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บทคัดยอ
อาคารรัฐสภาเปนสถาปตยกรรมทางการเมืองที่สามารถเลาเรื่องราวทางประวัติศาสตรไดในหลายมิติอีกทั้งยังสะทอน
แนวความคิดทามกลางบริบททางการเมืองของประเทศนั้นๆผลจากการศึกษาพบวาบริบททางประวัติศาสตรที่ผานเวลาที่ยาวนาน
ของประเทศหนึ่งประเทศใดมีตัวสถาปตยกรรมและที่ตั้งเปนหลักฐานที่สําคัญที่สุดในฐานะของ สัญลักษณทางการเมืองโดย
รูปแบบทางสถาปตยกรรมสามารถเลาแนวความคิด รูปแบบ และปรัชญาทางการเมือง ตลอดจนสภาพของสังคม ในยุคตางๆ
อยาง ตรงไปตรงมาและสอดคลองกับประวัติศาสตรของประเทศนั้น หากมองยอนกลับมาที่รูปแบบของสถาปตยกรรมไทยมี
วิวัฒนาการมาหลายรอยป ตั้งแตยุคทวาวดีมาจนถึงราชอาณาจักรสยาม กอนเกิดกระแสของแนวความคิดแบบตะวันตกเขามาใน
สมัยรัชกาลที่ 5 และกลับมาฟนฟูความเปนไทยอีกครั้งในสมัยรัชกาลที่ 6 ที่เปนแบบราชาชาตินิยม ซึ่งใชแบบหลังคาแบบไทยอัน
เปนอัตลักษณที่โดดเดนชัดเจน แตดวยทฤษฎีของรูปทรงตองเกิดจากการใชสอยตามทฤษฎีตะวันตกทําใหเห็นถึงความสิ้นเปลือง
อยางมหาศาล ทั้งในโครงสราง, พื้นที่ใชสอย และงบประมาณทางเศรษฐกิจเพื่อดํารงไวซึ่งรูปแบบหลังคาแบบไทย ปญหาใน
ลักษณะแบบเดียวกันนีใ้ นกลายเปนปญหาในประเทศญี่ปุนเชนกันถึงขนาดมีสถาปนิกที่รวมกันแสวงหาสถาปตยกรรมแหงชาติได
เสนอรูปทรงหลังคาแบบญี่ปุนบนสถาปตยกรรมแบบสมัยใหมที่เรียกวา มงกุฎจักรพรรดิ ใหเปนสถาปตยกรรมแหงชาติญี่ปุน แต
ถูกคัดคาน อยางไรก็ตามแมวาจะไมมีผูรับรองวาเปนสถาปตยกรรมแหงชาติของญี่ปุนแตผลดีของการตั้งใจผลิตผลงานของ
สถาปนิก อยางจริงจังก็สามารถนําพาอัตลักษณของสถาปตยกรรมแบบญี่ปุนสมัยใหมใหเปนที่ยอมรับของแวดวงการออกแบบ
สถาปตยกรรมของโลกในยุคปจจุบัน ดวยเหตุผลที่กลาวมาทั้งหมดนี้เปนวัตถุประสงคในการศึกษาเพื่อที่จะพัฒนาการออกแบบ
สถาปตยกรรมไทยขึ้นมาใหมโดยไมลอกเลียนของเดิมหรือผลิตซ้ําในบริบทของประวัติศาสตรและแนวความคิดบนอุดมการณแหง
ประชาธิ ป ไตยของชาติ ไ ทยในป จ จุ บั น ตลอดจนหาความเชื่ อ มโยงกั น ของสถาบั น ทางการเมื อ งที่ สํ า คั ญ ทั้ ง ก อ นหลั ง การ
เปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 เพื่อนําไปสูการสรางความหมายและแทนที่ดวยรูปแบบสถาปตยกรรมที่มีจิตวิญญาณ
แบบไทยในที่สุด
คําสําคัญ : อุดมการณ ประวัติศาสตร สัญลักษณ การเมือง จิตวิญญาน สถาปตยกรรม ไทย
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ABSTRACT
The national Assembly building is a political architecture , which reflects many aspect about political
history and their ideology. Along time ago, we have found that architecture shows clearly and obviously
evidences that tell us straightforwardly about many hidden concepts in form , included philosophy and
each of social conditions in various places . If we regress to scrutinize Thai styles of architecture , that has
evolved over thousands of years , since the Dvarati period to Kingdom of Siam . When western civilization
expanded their's influence to Siamese society , in the reign of Rama V and became to Thai again in the reign
of Rama VI as Monarchical Nationalism . One of the theory of Modern architecture is Form follow function ,
which told that Thai architecture form is useless in some area . It can be extravagantly in structure , user area
and more expensive budget to keep Thai identity in roof form . This momentous problem occurred in Japan
at the same time . So that some group of architect (who strive for national architecture form) offered
common Japanese roof : Teikan Yoshiki to be national architecture nevertheless it was not accomplished
and was back to square one , that is good benefit to produced own japan architects’ work extremely, can
make a new Japanese style. Then have been accepted in the world of Architectural Associations. For all the
mentioned above that was the purpose of study to expand a new conceptual design in Thai architectures ,
and does not copy , imitate or reproduction an old architecture. Including linkage of the Thai historical
context and ideology of democracy , which is looking for vital political institutions in both of pre and post
the Siamese coup d'état of 1932 , and eventually could bring us to create a meaning full process of change
in Architecture with Thai spirit.
Keywords : ideology , History , Symbols , Politics , Spirituality , Architecture , Thai

บทนํา
รูปแบบสถาปตยกรรมของรัฐสภาในระบอบประชาธิปไตยตัง้ แตในอดีตจนถึงปจจุบันมีบอเกิดจากความเชื่อในเรื่องของ
ศาสนา ความรู คานิยม ของผูคนในแตละยุคผสมผสานกับงานศิลปะและเทคโนโลยีแหงยุคสมัยเปนบริบท เริ่มตั้งแตยคุ ตนจนเขา
สูยุคปฏิวตั ิอุตสาหกรรมในยุโรปสงผลใหประชาธิปไตยมีวิวัฒนาการและกลายเปนพระเจาองคใหมเชนเดียวกับระบอบทุนนิยม
สงผลใหเกิดความเปลีย่ นแปลงของกระแสโลกยุคนั้นมาจนถึงปจจุบนั เชนเดียวกับประเทศอื่นประเทศสยามตองปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงในหลายสิ่งรวมทั้งระบบการปกครองแบบเดิมคือสมบรูณาญาสิทธิราช ( Absolute Monarchy ) ที่สืบตอนับเนื่อง
มานับหลายรอยปทผี่ านมาใหกลายเปนระบอบประชาธิปไตยและลดบทบาทของพระมหากษัตริยใหอยูในลักษณะเชนเดียวกับ
อังกฤษคือ “ปกเกลามิใชปกครอง” ในขณะเดียวกันสถาบันทหารและสถาบันทางการเมืองอื่นๆกลับมามีบทบาทมากขึ้น จนถึง
จุดที่ไรสมดุลยทําใหเกิดการเมืองภาคประชาชนเขามามีบทบาทซึ่งสัมพันธกับกระแสโลกานุวัตรของโลกยุคใหมและกลายเปน
สถาบันสําคัญไมแพอีกสามสถาบันขางตน
วิธีการศึกษา
1.ภาคขอมูล
รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับประวัติศาสตรการเมืองไทย กอนและหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสูการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย รวมทั้ง ทฤษฎี การออกแบบรัฐสภาในสมัยตางๆ นอกจากนี้ยังตองรวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับ
การออกแบบสัญลักษณตางๆเพื่อใชในการออกแบบ
2.ภาควิจัย
การเก็บขอมูลในพื้นที่เปาหมายเพื่อวิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของเพื่อหาที่เหมาะสมสําหรับเลือกเปนที่ตั้งของโครงการฯ
3. ภาคออกแบบ
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3.1 วิเคราะหทําเลและที่ตั้งโครงการ
3.3 ออกแบบเบื้องตน ( แบบรางและพัฒนาแบบ )

3.2 กําหนดแนวความคิดในการออกแบบ
3.4 ออกแบบขั้นสุดทาย

การศึกษารูปแบบของอาคารรัฐสภา
อาคารรัฐสภาแหงรัฐเปนสวนสําคัญที่รองรับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยทําหนาที่เปนสัญลักษณทาง
การเมืองของประเทศที่มีการปกครองในระบอบดังกลาว โดยมองยอนกลับไปที่จุดเริ่มตนอันเกาแกในสมัย กรีกโบราณ บริบท
ตาง ๆ ไมวาจะเปนดานสังคม , ศาสนา และ เศรษฐกิจ ในอาณาเขตของรัฐไดการกําหนดแนวคิดที่วาประชาธิปไตยเปนสิง่ ที่ไดมา
จากทวยเทพ โดย นครอะโครโพลิสของเอเธนส เทิดทูนระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเทียบเทาศาสนา (ในแบบ
เทวนิยม )ดังนั้น อาคารรัฐสภาของกรีกจึงมีรูปแบบออกมาเปนวิหาร เมื่อเวลาผานไปรัฐสภาของอังกฤษที่เปนแมแบบของ
ระบอบประชาธิปไตยสมัยใหมไดสราง รูปแบบของศิลปะแบบฟนฟูโกธิค (Gothic Revival Architecture ) ใหแกอาคารรัฐสภา
เมื่อตนคริสตศตวรรษที่ ๑๙ ซึ่งมีลักษณะคลายโบสถในยุคกลางแสดงถึงความผูกพันธกับสิ่งศักดิ์สทิ ธคือพระเจาโดยภายหลังความ
เชื่อนั้นยังปรากฏอยูในเพลงประจําชาติคือ God save the Queen ( King ) ในขณะที่ประเทศในยุโรปอื่นๆก็สรางรัฐสภาตามยุค
สมัยที่สอดคลองกับยุคสมัยของการฟนฟูสถาปตยกรรมแบบตางๆ แตก็มีรัฐสภาอีกรูปแบบที่พัฒนารูปแบบมาจากการปกครองใน
ระบอบสมบรูณาญาสิทธิราช ( Absolute Monarchy ) แลวปรับปรุงขึ้นมาเพื่อใชประชุมสภาฯ ตามรูปแบบของประเทศนั้น แต
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง สถาปตยกรรมสมัยใหม ( Modern Architecture ค.ศ. 1796 – 1966 ) ไดเขามามีบทบาทผาน
ความคิดของสถาปนิกชั้นนําอยาง เลอกอรบูซีเย ( Le Corbusier ) , ออสการ นีเอไมเยร ( Oscar Niemeyer ) , หลุยส ไอ
คาหน (Louis Isadore Kahn) ฯลฯ

ภาพ 1 รัฐสภาของกรีกโบราณในแบบวิหารและรัฐสภาอังกฤษในสมัยวิคตอเรียน ทีมา getyourguide.com
สวนในประเทศสยามอาคารรัฐสภาแหงแรกของประเทศคือพระที่นั่งอนันตสมาคมถูกสรางดวยแนวคิดจะสรางประเทศใหเจริญ
เทาเทียมฝรั่ง ดังนั้นรูปแบบจึงมีลกั ษณะเปนไปตามแบบตะวันตก แตหองโถงที่ประชุมมีไวสําหรับการออกวาราชการของ
พระมหากษัตริยด ังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสูระบอบประชาธิปไตยในปพ.ศ. ๒๔๗๕การใชพระที่นั่งฯเปนสถานที่
ประชุมสภาฯจึงไมมคี วามเหมาะสมดังนั้นในปพ.ศ.๒๕๑๓ไดมีการออกแบบกอสรางอาคารหองประชุมรัฐสภาแหงใหมโดย
สถาปนิกพลจุลเสวกแตแนวความคิดที่แสดงออกเปนไปในเชิงศิลปะไทยรวมสมัยทีไ่ ปพองกับงานออกแบบของสถาปนิกชาว
บราซิลผูมีชื่อเสียงคือ ออสการ นีเอไมเยร ( Oscar Niemeyer ) อยางไรก็ตามอาคารรัฐสภาแหงนี้ก็ยังมิไดรวมหนวยงานของ
สํานักเลขาธิการรัฐสภาไวทั้งหมดเนื่องจากขอจํากัดเรื่องพื้นที่ๆเปนสวนหนึ่งของพระราชวังดุสิตดังนั้นจึงมีนโยบายที่จะยาย
อาคารไปที่แหงใหมอีกครั้งในป พ.ศ. 2551 ทีบ่ ริเวณริมแมน้ําเจาพระยาบนเนื้อที่ 119 ไร ในยานเกียกกายโดยจัดใหมีการ
ประกวดแบบของสถาปนิกแบบรวมกลุมๆของผูชนะไดเสนอแนวคิดเรื่องของ “ อาคารสัปปายะสภาสถาน” ที่ประชุมแหงความ
สงัด ออกแบบโดยใชหลักไตรภูมิในการวางผังและเปนงานที่เปนเชิงอุดมคติ (สํานักเลขาธิการรัฐสภา (๒๕๕๓) , รัฐสภาแหงใหม (หนา
43-45) . กรุงเทพฯ : แปลนโมทิฟ .
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ภาพ 2 อาคารสัปปายะสภาสถานไดรับเลือกใหเปนผูชนะการประกวดแบบ ที่มา สภาสถาปนิกสยาม
โดยสิ่งที่นาสนใจที่สุดของการออกแบบในโครงการนี้คือเรื่องของความคิดที่สดุ โตงทางการเมืองสองฟากฝายคือสาย
อนุรักษนิยมฝายขวาที่เทอดทูนแนวความคิดสนับสนุนความคิดแบบราชาชาตินิยมคือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ที่มองเห็นวา
ปญหาของชาติเกิดมาจากความฉอฉลของนักการเมืองที่ไรศลี ธรรมในขณะที่นักวิชาการฝายซายกลับมองวาไมสนับสนุนเสรีภาพ
ทางความคิดในระบอบประชาธิปไตยที่การเอาศาสนามายุงเกี่ยวกับการเมืองเนื่องจากมีสัญลักษณของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือ จุฬามณี
เจดีย ที่ทําใหผูคนเกิดความยําเกรงมากกวาการแสดงออกซึ่งความคิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
สัญลักษณและความหมายของสถาบันการเมืองไทย
สถาบันทางการเมืองไทยมีลักษณะเปนโครงสรางของสังคมที่เกี่ยวของกับการเมืองตั้งแตเปลี่ยนแปลงการปกครอง การ
ปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 มีลักษณะเปนเอกภาพ ( Coherence ) ความสลับซับซอน (complexity) และมีความสามารถในการ
ปรับตัว ( Adaptability ) รวมทั้งความเปนอิสระ ( Autonomous ) ที่จะไมถูกครอบงําจากองคการอื่น จากการศึกษา
ประวัติศาสตรทางการเมืองไทยพบวาสถาบันการเมืองไทยมีอยู 4 กลุม ที่สัมพันธกันอยางแบงแยกมิไดและกอใหเกิดพลวัตรที่ทํา
ใหสังคมการเมืองไทยขับเคลื่อนไปอยางมีเอกลักษณเฉพาะในประเทศไทยเทานั้น สถาบันทางการเมืองไทย 4 กลุมนั้นไดแก
1) สถาบันพระมหากษัตริย
2) สถาบันทหาร
3) สถาบันนักการเมือง
4 ) สถาบันภาคประชาสังคม
สําหรับการใชสัญลักษณสําหรับการออกแบบนั้นตองใชกระบวนการวิเคราะหบริบทของประวัตศิ าสตรทางการเมืองตั้งแตกอน
และหลังเปลีย่ นแปลงการปกครอง การปฏิวัตสิ ยาม พ.ศ. ๒๔๗๕ เชน ลักษณะของกิจกรรม ( Activities ) ที่ปฎิบัติตามโครงสราง
ของสังคม ( Social Structure ) , ปรัชญา ( Philosophy ) ,สาระ ( Substance ) หรือ ความเชื่อ ( Believe ) ทาง
การเมือง , อํานาจพิเศษ , ลักษณะทางกายภาพ , ฯลฯ เพื่อคนหาอัตลักษณ ( Identity ) และแทนคาดวยสัญลักษณที่มีรูปและ
ความหมายลงไปสูตัวสถาปตยกรรมในที่สุด
สัญลักษณที่ 1 : พระมหากษัตริย
สัญลักษณของพระมหากษัตริยเกิดจากความคิดที่เกาแกทสี่ ุดในโลกตะวันออกและตะวันตก การสรางสัญลักษณสอดคลอง
ตามความเชื่อ 2 อยาง คือ จักรวาทิน ( Universal King ) จากศาสนาพราหมณ และ ธรรมิกราชาจากศาสนาพุทธ ดวยความเชื่อ
ดังกลาวนี้สถาปตยกรรมจึงถูกสรางขึ้นเพื่อแสดงฐานานุศักดิ์ของชนชั้นกษัตริยที่แยกจากชนชั้นอื่นในรูปแบบของ “เครื่องยอด”
ซึ่งใชเฉพาะพระมหากษัตริยเทานัน้ เครื่องยอดดังกลาวมีการวิวัฒนาการมาจากปราสาทคืออาคารหลายชั้นอันเปนสัญลักษณ
ของฐานันดรสูงสงของผูครอบครองเนื่องจากเปนอาคารพิเศษตองสรางขึ้นดวยความเชี่ยวชาญและมีคาใชจายสูงกวาอาคารชั้น
เดียวหรืออีกนัยยะหนึ่งหมายถึงที่อยูของเทวดามีลักษณะเปนชั้นลดหลั่นกันมีพระอิศวรอยูชั้นบนสุดจึงเปนเครื่องหมายของ
วรรณะกษัตริยของฮินดูและไทยรับมาแปลงเปนโครงสรางไมที่เรียกวา “ ยอดปราสาท ”
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ภาพ 3 หลังคาทรงวิมาน และ หลังคาทรงมณฑป ที่มา. Amaze.com
นอกจากเครื่องยอดตามความเชื่อที่สัมพันธกับศาสนาพราหมณในเรือ่ งสมมติเทพและนารายณอวตาร ทําใหเกิด สัญลักษณที่
สําคัญของพระมหากษัตริยที่สําคัญอีกอยางคือ “ครุฑ “ ซึ่งเปนพาหนะของพระนารายณ ทําใหกลายเปนสัญลักษณประจํา
พระองคของพระมหากษัตริย ในฐานะของพระเจาแผนดินตราประจําแผนดินของประเทศไทยจึงมีสัญลักษณของครุฑ เราเรียก
สัญลักษณนี้วา ครุฑพาห ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหใชตราอารมเปนตรา
แผนดินใน พ.ศ.๒๔๑๖

ภาพ 4 สัญลักษณครุฑพาหประจําพระองค ของ รัชกาลที่๙ ที่มา พจนานุกรมเสรี และ เจาพระยานิวส
สัญลักษณที่ 2 :ทหาร
สถาบันทหารเริม่ มีบทบาททางการเมืองหลังการ ปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 ( Siamese coup d'état of 1932 ) โดย
เริ่มจาก สี่ทหารเสือ และ จอมพล ป. พิบูลสงคราม แหง คณะราษฏร ตามดวยเผค็จการทหารในยุคของ จอมพล สฤษดิ์ ธนะ
รัชต และ จอมพล ถนอม กิตติขจร กอนที่การรัฐประหารจะกลายเปนวังวนดานมืดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยแบบ
ไทยๆ โดยการทํารัฐประหารแตละครั้งทหารจะทิ้งรองรอยของอํานาจเผด็จการเอาไวในประวัติศาสตรตั้งแตครั้งแรกคือการ
ครอบครองพื้นที่ ( Possession ) และ การใชอภิสิทธปกครอง ( Overrule ) ซึ่งกลายเปนสัญลักษณสําคัญของสถาบันทหาร
ในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยในปจจุบัน

ภาพ 5 คณะทหารในปฏิวัติสยามพ.ศ. 2475และหมุดคณะราษฎรบริเวณลานพระราชวังดุสติ ที่มา. prachatai.com
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สัญลักษณที่ 3 : นักการเมือง
นักการเมืองเปนสัญลักษณสากลในระบอบประชาธิปไตยเคียงคูกับ ( หองประชุม ) รัฐสภาตั้งแตสมัยกรีก-โรมันโบราณ
มาถึงสมัยปจจุบัน ก็ยังไมเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากเดิม สําหรับในประเทศไทยนักการเมืองยุคแรกนั้นแบงออกเปนสองฝายคือ
“สายนิยมเจา” เชน พระยามโนปกรณนิติธาดา , พระยาราชวังสัน (ศรี กมลนาวิน) , พระยาศรีวิสารวาจา (เทียนเลี้ยง ฮุน
ตระกูล) , พระยาทรงสุรเดช (เทพ พันธุมเสน) เปนตน และ“กลุมของคณะราษฏร” เชน หลวงประดิษฐมนูธรรม ,ร.ท.ประยูร
ภมรมนตรี, หลวงพิบูลสงคราม , หลวงสิริราชไมตรี (จรูญ สิงหเสนี) , นาย ตั้ว ลพานุกรม , นายแนบ พหลโยธิน เปนตน การใช
กุศโลบายของสายนิยมเจาที่สามารถประนีประนอมกับ กลุมของคณะราษฏรจนไมเกิดความรุนแรงเหมือนการปฏิวัติรัสเซีย
(Russian Revolution) ที่มีการใชความรุนแรงของกลุมบอลเชวิคในการลมลางราชวงศโรมานอฟของพระเจาซารนิโคลัสที่ 2 ซึ่ง
เปนที่หวั่นเกรงของราชสํานักสยามในสมัยนั้น จนมาถึงยุคเผด็จการของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต และ จอมพล ถนอม กิตติขจร
กลุมของคณะราษฏรจึงสูญสิ้นอํานาจอยางแทจริง อยางไรก็ดเี นื่องจากความตองการแกปญหาทางเศรษฐกิจไดเกิดนักการเมือง
กลุมใหมขึ้นมาในยุคของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ที่ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี เชน บุญชู โรจนเสถียร และ นายวัฒนา อัศวเหม
และกลายเปนจุดเริ่มตนของนักการเมืองสายนี้สงผลใหมีการทุจริตคอรัปชั่นมากขึ้นในเวลาตอมา จนเกิดเปนขออางเวลาเกิดการ
กระทํารัฐประหารทุกครั้งตั้งแตอดีต จนถึงปจจุบัน ในยุคสมัยนั้นการเมืองไดถูกเฝามองจากสังคมและสามารถเชื่อมโยง เขากับ
ศาสนาอีกครั้งดวยงานเขียนอันทรงพลังที่ปลุกกระแสสังคมใหตื่นตัว ของ พุทธทาสภิกขุ ในชวง พ.ศ. 2490- พ.ศ. 2509 เรื่อง
“ธัมมิกสังคมนิยม” หรือ “ธัมมิกสังคมนิยมแบบเผด็จการ” ที่หมายจะสรางการเมืองแบบอุดมคติแสดงเจตนารมณสงั คมนิยมใน
พุทธศาสนา ทํา การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ใหถูกตอง เพื่อการอยูรวมกันในสังคมและจัดการความสัมพันธระหวางบุคคลให
เปนไปอยางเกื้อกูล ไมเอาเปรียบทางชนชั้น สิ่งเหลานี้ทานใหความเห็นวาเปน ธรรมสัจจะที่มีอยูในธรรมชาติ อยูแลวเพียงแตทํา
ใหมีขึ้นเทานั้นทําใหเห็นไดวาสัญลักษณสําคัญของสถาบันนักการเมือง คือ (หองประชุม)รัฐสภา แลว ควรจะมี สัญลักษณที่
เกี่ยวของกับศาสนาธรรมประกอบเขาดวยกันในลักษณะเชิงอุดมคติ

ภาพ 6 สภาซีเนตแลสภาคองเกรสบนความเชื่อเรื่องสิ่งศักสิทธิ์ที่สืบตอกันมา ที่มา ALAMY

สัญลักษณที่ ๔ : ประชาชน
เปนที่ยอมรับกันวาที่มาของระบอบรัฐสภาที่เกาแกที่สดุ ในโลกโบราณทีม่ ีหลักฐานคือกรีกที่ปกครองแบบนครรัฐ
( POLIS )โดยมีกรุงเอเธนเปนศูนยกลาง โดยนครรัฐถือเปนหนวยปกครองที่มีอาณาเขตแนนอนและมีขอบขายอํานาจครอบคลุม
กิจกรรมสวนรวมทั้งหมด ไมวาจะเปนเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ ศาสนา หรือ สังคมยกเวนเรื่องครอบครัวและการทํามาหากินของ
ผูคนที่อยูนอกเหนือการดูแลของนครรัฐ ๆจึงเปนทั้ง เมือง (CITY ) รัฐ ( STATE ) และสังคม ( SOCIATY ) ในตัวเดียวกัน
แนวคิดพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยในนครรัฐมาจากหลักการของ อริสโตเติล ( ARISTOTLE ) นักปราชญในยุคนั้นไดวางไว
คือ “โพลิติก” ( POLITIC ) หรือ “กิจแหงรัฐ” โดยให ประชาชนเปนองคาพยพที่สําคัญที่สดุ ของประเทศและระบอบการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยโดยมีหลักการพื้นฐานสําคัญที่ระบุชัดในรัฐธรรมนูญนั่นคือสิทธิและเสรีภาพพื้นฐานที่ที่รัฐมอบใหไดแก
สิทธิความเปนพลเมือง(Civil Rights) และ การมีสิทธิทางการเมือง (Political Rights) ที่มาของสิทธินี้เริ่มตั้งแตเกิดขึ้นหลังจากที่
สถานภาพของมนุษยในสังคม นักปรัชญาการเมืองอยางอริสโตเติล มองคนเปนเหมือนสิ่งมีชีวิตที่สามารถใชเหตุผลได และเปน
สิ่งมีชีวิตที่มีความอยากที่จะอยูรวมกันเปนกลุม เปนกอน อยูรวมๆ กัน เปนสังคม เมื่ออยูกันเปนสังคม มันก็ควรที่จะตองมีการ
รางกฎระเบียบเพื่อที่ศึกษาเรื่องราว รวมถึงระเบียบของการอยูรวมกันเปนสังคม ซึ่งอริสโตเติลไดนําเสนอในรูปแบบของการวาง
บรรทัดฐาน หรือการสรางภาพวา การเมืองที่ดี คือการรวมสิ่งที่เรียกวา จริยธรรม เขากับปรัชญาการเมือง แทนที่จะแยกออก
จากกันอยางชัดเจนตามแนวคิดทีว่ ามนุษยขาดรัฐไมไดเพราะหากมนุษยขาดรัฐแลวมนุษยจะไมมีวัตถุสิ่งของเทาที่ตองการ มนุษย
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จะขาดความมั่นคงทางจริยธรรม คือไมมีศาล ระบบบริหารขบวนการยุติธรรม มนุษยจะกลายเปนสัตวปาเอาเปรียบซึ่งกันและกัน
การอริสโตเติลไดอธิบายวา รูปแบบการปกครองใดก็ตาม ที่สงเสริมใหผูปกครองใชอํานาจเพื่อประโยชนสุขของสวนรวม ถือเปน
รูปแบบที่ดี ในขณะเดียวกัน รูปแบบการปกครองที่สงเสริมใหผูปกครองใชอํานวจเพื่อผลประโยชนสวนตนและพรรคพวก นั้น
เปนรูปแบบที่ไมดี polity เปนการปกครองโดยรัฐธรรมนูญ (Constitutional Government ) เปนรัฐที่ราษฎรสวนใหญเปนผู
เลือกนักบริหาร ซึ่งมีหนาที่ปกปองผลประโยชนสวนรวม การปกครองแบบ Polity จะเปนหลักการประนีประนอม ระหวาง
หลักการ 2 อยางคือ เสรีภาพ และ ทรัพยสิน เปนการเชื่อมเสรีภาพของคนจน กับ ทรัพยสินของคนรวย เพื่อที่อํานาจสูงสุดจะได
ไมอยูที่ชนชั้นใดชนชั้นหนึ่ง ไมวาจะเปนคนจน หรือ คนรวย อริสโตเติลยอมรับวา อํานาจเปนของประชาชนดีกวา ที่จะเปนของ
คนเพียงไมกี่คน ที่มีศลี ธรรมรัฐแบบ Polity ประกอบดวยชนชั้นใหญๆ 3 กลุม คือ คนรวย คนชั้นกลาง และ คนจน โดย
เสถียรภาพของรัฐแปรตามชนชั้นกลาง กลาวคือ ถาหากชนชั้นกลางมีมาก รัฐก็จะมีเสถียรภาพมาก เพราะเหลาคนชั้นกลาง จะ
ระงับพลังของคนจน และ คนรวย ที่จะทําลายรูปแบบ Polity แลวกลับไปสูรูปแบบ Democracy หรือ Oligarchy โดย คนแต
ละชนชั้นในสังคมนั้น จะมีลักษณะเฉพาะของตนเอง กลาวคือ คนร่ํารวยมีความรูวาจะปกครองอยางไร แตจะไมยอมรับใน
ระเบียบขอบังคับ อีกทั้งยังมีความไดเปรียบกวาชนชั้นอื่น และ ยังมีความละโมบในเรื่องทรัพยสิน ในขณะที่คนจนมีความเขาใจ
ยอมรับและเชื่อฟงในระเบียบขอบังคับ หากแตขาดน้ําใจ อิจฉาในทรพยสมบัติของคนรวย และยอมฟงการปลุกระดมที่สัญญาวา
จะมีการแบงทรพยสิน คน 2 ชนชั้นนี้มักจะแตกแยกและขัดแยงกันอยางรุนแรง ดวยเหตุผลดังกลาว อริสโตเติล จึงเชื่อวา ชนชั้น
กลางจะรับฟงเหตุผลมากทีส่ ุด เปนกลุมที่มีความสุขุมเยือกเย็น มีความอุตสาหะ และ เปนผูคอยเฝาดูการบริหารของรัฐ
อริสโตเติลใชชนชั้นกลางเปนกันชน ของโครงสรางชนชั้นทางสังคม การสงเสริมชนชั้นกลางใน อโครโพลิส อยางหนึ่งคือการมี
พื้นที่สําหรับแลกเปลีย่ นความคิดทฤษฎีตางๆทางสังคมและการเมืองที่เปนพื้นที่สาธารณะที่เรียกวา Agora Agora” มาจากคําวา
“Ageiro” ซึ่งหมายถึงการรวมกลุม หรือรวมตัวกัน แตในภายหลังกลายไปเปนรากศัพทของคําวา “agorazein” อันหมายถึง
“การซื้อและการขาย” รวมทั้ง “Agoreuein ” ซึ่งหมายถึง “การพูด”...การพูดในตลาดเปนสิ่งจําเปนไมนอยไปกวาการซื้อขาย
สินคา เนื่องจากอารยธรรมกรีกกอนศตวรรษที่ 12-9 กอนคริสตกาลนั้น “การพูด” ยอมสาคัญกวาการเขียน ... ดังนั้นในสังคมที่
นิยมการพูดหรือสังคมมุขปาฐะ (Oral Society) การไมพูดยอมนําไปสูการไมซื้อและขาย การพูดในสังคมกรีกโบราณจึงสะทอน
ออกมาสูสังคมสมัยใหมในรูปแบบของนักปรัชญาและโซฟสตทั้งหลาย ซึ่งอาศัยตลาดทางความรูเ พื่อแสวงหาความจริงผานการ
สนทนาถกเถียง และขบคิดถึงปญหาที่ดํารงอยูในสังคมขณะนั้น ดวยเหตุนี้ “Agora” ในความหมายของนักปรัชญาจึงหมายถึง
สถานที่สําหรับแลกเปลี่ยนความคิดมากกวาเงินทองและสินคาอื่นๆ บทบาทของอะกอราในฐานะที่เปนพื้นที่สาธารณะของชาว
เอเธนส หรือกลาวใหชัดเจนยิ่งขึ้นโดยการจํากัดเฉพาะสาหรับพลเมืองเอเธนสมีสวนสําคัญอยางยิ่งในยุคซึ่งปกครองดวยระบอบ
ประชาธิปไตย เนื่องจากประชาธิปไตย (democracy) หรือการปกครองโดยคนจํานวนมากที่เปนพลเมืองจําเปนตองอาศัยสถานที่
ซึ่งสามารถรองรับการรวมตัวกันทางการเมือง

ภาพ 7 รูปแสดง Agoraที่อยูดานลางของอโครโพลิส ที่มา athenshappytrain.com
สําหรับประเทศสยาม การสรางชนชั้นกลางเริ่มตนจากการเปลี่ยนสถานะจาก “ไพร” และ “ทาส”(Corvée and Slavery) มา
เปน “พลเมือง” (Citizen) ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเจาหลวงและความเปนพลเมืองนี้ไดถูกอางสิทธิเพื่อสรางความชอบ
ธรรมโดยคณะราษฎรที่วา “ อํานาจสูงสุดของประเทศนั้นเปนของราษฎรทั้งหลาย ” อยางไรก็ตามที่ผานมาภายใตรัฐบาลเผด็จ
การทหารในที่ผานมาประชาชนไมมี ” พื้นที่ “ แสดงออกทางการเมืองมากนักจนเมื่อถึงเหตุการณ ๑๔ ตุลาคมวันมหาวิปโยคจึง
เปนจุดเริ่มตนของบทบาททางการเมืองภาคประชาชนอยางแทจริง ในปจจุบันทฤษฎีเรื่องเกี่ยวกับภาคประชาสังคมของตะวันตก
ไดใหความสําคัญกับพื้นที่สาธารณะทั้งพื้นที่จริงทางกายภาพและพื้นที่เสมือนไดัแก ตัวกลาง ( Media ) อยาง หนังสือพิมพและโซ
7
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เชียลเน็ตเวิรก โดยมีคําจํากัดความวา พื้นที่สาธารณะในความหมายที่เปนอาณาบริเวณสาธารณะ เปนพื้นที่ของการแสดงออก
ของสังคมประชาธิปไตย รวมทั้งงานเขียน ในหนังสือเรื่อง การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่สาธารณะ (The Transformation of
Public Sphere)ของเจอเกน ฮาเบอรมาส ( Jürgen Habermas ) ไดอธิบายปริมณฑลสาธารณะวา เปนพื้นที่ๆผูคนมาพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในเรื่องสาธารณะตางๆรวมทั้งการเมืองดวยผลลัพทก็คือ การสถาปนาความเปนพลเมือง จากชนชั้น
กลางและปญญาชน , การสถาปนาพื้นที่สาธารณะและนําไปสูความเปนประชาธิปไตยในเวลตอมา
ดังนั้นสรุปไดวาสัญลักษณของการเมืองที่สอดคลองกับการเมืองภาคประชาชนคือ พื้นที่สาธารณะ ( Public Space )
การเลือกยานที่ตั้งโครงการรัฐสภา

B

A

แผนผัง 1-2 ตําแหนงที่ตั้งของสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรอันเปนที่มาจของที่ตั้งโครงการรัฐสภาใหม
การเลือกยานที่ตั้งโครงการผูศึกษาใหความสําคัญกับพื้นที่ทางประวัติศาสตรเปนเบื้องแรก ในการกําหนดพื้นที่ตั้งของ
โครงการจากภาพเราจะเห็น จุดเริม่ ตนของการเมืองไทยในระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชยที่เริ่มตนตั้งแตพระบรมมหาราชวังใน
สมัยตั้งกรุงเทพฯ ในจุดที่ 1ไปสูพระราชวังดุสิตในจุดที่ 2 ในยุคปลายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัวฯตอมาจนถึง
รัชสมัยพระปกกลาฯ และกลายเปนจุดเริม่ ตนของระบอบประชาธิปไตยในยุคตนดวย และเมื่อเขาสูยุคสมัยปจจุบันก็มีความคิด
ที่จะขยายแกนไปสูจดุ ที่ 3เพื่อสรางสัญลักษณทางการเมืองใหมแตดว ยเงื่อนไขบางประการจึงตองยายตําแหนงไปที่จุด 3.5 คือ
โครงการรัฐสภาใหมในปจจุบัน
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ที่ตั้งที่ A สนามเสือปา + ลานพระราชวังดุสิต + สวนอัมพร

ทิศเหนือ ติดพระที่นั่งอนันตสมาคม
ทิศใต ติดกองบัญชาการตํารวจนครบาล
ทิศตะวันออก ติดพระตําหนักสวนจิตรลดา
ทิศตะวันตก ติดวังสวนกุหลาบ

แผนผัง 3 ตําแหนงที่ตั้งของที่ตั้งที่ A สนามเสือปา + ลานพระราชวังดุสิต + สวนอัมพร
ที่ตั้ง A เปนที่ตั้งที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรทางการเมืองทั้งกอนและหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ .
๒๔๗๕ โดยมีพระที่นั่งอนันตสมาคมเปนฉากหลังจึงมีความนาสนใจ มีพื้นที่กวางขวางโดยทั้งสองพื้นที่รวมกันมีพื้นทีประมาณ
96.87 ไร มีการเขาถึงไดงายและรองรับประชาชนไดเปนจํานวนมาก และยัง มีอาคารทางประวัติศาสตรที่สําคัญที่เปนตัวแทนใน
ในระบบสัญลักษณทางการเมืองสําหรับอางอิงเพื่อสนับสนุนการออกแบบ
ที่ตั้ง B ที่ราชพัสดุ ถนนทหาร(เกียกกาย)
ทิศเหนือ ติดถนนทหาร
ทิศใต ติดบุญรอดบริวเวอรี่
ทิศตะวันออก ติดถนนสามเสน
ทิศตะวันตก ติดแมน้ําเจาพระยา

แผนผัง 4 ตําแหนงที่ตั้งของที่ตั้งที่ B ที่ราชพัสดุ ถนนทหาร
ี
ที่ตั้งB ตั้งอยูบนพื้นที่ๆมีความนาสนใจคือติดบริเวณแมนา้ํ เจาพระยาทําใหมีความสงางามและมีทางเลือกในการเขาถึง
ทางแมน้ําเพิ่มอีกทาง และ มีพื้นทีก่ วางขวาง ประมาณ 119 ไร แตมีขอดอยคือไมไดเปนพื้นที่ทางประวัติศาสตร และ ถนนสาม
เสนมีขนาดไมกวางจึงไมเหมาะสมในการรองรับความแออัด ทั้งการจราจรและผูคนที่มีความหนาแนนมากการเลือกพื้นที่ตั้งของ
รัฐสภาตั้งอยูบนพื้นฐานของการศึกษาเหตุการณที่เกิดขึ้นในประวัตศิ าสตรการเมืองไทยเปนสําคัญดังนั้นพื้นที่เปาหมายจึงมุงไปที่
ลานพระราชวังดุสิตคือสนามเสือปาและสวนอัมพรที่ถูกครอบครองโดยสถาบันทหารโดยเฉพาะสนามเสือปาถูกใชที่เปน
กองบัญชาการกองทัพไทยและลานพระราชวังดุสติ ที่ถูกครอบครองพื้นที่ดวยสัญลักษณของหมุดคณะราษฎรมาหลังเหตุการณ
ปฏิวัติสยาม พ.ศ. ๒๔๗๕ ซึ่งกลายเปนสัญลักษณของสถาบันทหารตามที่กลาวมาแลวขางตน
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แนวคิดเรื่องการออกแบบผังโครงการ
จากการวิเคราะหที่ตั้งโครงการจะเห็นไดวา ลานพระราชวังดุสติ ไดแบงพื้นที่โครงการเปนสองสวนคือในดานทิศตะวันออก
และดานทิศตะวันตกการวางผังใชวิธีการวางอาคารแบบสมมาตรโดยใชการ สรางแกนสมมติ (แกนX ) ขึ้นมาขวางแกนหลัก
(แกน Y ) คือถนนราชดําเนินนอก โดยมีพระบรมรูปทรงมาเปนจุดอางอิง (ORIGIN ) ตรงกลาง กอนจะสราง รูปวงรี ขึ้นเปน
ลานซอนกันบนลานเดิมสําหรับวางรูปของอาคารขึ้นมาปดลอมพื้นที(่ ENCLOSURE ) อันจะเปนการเนนความสงางามของ พระ
บรมรูปทรงมา ใหมีความโดดเดนมากยิ่งขึ้น

