอ ๆ กับการเลือก
ต้นไม้ เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยให้สวนดูสวยงาม ช่วยสร้างเรื่องราวและส่งเสริมบรรยากาศให้กับสวน
สวนของชนชาติต่าง ๆ ที่มีมาตั้งแต่อดีต มีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ
เช่นลักษณะภูมิประเทศ ลมฟ้าอากาศ ชนิดของไม้พรรณประจําถิ่น ตลอดจนวิถีชีวิต ตามความเชื่อ วัฒนธรรม มีการจัดและ
ตกแต่งสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของประเทศนั้น ๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์ตกแต่งสวนมีอิทธิพลกับการถ่ายทอดลักษณะเฉพาะ
ของสวนแต่ละประเภท ไม่ว่าจะเป็นสวนจีน มีการตกแต่งด้วยโคมไฟลักษณะคล้ายสถาปัตยกรรมจีน เก้าอี้เซรามิคแบบกลองของ
จีน สวนญี่ปุ่น ตกแต่งด้วย ผลิตภัณฑ์จากหิน ไม้ไผ่ สวนอังกฤษ ตกแต่งด้วยผลิตภัณฑ์จากอัลลอยด์ เหล็กดัด โลหะ สวนสเปน
ตกแต่งด้วยผลิตภัณฑ์จากดินเผา เครื่องเคลือบ สีสันสดใส เป็นต้น

ภาพ 1 สวนญี่ปุ่น
ที่มา : Houzz. Japanese garden decor, เข้าถึงเมื่อ 28 มิถุนายน 2556, เข้าถึงได้จาก
http://www.houzz.com)

191

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
_________________________________________________________________________________________

ภาพ 2 สวนอังกฤษ
ที่มา: Homedec. จัดสวนแบบอังกฤษ, เข้าถึงเมื่อ 28 มิถุนายน 2556, เข้าถึงได้จาก http://www.homedec.in.th
สวนไทยในอดีตมีความสัมพันธ์ร่วมกับสภาพแวดล้อมริมน้ํา บ้านเรือนส่วนใหญ่นิยมสร้างแบบยกพื้นสูงมีใต้ถุนบ้าน
นิยมตกแต่งสวนในรูปแบบของการเน้นไปที่พืชพันธุ์และการใช้งานเป็นหลัก จนเมื่อเวลาผ่านไปสวนไทยมีการพัฒนาขึ้นไปพร้อม
ๆ กับรูปแบบของบ้านที่เป็นแบบไทยประยุกต์ สวนไม้ดัดไม้กระถางบนชานเริ่มมีบทบาทลดลง ความนิยมในการจัดสวนเพื่อความ
สวยงามได้รับความนิยมมากขึ้น เริ่มมีการนําของมาตกแต่งสวน ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่นํามาตกแต่งในสวนไทยมักเป็นของใช้ในอดีต เช่น
โอ่งมังกร โอ่งดินเผา ล้อเกวียน ครกหิน แคร่ไม้ไผ่ เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านั้นตอบสนองความต้องการเพียงด้านการใช้งาน แต่
วิถีปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไป ผลิตภัณฑ์ที่นํามาตกแต่งควรสอดคล้องกับพฤติกรรมของคนที่เข้าไปใช้สวน ทั้งในด้านการใช้งาน
และด้านความงาม ซึ่งสิ่งสําคัญยังต้องสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ หรือความเป็นลักษณะเฉพาะของสวนประเภทนั้น ๆ อีกด้วย
การศึกษาวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของคนไทย การใช้ชีวิต ที่สอดคล้องกับการใช้สวนในบริเวณบ้านของคนไทย
ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อหาอัตลักษณ์ความเป็นไทยมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ นอกจากจะทําให้เกิดลักษณะเฉพาะ
ทางรูปลักษณ์ที่แตกต่าง มีการใช้สอยที่สอดคล้องกับความเป็นอยู่ปัจจุบันแล้วนั้น ยังเป็นการเพิ่มมิติคุณค่าทางวัฒนธรรมและ
ความหมายของชิ้นงานอีกด้วย ทําให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกทางความคิด แตกต่างกันออกไปจากผลิตภัณฑ์อื่นที่มีอยู่เดิม
จากที่มาและความสําคัญข้างต้น ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าหากมีการนําอัตลักษณ์ไทย มาใช้เป็นแนวคิดในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ตกแต่งสวน ให้สะท้อนความเป็นไทยนั้น จะทําให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะที่แปลกใหม่ มีจุดเด่น และสามารถใช้สอย
สอดคล้องกับวิถีปัจจุบัน ทั้งการอยู่อาศัย การดําเนินชีวิต รวมทั้งสําหรับการพักผ่อนได้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
เพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตกแต่งสวน ให้สะท้อนอัตลักษณ์ไทย และสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้สวนใน
บริเวณบ้านของคนไทย

ขอบเขตของงานวิจัย
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร เป็นกลุ่มคนที่พักอาศัยในบ้านเดี่ยว ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่าง เป็นกลุ่มคนที่อาศัยในบ้านเดี่ยว ที่มีการจัดตกแต่งสวนในบริเวณบ้าน ชื่นชอบและสนใจในการ
ตกแต่งสวน ในเขตกรุงเทพมหานคร
1. ผู้ที่มาจับจ่ายซื้อต้นไม้/ผลิตภัณฑ์ตกแต่งสวน ในตลาดต้นไม้จตุจักร จํานวน 100 คน เพื่อหาฐานข้อมูลด้านเพศ
อายุ จํานวนผู้พักอาศัยในบ้าน รายได้ ใช้แบบสอบถามถึงพฤติกรรมในการใช้สวน และความต้องการที่มีผลิตภัณฑ์ตกแต่งสวน
เพื่อให้ได้รับรู้ถึงความต้องการนํามาพิจารณาและเป็นแนวทางในการออกแบบต่อไป
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2. กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายผู้ที่มาจับจ่ายซื้อต้นไม้ /ผลิตภัณฑ์ตกแต่งสวน ในตลาดต้นไม้จตุจักรจํานวน 100 คน
เพื่อนําผลงานแบบร่าง ไปทดสอบความพึงพอใจ และความสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ไทย และนําไปสร้างผลงานต้นแบบต่อไป

ขอบเขตด้านแนวคิดและการออกแบบ
1. แนวคิด หมอนสามเหลี่ยม หรือหมอนขวาน ได้จากการศึกษาอัตลักษณ์ไทย ที่มีความสอดคล้องกับการใช้งาน
สวนในบริ เ วณบ้ า นของคนไทย ประกอบกั บ ข้ อ มู ล การสั ม ภาษณ์ จ ากผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นอั ต ลั ก ษณ์ ไ ทย และการวิ เ คราะห์
แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้สวนในบริเวณบ้านของกลุ่มตัวอย่าง
2. การออกแบบ เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งสวน ในบริเวณสวนบ้านเดี่ยว (outdoor furniture) จํานวน 1 ชุด

ขอบเขตของขนาดพื้นที่ที่ใช้ในการวิจัย
พื้นที่ของสวนในบ้านประมาณ 70 ตารางเมตรขึ้นไป

แหล่งที่ใช้ในการศึกษา
1) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยเป็นผู้ทําการเก็บรวมรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือที่สําคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาในครั้ง
นี้โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 2 ส่วน คือ
1. ข้อมูลพฤติกรรมจากกลุ่มเป้าหมาย
2. ผู้เชี่ยวชาญด้านอัตลักษณ์ไทย
2) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ข้อมูลส่วนนี้เป็นข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องและจําเป็นสําหรับการวิจัย
ซึ่งผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่มีผู้อื่นหรือหน่วยงานอื่นทําการเก็บรวบรวมไว้แล้ว เช่น ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์
วารสาร หนังสือพิมพ์ เว็ปไซต์ต่างๆ โดยแบ่งเนื้อหาได้ดังนี้
ข้อมูลเกี่ยวกับสวนไทย การจัดสวน สวนในบ้าน ผลิตภัณฑ์ตกแต่งสวน หลักการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ วัสดุและ
กรรมวิธีการผลิต ข้อมูลเกี่ยวกับบ้านพักอาศัย การออกแบบและมิติทางวัฒนธรรม อัตลักษณ์ไทย หมอนขวานผ้าขิด (หมอน
สามเหลี่ยม) และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

วิธีการดําเนินงานวิจัย
1. สร้างเครื่องมือวิจัย แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สวนของกลุ่มเป้าหมาย
2. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอัตลักษณ์ไทยที่มีความสอดคล้องกับการใช้สวนในบริเวณบ้านของคนไทย
3. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งนําสิ่งเหล่านั้นมาวิเคราะห์ร่วมกับอัต
ลักษณ์ความเป็นไทย
4. นําผลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ และสรุปแนวทางการออกแบบ
5. ออกแบบและพัฒนา
6. ทําการทดสอบความพึงพอใจกับผู้บริโภคเพื่อสรุปแบบ และนําไปสร้างผลงานต้นแบบ
7. การเสนอแนะ

กระบวนการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลและการออกแบบ

การวิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งสวนที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทย มีการดําเนินการและกรอบแนวทาง
ในการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้
1. สร้างแบบสอบถาม เพื่อนําไปสอบถามพฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ที่มาจับจ่ายซื้อ
ต้นไม้หรือผลิตภัณฑ์ตกแต่งสวน ในตลาดต้นไม้จตุจักร เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองพฤติกรรมและ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
2. วิเคราะห์ประเภทเฟอร์นิเจอร์สนาม ร่วมกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย
3. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอัตลักษณ์ความเป็นไทย แล้วทําการวิเคราะห์ความเป็นอัตลักษณ์ไทย ที่มีความเกี่ยวข้อง
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กับสวนในบริเวณบ้านของคนไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ประกอบกับข้อมูลการสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านอัตลักษณ์ไทย
เพื่อที่จะหาแรงบันดาลใจในการออกแบบ (หมอนสามเหลี่ยมหรือหมอนขวาน)
4. วิเคราะห์วัสดุที่จะใช้ในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งสวน
5. ออกแบบชุ ด เฟอร์ นิ เ จอร์ ต กแต่ ง สวน ตามแนวทางที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาค้ น คว้ า และผลการวิ เ คราะห์ จ าก
แบบสอบถามตามขั้นตอนที่ 1, 2 และ 3 โดยวิธีทําแบบร่าง (Sketch Design) และใช้คอมพิวเตอร์สร้างแบบจําลอง 3 มิติ
6. สอบถามความพึงพอใจ/ความเหมาะสมต่อผลิตภัณฑ์ โดยความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ เพื่อ
นําข้อเสนอแนะไปพัฒนาและปรับปรุงแบบต่อไป
7. การออกแบบและพัฒนา และทําการเลือกแบบเพื่อนําไปทดสอบความพึงพอใจจากกลุ่มผู้บริโภค จากที่ได้นํา
แบบไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ได้นําข้อแนะนําต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไข
8. ประเมิ น ความพึ ง พอใจจากผู้ บ ริ โ ภคกลุ่ ม เป้ า หมายต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ พั ฒ นาขึ้ น โดยใช้ แ บบสอบถาม
(Questionnaire) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ด้วยคําถามเรียงลําดับ (Rank Question) ประกอบแบบจําลอง
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
9. ผลิตแบบจําลองผลิตภัณฑ์ (Prototype)
10. สรุปและอภิปรายผล

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการศึกษาพฤติกรรมและการใช้งานสวนในบริเวณบ้านของกลุ่มเป้าหมายมีความต้องการเฟอร์นิเจอร์ในการตกแต่ง
สวนมากที่สุด ประเภทของเฟอร์นิเจอร์ที่มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมของของกลุ่มเป้าหมายคือ เก้าอี้ครึ่งนั่งครึ่งนอนเพราะ
สอดคล้องกับกิจกรรมและช่วงเวลาการใช้สวนของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด และนอกจากนั้นกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใน
บ้านเดี่ยวที่เป็นครอบครัว จึงมักมีกิจกรรมในสวนร่วมกับคนในครอบครัว ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการออกแบบเก้าอี้แบบมีพนักพิง
และโต๊ะกลาง ให้เข้าชุดกัน เพื่อที่จะตอบสนองพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับกลุ่ม
ผู้บริโภค
จากการศึกษาการใช้สวนของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แรงบันดาลใจไทยหมอนขวานสามเหลี่ยม มีความ
สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่จะออกแบบ(เฟอร์นิเจอร์) มากที่สุด เพราะมีการใช้งานร่วมกับเฟอร์นิเจอร์ทั้งในบ้าน และนอกบ้าน มี
การใช้งานมาตั้งแต่อดีตกาล ปัจจุบันก็ยังมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย ทําให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ซึ่งมีผลทําให้ผู้บริโภคเข้าใจตัว
งานออกแบบ และทราบถึงคุณค่าของตัวชิ้นงานได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังมีการการรับรู้ถึงความเป็นไทยอย่างเป็นสากล จากงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง (ไพโรจน์ พิทยเมธี(2551: 239-328) “การวิเคราะห์องค์ประกอบการออกแบบเลขนศิลป์ที่แสดงเอกลักษณ์ไทย”)
และ( ศิริชัย ธนทิตย์(2551) การออกแบบเครื่องเรือนอัตลักษณ์ไทยต้นแบบ เพื่อความยั่งยืนของเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง )
ในการวิเคราะห์เลือกวัสดุ ไม้ เป็นวัสดุที่เหมาะสมในการออกแบบผลิตภัณฑ์ภายนอกอาคารที่มี ความปลอดภัย
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการสะท้อนถึงอัตลักษณ์ไทยได้มากที่สุดเพราะไม้มีความผูกพันกับคนไทยตั้งแต่อดีตกาล เช่น บ้านเรือน
เฟอร์ นิ เจอร์ พาหนะต่า งๆ ล้ว นแล้ว แต่ ผ ลิ ต จากไม้ และที่สํา คัญ ที่สุด ผลิตภัณ ฑ์ต กแต่ง สวนจากไม้เป็น ความต้ อ งการของ
กลุ่มเป้าหมาย และใช้ไม้สักในการออกแบบเพราะไม้สัก เป็นไม้เนื้อปานกลาง ที่มีเนื้อละเอียด นิ่ม ง่ายต่อการผลิต ช่างไม้หรือ
ผู้ผลิตจึงนิยมนําไม้สักมาใช้ในการทําเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งในแง่ของการทนต่อสภาพแวดล้อมภายนอกนั้น ไม้สักมีคุณสมบัติเฉพาะตัว
อาทิเช่น เป็นไม้ที่หดตัวน้อย ไม่บิดไม่แตก การมีน้ํามันอยู่ในเนื้อไม้ ทําให้ปลอดมอดหรือปลวก
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แนวคิดการออกแบบ
การออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งสวน ให้สะท้อนอัตลักษณ์ไทย โดยใช้แรงบันดาลใจจากหมอนสามเหลี่ยมที่มีความ
สอดคล้องกับการใช้งานสวนในบริเวณบ้านของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งยังมีการออกแบบให้ตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้งานสวนหย่อมในบริเวณบ้านโดยตรงจากแบบสอบถาม ซึ่งมักใช้สวนในการพักผ่อน โดยออกแบบเฟอร์นิเจอร์ให้มีความ
เป็นไทยที่ร่วมสมัยและเป็นชิ้นงานวางตกแต่งสวนได้ในตัว สามารถใช้งานกับดีไซน์ลักษณะของบ้านในปัจจุบันได้

ภาพ 3 ผังแนวคิดการออกแบบ
ที่มา : ศศิกาญจน์ นารถโคษา 28 มิถุนายน 2557
หมอนขวานผ้าขิดหรือหมอนสามเหลี่ยม
ที่มาของแนวคิดหมอนขวานผ้าขิดหรือหมอนสามเหลี่ยม
จากการศึกษาวรรณกรรมต่างๆที่มีความเป็นอัตลักษณ์ไทยและมีความสอดคล้องเกี่ยวกับการใช้งานสวนในบริเวณบ้าน
ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนั้น นํามาวิเคราะห์ร่วมกับพฤติกรรมการใช้สวนในบริเวณบ้านนั้น จะเห็นได้ว่าหมอนขวานสามเหลี่ยม
มีหน้าที่การใช้งานที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง อีกทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่รบั รู้โดยสากลว่าเป็นตัวแทนหนึ่งใน
ความเป็นอัตลักษณ์ไทย(จากวิจัยที่เกี่ยวข้อง) สามารถใช้งานร่วมกับเฟอร์นิเจอร์ทั้งในบ้านและนอกบ้าน พบเห็นได้ตั้งแต่ในอดีต
มาจนถึงปัจจุบัน
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ภาพ 4 ที่มาของแนวคิดหมอนขวานผ้าขิดหรือหมอนสามเหลี่ยม
ที่มา : ศศิกาญจน์ นารถโคษา 28 มิถุนายน 2557

ภาพ 5 การใช้งานของหมอนขวานผ้าขิดหรือหมอนสามเหลี่ยม
ที่มา : ศศิกาญจน์ นารถโคษา 28 มิถุนายน 2557
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ภาพ 6 หน้าที่และโครงสร้างหมอนขวานผ้าขิดหรือหมอนสามเหลี่ยม
ที่มา : ศศิกาญจน์ นารถโคษา 28 มิถุนายน 2557
การทําต้นแบบและกรรมวิธีการผลิต
วัสดุที่ใช้ในการผลิตต้นแบบ
ไม้สักทอง เป็นไม้ที่มีคุณภาพดีที่สุด ลักษณะเนื้อไม้จะมีสีเหลืองทอง เมื่อทิ้งไว้นานจะเป็นสีน้ําตาลหรือน้ําตาลแก่
เสี้ยนตรงมีเส้นแทรกสีเข้มเล็กน้อย ทําให้เห็นเส้นลายตามธรรมชาติ สวยงามมาก ไม้สักจึงเป็นที่นิยมใช้กันทั่วไป โดยเฉพาะใช้ใน
การทําเฟอร์นิเจอร์ คือ เนื้อไม้จะมีน้ํามันในตัว ปลวกและมอดไม่ทําลาย ทนต่อสภาพอากาศดีมาก ผึ่งแห้งแล้วอยู่ตัวดี ไสแต่งง่าย
ทาสีธรรมชาติแล้วจะสวยงามมากกว่าไม้ชนิดอื่นๆ

ภาพ 7 ขั้นตอนการตัดไม้
ที่มา : ศศิกาญจน์ นารถโคษา 10 เมษายน 2557
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ภาพ 8 ขั้นตอนการขึ้นโครงสร้าง
ที่มา : ศศิกาญจน์ นารถโคษา 15 เมษายน 2557

ภาพ 9 ขั้นตอนการประกอบชิ้นงาน
ที่มา : ศศิกาญจน์ นารถโคษา 22 เมษายน 2557
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ภาพ 10 การเคลือบผิว
ที่มา : ศศิกาญจน์ นารถโคษา 30 เมษายน 2557