แผนผัง 5 การกําหนดแกนหลัก และ แกนรอง สําหรับการวางผังโครงการ
อาคารที่ถูกออกแบบจะตองสอดรับกับพื้นที่ของวงรีและทําหนาที่เสมือนเปนทวารประตูกอนที่จะเขาสูเ ขต
พระราชฐาน ในสวนทิศตะวันตกคือสวนอัมพรเปนที่ตั้งศาลาประชาคมใชเปนพื้นที่ในสวนของประชาชน สําหรับพบปะ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและทํากิจกรรมรวมกันเปนการสรางบรรยากาศของการเรียนรูทางการเมืองผานทางพื้นที่ๆถูกออกแบบ
โดยแนวคิดทีม่ ีประชาชนเปนศูนยกลางและสามารถเชื่อมตอกับรัฐสภาไดโดยตรงอีกดานของลานพระราชวังดุสิตคือสวนทิศ
ตะวันออกเปนที่ตั้งของรัฐสภาซึ่งเปนพื้นที่หลักของโครงการ ประกอบไปดวย สวน สํานักงานของเลขาธิการฯ ,สวนประชุม, สวน
สนับสนุน,และสวนบริการประชาชน โดยมีขนาดของพื้นที่และความใกลชิดกับพื้นที่สวนพระราชฐานชั้นในเปนตัวกําหนดการวาง
พื้นที่ใชสอย
การใชสัญลักษณในการออกแบบ
1.สถาบันพระมหากษัตริย
การสรางอาคารและพื้นที่เพื่อแสดงออกของระบอบกษัตริยโดยการใชสองแนวคิดของบริบทความเชื่อในสังคมการ
เมืองไทยคือ
1.1 ฐานะจักรพรรดิราช : จักรวาทิน ( Universal King ) ใชการออกแบบเครื่องยอดเพื่อแสดงฐานะที่สูงสงของกษัตริยใน
ฐานะตางจากฐานันดรอื่น และมีกฎหมายรองรับตามรัฐธรรมนูญ การออกแบบเครื่องยอดคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
- การเลือกเฟนรูปทรงในสถาปตยกรรมไทยมาประยุกตใชในที่นี้ผูศึกษาพบวา หลังคาทรง “ บุษบก ” มีความเหมาะสมในแง
ความสงางามและเปนรูปทรงพื้นฐานของสถาปตยกรรมไทย
- จากการศึกษาการขึ้นทรงของหลังคาที่มีเครื่องยอดจะใชวิธีแบงชั้นเปนจังหวะที่สัมพันธกลืนกัน
- วิธีการกอสรางสถาปตยกรรมไทยแบบเครื่องไมจะเนนการกอสรางแบบถายน้ําหนักลงเปนชวงๆจากหลังคาสูฐานรากนั้น การ
เลือกเฟนขนาดและรูปทรงของไมที่ทําหนาที่เปนคานรับน้ําหนักมีลักษณะหนาตัดเปนสี่เหลี่ยมจตุรัสและกลายเปนรูปทรงที่ผูคน
คุนเคยใจนกลายเปนมโนคติ จากความคิดดังกลาวทําใหการออกแบบหลังคาที่ใชเปนเครื่องยอด จึงมีลักษณะ การใชไมเปน
สี่เหลี่ยมจตุรัสตอกันเปนชั้นๆขึ้นไป ๙ ชั้นโดยมีเสนสมมติของทรงจอมแหเปนตัวกํากับผลที่ไดทําใหหลังคามีลักษณะเชนเดียวกับ
หลังคาทรง ” บุษบก” แตมีความโปรงกอนที่ชั้นสุดทายจะมียอดที่เปนโลหะสีทองมาประดับสรางความสมบรูณของรูปทรงใน
ที่สุดโดยเครื่องยอด ของอาคารสองฝงมีความแตกตางกันเรื่องสีผิวของวัสดุโดย สีทองบริเวณ อาคารรัฐสภานั้นอยูในฐานะของ
10
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ประมุขสูงสุดของประเทศ ในขณะที่สีแดงซึ่งเปนสีพื้นฐานของสถาปตยกรรมไทยแตดั้งเดิมแสดงฐานะที่เรียบงายกวาโดยมี
ความสัมพันธกับประชาชนในฐานะพอของแผนดิน

ภาพ 8 การใชเครื่องยอดของอาคารตามแนวคิดจักรพรรดิราชและการใชครุฑเปนสัญลักษณของพระมหากษัตริย
1.2) ฐานะธรรมราชา เปนผูปกครองประชาชนซึ่งประชาชน อันเปนที่เปนความสัมพันธในเชิงจิตวิญญาณระหวางประชาชนและ
สถาบันพระมหากษัตริยที่ฝงรากลึกลงในสังคมไทย การออกแบบคํานึงถึงความสัมพันธที่วานั้นดังนั้นอาคารและพื้นที่วางจึงเกิด
การบูรณาการกันโดยการใชรูปทรงมากําหนดขอบเขตของที่วางนั้น ผังและ รูปทรงของอาคารถูกออกแบบโดยการจําลองมาจาก
พญาครุฑที่เปนสัญลักษณอยางหนึ่งของพระมหากษัตริย ในสองฟากฝงของลานพระราชวังดุสิตสใหเกิดพื้นที่เปน รูปวงรี ( Open
Space ) และถูกปดลอม ( Enclosure ) โดยผนังโคงอุปมาเหมือนพระมหากษัตริยใชพระราชอํานาจโอบอุมและปกปอง
ประชาชน การโอบกอดดังกลาวมิไดเพียงพื้นที่ภายนอกเทานั้นแมแตภายในอาคารก็ยังรูส ึกถึงสภาวะนี้โดยการออกแบบใหผูใช
อาคารสามารถมองเห็นลานพระราชวังดุสิตจากภายในอาคารซึ่งกลายเปนความเชื่อมโยงกันระหวางภายนอกและภายในอาคาร

ภาพ 9 ความเชื่อมโยงของลานพระราชวังดุสติ กับที่วางภายในอาคารรัฐสภา
2 ) สัญลักษณของสถาบันทหาร
สัญลักษณทางทหารที่นํามาใชในโครงการนี้เปนไปใน “ เชิงขัดแยง ” ( Radical Negativity ) กับระบอบประชาธิปไตยใน
ฐานะของ อํานาจเผด็จการที่หยุดยั้งระบอบประชาธิปไตยแลวใชอํานาจเขาครอบครองพื้นที่ของเผด็จการรวมทั้งการเขาแซกแซง
กลไกตางๆทั้ง อํานาจนิติบัญญัติและบริหารรวมทั้งอํานาจตุลาการ ดังนั้นการใชพื้นที่ของสนามเสือปาที่ครอบครองโดยทหารเมือ่
ครั้งรัฐประหารในป พ.ศ. ๒๔๙๐ จึงเปนเสมือนการเหยียบย่ําทําลายอํานาจของเผด็จการลงและแทนทีด่ วยระบอบประชาธิปไตย
ซึ่งเปนสัญลักษณที่แตกตางกับสัญลักษณอื่นเพราะมีความหมายเชิงนามธรรม
๓) สัญลักษณของสถาบันการเมือง ( นักการเมือง )
สัญลักษณของสถาบันการเมืองที่นําไปใชในการออกแบบไดแกหองประชุมรัฐสภาที่มีลักษณะการใชงานเปนสองแบบคือ
๓.๑) ประชุมสภาผูแทนราษฎร ซึ่งมีลักษณะของการถกเถียง ขัดแยง เพื่อหาขอสรุป หองประชุมลักษณะนี้ตองการความโปรงใส
และ การมีสวนรวมของประชาชนตามเจตจํานงคของรัฐธรรมนูญตั้งแตเริ่มแรกดังนั้นการออกแบบจึงเนนไปที่การมีสวนรวมของ
บุคคลภายนอกเชนเดียวกับการออกแบบรัฐสภาสมัยใหมในยุโรปเชนรัฐสภาของเวลล หรือ รัฐสภาของเยอรมันเปนตน ดังนั้นจึง
11
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ออกแบบหองประชุมจึงเปนแบบพัดและเปนหองกระจกใสใหคนภายนอกที่สนใจสามารถมองเห็นจากโถงดานบนแตไมสามารถ
รบกวนการประชุมภายในได
3.2) ประชุมวุฒิสภา ซึ่งมีลักษณะที่แตกตางจากแบบแรกเพราะมีลักษณะของสภาสูงที่ตองการการใชความคิดรวมหัวเพื่อ
กลั่นกรองกฎหมายหรือปญหาสําคัญระหวางสองสภาดังนั้นจึงออกแบบที่นั่งประชุมใหเปนทรงกลมคลายแนวความคิดของการ
ประชุมโตะกลมในยุคอัศวินของอังกฤษแตไดสอดใสนื้อหาของสัญลักษณอันเปนเครื่องหมายของธรรมจักรอันเปนสัญลักษณทาง
ศาสนาที่ไดอางถึง “ ธรรมมิกสังคม ” ตามที่ไดกลาวมาแลวในเรื่องของสัญลักษณและความหมายของสถาบันการเมืองไทย

ภาพ 10 หองประชุมรูปวงกลมเทียบกับธรรมจักร
4 ) ภาคประชาสังคม
สัญลักษณที่นํามาใชในการออกแบบสัญลักษณของประชาชนคือการออกแบบ พื้นที่สาธารณะในเมือง
( Public Space ) เชนเดียวกับ อะกอรา ( Agora ) เพื่อสรางใหเกิดการรวมกลุม พบปะแลกเปลี่ยนขอมูลกันสําหรับ
เปลี่ยนแปลงสังคมใหดีขึ้นผานการเรียนรูส ิ่งตางๆรวมกัน แตพื้นที่วางเพียงอยางเดียวอาจจะยังไมเพียงพอตองสรางศูนยการ
เรียนรูทมี่ ีลักษณะคลาย “ศาลาประชาคม”
การออกแบบพื้นที่สวนนีอ้ อกแบบใหมี พิพิธภัณฑพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสําหรับเปนแรงบันดาลใจที่
จะทําสิ่งดีงามรวมทั้งใหความรูต างๆ มีหองประชุมขนาดใหญจุคนไดหนึ่งพันคนสําหรับจัดการสัมมนา, แสดงคอนเสริต ,ละคร,
กิจกรรม ฯลฯ

แผนภาพ 11 หองประชุมของศาลาประชาคม
นอกจากนี้ยังมีการสรางพื้นที่พิเศษสําหรับสถาบันทั้งสี่ใหมาประชุมกันในบริเวณสวนหนาของอาคารรัฐสภาบนพื้นทีล่ าน
เสือปาเดิมที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงสรางขึ้นโดยมีพระกุศโลบายมุงหมายที่จะสรางคนใหเปนพลเมืองที่ดีตอ
ประเทศชาติดังนั้นการออกแบบจึงนําแนวคิดนี้มาเพื่อใหสมาชิกรัฐสภาทําการปฏิญาณตนตอหนาพระที่นั่งในวันที่มีการเปด
ประชุมสภานอกจากนี้ยังมีนยั ยะแฝงใหเปนการใหสัตยาบันแกประชาชนที่อยูบนพื้นที่ของลานพระราชวังดุสิตและศาลา
ประชาคมที่เปนพื้นที่ตอเนื่องกันในลักษณะของ"สัญญาประชาคม"ซึง่ จะกลายเปนขอตกลงระหวางประชาชนและรัฐเพื่อเปน
ประเด็นในการตรวจสอบการทํางานของคณะรัฐบาลในระอบประชาธิปไตยเชนเดียวกับอารยะประเทศที่มีการปกครองในระบอบ
เดียวกัน
12
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ภาพ 12 บริเวณลานเสือปาหนาอาคารรัฐสภาสําหรับปฏิญาณตนของสมาชิกรัฐสภา
สรุปความโดยยอ ( Resume )
สิ่งที่ผูศึกษาสนใจและเปนเหตุผลที่เลือกเปนหัวขอเพื่อศึกษาคือเรื่องเกี่ยวกับรัฐสภาไทยโดยตั้งคําถามดังตอไปนี้
๑) ที่ตั้งที่เหมาะสมของรัฐสภาควรอยูที่ใด ?
๒) แนวคิดหลักแบบใด? ที่ใชในการสรางกระบวนการเพื่อนําไปสูการออกแบบสถาปตยกรรม
๓) รูปแบบของสถาปตยกรรมควรเปนอยางไรในบริบทที่ตองอิงกับสถาปตยกรรมไทย
ผลจากการศึกษาพบวาคําตอบของที่ตั้งที่เหมาะสมของรัฐสภาไทยควรอยูในบริเวณพื้นที่ๆเปนจุดเริ่มตนของระบอบ
ประชาธิปไตยทั้งในบริบทของประวัติศาสตรคือตําแหนงบริเวณสนามเสือปาและสวนอัมพรรวมทั้งลานพระราชวังดุสิต
การสรางสถาปตยกรรมใน พ.ศ. นี้มีแนวคิดเชนเดียวกับสถาปตยกรรมในอดีตนั่นคือ รูปแบบของสถาปตยกรรมตองแฝง
ดวยสัญญะทางการเมืองทั้งสิ้นไมวาจะเปนวัดหรือวัง เชน วัดสุทัศนเทพวรารามตั้งอยู ณ ตําแหนงสําคัญ ที่ใจกลางพระนคร
และเปนสัญลักษณของศูนยกลางแหงจักรวาล , พระที่นั่งอนันตสมาคมสรางขึ้นเพื่อแสดงความเปนอารยะแบบฝรั่ง , หรือแมแต
การออกแบบวัดเบญจมบพิตรก็ยั งมีนั ยของการเปนขบถต อจารีต เดิมโดยไมไดใ ชระบบของเขาพระสุเมรุซึ่ ง แสดงถึง ความ
เปลี่ยนแปลงของยุคสมัย เปนตน สัญญะเหลานี้มิไดเพียงแตแนวคิดในเมืองไทยเทานั้นแตระบบสัญญะนี้จะไดกลายเปนสวนหนึ่ง
ของทฤษฎี สถาปตยกรรมหลังยุคใหม ( Post Modern )
ในเวลาตอมาการหาสัญญะทางการเมืองเพื่อมาออกแบบอาคารรัฐสภาตองศึกษาประวัติศาสตรประวัติศาสตรทางการเมือง
ที่ผานมาเพื่อหาประเด็นที่นาสนใจพบวาบทบาทของสถาบันทั้ง ๔ คือ สถาบันพระมหากษัตริย ทหาร นักการเมืองและภาค
ประชาสังคม ลวนเปนโครงสรางหลักของการเมืองไทยและมีลักษณะเปนองคาพยพที่จะขาดเสียไมไดทั้งยังเกื้อกูลสนับสนุน
บทบาทซึ่งกันและกันและนํามาเปนประเด็นศึกษาเพื่อใชตคี วามสําหรับสรางสัญญะและนําไปสูการสรางกระบวนการเพื่อนําไปสู
การออกแบบสถาปตยกรรม ขอจํากัดอยางหนึ่งของพื้นที่ประวัติศาสตรคือสถาปตยกรรมที่สรางขึ้นใหมตองใหความเคารพตอ
พื้นที่ๆเปนเดิมบริบทเดิมซึ่งเปนแบบตะวันตก ( Western Architecture ) ซึ่งเปนเหตุผลที่แฝงเรื่องการเมืองระหวางประเทศการ
สรางสถาปตยกรรมไทยประเพณี ( Thai Traditional Architecture ) บนพื้นที่ดังกลาวอาจสรางปญหาความขัดแยง และ
ทําลายประวัติศาสตรเดิม ( Anti - History ) การตั้งคําถามของรูปแบบสถาปตยกรรมไทยแบบใหมนําไปสูกระบวนการรื้อถอน
ความคิดแบบเดิมที่มีความซับซอนในหลายนัยของบริบท การเมืองไทย, ประเพณี, ความเชื่อรวมทั้ง กฎเกณฑตางๆ ซึ่งกลายเปน
“รหัสนัย” (language code) ซุกซอนและแฝง ฝงอยูในเงามืดของตัวสถาปตยกรรมนั้นเอง ดังนั้นการถอดรหัสดังกลาวจะตอง
อาศัยความรูในเรื่องของการวิเคราะหทฤษฎีสถาปตยกรรมตางและทฤษฎีอื่นที่เกี่ยวขัองเปนลําดับกอนจะนํามารอยเรียงขึ้นเปน
ภาษาใหมโดยผลลัพทที่ไดนั้นยังมีลักษณะของความหมายเดิมแมวาจะมีรูปแบบแตกตางไปอยางสิ้นเชิงทั้งยังมีลักษณะที่กลมกลืน
รวมและกลิ่นอายของการประนีประนอม,สมานฉันทตามลักษณะของสังคมการเมืองแบบไทยๆ
13
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บทคัดยอ

} (เวน 1 บรรทัด (TH SarabunPSKขนาด 14 ตัวปกติ)
บทความนี้ไดทําการศึกษาและรวบรวมขอมูลลักษณะกายภาพของที่อยูอาศัยภายหลังเหตุการณภัยพิบัติแผนดินไหว
จังหวัดเชียงราย โดยมุงเนนไปที่การศึกษาลักษณะของอาคารและการใชงานที่เกิดขึ้นของบานเรือนที่ไดรับปรับเปลี่ยนซอมแซม
อันเนื่องมากจากกระบวนการเรียนรูรวมของชางทองถิ่นและเจาหนาที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของ เนื่องจากเหตุการณแผนดินไหว
ขนาด 6.3 ริกเตอร เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งมีจุดศูนยกลางที่ อ.แมลาว จ.เชียงราย จากความเสียหายที่เกิดขึ้นตอ
บานเรือนผูประสบภัย ทําใหเกิดความรวมมือจากหลายหนวยงานในการรวมซอมแซม ฟนฟูและถายทอดความรูสูทองถิ่น จึง
นําไปสูการศึกษาเพื่อเปนกรอบแนวคิดในซอมแซมฟนฟูที่อยูอาศัย เพื่อพรอมรับมือกับเหตุการณภัยพิบัติแผนดินไหวที่มีโอกาส
เกิดขึ้นอีกในอนาคต จากการลงพื้นที่ภาคสนามในพื้นที่ ต.บานทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย และจากการเก็บขอมูลบานตัวอยาง
เพื่อทําการสัมภาษณเชิงโครงสราง ไดนําไปสูผลการศึกษาคือ บานพักอาศัยที่ไดรับผลกระทบนั้นภายใตงบประมาณที่จํากัดทําให
ชาวบานสวนหนึ่งเลือกที่จะปรับปรุงบานดวยตนเองรวมกับชางจากในพื้นที่ โดยการปรับปรุงบานเปนไปตามระดับความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นดังนี้คือ 1) ความเสียหายดานโครงสราง เชน เสา คาน พังทลาย ทําการซอมแซมโดยใชชางในทองที่ทําการเจาะใสเหล็ก
เทเสาใหม หรือยื้อรายตําแหนงของอาคารแลวสรางใหมในบริเวณใกลกัน 2) ความเสียหายของพื้น ผนัง และวัสดุหลังคา
ซอมแซมดวยเจาของบานเองรวมกับชางในชุมชนดวยวิธีการอุด และฉาบ หรือเปลี่ยนวัสดุใหม เชน แผนมุงหลังคา 3) ความ
เสียหายของทั้งอาคารที่ประเมินแลววาไมสามารถซอมแซมได ลักษณะทางกายภาพเกิดขึ้นนั้นมีการคงรูปแบบ การใชงานและ
วัสดุของบานเดิมไว โดยมีการปรับใชวัสดุและโครงสรางที่สรางเสริมความปลอดภัยมากขึ้น 1 บรรทัด (TH SarabunPSKขนาด
คําสําคัญ : แผนดินไหวจังหวัดเชียงราย การซอมแซมที่อยูอาศัย ชางประจําถิ่น
} (เวน 1 บรรทัด (TH SarabunPSKขนาด 14 ตัวปกติ)

ABSTRACT

} (เวน 1 บรรทัด (TH SarabunPSKข
The objective of this study is to investigate and collect the physical characteristics of the residences
after the earthquake disaster in Chiang Rai province. By focusing on the modifying and activities affected
residences due to the co-learning process of local technicians and related agencies. The 6.3 magnitude
earthquake in Chiang Rai on May 5, 2014, had adversely impact and was centered at Mae Lao District, Chiang
Rai. There were many co-organization for restoration houses and sharing knowledge to local. It leads to a vital
significant to create a conceptual framework for the rehabilitation of housing in order to responding the
earthquake disaster that is likely to happen in the future. This study uses a field study to collect data from
Ban Sai Khao Sub-district, Phan District, Chiang Rai Province. The data was collected from local houses with a
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structured interview. The results of this study showed that for affected houses under a limited budget, some
people chose to modify their house with local technicians. House modification was based on level of damage
as follows: 1) structural damage such as broken pillars and beams were repaired by local technicians through
drilling to insert steels, founding pillars or removing and moving existing position for nearby reconstruction, 2)
damage to floor, wall, and roof materials were repaired by homeowners with local technicians by filling and
plastering or replacing new materials such as roofing sheets, 3) damage to the entire building with irreparable
condition was solved by maintaining the existing physical characteristics and materials but adopting safer
materials and structures.
Keywords : Chiang Rai earthquake, Residential modification, Local technicians
วปกติ)

บทนํา

เหตุการณแผนดินไหวเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 วัดแรงสั่นสะเทือนได 6.7 ริคเตอร แผนดินไหวครัง้ นี้เกิดขึ้นจากการ
ปลดปลอยพลังงานของรอยเลื่อนพะเยา จุดศูนยกลางแผนดินไหวอยูลึกลงไปใตดิน 6 กิโลเมตร ซึง่ ถือวาตื้นทําใหมีความรุนแรง
และความเสียหายเปนอยางมาก โดยแรงสั่นสะเทือนทําใหเกิดความเสียหายแกสิ่งปลูกสรางในระยะ 30 กิโลเมตรจากจุด
ศูนยกลาง และมีแผนดินไหวตามกวา 730 ครั้ง ทั้งนี้ยังมีการใหเฝาระวังแผนดินไหวตามที่อาจเกิดขึ้นจากรอยเลื่อนพะเยาใน
จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยาและจังหวัดลําปาง (เครือขายการจัดการภัยพิบัต,ิ 2558) ภัยพิบัติแผนดินไหวครั้งนี้นับเปนความ
รุนแรงที่สุดเทาที่พบในประเทศไทย บริเวณที่เสียหายหนักที่สดุ คือ อําเภอแมลาว อําเภอ พาน และอําเภอแมสรวย ผลจากภัย
ธรรมชาติครั้งนี้ทําใหพื้นที่ 7 อําเภอ ไดรับความ เสียหาย มีผูบาดเจ็บ 107 ราย และเสียชีวิต 1 ราย บานเรือน เสียหาย 11,173
หลัง วัด 151 แหง โบสถคริสต 9 แหง โรงเรียน 123 แหง สถานบริการสาธารณสุข 44 แหง และสถานที่ราชการ 8 แหง (อมรา
สุนทรธาดา, 2557)

ภาพ 1 แสดงความเสียหายที่เกิดขึน้ ที่จังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557
ที่มา : ไทยรัฐ, 2557
จากความเสียหายดังกลาวสงผลใหบานเรือนชาวบานเสียหาย จากผลการประมวลขอมูลผลกระทบแผนดินไหว สํารวจ
ขอมูล 111 กรณี จาก 3 อําเภอ ไดแก อ.แมสรวย อ.แมลาว และ อ.พาน ผลประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นภายในตัวบานของ
ผูประสบภัย พบวาจํานวนสวนใหญ 27% บริเวณผนังไดรับความเสียหาย และ 22 % เปนโครงสรางที่ไดรับความเสียหาย สวน
อื่นๆ ที่ไดรับผลกระทบตามมาเปนลําดับคือ ฐานราก พื้น และหลังคา (เครือขายการจัดการภัยพิบัติ, 2558) ดังภาพ 2 โดยความ
เสียหายที่เกิดขึ้นในบริเวณรอบตัวบานนั้น จํานวน 30 % คือ หองน้ํา และสวนอื่นๆ ไดแก รั้วบาน ยุงฉาง โรงรถ โดยอาคารที่
เสียหายเกือบทั้งหมดเปน อาคารขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีขนาดต่ํากวา 15 เมตร (เปนหนึ่ง วานิชชัย, 2557)
16
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ภาพ 2 แสดงขอมูลความเสียหายภายในตัวบาน และในบริเวณบาน
ที่มา : (เครือขายการจัดการภัยพิบัติ, 2558)
ในแงของการรับมือเหตุการณแผนดินไหวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นเปนประเด็นสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากในประเทศไทย
นั้นปรากฏรอยเลื่อนมีพลังทั้งหมด 14 กลุม วางตัวพาดผานพื้นที่ จํานวน 1,406 หมูบาน 308 ตําบล 107 อําเภอ 22 จังหวัด โดย
ในเขตภาคเหนือเปนเขตที่มีการพบรอยเลื่อนมีพลังอยูมากที่สุดของประเทศไทย มีจํานวน 9 รอยเลื่อน คือ รอยเลื่อนแมจัน, รอย
เลื่อนแมอิง, รอยเลื่อนแมฮองสอน, รอยเลื่อนแมทา, รอยเลื่อนพะเยา, รอยเลื่อนปว, รอยเลื่อนเมย, รอยเลื่อนเถิน และรอยเลื่อน
อุตรดิตถ (สํานักอุตุนิยมวิทยา, 2559) รอยเลื่อนมีพลังดังกลาวมีโอกาสกอใหเกิดแผนดินไหวและเปนไปไดที่จะสรางความเสียหาย
แกทั้งอาคารบานเรือนและผูคนในอนาคต การศึกษาในดานการฟนฟูที่อยูอาศัยภายหลังแผนดินไหวจึงมีความสําคัญอยางยิ่งกับ
หนวยงานรัฐและเอกชนที่จะนําขอมูลไปใชในการวางแผนเปนตนแบบในการซอมแซมบานเรือนเพื่อเปนหนึ่งในแนวทางที่พรอม
รับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในอนาคต

วัตถุประสงคในการศึกษา

1. ศึกษาลักษณะการซอมแซมปรับปรุงที่เกิดจากการผสานองคความรูชางจากหนวยงานรัฐและชางทองถิ่น
2. ศึกษาลักษณะกายภาพของบานภายหลังการซอมแซมปรับปรุง
3. ศึกษาพฤติกรรมและการใชงานของผูอยูอาศัยภายหลังการซอมแซมปรับปรุง

รายละเอียดวิธีและขอบเขตการศึกษา

บทความนี้ประกอบดวยสองขั้นตอนการศึกษาดังนี้คือ ศึกษาแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแผนดินไหวที่เกิดขึ้นที่
จังหวัดเชียงราย รวมถึงการฟนฟูซอมแซมบานผูประสบภัยแผนดินไหว และเก็บขอมูลทางกายภาพ รวมกับการสัมภาษณคนใน
ชุมชน โดยกําหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษาในหมูบานที่มีโครงการหองเรียนชุมชนเพื่อการซอมสรางบานตําบลบานทรายขาว อําเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย โดยทําการศึกษาบานที่ไดรับความเสียหายจํานวน 5 หลัง จากคําแนะนําของตัวแทนชางชุมชน นายสาย
ชล ธงสิบหา และอาจารยประจําโรงเรียนองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว นายชัยวัฒน วงไชย โดยบานที่ทําการศึกษา
ประกอบดวย โครงสรางไม 1 หลัง โครงสรางไมผสมปูน 3 หลัง และโครงสรางปูน 1 หลัง เนื่องจากเปนสามลักษณะที่พบใน
พื้นที่ และมีเสียหายในระดับที่ตางกัน

แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

1. กระบวนถายทอดความรูเพื่อฟนฟูความเสียหาย จากหนวยงานรัฐและเอกชนสูช างทองถิ่น
เนื่องจากเหตุการณครั้งนี้นับไดวาเปนภัยพิบัติแผนดินไหวครั้งแรกในประเทศไทยที่สงผลเสียหายตอบานเรือนมากที่สุด
(อมร พิมานมาศ, 2557) หลังเกิดการประเมินความเสียหายจากเหตุการณแผนดินไหวที่เกิดขึ้น ไดนําไปสูกระบวนการฟนฟูทอี่ ยู
อาศัยที่ไดรับผลกระทบ ดังนั้นขั้นตอนการปรับปรุงซอมแซมบานเรือนจึงเปนเรื่องสําคัญที่หนวยงานที่เกี่ยวของใหความสําคัญ
เพื่อใหเกิดองคความรูในการปรับตัวที่เกิดประสิทธิภาพในระยะยาว (เอกชัย กิตติวรากูล ; ประดิษฐ เจียรกุลประเสริฐ ; ป
ยะวัฒน วุฒิชัยกิจเจริญ , 2557) ในมิติของการถายทอดองคความรูสูชุมชนนั้น หนวยงานดานการศึกษาที่ตั้งอยูในภูมิภาค
รวมกับองคการปกครองสวนทองถิ่น และองคกรอิสระ ไดเห็นถึงความสําคัญของการใหความรูดานวิศวกรรมแกชางพื้นถิ่น โดยได
จัดตั้งโครงการหองเรียนชุมชนเพื่อการซอมสรางบาน ตามหลักวิชาการดานวิศวกรรมและสถาปตยกรรมขึ้น ระหวางวันที่ 14-17
มิถุนายน 2557 มีพื้นที่เปาหมายแรกอยูที่หมูบานดงลาน ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย โดยใชชื่อโครงการวาดงลานโมเดล
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โครงการดังกลาวมีวัตถุประสงคหลัก 2 ประการ คือ เพื่อสรางกลไกในการฟนฟูชุมชนหลังภัยพิบัติ และ เพื่อยกระดับการเรียนรู
ของชุมชนในการฟนฟูพื้นที่ประสบยาว (เอกชัย กิตติวรากูล ; ประดิษฐ เจียรกุลประเสริฐ ; ปยะวัฒน วุฒิชัยกิจเจริญ , 2557)
โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานคือการการทําประชาคมเลือกบานที่จะเขาทําการชวยเหลือเปนอันดับตนๆ จากนั้นจึงเขาสูขั้นตอนที่
เจาของบานมีสวนรวมคือ วิเคราะหความเสียหาย (ฐิตยา สารฤทธิ์, 2561) และจัดอบรมชางพื้นถิ่นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อ
นําไปสูความรูความเขาใจตอคนในชุมชนและสามารถดําเนินการปรับปรุงบานดวยตนเองได}
2. การปรับปรุงซอมแซมที่อยูอาศัยโดยคนในชุมชน
กระบวนการผสานองคความรูดานวิศวกรรมเพื่อรองรับความปลอดภัยรวมกับภูมิปญหาชางพื้นถิ่น และความตองการ
เฉพาะของเจาของบาน เปนสวนหนึ่งของการสรางภูมิปญญาพื้นถิ่นที่เกิดจากการเรียนรูการลองผิดลองถูกและการถายทอด
ประสบการณของคนในชุมชนโดยนําภูมิปญญาที่มีอยูเดิมเขามาผสมผสานกับเงื่อนไขใหมที่เปลี่ยนแปลงไปจนทําใหเกิดรูปแบบที่
อยูอาศัยเฉพาะตัว (เอกวิทย ณ ถลาง และคณะ ,2546) เนื่องดวยเหตุการณแผนดินไหวเปนหนึ่งในเหตุเงื่อนไขความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติที่มนุษยไมสามารถควบคุมได ปญหาดังกลาวสรางความเสียหายตอถิ่นฐานที่อยูอาศัยของมนุษย การ
ปรับตัวและสรางที่อยูอาศัยตามเงื่อนไขของสภาพแวดลอมดวยการใชองคความรูพื้นถิ่นจึงสามารถนํามาถอดบทเรียนเพื่อสร
างองคความรูในการรับมือและแกปญหาการอยูอาศัยในสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป (สาวิตรี ศรีสวัสดิ์ และระวิวรรณ โอฬาร
รัตนมณี, 2559)
จากแนวคิดขางตนไดนําไปสูการศึกษาหาถึงลักษณะทางกายภาพของที่อยูอาศัยที่ถูกปรับเปลี่ยนซอมแซมภายหลังจาก
เกิดเหตุภัยพิบัตแิ ผนดินไหว และหลังจากกระบวนการถายถอดความรูสูชางทองถิ่น การศึกษานี้จึงทําการสํารวจภาคสนามพื้นที่
ต.บานทรายขาว อ.พาน จ. เชียงราย เพื่อสํารวจกายภาพของบาน และสัมภาษณผอู ยูอาศัย เพื่อศึกษาถึงแนวคิดในการปรับตัว
ตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยสํารวจบาน 5 หลังภายในพื้นที่ ที่ไดรับการถายทอดความรูจากโครงการดงลานโมเดล

ผลการสํารวจลักษณะทางกายภาพของบานในชุมชนรวมกับการสัมภาษณเจาของบาน

การศึกษาครั้งนี้ไดลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อสํารวจลักษณะการปรับเปลี่ยนซอมแซมที่เกิดขึ้นภายในชุมชนที่ไดรับความ
เสียหายจากภัยพิบัติแผนดินไหว ภายหลังจากที่ไดรับการถายทอดความรูดานวิศวกรรมจากหนวยงานภายนอก จุดประสงคในการ
เก็บขอมูลประกอบดวย 2 เปาหมาย คือ 1) ศึกษาลักษณะการซอมแซมปรับปรุงที่เกิดขึ้น ซึ่งไดแก ระยะเวลาในการซอมแซมบาน
ชางและวัสดุที่นํามาซอมแซม 2) ศึกษาลักษณะทางดานกายภาพ รวมถึงพฤติกรรมและการใชงานกอนและหลังการซอมแซม โดย
ไดเลือกศึกษาบานในพื้นที่ ต.บานทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย เนื่องจากเปนหนึ่งอําเภอในจังหวัดเชียงรายที่ไดรับผลกระทบ และ
เปนพื้นที่แรกที่ไดเขารวมโครงการหองเรียนชุมชนเพื่อการซอมสรางบาน จํานวน 5 หลัง ดังตอไปนี้
1) บานเลขที่ 388/6 เจาของบานคือ คุณวันลภ สุขดวง อายุ 46 ป อาชีพรับจางทั่วไป
บานมีลักษณะโดยทั่วไปคือ เปนบานชั้นเดียว เนื้อที่ประมาณ 65 ตารางเมตร สรางดวยโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทั้งหลัง ผนังกออิฐเปลือยไมฉาบปูน หลังคาเปนโครงเหล็กผสมไม หลังคาจั่ว มีชายคาหนาบาน มีอายุประมาณ 15 ป เดิมสราง
ดวยตนเองรวมกับชางในทองถิ่น ลักษณะความเสียหายที่เกิดขึ้นคือ พื้นในหองครัวทรุด และผนังบางสวนราว เจาของบานไดให
สัมภาษณวาทําการซอมแซมเบื้องตนเสร็จในเวลา 2 วัน ดวยงบประมาณเพียง 400 บาท ดวยชางและวัสดุที่ซื้อหาในทองถิ่น โดย
การฉาบผนังปดรอยราว เจาะฝากเหล็กเสนที่โครงสรางเสา และใชปูนอุดพื้นที่ทรุดแยก สวนการใชงานในบานนั้นยังคงใชงาน
ตามเดิม ไมมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดานใน โดยการซอมแซมดังกลาวถือไดวาเปนการปรับเปลี่ยนเพียงเล็กนอย ไมสงผลกระทบ
รุนแรงตอโครงสรางและการใชงาน และรองรอยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็ยังปรากฏใหเห็นชัดผานทางพื้นและผนัง
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ภาพ 3 แสดงมุมมองดานหนาบาน (ซาย) และรองรอยฉาบปดรอยผนังราว (ขวา)
2) บานเลขที่ 124 เจาของบานคือ คุณพวงแกว คําแกว อายุ 65 ป อาชีพแมบาน
บานหลังนี้เปนบานโครงสรางไมสองชั้น อายุประมาณ 12 ป เนื้อที่ประมาณ 120 ตารางเมตร ชั้นลางผนังกออิฐไมฉาบ
ปูนและบางสวนปลอยเปนใตถุนโลงเปนพื้นที่ทําครัว และนั่งเลน ชั้นบนผนังกอดวยไมฝาสําเร็จรูป สวนหลังคาใชโครงสรางไมมุง
ดวยกระเบื้องลอนคู ลักษณะความเสียหายที่เกิดขึ้นคือ ผนังหองน้ําสวนตอเติมดวยปูนดานบนเกิดรอยแยก หลังคาแตกบางสวน
ภายหลังไดทําการซอมแซมเฉพาะหลังคา คือเปลี่ยนแผนกระเบื้อง ซึ่งเจาของบานชวยเหลือกับชางในทองถิ่น สวนความเสียหาย
อื่นๆนั้น เจาของบานไมไดทําการซอมแซมใด ๆ อยางเปนทางการ ยกตัวอยางเชน เนื่องจากหองน้ําดานบนที่เสียหาย เจาของ
บานก็ไดยายมาใชหองน้ําชั้นลางแทน ประตูยุงฉางที่พังก็นําวัสดุอื่นไปพิงไวชั่วคราว โดยเจาของบานใหสัมภาษณวาเนื่องจากตน
และสามีซึ่งอาศัยในบานเปนสวนใหญนั้นอยูในวัยชรา จะใชพื้นที่สวนใหญในแตละวันที่บริเวณใตถุนบานเปนหลักเทานั้นจึงไม
รีบเรงที่จะซอมแซม และยังวางแผนที่จะทุบและสรางบานหลังใหมลักษณะชั้นเดียวเพื่อใหใชงานไดสะดวกและแข็งแรงขึ้น

ภาพ 4 แสดงมุมมองจากขางบาน (ซาย) และบรรยากาศใตถุนบาน (ขวา)
3) บานเลขที่ 265 เจาของบานคือ คุณแสงอรุณ เทพวงศ อายุ 72 ป
บานที่ทําการสํารวจเปนบานที่สรางใหมในปพ.ศ. 2559 ดวยการชวยเหลือดานงบประมาณและแรงงานของหนวยงาน
รัฐ และองคกรเอกชน เนื่องจากบานหลังเกาพังเสียหายทั้งหลังและเจาของบานนั้นเปนผูสูงอายุที่อาศัยลําพังไมมีกําลังในการ
ซอมแซม บานหลังใหมนี้เปนบานชั้นเดียว พื้นที่ประมาณ 30 ตารางเมตร ทําดวยโครงสรางเหล็ก ทําใหสามารถสรางเสร็จในเวลา
2 เดือน ดวยงบประมาณสนับสนุน 33,000 บาท และวัสดุจากการสมทบของหนวยงานที่เกี่ยวของ แมจะถูกปรับเปลี่ยนลักษณะ
จากบานเดิมที่เปนบานไมมีใตถุนมาเปนบานสมัยใหมชั้นเดียว แตเจาของบานก็ยังนําวัสดุเดิมคือไมและสังกะสีมาสรางเปนครัว
ดานหลัง ซึ่งพื้นที่ครัวดังกลาวเปนเหมือนพื้นที่คุนชินที่เจาของบานใชเวลาตอวันอยูมากที่สุดเนื่องจากโลงและเย็นสบายกวาหนา
บาน จากการสัมภาษณเจาของบานกลาววารูสึกปลอดภัยและสะดวกสบายกวาเกาเนื่องจากไมตองขึ้นบันได แตยังคงตองการ
พื้นที่ชานสําหรับนั่งเลนในชวงกลางวันอยางเชนเคย
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ภาพ 5 แสดงมุมมองจากขางบาน (ซาย) และสวนครัวที่ตอเติมจากวัสดุเดิม (ขวา)
4) บานเลขที่ 229 เจาของบานคือคุณประสิทธิ์ แกววรรณา อายุ 65 ป
บานมีลักษณะเปนบานสองชั้นครึ่งไมครึ่งปูน หลังคาทรงจั่ว อายุ 15 ป มีพื้นที่ประมาณ 140 ตารางเมตร มีชานหนา
บานสําหรับทํางานจักสาน และตอเติมสวนครัวและหองน้ําไวชั้นสอง ความเสียหายที่เกิดขึ้นคือ กระเบื้องเสียหายบางสวน
สวนตัวเติมครัวและหองน้ําชั้นสองเคลื่อนตัวและเสียหายมากที่สุด จึงทําการซอมแซมดวยงบประมาณไมเกินหนึ่งหมื่นบาท ใน
ระยะเวลาประมาณ 2-3 วัน ดวยความชวยเหลือของชางชุมชนรวมกับองคกรเอกชน โดยทําการหลอเสาเพิ่มจุดรับน้ําหนัก สวน
เจาของบานทําการจัดหาและเปลี่ยนวัสดุหลังคาบางสวนเอง ปจจุบันทําการซอมแซมครบทุกตําแหนงที่พังเสียหาย

ภาพ 6 แสดงมุมมองชานดานหนาและสวนตอเติมครัว (ซาย) และหองน้ําที่เสียหาย (ขวา)
5) บานเลขที่ 85 เจาของบานคือ คุณคําสุข สุตาลังกา อายุ 59 ป อาชีพ รับจางทั่วไปและทําสวนแกวมังกร
บานมีลักษณะเปนบานสองชั้นครึ่งไมครึ่งปูน หลังคาทรงจั่ว อายุ 13 ป มีพื้นที่ประมาณ 125 ตารางเมตร พื้นที่ใชงาน
หลักคือใตถุนดานลางเปนพื้นที่หองนั่งเลนและหองครัว พื้นที่ชั้นลางจึงเปนพื้นที่หลักที่เชื่อมตอไปยังสวนผลไมดานขางดวย
ความเสียหายที่เกิดขึ้นคือ ผนังดานลางแตกราว และสวนครัวพังทลาย จึงใชเวลาประมาณ ไมเกิน 30 วันดวยงบประมาณหนึ่ง
หมื่นกวาบาท ดวยการขอความชวยเหลือเพื่อนบานในละแวกใกลเคียง การซอมแซมที่เกิดขึ้นคือ อุดรอยรั่วที่ผนัง และสรางครัว
ใหม ทั้ ง หมด เนื่ อ งจากประเมิ นแลว ว าโครงสรา งเดิ มมีค วามเสี่ยงจึ ง ยา ยตํา แหนง จากเดิ มที่ อ ยูชั้ น สองมาอยู ชั้นล างติดกับ
หองนั่งเลน การใชงานจึงเปลี่ยนมาเปนแนวราบมากขึ้น ซึ่งเจาของบานใหสัมภาษณรูสึกปลอดภัยในขณะเดียวกันก็สะดวกสบาย
มากขึ้นเนื่องจากตําแหนงใหมของหองครัวเชื่อมกับหองนั่งเลนและสวนผลไมซึ่งตนใชงานหมุนเวียนทั้งวัน
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ภาพ 7 แสดงมุมมองตัวบานทีม่ ีการตอเติมครัวดานริมขวา (ซาย) และตําแหนงครัวเดิมชั้นสองที่พังเสียหาย (ขวา)

สรุปผลการศึกษา

จากขอมูลที่ไดลงพื้นที่ภาคสนามในชุมชนรวมกับการสัมภาษณผูอยูอาศัย พบวาบานเรือนที่ไดรับความเสียหายมีอายุ
ประมาณ 12-15 ป บานที่พบประกอบดวยบานโครงสรางปูนชั้นเดียว โครงสรางครึ่งไมครึ่งปูน และโครงสรางเหล็ก จากการ
สัมภาษณพบวางบประมาณในการซอมแซมอยูที่ประมาณหนึ่งหมื่นถึงสามหมื่นกวาบาทตอหลัง ในระยะเวลาตั้งแต 2 วันจนถึง 2
เดือน จากเหตุการณภัยพิบัติแผนดินไหวทําใหเกิดความเสียหายและการซอมแซมปรับปรุงในหลายระดับ ไดแก 1) ความเสียหาย
ดานโครงสราง เชน เสา คาน พังทลาย ทําการซอมแซมโดยใชชางในทองที่ทําการเจาะใสเหล็ก เทเสาใหม หรือยื้อรายตําแหนง
ของอาคารแลวสรางใหมในบริเวณใกลกัน 2) ความเสียหายของพื้น ผนัง และวัสดุหลังคา ซอมแซมดวยเจาของบานเองรวมกับ
ชางในชุมชนดวยวิธีการอุด ปะ ฉาบ หรือเปลี่ยนวัสดุใหม เชน แผนมุงหลังคา 3) ความเสียหายของทั้งอาคารที่ประเมินแลววาไม
สามารถซอมแซมได
การปรับการใชงานภายในบานใหสอดคลองกับการปรับปรุงซอมแซมที่เกิดขึ้น สวนหนึ่งของบานที่ทําการเก็บขอมูลไดมี
การปรับมาใชพื้นที่ชั้นลางที่ติดกับครัวเพื่อหลีกเลี่ยงจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับโครงสรางชั้นสอง การเปลี่ยนมาใชพื้นที่ชั้น
ลางและเกิดการใชงานในแนวราบมากขึ้นนั้นเจาของบานเห็นวาทําใหเกิดความสะดวกสบายกวาเกา นอกจากนี้พื้นที่นั่งเลน ใตถุน
ชานหนาบาน ที่สําหรับพูดคุยปฏิสัมพันธ และทํากิจกรรมเอนกประสงคในเวลากลางวันซึ่งถือเปนพื้นที่การใชงานหลักและ
ชาวบานคงรักษาไว ที่แมภายหลังการปรับปรุงซอมแซมสวนอื่น เชน หองน้ํา หองนอน และหองครัว ใหเปลี่ยนไป แตชาวบานก็
ยังเก็บรักษาพื้นที่เอนกประสงคนี้ไว มีลักษณะการใชชีวิตและทํากิจกรรมเชนเดิม การเปลี่ยนแปลงการใชงานโดยรวมของบานจึง
แทบจะไมเกิดขึ้นเลย
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อภิปรายผล

ภาพ 8 ผังวิเคราะหผลการเก็บขอมูล

ผลจากการศึกษารูปแบบการปรับปรุงซอมแซมที่อยูอาศัยภายหลังเหตุการณแผนดินไหวจังหวัดเขียงราย จะเห็นไดวา
ในสวนของการปรับปรุงนี้เปนไปตามกระบวนการฟนฟูพื้นที่ประสบภัยคือ หลังจากใหความรูจากผูเชี่ยวชาญในเชิงวิศวกรรม
ใหกับชางทองถิ่น (เอกชัย กิตติวรากูล ; ประดิษฐ เจียรกุลประเสริฐ ; ปยะวัฒน วุฒิชัยกิจเจริญ, 2557) ขั้นตอนการซอมแซม
และการตัดสินใจในขั้นตอไปนั้นเปนไปความเห็นของเจาของบาน (ฐิตยา สารฤทธิ์, 2561) และชางพื้นถิ่นโดยตรง โดยเจาของ
บานนั้นใหความสําคัญกับความปลอดภัยโดยการปรับและเสริมวัสดุบางสวนเชน หลังคา เหล็กเสนในเสา และในขณะเดียวกันก็
ยังคงรักษารูปแบบทางกายภาพเดิมของบานไว ทั้งนี้อาจเกิดจากงบประมาณที่จํากัดรวมถึง ความเสียหายไมสงผลใหสวนใดสวน
หนึ่งของบานพังทลาย สวนกรณีของบานคุณคําสุข สุตาลังกา ที่ครัวดานบนพังเสียหายจึงกอสรางใหมที่มีความแข็งแรงดาน
โครงสรางแตยังคงรูปแบบและวัสดุเดิม ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการเรียนรูในการปรับตัวเขากับเงื่อนไขทางสภาพแวดลอมใหมแตใน
ขณะเดียวกันก็ยังผสมผสานภูมิปญญาเดิมไว (เอกวิทย ณ ถลาง และคณะ, 2546) อีกทั้งในกรณีบานของคุณแสงอรุณ เทพวงศ
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ที่บานพังเสียหายทั้งหลังและทําการสรางใหมหมดทั้งหลัง แตมีการนําวัสดุจากบานเดิม เชน ไม และสังกะสี มาใชตอเติมพื้นที่ครัว
เนื่องจากชวยลดงบประมาณ สวนหนึ่งนั้นเจาของบานยังคงผูกพันกับวัสดุและการใชงานแบบนั่งชานบาน ทําใหใชพื้นที่ในสวนตอ
เติมครัวมากกวาสวนอื่น สะทอนใหเห็นวาการปรับปรุงซอมแซมอาคารใหมนั้น นอกเหนือจากความสําคัญในดานความปลอดภัย
รูปแบบการใชชีวิตของผูอาศัยก็มีผลสําคัญที่ควรคํานึงถึงในการออกแบบอาคารที่อยูอาศัยสําหรับผูประสบภัย
จากการศึกษารูปแบบการปรับปรุงซอมแซมที่อยูอาศัยภายหลังเหตุการณแผนดินไหวจังหวัดเขียงรายครั้งนี้ นักวิชาการ
สถาปนิก หรือหนวยงานที่ดําเนินงานเกี่ยวของกับการฟนฟูท่ีอยูอาศัยผูประสบภัยสามารถนําผลการศึกษาไปใชในการตอยอด
ขอมูลและพัฒนาเพื่อรวมสรางแนวทางการจัดการที่อยูอาศัยเพื่อพรอมรับมือกับภัยพิบัติที่สอดคลองกับบริบทและวิถีชีวิตของ
ชุมชนอยางแทจริง
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพของเรือนพื้นถิ่น พื้นที่การใชงาน และความเหมาะสมตอการใช
งานของผูสูงอายุ เพื่อออกแบบปรับปรุงใหเหมาะสมตอการอยูอาศัยของผูสูงอายุ กรณีศึกษาคือเรือนพื้นถิ่นในพื้นที่ชุมชนบาน
มะคา ตําบลบานโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ศึกษาโดยการลงพื้นที่สํารวจรังวัด การสัมภาษณเก็บขอมูลประวัติของ
เรือน ขอมูลของผูอยูอาศัย สุขภาพ การใชชีวิตประจําวัน เพื่อนํามาวิเคราะห และออกแบบเสนอแนวทางในการปรับปรุง ผล
การศึกษาพบวา ในชุมชนบานมะคา มีเรือนพื้นถิ่นที่มีผูสูงอายุอาศัยอยู 4 หลัง สภาพตัวเรือนและพื้นที่ใชสอยตาง ๆ ไมเหมาะตอ
การใชงานและการอยูอาศัยของผูสูงอายุ ควรมีการปรับปรุงในสวนบันไดทางขึ้นเรือน ประตูเรือน โถงทางเดินภายในเรือน
หองน้ําและทางเดินภายนอก และเสนอแนวทางปรับปรุงเรือนกรณีศึกษา 3 แนวทาง คือ แนวทางที่ 1 มีการสรางหองน้ําเพิ่มเติม
บนตัวเรือน แนวทางที่ 2 มีการสรางหองน้ําดานลางในระยะที่ใกลขึ้นและปรับปรุงทางเดินไปยังหองน้ํา แนวทางที่ 3 มีการ
ปรับปรุงหองน้ําเดิมและปรับปรุงทางเดินไปยังหองน้ํา ทั้ง 3 แนวทางมีการปรับปรุงที่เหมือนกัน คือ สวนบันไดทางขึ้นเรือน
ประตูเรือนและทางเดินภายใน ผลการออกแบบเพื่อเสนอแนวทางปรับปรุงพบวา แนวทางที่ 1 มีความเหมาะสมมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาจากความเหมาะสมกับการใช งานของผูสู งอายุ ความเหมาะสมของรูปแบบเรือนพื้นถิ่ น ความเหมาะสมทางด า น
งบประมาณและความสะดวกในการกอสราง ผลจากการศึกษางานวิจัยนี้ สามารถนําไปประยุกตใชกับเรือนพื้นถิ่นในพื้นที่อื่น
หรือผูสูงอายุกลุมอื่น และตอยอดงานวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงเรือนพื้นถิ่นในแนวทางอื่น ๆ ตอไป
คําสําคัญ : เรือนพื้นถิ่น สถาปตยกรรมพื้นถิ่น ผูส ูงอายุ

ABSTRACT
This research aims to study the physical characteristics of vernacular house, application areas, and its
suitability for use in the elderly, To design for improve the local house to be suitable for the elderly living.
Case study is the vernacular house in Baan Makha, Ban Pho Sub-district, Mueang District, Nakhon Ratchasima
province. The study by surveying the area, interview collect data, the history of the house, information for
residents, health, the daily use, to be analyzed and design suggests ways to improve. The results showed that
In the community of Ban Makha There are 4 vernacular houses with elderly residents. Housing and living areas
are not suitable for use and residence of the elderly. There should be an improvement in the ladder way up
the house, house door, hallway inside the house, bathroom and the pathway outside and propose ways to
improve housing, case studies, three ways: Option 1 creates an additional bathroom on the housing. Option
2 must to create a bathroom below in more close-up and improve walkway to the bathroom. Option 3 has
improved the original bathroom and improve walkway to the bathroom. There are 3 ways to improve the
same: The ladder way up the house, house doors and walkway inside the house. Design results to propose
improvements found that: Option 1 is the most appropriate, when considering appropriate for the use of the
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elderly, appropriate forms of vernacular house, budget appropriateness and the ease of construction. The
results of this research can be applied with vernacular houses in another area or other elderly groups and
further research to study ways to improve vernacular houses in the other approaches to the next.
Keywords : Vernacular House, Vernacular Architecture, Elderly Person

บทนํา

ผูสูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 60 ปบริบูรณขึ้นไป ตามคํานิยามของพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 และ
องคการสหประชาชาติ โดยประเทศไทยกาวเขาสู “สังคมสูงวัย” ตั้งแตป พ.ศ. 2548 เปนตนมา จากความเจริญทางด า น
วิทยาศาสตรและการแพทย และจากแนวโนมของผูสูงอายุที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ จะทําใหประเทศไทยเปน “สังคมสูงวัยอยางสมบูรณ”
ในป พ.ศ. 2564 และคาดการณวาจะเปน “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” ภายในป พ.ศ. 2578 อีกทั้งยังพบวามีผูสูงอายุที่อยูตาม
ลําพังคนเดียวหรืออยูตามลําพังกับคูสมรสเปนจํานวนมาก และอาศัยอยูในครัวเรือนที่มีรายไดนอยกวาเสนความยากจนมากกวา
1 ใน 3 ของจํานวนผูสูงอายุทั้งหมด (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย, 2560) และการจําแนกกลุมของผูสงู อายุ สามารถ
จําแนกได 3 กลุมหลักคือ ผูสูงอายุกลุมติดสังคมหรือกลุมที่ชวยตนเองไดดี (well elder) เปนผูสูงอายุที่สามารถชวยเหลือตนเอง
ไดดี ดําเนินชีวิตในสังคมไดและมักเขาร วมกิ จกรรมในสั งคม ผูสูงอายุกลุมติดบาน (home bound elder) เปนผูสูงอายุ ที่
ชวยเหลือตนเองไดหรือตองการความชวยเหลือบางสวน มีความจํากัดในการดําเนินชีวิตในสังคม และผูสูงอายุกลุมติดเตียง (bed
bound elder) เป น ผู สู ง อายุ ที่ ไ ม ส ามารถช ว ยเหลื อ ตนเองในการทํ า กิ จ วั ต รประจํ า วั น ได ต อ งการความช ว ยเหลื อ ในการ
เคลื่อนยายหรือการทํากิจวัตรพื้นฐานประจําวัน ซึ่งในวัยสูงอายุ รางกายมนุษยจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเสื่อมสภาพอยางรวดเร็ว
ในสวนของรางกายที่มีผลกระทบตอการเคลื่อนไหวของรางกายและการใชชีวิตประจําวัน คือ ระบบโครงกระดูก กลามเนื้อ
สายตา และหู (มัณฑนา จริยรัตนไพศาล, 2542) ดังนั้น การจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ จึงมีความสําคัญ เพราะจะ
ทําใหผูสูงอายุมีความสะดวกและความปลอดภัยในการใชชีวิตประจําวันมากขึ้น พื้นที่ที่ควรจัดใหเหมาะสมกับการใชงานของ
ผูสูงอายุ คือ ทางเดินภายนอก ควรเปนทางเดินเรียบ ไมลื่น ทางลาด มีความสูงตอความยาวไมนอยกวา 1 ตอ 12 มีความกวางไม
นอยกวา 90 เซนติเมตร บันได มีลูกตั้งไมเกิน 15 เซนติเมตร มีลูกนอนไมนอยกวา 30 เซนติเมตร มีราวจับที่แข็งแรง ประตู ตอง
เปดงาย ใชงานสะดวกและไมควรมีธรณีประตู ทางเดินหรือโถงในอาคาร มีความกวางไมนอยกวา 1.50 เมตร ไมมีสิ่งกีดขวางและ
ควรมีราวจับพยุงเดิน หองน้ําหองสวม มีพื้นเรียบ ไมลื่น มีระดับที่เสมอกับภายนอก มีราวจับชวยพยุง และหองนอน ควรอยูชั้น
ลางของตัวบาน มีพื้นที่วางรอบเตียง และมีอากาศถายเท ตามมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับที่พักอาศัย และสภาพแวดลอมของผูสูงอายุ
(ไตรรัตน จารุทัศน และคณะ, 2548)
จังหวัดนครราชสีมา มีเขตพื้นที่ที่มีประวัติศาสตรการตั้งถิ่นฐานมายาวนาน คือ อําเภอเมือง อําเภอพิมาย อําเภอสูงเนิน
อําเภอโชคชัย อําเภอครบุรี และอําเภอปกธงชัย มีสถาปตยกรรมที่เกาแกจํานวนมาก เชน ปราสาท สิมหรือโบสถ เรือนพื้นถิ่น
หรือที่เรียกกันทั่วไปวา เรือนโคราช เรือนอีสาน ซึ่งเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรการตั้งถิ่นฐานของเมืองนครราชสีมาและเมือง
อีสาน แตในปจจุบันสถาปตยกรรมที่สําคัญเหลานี้เหลือนอยลงมาก สาเหตุมาจากการเสื่อมโทรมตามกาลเวลา รวมถึงการถูก
ทําลายโดยรูเทาไมถึงการณ ทําใหหนวยงานตาง ๆ และประชาชนเริ่มมีการตระหนักถึงคุณคาของสถาปตยกรรมเหลานี้ มีการ
สนับสนุนงบประมาณในการศึกษาและวิจัยเพื่อการอนุรักษ ทําใหสถาปตยกรรมบางสวนถูกอนุรักษไวอยางถูกวิธี แตในสวนใหญ
เปนศาสนสถาน เชน ปราสาท โบสถ สิม และวิหารตาง ๆ เนื่องจากเปนแหลงทองเที่ยวและเปนชื่อเสียงของจังหวัด รวมถึงเปน
อาคารสาธารณะทําใหงายตอการศึกษาและพัฒนา สวนเรือนพื้นถิ่นนั้นถึงแมจะมีการศึกษาและอนุรักษไวก็จะมีเพียงบางสวน ซึ่ง
สวนใหญเปนเรือนตนแบบหรือเรือนตัวอยางเทานั้น เพราะเรือนพื้นถิ่นเปนอาคารพักอาศัยสวนบุคคล เปนเอกสิทธิ์ของเจาของ
เรือน สามารถขายหรือทําลายก็ได ทําใหยากตอการอนุรักษไวทั้งหมด และมีเรือนพื้นถิ่นจํานวนมากที่มีผูอยูอาศัยสวนใหญเปน
ผูสูงอายุ บางรายอาศัยอยูกับเครือญาติที่ประกอบอาชีพในชวงเวลากลางวัน ทําใหผูสูงอายุตองดําเนินชีวิตตามลําพังเป น
เวลานาน โดยมีผูสูงอายุบางรายที่อาศัยอยูตามลําพังหรืออาศัยอยูกับผูสูงอายุดวยกัน ทําใหเกิดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
หรือเกิดความยากลําบากในการดําเนินชีวิต เนื่องจากกายภาพของเรือนพื้นถิ่นบางสวนอาจไมเอื้ออํานวยในการดําเนินชีวิตของ
ผูสูงอายุ เชน การยกพื้นสูง บันไดไมมั่นคงแข็งแรงหรือไมมีราวจับ พื้นตางระดับภายในบาน รวมถึงหองน้ําที่แยกจากตัวบาน เมื่อ
ไมสะดวกในการใชงาน จึงหันมาสรางบานแบบกออิฐฉาบปูนชั้นเดียวแทน ซึ่งสะดวกกวาและสบายกวาสําหรับผูสูงอายุ ทําให
เรือนพื้นถิ่นบางสวนถูกปลอยใหรกราง บางหลังมีการขายตัวเรือนทั้งหลัง บางหลังจะรื้อและขายไมที่ยังใชงานได ทําใหเรือนพื้น
ถิ่นถูกทําลายและลดนอยลงไป งานวิจัยนี้จึงเปนการศึกษาปญหา เพื่อนํามาวิเคราะหและเสนอแนวทางพัฒนาเรือนพื้นถิ่นให
เหมาะสมกับการอยูอาศัยของผูสูงอายุในพื้นที่ชุมชนบานมะคา ตําบลบานโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
25
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วัตถุประสงค

1. ศึกษาลักษณะทางกายภาพของเรือนพื้นถิ่น และขอจํากัดของเรือนพื้นถิ่นสําหรับผูส ูงอายุ
2. เพือ่ เสนอแนวทางการปรับปรุงเรือนพื้นถิ่นใหเหมาะสมตอผูสูงอายุ

ระเบียบวิธีวิจัย

งานวิจัยนี้ ใชการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีตาง ๆ ในเรื่องผูสูงอายุ สุขภาพและการดูแลผูสูงอายุ สภาพแวดลอมที่เหมาะสม
กับผูสูงอายุ และสํารวจขอมูลเบื้องตนจากศึกษาเอกสารงานวิจัยและแหลงขอมูลตาง ๆ รวมถึงการลงสํารวจพื้นที่เบื้องตน เพื่อ
กําหนดกรณีศึกษา และลงพื้นที่เพื่อสํารวจและเก็บขอมูลเชิงลึก รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลและสรุปผล เพื่อออกแบบและ
เสนอแนวทางปรับปรุงเรือนพื้นถิ่นสําหรับผูสูงอายุ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณเก็บขอมูล ใชในการเก็บขอมูลของ
ผูสูงอายุ ขอมูลการใชชีวิตประจําวัน สุขภาพ การเกิดอุบัติเหตุภายในเรือน รวมถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคมของผูสูงอายุ ประวัติ
ของเรือน ประวัติการปรับปรุง และอุปกรณสํารวจรังวัดอาคาร ใชเก็บขอมูลทางกายภาพของเรือนพื้นถิ่น ขนาดและระยะตาง ๆ
รวมถึงรูปแบบของเรือนพื้นถิ่น
1. ขอบเขตการวิจัย
ในงานวิจัยนี้ไดกําหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษาในพื้นที่ชุมชนบานมะคา ตําบลบานโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
เปนพื้นที่ที่มเี รือนพื้นถิ่น 7 หลัง มีผูสูงอายุอาศัยอยู 4 หลัง โดยกําหนดเกณฑในการเลือกกรณีศึกษาไว ดังนี้ 1) เปนเรือนพื้นถิ่นที่
มีรูปแบบและเอกลักษณ 2) มีสภาพคอนขางสมบูรณ ไมเคยมีการปรับปรุงซอมแซมหรือปรับเปลีย่ นวัสดุ และไมมีการปรับเปลีย่ น
พื้นที่ใชสอยภายในเรื อน 3) มีผูสูงอายุอาศัยในเรื อน มีอายุ 60 ปขึ้นไป เปนผูสูงอายุกลุมติดบาน (home bound elder)
ชวยเหลือตนเองได หรือตองการความชวยเหลือบางสวน อาศัยภายในเรือนเพียงลําพังหรืออาศัยอยูกับผูสูงอายุเหมือนกัน 4)
ผูสูงอายุมีความพรอมในการใหขอมูลของเรือนพื้นถิ่นและขอมูลการใชชีวิตประจําวัน
2. แนวทางในการวิเคราะหขอมูล
ทําการวิเคราะหตําแหนงพื้นที่การใชงานที่สําคัญของตัวเรือน ในเรื่องความเหมาะสมในการใชงานและความปลอดภัยที่
สําคัญตอผูสูงอายุ คือ
2.1 บันไดทางขึ้นเรือน ความคงทนแข็งแรง ความมั่นคงของราวจับ ความสูงของลูกตั้ง ความกวางของลูก
นอน แสงสวาง
2.2 ประตูเรือน ความกวางของประตู ธรณีประตู ความยากงายในการเปดและปด พื้นที่หนาประตู
2.3 หองนอน สุขอนามัย การระบายอากาศ พื้นที่หองนอน แสงสวาง
2.4 ทางเดิน ทางเชื่อม และพื้นที่อเนกประสงคในเรือน พื้นตางระดับ ความคงทน ความเรียบ ราวจับ ความ
ลื่น ระยะทาง แสงสวาง รวมถึงสิ่งกีดขวางตาง ๆ
2.5 หองน้ํา หองสวม สุขอนามัย ประตูหองน้ํา พื้นที่ภายใน พื้นหองน้ํา สุขภัณฑ ราวจับ แสงสวาง
2.6 ทางเดิน ทางเชื่อม และสภาพแวดลอมภายนอกเรือน ความคงทน ราวจับ ความเรียบ ความขรุขระ
ความลื่น ความกวาง ระยะทาง แสงสวาง รวมถึงสิ่งกีดขวางตาง ๆ
3. การออกแบบเพื่อเสนอแนวทางปรับปรุง
เมื่อทําการเก็บขอมูลดานตาง ๆ ของผูสูงอายุ ขอมูลของเรือนพื้นถิ่น และนํามาวิเคราะหขอมูลแลว ขั้นตอนตอไปคือ
การออกแบบเพื่ อ เสนอแนวทางปรั บ ปรุ ง เรื อ นพื้ น ถิ่ น ที่ เ หมาะสมกั บ ผู สู ง อายุ โดยการนํ า หลั ก การและทฤษฎี ใ นการจั ด
สภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการอยูอาศัยและการใชงานของผูสูงอายุเปนหลักการในการออกแบบ นอกจากนี้ ยังตองคํานึงถึง
เอกลักษณหรือรูปแบบของเรือนพื้นถิ่นที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม รวมถึงความเหมาะสมทางดานงบประมาณในการปรับปรุงและ
ความสะดวกในการกอสราง เนื่องจากผูสูงอายุในเรือนพื้นถิ่นสวนใหญเปนผูมีรายไดนอย
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ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ผลการศึกษา

1. ผลการสํารวจและเก็บขอมูลกรณีศึกษา
ชุ ม ชนบ า นมะค า ตํ า บลบ า นโพธิ์ ตั้ ง อยู พื้ น ที่ ต อนกลางของจัง หวัด นครราชสีมา ห า งจากตัว จั ง หวั ดประมาณ 18
กิโลเมตร ตัวชุมชนสวนใหญยังคงรูปแบบของผังชุมชนดั้งเดิม คือยังคงมีการตั้งบานเรือนแบบเกาะกลุมกันอยู สัญจรดวยเสนทาง
ขนาดเล็ก โดยในสมัยกอนเปนทางดิน และเปลี่ยนเปนถนนคอนกรีตในเวลาตอมา มีศาลปูตาอยูบริเวณดานทิศใตของชุมชน ถัด
มาทางดานทิศตะวันออกเฉียงใตมีบึงน้ําของชุมชนอยู สวนพื้นที่รอบนอกชุมชนเปนพื้นที่การเกษตร หรือพื้นที่นาขาว ซึ่งใน
ปจจุบันเริ่มมีการขยายตัวของชุมชน เริ่มมีการกอสรางอาคารบานเรือนเกาะตามถนนเสนหลักของชุมชนมากขึ้น แตชุมชนดั้งเดิม
ยังคงรูปแบบเดิมอยู
ผลการลงพื้นที่สํารวจ พบวา ในชุมชนบานมะคา มีเรือนพื้นถิ่นอยูจํานวน 7 หลัง กระจายอยูในชุมชนบานมะคา ดัง
ภาพที่ 2 โดยตัวเรือนสวนใหญยังคงรูปแบบเดิม มีการปรับปรุงตอเติมบางสวนเทานั้น โครงสรางและสวนประกอบตาง ๆ ยังคง
เปนไม มีการเสริมเสาตอมอคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคามีวัสดุเปนหลังคาสังกะสี อายุเรือนมีต้งั แต 40 ป ถึง 100 ป เรือนพื้นถิ่น
ในชุมชนบานมะคามี 2 รูปแบบ คือ แบบเรือนจั่วเดียวและเรือนหลังคาปนหยา ประกอบไปดวยเรือนของเรือนนางแมน อุบลโพธิ์
(VH-01) อายุเรือนประมาณ 40 ป อาศัยอยูกับบุตร ไมมีผูสูงอายุอาศัยในเรือน เรือนนางกุหลาบ เกล็ดงูเหลือม (VH-02) อายุ
เรือนประมาณ 50 ป อาศัยอยูกับบุตรสาวอายุ 2 คน มีผูสูงอายุอาศัยอยู 1 คน คือ เจาของเรือน อายุ 82 ป เรือนนายแจง แกน
โพธิ์ (VH-03) อายุเรือนประมาณ 65 ป อาศัยอยูกับภรรยา บุตรสาว และพี่สาว มีผูสูงอายุอาศัยอยู 2 คน คือ เจาของเรือน อายุ
61 ป และพี่สาว อายุ 78 ป เรือนนายจรัญ เจริญวงศ (VH-04) อายุเรือนประมาณ 100 ป อาศัยอยูกับภรรยาและบุตร ไมมี
ผูสูงอายุอาศัยในเรือน เรือนกรณีศึกษา คือเรือนนายประดิษฐ ชาญโพธิ์ (VH-05) อายุเรือนประมาณ 68 ป มีผูสูงอายุอาศัยอยู
โดยลําพัง 1 คน คือ บุตรสาวอายุ 61 ป เรือนนายสันติ ศรีจันทึก (VH-06) อายุเรือนประมาณ 92 ป มีผูสูงอายุอาศัยอยูโดยลําพัง
1 คน คือ เจาของเรือน อายุ 70 ป เรือนนางวิลัยวัลย ขิงโพธิ์ (VH-07) อายุเรือนประมาณ 62 ป อาศัยอยูกับภรรยา ไมมีผูสูงอายุ
อาศัยในเรือน

27

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562

______________________________________________________________________________________________________________________

ภาพ 2 แสดงตําแหนงเรือนพื้นถิ่นในชุมชนบานมะคา ต.บานโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ทีม่ า: ดัดแปลงจาก www.google.co.th/maps, 2560
จากระเบียบวิธีวิจัย สามารถเลือกเรือนกรณีศึกษาที่ตรงตามเกณฑมากที่สุดไดจํานวน 1 หลัง จากเรือนพื้นถิ่นที่มี
ผูสูงอายุอาศัยอยู 4 หลัง คือ เรือนของ นายประดิษฐ ชาญโพธิ์ เนื่องจากเปนเรือนพื้นถิ่นที่มีรูปแบบและเอกลักษณ มีสภาพ
สมบูรณ ยังไมเคยมีการปรับปรุงซอมแซมและไมมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ใชสอยภายในเรือน มีผูสูงอายุอาศัยในเรือนเพียงลําพัง 1
คน สามารถช ว ยเหลื อ ตนเองได เป น ผู สู ง อายุ ที่ มี ค วามพร อ มมากที่ สุ ด ในการให ข อ มู ล ของเรื อ นพื้ น ถิ่ น และข อ มู ล การใช
ชีวิตประจําวัน
เรือนนายประดิษฐ ชาญโพธิ์ (VH-05) อายุ 96 ป เลขที่ 59 หมู 6 บานมะคา ตําบลบานโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา ตัวเรือนตั้งอยูบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใตของชุมชนบานมะคา อาศัยอยูกับบุตร 2 คน รวมทั้งหมด 3 คน คือ
บุตรชาย อายุ 62 ป และบุตรสาวอายุ 61 ป ปจจุบันมีผูอยูอาศัยในเรือนเพียงคนเดียว คือ นางสาวประยูร ชาญโพธิ์ อายุ 61 ป
ตัวเรือนเปนเรือนจั่วเดียวแบบ 3 หอง อายุเรือนประมาณ 66 ป พื้นที่ใชสอยประกอบดวย หองนอน 1 หอง มีโถงดานขาง มีโถง
หรือชานภายในระดับเดียวกับหองนอน 1 ชวง และสวนที่ระดับต่ํากวาหองนอนอีก 1 ชวง ชานภายนอกมีหลังคาคลุม มีสวนครัว
อยูดานในชาน หองน้ําอยูดานลาง หางออกไปจากดานหลังตัวเรือนประมาณ 8 เมตร ยังคงเอกลักษณของเรือนพื้นถิ่น คือ ยังมี
สภาพสมบูรณ ไมเคยปรับปรุงตอเติม ปรับเปลี่ยนวัสดุ หรือปรับเปลี่ยนพื้นที่การใชงานนับตั้งแตปลูกเรือน
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ภาพ 3 แสดงภาพเรือนพื้นถิ่นกรณีศึกษา เรือนนายประดิษฐ ชาญโพธิ์
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ภาพ 4 ผังบริเวณและผังพื้น ของเรือนพื้นถิ่นกรณีศึกษา
2. ความเหมาะสมตอการอยูอาศัยของผูสูงอายุ
ปจจุบันมีผูอยูอาศัยภายในเรือนเพียงคนเดียว คือ นางสาวประยูร ชาญโพธิ์ อายุ 61 ป มีปญหาดานการเคลื่อนไหวของ
รางกายเล็กนอย แตยังสามารถชวยเหลือตนเองไดดีในการใชชีวิตประจําวัน มีโรคประจําตัว คือ โรคความดัน ไขขอเสื่อม และ
แขนขาออนแรง ชีวิตประจําวันจะใชเวลาบนเรือนเปนสวนใหญ โดยจะใชเวลาในสวนนอนมากที่สุด รองลงมาจะเปนสวนชาน
หรือโถงภายในและหองน้ําตามลําดับ โดยในหนึ่งวันมีการขึ้นลงบันไดรวมถึงการใชงานหองน้ํามากกวา 4 ครั้ง ขึ้นลงในชวงเวลา
กลางคืน 1 - 2 ครั้ง ดังภาพที่ 5 บันไดทางขึ้นเรือนยังมีสภาพคอนขางแข็งแรงแตมีขนาดลูกตั้งและลูกนอนยังไมเหมาะสม ประตู
ชานหนาบันไดเปนจุดที่เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากอยูติดบันไดและมีน้ําหนักมาก ที่นอนอยูติดพื้นทําใหลุกนั่งลําบากและมี
ปญหาเรื่องความอับชื้น โถงและทางเดินภายในมีพื้นที่ตางระดับกัน 15 เซนติเมตร หองน้ําภายนอกมีสภาพทรุดโทรม พื้นหองน้ํา
ขรุขระ ไมมีการระบายอากาศ ระยะทางจากบันไดเรือนไปยังหองน้ํามีระยะทาง 14 เมตร เปนพื้นดิน มีเนินเล็กนอย และไมมีไฟ
สองสวาง ผูอยูอาศัยเคยเกิดอุบัติเหตุบนเรือนและบริเวณทางเดินไปหองน้ํา มีพี่ชายอาศัยในเลาใกลกับตัวเรือน เนื่องจากมีปญหา
ดานการเดิน ตองใชไมเทาชวยพยุง ไมสามารถขึ้นบันไดเรือนได ตัวเรือนยังไมเหมาะสมตอการอยูอาศัยของผูสูงอายุ จึงควรมีการ
ปรับปรุงใหเหมาะสมในบางสวนของเรือน
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(ก) ระยะเวลาหรือความถี่การใชงานพื้นที่ใชสอยและเสนทางสัญจรประจําบริเวณชั้นลาง

(ข) ระยะเวลาหรือความถี่การใชงานพื้นที่ใชสอยบนเรือน

(ค) เสนทางสัญจรประจําบนเรือน

ภาพ 5 แสดงเสนทางสัญจรที่ใชประจํา และการใชงานพื้นที่ใชสอยตาง ๆ
ตาราง 1 ความเหมาะสมตอการใชงานของพื้นที่ใชสอยตาง ๆ ภายในเรือน
ความเหมาะสม
เหมาะสม ไมเหมาะสม

1. บันไดเรือน

2. ประตูเรือน

3. หองนอน

4. พื้นที่โถงภายใน

5. หองน้ํา

6. พื้นที่เอนกประสงค/
ทางเดิน ภายนอก

สิ่งที่ควรปรับปรุง

พื้นที่ใชสอย

ขนาดลูกตั้ง, ขนาดลูกนอน
ประตูชาน, ธรณีประตู
ควรเพิ่มเตียงนอน
ติดตั้งราวจับ ในพื้นที่ที่มีการสัญจรบอย
ติดตั้งราวจับ, ประตู, เปลี่ยนโถสวมเปนแบบนั่งราบ
ปรับปรุงทางเดิน, ติดตั้งราวจับ, เพิ่มโคมไฟภายนอก
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จากตาราง สามารถสรุปแนวทางการปรับปรุงพื้นที่ใชสอยภายในเรือนได คือ สวนบันไดทางขึ้นเรือน ควรปรับปรุง
ขนาดลูกตั้งและลูกนอนใหเหมาะสม คือ ขนาดลูกตั้งไมเกิน 15 เซนติเมตร มีแผนปดลูกตั้ง ขนาดลูกนอน 30 เซนติเมตร ประตู
ทางเขาเรือนไมควรมีเอาธรณีประตู ไมควรมีประตูชานเพราะอยูติดกับบันได เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ สวนนอนควรมีเตียงนอน
เพื่อลดความอับชื้นของที่นอนและเพื่อความสะดวกในเวลา ลุก-นอน พื้นที่เอนกประสงคบริเวณโถงภายใน ควรติดตั้งราวจับชวย
พยุงในตําแหนงที่มีพื้นตางระดับและตําแหนงที่มีการสัญจรบอย หองน้ําควรสรางใหมบริเวณบนเรือน หรือในบริเวณที่มีระยะทาง
ที่ใกลขึ้น เนื่องจากหองน้ําเดิมอยูไกลจากเรือน หากใชหองน้ําเดิม ควรเปลี่ยนโถสวมเปนแบบนั่งราบ ติดตั้งราวจับและเพิ่มหลังคา
โปรงแสง ทางเดินภายนอกและทางเดินไปยังหองน้ําควรมีวัสดุที่แข็งแรง เรียบ ไมลื่น ติดตั้งราวจับบางตําแหนงและเพิ่มแสงสวาง
ภายนอกใหเพียงพอ

ผลการออกแบบปรับปรุง

จากการศึกษามาตรฐานขั้นต่ําสําหรับที่พักอาศัย และสภาพแวดลอมของผูสูงอายุ (ไตรรัตน จารุทัศน และคณะ, 2548)
สามารถทําการออกแบบเพื่อเสนอแนวทางปรับปรุงไดดังนี้
1. การปรับปรุงแนวทางที่ 1
การออกแบบปรับปรุงเรือนพื้นถิ่นแนวทางที่ 1 ใชงบประมาณในการปรับปรุงซอมแซมประมาณ 47,000 บาท ทําการ
ปรับปรุงในสวนบันได เปลี่ยนความสูงของลูกตั้งบันไดจาก 18.75 เซนติเมตร เปน 15 เซนติเมตร และมีแผนไมปดลูกตั้ง ปรับปรุง
ประตูเรือน รื้อถอนประตูชานหนาบันไดออกเนื่องจากมีน้ําหนักมาก ทําใหเปดปดลําบาก และอยูตดิ กับบันไดทางขึ้นเรือน ทําให
เสี่ยงตอการเกิดอุบตั ิเหตุ รื้อถอนธรณีประตูทางเขาเรือนออก เพิ่มแครนอนไมในสวนนอน ติดตั้งราวจับพยุงภายในเรือนตําแหนง
ที่มีการใชงานและมีการสัญจรบอย กอสรางหองน้ําในสวนชั้นบนของเรือน ดานทิศตะวันตกของตัวเรือน ในระดับเดียวกับพื้นของ
โถงหนาหองนอน โครงสรางเปนโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังกออิฐบล็อกฉาบปูน

(ก) ผังพื้นชั้นลาง

(ข) ผังพื้นชั้นบน
ภาพ 6 แสดงการปรับปรุงแนวทางที่ 1: ผังพื้น
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ภาพ 7 แสดงการปรับปรุงแนวทางที่ 1: ทัศนียภาพ
2. การปรับปรุงแนวทางที่ 2
การออกแบบปรับปรุงเรือนพื้นถิ่นแนวทางที่ 2 มีงบประมาณในการปรับปรุงซอมแซมประมาณ 35,000 บาท มีการ
ปรับปรุงในสวนบันได ประตูเรือน และสวนนอนเหมือนกับแนวทางที่ 1 แตกตางกันคือการติดตั้งราวจับพยุงภายในเรือน การ
สรางหองน้ําใหมบริเวณดานหลังของตัวเรือน โดยมีพื้นหองน้ําเปนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กวางบนดิน ผนังกออิฐบล็อกฉาบปูน
และการปรับปรุงทางเดินไปยังหองน้ําใหม โดยการปูแผนพื้นคอนกรีต เนื่องจากงายตอการปรับปรุง ไมตองมีการปรับระดับ
พื้นดิน ติดตั้งหลอดไฟฟาภายนอกเรือน รวมถึงติดตั้งราวจับชวยพยุงในบางตําแหนง
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(ก) ผังพื้นชั้นลาง

(ข) ผังพื้นชั้นบน
ภาพ 8 แสดงการปรับปรุงแนวทางที่ 2: ผังพื้น
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ภาพ 9 แสดงการปรับปรุงแนวทางที่ 2: ทัศนียภาพภายนอก
3. การปรับปรุงแนวทางที่ 3
การออกแบบปรับปรุงเรือนพื้นถิ่นแนวทางที่ 3 มีงบประมาณในการปรับปรุงซอมแซม 16,000 บาท มีการปรับปรุงใน
สวนบันได ประตูเรือน สวนนอน และติดตั้งราวจับพยุงภายในเรือน เหมือนกับแนวทางที่ 2 ในสวนหองน้ําทําการปรับปรุงหองน้ํา
เดิม โดยเปลี่ยนจากโถสวมแบบนั่งยองเปนโถสวมแบบนั่งราบและติดตั้งราวจับชวยพยุงเพิ่มเติม สวนพื้นที่ทางเดินภายนอกเรือน
มีการปรับปรุงทางเดินไปยังหองน้ํา โดยการปูแผนพื้นคอนกรีต ติดตั้งหลอดไฟฟาภายนอกเรือน รวมถึงติดตั้งราวจับชวยพยุงใน
บางตําแหนง
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ก) ผังพื้นชั้นลาง