ภาพ 11 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
ที่มา : ศศิกาญจน์ นารถโคษา เมื่อ 3 กรกฎาคม 2557
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ภาพ 12 แสดงขนาดสัดส่วนเก้าอี้ครึ่งนั่งครึง่ นอน
ที่มา : ศศิกาญจน์ นารถโคษา 11 มีนาคม 2557
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ที่มา : ศศิกาญจน์ นารถโคษา 11 มีนาคม 2557
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ภาพ 13 แสดงขนาดสัดส่วนของโต๊ะ
ที่มา : ศศิกาญจน์ นารถโคษา 11 มีนาคม 2557
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สรุปผลการวิจยั
1. แนวทางในการออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ตกแต่งสวนที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทย แบ่งออกเป็น
1.1 อัตลักษณ์ไทยที่จะนํามาเป็นแรงบันดาลใจการออกแบบ ซึ่งได้มาจากการศึกษาอัตลักษณ์ไทย งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง และจากการสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านอัตลักษณ์ไทย โดยอัตลักษณ์ไทยที่มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งาน
สวนในบริเวณบ้านของคนไทยต้องแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คือ หมอนสามเหลี่ยมหรือหมอนขวาน
1.2 รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
2. สรุปความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย จากแบบสอบถามเรื่อง แบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งสวน
ความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับผลงานต้นแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งสวน มีความเห็นว่าผลงาน
ต้นแบบเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งสวนมีความสะท้อนอัตลักษณ์ไทย น่าสนใจ มีรูปแบบที่แปลกใหม่ สวยงาม รวมถึงการใช้งานกับสวน
ในบริเวณบ้าน ต่อชิ้นงานมีความพึงพอใจในระดับมาก ค่า X = 4.08 และ S.D. = 0.84
อภิปรายผลการวิจัย
1. อัตลักษณ์ไทยที่นํามาใช้เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งสวน ผู้วิจัยศึกษาจากผลิตภัณฑ์
ตกแต่งสวน และพฤติกรรมการใช้สวนในบริเวณบ้านของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีแรงบันดาลใจน่าสนใจหลายอย่าง
อาทิเช่น เรือ,เกวียน,เครื่องปั้นดินเผา (โอ่ง,ไห), แคร่ไม้ไผ่, หมอนสามเหลี่ยม, จักสานการละเล่นไทย บ้านเรือนไทย และอื่นๆ
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามพฤติกรรมของการใช้สวนในบริเวณบ้านของคนไทยในปัจจุบัน มีความต้องการเฟอร์นิเจอร์ในการตกแต่ง
สวน แล้วนํามาวิเคราะห์ร่วมกับทฤษฎีแล้วนั้น หมอนสามเหลี่ยมหรือหมอนขวาน ซึ่งจากวิทยานิพนธ์การวิเคราะห์องค์ประกอบ
การออกแบบเลขนศิลป์ที่แสดงเอกลักษณ์ไทย (ไพโรจน์ พิทยเมธี (2551: 239-328)) หมอนสามเหลี่ยมหรือหมอนขวาน เป็นสิ่ง
ที่คนรับรู้โดยเป็นสากลว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนความเป็นไทย ในหมวดของประชาชนในลําดับที่ 20 จึงได้นําหมอนสามเหลี่ยม
มาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบในครั้งนี้
2. จากแบบสอบถามพฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง มีความต้องการเฟอร์นิเจอร์จากไม้ เพื่อให้ได้
ผลิตภัณฑ์ตกแต่งสวนที่มีความเป็นธรรมชาติ ซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานสวนหย่อมในบริเวณบ้าน ให้ตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และมีแรงบันดาลใจที่สะท้อนความเป็นไทย สร้างความโดดเด่น แปลกใหม่ จากท้องตลาด ซึ่ง
เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตกแต่งสวนอีกด้วย
3. จากผลสรุปความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายจากตัวต้นแบบผลิตภัณฑ์เป็นเฟอร์นิเจอร์กึ่งตกแต่งสวน ที่แรง
บันดาลใจจากหมอนสามเหลี่ยมหรือหมอนขวานนั้น กลุ่มเป้าหมายมีความคิดเห็นว่าในด้านความสวยงาม การใช้งาน แนวคิดที่
สะท้อนความเป็นไทย รูปแบบเฟอร์นิเจอร์ มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ และมีความเป็นไปได้ในท้องตลาดนั้น มีความพึงพอใจต่อ
ตัวผลิตภัณฑ์ในระดับมาก ในด้านของรูปแบบที่ปรากฏในผลการออกแบบนั้นล้วนมีที่มาจากหลักคิดและแนวทางในการออกแบบ
ทีได้สังเคราะห์ รวมถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภค สามารถยืนยันได้จากผลการสํารวจการยอมรับความคิดเห็นไปใน
ทิศทางเดียวกันในเชิงบวก
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ความรู้ในด้านอัตลักษณ์ไทย ที่มีความสอดคล้องกับการใช้สวนใน
บริเวณบ้านของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และได้ศึกษาพฤติกรรม ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งผู้วิจัยได้นําความรู้มา
วิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยมีแรงบันดาลใจจากอัตลักษณ์ความ
เป็นไทย ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความร่วมสมัย ตอบสนองพฤติกรรม มีความโดดเด่น น่าสนใจ และเป็นที่ต้องการของท้องตลาด

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการผสมผสานวัสดุ เช่น ใช้ไม้เป็นวัสดุหลัก และใช้อะลูมิเนียมในการตกแต่งที่สอดคล้องกันทั้งชุดออกแบบ
เพื่อเพิ่มลักษณะที่แตกต่าง โดดเด่นและความร่วมสมัยให้กับเฟอร์นิเจอร์
2. เพิ่ ม เติ ม ในด้ า นของโครงสร้ า ง อาจใช้ วั ส ดุ เ พิ่ ม ความแข็ ง แรงตามมุ ม หรื อ ข้ อ ต่ อ ของเฟอร์ นิ เ จอร์ เ พื่ อ เพิ่ ม
ความสามารถในการรับน้ําหนักมากยิ่งขึ้น
3. ลดการใช้เส้นของไม้ในส่วนของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อให้ตัวชิ้นงานมีความร่วมสมัย หรือโมเดิร์นมากยิ่งขึ้น
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาจาก อาจารย์ ดร.ชลฤทธิ์ เหลืองจินดา ซึ่งเป็น
อาจารย์ที่ป รึก ษาวิท ยานิพ นธ์ที่ใ ห้ค วามช่ว ยเหลือ คํา แนะนํา ที่เป็น ประโยชน์อ ย่า งยิ่งต่อผู้วิจัย ท่านคณะกรรมการ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ลุ้ย กานต์สมเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐไท พรเจริญ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ อริยะเครือ
อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ให้เกียรติมาเป็นกรรมการในการสอบครั้งนี้ รวมทั้งท่านผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
อาจารย์ไพโรจน์ พิทยาเมธี ผู้เชี่ยวชาญด้านอัตลักษณ์ไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกานต์ รวยสูงเนิน, อาจารย์นิธิวดี ทองป้อง,
อาจารย์ปิติ คุปตะวาทิน, อาจารย์ต่อวงศ์ ปุ้ยพันธวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญในด้านเครื่องเรือน ด้านผลิตภัณฑ์ และภูมิสถาปัตยกรรม ที่ให้
คําปรึกษา คําแนะนํา ติชม งานออกแบบที่เป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัย ส่งผลให้การทําวิทยานิพนธ์ครั้งนี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านเป็นอย่างสูง
ขอขอบพระคุณคณาจารย์สาขา หลักสูตรทุกท่านที่ให้ความรู้ ให้คําแนะนํา ตลอดหลักสูตรการศึกษา อันเป็นพื้น
ฐานความรู้ที่จะนํามาใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ขอขอบคุณพี่ๆ และเพื่อนๆ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ทุกคน ขอขอบพระคุณ
ครอบครัว บิด า มารดา ที่เ ป็น กํา ลัง ใจสํา คัญ ในการต่อ สู้กับ ตัว เองและฝ่า ฟันอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการทํา
วิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ให้ลุล่วงไปด้วยดี
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มุ่งศึกษาเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์กลุ่มผ้าทอพื้นบ้านของจังหวัดมหาสารคาม โดยมีกรณีศึกษาคือกลุ่ม
ทอผ้าบ้านหนองแคน หมู่ 4 ตําบลเหล่า อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อส่งเสริมการขายให้กับผลิตภัณฑ์กลุ่มผ้าทอพื้นบ้าน
ของจังหวัดมหาสารคามและเพื่อออกแบบตราสินค้า (Logo) และบรรจุภัณฑ์ (Packaging) ให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้านของจังหวัด
มหาสารคาม โดยให้นิสิตชั้นปีที่ 3 จํานวน 15 คน สาขานฤมิตศิลป์ วิชาเอกออกแบบกราฟิก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและ
นฤมิตศิลป์ ได้ทําการออกแบบตราสินค้าจํานวน 15 รูปแบบ และออกแบบบรรจุภัณฑ์จํานวน 15 รูปแบบ โดยสอบถามความพึงพอใจ
ของกลุ่มเป้าหมายจํานวน 200 คนในจังหวัดมหาสารคามและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่รูปแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์
ประกอบกับแบบสอบถามการรับรู้ด้านความพึงพอใจที่มีต่อการออกแบบกราฟิกตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ จํานวน 2 ชุด ได้แก่
แบบสอบถามความพึ ง พอใจของกลุ่ ม เป้ า หมายที่ มี ต่ อ รู ป แบบตราสิ น ค้ า 15 รู ป แบบ และแบบสอบถามความพึ ง พอใจของ
กลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์ 15 รูปแบบ สรุปผลการวิจัยการรับรู้ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่ต่อสินค้า (Logo)
พบว่าตราสินค้าที่เป็นที่ชื่นชอบคือรูปแบบที่ 1 โดยกลุ่มเป้าหมายชื่นชอบทุกประเด็นมีค่าเฉลี่ย X =3.78 ซึ่งสูงที่สุดจาก 15 รูปแบบ
สําหรับบรรจุภัณฑ์แบบที่ 13 เป็นที่ชื่นชอบที่สุดมีค่าเฉลี่ย X = 3.71