(ข) ผังพื้นชั้นบน
ภาพ 10 แสดงการปรับปรุงแนวทางที่ 3: ผังพื้น

ภาพ 12 แสดงการปรับปรุงแนวทางที่ 3: ทัศนียภาพภายนอก

สรุป

สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ การลงสํารวจเก็บขอมูลเรือนพื้นถิ่นการ
เก็บขอมูลการใชชีวิตประจําวันและสุขภาพของผูสูงอายุ และนําขอมูลมาทําการการออกแบบเสนอแนวทางการปรับปรุงเรือนพื้น
ถิ่นที่เหมาะสมตอการอยูอาศัยของผูสงู อายุได 3 แนวทาง โดยการปรับปรุงแนวทางที่ 1 มีงบประมาณ 47,000 บาท การปรับปรุง
แนวทางที่ 2 มีงบประมาณ 35,000 บาท และการปรับปรุงแนวทางที่ 3 มีงบประมาณ 16,000 บาท ซึ่งการปรับปรุงทั้ง 3
แนวทาง มีการปรับปรุงที่เหมือนกัน คือ การปรับปรุงบันไดทางขึ้นเรือน การปรับปรุงประตูเรือน การปรับปรุงพื้นที่เอนกประสงค
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และทางเดินภายในเรือน โดยมีความแตกตางกันที่การปรับปรุงสวนหองน้ํา คือ ในการปรับปรุงแนวทางที่ 1 และการปรับปรุง
แนวทางที่ 2 มีการกอสรางหองน้ําใหมบนเรือนและดานลางของเรือน ในการปรับปรุง แนวทางที่ 3 เปนการปรับปรุงซอมแซม
หองน้ําเดิม ทําใหการปรับปรุงทางเดินภายนอกเรือนมีความแตกตางกัน จากผลการออกแบบ สามารถเปรียบเทียบความ
เหมาะสมในแตละดานของทั้ง 3 แนวทาง คือ ความเหมาะสมในการใชงานของผูสูงอายุ ความเหมาะสมดานรูปแบบหรือ
เอกลักษณเรือนพื้นถิ่น ความเหมาะสมดานงบประมาณในการกอสราง และความสะดวกในการกอสราง ดังนี้
ตาราง 2 การเปรียบเทียบความเหมาะสมของการปรับปรุงทั้ง 3 แนวทาง
ความเหมาะสมในดานตาง ๆ
1. การใชงานของผูสูงอายุ
2. รูปแบบของเรือนพื้นถิ่น
3. ดานงบประมาณ
4. ความสะดวกในการกอสราง
คะแนน

แนวทางที่ 1
แนวทางที่ 2
แนวทางที่ 3
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5












38
35
36

น้ําหนัก
5
3
2
2

หมายเหตุ 5 คือ มากที่สุด, 4 คือ มาก, 3 คือ ปานกลาง, 2 คือ นอย, 1 คือ นอยมาก

จากการเปรียบเทียบผลการออกแบบปรับปรุงเรือนพื้นถิ่น พบวา แนวทางที่ 1 มีความเหมาะสมกับผูสูงอายุมากที่สุด
โดยการใหความสําคัญกับความเหมาะสมในการใชงานและความปลอดภัยของผูสูงอายุเปนหลัก นอกจากนี้ ความเหมาะสมดาน
งบประมาณและความสะดวกในการกอสราง ก็เปนเรื่องที่ควรพิจารณารวมดวย เนื่องจากในปจจุบันผูสูงอายุที่อาศัยในเรือน
กรณีศึกษาและผูสูงอายุที่อาศัยในเรือนพื้นถิ่นในพื้นที่ชุมชนบานมะคานั้น เปนผูสูงอายุที่ไมไดประกอบอาชีพ ทําใหสภาพ
เศรษฐกิจและสภาพการเงินของครอบครัวคอนขางมีความลําบาก มีงบประมาณในการปรับปรุงที่จํากัด และหากการปรับปรุงมี
ความสะดวก ทําไดงาย จะทําใหสามารถดําเนินการปรับปรุงไดโดยคนในครอบครัว หรือขอความชวยเหลือจากเพื่อนบานและคน
ในชุมชน ทําใหประหยัดงบประมาณในสวนของคาแรงหรือคาจางได
2. ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาและการออกแบบเสนอแนวทางการปรั บปรุ งเรือ นพื้น ถิ่น ที่เหมาะสมต อการอยู อาศัย ของผูสู ง อายุ
สามารถนําผลการศึกษาไปประยุกตใชกับผูสูงอายุกลุมอื่น หรือเรือนพื้นถิ่นในรูปแบบอื่นในเขตพื้นที่อื่นเพิ่มเติม และควรมี
การศึกษาแนวทางการปรับปรุงเรือนพื้นถิ่นในแนวทางอื่น วิธีการกอสรางและการใชวัสดุอื่น ๆ เพิ่มเติม

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่สนับสนุนทุนวิจัย และคุณตาประดิษฐ ชาญโพธิ์ เจาของบาน คุณประยูร
ชาญโพธิ์ ผูอยูอาศัย ที่ใหขอมูลในการวิจัย
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บทคัดยอ
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอประเด็นสําคัญของวิถีชีวิตมนุษยกับแหลงน้ําในอดีตที่เปลี่ยนแปลงไปสูรูปแบบ
สระวายน้ําในปจจุบัน และรูปแบบสระวายน้ําแบบธรรมขาติในงานสถาปตยกรรม ที่มีรูปแบบการหมุนเวียนของระบบนิเวศ
ภายในสระ โดยอาศั ย หลั ก การนํ า วิถี ชีวิ ต ของมนุ ษ ย กับ การบํ าบั ด ของพื ชน้ํ าเพื่ อ สรางระบบนิ เวศวิ ท ยาและสามารถสรา ง
สุนทรียภาพทางในงานสถาปตยกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหไมตองอาศัยสารเคมีตาง ๆ ที่อาจสงผลตอสุขภาพของผูใช
ประกอบกับพื้นที่บริเวณโดยรอบของงานสถาปตยกรรมในปจจุบันมีความตองการพื้นที่สีเขียวหรือการมีอยูของธรรมชาติอยาง
แทจริงมากขึ้น ซึ่งเห็นไดจากสถานที่ใด ๆ ที่มีความเปนธรรมชาติสูงหรือมีทัศนียภาพเชิงกายภาพที่บงบอกถึงการมีพื้นที่สีเขียวมัก
ไดรับการยอมรับและไดรับความสนใจตอการใชงานของมนุษยมากขึ้น รูปแบบสระวายน้ําแบบธรรมชาตินี้จึงเปนองคประกอบ
หนึ่งในงานสถาปตยกรรมที่ตองการมีสระวายน้ําและพื้นที่สีเขียวอยูรวมกัน รูปแบบสระวายนี้อาจเปนตัวเลือกหนึ่งในการสราง
พื้นที่ธรรมชาติควบคูกับงานออกแบบสถาปตยกรรม เนื่องจากกระบวนการกอสรางไมยุงยากซับซอน สามารถนําวิถีชีวิตความ
ผู ก พั น ของมนุ ษ ย กั บ ระบบนิ เวศวิ ท ยามาใช เกิ ด เป น ประโยชน ในที่ อ ยู อ าศั ย และสรา งสุ น ทรีย ภาพของสระว ายน้ํ าในงาน
สถาปตยกรรมใหเปนที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเปนการหวนคืนสูธรรมชาติอยางแทจริง
คําสําคัญ : สระวายน้ํา ธรรมชาติ ระบบนิเวศ สถาปตยกรรม

ABSTRACT
This article aims to explicate how human’s previous way of living, which related to natural water
resource, has been changed to a swimming pool and natural swimming pool ecosystem in the present day.
Human’ s way of life and biological water treatment are considered important for building a natural
swimming pool in order to efficiently create ecosystem and architectural aesthetics; therefore chemicals
that might affect users’ health are not needed. Additionally, green space and existence of natural area
around architectural work are increasingly needed in the present day. Any places with high natural resource
and green scenery would be attractive and accepted by human. The natural swimming pool becomes an
important element of natural area creation that requires both swimming pool and green space. The natural
swimming pool can be another option to make a green space and architectural work coexist as the
construction process is not complicated. Also, the relationship between human’s way of life and ecosystem
could benefit residential area and bring aesthetics of swimming pool to the architectural work. This is how
to truly go back to the nature.
Keywords: Swimming pool, Ecosystem, Architecture
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บทนํา

คนไทยและน้ํามีความผูกพันกันมาตั้งแตอดีตกาล โดยใหความสําคัญกับแมน้ําลําคลองมาตลอด เนื่องจากภูมิประเทศที่
มีความอุดมสมบูรณเต็มไปดวยแมน้ําลําคลอง การเลือกถิ่นฐานบานเรือนในสมัยอดีตจึงมักเลือกบริเวณที่มีแหลงน้ําเปนหลัก วิถี
ชีวิตริมน้ําของคนไทยในอดีตจึงสงผลถึงการใชน้ําในรูปแบบของการเกษตรกรรม ชลประทาน นันทนาการ การอุปโภคและบริโภค
รวมไปถึงถูกถายทอดผานขนบธรรมเนียมประเพณีตาง ๆ ของคนไทย ที่เกี่ยวของกับแหลงน้ํา เชน การแขงเรือยาว สงกรานต
ลอยกระทง เปนตน ซึ่งสะทอนถึงความผูกพันระหวางคนกับแหลงน้ําไดอยางชัดเจน
ปจจุบันประชากรมีการขยายตัวมากขึ้น แหลงที่อยูอาศัยไดกระจายไปยังพื้นที่ตาง ๆ ตามความเจริญทางเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี แหลงที่อยูอาศัยกระจายตัวออกจากพื้นที่ริมน้ํา ทําใหสระวายน้ํานี้เกิดขึ้นมาเปนสวนหนึ่งในงาน
สถาปตยกรรม เพื่อใหเกิดความรูสึกการมีอยูของแหลงน้ําในบริเวณที่อยูอาศัยหรือประกอบกิจกรรมนันทนาการตาง ๆ จนสระ
วายน้ํากลายเปนองคประกอบเสริมอยางหนึ่งใหแกผูอยูอาศัย และเนื่องดวยงานสถาปตยกรรมในปจจุบันไมวาจะเปนที่พักอาศัย
สวนตัว โรงแรม คอนโดมิเนียม รวมถึงสถานที่อื่น ๆ ลวนแตมีความตองการพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อดึงดูดผูใชงานและ
ตอบสนองการใชงาน แตพื้นที่สวนใหญ ลวนแลวแตเปนพื้นที่เลียนแบบธรรมชาติ จะดีกวาหรือไมหากเราไดใชสระวายน้ําใน
รูปแบบธรรมชาติ แทนการใชสารเคมีในการกรองแบบเดิม ๆ โดยสามารถนํารูปแบบของสระวายน้ํามาเปนสวนหนึ่งของงาน
สถาปตยกรรมที่สรางพื้นที่สีเขียวที่มีความสุนทรียภาพ ดึงวิถีชีวิตของมนุษยและความผูกพันกับระบบนิเวศวิทยามาใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกผูอยูอาศัย โดยแมวาหากไมมีการใชงานของผูใชงานในสระวายน้ําแลว สระวายน้ําแบบธรรมชาตินี้ยังสามารถ
สรางพื้นที่การใชงานไดอยางตอเนื่องในเชิงพื้นที่สีเขียวใหกับพื้นที่ในงานสถาปตยกรรม
บทความเรื่องสระวายน้ําแบบธรรมชาติกับการสงเสริมสุนทรียภาพในงานสถาปตยกรรมนี้จึงไดรวบรวมขอมูลความรู
ทั่วไปเกี่ยวกับสระวายน้ําและระบบของสระวายน้ําในปจจุบัน รวมถึงรูปแบบแนวความคิดของสระวายน้ําแบบธรรมชาติใหเปนที่
ยอมรับในการประยุกตใชกับงานสถาปตยกรรมมากขึ้น เพื่อที่จะสามารถสรางระบบนิเวศของพื้นที่สีเขียวและพื้นที่ใชงานทาง
นันทนาการในงานสถาปตยกรรมใหมีความกลืนกลืนกับบริบทโดยรอบเขาดวยกัน ทําใหเกิดสงเสริมรูปแบบสถาปตยกรรมใน
อนาคตที่ตองการมีสระวายน้ําเปนสวนประกอบเกิดสภาพแวดลอมที่สรางพื้นที่ปฏิสัมพันธของมนุษยและระบบนิเวศไดอยางลง
ตัวสูการหวนคืนสูธรรมชาติอยางแทจริง

ภาพ 1 วิถีชีวิตของคนและความผูกพันกับระบบนิเวศ
ที่มา: ปนัดดา ประเสริฐศรี, 2560

ภาพ 2 ความสัมพันธของสถาปตยกรรมและแหลงน้ํา
ที่มา: ดิศสกุล อึ้งตระกูล, 2560
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สระวายน้ํา

สระวายน้ํา คือแหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อใชสําหรับการวายน้ําหรือกิจกรรมนันทนาการทางน้ําประเภทตาง ๆ โดยมี
ขนาดหลากหลายตามลักษณะรูปแบบกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในสระ ปจจุบันสระวายน้ําเปนพื้นที่หนึ่งที่ไดรับความนิยมอยางมาก
เห็นไดจากมีการพัฒนาสระวายน้ําในเชิงพาณิชยมากมาย ทําใหรูปแบบของสระน้ํามีความหลากหลายกับพื้นที่และบริบทนั้น ๆ
ซึ่งสระวายน้ําในปจจุบันสามารถสรางจากวัสดุไดหลากหลายชนิด เชน คอนกรีต โลหะ พลาสติก อะคริลิค (Acrylic) หรือแมกระ
ทั้งกระจกเทมเปอร (Tempered Glass) เปนตน
สระวายน้ําในปจจุบันถือเปนองคประกอบหนึ่งในงานสถาปตยกรรม ทําหนาที่สง เสริมสุนทรียภาพในดานตาง ๆ ไมวา
จะเปนการใชน้ําในการบําบัดรักษาโรค เชน วารีบําบัด (Hydrotherapy) หรือแมกระทั่งสรางบรรยากาศของพื้นที่นั้น ๆ ผาน
เสียงจากการไหลของน้ํา ใหกับพื้นที่โครงการตาง ๆ เชน โรงแรม คอนโดมิเนียม หมูบาน รวมถึงที่พักอาศัยสวนตัว ทําใหสระวาย
น้ํากลายเปนเครื่องมือชี้วัดของภาพลักษณในงานสถาปตยกรรมอยางหนึ่ง แตรูปแบบสระวายน้ําในปจจุบันยังมีรูปแบบที่เนน
หน าที่ ห รือ กิ จ กรรมนั น ทนาการในน้ํ า เป น หลัก ทํ าให พื้ น ที่ บ ริเวณโดยรอบของสระว ายน้ํ ามี ส ภาพแวดล อ มที่ เป น ดาดแข็ ง
(Hardscape) เกิดปรากฎการณเกาะความรอน (Urban Heat Island) ตามมา จนอาจสงผลใหสระวายน้ําหรือพื้นที่นั้นถูกใชจาก
กิจกรรมตาง ๆ นอยลงและไมเต็มประสิทธิภาพ

ระบบสระวายน้ําในปจจุบัน

ระบบสระวายน้ําในปจจุบันที่ออกแบบมาเพื่อเปนสวนหนึ่งในงานสถาปตยกรรมจะแบงตามลักษณะของการหมุนเวียน
น้ําในสระวายน้ํา และลักษณะขอบบนสุดของสระหรือที่เรียกวาขอบสระ หรืออีกนัยหนึ่งคือแบงตามวิธีในการกําจัดสิ่งสกปรกที่
อยูบนผิวหนาของสระวายน้ํา ซึ่งแบงออกเปน 3 ระบบหลัก ๆ ดังนี้ (Nation Spa & Pool Institute, 2003: 9-20)
1. ระบบกัตเตอร (Gutter System) เปนระบบที่มีรางระบายน้ําอยูรอบ ๆ ขอบสระ โดยซอนอยูในผนังดานขาง มี
ระบบการหมุนเวียนของน้ําคือเครื่องสูบน้ํา (Pump) จะดูดน้ําจากสะดือสระ (Main Drain) และทอสําหรับดูดตะกอน (Vacuum)
ผานเครื่องกรอง (Filter) เปนน้ําที่กรองสะอาดแลวสงไปยังหัวจายน้ํา เพื่อใหการหมุนเวียนของน้ําเปนไปอยางทั่วถึง แตถาเปน
สระน้ําขนาดใหญหัวจายน้ํานี้จะอยูรอบสระน้ํา ทอสําหรับดูดตะกอนถูกใชเมื่อตองการดูดตะกอนทําความสะอาดสระเทานั้น
สวนน้ําที่รางระบายน้ําจะไหลทิ้งลงในทอน้ําทิ้ง ไมนํากลับเขามาในระบบกรองน้ําอีก
2. ระบบสกิมเมอร (Skimmer System) เปนระบบที่ติดตั้งเครื่องดูดสิ่งสกปรกที่อยูบนผิวหนาของสระน้ํา โดยใช
ระบบการหมุนเวียนของน้ําคือเครื่องสูบน้ํา (Pump) ดูดน้ําจากสะดือสระ (Main Drain) ทอสําหรับดูดตะกอน (Vacuum) และ
เครื่องดูดผิวหนาสระ (Skimmer) ผานเครื่องกรองเปนน้ําที่กรองสะอาดแลวสงไปยังหัวจายน้ําเขาสระ เพื่อที่จะใชแรงดันของน้ํา
เขาสระดันสิ่งสกปรกที่ผิวหนาสระไปยังเครื่องดูดผิวหนาสระและเก็บสิ่งสกปรก สวนน้ําที่สะอาดจะผานเครื่องกรองไปยังหัวจาย
น้ําเขาสระ
3. ระบบน้ําลน (Overflow System) เปนระบบที่มีรางระบายน้ําอยูรอบ ๆ สระน้ํา โดยอยูดานบนของสระวายน้ํา
และในระบบนี้ยังตองมีถังพักน้ํา (Surge Tank) ไวสําหรับรองรับปริมาตรน้ําที่ถูกแทนที่ดวยคนและคลื่นที่เกิดจากคนเลนน้ํา มี
ระบบการหมุนเวียนของน้ําดูดน้ําจากพื้นสระจากถังพักน้ํา ดันผานเครื่องกรองสะอาดแลวไปยังหัวจายน้ําที่ติดตั้งอยูที่พื้นสระ
(Floor Inlet) น้ําสะอาดที่เขามาที่พื้นสระดันน้ําที่ผิวบนใหลน ลงรางน้ําลนและไหลลงถังพักน้ํา เครื่องสูบน้ําจะดูดน้ําจากถังพักน้ํา
ดันผานเครื่องกรองหมุนเวียนน้ํากลับเขาไปในสระ ระบบน้ําลนนี้น้ําจะปริ่มขอบสระอยูตลอดเวลาที่เดินเครื่องกรองฝุนละอองที่
ลอยอยูที่ผิวน้ําไหลลงรางน้ําลน ทําใหผิวหนาของสระน้ําในระบบนี้สะอาดกวาระบบอื่น ๆ สวนทอดูดตะกอน และสะดือสระใช
เมื่อตอนทําความสะอาดสระหรือหมุนเวียนน้ําโดยไมดูดจากตัวถังพักน้ํา ใชในกรณีที่ตองการซอมแซมตัวถังพักน้ําเทานั้น
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สระวายน้ําแบบธรรมชาติ

ภาพ 3 ระบบสระวายน้ําทั้ง 3 รูปแบบ
ที่มา: Royal Pool, 2560

การที่มนุษยไดแหวกวายในแหลงน้ําที่มีระบบนิเวศที่สมบูรณคงเปนพื้นที่นันทนาการที่สรางสุนทรียภาพใหไมมากก็นอย
ถาเทียบกับแหลงน้ําที่สรางขึ้นมาโดยไมมี บรรยากาศหรือพื้น ที่สีเขียวเลย สระวายน้ําแบบธรรมชาติจึงเปนสระวายน้ํ าที่ ใช
หลักการนิเวศวิทยา ถูกสรางขึ้นในชวงป ค.ศ. 1980 ในประเทศ Austria ซึ่งเปนที่รูจักกันในชื่อ Schwimmteiche โดยคนแรกที่
สรางสระวายน้ําระบบธรรมชาติบําบัดนี้คือ DI Werner Gamerith ซึ่งสรางในพื้นที่สวนสวนตัวและตอมาไดถูกพัฒนาในเชิง
พาณิชยอีกมากมายในป ค.ศ. 1990 หลังจากนั้นก็ไดเปนที่นิยมและแพรหลายทั่วยุโรป (Michael Littlewood, 2005) โดยสระ
วายน้ําแบบธรรมชาติบําบัดในพื้นที่สาธารณะแหงแรกของประเทศสหรัฐอเมริกาอยูที่ Webber Park (ภาพ 4) ในเมืองมินนีแอโพ
ลิส (Minneapolis) รัฐมินนิโซตา (Minnesota) ซึ่งมีพื้นที่สระสําหรับวายมากกวา 21,000 ตารางฟุต พรอมกับพื้นที่งานระบบ
และพื้นที่ปลูกตนไมสําหรับการฟ นฟูน้ํามากกวา 16,500 ตารางฟุ ต (Benjamin Johnson, 2016) และหลังจากนั้นดวยการ
พัฒนาเทคโนโลยีในการบําบัดน้ําที่มากขึ้นผสมผสานกับการสรางสุนทรียภาพใหพื้นที่นั้น ๆ สระวายน้ําแบบธรรมชาติบําบัดไดรับ
ความนิยมในการสวนหนึ่งของพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สวนตัวกวา 20,000 แหงทั่วยุโรป (BioNova Natural Pools, 2016)
สระว า ยน้ํ า แบบธรรมชาติ จ ะประกอบไปด ว ย 2 ส ว น คื อ ส ว นสระ (Swimming Area) และส ว นระบบฟ น ฟู
(Regeneration Zone) โดยมีสัดสวนพื้นที่ทั้งสองที่มีประสิทธิภาพควรมีพื้นที่เปน 1:1 (Biotop, 2017) เริ่มตนของการออกแบบ
สระวายน้ําแบบธรรมชาติตองกําหนดรูปทรงของสระ เชน รูปทรงสี่เหลี่ยม หรือรูปทรงอิสระ เพื่อหาตําแหนงในการวางสวน
ระบบฟนฟู ซึ่งรูปแบบโครงสรางของสระวายน้ําแบบธรรมชาตินั้นสวนมากจะใชวิธีการเลียนแบบพื้นที่ทางระบบนิเวศใหมากที่สุด
ซึ่งสระวายน้ํารูปทรงอิสระจึงนิยมในการขุดพื้นที่สวนสระและปูพื้นสระดวยแผนโพลิเอทิลีนความหนาแนนสูง High Density
Polyethylene (HDPE) สวนสระรูปทรงสี่เหลี่ยมนิยมใชโครงสรางแบบคอนกรีตเสริมเหล็กเนื่องจากมีความแข็งแรงและดูแล
รักษาสภาพของสระไดอยางสะดวก แตสุดทายรูปแบบของสระวายน้ําแบบธรรมชาติตองขึ้นอยูกับความตองการและลักษณะของ
บริบทสถาปตยกรรมบริเวณโดยรอบของสระวายน้ํานั้น ๆ
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ภาพ 4 สระวายน้าํ แบบธรรมชาติที่ Webber Park
ที่มา: Minneapolis Parks, 2560

ภาพ 5 สระวายน้าํ แบบธรรมชาติในงานสถาปตยกรรม
ที่มา: Biotop, 2561
การออกแบบสระวายน้ําแบบธรรมชาติมีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยูกับการเทคนิคการออกแบบและเทคโนโลยีตาง ๆ ใน
การเสริมสรางใหสระวายน้ํานั้นมีความสมบูรณยิ่งขึ้น โดยสระวายน้ําแบบธรรมชาติที่ไมตองอาศัยเทคโนโลยีที่มากนักมาชวยเสริม
แตตองอาศัยการหมุนเวียนของน้ําซึ่งมีเครื่องสูบน้ํา (Pump) เปนตัวชวยในการสงน้ําในสระที่ผานการบําบัดจากสวนระบบฟนฟู
โดยประกอบไปดวย 5 สวนหลัก ไดแก
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ภาพ 6 รูปแบบระบบสระวายน้ําแบบระบบธรรมชาติ
ที่มา: ดิศสกุล อึ้งตระกูล, 2561
1. ตนไมน้ํา ทําหนาที่สรางระบบนิเวศและฟนฟูสภาพน้ํา
2. หินภูเขาไฟ (พัมมิส) ทําหนาที่เปนที่อยูของจุลินทรีย จับฝุนละอองตาง ๆ และลดการเกิดตะไครน้ํา
3. กรวดหยาบ ทําหนาที่กรองตะกอนหยาบที่ปนเปอนมากับน้ํา
4. ทรายละเอียด ทําหนาที่กรองอนุภาคโลหะหนัก สารแขวงลอยที่หลงเหลือ
5. ถาน ทําหนาที่กรองสีและดูกลิ่นไมพึงประสงคของสระน้ํา
สวนสระวายน้ําแบบธรรมชาติที่มีระบบและเทคโนโลยีตาง ๆ เขามาเสริมในงานระบบสระวายน้ํา พื้นที่สวนระบบฟนฟู
(Regeneration Zone) ก็จะใชพื้ นที่นอยลงตามลําดับ และสงผลให สระวายน้ําแบบธรรมชาติมีความสมบู รณ มากยิ่งขึ้น ซึ่ง
ประกอบไปดวยงานระบบที่สําคัญดวยกัน 6 สวนหลัก (Biotop, 2017) ดังนี้
1. สวนการหมุนเวียนของน้ํา (Pump)
การนําน้ําในสระใหหมุนเวียนกลับมาใชใหมเปนการชวยใหการสงน้ําในสระที่ผานการบําบัดจากสวนระบบฟนฟูทําให
น้ํามีความสะอาด และทําใหน้ําในสระมีวงจรของระบบการไหลเวียนที่ดี
2. สวนของเครื่องดูดสิ่งสกปรก (Skimmer)
เครื่องดูดสิ่งสกปรกจากผิวน้ําในสระ หรือ Skimmer ทําหนาที่ดักจับสิ่งสกปรกบนผิวน้ําของสระวายน้ํา ไมวาจะเปน
เศษใบไมจากพืชน้ําที่ใชบําบัดตาง ๆ สิ่งสกปรกเหลานี้จะถูกกําจัดออกจากระบบกอนที่เศษตาง ๆ จะผานเขาสวนหมุนเวียนของ
น้ํา
3. สวนการฟนฟู (Regeneration Area)
การฟนฟูและบําบัดน้ําในสระวายน้ําโดยใชพืชน้ําซึ่งอาศัยหลักของระบบนิเวศ ประกอบไปดวยพืชน้ําหลากหลายชนิด
ขึ้นอยูกับการออกแบบทางภูมิสถาปตยกรรมและการเลือกพันธุไมน้ําในสวนของสระวายน้ําควรเลือกพันธุไมที่เหมาะสมกับ
ลักษณะสภาพแวดลอมของประเทศนั้น ๆ โดยตนไมน้ําที่นิยมใชในสระวายน้ําแบบธรรมชาติบําบัดมีอยูดวยกัน 2 รูปแบบ ไดแก
- แบบรากอยูในดิน มีลําตนอยูในน้ําหรือกระถาง เชน บัว กระจับ กกราชินี กกอียิปต แวนแกว วานน้ํา คลา
น้ํา ไผน้ําปลองดํา เปนตน
- แบบรากลอยในน้ํา เชน จอก แหน สาหรายหางกระรอก ผักตบฮาวาย เปนตน แตสวนมากไมนิยมใชแหน
ในการบําบัดฟนฟู เนื่องจากเปนพืชน้ําที่มีการเติบโตและขยายตัวอยางรวดเร็ว ซึ่งอาจสงผลตอการจัดการและดูแลรักษาสระวาย
น้ําที่มากขึ้นตามลําดับ
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ภาพ 7 พืชไมน้ําในการฟนฟูสภาพสระวายน้ํา
ที่มา: ดิศสกุล อึ้งตระกูล, 2561
4. สวนแบงพื้นที่สระวายน้ํา (Separating Areas)
เปนตัวแบงหรือกั้นสวนพื้นที่สระน้าํ กับสวนการฟนฟู ทําหนาที่เปนผนังหรือกําแพงกันไมใหดินหรือตะกอนในสวนของ
ไมน้ําในสวนฟนฟูไหลรวมมาในพื้นที่สระ ซึ่งอาจสงผลใหน้ําในสระมีความขุนและเกิดปญหาเรื่องความใสสะอาดของน้ําในสระได
โดยสวนแบงพื้นที่สระวายน้ําจะมีรูปรางและวัสดุที่ใชกันตามลักษณะของสระวายน้ําที่ออกแบบ
5. สวนกรองชีวภาพ (Biological Filter)
การทําความสะอาดทางชีวภาพโดยปราศจากสารเคมี โดยเครื่องกรองชีวภาพขนาดเล็กจะถูกซอนงานระบบใตพื้นไม
(Deck) ของสระวายน้ํ า น้ําจากสระจะไหลผานตัวกรองในแนวตั้งจากบนลงลาง ซึ่ งเครื่องกรองชีวภาพจะใชป ระโยชน จาก
ธรรมชาติของแบคทีเรียที่มีศักยภาพในการยอยสารประกอบอินทรียและสลายแอมโมเนียทําใหน้ําใสสะอาด เมื่อกรองเสร็จน้ําจะ
ถูกสูบกลับเขาไปในสระวายน้ําดวยเครื่องสูบน้ํา
6. สวนกรองฟอสฟอรัส (Phosphorous Filter)
ฟอสฟอรัสเปนธาตุที่มีความสําคัญตอระบบนิเวศวิทยาที่จําเปนตอการดํารงชีพของสิ่งมีชีวิต แตเมื่อฟอสฟอรัสในแหลง
น้ํามีมากเกินไปจะสรางการเจริญเติบโตของสาหรายในสระวายน้ําตามธรรมชาติ สงผลกระทบตอสุขภาพของมนุษยและสิ่งมีชีวิต
ทําใหสูญเสียสุนทรียภาพและทัศนียภาพ ความสวยงามในการพักผอนหยอนใจ เนื่องจากสีและกลิ่นที่ไมพึงประสงคของแพลงก
ตอนพืช (Phytoplankton) ที่เนาสลายและทําใหไมสามารถทํากิจกรรมทางน้ําในรูปแบบตาง ๆ (พงศศักดิ์และรัฐชา, 2557: 57)
โดยพืชน้ําในสระวายน้ําสามารถดูดซับธาตุอาหารที่มีอยูในน้ําเสีย เพื่อนําไปใชในการเจริญเติบโตของพืช แตเพื่อประสิทธิภาพใน
การในการบําบัดฟนฟูและปรับปรุงสภาพน้ําใหดีขึ้น สามารถใชเทคโนโลยีที่มีอยูมากมายในปจจุบัน เพิ่มในสวนงานระบบเพื่อใน
การบําบัดที่ดีขึ้น
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ภาพ 8 ระบบสระวายน้ําระบบธรรมชาติ
ที่มา: Biotop, 2561

กระบวนการฆาเชื้อโรคในสระวายน้ํา

กระบวนการฆาเชื้อโรคในสระวายน้ําในปจจุบันมีหลากหลายกระบวนการ ซึ่งในปจจุบันสระวายน้ําไดพัฒนาเทคโนโลยี
ตาง ๆ เพื่อใหสระวายน้ํามีความสะอาดและปราศจากเชื้อโรค เพื่อสุขอนามัยของผูใชงาน โดยมีกระบวนการฆาเชื้อโรคในสระวาย
น้ําที่นิยมในปจจุบันอยูหลัก ๆ มีอยูดวยกัน 2 รูปแบบ ไดแก
1. คลอรีน Chlorine (CI) เปนระบบฆาเชื้อโรคที่มีราคาถูก และนิยมใชกันมากที่สุด กําจัดสิ่งสกปรกและสารอินทรียที่
อยูในน้ํา ทําใหน้ําใสสะอาด สารคลอรีนนี้สามารถใชไดกับสระวายน้ําทั่ว ๆ ไป ซึ่งเปนสารเคมีพื้นฐานที่ใชสําหรับฆาเชื้อโรคใน
น้ําประปา ปริมาณความเขมขนของคลอรีนที่ใสในสระวายน้ํา มีคาอยูระหวาง 1-2 ppm (Parts per million) ซึ่งปกติคุณภาพ
น้ําควรมีคาพีเอช (pH) อยูระหวาง 7.2-7.6
2. ระบบเกลือ (Salt System) เครื่องผลิตคลอรีนอัตโนมัติจากเกลือระบบนี้ใชในการฆาเชื้อโรคในสระวายน้ําแทน
คลอรีนโดยอาศัยวิธีทางไฟฟาที่เรียกวา Electrolysis ทําหนาที่ในการแยกคลอรีน (CI) จากเกลือ (NaCI) เนื่องจากในเกลือมี
คลอรีนผสมอยู ระบบนี้ตองมีการใสเกลือลงไปในสระวายน้ําใหมีความเขมขนของเกลือในสระวายน้ําอยูที่ 3,000-3,500 ppm
(Nation Spa & Pool Institute, 2003)
ซึ่งรูปแบบกระบวนการในการฆาเชื้อในสระวายน้ําตาง ๆ ที่กลาวมาขางตน ลวนแตมีใชสารเคมีในการฆาเชื้อโรคในสระ
วายน้ําและอาจสงผลกระทบตอสุขภาพของผูใ ชงาน ซึ่งผลจากการวิจัยพบวาผูที่วายน้ําในสระที่ใชสารประกอบคลอรีนประเภท
กรดไทรคลอโรไอโซไซยานูริก (คลอรีน 90%) มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นถึง 13.1 เทา (จันทนาและคณะ, 2541) หรือแมแตสระวายน้ํา
ระบบเกลือซึ่งกําลังเปนที่นิยมในปจจุบัน แตก็ไมสามารถสรางรูปแบบและความรูสึกของผูใชใหสระวายน้ํามีสภาวะแวดลอมได
ใกลเคียงกับธรรมชาติไดมากพอ การที่สระวายน้ําแบบธรรมชาติบําบัดมีการใชพืชน้ําในการบําบัดและมีเทคโนโลยีของระบบ
กรองที่ดีในปจจุบัน ทําใหสระวายน้ําระบบนี้เปนตัวเลือกหนึ่งของผูที่ตองการหลีกเลี่ยงสารเคมี แตสุดทายแลวสระวายน้ําแบบ
ธรรมชาติบําบัดจําเปนตองมีระบบจัดการเพื่อใหสระวายน้ํานั้นมีความปลอดภัยตอผูใชงาน รวมไปถึงการควบคุมคุณภาพของน้ํา
ในสระวาน้ําใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด โดยในปจจุบันเราสามารถตรวจสอบคุณภาพของน้ําไดอยางสะดวกจากเครื่องวัดคา
ตาง ๆ เพื่อสามารถปรับซึ่งคาเหลานี้ตองไดมาตรฐานเพื่อใหผูใชมีความปลอดภัยในการใชมากยิ่งขึ้น

คามาตรฐานที่ตองควบคุมคุณภาพในสระวายน้ํา

ในการที่สระวายน้ําแบบธรรมชาติใหเปนที่ยอมรับจึงตองมีการควบคุมคุณภาพน้ําในสระวายน้ําตามหลักการดาน
สุขลักษณะตามคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณะสุข ตองมีการจัดการและควบคุมคุณภาพน้ําใหอยูในเกณฑมาตรฐาน ซึ่งถา
สระวายน้ําเหลานี้ขาดการดูแลรักษาคุณภาพน้ํา รวมทั้งมาตรการดานความปลอดภัยอยางถูกตอง สระวายน้ํานี้อาจกลายเปน
แหล งแพรเชื้อโรคตาง ๆ ได โดยรูป แบบของสระวายน้ํ าแบบทั่วไปมีก ารจัดการและการควบคุม คุณ ภาพน้ําให อยูในเกณฑ
มาตรฐานตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะในการควบคุมการประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน ตาม
ตารางที่ 1 ซึ่งในปจจุบันมีเครื่องมือในการทดสอบคุณภาพน้ําหลากหลายรูปแบบที่สามารถพกพาและหาซื้อไดงายตามแหลงขาย
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ทั่วไป โดยมีขั้นตอนในการทดสอบที่ไมยุงยากสะดวกแกผูดูแลระบบสระวายน้ํา ใหสามารถตรวจแบบคุณภาพของน้ําพรอมทั้ง
ปรับปรุงสภาพน้ําในสระวายน้ํากรณีที่มีคุณภาพของระวายน้ํานั้นไมเปนไปตามมาตรฐาน
โดยจากผลการวิจัยและเก็บตัวอยางน้ําของสระวายน้ําแบบธรรมชาติบําบัดในพื้นที่สาธารณะจํานวน 4 แหง พบวาสัตว
ประเภทแมลงขนาดเล็กที่เกิดจากระบบนิเวศภายในสระวายน้ํา อาจสงผลถึงจุลินทรียตาง ๆ เชน Escherichia coli ภายในน้ําได
คอนขางมาก และเนื่องจากยังไมมีกฎระเบียบเกี่ยวกับสระวายน้ําระบบธรรมชาติบําบัดเหลานี้ จึงจําเปนตองมีการวิจัยเพิ่มเติม
เพื่อกําหนดคาพารามิเตอรของมาตรฐานสําหรับรูปแบบสระวายน้ําแบบธรรมชาติบําบัดอยางเหมาะสม เพื่อลดควบคุมและลด
ความเสี่ยงตอสุขภาพของผูใชงานใหสูงกวาในสระวายน้ําแบบทั่วไป (Arnau Casanovas Massana and Anicet R. Blanch,
2013)
ตาราง 1 คามาตรฐานที่ยอมรับไดใหมีในสระวายน้ํา
คาพารามิเตอร
คาความเปนกรด-ดาง (pH)
คลอรีนอิสระ (Free Chlorine)
คลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined Chlorine)
คาความเปนดาง (Alkalinity)
ความกระดาง Calcium Hardness
กรดไซยานูริก (Cyanuric Acid)
คลอไรด (Chloride)
แอมโมเนีย (Ammonia)
ไนเตรท (Nitrate)
โคลิฟอรมทั้งหมด (Total Coloform Bacteria)

ระดับที่ยอมรับได
7.2-8.4
0.6-1.0 ppm
0.5-1.0 ppm
80-100 ppm
250-600 ppm
100 ppm
ไมเกิน 600 ppm
ไมเกิน 20 ppm
ไมเกิน 50 ppm
นอยกวา 10 ตอน้ํา 100 มล. โดยวิธีเอ็มพีเอ็น
(Most Probable Numbers) ในอัตราสวน 100 มล.
ตองไมพบ

ฟคัลฟอรมแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria)
จุลินทรีย หรือ ตัวบงชี้จุลินทรียทที่ ําใหเกิดโรค
(ไดแก Escherichia coli, Staphylococcus aureus,
Pseudomonas aeruginosa)

ตองไมพบ

ที่มา: หลักเกณฑดา นสุขลักษณะในการควบคุมการประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน, 2550

สระวายน้ําแบบธรรมชาติในการสงเสริมงานสถาปตยกรรมประเทศไทย

รูปแบบงานสถาปตยกรรมในปจจุบันมักมีสระน้ําเปนองคประกอบหนึ่ง เนื่องจากสามารถสรางพื้นที่นันทนาการทางน้ํา
รวมถึงสรางสภาพแวดลอมในงานสถาปตยกรรมนั้น ๆ ใหมีลักษณะทางสุนทรียภาพในงานสถาปตยกรรมมากขึ้น ไมวาจะเปน
อาคารทีพ่ ักอาศัย หรือ พื้นที่สาธารณะ ลวนนํารูปแบบของสระน้ําเพื่อสรางบรรยากาศใหเสมือนอยูทามกลางพื้นที่ทางธรรมชาติ
และสามารถเปนจุดหนวงหรือดึงดูดคนใหอยูในสถานที่แหงนั้นจากรูปแบบของสระน้ํา แตเนื่องจากรูปแบบของสระน้ําในเชิง
นันทนาการ หรือ สระวายน้ําในปจจุบัน ลวนแลวแตเปนรูปแบบพื้นที่ดาดแข็ง มีสระวายน้ํา พื้นไม พื้นคอนกรีต รวมถึงกลิ่นตาง
ๆ และภัยทางสุขภาพที่มาจากรูปแบบกระบวนการฆาเชื้อโรคในสระวายน้ําที่กลาวมาขางตน ทําใหรูปแบบของสระวายน้ําซึ่งเปน
องคประกอบเสริมอยางหนึ่งทางสถาปตยกรรมนั้นความเปนธรรมชาติ ไมวาจะเปนในเรื่องของบริบทโดยรอบพื้นที่รวมไปถึง
สภาพแวดลอมตาง ๆ ที่มีสวนชวยในการสงเสริมสุนทรียภาพใหกับงานสถาปตยกรรม
วิถีชีวิตของคนไทยลวนแลวแตมีความผูกพั นกับแหลงน้ํ ามาตั้งแตสมัยอดีต ไมวาจะเปนการตั้งถิ่นฐาน วัฒ นธรรม
ประเพณี รวมถึงกิจกรรมตาง ๆ ก็มีความสัมพันธกับแหลงน้ํา จนถึงในปจจุบันการสภาพแวดลอมการใชชีวิตและรูปแบบการ
ดําเนิ นชีวิตที่เปลี่ยนไป แตการใชแหลงน้ํ าตามธรรมชาติเพื่อสรางกิจกรรมตาง ๆ ไมวาจะเปนน้ําตก หวย หนอง คลอง บึ ง
ทะเลสาบ ยังคงมีใหเห็น จนคุนชิน สิ่งเหลานี้สะทอนใหเห็นถึงลักษณะระบบนิเวศที่สงผลตอพฤติกรรมมนุษย ดวยสภาพถิ่นอาศัย
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และเมืองเปลี่ยนแปลงตามการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี แหลงน้ําประดิษฐหรือที่เรียกวาสระวายน้ํา จึงมีความ
นิยมสรางในแหลงที่อยูอาศัยไมวาจะเปน คอนโดมิเนียม โรงแรม หมูบาน หรือบานพักอาศัยสวนตัวมากยิ่งขึ้น บทความนําเสนอ
วาแหลงที่อยูอาศัยทางสถาปตยกรรมสามารถใชรูปแบบของสระวายน้ําแบบธรรมชาติบําบัดมาเปนองคประกอบหนึ่งในการสราง
สุนทรียภาพของบริบทพื้นที่นั้น ๆ ซึ่งจะสงผลดีตอสภาพแวดลอมในบริเวณนั้น เนื่องจากเปนการสรางรูปแบบของสระวายน้ําที่มี
พื้นที่สีเขียวทางภูมิสถาปตยกรรมและระบบนิเวศในพื้นที่เดียวกัน อีกทั้งประเทศไทยเปนประเทศเขตรอนชื้นทําใหมีศักยภาพใน
การสรางพื้นที่สระวายน้ําแบบธรรมชาติบําบัดไดเปนอยางดี หากทําใหรูปแบบของสระวายน้ําระบบธรรมชาติบําบัดนี้กลายเปน
สวนหนึ่งในงานสถาปตยกรรมได จะสามารถสงเสริมพื้นที่ตาง ๆ ไดในทุก ๆ มิติ

ภาพ 9 สระวายน้าํ แบบธรรมชาติในประเทศไทย
ที่มา: ชาญชัย บัวแกวเกิด, 2560
จากการลงพื้นที่ศึกษาตัวอยางรูปแบบสระวายน้ําแบบธรรมชาติในประเทศไทยที่ไดกอสรางขึ้นจริงในพื้นที่พักอาศัย
สวนตัวแหงหนึ่ง ในจังหวัดเชียงใหม (ภาพ 9) พบวาสภาพแวดลอมตาง ๆ รอบสระวายน้ําระบบธรรมชาติเกิดระบบนิเวศภายใน
พื้นที่อยูอาศัย มีสัตวประเภทแมลงขนาดเล็ก ไดแก แมลง ผีเสื้อ แมลงปอ และอื่น ๆ ทําใหเกิดสภาวะนาสบายทางการสัมผัสหรือ
การรับรูจากสิ่งแวดลอมที่ดีไดมากยิ่งขึ้น พรอมทั้งสรางพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวชแฝงใหกับรูปแบบการใชงานเชิงนันทนาการไดอีกดวย
สภาพน้ํามีความใส ไมเกิดตะกอนหรือขุน ทําใหพื้นที่พักอาศัยแหงนี้สามารถสรางวงจรทางนิเวศวิทยาใหสงเสริมสุนทรียภาพใน
งานสถาปตยกรรมไดเปนอยางดี
แตขอจํากัดและอุปสรรคที่ทําใหสระวายน้ําแบบธรรมชาติบําบัดในประเทศไทยยังไมไดรับความนิยม สวนหนึ่งอาจเปน
ผลจากสภาพภูมิอากาศรอนชื้นของประเทศไทยที่สามารถเกิดเชื้อจุลินทรียตาง ๆ ไดคอนขางงาย รวมไปถึงคานิยมของรูปลักษณ
ของสระวายน้ําที่เห็นอยางเคยชิน ถาสามารถนํารูปแบบสระวายน้ําแบบธรรมชาติบําบัดใหเปนสวนหนึ่งของการออกแบบพื้นที่
ทางสถาปตยกรรม และมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อกําหนดคาพารามิเตอรใหกับสระวายน้ําแบบธรรมชาติบําบัดใหเหมาะสม พรอมทั้ง
มีการทดสอบควบคุมคุณภาพน้ําและเชื้อจุลินทรียที่อาจเกิดจากแมลงตาง ๆ ภายในระบบนิเวศของสระวายน้ําอยางสม่ําเสมอได
ความทาทายของรูปแบบสระวายน้ําแบบธรรมชาตินี้ สูการปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนที่มีตอสระวายน้ําแบบธรรมชาติบําบัด
เสมือนกับการที่เราสามารถลงไปเลนในแหลงน้ําตามธรรมชาติ เชน คู คลอง หนอง บึง ทะเล หรือ น้ําตก โดยปราศจากทัศนคติ
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ในแงลบตอสภาพของคุณภาพของแหลงน้ํานั้น ๆ แลว รูปแบบสระวายน้ําแบบธรรมชาติบําบัดจะสามารถเปนตัวเชื่อมหนึ่งในการ
สรางพื้นที่ระหวาง (In Between Space) การปฏิสัมพันธของมนุษยและระบบนิเวศสูการหวนคืนสูธรรมชาติอยางแทจริง

บทสรุป

สถาปตยกรรมในปจจุบันลวนแลวตางตองการพื้นที่หรือบริบทโดยรอบที่มีความเปนธรรมชาติสูง แตทั้งนี้สถาปตยกรรม
สวนใหญมักเลือกใชวิธีสรางพื้นที่เลียนแบบธรรมชาติ สระวายน้ําแบบธรรมชาติจึงเปนระบบสระวายน้ําที่นําเอาแนวความคิดของ
วิถีชีวิตของมนุษยที่ตองพึ่งพาอาศัยของแหลงน้ําและระบบนิเวศวิทยาเขามาผสมผสานเพื่อใหเกิดองคประกอบทางสถาปตยกรรม
ที่มีความสมบู รณ มากยิ่งขึ้น ซึ่ งทําใหพื้ นที่ ของสระวายน้ํ านี้ เป นสวนหนึ่งของการสรางพื้ นที่ สีเขียวได ในกรณี ที่ กิจกรรมทาง
นันทนาการของสระวายน้ําไมถูกใชงาน โดยเทคโนโลยีในการกอสรางสระวายน้ําแบบธรรมชาติบําบัดสามารถประยุกตรูปแบบ
ของสระวายน้ําไดตามความเหมาะสมของพื้นที่ หรือรูปแบบสถาปตยกรรมที่อยูรอบพื้นที่นั้น ๆ รวมไปถึงรูปแบบงานระบบตาง ๆ
ที่สามารถเพิ่มใหแกสระวายน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ความสุนทรียภาพของพื้นที่ฟนฟู (Regeneration Area) หรือไมน้ํา
ในสระวายน้ําแบบธรรมชาติจึงควรเปนพันธุที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมในภูมิประเทศและภูมิอากาศนั้น ๆ พรอมทั้งเลือกพันธุ
ไมที่สามารถควบคุมการเจริญเติบโตไดงาย และถาสามารถควบคุมสภาพของคุณภาพน้ําภายในสระวายน้ําใหเปนไปตามเกณฑ
ดานสุขลักษณะในการควบคุมการประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือมีการวิจัยเพื่อกําหนดคาพารามิเตอรสาํ หรับรูปแบบสระวายน้ํา
แบบธรรมชาติบําบัดใหมีมาตรฐานอยางสม่ําเสมอได รูปแบบสระวายน้ําแบบธรรมชาตินี้จะสามารถกระตุนใหเกิดความสนใจใน
รูปแบบแนวความคิดของสระวายน้ําแบบธรรมชาติ ที่นําวิถีชีวิตของมนุษยและความผูกพันกับระบบนิเวศวิทยามาใชใหเปนที่
ยอมรั บ อย า งกว า งขวางในการหวนคื น กลั บ สู ธ รรมชาติ สร า งพื้ น ที่ นิ เวศภายในที่ อ ยู อ าศั ย หรื อ ในพื้ น ที่ ต า ง ๆ ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ พรอมทั้งสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกมนุษยโดยหลีกเลี่ยงกับสารเคมีตาง ๆ ภายในสระที่อาจสงผลถึงสุขภาพ ทําให
รูปแบบของสระวายน้ําแบบธรรมชาตินี้สามารถสรางประโยชนในเชิงพื้นที่และองคประกอบทางดานสถาปตยกรรมไดอยางดี
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบริบทชุมชน บริบทดานการทองเที่ยวชุมชนบานเกาะแรต และขอมูลเกี่ยวกับศูนย
วั ฒ นธรรมไทยทรงดําของเดิ มที่ มีอ ยู และความตอ งการการออกแบบสื่ อผสมสํา หรั บการจัด แสดงภายในศูน ยก ารเรียนรู
วัฒนธรรมไทยทรงดําบานเกาะแรต ออกแบบและพัฒนาสื่อผสมสําหรับการจัดแสดงภายในศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมไทยทรงดํา
บานเกาะแรต โดยการมีสวนรวมของชุมชน และประเมินความคิดเห็นที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในศูนยการ
เรียนรูชุมชน และสื่อผสมสําหรับการจัดแสดงภายในศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมไทยทรงดําบานเกาะแรตตนแบบ เปนการวิจัยและ
พัฒนาเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมตามกรอบการศึกษาวิจัย 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาบริบทชุมชน บริบทดานการ
ทองเที่ยวชุมชนบานเกาะแรต และขอมูลเกี่ยวกับศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดําของเดิมที่มีอยู และการระดมความคิดเพื่อรวบรวม
ขอมูลดานความตองการการออกแบบสื่อผสมสําหรับการจัดแสดงภายในศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมไทยทรงดําบานเกาะแรต โดย
การสัมภาษณกลุมผูใหขอมูลหลัก ดวยการกําหนดแนวคําถามประกอบการสัมภาษณ ระยะที่ 2 ออกแบบและพัฒนาสื่อผสม
สําหรับการจัดแสดงภายในศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมไทยทรงดําบานเกาะแรต โดยการมีสวนรวมของชุมชน และระยะที่ 3 การ
ประเมินความคิดเห็นที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในศูนยการเรียนรูชุมชน และสื่อผสมสําหรับการจัดแสดง
ภายในศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมไทยทรงดําบานเกาะแรตตนแบบ โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นกับกลุมตัวอยางที่ไดจากการ
เลือกแบบเจาะจง จํานวน 50 คน
ผลการวิจัย พบวา 1.จุดเดนหรือสิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชนไทยทรงดําบานเกาะแรต ไดแก การ
แตงกาย ลักษณะบานเรือน อาหาร ความเชื่อประเพณีและการละเลนพื้นบาน ศิลปหัตถกรรม ผลิตภัณฑและสินคาของชุมชน
การแสดงออกในสวนนี้ไดถูกนํามาออกแบบสื่อผสมสําหรับการจัดแสดงเปนนิทรรศการเพื่อการเรียนรู 2. ผลงานสื่อผสมสําหรับ
การจัดแสดงภายในศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมไทยทรงดําบานเกาะแรต ประกอบดวย ระบบปายและสัญลักษณ และงานตกแตง
ประกอบนิทรรศการ (วัสดุกราฟก วัสดุ 2 มิติ และวัสดุ 3 มิติ) 3.ความคิดเห็นที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายใน
ศูนยการเรียนรูชุมชน และสื่อผสมสําหรับการจัดแสดงภายในศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมไทยทรงดําบานเกาะแรตตนแบบ พบวา
กอนการเขาชมศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมไทยทรงดําบานเกาะแรต กลุมตัวอยางมีระดับความรูในเรือ่ งกลุมชาติพันธุไทยทรงดํา ใน
ระดับปานกลาง (x̅ = 2.66; S.D= 0.48) และหลังจากการเขาชมมีความรูเพิ่มขึ้นในระดับมาก (x̅ = 4.36; S.D= 0.48) ไดรับ
ประโยชน จากการเขา ชมในระดับ มาก ( x̅ = 4.46; S.D= 0.50) และมี ค วามประทับ ใจในระดับ มาก ( x̅ = 4.12; S.D= 0.33)
สวนขอมูลและการนําเสนอของพิพิธภัณฑ พบวา รูปแบบการจัดแสดงขอมูลนาสนใจในระดับมาก (x̅ = 4.48; S.D= 0.50) มีการ
นําเสนอดวยเทคนิคสมัยใหมในระดับมาก (x̅ = 4.16; S.D= 0.51) และขอมูลที่นําเสนอละเอียด ชัดเจนในระดับมาก (x̅ = 4.10;
S.D= 0.74) มีความเหมาะสมของสถานที่จัดศูนยการเรียนรูในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.58; S.D= 0.50) และบริเวณศูนยการเรียนรู
สะอาดเปนระเบียบเรียบรอยในระดับมาก (x̅ = 4.08; S.D= 0.49)
คําสําคัญ : สื่อผสม ศูนยการเรียนรูไทยทรงดํา บานเกาะแรต นครปฐม
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ABSTRACT
This research aims to study community and tourism context in Ban Koh Rad and information about the
existing Thai-Song-Dum cultural learning center as well as the need for mixed media design and development
for exhibitions in the center with the community participation. The community participants’ opinions on the
physical environment and the mixed media in the learning center are evaluated. This study is therefore based
on the development of a participatory action research framework with three stages. Stage 1 is community
context study of the Koh Rad community tourism and information about the existing center and brainstorming
to gather information on the need for a mixed media design for internal exhibits in the center by interviewing
key informants and setting the questionnaire for the interview. Stage 2 is the design and development of
mixed media for exhibitions in Thai-Song-Dum cultural learning center by community involvement. Stage 3 is
an assessment of the opinions on the physical environment and the media for exhibitions in the Community
Learning Center. The questionnaire was used to collect 50 samples.
The research found that 1.the strengths and attractiveness of cultural tourism of the Thai-Song-Dum in
Ban Koh Rad were to decorate houses, food, beliefs, traditions and folk games, arts and crafts, products and
goods of the community. The expression in this section has been designed as a mixed media for display as a
learning exhibition. 2. Mixed media work for exhibitions in the Thai-Song-Dum cultural learning center in Ban
Koh Rad consists of sign and symbol systems as well as exhibition decoration work (graphic, two and threedimensional materials) 3. a questionnaire survey was found that before visiting the center the sample group
had known about the ethnic Thai-Song-Dum group at a moderate level (x̅ = 2.66; SD = 0.48) and after a high
level of knowledge (x̅ = 4.36; SD = 0.48) and were highly impressed (x̅ = 4.12; SD = 0.33). The data and
presentation of the museum showed that the format of displaying interesting information at a high level (x̅
= 4.48; SD = 0.50); was presented with a high level of modern technique (x̅ = 4.16; SD = 0.51) offered details
at a high level (x̅ = 4.10; SD = 0.74). It was also found that the learning center was at the highest level (x̅ =
4.58; SD = 0.50) and it was clean and tidy at a great level (x̅ = 4.08; SD = 0.49).
Keywords: Mixed Media, the Black Thai Cultural Learning Center, Ban Koh Rad, Nakhon Pathom Province

บทนํา

การทองเที่ยวทางวัฒนธรรมหรือเชิงชาติพันธุกําลังไดรับความนิยม วัฒนธรรมตามทองถิ่นตางๆ ถูกใชเปนจุดขาย เพื่อดึงดูด
ความสนใจจากนักทองเที่ยว ภาครัฐไดเริ่มเขามาสงเสริมการอนุรกั ษ และฟนฟูวัฒนธรรมเดิมของทองถิ่นขึ้นอยางจริงจัง สวนหนึ่ง
ก็เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว ขณะเดียวกันก็เพื่อรักษาไวซึ่งเอกลักษณทางวัฒนธรรมของทองถิ่นตางๆ ซึ่งไดรับผลกระทบจาก
กระแสโลกาภิวัตนและระบบทุนนิยมที่เขาสูประเทศดวย รัฐจึงมีนโยบายใหชุมชนทองถิ่นมีการอนุรักษ ฟนฟูวัฒนธรรมทองถิ่น
ของตน (สิริรัตน สีสมบัต,ิ 2552) โดยการนําวัฒนธรรมหรืออัตลักษณทางชาติพันธุของตนดังกลาวเปนจุดดึงดูดหรือจุดขาย เพื่อ
ยกระดับความเปนอยูของคนในชุมชนใหดีขึ้นดวยรากฐานทางวัฒนธรรมของตน และธํารงไวซึ่งวัฒนธรรมและอัตลักษณทางชาติ
พั น ธุ ข องตนด ว ย ดั ง เช น กลุ ม ชาติ พัน ธุ ช าวไทยทรงดํา การดํ า รงชี วิ ตในอดีต นั้ น ยั ง คงยึ ด แบบแผนที่ไ ดรับ การถ ายทอดมา
วัฒนธรรม ประเพณี และพิธีกรรมตางๆ ในชุมชนชาวไทยทรงดํายังคงความเปนเอกลักษณ มีลักษณะเฉพาะตัวของชนเผาซึ่งผิด
แผกแตกตางไปจากวัฒนธรรมชุมชนอื่น ๆ ซึ่งความแตกตางทางวัฒนธรรม ก็มิไดเปนอุปสรรคแกชุมชนไทยทรงดํา ในการอยู
ร ว มกั บ วั ฒ นธรรมชุ ม ชนอื่ น ๆ แต เ มื่ อ กาลเวลา สภาพสั ง คมและสิ่ ง แวดล อ มเปลี่ ย นไป จึ ง ทํ า ให ช าวไทยทรงดํ า รุ น หลั ง ๆ
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตใหประสานกับความเปนไปของสังคมสวนใหญทุกวันนี้ความเปนไทยทรงดํา หรือลาวโซง จึงเปน
เพียงสิ่งที่อาจจะเหลืออยูเพียงในจิตใจมิไดปรากฏออกมาใหคนภายนอกเห็น และยิ่งนานวันเขาก็ยิ่งจะสาบสูญไป แมวาความ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและสังคมจะเปนสิ่งสามัญและเปนเรื่องธรรมดาของโลกก็ตาม แตในแงของการศึกษาดานวิถีชีวิต
ความเปนอยู ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแลวเปนเรื่องที่จะตองเรงศึกษา คนควา และบันทึกไวเพื่อประโยชนตอ
เยาวชนของชาติในอนาคต (วิบูลย ลี้สุวรรณ , 2544) อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีชาวไทยทรงดําอาศัยอยู มีประวัติความ
52
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เปนมา ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อและพิธีกรรมตางๆที่สืบทอดกันมาเปนเวลาอันยาวนาน แตวัฒนธรรมและประเพณีตางๆ
เหลานี้กําลังจะสูญหายไปทามกลางกระแสโลกาภิวัตน ซึ่งพวกเขาไดพยายามปรับตัวคลอยตามไปกับบริบทเหลานั้น โดยการ
ฟนฟูวัฒนธรรมและอัตลักษณความเปนชาติพันธุไททรงดําบางสวนที่สูญหายไปขึ้นมาใหม โดยพวกเขาไดใชอัตลักษณทางชาติ
พันธุของตนเองที่มีอยูเดิมและที่ฟนฟูขึ้นใหมเปนจุดขายใหแกนักทองเที่ยว โดยมีการนําเสนออัตลักษณผานสถานที่ทองเที่ยว วิถี
ชีวิตและการแสดงทางวัฒนธรรมตางๆ ที่จัดขึ้นภายใน ศูนยวัฒนธรรมไททรงดําบานเกาะแรต แตยังไมเปนที่รูจักของนักทองเที่ยว
มากนัก และขาดรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสมสอดคลองกับบริบทของชุมชน คณะผูวิจัย รวมกับผูนําชุมชนและชาวบาน จึงมี
แนวความคิดที่จะรวบรวมขอมูลประวัติความเปนมา บอกเลาวิถีชีวิตของชุมชน โดยการมีสวนรวม และออกแบบและพัฒนา
สื่อผสมสําหรับการจัดแสดงภายในศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมไทยทรงดําบานเกาะแรต โดยการมีสวนรวมของชุมชน พื่อใหเยาวชน
และผูสนใจทั่วไปไดศึกษาหาความรู และสามารถนําไปเชื่อมโยงกับการสงเสริมดานการทองเที่ยวเชิงชาติพันธุไดตอไป

วัตถุประสงค

1. เพื่อศึกษาบริบทชุมชน บริบทดานการทองเที่ยวชุมชนบานเกาะแรต และขอมูลเกี่ยวกับศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดํา
ของเดิมที่มีอยู และความตองการการออกแบบสื่อผสมสําหรับการจัดแสดงภายในศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมไทยทรงดําบานเกาะ
แรต
2. เพื่อออกแบบและพัฒนาสื่อผสมสําหรับการจัดแสดงภายในศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมไทยทรงดําบานเกาะแรต โดย
การมีสวนรวมของชุมชน
3.เพื่อประเมินความคิดเห็นที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในศูนยการเรียนรูชุมชน และสื่อผสมสําหรับ
การจัดแสดงภายในศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมไทยทรงดําบานเกาะแรตตนแบบ

วิธีดําเนินการวิจัย

กําหนดกรอบการศึกษาวิจัยออกเปน 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาบริบทชุมชน บริบทดานการทองเที่ยวชุมชนบานเกาะแรต และขอมูลเกี่ยวกับศูนยวัฒนธรรมไทย
ทรงดําของเดิมที่มีอยู และการระดมความคิดเพื่อรวบรวมขอมูลดานความตองการการออกแบบสื่อผสมสําหรับการจัดแสดง
ภายในศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมไทยทรงดําบานเกาะแรต
1.1 ผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) ไดแก ผูนําชุมชนที่มีเชื้อสายไทยทรงดํา และผูรูในชุมชนที่ไดจากการ
เลือกแบบเจาะจง และหาผูใหขอมูลคนตอไปดวยวิธีการแบบ Snowball sampling เริ่มจากผูใหญบานคนปจจุบันที่มีเชื้อสาย
ไทยทรงดํ า แนะนํ า ผู นํ าชุ ม ชนในอดีต /ผูรูใ นชุ มชน และสมาชิ ก ในชุ มชนที่ มีเ ชื้ อ สายไทยทรงดํา ที่ส ามารถให ข อมูลไดตาม
วัตถุประสงค
1.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แนวคําถามประกอบการสัมภาษณและการระดมความคิด
1.3 วิธีดําเนินการวิจัย/การเก็บรวบรวมขอมูล ทําการวิเคราะห สังเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของจากการทบทวน
วรรณกรรม การสัมภาษณและการประชุมระดมความคิด เพื่อเปนพื้นฐานการออกแบบ
1.4 การวิเคราะหขอมูล นําขอมูลทั้งการทบทวนวรรณกรรมและการประชุมกลุมยอย มาจัดหมวดหมู และ
ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูลที่ไดบันทึกไว ทําการวิเคราะหตามประเด็นที่ตั้งไว โดยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา
(Content Analysis)
ระยะที่ 2 ออกแบบและพัฒนาสื่อผสมสําหรับการจัดแสดงภายในศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมไทยทรงดําบานเกาะแรต
โดยการมีสวนรวมของชุมชน
2.1 สรุปรูปแบบการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ และสื่อผสมสําหรับการจัดแสดงภายในศูนยการเรียนรู
วัฒนธรรมไทยทรงดําบานเกาะแรตที่จะทําการออกแบบและพัฒนารวมกับกลุมผูใหขอมูลหลักและสมาชิกในชุมชน
2.2 บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลป 5 โดยการมอบหมายโครงงาน และนํานักศึกษา
ลงพื้นที่เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมการจัดทําสื่อผสมสําหรับการจัดแสดงภายในศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมไทยทรงดําบานเกาะ
แรต
2.3 ทําการเขียนแบบราง 2 มิติ (Sketch) สภาพแวดลอมทางกายภาพภายในศูนยการเรียนรูชุมชน และสื่อผสม
สําหรับการจัดแสดงภายในศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมไทยทรงดําบานเกาะแรต
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ภาพ 1 ตัวอยางภาพรางการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ และสือ่ ผสมสําหรับการจัดแสดง
ภายในศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมไทยทรงดําบานเกาะแรต
2.4 จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณสาํ หรับการพัฒนาสื่อผสมสําหรับการจัดแสดงภายในศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมไทย
ทรงดําบานเกาะแรตรวมกับชุมชน
2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในศูนยการเรียนรูชุมชน และติดตั้งสื่อผสมสําหรับการจัดแสดงภายใน
ศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมไทยทรงดําบานเกาะแรต เพื่อนําไปสูขั้นตอนของการประเมินโดยผูใหขอมูลหลักและกลุมตัวอยาง
นักทองเที่ยว

ภาพ 2 แปลนการจัดแสดงผลงานสื่อผสมสําหรับการจัดแสดง
ภายในศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมไทยทรงดําบานเกาะแรต
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ภาพ 3 ตัวอยางการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ และสื่อผสมสําหรับการจัดแสดง
ภายในศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมไทยทรงดําบานเกาะแรต
ระยะที่ 3 การประเมินความคิดเห็นที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในศูนยการเรียนรูชุมชน และสื่อผสม
สําหรับการจัดแสดงภายในศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมไทยทรงดําบานเกาะแรตตนแบบ
3.1 ประชากรและตัวอยาง ไดแก ผูนําชุมชนและสมาชิกในชุมชนที่มีเชื้อสายไทยทรงดําจํานวน 30 คน มาจาก
การเลือกแบบเจาะจง และกลุมนักทองเที่ยวที่เขามาในชุมชน จํานวน 20 คน ที่ไดจากการสุมตัวอยางแบบบังเอิญพบ
3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ ไดแก แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการ
จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในศูนยการเรียนรูชุมชน และสื่อผสมสําหรับการจัดแสดงภายในศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมไทย
ทรงดําบานเกาะแรตตนแบบ แบงออกเปน 3 ตอน
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามปลายเปด
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในศูนยการเรียนรูชุมชน และสื่อผสม
สําหรับการจัดแสดงภายในศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมไทยทรงดําบานเกาะแรตตนแบบ เปนคําถามมาตราสวนประมาณคา 5
ระดับ (Rating Scale) ซึ่งกําหนดคาคะแนนเปน 5 ระดับ ดังนี้ คาคะแนน 5 หมายถึง มีรูปแบบที่เหมาะสมระดับมากที่สุด คา
คะแนน 4 หมายถึง มีรูปแบบที่เหมาะสมระดับมาก คาคะแนน 3 หมายถึง มีรูปแบบที่เหมาะสมระดับพอใช/ปานกลาง คา
คะแนน 2 หมายถึงมีรูปแบบที่เหมาะสมระดับนอย และคาคะแนน 1 หมายถึง ควรปรับปรุง
ตอนที่ 3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ เปนคําถามปลายเปด
การหาคุณภาพของเครื่องมือดวยการประเมินดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (IOC
Index of Item Objective Congruence) โดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content
Validity) ความชัดเจนของขอความ ความเหมาะสมและความสอดคลองของเครื่องมือวิจัย หากขอคําถามขอใดที่มีคา IOC ตั้งแต
0.50-1.00 มีคาความเที่ยงตรงใชไดจะคัดเลือกขอคําถามนั้น แตขอคําถามใดที่มีคา IOC ต่ํากวา 0.50 จะนํามาปรับปรุงหรือตัด
ออกไป
3.3 การวิเคราะหขอมูล ไดแก
1. ขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ใชคาความถี่ (frequency) และคารอยละ
(Percentage) ความคิดเห็นที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในศูนยการเรียนรูชุมชน และสื่อผสมสําหรับการจัด
แสดงภายในศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมไทยทรงดําบานเกาะแรตตนแบบ ใชคาเฉลี่ย (x̅) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยมี
เกณฑในการแปลความหมาย ดังนี้ คาเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง ควรปรับปรุง คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีรูปแบบที่
เหมาะสมระดับนอย คาเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีรูปแบบที่เหมาะสมระดับพอใช/ปานกลาง คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึงมี
รูปแบบที่เหมาะสมระดับมากและคาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีรูปแบบที่เหมาะสมระดับมากที่สุด
2. ขอมูลเชิงคุณภาพ ใชวิธีวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัย

1. ผลการศึกษาบริบทชุมชน บริบทดานการทองเที่ยวชุมชนบานเกาะแรต และขอมูลเกี่ยวกับศูนยวัฒนธรรมไทย
ทรงดําของเดิมที่มีอยู และความตองการการออกแบบสื่อผสมสําหรับการจัดแสดงภายในศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมไทยทรง
ดําบานเกาะแรต
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1.1 การตั้งถิ่นฐานของกลุมชาติพันธุไทยทรงดําในจังหวัดนครปฐมไดเขามาตั้งถิ่นฐานอยูมากในบริเวณบานเกาะ
แรต อําเภอบางเลน โดยบรรพบุรุษไดยายมาจากจังหวัดเพชรบุรี เมื่อประมาณรอยกวาปกอน เพื่อจะมาหาที่ราบลุมในการ
ประกอบอาชีพในการเกษตร โดยเฉพาะในการทํานา สําหรับที่มาของชื่อบานเกาะแรตนั้น เนื่องจากบริเวณชุมชนนี้เปนที่สูง เปน
ที่ดอน และมีคลองลอมรอบทําใหมีลักษณะคลายเกาะ มีตนไมมากมายลักษณะเปนปา ชาวบานเชื่อกันวานาจะมีสัตวปาจํานวน
มากอาศัยอยู และโดยเฉพาะมีแรดที่ถือวาเปนสัตวใหญหายากอาศัยอยูดวย ตั้งแตนั้นมาชาวบานจึงเรียกบานเกาะแรตเรื่อยมา
จนถึงปจจุบัน จุดเดนหรือสิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชนไทยทรงดําบานเกาะแรต ประกอบดวย การแตง
กาย ลักษณะบานเรือน วิถีชีวิต อาหาร ความเชื่อประเพณีและการละเลนพื้นบาน ศิลปหัตถกรรม ผลิตภัณฑและสินคาของชุมชน
1.2 ศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมไทยทรงดําบานเกาะแรต ตําบลบางปลา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดนครปฐมในการดําเนินการจัดสรางศูนยการเรียนรู ในปงบประมาณ 2550 ในชวงแรกของการ
เปดดําเนินการ จะเปดทําการวันเสาร วันอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ ตั้งแตเวลา 09.00-15.00 น. โดยมีนักทองเที่ยวมาเยี่ยม
ชมไมมากนัก แตจะมีนักทองเที่ยวมาศึกษาดูงานแบบหมูคณะ โดยจะตองทําหนังสือแจงประธานหรือคณะกรรมการลวงหนา
อยางนอย 5 วัน เพื่อศูนยการเรียนรู จะไดทําความสะอาดและเตรียมความพรอมในการใหการตอนรับ ในชวงตอมาจะมีผูมาเยีย่ ม
ชมเฉพาะรูปแบบหมูคณะเทานั้น ซึ่งสิ่งของจัดแสดง ระบบปายประชาสัมพันธ หรือการใหความรูเกิดการเสื่อมสภาพ ขาดการ
ดูแลรักษา จึงทําใหศูนยฯ ไมเปดดําเนินการ กลายสภาพเปนที่เก็บของเกา ทั้งนี้หากมีการปรับปรุงก็จะสามารถนําไปเชื่อมโยงกับ
แหลงทองเที่ยวดานชาติพันธุในพื้นที่ตา งๆ ได เชน หมูบานทองเที่ยวเชิงชาติพันธุไผหูชาง กลุมทอผาพื้นเมือง กลุมหัตถกรรมจัก
สานที่หมู 12 เปนตน
1.3 ความตองการการออกแบบสื่อผสมสําหรับการจัดแสดงภายในศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมไทยทรงดําบานเกาะ
แรต สรุปไดวา ควรเพิ่มแผนผังหรือปายบอกเสนทางทองเที่ยวใหมากขึ้น จะไดมีความชัดเจนสําหรับแหลงทองเที่ยวและสะดวก
สําหรับนักทองเที่ยว ควรเพิ่มการบริการขอมูล ความรู และขอมูลเกี่ยวกับกลุมชาติพันธุไทยทรงดํา
2. ผลการออกแบบและพัฒนาสื่อผสมสําหรับการจัดแสดงภายในศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมไทยทรงดําบานเกาะ
แรต โดยการมีสวนรวมของชุมชน
2.1 แผนที่ทองเที่ยวเชิงชาติพันธุไทยทรงดําในเขตอําเภอบางเลน และอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ภาพ 4 แผนที่ทองเที่ยวเชิงชาติพันธุไทยทรงดําในเขตอําเภอบางเลน และอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
2.2 ผลงานสื่อผสมสําหรับการจัดแสดงภายในศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมไทยทรงดําบานเกาะแรต
ประกอบดวย ระบบปายและสัญลักษณ และงานตกแตงประกอบนิทรรศการ (วัสดุกราฟก วัสดุ 2 มิติ และ
วัสดุ 3 มิติ) ยกตัวอยางเชน ระบบปายภายในและภายนอกศูนยการเรียนรู ตกแตงกราฟกจากการถอดอัตลักษณของเครื่องแตง
กายชาวไทยทรงดํา ภาพเขียนแสดงเครื่องมือเครื่องใชที่ใชในชีวิตประจําวันและคําอธิบายวิธีการใช โมเดลสื่อผสมนําเสนอ
พิธีกรรมของไทยทรงดําโดยเปนการจําลองเหตุการณการประกอบพิธีกรรม 5 พิธีกรรม (พิธีแปลงขวัญ พิธปี าดตง พิธีศพ พิธีเอาผี
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ขึ้นเรือน พิธีแตงงาน) โดยผานการมองทางกลองดานขาง โดยเทคนิคใชแสงไฟสองทีละพิธีกรรม ทําใหผูชมมีปฏิสัมพันธกับการ
เรียนรูเรื่องพิธีกรรม เปนตน

ภาพ 5 ผลงานสื่อผสมสําหรับการจัดแสดงภายในศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมไทยทรงดําบานเกาะแรต
3.ผลการประเมินผลการออกแบบและพัฒนาสื่อผสมสําหรับการจัดแสดงภายในศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมไทยทรง
ดําบานเกาะแรตตนแบบ
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 52 และเพศชายรอยละ 48 มีอายุอยูในชวง 41-50 ป
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 36 รองลงมาเปนชวง 20-30 ป คิดเปนรอยละ 28 ประกอบอาชีพเกษตรกรมากที่สุด คิดเปนรอยละ 44
สวนความคิดเห็นที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในศูนยการเรียนรูชุมชน และสื่อผสมสําหรับการจัดแสดงภายใน
ศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมไทยทรงดําบานเกาะแรตตนแบบ พบวา กอนการเขาชมศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมไทยทรงดําบานเกาะ
แรต กลุมตัวอยางมีความรูในเรื่องกลุมชาติพันธุไทยทรงดํา ในระดับปานกลาง (x̅=2.66; S.D= 0.48) และหลังจากการเขาชมมี
ความรูในระดับมาก (x̅=4.36; S.D= 0.48) ไดรับประโยชนจากการเขาชมในระดับมาก (x̅=4.46; S.D= 0.50) และมีความ
ประทับใจในระดับมาก (x̅=4.12; S.D= 0.33) สวนขอมูลและการนําเสนอของพิพิธภัณฑ พบวา รูปแบบการจัดแสดงขอมูล
นาสนใจในระดับมาก (x̅=4.48; S.D= 0.50) มีการนําเสนอดวยเทคนิคสมัยใหมในระดับมาก (x̅=4.16; S.D= 0.51) และขอมูลที่
นําเสนอละเอียด ชัดเจนในระดับมาก (x̅=4.10; S.D= 0.74) มีความเหมาะสมของสถานที่จัดศูนยการเรียนรูในระดับมากที่สุด
(x̅=4.58; S.D= 0.50) และบริเวณศูนยการเรียนรูสะอาดเปนระเบียบเรียบรอยในระดับมาก (x̅=4.08; S.D= 0.49) แสดงผลดัง
ตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ความคิดเห็นที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในศูนยการเรียนรูชุมชน และสื่อผสมสําหรับการจัดแสดง
ภายในศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมไทยทรงดําบานเกาะแรตตนแบบ
x̅

ขอคําถาม
ผูเขาชม
1. กอนเขาชมทานมีความรูเรื่องนี้ในระดับใด

2.66
57

S.D.