ABSTRACT
This research aimed to raise a product brand for cloth weaving commodities in Mahasarakham
province, using the case study of Baannongkaen, village 4th, Lao sub-district, Kosumpisai district in order to
promote the sale and marketing strategy, create logos and packaging design for products of the commodities.
15 logo patterns and packaging design models were designed by 15 students, who are third-year students in the
major of graphic design, Department of Creative Arts, Faculty of Architecture Urban Design and Creative Arts.
The target samples were collected from 200 people in the Mahasarakham province. The research tool was a
questionnaire which was separated into 2 parts: one was for 15 logo designs and the other was for 15 packaging
design patterns. The results of this research found that the most satisfaction of the samples towards the
designed logos was the 1st logo with X =3.78, and the 13th style of the packaging design pattern was the most
desired with X = 3.71.
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บทนํา
ที่มาและความสําคัญของปัญหา
การออกแบบตราสัญลักษณ์และงานเรขศิลป์ เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ผู้บริโภคทราบว่าสินค้าเป็นของใคร การสร้างเอกลักษณ์
ให้กับองค์กร (Corporate Identity) สามารถช่วยให้แบรนด์ (Brand) ของกลุ่มผ้าทอพื้นบ้านของจังหวัดมหาสารคามมีความชัดเจน
มากขึ้น โดยมีกลุ่มกรณีศึกษาคือกลุ่มทอผ้าบ้านหนองแคน หมู่ 4 ตําบลเหล่า อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
งานออกแบบเรขศิลป์ นิเทศศิลป์ (Graphic Design) ถือได้ว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานหลักในการพัฒนาเอกลักษณ์ให้กับองค์กร
การออกแบบตราสินค้า (Logo) เปรียบเสมือนกับสัญลักษณ์ภาพที่ใช้แทนชื่อสินค้าหรือชื่อองค์กร (วิรุณ ตั้งเจริญ. 2531) ดังนั้นตรา
สินค้าจึงไม่ได้ทําหน้าที่เพียงบอกข้อมูลเบื้องต้นว่าสินค้านั้นๆ มีลักษณะแบบไหน แต่ตราสินค้ายังทําหน้าที่หลักในการสร้างความ
ผูกพันและความทรงจํากับผู้บริโภคด้วยความโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครของผลิตภัณฑ์ถือเป็นสิ่งเร้าอันดับแรกที่ทํา
ให้ผู้บริโภคจดจําสินค้าได้เป็นอย่างดีและสร้างโอกาสให้กับผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการนําเสนอบรรจุภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์สามารถจดจําได้
ง่าย (ชัยรัตน์ อัศวางกูร.2548) ก็นับว่าเป็นสิ่งสําคัญ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางของการสร้างรายได้ให้กับชุมชน เพราะผลิตภัณฑ์ตาม
ท้องตลาดมักคล้ายคลึงกันไปหมด ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการขายให้แก่ผลิตภัณฑ์และทําให้บรรจุภัณฑ์สามารถขายตัวของมันเองได้
ในตลาดยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี (สุมาลี ทองรุ่งโรจน์. 2555) หากผู้ประกอบการสามารถสร้างอัตลักษณ์ให้แตกต่างและสร้างเอกลักษณ์
เฉพาะตัวให้กับผลิตภัณฑ์ได้ จะช่วยดึงความสนใจมาจากผู้บริโภคได้ทันทีและเพิ่มโอกาสในการขายอีกด้วย
ด้วยเหตุนี้กลุ่มผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญของการออกแบบเรขศิลป์ นิเทศศิลป์ด้วยการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์
ให้กับกลุ่มทอผ้าบ้านหนองแคน หมู่ 4 ตําบลเหล่า อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
พื้นบ้านให้ออกสู่ท้องตลาดที่กว้างขึ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร รวมไปถึงการส่งเสริมการขาย และสิ่งสําคัญยิ่ง
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านให้ยังคงอยู่ร่วมสมัยกับยุคปัจจุบัน

วัตถุประสงค์
การวิจัยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์กลุ่มผ้าทอพื้นบ้านของจังหวัดมหาสารคาม เพื่อ
ส่งเสริมการขายให้กับผลิตภัณฑ์กลุ่มผ้าทอพื้นบ้านของจังหวัดมหาสารคามและเพื่อออกแบบตราสินค้า (Logo) และบรรจุภัณฑ์
(Packaging) ให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้านของจังหวัดมหาสารคาม

สมมติฐาน
การออกแบบกราฟิกสามารถสร้างภาพลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์กลุ่มผ้าทอพื้นบ้านของจังหวัดมหาสารคาม และสามารถ
ส่งเสริมการขายให้กับผลิตภัณฑ์กลุ่มผ้าทอพื้นบ้านของจังหวัดมหาสารคาม

วรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้องและกรอบการวิจัย
การศึกษางานวิจัยนี้ใช้ทฤษฎีของเกสตัลส์ (Gestalt Theory) ในประเด็นของเรื่องทัศนาการการรับรู้ (Visual Perception)
(Bloom et al. 1956) และในประเด็นการรับรู้องค์ประกอบของการออกแบบ (Principle of Design)
ประเด็นการรับรูอ้ งค์ประกอบของการออกแบบ ศึกษาในขอบเขตของ
- การรับรู้เรื่องการออกแบบตราสินค้า (Logo)
- การรับรู้เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging)
จากการศึกษาทฤษฎีการรับรู้ทั้ง 2 ข้างต้นนําไปสู่การเชื่อมโยงกรอบและกระบวนการวิจัยดังนี้
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กรอบการวิจัย
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์
(Development of Product)

1. ศึกษาแนวคิดด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
การออกแบบผลิตภัณฑ์
(Product Design)

ออกแบบเรขศิลป์ นิเทศศิลป์
(Graphic Design)

การออกแบบตราสินค้า
(Logo)
2. ศึกษาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้าน
(Local’s Woven Fabrics)

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging)

ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้ามัดหมี่ ผ้าขาวม้า
4. สรุปและเสนอแนะผลการวิจัย
(Conclusions and suggestions)

ภาพ 1 การเชื่อมโยงกรอบของการวิจัย

กระบวนการวิจัย
1. ศึกษาแนวคิดด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
การออกแบบผลิตภัณฑ์
(Product Design)
ตราสินค้า (Logo)
บรรจุภณ
ั ฑ์ (Packaging)

กลุ่มกรณีศึกษา
กลุ่มทอผ้าบ้านหนอง
แคน หมู่ 4 ตําบลเหล่า
อําเภอโกสุมพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม

3. ออกแบบตราสินค้า
(Logo) และ
บรรจุภัณฑ์ (Packaging)
- ตราสินค้า 15 รูปแบบ
- บรรจุภัณฑ์ 15 รูปแบบ

4. นํารูปแบบตราสินค้า
(Logo)
บรรจุภัณฑ์ (Packaging)
และ
แบบสอบถาม
ทดสอบการรับรูค้ วามพึง
พอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มี
ต่อตราสินค้าและ
บรรจุภณ
ั ฑ์ผา้ ทอพื้นบ้าน

2. ศึกษาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
พื้นบ้าน
(Local’s Woven Fabrics)
ผ้าฝ้าย
ผ้าไหม
ผ้ามัดหมี่
ผ้าขาวม้า

สรุปและเสนอแนะแนวการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่
สามารถดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย

ภาพ 2 แผนผังกระบวนการวิจัย
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
กลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้าน จํานวน 200 คน ในจังหวัดมหาสารคาม โดยผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างโดย
ทําการสุ่มแบบอย่างง่าย (Simple random sampling) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540) โดยสอบถามบุคคลทั่วไปในจังหวัดมหาสารคาม

นิยามศัพท์
1. ทฤษฏีเกสตัลส์ (Gestalt Theory) เป็นทฤษฏีที่เน้นการศึกษากระบวนการรับรู้ เน้นความสําคัญที่ความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบต่างๆ ทั้งหมดในการรับรู้
2. ผ้าทอพื้นบ้าน (Local’s Woven Fabrics) คือผืนผ้าที่เกิดจากการถักทอจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน โดยริเริ่มจากการ
รวมกลุ่มของคนในหมู่บ้านเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นอกเหนือจากฤดูการของการทําเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาว
อีสาน
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้าน (Development of local textile products) คือการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
พื้นบ้านเป็นส่วนในการผลักดันผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จัก เพื่อเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผ้าซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและเพื่อเป็นการ
เพิ่มช่องทางการสร้างรายได้สู่ชุมชน รวมถึงการสร้างงานให้กับคนในชุมชนด้วยการออกแบบตราสินค้า (Logo) และการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ (Packaging)
4. กราฟิก หมายถึงการออกแบบลวดลายและตัวอักษรให้ตราสินค้า (Logo) และบรรจุภัณฑ์ (Packaging)
5. ความพึงพอใจ หมายถึงกลุ่มเป้าหมายมีความสนใจต่อการออกแบบลวดลายและตัวอักษรให้ตราสินค้า (Logo) และบรรจุ
ภัณฑ์ (Packaging) ให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าทอของกลุ่มทอผ้าบ้านหนองแคน

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
การวิจัยนี้มุ่งศึกษาเพื่อยกระดับสินค้าผ้าทอพื้นบ้านของจังหวัดมหาสารคาม โดยการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้านเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจและเพื่อเป็นการนําผลิตภัณฑ์ออกสู่ท้องตลาดที่กว้างขึ้น การ
แปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญในการผลักดันผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จัก เพื่อเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผ้าซึ่งเป็นภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางของการสร้างรายได้ให้สู่ชุมชน รวมไปถึงการสร้างงานให้กับคนในชุมชนด้วยการออกแบบ
กราฟิกให้กับผลิตภัณฑ์ การออกแบบตราสินค้ารวมไปถึงการทําบรรจุภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์สามารถจดจําได้ง่าย ก็นับว่าเป็นสิ่งสําคัญ
ล้วนแล้วแต่เป็นการเพิ่มช่องทางของการสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ทั้งสิ้น

วิธกี ารดําเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาตามขั้นตอนการดําเนินงานวิจัยดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งกลุ่มทอผ้าบ้านหนองแคนหมู่ 4 ตําบลเหล่าอําเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม และลงพื้นที่บ้านหนองแคนเพื่อสัมภาษณ์และหาข้อมูลในการทําการวิจัย
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้าน ได้แก่ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้ามัดหมี่ ผ้าขาวม้า
ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาปัจจัยการออกแบบกราฟิกเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มทอผ้าบ้านหนองแคน ซึ่งประกอบด้วยตราสินค้าและ
บรรจุภัณฑ์โดยในขั้นตอนนี้ได้นําเข้าสู่เนื้อหาของรายวิชา การออกแบบบรรจุ-ภัณฑ์ Packaging Design รหัส 1103302 มีนิสิต
จํานวน 15 คน ได้ทําการออกแบบตราสินค้าและบรรจุ-ภัณฑ์หลากหลายรูปแบบเพื่อสร้างทางเลือกให้กับกลุ่มทอผ้าบ้านหนองแคน
และได้มาซึ่งกรณีศึกษาประกอบด้วยตราสินค้า 15 รูปแบบและบรรจุภัณฑ์ 15 รูปแบบ
ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาปัจจัยการรับรู้ (Visual Perception) ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มตี ่อรูปแบบตราสินค้าซึ่ง
ประกอบด้วยประเด็นต่างๆ ดังนี้
สี (Color) สีที่ใช้มีความเหมาะสม
ตัวอักษร (Font) ตัวอักษรที่ใช้มีความเหมาะสม
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ตราสินค้า (Logo) ตราสินค้ามีความเหมาะสมกับสินค้าชุมชน ตราสินค้าสื่อถึงเอกลักษณ์กลุ่มทอผ้า และประเด็นตราสินค้า
มีความน่าสนใจ
ศึกษาปัจจัยการรับรู้ (Visual Perception) ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรูปแบบ บรรจุภัณฑ์ (Packaging) ซึ่ง
ประกอบด้วยประเด็นต่างๆ ดังนี้
สี (Color) สีที่ใช้มีความเหมาะสม
ตัวอักษร (Font) ตัวอักษรที่ใช้มีความเหมาะสม
บรรจุภัณฑ์ (Packaging) บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับตัวสินค้าประเภทผ้าทอ บรรจุภัณฑ์สื่อถึงเอกลักษณ์กลุ่มทอผ้า
รูปทรงบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับตัวสินค้า ลวดลายบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับตัวสินค้า บรรจุภัณฑ์มีความน่าสนใจ
ขั้นตอนที่ 5 ประเมินการรับรู้ความพึงพอใจที่มีต่อการออกแบบกราฟิกเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มทอผ้าบ้านหนองแคน ซึ่ง
ประกอบด้วยตราสินค้า (Logo) และบรรจุภัณฑ์ (Packaging) โดยใช้แบบสอบถามประกอบด้วยตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์หลากหลาย
รูปแบบเพื่อสร้างทางเลือกให้กับกลุ่มทอผ้าบ้านหนองแคน และได้มาซึ่งกรณีศึกษาประกอบด้วยตราสินค้า 15 รูปแบบและบรรจุภัณฑ์
15 รูปแบบ เพื่อนําไปสร้างใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย
โดยการสอบถามกลุ่มเป้าหมายด้วยรูปภาพประกอบกับแบบสอบถาม และนําผลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาการรับรู้จาก
กลุ่มตัวอย่างเพื่อนําผลสรุปไปใช้ในการออกแบบรูปแบบตราสินค้าและรูปแบบ บรรจุภัณฑ์ให้กับกลุ่มทอผ้าบ้านหนองแคน หมู่ 4
ตําบลเหล่า อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบไปด้วยรูปแบบตราสินค้า บรรจุภัณฑ์และแบบสอบถามการรับรู้ด้านความพึงพอใจที่มีต่อ
การออกแบบกราฟิกคือตราสินค้าและรูปแบบบรรจุภัณฑ์ จํานวน 2 ชุด ได้แก่
3.1 แบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายที่มตี ่อรูปแบบตราสินค้า 15 รูปแบบ
ลักษณะแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรูปแบบตราสินค้า ประกอบด้วยข้อคําถามเกี่ยวกับการรับรู้
เรื่องกราฟิกในการออกแบบตราสินค้าประเด็น สีที่ใช้มีความเหมาะสม ตัวอักษรที่ใช้มีความเหมาะสม ตราสินค้ามีความเหมาะสมกับ
สินค้าของชุมชน ตราสินค้าสื่อถึงเอกลักษณ์กลุ่มทอผ้า และตราสินค้ามีความน่าสนใจ (ดังตารางที่ 3)
ตาราง 1 สเกลระดับความพึงพอใจของของกลุ่มเป้าหมายทีม่ ีต่อรูปแบบตราสินค้า (Logo) ที่ใช้ประกอบแบบสอบถาม
ประเด็นคุณสมบัติของตราสินค้า

ภาพที่ 1 - 15
5
มากที่สุด

4
มาก

3
ปานกลาง

2
น้อย

1
น้อยที่สุด

สีที่ใช้มีความเหมาะสม
ตัวอักษรที่ใช้มีความเหมาะสม
ตราสินค้ามีความเหมาะสมกับสินค้าของชุมชน
ตราสินค้าสื่อถึงเอกลักษณ์กลุ่มทอผ้า
ตราสินค้ามีความน่าสนใจ
3.2 แบบสอบถามพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายทีม่ ตี ่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์ 15 รูปแบบ
ลักษณะแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์ประกอบด้วยข้อคําถามเกี่ยวกับโดยถาม
การรับรู้เรื่องกราฟิกในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging) ประเด็นสีที่ใช้มีความเหมาะสม บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับตัวสินค้า
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ประเภทผ้าทอ บรรจุภัณฑ์สื่อถึงเอกลักษณ์กลุ่มทอผ้า รูปทรงบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับตัวสินค้า ลวดลายบนบรรจุภัณฑ์มีความ
เหมาะสมกับตัวสินค้า บรรจุภัณฑ์มีความน่าสนใจ (ดังตารางที่ 4)
ตาราง 2 สเกลระดับความพึงพอใจของของกลุ่มเป้าหมายทีม่ ีต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging) ที่ใช้ประกอบแบบสอบถาม
ประเด็นคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์

ภาพที่ 1- 15
5
มากที่สุด

4
มาก

3
ปานกลาง

2
น้อย

1
น้อยที่สุด

สีที่ใช้มีความเหมาะสม
ตัวอักษรที่ใช้มีความเหมาะสม
บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับตัวสินค้าประเภทผ้าทอ
บรรจุภัณฑ์สื่อถึงเอกลักษณ์กลุ่มทอผ้า
รูปทรงบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับตัวสินค้า
ลวดลายบนบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับตัวสินค้า
บรรจุภัณฑ์มีความน่าสนใจ

การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
การเก็บข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทําการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคือบุคคลทั่วไปในจังหวัดมหาสารคามจํานวน 200 คน ซึ่งเป็นผู้หญิงจํานวน 158
คนและผู้ชายจํานวน 42 คน โดยมีช่วงอายุเฉลี่ย 38 ปี (อายุระหว่าง 18 – 82 ปี)
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนําแบบสอบถามกับภาพประกอบรูปแบบตราสินค้าไปสอบถามการรับรู้ความพึงพอใจที่มี
ต่อรูปแบบตราสินค้าทั้ง 15 รูปแบบโดยถามการรับรู้เรื่องกราฟิกในการออกแบบตราสินค้าประเด็น สีที่ใช้มีความเหมาะสม ตัวอักษรที่
ใช้มีความเหมาะสม ตราสินค้ามีความเหมาะสมกับสินค้าของชุมชน ตราสินค้าสื่อถึงเอกลักษณ์กลุ่มทอผ้า และตราสินค้ามีความ
น่าสนใจ และนําแบบสอบถามกับภาพประกอบรูปแบบบรรจุภัณฑ์ไปสอบถามการรับรู้ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์ทั้ง 15
รูปแบบ โดยถามการรับรู้เรื่องกราฟิกในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ประเด็นสีที่ใช้มีความเหมาะสม บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับตัว
สินค้าประเภทผ้าทอ บรรจุภัณฑ์สื่อถึงเอกลักษณ์กลุ่มทอผ้า รูปทรงบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับตัวสินค้า ลวดลายบนบรรจุภัณฑ์มี
ความเหมาะสมกับตัวสินค้า บรรจุภัณฑ์มีความน่าสนใจ
การวิเคราะห์ข้อมูล
รวมรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยทางสถิติ (Mean) ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ เพื่อ
นําไปสู่ขั้นตอนสรุปการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่สามารถสร้างเอกลักษณ์และมีความน่าสนใจให้กับกลุ่มทอผ้าบ้านหนอง
แคน หมู่ 4 ตําบลเหล่า อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม (ดังตารางที่ 1 และ 2)

สรุปผลการวิจัย
การรับรู้ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่ต่อสินค้า (Logo) พบว่าตราสินค้าที่เป็นที่ชื่นชอบคือรูปแบบที่ 1 โดย
กลุ่มเป้าหมายชื่นชอบทุกประเด็นมีค่าเฉลี่ย X =3.78 ซึ่งสูงที่สุดจาก 15 รูปแบบ สําหรับบรรจุภัณฑ์แบบที่ 13 เป็นที่ชื่นชอบที่สุดมี
ค่าเฉลี่ย X = 3.71
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ตาราง 1 การรับรู้ด้านความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายทีม่ ตี ่อตราสินค้า (Logo) รวม 15 รูปแบบ
รูปภาพ

ประเด็น

ระดับความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมาย
1 2 3 4 5

สีที่ใช้มีความเหมาะสม

รูปแบบที่ 1

รูปแบบที่ 2

=3.86, SD=0.76



ตัวอักษรที่ใช้มีความ
เหมาะสม
ตราสินค้ามีความเหมาะสม
กับสินค้าชุมชน
ตราสินค้าสื่อถึงเอกลักษณ์
กลุ่มทอผ้า
ตราสินค้ามีความน่าสนใจ
สีที่ใช้มีความเหมาะสม











ตัวอักษรที่ใช้มีความ
เหมาะสม
ตราสินค้ามีความเหมาะสม
กับสินค้าชุมชน
ตราสินค้าสื่อถึง
เอกลักษณ์กลุ่มทอผ้า
ตราสินค้ามีความน่าสนใจ