การแปลผล

0.48

ปานกลาง
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ขอคําถาม
2. หลังจากเขาชมทานมีความรูในระดับใด
3. ประโยชนที่ทานไดรับจากการเขาชมครั้งนี้
4. ผูเขาชมมีความประทับใจ
ขอมูลและการนําเสนอของพิพิธภัณฑ
1. ขอมูลที่นําเสนอละเอียด ชัดเจน
2. รูปแบบการจัดแสดงขอมูลนาสนใจ
3. การนําเสนอดวยเทคนิคสมัยใหม
สถานที่
1. ความเหมาะสมของสถานที่จดั ศูนยการเรียนรู
2. บริเวณศูนยการเรียนรูส ะอาดเปนระเบียบเรียบรอย

x̅

4.36
4.46
4.12

S.D.
0.48
0.50
0.33

การแปลผล
มาก
มาก
มาก

4.10
4.48
4.16

0.74
0.50
0.51

มาก
มาก
มาก

4.58
4.08

0.50
0.49

มากที่สุด
มาก

นอกจากนี้ยังมีความคิดเห็นและขอเสนอเพิ่มเติม สรุปไดวา สื่อผสมที่ออกแบบขึ้นเพื่อนําไปจัดแสดงภายในศูนย
การเรียนรูวัฒนธรรมไทยทรงดําบานเกาะแรต ตําบลบางปลา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีความหลากหลาย มีความ
นาสนใจ และมีความแปลกใหม มีมิติ มีการจําลองเหตุการณที่ทําใหเห็นชัดเจน จะชวยใหผูมาเยี่ยมชมสนใจมากยิ่งขึ้น และชวย
สงเสริมการเรียนรูไดมากขึ้น ปายชื่อศูนยมีความสวยงาม และความคงทนมากขึ้นกวาของเดิม สามารถถอดอัตลักษณที่สําคัญของ
กลุมชาติพันธุไดอยางดี สวนขอเสนอแนะเพิ่มเติม พบวา สื่อผสมบางประเภทควรเพิ่มเติมความคงทนของผลงานใหมากขึ้น

สรุปและอภิปรายผล

การออกแบบและพัฒนาสื่อผสมสําหรับการจัดแสดงภายในศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมไทยทรงดําบานเกาะแรต โดยการ
มีสวนรวมของชุมชน ทําการศึกษาบริบทชุมชน บริบทดานการทองเที่ยวชุมชนบานเกาะแรต และขอมูลเกี่ยวกับศูนยวัฒนธรรม
ไทยทรงดําของเดิมที่มีอยู และความตองการการออกแบบสื่อผสมสําหรับการจัดแสดงภายในศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมไทยทรง
ดําบานเกาะแรต เพื่อนํามาสูแนวคิดการออกแบบและพัฒนาสื่อผสมสําหรับการจัดแสดงภายในศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมไทยทรง
ดําบานเกาะแรต โดยการมีสวนรวมของชุมชน เพื่อการประเมินความคิดเห็นที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในศูนย
การเรียนรูชุมชน และสื่อผสมสําหรับการจัดแสดงภายในศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมไทยทรงดําบานเกาะแรตตนแบบ สามารถสรุป
และอภิปรายผลไดดังนี้
การตั้งถิ่นฐานของกลุมชาติพันธุไทยทรงดําในบานเกาะแรต อําเภอบางเลน บรรพบุรุษไดยายมาจากจังหวัดเพชรบุรี
เมื่อประมาณรอยกวาปกอน เพื่อจะมาหาที่ราบลุมในการประกอบอาชีพในการเกษตร โดยเฉพาะในการทํานา สําหรับที่มาของชื่อ
บานเกาะแรตนั้น เพราะวาเนื่องจากบริเวณชุมชนนี้เปนที่สูง เปนที่ดอน และมีคลองลอมรอบทําใหมีลักษณะคลายเกาะ มีตนไม
มากมายลักษณะเปนปา ชาวบานเชื่อกันวานาจะมีสัตวปาจํานวนมากอาศัยอยู และโดยเฉพาะมีแรตที่ถือวาเปนสัตวใหญหายาก
อาศัยอยูดวย ตั้งแตนั้นมาชาวบานจึงเรียกบานเกาะแรตเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน จุดเดนหรือสิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยวทาง
วัฒนธรรมของชุมชนไทยทรงดําบานเกาะแรต ประกอบดวย การแตงกาย ลักษณะบานเรือน วิถีชีวิต อาหาร ความเชื่อประเพณี
และการละเลนพื้นบาน ศิลปหัตถกรรม ผลิตภัณฑและสินคาของชุมชน สอดคลองกับธงชัย ลุมเพชร (2554) และวิลาวัลย ปาน
ทอง และคณะ (2549) ที่กลาวโดยสรุปไววา ชาวไทยทรงดํามีวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแตบรรพบุรุษ เชน ประเพณี
เสนเรือน ประเพณีการแตงงาน ประเพณีขึ้นบานใหม และประเพณีงานศพ มีวัฒนธรรมการแตงกาย การไวทรงผมปนเกลา มี
ภาษาพูดและภาษาเขียนเปนเอกลักษณเฉพาะประจํากลุมชาติพันธุ ดานที่อยูอาศัย มีการกอสรางเปนทรงหลังเตา หลังคามุงดวย
หญาคา ฝาและพื้นใชไมไผเอามาทําเปนฟากสับ การกอสรางจะไมใชตะปู แตจะใชสลัก ลิ่ม และหวายเปนเครื่องผูกยึด ตอมา
บานเรือนมีปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ดานอาหารพื้นถิ่น มีอาหารทั้งคาวและหวาน อาหารคาวมีหลายประเภท ไดแก ประเภทยํา
เชน ยําเตา และจุบผัก ประเภทแกง เชน แกงหนอสม และแกงผํา ประเภทแจว เชน แจวปลารา ทั้งนี้ เครื่องเทศสําคัญคือ
“มะแขน” สวนอาหารหวานมีหลายประเภท เชน ขนมขาวจี่ ขนมพันตอง และขนมขาวเหนียวงาดํา ดานการแตงกาย นิยมแตง
กายแตงดวยเสื้อผาสีดํา โดยสวมใสไดทุกโอกาส เสื้อที่เปนพิธีการคือ เสื้อฮี ซึ่งเปนเสื้อประจําตัวของแตละคนที่จะใชเสื้อนี้ไปจน
58
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ตาย ความเชื่อเรื่องผีเปนความเชื่อสําคัญที่กอ ใหเกิดพิธีกรรมตางๆ ผีที่มีอํานาจสูงสุดคือ ผีแถน ซึ่งถือวาเปนเทพเทวดา สวนผีที่
คอยปกปกรักษาลูกหลานคือผีบรรพบุรุษ พิธีกรรมสําคัญที่ตอ งปฏิบัติคือ พิธีเสนเรือน สวนพิธีกรรม อื่นๆ ทีเปนเอกลักษณ เชน
พิธีศพ และพิธีแตงงาน เปนตน ซึ่งอัตลักษณ วัฒนธรรม ประเพณีรวมถึงพิธีกรรมและความเชื่อของชาวไทยทรงดํามีเอกลักษณ
เป น ของตนเองที่ สื บ ทอดมาจากบรรพบุ รุ ษ การแสดงออกในส ว นนี้ ไ ด ถู ก นํ า มาออกแบบสื่ อ ผสมสํา หรับ การจั ดแสดงเปน
นิทรรศการเพื่อการเรียนรูภายในศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมไทยทรงดําบานเกาะแรต โดยมุงหวังใหเปนแหลงศึกษาเรียนรู อนุรักษ
สืบสานวัฒนธรรมระดับทองถิ่นของอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม อีกทั้งยังเปนแหลงสงเสริมปลูกผังใหเยาวชนรุนใหมในชุมชน
เกิดจิตสํานึกรักวัฒนธรรมและภาคภูมิใจชุมชนใหคงอยูสืบไป
ศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมไทยทรงดําบานเกาะแรต ตําบลบางปลา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากจังหวัดนครปฐมในการดําเนินการจัดสรางศูนยการเรียนรูฯ ในปงบประมาณ 2550 ในชวงแรกของการเปด
ดําเนินการ จะเปดทําการวันเสาร วันอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ ตั้งแตเวลา 09.00-15.00 น. โดยมีนักทองเที่ยวมาเยี่ยมชมไม
มากนัก แตจะมีนักทองเที่ยวมาศึกษาดูงานแบบหมูคณะ โดยจะตองทําหนังสือแจงประธานหรือคณะกรรมการลวงหนาอยางนอย
5 วัน เพื่อพิพิธภัณฑฯ จะไดทําความสะอาดและเตรียมความพรอมในการใหการตอนรับ ในชวงตอมาจะมีผูมาเยี่ยมชมเฉพาะ
รูปแบบหมูคณะเทานั้น ซึ่งสิ่งของจัดแสดง ระบบปายประชาสัมพันธ หรือการใหความรูเกิดการเสื่อมสภาพ ขาดการดูแลรักษา
จึงทําใหศูนยฯ ไมเปดดําเนินการ กลายสภาพเปนที่เก็บของเกา ทั้งนี้หากมีการปรับปรุงก็จะสามารถนําไปเชื่อมโยงกับแหลง
ทองเที่ยวดานชาติพันธุในพื้นที่ตางๆ ได เชน หมูบานทองเที่ยวเชิงชาติพันธุไผหูชาง กลุมทอผาพื้นเมือง กลุมหัตถกรรมจักสานที่
หมู 12 เปนตน นอกจากนี้ความตองการการออกแบบสื่อผสมสําหรับการจัดแสดงภายในศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมไทยทรงดํา
บานเกาะแรต สรุปไดวา ควรเพิ่มแผนผังหรือปายบอกเสนทางทองเที่ยวใหมากขึ้น จะไดมีความชัดเจนสําหรับแหลงทองเที่ยว
และสะดวกสําหรับนักทองเที่ยว ควรเพิ่มการบริการขอมูล ความรู และขอมูลเกี่ยวกับกลุมชาติพันธุไทยทรงดํา
ความคิดเห็นที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในศูนยการเรียนรูชุมชน และสื่อผสมสําหรับการจัดแสดง
ภายในศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมไทยทรงดําบานเกาะแรตตนแบบ พบวา กอนการเขาชมศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมไทยทรงดํา
บานเกาะแรต กลุมตัวอยางมีความรูในเรื่องกลุมชาติพันธุไทยทรงดํา ในระดับปานกลาง (x̅ = 2.66; S.D= 0.48) และหลังจาก
การเขาชมมีความรูในระดับมาก (x̅ = 4.36; S.D= 0.48) ไดรับประโยชนจากการเขาชมในระดับมาก (x̅ = 4.46; S.D= 0.50)
และมีความประทับใจในระดับมาก (x̅ = 4.12; S.D= 0.33) สวนขอมูลและการนําเสนอของพิพิธภัณฑ พบวา รูปแบบการจัด
แสดงขอมูลนาสนใจในระดับมาก (x̅ = 4.48; S.D= 0.50) มีการนําเสนอดวยเทคนิคสมัยใหมในระดับมาก (x̅ = 4.16; S.D=
0.51) และขอมูลที่นําเสนอละเอียด ชัดเจนในระดับมาก (x̅ = 4.10; S.D= 0.74) มีความเหมาะสมของสถานที่จัดศูนยการเรียนรู
ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.58; S.D= 0.50) และบริเวณศูนยการเรียนรูสะอาดเปนระเบียบเรียบรอยในระดับมาก (x̅ = 4.08;
S.D= 0.49) นอกจากนี้ยังมีความคิดเห็นและขอเสนอเพิ่มเติม สรุปไดวา สื่อผสมที่ออกแบบขึ้นเพื่อนําไปจัดแสดงภายในศูนยการ
เรียนรูฯ มีความหลากหลาย มีความนาสนใจ และมีความแปลกใหม มีมิติ มีการจําลองเหตุการณที่ทําใหเห็นชัดเจน จะชวยใหผู
มาเยี่ยมชมสนใจมากยิ่งขึ้น และชวยสงเสริมการเรียนรูไดมากขึ้น ปายชื่อศูนยมีความสวยงาม และความคงทนมากขึ้นกวา
ของเดิม สามารถถอดอัตลักษณที่สําคัญของกลุมชาติพันธุไดอยางดี สวนขอเสนอแนะเพิ่มเติม พบวา สื่อผสมบางประเภทควร
เพิ่มเติมความคงทนของผลงานใหมากขึ้น สอดคลองกับ สุจารีย จรัสดวง (2552) ทําการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ
ทองถิ่นกรุงเทพมหานคร สรุปไดวา ปจจัยความสําเร็จของการดําเนินงานและการบริหารจัดการ ควรประกอบดวยดานลักษณะ
ทางกายภาพ ควรเลือกสถานที่ที่อยูใจกลางชุมชน เนื้อหาและวัตถุส่ิงของที่นํามาจัดแสดงนิทรรศการควรมีความโดดเดนและ
แสดงใหเห็นถึงประวัติศาสตรชุมชน รูปแบบนิทรรศการและการจัดแสดง ควรลําดับเนื้อหาและกําหนดเสนทางเดินชมที่ชัดเจน
เพื่องายตอการเขาชมและการเขาใจเนื้อหานิทรรศการ ควรมีกระบวนการสงเสริมการเรียนรู เชน ใหผูชมทดลองจับสัมผัสวัตถุ
จริง สอดคลองกับพิเชษฐ จันทรรังษีฉาย (2548) ทําการศึกษา เรื่อง แนวคิดในการออกแบบพิพิธภัณฑทองถิ่นในเขตภาคเหนือ
ตอนบน โดยทําการศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับเอกลักษณและวัฒนธรรมในทองถิ่นภาคเหนือตอนบน และศึกษาแนวคิดในการออกแบบ
สภาพแวดลอมทางกายภาพที่เหมาะสมของพิพิธภัณฑทองถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน ใชเครื่องมือแบบสํารวจ เพื่อศึกษา
ลักษณะสภาพแวดลอมทางกายภาพปจจุบัน และแบบสัมภาษณ ในการศึกษาแนวคิดในการออกแบบพิพิธภัณฑ ผลการวิจัยสรุป
ไดวา พิพิธภัณฑควรมีความสัมพันธกับเอกลักษณทองถิ่น มีมุมมองเวนระยะเพื่อการมองเห็นพอสมควร มีการจัดผังแบบเปดโลง
เพื่อใหอาคารระบายอากาศไดดี และจะทําใหเกิดพื้นที่โลงตรงกลางผังสําหรับนําแสงธรรมชาติเขามาใช นอกจากนี้วรวิทย องค
ครุฑรักษา (2544) ทําการศึกษาความตองการของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมตอการจัดการ
พิพิธภัณฑท่ีพึงประสงค ในดานสิ่งดึงดูดใจ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดานความสะดวกในการเขาถึง สามารถสรุปไดวา
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ดานการจัดแสดงวัตถุ ควรมีการจัดแสดงวัตถุที่จําลองมาได แตตองสามารถจับและทดลองสิ่งของที่จัดแสดงได ดานการนําเสนอ
เนื้อหา ไมจําเปนตองนําเสนอเนื้อหาที่ละเอียด แตตองการใหนําเสนอเนื้อหาอยางกวางๆ ไมใชคําอธิบายที่ยาก และงายตอการ
เขาใจ สวนดานกิจกรรมของพิพิธภัณฑที่นักทองเที่ยวสนใจ ไดแก กิจกรรมตามเทศกาลหรือชวงเวลาสําคัญ กิจกรรมที่ชุมชนมี
สวนรวมในการจัดการ กิจกรรมนิทรรศการหมุนเวียนจากพิพิธภัณฑแหงอื่นๆ และกิจกรรมการแสดงและการละเลนใหชม ดาน
ความสะดวกในการเขาถึงพิพิธภัณฑนั้นจําเปนอยางยิ่ง เสมือนเปนการประชาสัมพันธและการบริการดังกลาว อันดับแรกคือการมี
ปายบอกชัดเจนของการเดินทางไปพิพิธภัณฑ จําเปนตองมีปายบอกทางเปนระยะๆ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง พรอมทั้ง
ตองกระจายขาวสารแกรถรับจางทั่วไปใหรบั รูถึงตําแหนงที่ตั้งของพิพิธภัณฑ เพื่อใหรถรับจางเหลานี้สามารถพาไปได เสนทางการ
เดินทาง ควรเนนการบอกที่ถนนสายหลัก สําหรับการกระจายขาวสาร นักทองเที่ยวจะรับรูการมีอยูของพิพิธภัณฑจากปาย
ประกาศระหวางเสนทางมากที่สุด รองลงมาคือการรับรูผานทางวารสารและนิตยสาร เชน การลงบทความแนะนําการทองเที่ยว
เยี่ยมชม การเสนอขาวของพิพิธภัณฑนั้นๆ สวนการรับขาวสารจากทางศูนยบริการนักทองเที่ยวจะนอยที่สุดแตก็ยังสามารถ
ใหบริการความรูแกนักทองเที่ยวได
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บทคัดยอ
การออกแบบนิทรรศการเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและการเรียนรูแพทยแผนไทยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราช
วรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาองคความรูดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ไดแกอัตลักษณและกิจกรรมภายในวัด
โพธิ์ และออกแบบบูธ นิ ท รรศการเพื่ อ ประชาสัมพั นธ วั ดโพธิ์ เป น การวิ จั ยที่ เป นการทํ างานรว มกั น ของ 3 หน ว ยงานไดแก
หนวยงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนวยงานกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก และหนวยงานวัดโพธิ์ หรือ
Participatory Action Research (PAR) ตลอดทั้ ง กระบวนการ ตั้ ง แต ก ารหาข อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ปฐมภู มิ การสั ง เกตการณ
นักทองเที่ยว การวิเคราะหสรุปขอมูล จนถึงขั้นการออกแบบสรางสรรคบูธนิทรรศการและสื่อผสม (Multimedia) ผลการวิจัยได
บูธนิทรรศการที่รวมสมัย ที่ไดแนวความคิดจากการจําลองและบริบทของวัดสูความเปนพิพิธภัณฑในรูปแบบนิทรรศการ โดยมี
จุดเดนคือเขามอฤาษีดัดตน โดยมีผนังแผออกดานขางโดยรอบคลายระลอกคลื่นตอเนื่องทั้งบริเวณ เปรียบไดกับการเผยแพรองค
ความรูจากศูนยกลางวัดโพธิ์สูสากล องคประกอบของผนังบันทึกบันทึกภาพวาดและภาพถายและตัวอักษรบรรยายเรื่องราว ทํา
หนาที่เปนสื่อประกอบการบรรยายของวิทยากรพระมัคคุเทศน โดยสามารถใชประกอบการบรรยายใหเห็นภาพรวมของวัดโพธิ์ได
ในเวลาเพียงครึ่งชั่วโมง เปนสื่อการสอนใหนักทองเที่ยวสามารถทราบขอมูลของวัดโพธิ์ไดจํานวนมากขึ้น หลายรอบมากขึ้น โดย
ในภาพรวมผูที่มาเยี่ยมชมนิทรรศการมีความพึงพอใจตอการออกแบบสรางสรรคบูธนิทรรศการวัดโพธิ์อยูในระดับมาก
คําสําคัญ การออกแบบ, บูธนิทรรศการ, การสงสริมการทองเที่ยว, วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร, มหกรรม
สมุนไพรแหงชาติ

ABSTRACT
The objectives of the exhibition design for promoting tourism and learning of Thai
traditional medicine tourism at Wat Phra Chettuphon Wimon Mangkhalaram
Ratchaworamahawihan (Wat Pho) were to study health tourism knowledge such as identities
and activities in Wat Pho and to design the exhibition booth for promoting Wat Pho. This study
was a collaboration of 3 agencies, namely Srinakharinwirot University, Department of Thai
Traditional and Alternative Medicine and Wat Pho or participatory action research (PAR)
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throughout the study period from primary and secondary data collection, tourist observations,
data analysis as well as design and creation of exhibition booth and multimedia.The result of
this study is the contemporary exhibition booth by transforming simulation concept and context
of Wat Pho into a museum in form of exhibition. The highlight of this exhibition booth is Thai
hermit exercises’ Khao Mor with the walls extended to both sides surrounding like a continuous
ripple which is comparable to the dissemination of knowledge Wat Pho to international level.
The composition of the wall which consist of drawings and photos, and texts describing the
story act as media for guides which are monks at Wat Pho. These can be used to describe the
overall picture of Wat Pho in just half an hour and used as instructional media to make more
tourists know about Wat Pho and can be used repeatedly. In overall, it was found that the
visitors of this exhibition booth were highly satisfied with the design and creation of Wat Pho
exhibition booth.
นิยามศัพทเฉพาะ
การออกแบบนิทรรศการเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว หมายถึง การออกแบบที่มีการวิเคราะหสถานที่ทองเที่ยวดานอัตลักษณและ
กิจกรรมการทองเที่ยว การวิเคราะหบริบทที่เชื่อมโยงสอดคลองกันระหวางสถานที่ทองเที่ยวและพื้นที่นําเสนอ โดยสังเคราะห
ถายทอดออกมาในรูปแบบของสื่อนิทรรศการรวมสมัย

บทนํา
การจัดแสดงนิทรรศการมีความสําคัญเปนอยางมาก เปนการนําเสนอแนวความคิด การใหความรู การศึกษา การ
สื่อสารทางสังคมวัฒนธรรม ตลอดจนกอใหเกิดการตอยอดทางนวัตกรรมมากมายตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันโดยการจัดแสดง
นิทรรศการมีหลายขนาด และรูปแบบ ตั้งแตขนาดเล็กไปถึงขนาดใหญ ตลอดจนจัดงานนิทรรศการสามารถจัดไดทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร นิทรรศการสามารถเรียกไดหลายแบบตามขนาดของงาน ไดแกงานแสดง Fair หรือนิทรรศการขนาดใหญที่มี
บริเวณกวางขวาง งานมหกรรม หรือ Exposition หมายถึง นิทรรศการขนาดใหญมโหฬารระดับชาติหรือนานาชาติ
ประเทศไทยมีการจัดแสดงนิทรรศการที่แสดงใหเห็นถึงศักยภาพทางดานภูมิปญญาทางการแพทยแผนไทยเปนประจําทุก
ป คือ งานมหกรรมสมุนไพรแหงชาติ ซึ่งครั้งนี้จัดเปนครั้งที่ 15 ภายใตแนวคิด "โลกมั่นใจ สมุนไพรไทย ภูมิปญญาไทย" วันที่ 1821 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนยแสดงสินคาเมืองทองธานี เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ องคความรูดานศาสตรการแพทยแผนไทย
การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรระดับชาติ และสนับสนุนการขับเคลื่อนเชิง
วัฒนธรรมภูมิปญญาไท สุขภาพวิถีไท
โดยประเทศไทยถือ ไดว าเป นศู นย กลางของภู มิภาคดานการคมนาคม มี ชื่ อ เสี ยงเรื่อ งประเพณี วั ฒ นธรรม อาหาร
ตลอดจนการนวดไทย ถือเปนอัตลักษณความงดงามของภูมิปญญาดั้งเดิมดานการดูแลรักษาสุขภาพ ซึ่งเปนความภาคภูมิใจของ
คนในชาติ การนวดไทยหรือหัตถเวชกรรมไทยเปนศาสตรและศิลปอีกแขนงหนึ่ง ที่สําคัญของหลักวิชาการแพทยแผนไทย ในการ
ตอสูกับโรคภัยไขเจ็บตางๆ เปนภูมิปญญาที่พัฒนามาเปนลําดับจากการแพทยแผนอินเดีย จีน ตะวันตกตามลําดับ เปนภูมิปญญา
ไทยที่ไดผานการบูรณาการ รวมกับองคความรูของศาสตรการแพทยในระบบการแพทยอื่นๆ จนพัฒนาเปนการดูแลรักษาสุขภาพ
แบบไทย ที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว และไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง ทั้งในประเทศ และในระดับนานาชาติ
การแพทยแผนไทยครั้นในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นพบหลักฐานใน “กฎหมายตราสามดวง” ที่ตราขึ้นใน พ.ศ. 1998 มีการ
ระบุศักดินาของขาราชการพลเรือนที่ปฏิบัติงานดานการแพทยในตําแหนงตาง ๆ ตามลําดับ โดยแบงเปนกรมตาง ๆ หลายกรม
เชน กรมแพทยา กรมหมอยา กรมหมอกุมาร กรมหมอนวด กรมหมอยาตา กรมหมอวรรณโรค โรงพระโอสถ แตละกรมมีเจากรม
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และตําแหนง “ออกญาแพทยพงษาวิสุทธาธิบดี อะไภยพิรียบรากรมพาหุ จางวางแพทยาโรงพระโอสถ” ซึ่งเปนผูกํากับดูแลโรง
พระโอสถเปนผูที่ถือศักดินาสูงสุดในบรรดาขาราชการฝายหมอหลวง แสดงใหเห็นบทบาทสําคัญของแพทยปรุงยาซึ่งทําหนาที่ทั้ง
เสาะหารวบรวมและดูแลรักษาเครื่องยาสมุนไพรตาง ๆ รวมทั้งการปรุงยาหลวง และประสานงานกับหมอในกรมอื่น ๆ นอกจากนี้
กรมหมอนวดก็เปนกรมที่มีความสําคัญดวย เนื่องจาก “การนวด” เปนการบําบัดโรคพื้นฐานในสมัยนั้น ในเรื่องนี้ เดอลาลูแบร
(De la Loube`re) ราชทูตชาวฝรั่งเศส ซึ่งเดินทางมาเขาเฝาสมเด็จพระนารายณมหาราช ในสมัยอยุธยาไดบันทึกไววา “ในกรุง
สยามนั้น ถาใครปวยไขลง ก็จะเริ่มทําใหเสนสายยืด โดยใหผูชํานาญการในทางนี้ ขึ้นไปบนรางกายของคนไข และใชเทาเหยียบ ๆ
(สารานุกรมไทยฉบับเยาวชน,2561)
สมัยรัตนโกสินทรรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ 2 แหงราชวงศจักรี ไดโปรดเกลาฯ ใหมี
การรวบรวมตําราตาง ๆ ครั้งใหญ จากหมอหลวง หมอเชลยศักดิ์ และหมอที่เปนพระภิกษุสงฆทั่วพระราชอาณาจักร โดยใหพระ
พงษอํามรินทรราชนิกูล พระราชโอรสในสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชเปนนายกองผูรวบรวมตําราแพทยและตํารายาพระโอสถ
ที่รวบรวมขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2355 และมีการตรวจชําระอยางดีแลวนั้น พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยไดโปรดเกลาฯ
พระราชทานบางสวนใหจารึกลงบนหินออนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กวางยาวราว 30 เซนติเมตร ประดิษฐานไวที่วัดราชโอรสาราม ใน
พ.ศ. 2364 สองปหลังจากอหิวาตกโรคระบาดครั้งใหญ ที่กรุงเทพฯ จารึกตํารายาบนหินออน ซึ่งประดับบนกําแพงพระวิหารพระ
พุทธไสยาสน และที่ศาลารายหลังเล็กที่ปลูกติดกับกําแพงแกวหนาพระอุโบสถ ยังคงปรากฏอยูจนปจจุบัน
จากนั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 3 เสด็จขึ้นครองราชยไดโปรดเกลาฯ ใหบูรณปฏิสังขรณวัด
พระเชตุพนวิมลมังคลารามครั้งใหญ ใน พ.ศ. 2375 และโปรดเกลาฯ ใหพระยาบําเรอราชแพทยา พระราชโอรสในสมเด็จพระเจา
ตากสินมหาราช ทําหนาที่สืบหาตํารายาและตําราลักษณะโรคทั้งปวง มาจารึกไวบนแผนศิลาติดไวตามศาลาราย มีเรื่องเลาสืบตอ
กันมาวา ผูถวายตํารับยาตองสาบานตนวายาขนานนั้นตนไดใชมาและไมปดบังแลวใหพระยาบําเรอราชแพทยาตรวจดูอีกครั้ง ถา
เห็นวาดีก็ใหจารึกไว โดยใหจารึกชื่อเจาของตํารับยากํากับไวดวย จารึกเกี่ยวกับการแพทยแผนไทยนี้ แบงออกเปนหมวดตาง ๆ 4
หมวด ไดแก
1. หมวดเวชศาสตร เปนจารึกเกี่ยวกับโรคตาง ๆ วาดวยสมุฏฐานของการเกิดโรค พรอมระบุตํารับยาตาง ๆ ที่ใชแกโรค
นั้น ๆ ซึ่งมีจารึกไวถึง 1,128 ขนาน
2. หมวดเภสัชศาสตร เปนจารึกวาดวย สรรพคุณของเครื่องยาสมุนไพรแตละชนิด ทั้งที่เปนของไทยและของเทศ สวนที่ใช
ประโยชนและวิธีการใชประโยชน มีจารึกไว 113 ชนิด
3. หมวดหัตถศาสตร (การนวด) เปนจารึกแผนภาพของโครงสรางรางกายมนุษย แสดงที่ตั้งของเสนที่ใชนวด 14 ภาพ
และจารึกเกี่ยวกับการนวดแกขัดยอก แกปวดเมื่อย และแกโรคตาง ๆ อีก รวม 60 ภาพ
4. หมวดอนามัย (ฤๅษีดัดตน) เปนวิธีการบริหารรางกายหรือดัดตนสําหรับแกปวดเมือ่ ย จารึกเปนรูปฤๅษีดัดตนในทาตาง ๆ
มี 80 ทา แตละทามีคําอธิบายประกอบ
ปจจุบันจากการสํารวจในพบวา ภายในวัดพระเชตุพนฯ มีรูปหลอฤๅษีดัดตนหลงเหลืออยูเพียง 24 ตนเทานั้น ในปพ.ศ.
2559 ทางวัดจึงไดเชิญผูเชี่ยวชาญจากกรมพัฒนาการแพทยแผยไทยและการแพทยทางเลือก และนายชางสิบหมูจากกรม
ศิลปากร มาหารือรวมกันเพื่อจัดสรางฤๅษีดัดตนขึ้นใหมใหครบถวนและมีความสมบูรณแบบมากที่สุด โดยไดขอสรุปวา ฤๅษีดัด
ตนที่จะจัดสรางขึ้นใหมตองสมบูรณและถูกตองตามลักษณะในสมัยรัชกาลที่ 3 มากที่สุด (เดลินิวสออนไลน, 2559)
อีกทั้งยังมีจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ที่มีการรวบรวมจัดพิมพเปนตํารา ซึ่งยังคงใชเปนตําราตนแบบในการศึกษา
วิชาการแพทยแผนไทยในปจจุบันตอมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จขึ้นครองราชยใน พ.ศ. 2411 มีพระ
ราชประสงคที่จะพัฒนาการแพทยแบบดั้งเดิมของบรรพบุรุษใหกาวหนาทันสมัย และมีมาตรฐานที่เชื่อถือได ดังนั้นใน พ.ศ. 2413
สองปหลังขึ้นครองราชย จึงโปรดเกลาฯ ใหชําระตําราแพทยแผนไทยใหตรงกับของดั้งเดิม ซึ่งกอนหนานี้กระจัดกระจายและ
คัดลอกกันมาจนผิดเพี้ยนไปจากตนฉบับเดิมมาก และจดเปนหลักฐานไวในหอพระสมุดหลวง ตําราที่ชําระแลวนี้เรียกวา ตําราเวช
ศาสตรฉบับหลวง
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณลนเกลาลนกระหมอม แกปวงชนชาวไทย
นานัปการ พระราชกรณียกิจที่สําคัญยิ่งประการหนึ่ง คือการรวบรวมองคความรูดานการแพทยแผนไทยมาเผยแพรในวงกวาง ทํา
ภูมิปญญาไทยใหเปนรากฐานของชาติไทย และตามหลักฐานจารึกแผนศิลาวาดวยการปฏิสังขรณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ราชวรมหาวิหารครั้งรัชกาลที่3 จ.ศ.1193 ตรงกับวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2347 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว พระมหา
เจษฎาราชเจาสเด็จพระราชดําเนินทรงถวายผาพระกฐิน ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร และไดทอดพระเนตร
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เห็นพระอุโบสถ พระวิหาร พระระเบียง กุฏิ เสนาสนะตาง ๆ ชํารุดปรักหักพังมาก จึงมีพระราชศรัทธาจะปฏิสังขรณและขยาย
พื้นที่ใหมากกวาเดิม โดยมีพระราชโองการใหรื้อพระอุโบสถเดิม และกอเสนาสนะตาง ๆ มีการจารึกตําราการแพทยแผนไทยติด
ประดับไวตามศาลาราย เชน แผนฝดา ฝยอดเดียว แผนชัลลุกะ แผนลําบองราหู แผนกุมารและแมซื้อ อีกทั้งยังมีการจัดสรางฤๅษี
ดัดตนตั้งไวศาลาละ 4-5 รูป รวม 16 หลัง ซึ่งองคกรการศึกษาทางวิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESSCO)
ได ป ระกาศรับ รองศิลาจารึก วัด พระเชตุพ นวิม ลมัง คลารามราชวรมหาวิห าร เป น มรดกความทรงจํ าแหง โลก เมื่ อ วั น ที่ 27
พฤษภาคม 2554 นับเปนพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทําใหการแพทยแผนไทยมีความเจริญรุงเรือง เกิดคุณูปการแกปวงชนในวงกวาง
ดวยสํานึกพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อเปนการเทิดพระเกียรติและแสดงถึงความกตัญูกตเวที กรมพัฒนาการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก กระทรงสาธารณะสุข จึงเห็นควรถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแหงการแพทยแผนไทย” แด
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว พระมหาเจษฎาราชเจา และใหกําหนดวันที่29 ตุลาคมของทุกป เปน “วันภูมิปญญา
การแพทยแผนไทยแหงชาติ” ซึ่งนําความภาคภูมิใจมาสูชาวไทยตราบนถึงปจจุบัน เพื่อนอมรําลึกถึพระมหากรุณาธิคุณ แหงองค
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 ไดทรงโปรดเกลาฯ ใหมีการรวบรวมองคความรูดานการแพทยแผนไทย ยังคง
ประกอบภารกิ จ ใหญห ลวงนานั ปการ เพื่ อ สร า งความมั่น คงมั่ง คั่ ง สร า งความรมเย็น เป น สุขแก อาณาประชาราษฏร และ
ประเทศชาติอยางอเนกอนันต (กองคุมครองภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและการแพทยพื้นบาน, 2558)
งานมหกรรมสมุนไพรแหงชาติและการประชุมวิชาการประจําปการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทย
ทางเลือกแหงชาติ ครั้งที่ 15 เนื่องในงาน 100 ป การสาธารณสุขไทย (พ.ศ. 2461 – 2561) จัดระหวางวันที่ 18 – 21 กรกฎาคม
พ.ศ.2561 ณ อาคารชาเลนเจอร 1 – 2 และหองประชุมจูปเตอร 4 – 16 ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
โดยการจั ด งานครั้ ง นี้ ท างหน ว ยงานผู จั ด มี แ นวคิ ด การนํ า เสนอภู มิ ป ญ ญาการนวดไทยสู ม รดกโลก วั ด โพธิ์ เ ป น เปรี ย บดั ง
มหาวิทยาลัยแหงแรกที่มีองคความรูหลากหลายดาน แหลงองคความรูหนึ่งที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักในระดับสากล คือดานการนวด
ไทยแบบราชสํานัก และสมุนไพรแบบราชสํานัก ที่มีประวัติศาสตรความเปนมาที่ยาวนาน เปนศูนยกลางดานการแพทยแผนไทย
จําเปนอยางยิ่งที่ควรศึกษาบริบท เรื่องราว อัตลักษณ กิจกรรม เพื่อใหการเผยแพรสูสากลเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
การออกแบบ นิทรรศการสงเสริมการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูแพทยแผนไทย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

วัตถุประสงคการวิจัย

1.เพื่อศึกษาองคความรูดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ไดแก อัตลักษณและกิจกรรมภายในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา
ราม ราชวรมหาวิหาร
2.เพื่อออกแบบเสนอแนะแนวคิดการนําเสนองานนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราช
วรมหาวิหาร

ขอบเขตของการวิจัย และกรอบแนวคิด

ศึกษาศึกษาองคความรูดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพเบื้องตนเพื่อสื่อสารอยางงาย โดยมีกลุมเปาหมายที่เปน
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ ไดแกอัตลักษณและกิจกรรมภายในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร โดย
มีขอบเขตพื้นที่ขนาด 6 x 20 เมตร (120 ตร.ม.) เพื่อการประชาสัมพันธนิทรรศการ ในงานมหกรรมสมุนไพรแหงชาติและการ
ประชุมวิชาการประจําปการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือกแหงชาติ ครั้งที่ 15 เนื่องในงาน 100 ป
การสาธารณสุขไทย (พ.ศ. 2461 – 2561)
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ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย

1.ศึกษาเอกสารเวปไซด และขอมูลทุติยภูมิวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
2.ลงพื้นที่สังเกตการณการทองเที่ยว ถายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหววัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
3.ประชุมกลุมผูบริหารและคณะทํางานรวมกับหนวยงานกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ดานขอบเขต
พื้นที่การประชาสัมพันธนิทรรศการ ในงานมหกรรมสมุนไพรแหงชาติและการประชุมวิชาการประจําปการแพทยแผนไทย
การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือกแหงชาติ ครั้งที่ 15 เนื่องในงาน 100 ป การสาธารณสุขไทย (พ.ศ. 2461 – 2561)
4.สัมภาษณพระมัคคุเทศกประจําวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
5.วิเคราะหและสรุปเปนขอกําหนดดานอัตลักษณและกิจกรรม เพื่อใชในการออกแบบ
6.การเสนอแนะแนวความคิด Theme ในการออกแบบภาพลักษณงานมหกรรมการแพทยแผนไทย ซึ่งประกอบดวย
เรื่องราวองคประกอบของการแพทยแผนไทยทีส่ อดคลองกับอัตลักษณในการทองเที่ยววัดโพธิ์
7.นําเสนอแบบนิทรรศการ
8.เขียนแบบ จัดทํา Layout สําหรับการกอสรางนิทรรศการ
9.ออกแบบและจัดทําสื่อวิดีทัศนและของที่ระลึกเพื่อประกอบนิทรรศการ
10.จัดทําหนังสือประกอบการนิทรรศการ
11.ประเมินผลนิทรรศการ
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สรุปผลการวิจัย

ขอมูลที่ผูวิจัยศึกษาเปนขอมูลที่มีขอบเขตดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ อัตลักษณและกิจกรรมของวัดโพธิ์ ซึ่งเปนเพียง
ขอมูลสรุปเบื้องตนสําหรับใชในการประชาสัมพันธนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวเปนครั้งแรกใหเขาใจและเห็นภาพรวมเรื่องราว
กอนการศึกษาขอมูลเชิงลึกจากวัดโพธิ์ในบรรยากาศจริงตามอัธยาศัยตอไป ซึ่งมีขอมูลเรื่องราวที่นาสนใจเปนอยางมาก โดยขอมูล
นี้ผูวิจัยไดพิจารณาจากศักยภาพในการออกแบบสรางสรรคและนําเสนอนิทรรศการที่เปนรูปธรรมเปนสําคัญ โดยคัดเลือกมาเพื่อ
นําเสนอจํานวน 8 ดานดังนี้
ดานที่ 1 พระพุทธรูป
พระวิหารพระพุทธไสยาส หรือวิหารพระนอนตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือในเขตพุทธาวาส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลา
ราม พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวโปรดใหสรางพระพุทธไสยาส ขึ้นคราวบูรณปฏิสังขรณวัดพระเชตุพนครั้งใหญเมือ่ พ.ศ.
2375 และยังมีจิตรกรรมฝาผนังที่บันทึกสรรพวิชารายลอมรอบตัวพระวิหารตามแบบไทยประเพณีภายในวิหารที่มีความสวยงาม
และใหญเปนอันดับ 3 ของประเทศ มีลักษณะพิเศษที่พระบาทขององคพระ คือประดับมุกมงคล 108 ประการ พระระเบียงเปน
องคประกอบสวนหนึ่งที่สรางลอมรอบพระอุโบสถ เชื่อมตอดวยพระวิหารทิศอยูรอบพระอุโบสถทั้งสี่ทิศ เปนที่ประดิษฐานของ
พระพุทธรูปสําคัญ และสรางพระวิหารไวประจําสี่ทิศ พระระเบียงชั้นในประดิษฐานพระพุทธรูป 150 องค พระระเบียงชั้นนอก
ประดิษฐานพระพุทธรูป 244 องค เปนพระพุทธรูปที่รัชกาลที่ 1 โปรดเกลาฯ ใหอัญเชิญมาจากหัวเมืองฝายเหนือ ปจจุบันทางวัด
ไดบูรณปฏิสังขรณลงรักปดทอง พระพุทธรูปทุกองคลวนแตเปนเนื้อสําริด มีพุทธลักษณะงดงาม เปนพุทธศิลปในยุคสมัยตางๆ
ดานที่ 2 พระมหาเจดีย 4 รัชกาล
พระมหาเจดียทั้งสี่องคอยูในบริเวณกําแพงสีขาว ซุมประตูทางเขาเปนสถาปตยกรรมไทยประยุกตแบบจีน ประดับดวย
กระเบื้องเคลือบ เครื่องถวยหลากสีพระมหาเจดียแตละองคเปนเจดียยอไมสิบสองเพิ่มมุมสูง 42 เมตร ประดับกระเบื้องเคลือบ
และกระเบื้องเครื่องถวยลวดลายตางๆ สังเกตไดงาย องคประกอบดวยกระเบื้องเคลือบสีเขียว นามวา พระมหาเจดียศรีสรรเพช
ดาญาณ สรางในสมัยรัชกาลที่ 1 เพื่อครอบพระศรีสรรเพชญ ซึ่งเปนพระพุทธรูปยืนองคใหญสูง 16 เมตร ไดชะลอมาจาก
พระราชวังที่กรุงศรีอยุธยา ภายในบรรจุพระบรมธาตุ นับเปนพระมหาเจดียประจํารัชกาลที่ 1พระมหาเจดียองคที่ประดับดวย
กระเบื้องเคลือบสีขาว นามวา พระมหาเจดียดิลกธรรมกรกนิทาน สรางในสมัยรัชกาลที่ 3 ทรงพระราชอุทิศถวายแดพระบรมราช
ชนก คือรัชกาลที่ 2 นับเปนพระมหารัชกาลที่ 2 พระมหาเจดียองคที่ประดับดวยกระเบื้องเคลือบสีเหลือง นามวา พระมหาเจดีย
มุนีบัตบริขาร สรางในสมัยรัชกาลที่ 3 ทรงพระราชถวายอุทิศถวายเปนพุทธบูชา นับเปนพระมหาเจดียประจําพระองค
พระมหาเจดียองคที่ประดับดวยกระเบื้องเคลือบสีน้ําเงินเขม เปนพระมหาเจดียที่รัชกาลที่ 4 ทรงสรางขึ้นตามแบบพระเจดียศรี
สุริโยทัย กรุงศรีอยุธยา นามวา พระมหาเจดียทรงพระศรีสุริโยทัย เพื่อถวายเปนพุทธบูชา
ดานที่ 3 ทวารบาล
ทวารบาลไทย เริ่มตั้งแตสมัยร.1 วัดโพธิ์แหงนี้ไดมียักษเฝาวัด 2 คู 4 ตน คือ ยักษกายสีแดง, ยักษกายสีเขียว, ยักษกายสี
เทา และยักษกายสีเนื้อเกิดขึ้นซึ่งได ตัวจริงมีลักษณะคลายกับยักษในเรื่องรามเกียรติ์ทวารบาลจีน ลั่นถัน คือ ตุกตาหินยืนทาว
เอวถืออาวุธ แตงกายแบบงิ้ว เปนขุนนางฝายบู เปนนักรบ มือถืออาวุธ หนาตาดุเมื่อจองมอง มีเสื้อเกราะรัดตัวอยางทะมัดทะแมง
บางรูปก็เหมือนทหารยืนประจําการอยู เปนนักรบระดับขุนพลทําหนาที่คลายsecurity guard ประจําวัดโพธิ์ ในปจจุบัน ทวาร
บาลฝรั่ง ตุกตาจีนแตงกายแบบฝรั่ง เปนรูปมารโคโปโล คือ ฝรั่งคนแรกที่เดินทางเขาไปในประเทศจีน และเผยแพรอารยธรรม
ตะวันตกใหแกชาวจีน มีอยู 4 คู
ดานที่ 4 ชาติพันธุ
วัดโพธิ์ถือไดวาเปนคลายมิวเซียมที่บันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร ไมวาจะเปนเรื่องการคาขาย ภาษา เศรษฐกิจ การแพทย
จิตรกรรม สถาปตยกรรมที่เปนการรวม 3 สัญชาติ ไทย จีน ฝรั่ง เขาไวดวยกัน และองคความรูอีกมากมาย มาถึงปจจุบัน ทําให
เรื่องราวเหลานี้ตางเปนที่ชื่นชอบของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวตางชาติ ที่ตางเขามาวัดโพธิ์แหงนี้
ดานที่ 5 ศาลารายแมซื้อ
แมซื้อ เปนวิธีการที่บรรพบุรุษของเราคิดขึ้นเพื่อปกปองลูกหลานใหมีชีวิตที่ดี เด็กทุกคนที่เกิดมาตองมีแมซื้อประจําวันเกิด
คอยดูแลปกปองใหพนจากอันตรายทั้งปวง หลีกเลี่ยงการเจ็บไขไดงาย ทั้งยังเปนการสรางขวัญ และกําลังใจแกพอแมที่ตองเลี้ยง
ลูกๆของตนดวย ซึ่งทั้งหมดเปนการสื่อใหเห็นถึงความรักจากรุนสูรุน เมื่อแมซื้อเห็นเด็กทารกมีแมใหมซึ่งก็คือคนจึงเกิดความหวง
แหนอยากไดลูกกลับไปอยูกับตนจึงมักทําใหเกิดอาการเจ็บปวยสวนคนโบราณก็มักจะไมใหพูดวาเด็กทารกนารักแตมักจะใหพูดวา
นาเกลียดนาชังเพื่อไมใหแมซื้อนึกเสียดาย
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แมซื้อผูดูแลรักษาทารกที่เกิดวันอาทิตยมีชื่อเรียกวา วิจิตรมาวรรณ ศีรษะเปนสิงหมีผิวกายสีแดง
แมซื้อผูดูแลรักษาทารกที่เกิดวันจันทรมีชื่อเรียกวา วรรณนงคราญ ศีรษะเปนมามีผิวกายสีขาวนวล
แมซื้อผูดูแลรักษาทารกที่เกิดวันอังคารมีชื่อเรียกวา ยักษบริสทุ ธิ ศีรษะเปนควายมีผิวกายสีชมพู
แมซื้อผูดูแลรักษาทารกที่เกิดวันพุธมีชื่อเรียกวา สามลทัศ ศีรษะเปนชางมีผิวกายสีเขียว
แมซื้อผูดูแลรักษาทารกที่เกิดวันพฤหัสบดีมีชื่อเรียกวา กาโลทุกข ศีรษะเปนกวางมีผิวกายสีเหลืองออน
แมซื้อผูดูแลรักษาทารกที่เกิดวันศุกรมีชื่อเรียกวา ยักษนงเยาว ศีรษะเปนวัว มีผิวกายสีฟา
แมซื้อผูดูแลรักษาทารกที่เกิดวันเสารมีชื่อเรียกวา เอกาไลย ศีรษะเปนเสือ มีผิวกายสีดํา
ดานที่ 6 ศาลารายเสนประธานสิบ
เสนประธาน มีความสําคัญตอการบําบัดรักษาโรคดวยวิธีการนวดแผนไทย เพราะเปนโครงสรางที่ใชในการอธิบายถึงความ
เปนปกติสุข และความผิดปกติของรางกายได โดยเฉพาะความผิดปกติซึ่งมีสาเหตุมาจากการติดขัดหรือกําเริบของลม เชื่อกันวามี
เสนอยูในรางกายของเราถึง 72,000 เสน แตที่เปนเสนประธานแหงเสนทั้งปวงมีเพียง 10 เสนเทานั้น เสนประธานเปนทางเดิน
ของลม ซึ่งเปนพลังกายในที่หลอเลี้ยงรางกายใหทํางานไดตามปกติ (ประพจน เภตรากาศ, 2555)
ดานที่ 7 ฤๅษีดัดตน
เขามอ หรือสวนหยอม เปนสวนหินปลูกไมประดับที่รัชกาลที่ 3 โปรดเกลาฯ ใหรื้อขนกอนศิลาใหญ และเล็กซึ่งกอเปน
ภูเขาในสวนขวาในพระบรมมหาราชวังเขาฤๅษีดัดตน คือสวนสุขภาพแหงหนึ่งอยูใกลกับพระวิหารทิศ ใต เปนพระราชประสงค
ของรัชกาลที่ 1 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหรวบรวมการแพทยแผนโบราณ และศิลปวิทยาการครั้งกรุงศรีอยุธยาไว ทรง
พระราชดําริเอาทาดัดตนอันเปนการพักผอนอิริยาบถ แกปวดเมื่อยตามสวนตางๆ ของรางกาย คติไทยที่ยกยองฤๅษีเปนครู ผู
ประสิทธิ์ประสาทศิลปวิทยาการตางๆ เปนรูปปนฤๅษีดดั ตนทาตางๆ สมัยแรกสรางนั้นปนดวยดิน ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 3 หลอ
เปนเนื้อชินอยูจนถึงปจจุบันเดิมมีทั้งหมด 80 ทา แตปจจุบันคงเหลืออยู 24 ทา ตนไมทุกตนคือยา จึงมีสมุนไพรหลากหลายชนิด
มาประดับตกแตง
ดานที่ 8 อัตลักษณจากสินคาถวงเรือ
ตุกตาจีนขุนนางฝายพลเรือนหรือฝายบุน หนาตาอมยิ้มนิดๆสวมหมวกทรงสูงมือขางหนึ่งถือหนังสือ ขางหนึ่งลูบหนวด
เคราเหมือนกําลังครุนคิด สวมเสื้อคลุมยาวและรองเทา มองเปนคนภูมิฐาน เปนนักปกครอง นักวางแผน และขุนนางแหงราช
สํานัก ตุกตาจีนนักปราชญหรือซิ่วจาย หนาตาอมยิ้มสบายๆสวมหมวกทรงสูงมีรอยพับ ใบหนาเรียบ ไมมีหนวดเครา เหมือนคน
หนุม แตงตัวภูมิฐาน สวมเสื้อคลุมยาวพรอมรองเทา มือขางหนึ่งถือพัด หรือถือหนังสือ ทาทางเปนคนมีความรู ตุกตาจีนสามัญชน
คนทํางาน สวนมากเปนรูปชายไวเครา ใสหมวกฟาง มือขางหนึ่งถือเครื่องมือทํางาน ถือจอบ ถือแห ตุกตาสาวจีน รูปปนแบบ
ตางๆสวนมากมีหนาตาสดชื่นยิ้มแยม มีทั้งรูปเกลามวยผมผูกผา และมีผาคลุมผมพลิ้วบาง สวมเสื้อคลุมยาวกรอมรองเทา ตุกตา
รูปสิงโตคาบแกว รูปสลักสิงโตนิยมตั้งประดับที่เชิงบันได หรือหนาประตูทางเขาออกตามแตขนาด อาปากแยกเขี้ยว ในปากมีหิน
กอนกลมเล็กๆสามารถเอามือสอดเขาไปกลิ้งเลนได รูปสลักและรูปปนศิลาแบบจีน นอกจากมีรูปลักษณเหมือนคนแลว ยังมีรูป
กลอง รูปสัตว ชาง มา ควาย ไก ลิง หมู ตั้งประดับตามลานบริเวณเขตพุทธาวาส บางแหงอยูขางสวนหินขนาดใหญเล็ก ทุกตัวนั้น
ไมเพียงแตเปนตัวแทนแหงศิลปกรรมจีนเทานั้น ยังบอกถึงฝมือชางสลัก ชางปนวามีชั้นเชิงแฝงดวยภูมิธรรม ภูมิปญญา และ
ปรัชญาอันลุมลึกไวดวย (พระมหาอุดม ปฺญาโภ, สัมภาษณ 2561)
ขอมูลกิจกรรม
วัดโพธิ์เปรียบไดวาเปนมหาวิทยาลัยเปดแหงแรกของประเทศไทย ซึ่งเปรียบเสมือนตักศิลาใหความรูทางพุทธศาสนา ชาติ
พันธุ ประวัติศาสตร วรรณกรรม และการแพทยเปนตน เปนพหุวัฒนธรรมที่มีมาอยางยาวนาน ปจจุบันวัดโพธิ์มีการศึกษา
สงเคราะห ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดพระเชตุพน (ศพอ.พช.) ที่จัดตั้งมายาวนานกวา 40 ป ใหเยาวชนและ
ประชาชนทั่ ว ไปได เ ข า มาศึ ก ษาเรี ย นรู ทั้ ง การนวด สมุ น ไพร ดนตรี ไ ทย นาฏศิ ล ป โขน ศิ ล ปวั ฒ นธรรม การปฏิ บั ติ ธ รรม
พระพุทธศาสนา ตลอดจนภาษาจีนและอังกฤษอีกดวย