สีที่ใช้มีความเหมาะสม

รูปแบบที่ 3

รูปแบบที่ 4

ตัวอักษรที่ใช้มีความ
เหมาะสม
ตราสินค้ามีความเหมาะสม
กับสินค้าชุมชน
ตราสินค้าสื่อถึง
เอกลักษณ์กลุ่มทอผ้า
ตราสินค้ามีความน่าสนใจ
สีที่ใช้มีความเหมาะสม
ตัวอักษรที่ใช้มีความ
เหมาะสม
ตราสินค้ามีความเหมาะสม
กับสินค้าชุมชน
ตราสินค้าสื่อถึง
เอกลักษณ์กลุ่มทอผ้า
ตราสินค้ามีความน่าสนใจ
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=3.82, SD=0.81
=3.55, SD=0.86
=3.73, SD=0.81
=3.14, SD=0.81
=3.05, SD=0.94
=3.01, SD=0.87
=2.94, SD=0.96
=3.04, SD=0.94
=3.32, SD=0.77
=3.35, SD=0.82
=3.31, SD=0.87
=3.20, SD=0.83
=3.22, SD=0.82



=3.04, SD=0.78











=3.93, SD=0.81

=3.27, SD=0.82
=3.22, SD=0.85
=3.05, SD=0.88
=3.13, SD=0.89
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ตาราง 1 การรับรู้ด้านความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มตี ่อตราสินค้า (Logo) รวม 15 รูปแบบ (ต่อ)
รูปภาพ

ประเด็น

ระดับความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมาย
1 2 3 4 5

สีที่ใช้มีความเหมาะสม

รูปแบบที่ 5

รูปแบบที่ 6

=3.44, SD=0.78



ตัวอักษรที่ใช้มีความ
เหมาะสม
ตราสินค้ามีความเหมาะสม
กับสินค้าชุมชน
ตราสินค้าสื่อถึงเอกลักษณ์
กลุ่มทอผ้า
ตราสินค้ามีความน่าสนใจ
สีที่ใช้มีความเหมาะสม











ตัวอักษรที่ใช้มีความ
เหมาะสม
ตราสินค้ามีความเหมาะสม
กับสินค้าชุมชน
ตราสินค้าสื่อถึง
เอกลักษณ์กลุ่มทอผ้า
ตราสินค้ามีความน่าสนใจ









สีที่ใช้มีความเหมาะสม

รูปแบบที่ 7

รูปแบบที่ 8

ตัวอักษรที่ใช้มีความ
เหมาะสม
ตราสินค้ามีความเหมาะสม
กับสินค้าชุมชน
ตราสินค้าสื่อถึง
เอกลักษณ์กลุ่มทอผ้า
ตราสินค้ามีความน่าสนใจ
สีที่ใช้มีความเหมาะสม
ตัวอักษรที่ใช้มีความ
เหมาะสม
ตราสินค้ามีความเหมาะสม
กับสินค้าชุมชน
ตราสินค้าสื่อถึง
เอกลักษณ์กลุ่มทอผ้า
ตราสินค้ามีความน่าสนใจ
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=3.38, SD=0.81
=3.25, SD=0.82
=3.27, SD=0.84
=3.20, SD=0.85
=2.97, SD=0.87
=3.10, SD=0.83
=3.01, SD=0.84
=3.05, SD=0.85
=2.97, SD=0.92
=3.12, SD=0.91
=3.08, SD=0.88
=3.00, SD=0.86
=3.01, SD=0.95



=3.47, SD=0.86











=3.44, SD=0.79

=3.53, SD=0.83
=3.49, SD=0.87
=3.45, SD=0.95
=3.60, SD=0.91
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________________________________________________________________________________________
ตาราง 1 การรับรู้ด้านความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายทีม่ ตี ่อตราสินค้า (Logo) รวม 15 รูปแบบ (ต่อ)
รูปภาพ

ประเด็น

ระดับความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมาย
1 2 3 4 5

สีที่ใช้มีความเหมาะสม

รูปแบบที่ 9

รูปแบบที่ 10

=3.31, SD=0.89



ตัวอักษรที่ใช้มีความ
เหมาะสม
ตราสินค้ามีความเหมาะสม
กับสินค้าชุมชน
ตราสินค้าสื่อถึงเอกลักษณ์
กลุ่มทอผ้า
ตราสินค้ามีความน่าสนใจ
สีที่ใช้มีความเหมาะสม











ตัวอักษรที่ใช้มีความ
เหมาะสม
ตราสินค้ามีความเหมาะสม
กับสินค้าชุมชน
ตราสินค้าสื่อถึง
เอกลักษณ์กลุ่มทอผ้า
ตราสินค้ามีความน่าสนใจ









สีที่ใช้มีความเหมาะสม

รูปแบบที่ 11

รูปแบบที่ 12

ตัวอักษรที่ใช้มีความ
เหมาะสม
ตราสินค้ามีความเหมาะสม
กับสินค้าชุมชน
ตราสินค้าสื่อถึง
เอกลักษณ์กลุ่มทอผ้า
ตราสินค้ามีความน่าสนใจ
สีที่ใช้มีความเหมาะสม
ตัวอักษรที่ใช้มีความ
เหมาะสม
ตราสินค้ามีความเหมาะสม
กับสินค้าชุมชน
ตราสินค้าสื่อถึง
เอกลักษณ์กลุ่มทอผ้า
ตราสินค้ามีความน่าสนใจ
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=3.29, SD=0.95
=3.23, SD=0.92
=3.27, SD=0.98
=3.44, SD=0.72
=3.46, SD=0.72
=3.48, SD=0.90
=3.33, SD=0.86
=3.39, SD=0.82
=3.14, SD=0.76
=2.96, SD=0.89
=3.04, SD=0.93
=2.90, SD=0.91
=2.99, SD=0.85



=3.35, SD=0.81











=3.38, SD=0.87

=3.38, SD=0.88
=3.34, SD=0.96
=3.37, SD=0.96
=3.40, SD=0.97
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________________________________________________________________________________________
ตาราง 1 การรับรู้ด้านความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายทีม่ ตี ่อตราสินค้า (Logo) รวม 15 รูปแบบ (ต่อ)
รูปภาพ

ประเด็น

ระดับความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมาย
1 2 3 4 5

สีที่ใช้มีความเหมาะสม

รูปแบบที่ 13

รูปแบบที่ 14

ตัวอักษรที่ใช้มีความ
เหมาะสม
ตราสินค้ามีความเหมาะสม
กับสินค้าชุมชน
ตราสินค้าสื่อถึงเอกลักษณ์
กลุ่มทอผ้า
ตราสินค้ามีความน่าสนใจ
สีที่ใช้มีความเหมาะสม

=3.64, SD=0.76



=3.64, SD=0.87



=3.49, SD=0.91



=3.55, SD=0.87



=3.29, SD=0.89



=3.29, SD=0.84



=3.36, SD=0.94







สีที่ใช้มีความเหมาะสม

รูปแบบที่ 15

=3.67, SD=0.76



ตัวอักษรที่ใช้มีความ
เหมาะสม
ตราสินค้ามีความเหมาะสม
กับสินค้าชุมชน
ตราสินค้าสื่อถึง
เอกลักษณ์กลุ่มทอผ้า
ตราสินค้ามีความน่าสนใจ
ตัวอักษรที่ใช้มีความ
เหมาะสม
ตราสินค้ามีความเหมาะสม
กับสินค้าชุมชน
ตราสินค้าสื่อถึง
เอกลักษณ์กลุ่มทอผ้า
ตราสินค้ามีความน่าสนใจ

หมายเหตุ











=3.32, SD=0.93
=3.38, SD=0.93
=3.11, SD=0.86
=3.25, SD=0.86
=3.04, SD=0.91
=2.99, SD=0.93
=2.95, SD=0.87

จากตารางที่ 1 พบว่าการรับรู้ด้านความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับตราสินค้าในทุกๆ ประเด็นคุณสมบัติได้รับความ
ชื่นชอบคือตราสินค้ารูปแบบที่ 1 เป็นอันดับ 1 ค่าเฉลี่ย X = 3.78 และเมื่อพิจารณารายประเด็นมีรายละเอียดดังนี้ ตัวอักษรตรา
สินค้ามีค่าเฉลี่ย = X 3.93 รองลงมาคือสีกับตราสินค้ามีค่าเฉลี่ย X =3.82 ตราสินค้ามีความน่าสนใจมีค่าเฉลี่ย X =3.73 และตรา
สินค้าสื่อถึงเอกลักษณ์ของกลุ่มทอผ้ามีค่าเฉลี่ย X = 3.55 ตามลําดับ ตราสินค้าที่อยู่ในระดับ 2 คือรูปแบบที่ 2 มีค่าเฉลี่ย X = 3.60
และลําดับที่ 3 คือ ตราสินค้ารูปแบบที่ 8 มีค่าเฉลี่ย X =3.51
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ตาราง 2 การรับรู้ด้านความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายทีม่ ตี ่อบรรจุภัณฑ์ (Packaging) รวม 15 รูปแบบ
รูปภาพ

ประเด็น
สีที่ใช้มีความเหมาะสม
ตัวอักษรที่ใช้มีความเหมาะสม
บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับสินค้า
ประเภทผ้าทอ
บรรจุภัณฑ์สื่อถึงเอกลักษณ์กลุ่มทอผ้า
รูปทรงมีความเหมาะสมกับตัสินค้า

รูปแบบที่ 1

ลวดลายบนบรรจุภัณฑ์มีความ
เหมาะสมกับตัวสินค้า
บรรจุภัณฑ์มีความน่าสนใจ
สีที่ใช้มีความเหมาะสม
ตัวอักษรที่ใช้มีความเหมาะสม
บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับสินค้า
ประเภทผ้าทอ
บรรจุภัณฑ์สื่อถึงเอกลักษณ์กลุ่มทอผ้า
รูปทรงมีความเหมาะสมกับตัสินค้า

รูปแบบที่ 2

ลวดลายบนบรรจุภัณฑ์มีความ
เหมาะสมกับตัวสินค้า
บรรจุภัณฑ์มีความน่าสนใจ
สีที่ใช้มีความเหมาะสม