การออกแบบนิทรรศการ

ขั้นการนําเสนอแนวความคิด ผูวิจัยไดนําเสนอมุมมองของนักทองเที่ยว ผูวิจัยมีแนวคิดในการจําลอง
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วัดโพธิ์ในรูปแบบที่เปลี่ยนไปสูความเปนพิพิธภัณฑ เนื่องวัดโพธิ์ไดชื่อวามหาวิทยาลัยแหงแรก โดยนําเสนอมุมมองผานสายตาของ
นักทองเที่ยวจําลองจุด Landmark ที่เปนอัตลักษณของการทองเที่ยวภายในวัดโพธิ์ ตลอดจนการใหขอมูลกิจกรรมของวัด ดวย
รู ป แบบการนํ า เสนอที่ เ รีย บง า ย ร ว มสมั ย สี แ ละรู ป แบบของบู ธ ที่ มี ค วามเรี ยบง า ยดว ยลายเส น สเกตซ ประกอบภาพถ าย
รายละเอียดการเลาเรื่อง และตัวอักษรบรรยายเรื่องราวอัตลักษณตางๆของวัดโพธิ์ โดยออกแบบโครงสรางผนังจากจุดศูนยกลาง
เขามอฤๅษีดัดตนแผออกดานขางคลายระลอกคลืน่ เปนผนังตอเนื่องไป เปรียบไดกับการเผยแพรองคความรูจ ากศูนยกลางวัดโพธิส์ ู
สากล
การใช รู ป ทรงเรขาคณิตจากทรงกระบอกนี้ มีกุศ โลบาย เพื่ อ ต อ งการให เกิดความแตกตา งจากสถานที่ จริงไมใหมี
ผลกระทบตอภาพจํา หรือบิดเบือนเรื่องราวอัตลักษณของรูปทรงองคประกอบภายในสถานที่จริง สวนภาพประกอบใชลายเสน
สเกตซขาวดําเพื่อเปนการตัดทอนสีสันและรายละเอียดใหเหลือเพียงเนื้อหา แกนแกนของอัตลักษณดานตางๆ ของวัดโพธิ์ และยัง
ทําใหเกิดมุมมองใหมแกนิทรรศการและกลมกลืนกันดวย

ภาพ 2 แนวคิดโครงสรางนิทรรศการวัดโพธิ์ขนาดบูธกวาง 6 เมตร ยาว 20 เมตร สูง 3 เมตร
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ภาพ 3 รางแนวคิดเรื่องราวการนําเสนอกราฟก

ขั้นการพัฒนาแบบเพื่อการกอสราง
ผูวิจัยไดถายทอดอัตลักษณเรื่องราวที่สําคัญของวัดโพธิ์ในรูปแบบภาพวาดและภาพถาย เพื่อการเลาเรื่องราวของวัด
โพธิ์ โดยมีลําดับที่สอดคลองกับผังของวัดโพธิ์สถานที่จริง โดยเริ่มตนจากการเดินเขาประตูรั้วทองเที่ยวชม Landmark
องคประกอบตาง ๆ ไปเรื่อย ๆ กระทั่งออกจากรั้ววัดโพธิ์อีกครั้งดังผังแสดงทางเขา-ออก

ภาพ 4 ผังแสดงการเขา-ออกนิทรรศการ
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ภาพ 5 ผังแสดงกราฟกที่มีความเชื่อมโยงระหวางภาพวาดและภาพถายเพื่อเลาเรื่อง
แสดงความสวยงามของสถานที่และเรื่องราว Landmark องคประกอบตาง ๆ ของวัดโพธิ์
ขั้นการนําเสนอนิทรรศการ
ชื่อบูธนิทรรศการ “วัดโพธิ์ ผานกาลเวลา สูความรวมสมัย” ในงานมหกรรมสมุนไพรแหงชาติและการประชุมวิชาการ
ประจําปการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือกแหงชาติ ครั้งที่ 15 เนื่องในงาน 100 ป การ
สาธารณสุขไทย (พ.ศ. 2461 – 2561) จัดระหวางวันที่ 18 – 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร 1-2 และหอง
ประชุมจูปเตอร 4 - 16 ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

ภาพ 6 นิทรรศการที่มีการนําฤๅษีดัดตนของจริงทั้งหมด 9 ตนจากวัดโพธิ์มาตั้งบนเขามอจําลองในนิทรรศการ
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ภาพ 7 ดานหนาของนิทรรศการ

ภาพ 8 กิจกรรมการนําเที่ยววัดโพธิ์จําลอง พาเที่ยวโดยวิทยากรมัคคุเทศก พระมหาอุดม ปฺญาโภ
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ภาพ 9 จุดเดนพระพุทธไสยาส พรอมวิดีทัศนประชาสัมพันธเรื่องราววัดโพธิ์

ภาพ 10 กิจกรรมภายในบูธนิทรรศการ การสาธิตกายบริหารฤๅษีดดั ตน วัดโพธิ์
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ภาพ 11 ดานหลังของนิทรรศการที่สื่อถึงอัตลักษณของชุมชนในพื้นที่และการเดินทางมาวัดโพธิ์
บูธนิทรรศการสามารถลดเวลาบรรยายของวิทยากรมัคคุเทศก พระมหาอุดม ปฺญาโภ ใหเห็นภาพรวมของวัดโพธิ์
ไดเหลือเพียงครึ่งชั่วโมง ทําใหเปนสื่อการสอนใหนักทองเที่ยวสามารถทราบขอมูลของวัดโพธิ์ไดจํานวนมากขึ้น หลายรอบขึ้น
เนื่องจากสถานที่จริงวัดโพธิ์มีสถานที่กวางขวางมาก ทําใหการเขาถึงขอมูลจากการฟงบรรยายจากผูรูที่รูจริง หรือวิทยากร
มัคคุเทศกประจําวัดเปนไปไดไมทั่วถึง ทําใหพลาดโอกาสในการรับรูการสรุปขอมูลที่สําคัญ และการซักถามจากวิทยากร

อธิปรายผล

จากการสรางสรรคผลงานที่ผานมาการออกแบบนิทรรศการเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูแพทยแผนไทยวัด
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม ผูวิจัยไดดําเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานวาผูที่มาเยี่ยมชมผลงานมีความพึงพอใจกับผลงานการ
ออกแบบนิทรรศการเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว เพื่อการเรียนรูแพทยแผนไทย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
มากนอยเพียงใด สําหรับเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List)
แบบประมาณคา (Rating scale) และขอคําถามปลายเปด (open-end question)การประเมินผลไดรับแบบประเมินกลับมา
จํานวน 48 ชุด การเก็บรวบรวมจากผูที่มารวมงานมหกรรมสมุนไพรแหงชาติ ครั้งที่ 15 ระหวางวันที่ 18 - 21 กรกฎาคม 2561
ณ Challenger 2 Impact เมืองทองธานี โดยนําเสนอผลการศึกษาไดดังนี้
สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอ มูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอ มูลดานความพึงพอใจตอการออกแบบสรางสรรคบูธนิทรรศการวัด
สวนที่ 1 การประเมินครั้งนี้มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 48 คน สวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ
56.3 รองลงมาเปนเพศชายจํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 43.8 กวารอยละ 41.7 มีอายุในชวง 40-59 ปจํานวน 20 คน กวา
รอยละ 52.1 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีจํานวน 25 คน มีรายไดตอครัวเรือนสวนใหญอยูที่ต่ํากวา 20,000 บาท จํานวน 17 คน
คิดเปนรอยละ 35.4 และประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัวเปนสวนใหญจํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 35.4 จากผูตอบ
แบบสอบถาม สวนใหญเคยไปเยี่ยมชมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพธิ์จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 72.9 และไมเคย
ไปเยี่ยมชมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพธิ์จํานวน13 คน คิดเปนรอยละ 27.1
สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลดานความพึงพอใจตอการออกแบบสรางสรรคบูธนิทรรศการวัดโพธิ์
ในสวนนี้ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจตอการออกแบบสรางสรรคบูธนิทรรศการวัดโพธิ์ในรูปแบบของ
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงแบนมาตรฐานโดยมีการกําหนดระดับการใหคะแนนแบงออกเปน 5 ระดับ จากจํานวนผูตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 48 คน พบวา ในภาพรวมมีความพึงพอใจตอการออกแบบสรางสรรคบูธนิทรรศการวัดโพธิ์อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลีย่
อยูที่ (𝑥𝑥̅ = 4.12) และเมื่อพิจารณาในแตละดานพบวาจากผนังที่แสดงเรื่องราวของวัดโพธิ์ทั้งหมด 12 ผนัง ผนังที่แสดงเรื่องราว
ฤๅษีดัดตน 80 ทําใหผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดโดยมีคาเฉลี่ย (𝑥𝑥̅ = 4.27) รองลงมาผนังแสดง
เรื่องราวศาลารายแมซื้ออยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย (𝑥𝑥̅ = 4.23) ผนังแสดงเรื่องราวพระมหาเจดีย 4 รัชกาลอยูในระดับ
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มากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย (𝑥𝑥̅ = 4.23) และผนังแสดงเรื่องราวพระพุทธปฏิมากรโบราณอิริยาบถนั่งและยืนที่พระระเบียง วัดพระ
เชตุพนอยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ย (𝑥𝑥̅ = 4.19)
การที่ผูตอบแบบสอบถามไดมาเที่ยวชมบูธนิทรรศการวัดโพธิ์ในครั้งนี้ทําใหอยากไปเยี่ยมชมสถานที่จริงของวัดโพธิ์มากขึ้น
เพียงใด ผลประเมินอยูในระดับมากที่สุดโดยมีคาเฉลีย่ (𝑥𝑥̅ = 4.23) โดยผนังที่แสดงเรื่องราวศาลารายนวด (จารึกเสนประธานสิบ)
ทําใหอยากไปเยี่ยมชมสถานที่จริงของวัดโพธิ์มากขึ้นอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย (𝑥𝑥̅ = 4.21)
ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาเรื่องราวที่นํามาจัดแสดงในผนังบูธวัดโพธิ์นี้ ไดแสดงเนื้อหาและอัตลักษณวัดโพธิ์ไดครบถวนอยู
ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย (𝑥𝑥̅ = 4.19) โดยผนังที่แสดงเรื่องราวเรื่องราวการเดินทางสมัยกรุงรัตนโกสินทร ชุมชนรอบวัดโพธิ์ อยู
ในระดับมากมีคาเฉลี่ย (𝑥𝑥̅ = 4.17) และผนังแสดงเรื่องราวพระมหาเจดีย 4 รัชกาลอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย (𝑥𝑥̅ = 4.17)
ผูตอบแบบสอบถามไดรับขอมูลและความรูเกี่ยวกับวัดโพธิ์ “หลัง” จากไดเที่ยวชมบูธนิทรรศการวัดโพธิ์ในครั้งนี้อยูใน
ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย (𝑥𝑥̅ = 4.10) ผนังแสดงเรื่องราวทวารบาล (ยักษไทย) อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย (𝑥𝑥̅ = 4.08) และ
ผนังที่แสดงเรื่องราวนักทองเที่ยวในปจจุบันอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย (𝑥𝑥̅ = 4.08)
โดยรวมแลวผูตอบแบบสอบถามไดรับขอมูลและความรูเกี่ยวกับวัดโพธิ์ในการมาเที่ยวชมบูธนิทรรศการวัดโพธิ์ในครั้งนี้
มากนอยเพียงใด ผลประเมินอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ (𝑥𝑥̅ = 3.98)
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บทคัดยอ
วัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อ 1. เพื่อวิเคราะหบริบทชุมชนและกระบวนการออกแบบเครื่องประดับเงินของชุมชนรอบ
อุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 2. เพื่อพัฒนากระบวนการออกแบบเครื่องประดับเงินวัฒนธรรมแหงอนาคต
ของชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย และ 3. เพื่อประเมินกระบวนการออกแบบเครื่องประดับเงิน
วัฒ นธรรมแห งอนาคตของชุ มชนรอบอุ ท ยานประวัติ ศาสตรศ รีสั ชนาลัย จังหวัด สุโขทั ย เครื่องมือ ที่ ใช ในการวิจั ย คื อ การ
สัมภาษณเจาะลึก สังเกตแบบไมมีสวนรวม การสนทนากลุม แบบสอบถาม สัมมนา และจัดนิทรรศการ ผลการวิจัย พบวา ชุมชน
ที่ยินดีใหความรวมมือในการวิจัยคือ ชุมชนศรีสัชนาลัยและชุมชนทาชัย ซึ่งมีกระบวนการออกแบบเครื่องประดับเงินที่เหมือนกัน
คือ แนวคิดในการออกแบบ สรางตนแบบ การตรวจสอบคุณภาพ ทดสอบตลาด และการผลิตจําหนาย การพัฒนากระบวนการ
ออกแบบเครื่องประดับเงินวัฒนธรรมแหงอนาคต พบวา มี 7 ขั้นตอน คือ กําหนดขอบเขตของปญหา การรวบรวมขอมูล วิธี
แกป ญ หา แนวคิดในการออกแบบ การรางแบบ สรางตน แบบ และการสรุป และประเมิน ผล ผลการประเมิน กระบวนการ
ออกแบบเครื่องประดับเงินวัฒนธรรมแหงอนาคตโดยผูทรงคุณวุฒิ พบวา ปราชญชุมชน มีความพึงพอใจตอเครื่องประดับเงินชุด
ปลายทาง อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยรวม 4.81 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35 นักวิชาการ พบวา มีความพึงพอใจตอ
เครื่องประดับเงินชุดบุบผาแรกแยม อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยรวม 4.72 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 นักออกแบบ
พบวา มีความพึงพอใจตอเครื่องประดับเงินชุดปลายทาง อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยรวม 4.62 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.50 และผลการประเมินโดยผูป ระกอบการ พบวา มีความพึงพอใจตอเครื่องประดับเงินชุดบุษกร อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย
รวม 4.79 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.30
คําสําคัญ : กระบวนการออกแบบ วัฒนธรรมแหงอนาคต เครื่องประดับเงิน
ชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย
ABSTRACT
The purpose of this research had three folds: 1. to analyze the community context, and the design
process for silver jewellery across the communities of the Si Satchanalai Historical Park, Sukhothai Province;
2. to develop the future design process for cultural silver jewellery across these communities; and 3. to
evaluate the future design process for cultural silver jewellery across these communities. The research
instruments included in-depth interview, non-participatory observation, focus group discussion,
questionnaires, seminar, and displaying. The future design process for cultural silver jewellery comprised 7
areas, namely: 1.data collection, 2. identification of scope of problems, 3. solutions, 4.design concept, 5.
sketching, 6) prototyping, and 7) evaluation and conclusion. The evaluation of future cultural silver jewellery
design process involved 10 aspects including 1. situation, 2.features 3. concept, 4. design selection,
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5.prototyping, 6. evaluation, 7. circular products, 8. product background, 9. sustainable materials, and
10).public relations. The evaluation result suggests a highest level of satisfaction on the silver jewellery 10
collections as rated by the community sages for the Devious Collection with mean=4.81, S.D.=0.35; by
academics for the Blooming Collection with mean=4.72, S.D.=0.49; by the designers for the Devious
Collection with mean=4.62, S.D.=0.50; and by the entrepreneurs for the Lotus Collection with mean=4.79,
S.D.=0.30.
Keywords : Design Process,Culture of the Future, Silver Jewellery,
The Communities of the Si Satchanalai Park
บทนํา

อุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย เปนอีก 1 ใน 10 อุทยานประวัติศาสตรในประเทศไทยที่มีความงดงามทั้งในดาน
สถาปตยกรรมและศิลปกรรมที่เปนเอกลักษณ เฉพาะตัวแสดงใหเห็น ถึงวัฒ นธรรมของชาวไทยในอดีต เมื่อ พ.ศ.2496 กรม
ศิลปากรไดเขามาดูแลปรับปรุงเมืองโบราณศรีสัชนาลัย โดยจัดทําเปนโครงการอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย จนองคการ
ศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร แ ละวั ฒ นธรรมแห งสหประชาชาติ หรื อ ยู เนสโก (UNESCO) ยกย อ งให เป น มรดกโลกร ว มกั บ อุ ท ยาน
ประวัติศาสตรสุโขทัยและอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร โดยรอบอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัยมีการผลิตเครื่องประดับ
เงิน อยู 2 ตําบลคือ ตําบลศรีสัชนาลัย และตําบลทาชัย ซึ่งมีความโดดเดนในดานเดียวกันคือการผลิตเครื่องประดับเงินที่มีการสืบ
ทอดมาจากบรรพบุรุษจนถึงปจจุบันนั่นเอง ผลิตภัณฑชุมชนประเภทเครื่องเงิน เปนผลิตภัณฑท่ีผลิตออกสูตลาดเหมือนกัน ซึ่ง
อาจแตกตางกันที่รูปแบบเทคนิคและกระบวนการผลิต ตลอดจนการใชภูมิปญญาของแตละชุมชนที่ไดรับการสืบทอดมาจาก
บรรพบุรุษ ทั้งนี้เครื่องประดับเงินเปนงานศิลปหัตถกรรมที่ประณีต งดงามและมีคุณคา มนุษยรูจักนําเงินมาใชประโยชนนานพอ
กับการนําทองคํามาใช การทําเครื่องประดับเงินของไทยมีมาตั้งแตสมัยสุโขทัยในอดีตเปนหัตถกรรมพื้นบานทําใชเฉพาะใน
ครอบครัว ตอ มาไดแพรหลายทํ ากันอยางกวางขวางกระบวนการผลิต แบบพื้ นบ านของชาวนาซึ่ง เป นการผลิต โดยการใช
เครื่องมืออยางงายที่หาไดในทองถิ่น (ทศพร หุนแกว, 2551, หนา 2-3)
เครื่องประดับเงินของชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย นั้นเกิดขึ้นมาจากการทําเลียนแบบ
เครื่องทองลายโบราณสุโขทัย แตกตางตรงวัตถุดิบในการทํา ซึ่งจะใชเม็ดเงินบริสุทธิ์ รูปแบบ ลวดลายไดมาจากเครื่องประดับ
โบราณ และไดมาจากลวดลายของชิ้นสวนตาง ๆ ในงานจิตรกรรม ประติมากรรมในสมัยสุโขทัย (ฐากูร โกมารกุล ณ นคร, 2556,
หนา 102-103) เกิดจากความมุงมั่นตั้งใจในการผลิต จนทําใหเครื่องประดับเงิน มีชื่อเสียงเปนที่รูจักอยางแพรหลาย มีรูปแบบ
ลวดลายที่สวยงาม มีคุณ คาเปนเอกลักษณ ที่แตกตางจากเครื่องประดับอื่นๆ เครื่องประดับเงินจึงนับวาเปนเครื่องประดับ ที่
ทรงคุณคา เปนภูมิปญญาไทยที่ควรสงเสริมและอนุรักษไวใหเยาวชนคนรุนหลังไดเรียนรู ไดศึกษาสืบทอดเปนมรดกวัฒนธรรมที่
ล้ําคาของชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย แมวาการทําเครื่องประดับเงินจะนํารายไดและความสามาน
ฉันทสูระบบครอบครัวดังที่ชุมชนเปนอยู แตกระนั้นเครื่องประดับเงินของชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย จังหวัด
สุโขทัย โดยภาพรวมกลับยังมีสภาพการณ ที่ไมแตกตางจากเดิมที่เคยเปนมาเทาใดนัก กลาวคือยังไมสามารถพัฒนาลักษณะ
รูปแบบศิลปหัตถกรรมและพัฒนาการจัดการเครื่องประดับเงินในเขตพื้นที่ชุมชนของตนใหกาวลวงไปจากเดิมดังที่ไดกลาวไวใน
ตอนตน
เพื่อใหสามารถมองเห็นภาพของความแตกตางระหวางลักษณะรูปแบบศิลปหัตถกรรมและการจัดการผลิตภัณ ฑ
เครื่องประดับเงินของชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยอยางกระจางชัด ผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนา
กระบวนการออกแบบเครื่องประดับเงินวัฒนธรรมแหงอนาคตของแตละชุมชนมาประยุกตใชในการออกแบบเครื่องประดับเงิน
ทั้งนี้เพื่อประโยชนตอการผลิตเครื่องประดับเงินของทุกชุมชนในประเทศไทย จะไดนําเอาผลการศึกษาไปปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการออกแบบเครื่องประดับเงิน ลักษณะรูปแบบที่ทันสมัย มีพัฒนาการที่กาวหนาไดอยางรวดเร็ว และมีทิศทางที่ชัดเจน
นอกจากนั้นการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ยังจะเปนประโยชนตอกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย และกรมศิลปากร รวมทั้ง
หนวยงานตางๆ เพื่อใชเปนขอมูลในการสงเสริมและพัฒนาทั้งทางดานการผลิตและจําหนาย จะเปนประโยชนตอการศึกษาดาน
ศิลปกรรมทองถิ่นในทุกระดับการศึกษาเปนอยางยิ่ง ผูวิจัยนี้มีเปาหมายหลักเพื่อการพัฒนากระบวนการออกแบบเครื่องประดับ
เงินวัฒนธรรมแหงอนาคตของชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยการศึกษากระบวนการออกแบบ
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ของแตละกลุมชุมชน เพื่อสามารถพัฒนาเครื่องประดับเงินของชุมชนใหมีคุณภาพเทียบเทาสากล ทําใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง
และเปนพลังขับเคลื่อนสูการแกไขปญหาของ สังคมและประเทศชาติไดในอนาคต
จุดมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะหบริบทชุมชนและกระบวนการออกแบบเครื่องประดับเงินของชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนา
ลัย จังหวัดสุโขทัย
2. เพื่อพัฒนากระบวนการออกแบบเครื่องประดับเงินวัฒนธรรมแหงอนาคตของชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตรศรีสัช
นาลัย จังหวัดสุโขทัย
3. เพื่อประเมินกระบวนการออกแบบเครื่องประดับเงินวัฒนธรรมแหงอนาคตของชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตร
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ขอบเขตการวิจัย
การพัฒนากระบวนการออกแบบเครื่องประดับเงินวัฒนธรรมแหงอนาคตของชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนา
ลัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งผูวิจัยไดแบงขอบเขตในการศึกษาออกเปน 6 ดานดังนี้
1. ขอบเขตดานพื้นที่ในการพัฒนากระบวนการออกแบบเครื่องประดับเงิน
1.1 ชุมชนศรีสัชนาลัย ไดแก กลุมทองเอกรัช กลุมพนมเครื่องเงินสุโขทัย
1.2 ชุมชนทาชัย ไดแก กลุมลําตัดเงินโบราณ กลุมเงินบานชางแอด
2. ขอบเขตดานบริบทชุมชนและกระบวนการออกแบบเครื่องประดับเงินของชุมชน
2.1 เนื้อหาดานบริบทชุมชน ไดแก ชุมชนศรีสัชนาลัย และชุมชนทาชัย ประกอบดวยขอมูล 3 ดาน คือ ขอมูล
ทั่วไป ขอมูลเกี่ยวกับเครื่องประดับเงิน และแนวโนมในการผลิตเครื่องประดับเงิน (อดีต ปจจุบัน อนาคต)
2.2 เนื้อหาดานกระบวนการออกแบบเครื่องประดับเงินศรีสัชนาลัย ประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ แนวคิดในการ
ออกแบบ สรางตนแบบ การตรวจสอบคุณภาพ ทดสอบตลาด และการผลิตและจําหนาย
3. ขอบเขตดานการออกแบบผลิตภัณฑวัฒนธรรมแหงอนาคต
ผูวิจัยไดการศึกษาขอมูลดานเอกสารและวิเคราะหแนวคิดเชิงเนื้อหาจากซารา (Sarah, 2013, p. 1) และจิรวัฒน
พิระสันต (2553, หนา 2) ประกอบดวยสาระสําคัญ 4 ดาน ไดแก ผลิตภัณฑหมุนเวียน ภูมิหลังผลิตภัณฑ วัสดุแบบยั่งยืน และ
การประชาสัมพันธ ตามลําดับ
4. ขอบเขตดานการประเมินเครื่องประดับเงินวัฒนธรรมแหงอนาคต
ผูวิจัยศึกษาขอมูลจากเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ เพื่อหาคาความถี่
รวมทั้งแบบสอบถามและการสัมภาษณจากผูทรงคุณวุฒิโดยเกณฑดังกลาวมีความสอดคลองกับเดวิส (Davis, 1982, p. 168)
และประยุกตใชเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑเครื่องเงิน (2549, หนา 2) รวมดวย เพื่อใหเกณฑดังกลาวมีความเปน
สากลมากขึ้น ประกอบดวย 6 ดาน ไดแก ความงาม วัสดุ ลักษณะเฉพาะ สีสัน ราคา และกระบวนการผลิต รวมถึงขอบเขตดาน
ผลิตภัณฑวัฒนธรรมแหงอนาคตของซารา (Sarah, 2013, p. 1) และจิรวัฒน พิระสันต (2553, หนา 2) ประกอบดวย 4 ดาน
ไดแก ผลิตภัณฑหมุนเวียน ภูมิหลังผลิตภัณฑ วัสดุแบบยั่งยืน และการประชาสัมพันธ ตามลําดับ
5. ขอบเขตดานการพัฒนาเครื่องประดับเงินวัฒนธรรมแหงอนาคต
ผูวิจัยศึกษาขอมู ลจากเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่ เกี่ยวของกับการออกแบบและพั ฒ นาเครื่องประดับ ทั้งใน
ประเทศไทยและตางประเทศ เพื่อหาคาความถี่ รวมทั้งแบบสอบถามและการสัมภาษณจากผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งกระบวนการดังกลาว
มีความสอดคลองกับราจิลิ (Rajili, 2015, pp. 303-313) ประกอบดวย 7 ขั้นตอน ไดแก การกําหนดขอบเขตของปญหา การ
รวบรวมขอมูล วิธีแกปญหา แนวคิดในการออกแบบ การรางแบบ สรางตนแบบ และการสรุปและประเมินผล ตามลําดับ
6. ขอบเขตดานการประเมินกระบวนการออกแบบเครื่องประดับเงินวัฒนธรรมแหงอนาคต
ผูวิจัยศึกษาขอมูลตาง ๆ จากเอกสาร งานวิจัยและตํารา ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ รวมทั้งแบบสอบถาม
แบบและการสัมภาษณจากผูทรงคุณวุฒิ เพื่อหาความถี่ โดยสามารถสรุปเนื้อหาสาระของขอบเขตดานการประเมินกระบวนการ
ออกแบบเครื่องประดับเงินวัฒนธรรมแหงอนาคต ประกอบดวย 6 ดาน ไดแก สถานการณ รูปลักษณ แนวความคิด การเลือก
แบบ การสรางตนแบบ และการประเมินผล รวมถึงขอบเขตดานผลิตภัณฑวัฒนธรรมแหงอนาคตของซารา (Sarah, 2013, p. 1)
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และจิรวัฒน พิระสันต (2553, หนา 2) ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก ผลิตภัณฑหมุนเวียน ภูมิหลังผลิตภัณฑ วัสดุแบบยั่งยืน และ
การประชาสัมพันธ ตามลําดับ
วิธีดําเนินการวิจัย
ขั้ น ที่ 1 ด า นบริ บ ทชุ ม ชนและกระบวนการออกแบบเครื่ อ งประดั บ เงิ น ของชุ ม ชน ผู วิ จั ย ศึ ก ษาบริ บ ทชุ ม ชนและ
กระบวนการออกแบบเครื่องประดับเงินของชุมชน โดยการเก็บขอมูลจากผูทรงคุณวุฒิ ศิลปนพื้นบาน ผูนาํ กลุม/ชุมชน นักวิชาการ
และตัวแทนชุมชน เพื่อรวบรวมเปนขอมูลบริบทชุมชนและกระบวนการออกแบบเครื่องประดับเงินของชุมชน ซึ่งสามารถสรุปเปน
ลําดับขั้นตอนดังนี้ คือ แนวคิดในการออกแบบ สรางตนแบบ การตรวจสอบคุณภาพ ทดสอบตลาด และการผลิตและจําหนาย
ตามลําดับ
ขั้นที่ 2 ดานสรางกระบวนการออกแบบและเกณฑการประเมินเครื่องประดับเงินวัฒนธรรมแหงอนาคต ผูวิจัยศึกษา
ดานเอกสารและขอมูลจากแบบสอบถามแบบมีโครงสรางและแบบสัมภาษณมาประยุกตใช ซึ่งแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ
วัฒนธรรมแหงอนาคต ประกอบดวยสาระสําคัญ 4 ดาน คือ ผลิตภัณฑหมุนเวียน ภูมิหลังผลิตภัณฑ วัสดุแบบยั่งยืน และการ
ประชาสัมพันธ ตามลําดับ สวนเกณฑการประเมินเครื่องประดับเงิน ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลจากเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่
เกี่ ย วข อ ง เพื่ อ หาค าความถี่ สามารถสรุ ป เกณฑ ดั ง กล าวได 6 ด า น คื อ ความงาม วั ส ดุ ลั ก ษณะเฉพาะ สี สั น ราคา และ
กระบวนการผลิต โดยนําแนวคิดและเกณฑดังกลาวมาขมวดรวมกันเปนเกณฑการประเมินเครื่องประดับเงินวัฒนธรรมแหง
อนาคต
ขั้นที่ 3 ดานการพัฒนาเครื่องประดับเงินวัฒนธรรมแหงอนาคต ผูวิจัยรวมกับนักออกแบบและศิลปนพื้นบาน ทําการ
ออกแบบตนแบบเครื่องประดับเงินทั้งหมด 10 ชุด โดยการรางแบบเครื่องประดับเงินวัฒนธรรมแหงอนาคตสําหรับกลุมตัวอยาง
2 ชุมชน ซึ่งแบงเปน 4 กลุม ทั้งนี้หลังจากปราชญชุมชน นักวิชาการ นักออกแบบและกลุมผูประกอบการ ใหขอเสนอแนะและ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบภาพรางตนแบบเครื่องประดับเงิน จากนั้นทําการปรับปรุงพัฒนาตนแบบและสรางตนแบบ
เพื่อนําตนแบบเครื่องประดับมาสนทนากลุมสําหรับตรวจสอบตามเกณฑประเมินเครื่องประดับเงินวัฒนธรรมแหงอนาคตตอไป
ขั้นที่ 4 ดานการประเมินกระบวนการออกแบบเครือ่ งประดับเงินวัฒนธรรมแหงอนาคต ผูวิจัยดําเนินการสัมมนาและจัด
นิทรรศการเพื่อแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่องประดับเงินวัฒนธรรมแหงอนาคต จาก ปราชญชุมชน นักวิชาการ
นักออกแบบ และผูประกอบการ โดยวิเคราะหตามกระบวนการออกแบบเครื่องประดับเงินวัฒนธรรมแหงอนาคต จํานวน 7
ขั้นตอน ประกอบดวย การกําหนดขอบเขตของปญหา การรวบรวมขอมูล วิธีแกปญหา แนวคิดในการออกแบบ การรางแบบ
สรางตนแบบ และการสรุปและประเมินผล ตามลําดับ จากนั้นนําตนแบบเครื่องประดับเงินวัฒนธรรมแหงอนาคตของชุมชนรอบ
อุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย จากชุมชนศรีสัชนาลัย ไดแก กลุมทองเอกรัช และกลุมพนมเครื่องเงินสุโขทัย
ชุมชนทาชัย ไดแก กลุมลําตัดเงินโบราณ และกลุมเงินบานชางแอด มาประเมินกระบวนการออกแบบเครื่องประดับเงินวัฒนธรรม
แหงอนาคต ซึ่งตนแบบเครื่องประดับเงินวัฒนธรรมแหงอนาคตของชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
จํานวน 10 ชุด ดังภาพประกอบดานลาง (ภาพโดยวิไลลักษณ ชูชวย. 2561)

ภาพ 1 เครื่องประดับเงินของกลุม ทองเอกรัช ชุดลูกประคํารอยเรียงและชุดความงามของศรีสัช
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ภาพ 2 เครื่องประดับเงินของกลุม พนมเครื่องเงิน ชุดวงกมแหงรักและชุดซอนกลิ่น