รูปแบบที่ 3

ตัวอักษรที่ใช้มีความเหมาะสม
บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับสินค้า
ประเภทผ้าทอ
บรรจุภัณฑ์สื่อถึงเอกลักษณ์กลุ่มทอผ้า
รูปทรงมีความเหมาะสมกับตัวสินค้า
ลวดลายบนบรรจุภัณฑ์มีความ
เหมาะสมกับตัวสินค้า
บรรจุภัณฑ์มีความน่าสนใจ
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ระดับความพึงพอใจ หมายเหตุ
ของกลุ่มเป้าหมาย
1 2 3 4 5


= 3.65, SD=0.71



= 3.75, SD=0.76



= 3.56, SD=0.81



= 3.56, SD=0.80



= 3.59, SD=0.85



= 3.55, SD=0.84



= 3.52, SD=0.86



= 3.25, SD=0.86



= 3.23, SD=0.85



= 3.24, SD=0.91



= 3.23, SD=0.90



= 3.27, SD=0.90



= 3.31, SD=0.89



= 3.29, SD=0.80



= 3.53, SD=0.82



= 3.50, SD=0.85



= 3.53, SD=0.86



= 3.53, SD=0.83



= 3.49, SD=0.83



= 3.45, SD=0.88



= 3.37, SD=0.95
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________________________________________________________________________________________
ตาราง 2 การรับรู้ด้านความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายทีม่ ตี ่อบรรจุภัณฑ์ (Packaging) รวม 15 รูปแบบ (ต่อ)
รูปภาพ

ประเด็น
สีที่ใช้มีความเหมาะสม
ตัวอักษรที่ใช้มีความเหมาะสม
บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับสินค้า
ประเภทผ้าทอ
บรรจุภัณฑ์สื่อถึงเอกลักษณ์กลุ่มทอผ้า
รูปทรงมีความเหมาะสมกับตัสินค้า

รูปแบบที่ 4

ลวดลายบนบรรจุภัณฑ์มีความ
เหมาะสมกับตัวสินค้า
บรรจุภัณฑ์มีความน่าสนใจ
สีที่ใช้มีความเหมาะสม
ตัวอักษรที่ใช้มีความเหมาะสม
บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับสินค้า
ประเภทผ้าทอ
บรรจุภัณฑ์สื่อถึงเอกลักษณ์กลุ่มทอผ้า
รูปทรงมีความเหมาะสมกับตัสินค้า

รูปแบบที่ 5

ลวดลายบนบรรจุภัณฑ์มีความ
เหมาะสมกับตัวสินค้า
บรรจุภัณฑ์มีความน่าสนใจ
สีที่ใช้มีความเหมาะสม

รูปแบบที่ 6

ตัวอักษรที่ใช้มีความเหมาะสม
บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับสินค้า
ประเภทผ้าทอ
บรรจุภัณฑ์สื่อถึงเอกลักษณ์กลุ่มทอผ้า
รูปทรงมีความเหมาะสมกับตัวสินค้า
ลวดลายบนบรรจุภัณฑ์มีความ
เหมาะสมกับตัวสินค้า
บรรจุภัณฑ์มีความน่าสนใจ
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ระดับความพึงพอใจ หมายเหตุ
ของกลุ่มเป้าหมาย
1 2 3 4 5


= 3.47, SD=0.80



= 3.43, SD=0.77



= 3.34, SD=0.88



= 3.34, SD=0.92



= 3.33, SD=0.94



= 3.34, SD=0.91



= 3.41, SD=0.85



= 3.54, SD=0.77



= 3.59, SD=0.81



= 3.61, SD=0.83



= 3.68, SD=0.88



= 3.58, SD=0.86



= 3.69, SD=0.89



= 3.55, SD=0.94



= 3.30, SD=0.76



= 3.30, SD=0.79



= 3.27, SD=0.74



= 3.28, SD=0.82



= 3.26, SD=0.82



= 3.13, SD=0.85



= 3.23, SD=0.85
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________________________________________________________________________________________
ตาราง 2 แสดงการรับรู้ด้านความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายทีม่ ตี อ่ บรรจุภัณฑ์ (Packaging) รวมทั้ง 15 รูปแบบ (ต่อ)
รูปภาพ

ประเด็น
สีที่ใช้มีความเหมาะสม
ตัวอักษรที่ใช้มีความเหมาะสม
บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับสินค้า
ประเภทผ้าทอ
บรรจุภัณฑ์สื่อถึงเอกลักษณ์กลุ่มทอผ้า
รูปทรงมีความเหมาะสมกับตัสินค้า

รูปแบบที่ 7

ลวดลายบนบรรจุภัณฑ์มีความ
เหมาะสมกับตัวสินค้า
บรรจุภัณฑ์มีความน่าสนใจ
สีที่ใช้มีความเหมาะสม
ตัวอักษรที่ใช้มีความเหมาะสม
บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับสินค้า
ประเภทผ้าทอ
บรรจุภัณฑ์สื่อถึงเอกลักษณ์กลุ่มทอผ้า
รูปทรงมีความเหมาะสมกับตัสินค้า

รูปแบบที่ 8

ลวดลายบนบรรจุภัณฑ์มีความ
เหมาะสมกับตัวสินค้า
บรรจุภัณฑ์มีความน่าสนใจ
สีที่ใช้มีความเหมาะสม

รูปแบบที่ 9

ตัวอักษรที่ใช้มีความเหมาะสม
บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับสินค้า
ประเภทผ้าทอ
บรรจุภัณฑ์สื่อถึงเอกลักษณ์กลุ่มทอผ้า
รูปทรงมีความเหมาะสมกับตัวสินค้า
ลวดลายบนบรรจุภัณฑ์มีความ
เหมาะสมกับตัวสินค้า
บรรจุภัณฑ์มีความน่าสนใจ
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ระดับความพึงพอใจ หมายเหตุ
ของกลุ่มเป้าหมาย
1 2 3 4 5


= 3.50, SD=0.76



= 3.33, SD=0.80



= 3.37, SD=0.80



= 3.34, SD=0.86



= 3.40, SD=0.82



= 3.39, SD=0.83



= 3.42, SD=0.78



= 3.45, SD=0.69



= 3.53, SD=0.76



= 3.44, SD=0.84



= 3.50, SD=0.77



= 3.49, SD=0.78



= 3.50, SD=0.79



= 3.48, SD=0.80



= 3.41, SD=0.80



= 3.48, SD=0.82



= 3.41, SD=0.84



= 3.40, SD=0.83



= 3.41, SD=0.79



= 3.48, SD=0.78



= 3.32, SD=0.86
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________________________________________________________________________________________
ตาราง 2 แสดงการรับรู้ด้านความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายทีม่ ตี อ่ บรรจุภัณฑ์ (Packaging) รวมทั้ง 15 รูปแบบ (ต่อ)
รูปภาพ

ประเด็น
สีที่ใช้มีความเหมาะสม
ตัวอักษรที่ใช้มีความเหมาะสม
บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับสินค้า
ประเภทผ้าทอ
บรรจุภัณฑ์สื่อถึงเอกลักษณ์กลุ่มทอผ้า
รูปทรงมีความเหมาะสมกับตัสินค้า

รูปแบบที่ 10

ลวดลายบนบรรจุภัณฑ์มีความ
เหมาะสมกับตัวสินค้า
บรรจุภัณฑ์มีความน่าสนใจ
สีที่ใช้มีความเหมาะสม
ตัวอักษรที่ใช้มีความเหมาะสม
บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับสินค้า
ประเภทผ้าทอ
บรรจุภัณฑ์สื่อถึงเอกลักษณ์กลุ่มทอผ้า
รูปทรงมีความเหมาะสมกับตัสินค้า

รูปแบบที่ 11

ลวดลายบนบรรจุภัณฑ์มีความ
เหมาะสมกับตัวสินค้า
บรรจุภัณฑ์มีความน่าสนใจ
สีที่ใช้มีความเหมาะสม

รูปแบบที่ 12

ตัวอักษรที่ใช้มีความเหมาะสม
บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับสินค้า
ประเภทผ้าทอ
บรรจุภัณฑ์สื่อถึงเอกลักษณ์กลุ่มทอผ้า
รูปทรงมีความเหมาะสมกับตัวสินค้า
ลวดลายบนบรรจุภัณฑ์มีความ
เหมาะสมกับตัวสินค้า
บรรจุภัณฑ์มีความน่าสนใจ
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ระดับความพึงพอใจ หมายเหตุ
ของกลุ่มเป้าหมาย
1 2 3 4 5


= 3.46, SD=0.78



= 3.47, SD=0.74



= 3.42, SD=0.82



= 3.37, SD=0.74



= 3.44, SD=0.77



= 3.41, SD=0.79



= 3.43, SD=0.81



= 3.36, SD=0.79



= 3.22, SD=0.82



= 3.27, SD=0.88



= 3.30, SD=0.83



= 3.27, SD=0.86



= 3.20, SD=0.73



= 3.33, SD=0.84



= 3.43, SD=0.79



= 3.45, SD=0.81



= 3.40, SD=0.84



= 3.42, SD=0.77



= 3.34, SD=0.78



= 3.49, SD=0.81



= 3.40, SD=0.86
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ตาราง 2 แสดงการรับรู้ด้านความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายทีม่ ตี อ่ บรรจุภัณฑ์ (Packaging) รวมทั้ง 15 รูปแบบ (ต่อ)
รูปภาพ

ประเด็น
สีที่ใช้มีความเหมาะสม
ตัวอักษรที่ใช้มีความเหมาะสม
บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับสินค้า
ประเภทผ้าทอ
บรรจุภัณฑ์สื่อถึงเอกลักษณ์กลุ่มทอผ้า
รูปทรงมีความเหมาะสมกับตัสินค้า

รูปแบบที่ 13

ลวดลายบนบรรจุภัณฑ์มีความ
เหมาะสมกับตัวสินค้า
บรรจุภัณฑ์มีความน่าสนใจ
สีที่ใช้มีความเหมาะสม
ตัวอักษรที่ใช้มีความเหมาะสม
บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับสินค้า
ประเภทผ้าทอ
บรรจุภัณฑ์สื่อถึงเอกลักษณ์กลุ่มทอผ้า
รูปทรงมีความเหมาะสมกับตัสินค้า

รูปแบบที่ 14

ลวดลายบนบรรจุภัณฑ์มีความ
เหมาะสมกับตัวสินค้า
บรรจุภัณฑ์มีความน่าสนใจ
สีที่ใช้มีความเหมาะสม

รูปแบบที่ 15

ตัวอักษรที่ใช้มีความเหมาะสม
บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับสินค้า
ประเภทผ้าทอ
บรรจุภัณฑ์สื่อถึงเอกลักษณ์กลุ่มทอผ้า
รูปทรงมีความเหมาะสมกับตัวสินค้า
ลวดลายบนบรรจุภัณฑ์มีความ
เหมาะสมกับตัวสินค้า
บรรจุภัณฑ์มีความน่าสนใจ
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ระดับความพึงพอใจ หมายเหตุ
ของกลุ่มเป้าหมาย
1 2 3 4 5


= 3.77, SD=0.79



= 3.69, SD=0.81



= 3.74, SD=0.85



= 3.67, SD=0.86



= 3.67, SD=0.89



= 3.67, SD=0.89



= 3.75, SD=0.88



= 3.60, SD=0.80



= 3.62, SD=0.87



= 3.62, SD=0.84



= 3.62, SD=0.92



= 3.60, SD=0.85



= 3.68, SD=0.90



= 3.51, SD=0.90



= 3.21, SD=0.84



= 3.28, SD=0.80



= 3.27, SD=0.88



= 3.29, SD=0.37



= 3.30, SD=0.84



= 3.32, SD=0.83



= 3.28, SD=0.79
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จากตารางที่ 2 พบว่าการรับรู้ด้านความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ในทุกๆ ประเด็นคุณสมบัติได้รับความ
ชื่นชอบคือบรรจุภัณฑ์รูปแบบที่ 13 เป็นอันดับ 1 ค่าเฉลี่ย X = 3.71 และเมื่อพิจารณารายประเด็นมีรายละเอียดดังนี้ สีที่ใช้มีความ
เหมาะสมมีค่าเฉลี่ย X = 3.77 บรรจุภัณฑ์มีความน่าสนใจค่าเฉลี่ย X = 3.75 บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับสินค้าประเภทผ้าทอมี
ค่าเฉลี่ย X = 3.74 ตัวอักษรที่ใช้มีความเหมาะสม X = 3.69 รูปทรงมีความเหมาะสมกับตัวสินค้า ลวดลายบนบรรจุภัณฑ์มีความ
เหมาะสมกับตัวสินค้าและบรรจุภัณฑ์สื่อถึงเอกลักษณ์กลุ่มทอผ้า X = 3.67 ตามลําดับ บรรจุภัณฑ์ที่อยู่ในระดับ 2 คือรูปแบบที่ 5 มี
ค่าเฉลี่ย X = 3.61 และลําดับที่ 3 คือ บรรจุภัณฑ์รูปแบบที่ 3 มีค่าเฉลี่ย X =3.49

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลที่ปรากฎระดับความชื่นชอบตราสินค้ารูปแบบที่ 1 สูงที่สุดสามารถอธิบายรายละเอียดประเด็นต่างๆ ตามลําดับดังนี้
ชื่นชอบประเด็นตัวอักษรเป็นอันดับ 1 เนื่องจากประวัติกลุ่มทอผ้าบ้านหนองแคนมีแหล่งทําเลที่ตั้งเป็นต้นแคนใหญ่อยู่กลางแม่น้ํา
เพราะฉะนั้นความพึงพอใจเรื่องตัวอักษรกับตราสินค้าจึงเป็นตัวอักษรที่สื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มทอผ้าที่มีสัญลักษณ์เป็นต้น
แคนที่โดดเด่น และตัวอักษรต้องง่ายต่อการจดจําได้ของกลุ่มเป้าหมาย ชื่นชอบประเด็นสีที่ใช้เป็นอันดับที่ 2 เนื่องจากกลุ่มทอผ้าที่ใช้
เทคนิคการย้อมสีธรรมชาติ เพราะฉะนั้นความพึงพอใจเรื่องสีกับบรรจุภัณฑ์จึงเป็นโทนสีที่เกี่ยวข้องกับความเป็นธรรมชาติเช่นสีเขียวที่
ได้จากสีของใบไม้ สีน้ําตาลที่ได้จากลําต้นและสีของดิน ชื่นชอบประเด็นตราสินค้ามีความเหมาะสมกับสินค้าชุมชนเป็นอันดับที่ 3 ชื่น
ชอบประเด็นตราสินค้ามีความน่าสนใจเป็นอันดับที่ 4 และชื่นชอบประเด็นตราสินค้าสื่อถึงเอกลักษณ์กลุ่มทอผ้าเป็นอันดับที่ 5
เนื่องจากเป็นรูปแบบตราสินค้าที่สื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มทอผ้าที่มีสัญลักษณ์เป็นต้นแคนที่โดดเด่น อยู่กลางแม่น้ํา รวมกับ
มีตั วอั ก ษรที่บ อกว่า เป็ นผลิ ต ภั ณฑ์ ข องกลุ่ ม ทอผ้าบ้า นหนองแคนเพื่ อให้กลุ่ ม เป้ า หมายจดจํ าได้ ง่ า ย และเกิ ด ความประทั บ ใจใน
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติของกลุ่มทอผ้าแล้ว ตราสินค้ายังมีบทบาทเป็นอย่างมากในการดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย
และผลที่ปรากฎระดับความชื่นชอบบรรจุภัณฑ์รูปแบบที่ 13 สูงที่สุดสามารถอธิบายรายละเอียดประเด็นต่างๆ ตามลําดับดังนี้ชื่นชอบ
ประเด็นสีที่ใช้มีความเหมาะสมเป็นอันดับ 1 เนื่องจากประวัติกลุ่มทอผ้าบ้านหนองแคนเป็นกลุ่มทอผ้าที่ใช้เทคนิคการย้อมสีธรรมชาติ
เพราะฉะนั้นความพึงพอใจเรื่องสีกับบรรจุภัณฑ์จึงเป็นโทนสีที่เกี่ยวข้องกับความเป็นธรรมชาติเช่นสีเขียวที่ได้จากสีของใบไม้ และสีพื้น
ใช้สีน้ําตาลที่ได้จากลําต้นและสีของดิน ชื่นชอบประเด็นบรรจุภัณฑ์มีความน่าสนใจเป็นอันดับ 2 ชื่นชอบประเด็นบรรจุภัณฑ์มีความ
เหมาะสมกับสินค้าประเภทผ้าทอเป็นอันดับ 3 ชื่นชอบประเด็นตัวอักษรที่ใช้มีความเหมาะสมเป็นอันดับ 4 เนื่องจากเป็นตัวอักษรที่มี
หัว อ่านง่ายและแสดงถึงเอกลักษณ์ของชุมชน ชื่นชอบประเด็นรูปทรงมีความเหมาะสมกับตัวสินค้าและชื่นชอบประเด็นลวดลายบน
บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับตัวสินค้าเป็นลําดับที่ 5 เนื่องจากมีลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยมเหมาะแก่การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ผ้าทอและ
การขนส่ง และใช้ลวดลายเอกลักษณ์ผ้าทอเพื่อสื่อถึงตัวผลิตภัณฑ์ ชื่นชอบประเด็นบรรจุภัณฑ์สื่อถึงเอกลักษณ์กลุ่มทอผ้าเป็นลําดับที่
6 เนื่องจากบรรจุภัณฑ์สื่อถึงเอกลักษณ์กลุ่มทอผ้าใช้เป็นโทนสีธรรมชาติ และสามารถปกป้องคุ้มครองผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาผ้าทอ
ของกลุ่มทอผ้าบ้านหนองแคน

ข้อเสนอแนะ
ผลของงานวิจัยยังเป็นตัวช่วยในการสํารวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรูปแบบตราสินค้าและรูปแบบบรรจุภัณฑ์
เพื่อใช้เป็นแนวทางให้ทางกลุ่มทอผ้าบ้านหนองแคนเลือกใช้รูปแบบตราสินค้าและรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ตรงตามความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายเพื่อเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค ซึ่งส่งผลไปถึงกระบวนการส่งเสริมการขายทางการตลาด (Marketing) หรือ
เรียกได้ว่าสามารถใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับกลุ่มทอผ้าบ้านหนองแคน หมู่ 4 ตําบลเหล่า อําเภอโกสุมพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม

221

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
________________________________________________________________________________________

เอกสารอ้างอิง
ชัยรัตน์ อัศวางกูร.(2548). ออกแบบให้โดนใจ. ปีที่พิมพ์ 2/2548 กรุงเทพมหานคร: วิทอินดีไซน์.
ประชิด ทิณบุตร.(2531). การออกแบบบรรจุภัณฑ์. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าท์.
ปริญ ลักษิตานนท์. (2544).จิตวิทยาและพฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพมหานคร.
ปุ่น คงเจริญเกียรติ และสมพร คงเจริญเกียรติ.(2541). บรรจุภัณฑ์อาหาร. พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ:หยี่เฮงจํากัด.
พวงรัตน์ ทวีรัตน์. (2540).วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์.กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร.
วิรุณ ตั้งเจริญ.( 2531). ออกแบบกราฟิค.กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์วิฌวลอาร์ต.
สุมาลี ทองรุ่งโรจน์.(2555). Packaging Design ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์. วาดศิลป์. กรุงเทพฯ.
Bloom, B., Englehart, M. Furst, E., Hill, W., & Krathwohl, D. (1956).Taxonomy of educational
objectives: The classification of educational goals. Handbook I: Cognitive domain.
New York, Toronto: Longmans, Green.

222

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
ผู้เขี ยนบทความควรตรวจสอบถึงความถู กต้องของการอ้างอิงเอกสาร 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
applied linguistics. Retrieved September 14, 2006, from
http://journals.cambridge.org/action/displayIssue?iid=322778
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
Mae Fah Luang University. (n.d.) Chapter 7 : storage. 1405102 Introduction to postharvest
technology. Retrieved March 26, 2007, from
http://elearning.mfu.ac.th/mflu/1405102/lesson.htm
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