ภาพ 3 เครื่องประดับเงินของกลุม ลําตัดเงินโบราณ ชุดผีเสื้อและบุษบาอิงแอบ

ภาพ 4 เครื่องประดับเงินของกลุม เงินบานชางแอด ชุดกันและกันกับชุดบุษกรประดับมณี

ภาพ 5 เครื่องประดับเงินของกลุมเงินบานชางแอด ชุดปลายทางและชุดบุษกร
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ขั้นที่ 5 สรุปและอภิปรายผลขอเสนอแนะ
1. ศึกษาเอกสารปฐมภูมิ (Primary Source) ไดแก บทความทางวิชาการ ตํารา งานวิจัยในประเทศและตางประเทศ
วิทยานิพนธในระดับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต สื่ออิเลคทรอนิคสและจากฐานขอมูลสถาบันตางๆ
2. ศึ ก ษาจากเอกสารทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Source) ศึ ก ษาจากรายงานชี ว ประวัติ ผู นํ า กลุ ม ด า นศิ ล ปหั ต ถกรรม
ตลอดจนคูมือการปฏิบัติงาน รายงานประจําปของชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของกับการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ ผูที่มีความเกี่ยวของกับการออกแบบเครื่องประดับเงินวัฒนธรรมแหงอนาคต ของชุมชนรอบอุทยาน
ประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ไดแก ปราชญชุมชน นักวิชาการ นักออกแบบ และผูประกอบการ
กลุมตัวอยาง คือ ผูที่มีความเกี่ยวของกับการออกแบบเครื่องประดับเงินวัฒนธรรมแหงอนาคต ของชุมชนรอบอุทยาน
ประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ไดแก ปราชญ
ชุมชนจํานวน 8 คน นักวิชาการ จํานวน 5 คน นักออกแบบจํานวน 3 คน และผูประกอบการ จํานวน 4 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
แบบสัมภาษณ เจาะลึก แบบสังเกตแบบไมมีส วนรวม แบบสอบถามกึ่งสั มมนา แบบประเมิ นเกณฑ การออกแบบ
เครื่องประดับเงินวัฒนธรรมแหงอนาคต แบบประเมินกระบวนการออกแบบเครื่องประดับเงินวัฒนธรรมแหงอนาคต
การวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหขอมูลจากเอกสารวิชาการ งานวิจัยดานวัฒนธรรม ชุมชนและการออกแบบเครื่องประดับ
2. การวิเคราะหขอมูลภาคสนาม ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลเบื้องตนจากการสัมภาษณ การจดบันทึกประเด็นสําคัญ ๆ
การบันทึกภาพ การบันทึกเสียงซ้ําจากการสัมภาษณ
3. การวิเคราะห ขอ มูล จากการสนทนากลุม จากการจดบั น ทึ กประเด็ น สําคัญ ๆ ขณะสนทนากลุม ตลอดจนการ
บันทึกเสียงเพื่อปองกันการความสับสนหรือความจําที่อาจจะลบเลือนไดในอนาคต
4. การวิเคราะหขอมูลดานเกณฑการประเมินเครื่องประดับเงินเครื่องประดับเงิน และการวิเคราะหขอมูลดานการ
ประเมินกระบวนการออกแบบเครื่องประดับเงินวัฒนธรรมแหงอนาคตของชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย จังหวัด
สุโขทัย ในรูปแบบสถิติ ไดแก รอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สรุปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการวิ เคราะห บ ริ บ ทชุ ม ชนและกระบวนการออกแบบเครื่องประดั บ เงิน ของชุ ม ชนรอบอุ ท ยาน
ประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
1. ผลการสํารวจพื้นที่เปาหมายเพื่อสืบคนหาประชากรและกลุมตัวอยาง พบวา มีชุมชนที่ยินดีใหความรวมมือ 2
ชุมชน จํานวน 4 กลุม ไดแก ชุมชนศรีสัชนาลัย ประกอบดวย กลุมทองเอกรัชและกลุมพนมเครื่องเงินสุโขทัย สวนชุมชนทาชัย
ประกอบดวย กลุมลําตัดเงินโบราณ และกลุมเงินบานชางแอด ตามลําดับ
2. ผลการศึ ก ษาบริบ ทชุ ม ชน 3 ด า น ได แ ก ข อ มู ล ทั่ วไป ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ เครื่ อ งประดั บ เงิน แนวโน ม ในการผลิ ต
เครื่องประดับเงิน (อดีต ปจจุบัน อนาคต) พบวา กระบวนการออกแบบเครื่องประดับเงินของชุมชน มีท้ังหมด 5 ขั้นตอนหลักๆ
ประกอบดวย แนวคิดในการออกแบบ สรางตนแบบ การตรวจสอบคุณภาพ ทดสอบตลาด และการผลิตและจําหนาย ตามลําดับ
3. ผลการประเมินความคิดเห็นที่มีตอ เกณฑการประเมินเครือ่ งประดับเงินวัฒนธรรมแหงอนาคตของชุมชนรอบอุทยาน
ประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยผูทรงคุณวุฒิ พบวา ปราชญชุมชน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด มี
คาเฉลี่ยรวม 4.75 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 นักวิชาการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด มีคาเฉลี่ยรวม 4.59 และ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 นักออกแบบ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด มีคาเฉลี่ยรวม 4.74 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.34 และผู ป ระกอบการ มี ค าเฉลี่ ย อยู ในระดั บ เหมาะสมมากที่ สุ ด มี ค าเฉลี่ ย รวม 4.72 และค าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.36
ตามลําดับ
ตอนที่ 2 การพั ฒ นากระบวนการออกแบบเครื่องประดั บ เงิน วั ฒ นธรรมแห งอนาคตของชุ ม ชนรอบอุท ยาน
ประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย ประกอบดวย 7 ขั้นตอนที่สําคัญ ดังนี้
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2.1 การกําหนดขอบเขตของปญหา ผูการนําเอาโจทยหรือปญหาที่ไดรับในงานออกแบบมาศึกษาพิจารณาอยางถี่ถวน
เพื่อใหเขาใจถึงเงื่อนไขตางๆ ที่เกี่ยวของและทําการกําหนด ขอบเขตการทํางานเพื่อการแกปญหาอยางเหมาะสมไมกวางหรือแคบ
จนเกินไป
2.2 การรวบรวมขอมูล คือเปนแนวทางในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น โดยผูวิจัยนําขอมูลมาจัดจําแนกอยางเปนระบบ
ตามหัวขอที่มีความสัมพันธกับปญหา เพราะเชื่อวาขอมูลที่มีคุณคาจะชวยใหเกิดความรูความเขาใจ และชวยเสนอแนะวิธีการตาง
ๆ สําหรับแกปญหาในอนาคตได ซึ่งปฏิเสธไมไดวาการดํารงชีวิตในปจจุบันจําเปนตองอาศัยขอมูลตาง ๆ เพื่อชวยใหงานนั้น ๆ
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด ดังนั้นจะเห็นวาการศึกษาและรวบรวมขอมูลมีสวนสําคัญ ในการแกปญ หาและการ
ตัดสินใจในการดํารงชีพ เนื่องการไดรับขอมูลอันเปนขอเท็จจริงสามารถทําใหการตัดสินใจในดานตาง ๆ ถูกตองแมนยํามากขึ้น
2.3 วิธีแกปญหา ผูวิจัยเลือกใชวิธีการแกปญหาใหเขากับตัวปญหาและประสบการณที่มีอยูของผูวิจัย โดยวิธีจัดการ
หรือแกปญหาเหลานั้นแตกตางกันไปตามสถานการณที่เกิดขึ้น อยางไรก็ตามแตละวิธีการอาจใหผลลัพธที่เหมือนหรือแตกตางกัน
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความรู ความสามารถ และประสบการณของบุคคลผูนั้น
2.4 แนวคิด ในการออกแบบ เป นป จจัย สําคัญ ของการแกไขปญ หาได อยางตรงประเด็น และมีเทคนิ คตาง ๆ เพื่ อ
สรางสรรค โดยแนวความคิดหลักในการออกแบบซึ่งเปนสิ่งที่สรางแรงบันดาลใจใหกับผูออกแบบจนทําใหเกิดเปนชิ้นงาน เชน
สภาพแวดลอม วิถีชีวิต คานิยม ตลอดจนคุณคาทางวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นนั้นๆ เปนสําคัญ
2.5 การรางแบบ เปนการถายทอดแนวคิดจากนามธรรมสูรูปธรรมนั้นตองผานกระบวนการรางแบบ ซึ่งถือวาเปนสิ่ง
สําคัญของกระบวนการออกแบบ โดยสวนใหญแลวการรางแบบจะทําลงบนกระดาษ ขั้นตอนนี้ถือเปนขั้นตอนที่ใชเวลามากที่สุด
เพราะกระบวนการคิดและการสรางสรรคจะเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ทั้งสิ้น เมื่อขั้นตอนรางแบบเสร็จสมบูรณและสามารถสรุปแบบที่
ตองการไดแลว จึงนํางานที่รางไวในสมุดหรือกระดาษมาลงคอมพิวเตอร ซึ่งขั้นตอนนี้สามารถแกไขปรับปรุงแบบไดงายที่สุด ไมวา
จะเปนการเพิ่มเติมรายละเอียด การใสสีสัน การตลอดจนการลดหลั่นตัดทอนใหแบบออกมาเหมือนจริงและตอบโจทยมากที่สุด
2.6 สรางตนแบบ ตนแบบเครื่องประดับเงินถือเปนสิ่งสําคัญสําหรับการประเมินตนทุนการผลิต ระยะเวลา แรงงาน
วัสดุ และเทคนิควิธีการทํา เพื่อใหตอบความตองการของผูบริโภคมากที่สดุ ทั้งนี้การที่ผบู ริโภคสามารถใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา
หรือขอแนะนําในการปรับปรุงตนแบบนั้น สามารถทําใหนักออกแบบทราบถึงความตองการที่แทจริงไดอยางชัดเจน ซึ่งมีผลให
กระบวนการพัฒนารวดเร็วและงายขึ้น รวมทั้งชวยใหนักออกแบบสามารถสํารวจการออกแบบ ทดสอบตามทฤษฏี หรือยืนยัน
ประสิทธิภาพกอนที่จะเริ่มตนการผลิตเปนสินคาจริงตอไป
2.7 การสรุปและประเมินผล การนําเครื่องประดับเงินทั้ง 10 ชุด ที่ผานการออกแบบและพัฒนาแลวมาทบทวนผลที่
เกิดขึ้น วิจารณอยาง ตรงไปตรงมาและมีหลักเกณฑ เพื่อใหรูวาผลงานนั้นมีขอดีและขอบกพรองทั้งทางดานคุณภาพและปริมาณ
อยางไร ทั้งนี้เพื่อนําผลที่ไดไปปรับปรุงในอนาคตตอไป
ตอนที่ 3 ผลการประเมินกระบวนการออกแบบเครื่องประดับเงินวัฒนธรรมแหงอนาคตของชุมชนรอบอุทยาน
ประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอกระบวนการออกแบบเครื่องประดับเงินวัฒนธรรมแหงอนาคตของชุมชนรอบ
อุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยผูทรงคุณวุฒิ พบวา ปราชญชุมชน มีความพึงพอใจตอเครื่องประดับเงินชุด
ปลายทาง จากกลุมเงินบานชางแอด มีคาเฉลี่ยอยูในระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีคาเฉลี่ยรวม 4.81 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.35 นักวิชาการ มีความพึงพอใจตอเครื่องประดับเงินชุดบุบผาแรกแยม จากกลุมเงินบานชางแอด คาเฉลี่ยอยูในระดับความพึง
พอใจมากที่ สุด มี คาเฉลี่ยรวม 4.72 และคาเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.49 นักออกแบบ มีความพึงพอใจตอเครื่องประดับเงิน ชุด
ปลายทาง จากกลุมเงินบานชางแอด คาเฉลี่ยอยูในระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีคาเฉลี่ยรวม 4.62 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.50 และผูประกอบการ มีความพึงพอใจตอเครื่องประดับเงินชุดบุษกร จากกลุมเงินบานชางแอด คาเฉลี่ยอยูในระดับความพึง
พอใจมากที่สุด มีคาเฉลี่ยรวม 4.79 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.30 ตามลําดับ
อภิปรายผล
1. การศึกษาบริบทชุมชน
จากการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามและภาคเอกสาร พบวา การออกแบบเครื่องประดับเงินของทั้ง 2 ชุมชน จํานวน 4
กลุม นั้น ผูนํากลุมจะเปนผูถายทอดความรูใหกับสมาชิกในกลุมทั้งนี้ผูนํากลุมไดเริ่มตนจากการเปนชางฝมือประจํารานทองใน
จังหวัดสุโขทัยมากอน จากนั้นจึงผันตัวเองเปนชางทําเครื่องประดับเงินในเวลาตอมา โดยการถายทอดความรูจากผูริเริ่มทํา
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_____________________________________________________________________________________
เครื่องประดับเงินเปนคนแรกของชุมชน คือ คุณเตือนใจ เบาบาง เมื่อมีทักษะความชํานาญแลว จึงแยกตัวออกมาเพื่อสรางกลุม
ของตนเอง และถายทอดความรูใหกั บสมาชิกในกลุ มตอ ไป จึ งไม สามารถปฏิเสธได วา ทั้ ง 4 กลุ ม มีก ระบวนการออกแบบ
เครื่องประดับเงินคลายคลึงกัน ไดแก แนวคิดในการออกแบบ สรางตนแบบ การตรวจสอบคุณภาพ ทดสอบตลาด และการผลิต
จําหนาย ทั้งนี้กระบวนการออกแบบดังกลาวจะเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะการผลิต เชน กลุมเงินบานชางแอด และกลุมพนม
เครื่องเงินสุโขทัย จะทําหนาที่เปนชางฝมือใหกลุมอื่นๆ ในจังหวัดสุโขทัยดวย ดังนั้นกระบวนการออกแบบขางตนจึงมีเพียงการ
ผลิตและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องประดับเงินกอนนําสงเทานั้น
2. การอภิปรายผลเกณฑการออกแบบเครื่องประดับเงินวัฒนธรรมแหงอนาคต
จากการสรางเกณฑการออกแบบเครื่องประดับเงินวัฒนธรรมแหงอนาคต จํานวน 10 ดาน ไดแก 1) ความงาม 2) วัสดุ
3) ลักษณะเฉพาะ 4) สีสัน 5) ราคา 6) กระบวนการผลิต 7) ผลิตภัณฑหมุนเวียน 8) ภูมิหลังผลิตภัณฑ 9) วัสดุแบบยั่งยืน และ
10) การประชาสัม พั น ธ ตามลําดั บ โดยหลั งจากการประเมิ น โดยผูท รงคุณ วุฒิ 4 ด าน ประกอบด วย 1) ปราชญ ชุ มชน 2)
นักวิชาการ 3) นักออกแบบ และ4) ผูประกอบการ มีความเห็นวาเหมาะสมมากที่สุด และเปนสิ่งที่ดี หากจะนําเกณฑดังกลาวมา
ใชเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบเครื่องประดับเงินของกลุมใหไดคุณภาพและมีมาตรฐานสากล เนื่องจากเกณฑ
ดังกลาวเปนคุณสมบัติสาํ คัญที่พึงมีในการออกแบบเครื่องประดับ ซึ่งสอดคลองกับ วรรณรัตน ตั้งเจริญ (2526, หนา 9) ที่กลาววา
ลักษณะของเครื่องประดับที่ดี ควรมีความสัมพันธกันระหวางแบบและวัสดุ มีความสวยงามและนําไปใชประโยชนไดจริง แต
คุณประโยชนที่ใชไมจําเจเพียงดานเดียวสามารถดัดแปลงไปใชกรณีอื่นๆ ไดบางตามความเหมาะสม มีรูปแบบแบบเรียบงายไม
รุงรังเกะกะ ไมเกาะเกี่ยวเสื้อผา ใชสบายไมเปนอันตรายตอผูใช ทั้งนี้ราคาไมสูงหรือแพงจนเปนอันตรายตอผูใช สามารถสราง
ความสงาภาคภูมิใหกับผูใช เสริมบุคลิกของผูใชใหดีขึ้น และทําความสะอาดงาย วัสดุที่ใชทํามีความทนทาน ทนตอดินฟาอากาศที่
เปลี่ยนแปลงและไมเปลี่ยนสภาพไดงายเมื่อเปลี่ยนอุณหภูมิ ตลอดจนมีความสมดุลกันในรูปราง สีสันกลมกลืน มีจุดเราความ
สนใจที่ดี
3. การอภิปรายผลการพัฒนากระบวนการออกแบบ
การพัฒนากระบวนการออกแบบเครื่องประดับเงินวัฒนธรรมแหงอนาคตของชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนา
ลัย จังหวัดสุโขทัย มีสาระสําคัญ 7 ดาน คือ 1) การกําหนดขอบเขตของปญหา 2) การรวบรวมขอมูล 3) วิธีแกปญหา 4) แนวคิด
ในการออกแบบ 5) การรางแบบ 6) สรางตนแบบ 7) การสรุปและประเมินผล ตามลําดับ จากการพูดคุยสัมมนาแลกเปลี่ยน
ความรูและขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ เห็นวามีความเหมาะสมมากที่สุดในการนํามาใชเพื่อพัฒนาเครื่องประดับเงินในอนาคต
เนื่องจากทํ าใหเกิดการแลกเปลี่ยนองคความรูระหวางกลุมชุมชน สามารถเพิ่ มยอดขายใหกลุมชุมชน และการทําใหเครื่อ ง
เครื่องประดับเงินศรีสัชนาลัยเปนที่รูจักของผูบริโภคมากขึ้น ทั้งนี้การพัฒนากระบวนการออกแบบอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดใน
อนาคต ขึ้นอยูกับความถนัด ทักษะ ความชํานาญ และประสบการณที่สะสมมาอยางยาวนานของชางฝมือแตละคน ซึ่งความ
สอดคลองกับ ลาวสันต (Lawson, 2006, pp. 112-123) ที่กลาววา การพัฒนากระบวนการออกแบบ คงไมสามารถกําหนดได
ตายตัว เนื่องจากความแตกตางของเครื่องประดับแตละประเภท ในการสรุปรูปแบบของเครื่องประดับ ตองผานกระบวนการตาง
ๆ ทางการออกแบบและการผลิตมากอน ซึ่งตองมีลําดับขั้นตอนและการแกปญหาอยางตอเนื่องจนสามารถสนองความตองการทั้ง
ทางหนาที่ทางกายภาพและเลือกแบบที่สื่อความหมายทางการสรางสรรคมากที่สุด
4. การอภิปรายผลการประเมินกระบวนการออกแบบ
จากเกณฑ ก ารประเมิ น กระบวนการออกแบบเครื่ อ งประดั บ เงิ น วั ฒ นธรรมแห ง อนาคตของชุ ม ชนรอบอุ ท ยาน
ประวัติศาสตรศรีสชั นาลัย จังหวัดสุโขทัย จํานวน 10 ดาน ไดแก 1) สถานการณ 2) รูปลักษณ 3) แนวความคิด 4) การเลือกแบบ
5) การสร า งต น แบบ 6) การประเมิ น ผล 7) ผลิ ต ภั ณ ฑ ห มุ น เวี ย น 8) ภู มิ ห ลั งผลิ ต ภั ณ ฑ 9) วั ส ดุ แ บบยั่ ง ยื น และ10) การ
ประชาสัมพันธ ตามลําดับ โดยการประเมินจากผูท รงคุณ วุฒิ 4 ดาน ประกอบดวย 1) ปราชญ ชุมชน 2) นักวิชาการ 3) นั ก
ออกแบบ และ4) ผูประกอบการ มีความคิดเห็นที่สอดคลองกันคือ เกณฑดังกลาวสามารถทําใหเครื่องประดับเงินของแตกลุมเปน
ที่รูจักของคนภายนอกมากขึ้น การนําเกณฑมาใชในครั้งนี้ สามารถวัดคุณภาพ จุดเดน จุดดอย เพื่อนําไปพัฒนาเครื่องประดับใน
อนาคต โดยเฉพาะประเด็นของผลิตภัณฑหมุนเวียน ภูมิหลังผลิตภัณฑ และวัสดุแบบยั่งยืน ซึ่งมุงเนนและใหความสําคัญตอ
สิ่งแวดลอม โดยมิอาจปฏิเสธไดเลยวาผลิตภัณฑแตละชิ้นตองอาศัยทรัพยากรธรรมชาติในการผลิต ดังนั้นหากการผลิตเกิดขึ้นโดย
ไมคํานึงถึงปริมาณที่จํากัดของทรัพยากรก็จะสงผลกระทบรายแรงตอสิ่งแวดลอมไดในอนาคต ดังนั้นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ผลิต และการบริโภคให ยั่งยืน จึงเป น แนวทางที่ เหมาะสมที่ สุด ในการแก ไขป ญ หาดั งกลาว ด วยการสรางกลไกสงเสริม และ
สนับสนุนผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม นั่นคือการใชสินคาและบริการที่ตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคในขณะที่มี
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_____________________________________________________________________________________
การลดการใชทรัพยากรธรรมชาติและลดการปลอยมลพิษตลอดวัฎจักรชีวิต ใหเหลือนอยที่สุดจนไมสงผลกระทบตอคนรุนหลัง
สอดคลองกับ Laroche (2001, pp. 503-520) กลาววา จากกระแสของโลกและแนวโนมความตองการของผูบริโภคจากนานา
ประเทศ ลวนใหความสําคัญกับผลิตภัณฑที่มีกระบวนการผลิตบนแนวคิดที่ไมทําลายสิ่งแวดลอม สงผลใหผูผลิตตองตื่นตัวในการ
พัฒ นาประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตใหรองรับแนวทางการตลาดในอนาคต การคํานึงถึงการออกแบบเพื่อ
สามารถนําวัตถุดิบและสวนประกอบของผลิตภัณฑมาทําการคืนสภาพ รวมถึงการซอมแซมใหสามารถนํากลับมาใชไดอีกครั้งจึง
เปนสิ่งสําคัญ และ Messelbeck (2000, pp. 997-1002) กลาววา การลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุดตองเริ่มตั้งแตกระบวนการออกแบบ โดย ผลิตภัณฑตองไมใชสารพิษที่เปนอันตรายตอมนุษยหรือสัตว และเปนผลิตภัณฑที่
สามารถนํากลับมาหมุนเวียนใชใหมไดอีกไมวาจะเปนการประดิษฐจากวัสดุเดิมหรือกรรมวิธียอยสลายแลวดัดแปลงมาใชใหม
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการศึกษาไปใช
จากการวิจัยทําใหทราบวาถึงแมกระบวนการออกแบบเครื่องประดับเงินจะมีลักษณะที่คลายคลึงกัน แตสิ่งหนึ่งที่มิอาจ
ปฏิเสธไดคือ เครื่องประดับเงินของแตละกลุมมีลักษณะรูปลักษณที่แตกตางกันออกไป ขึ้นอยูกับทักษะ ฝมือของชางแตละกลุมที่
ถายทอดชิ้นงานออกมานั้น ลวนแลวแตมีเอกลักษณแตกตางกันชัดเจน ทั้งนี้ในสวนของผูประกอบการนั้น ควรใหความสําคัญกับ
การบริการหลังการขาย ไมวาจะเปนการบํารุงหรือซอมแซมเครื่องประดับเงินใหสามารถนํากลับมาใชไดเหมือนเดิมอีกครั้ง
ตลอดจนการทดลองใชวัสดุใหม ๆ ที่สามารถผสมผสานแทนเนื้อเงินบริสุทธิ์ไดในอนาคต เพื่อชวยลดการใชวัสดุธรรมชาติที่นับวัน
จะหมดสิ้นไป ตามแนวคิดวัสดุยั่งยืน เปนตน
2. ขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยครั้งตอไป
ควรศึกษาและทําความเขาใจกับขีดจํากัดของชางฝมือเนื่องจากโดยธรรมชาติแลวนั้นชางฝมือในชุมชนมีแนวคิดในการ
ออกแบบ แตไมสามารถถายทอดออกมาเปนรูปแบบ 2 มิติหรือการรางแบบได การสรางตนแบบจึงเปนการถายทอดแนวความคิด
โดยตรงมาสูตนแบบ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและลวดลายตลอดเวลา ขึ้น อยูกับ สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น ณ ปจจุบัน เชน
อารมณ ความรูสึก อากาศ เวลา เปนตน
ควรศึกษาวิจัยถึงการสืบสานคุณคาทางดานการพัฒนากระบวนการออกแบบเครื่องประดับเงินวัฒนธรรมแหงอนาคต
ของชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เพื่ออนุรักษและพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมอันเปนภูมิปญญา
รากเหงาที่มีคุณคาและความสําคัญ ซึ่งเปยมดวยเอกลักษณเฉพาะถิ่นที่บรรพบุรุษรังสรรคขึ้น
ควรมีการวิจัยเพื่อตอยอดสําหรับการพัฒนากระบวนการออกแบบเครื่องประดับเงินวัฒนธรรมแหงอนาคตของชุมชน
รอบอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ไปปรับใชใหสอดคลองกับพื้นที่อื่น ๆ ไดในอนาคต
กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นากระบวนการออกแบบเครื่ อ งประดั บ เงิ น วัฒ นธรรมแห งอนาคตของชุ ม ชนรอบอุ ท ยาน
ประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เปนงานวิจัยระดับปริญญาเอกภายใตการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการปริญญา
เอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ระหวางสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจําป
2556 รวมถึง British Council (Ph.d. Placement), Newton Fund และ University of Lincoln งานวิจัยนี้สามารถสําเร็จ
ลุลวงไปไดดวยความชวยเหลือจากอาจารยที่ปรึกษาทั้งในประเทศไทยและประเทศอังกฤษ รวมทั้งชุมชนและผูทรงคุณวุฒิดาน
ตางๆ ที่เอื้อเฟอขอมูลและใหความรวมมือตลอดระยะเวลาที่ศึกษาวิจัย ซึ่งไมอาจกลาวนามไดทั้งหมด ผูวิจยั จึงขอขอบคุณไว ณ
ที่นี้

83

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม- ธันวาคม 2562
_____________________________________________________________________________________
เอกสารอางอิง
จิรวัฒน พิระสันต. (2553). การสืบคนขอมูลทางวัฒนธรรมของจังหวัดสุโขทัย. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ฐากูร โกมารกุล ณ นคร. (2556). ศรีสัชนาลัย เปนไปดังใจเปน. อนุสาร อ.ส.ท. 53(11).
ทศพร หุ น แกว. (2551). การศึก ษาสภาพการดํ าเนิ น งานและผลจากการได รับ การคัด สรรให เป น สุด ยอดหนึ่งตํ าบลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑในระดับ 3-5 ดาวของธุรกิจผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น. ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต. สาขาวิชา
ธุรกิจอุตสาหกรรม. คณะบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ.
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน. (2549). เครื่องประดับเงิน. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.
วรรณรัตน ตั้งเจริญ. (2526). ศิลปะเครื่องประดับ. กรุงเทพฯ: วิฌวลอารต.
Davis, M. L., & Pack, G. (1982). Mexican Jewelry. University of Texas Press.
Retrieved on October 11, 2015, from https://doi.org/10.22201/iie. 18703062e.1964.33.783
Krasley, S. (2013). 5 Ways That Today's Culture Will Impact Product Designs of the Future. Fast
Company magazine. Retrieved on November 12, 2014, from https://www.fastcompany.
com/2682282/5-ways-that-todays-culture-will-impact -product-designs-of-the-future
Laroche, M., Bergeron, J., & Forieo, B. G. (2001). Targeting Consumers who are Willing to Pay More for
Environmentally Friendly Products. Journal of Consumer Marketing, 18(6), 503-520. Retrieved on
April 5, 2017, from https://doi.org/10. 1108/eum0000000006155
Lawson, B. (2006). How Designers Think: The Design Process Demystified. Routledge on Retrieved April
10, 2017, from https://doi.org/10.4324/ 9780080454979
Messelbeck, J., & Sutherland, L. (2000). Applying Environmental Product Design to Biomedical Products
Research. Environmental Health Perspectives, 108(6), 997-1002. Retrieved on May 8, 2017, from
https://doi.org/10.1289/ehp.00108s6997
Rajili, N. A. M., Liem, A., Olander, E., & Warell, A. (2015). Processes, Methods and Knowledge Creation in
Jewellery Design Practice. In ICoRD’15–Research into Design around Boundaries Volume 1 (pp. 303313). Springer, New Delhi. Retrieved on January 23, 2015, from https://doi.org/10.1007/978-81-3222232-3_27

84

การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑจากผาฝายยอมสีธรรมชาติ กลุมแมบานมวงหอม
อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ปณฑชนิต ลิ่มผาติ 1* และ วิติยา ปดตังนาโพธิ์ 2

PRODUCT DESIGN DEVELOPMENT ON NATURAL DRY - COTTON OF BAN MUANG
HOM HOUSEWIVES GROUP, WANG THONG DISTRICT, PHITSANULOK
Panchanit Limpati 1* and Witiya Pittungnapoo 2

1-2

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
Faculty of Architecture, Naresuan University, Phitsanulok
*Corresponding author E-mail address: Tualek696@gmail.com
_____________________________________________________________________________________________________________

1-2

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑจากผาฝายยอมสีธรรมชาติ กลุมแมบานมวงหอม อําเภอ
วังทอง จังหวัดพิษณุโลก 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอการพัฒนาผลิตภัณฑจากผาฝายยอมสีธรรมชาติ กลุม
แมบานมวงหอม อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก กลุมตัวอยางที่ศึกษาเพื่อประเมินความพึงพอใจตอการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ
จากผาฝายยอมสีธรรมชาติ กลุมแมบานมวงหอม อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ไดแก กลุมผูบริโภควัยรุน อายุ 13-20 ป ใน
จังหวัดพิษณุโลก จํานวนทั้งสิ้น 101 คน ใชวิธีการเลือกสุมกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ (accidental sampling) ใชแบบสอบถาม
เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 16 – 18 ป กําลังศึกษาอยูใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑจากผาฝายยอมสีธรรมชาติ แบงเปน 4 ชุด ชุดละ 3 รูปแบบ รวมเปน
จํานวนทั้งสิ้น 12 รูปแบบ โดยความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอรูปแบบผลิตภัณฑกระเปาจากผาฝายยอมสีธรรมชาติทั้ง 4 ชุด มี
ความพึงพอใจมากที่สุดคือ ชุด A (กระดุม) และชุด C (หนัง) รองลงมาคือ ชุด D (หมุด) และชุด B (เปย) ตามลําดับ
คําสําคัญ : ผลิตภัณฑจากผาฝายยอมสีธรรมชาติ, กลุมแมบา นมวงหอม

Abstract
The objectives of this research are to develop product design patterns of cotton fabric with natural
dyes produced by Housewives Group in Ban Muang Hom, Wang Thong District, Phitsanulok Province, and to
investigate the customers's satisfaction. The sample of this research incorporates 101 teenagers, who are
under the age of 13 to 20 in Phitsanulok Province in order to survey the customers' satisfaction towards the
developed patterns of cotton fabric with natural dye produced by Housewives Group in Ban Muang Hom.
The accidental sampling was applied in this study and questionnaires were used to collect primary data.
Almost of the interviewees are female students who are between 16 and 18 years of age. The patterns of
cotton fabric with natural dyes were designed into four collections, A, B, C and D, each of which consists of
three different design patterns. The study concludes that group A is the most satisfying products followed
by group C, D and B, in respectively
Keywords : NATURAL DRY – COTTON, BAN MUANG HOM HOUSEWIVE GROUP
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บทนํา
ผาทอสําหรับใชเปนเครื่องนุงหมเปนหนึ่งในปจจัยสี่ของการดํารงชีวิตมนุษย นอกจากอาหาร ที่อยูอาศัยและยารักษา
โรค มนุษยเริ่มรูจักการปนเสนใยพืชเพื่อนํามาทอเปนผานุงหมไดแก ฝาย เปนเสนใยเกาแกชนิดหนึ่งซึ่งใชในการทอผามาแตสมัย
โบราณ การทอผาเปนหนาที่สําคัญของสตรีไทยในอดีตเพื่อตอบสนองความจําเปนในการดํารงชีวิตขั้นพื้นฐาน กระบวนการผลิต
ตองอาศัยประสบการณจึงจะไดลวดลายที่สวยงาม ซึ่งแตละชิ้นงานนั้นลวนแลวแตเกิดจากความมานะอุตสาหะของคนทอเพราะ
ตองใชเวลาในการทอ ผาฝายพื้นเมืองนั้นมีเทคนิคการทอลวดลายและความสวยงามเปนเอกลักษณประจําแตละทองถิ่น ผาในแต
ละพื้นที่จึงมีเสนหที่แตกตางกัน
จากอดีตถึงปจจุบันผาทอมีความผูกพันกับวิถีชีวิตพื้นบานไทยมาชานาน แมวาสังคมจะแปรเปลี่ยนไปจากอดีตอันเปน
ผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจ การศึกษา การคมนาคมและการติดตอคาขายกับภายนอก มีผลทําใหการทอผาหยุดชะงักเพราะมี
ความนิยมใชผาฝายทอมือของคนในทองถิ่นลดลงประกอบกับอิทธิพลของผาสมัยใหมที่ใชเครื่องจักรจากโรงงาน ซึ่งสามารถหาซื้อ
ไดงายและมีราคาถูก อยางไรก็ตามการทอผายังคงเปนศิลปหัตถกรรมพื้นบานที่ปรากฏสืบทอดอยูในหลายพื้นที่ ผาทอพื้นเมืองใน
ชนบทไดรับการเลือกสรรนํากลับมาใชใหมโดยผูคนในสังคมเมือง การฟ นฟูคานิยมการแตงกายแบบพื้นเมือง การแสวงหา
เอกลักษณความเปนไทยไดทําใหคนไทยหันกลับมานิยมการแตงกายผาทอพื้นเมืองอีกครั้งหนึ่ง
บานมวงหอมเปนหมูบานในตําบลแกงโสภา อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกหางจากตัวจังหวัดพิษณุโลก 53 กิโลเมตร
ในหมูบานมีการทอผาดวยกี่กระตุก สวนใหญทอเปนผาผืน วัสดุที่ใชเปนดายสําเร็จรูปหรือไหมประดิษฐยอมดวยสารเคมี ลวดลาย
เอกลักษณที่ไดรับความนิยมจากผาไหมประดิษฐ คือ ลายดอกปบ ผาไหมประดิษฐไดรับการสงเสริมสนับสนุนจากหนวยงานที่
เกี่ยวของในพื้นที่ทําใหเปนที่รูจักกันดีท้ังยังมีการทอดวยฝายที่ยอมสีจากธรรมชาติ อยางไรก็ตามกลุมทอผาบานมวงหอมยังขาด
ความรูและแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑจากผาฝายยอมสีธรรมชาติ อีกทั้งยังไมไดรับการสงเสริมจากหนวยงานที่เกี่ยวของจึง
ทําใหผาฝายยอมสีธรรมชาติไมเปนที่รูจักมากนักผูบริโภคไมสามารถเขาถึงผลิตภัณฑได
ดังนั้นผูวิจัยเห็นวา ดวยคุณสมบัติของฝายที่มีความสวยงาม มีสีที่นวลและกลมกลืนมากกวาการยอมดวยสารเคมี
รวมถึงคุณสมบัติที่สําคัญของสีธรรมชาติที่ละลายน้ําไดดีและจุลนิ ทรียสามารถยอยสลายไดงายชวยลดมลภาวะสิ่งแวดลอมเปนพิษ
เมื่อซักสีจะไมตกเหมือนสีเคมี อีกทั้งผาฝายยังมีคุณสมบัติในการดูดซับความชื้น ระบายอากาศไดดีและปลอดภัยจากสารพิษ จึงมี
ความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบและสงเสริมผลิตภัณฑจากผาฝายยอมสีธรรมชาติ กลุมแมบานมวงหอม อําเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลกใหมีความหลากหลายสวยงาม ทั้งยังเชื่อวาหากไดมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑจากผาฝายยอมสีธรรมชาติอยางเปน
รูปธรรมแลวจะสงเสริมใหผลิตภัณฑที่ทําจากผาฝายยอมสีธรรมชาติเปนที่รูจักมากขึ้นเพื่อเปนการเพิ่มทางเลือกสําหรับผูบริโภค
และสามารถสรางอาชีพ สรางรายไดใหกับกลุมแมบานมวงหอมไดอีกทางหนึ่งดวย
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑจากผาฝายยอมสีธรรมชาติ กลุมแมบานมวงหอม อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
2.เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอการพัฒนาผลิตภัณฑจากผาฝายยอมสีธรรมชาติ
กลุมแมบานมวงหอม อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
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สมมุติฐานการวิจัย
กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอรูปแบบผลิตภัณฑจากผาฝายยอมสีธรรมชาติที่ไดรับการพัฒนารูปแบบใหม อยูใน
เกณฑระดับความพึงพอใจมากก
ขอบเขตการวิจัย
1. พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑประเภทกระเปาจากผาฝายยอมสีธรรมชาติ โดยใชผาที่ผลิตจากกลุมแมบานมวงหอม
อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
2. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก กลุมผูบริโภควัยรุน อายุ 13-20 ป ในจังหวัดพิษณุโลก ทั้งหมด
200 คน ใชวิธีการเลือกสุม ตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental sampling) ความคลาดเคลื่อน 7% ตามตารางของ Yamane คา
ความเชื่อมั่นที่ 95% คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.05
3. ตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ตัวแปรตน (Independent Variable) รูปแบบผลิตภัณฑกระเปาจากผาฝายยอมสีธรรมชาติ จํานวน 4 ชุด
ชุดละ 3 รูปแบบ รวม 12 รูปแบบ ไดแก ชุด A (กระดุม) ชุด B (เปย) ชุด C (หนัง) ชุด D (หมุด)
3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ระดับความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอการพัฒนาผลิตภัณฑจากผา
ฝายยอมสีธรรมชาติ กลุม แมบานมวงหอม อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
วิธีดําเนินการวิจัย
มีขั้นตอนการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑจากผาฝายยอมสีธรรมชาติ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 นํารูปแบบเดิมของผลิตภัณฑจากผาฝายยอมสีธรรมชาติ กลุมแมบานมวงหอม อําเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก มาศึกษาอยางละเอียด
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบตัวการตูนซึ่งไดจากอัตลักษณที่โดดเดนจากบริบทในชุมชน เพื่อจะผลิตเปนผลิตภัณฑที่นาสนใจ
และสะทอนเอกลักษณของชุมชน ผูวิจัยสนใจผลไมที่มผี ลผลิตมากในชุมชนและเปนเรื่องราวที่ทําใหเกิดชื่อ ชุมชนบานมวงหอม
คือ “ผลมะมวง” มาเปนแนวคิดในการออกแบบ
ขั้นตอนที่ 3 รางแบบผลิตภัณฑจากผาฝายยอมสีธรรมชาติ กลุมแมบานมวงหอม อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดย
ผูวิจัยเลือกทํากระเปา โดยไดแนวคิดมาจากกระเปาผาและถุงผาลดโลกรอนคํานึงถึง ความสวยงาม รูปแบบกระเปา ลวดลายและ
สีสัน การตัดเย็บ และประโยชนใชสอย
ขั้นตอนที่ 4 นําแบบรางผลิตภัณฑจากผาฝายยอมสีธรรมชาติ กลุมแมบานมวงหอม อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกที่
ออกแบบตามแนวคิดในการออกแบบตามที่กําหนดเพื่อขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ โดยออกแบบทั้ง 4 ชุด
ชุดละจํานวน 3 ใบ ไดแก ชุด A (กระดุม) ชุด B (เปย) ชุด C (หนัง) ชุด D (หมุด) รวมจํานวนทั้งสิ้น 12 รูปแบบ
ขั้นตอนที่ 5 นําแบบรางผลิตภัณฑจากผาฝายยอมสีธรรมชาติ กลุมแมบานมวงหอม อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ที่ไดรับคําแนะนําทั้ง 4 ชุด ไปผลิตเปนตนแบบ
ขั้นตอนที่ 6 นําตนแบบไปสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับรูปแบบผลิตภัณฑจากผาฝายยอมสีธรรมชาติ
กลุมแมบานมวงหอม อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกตามกลุมตัวอยางที่ไดกําหนดไว
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งมีขั้นตอนการสรางเครื่องมือ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กําหนดวัตถุประสงคของแบบสอบถาม
ขั้นตอนที่ 2 ระบุตัวแปรที่จะศึกษา นิยามตัวแปรและประเด็นคําถามที่จะวัดตัวแปรแตละตัวใหครบตามวัตถุประสงค
ขั้นตอนที่ 3 กําหนดรูปแบบของคําถามที่ตองการใชใหเหมาะสมกับผูที่ตอบแบบสอบถาม
ขั้นตอนที่ 4 รางคําถามและวางโครงรางคําถาม
ขั้นตอนที่ 5 ทบทวนรางคําถามโดยปรึกษาผูเชี่ยวชาญในความชัดเจน ครบถวนและครอบคลุมตามวัตถุประสงคที่
กําหนดไว
ขั้นตอนที่ 6 ปรับปรุงแบบสอบถามและจัดพิมพ
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แบบสอบถามในการประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑจากผาฝายยอมสี
ธรรมชาติกลุมแมบานมวงหอม อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ประกอบดวยความสวยงาม รูปแบบกระเปา สีสันและลวดลาย
การตัดเย็บมีความประณีตและประโยชนใชสอย
เกณฑการประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑจากผาฝายยอมสีธรรมชาติกลุม
แมบานมวงหอม อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ผูวิจัยไดกําหนดคาในการวัดของลิเคิรท (Likert-type Scale) คือ มาตรวัดที่
สรางโดย เรนสิส ลิเคิรท (Rensis Likert) (เกียรติสุดา ศรีสุข, 2551, หนา 120) เกณฑในการประเมินการแปลความหมายของ
ขอมูล ตาราง 1
ตาราง 1 แสดงเกณฑในการประเมินการแปลความหมายของขอมูล
ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลจากแหลงอางอิงหลักเกณฑจากมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน กระเปาผา มผช.417/2547 มาใชใน
การสรางแบบประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีผลตอรูปแบบผลิตภัณฑจากผาฝายยอมสีธรรมชาติ

เกณฑในการใหคะแนนความพึงพอใจ

แปลความหมาย

5

4.50 – 5.00

พึงพอใจมากที่สุด

4

3.50 – 4.49

พึงพอใจมาก

3

2.50 – 3.49

พึงพอใจปานกลาง

2

1.50 – 2.49

พึงพอใจนอย

1

0.50 – 1.49

พึงพอใจนอยที่สุด

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑจากผาฝายยอมสี
ธรรมชาติ กลุมแมบานมวงหอม อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ (Percent) คาเฉลี่ย
(Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการหาคากรณีกลุมตัวอยางกลุมเดียว (One-samples test)
ผลการวิจัย

ตอนที่ 1 ผลการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑกระเปาจากผาฝายยอมสีธรรมชาติ กลุมแมบานมวงหอม อําเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก
จากการศึกษาและรวบรวมขอมูลทั่วไปของชุมชน บานมวงหอมเปนหมูบานในตําบลแกงโสภา อําเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก มีการทอดวยฝายที่ยอมสีจากธรรมชาติซึ่งยังไมคอยเปนที่รูจักและประสบปญหาคือ กลุมขาดความรูและแนวทางใน
การพัฒนาผลิตภัณฑผาฝาย ทั้งยังขาดการสงเสริม สนับสนุนจากหนวยงานตางๆ จึงทําใหผูบริโภคไมสามารถเขาถึงผลิตภัณฑ
จากผาฝายยอมสีธรรมชาติ อีกทั้งผลิตภัณฑของชุมชนนั้นมีการทอแบบเปนผืนสําเร็จเพียงอยางเดียวทําใหผลิตภัณฑไมมีความ
หลากหลาย ผูวิจัยเห็นวาดวยคุณ สมบัติของฝายที่มีความสวยงาม การดูดซับความชื้น ระบายอากาศไดดีและปลอดภัยจาก
สารพิษ จึงนําไปสูการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑกระเปาจากผาฝายยอมสีธรรมชาติ กลุมแมบานมวงหอม อําเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก เพื่อทําใหผลิตภัณฑที่ทําจากผาฝายยอมสีธรรมชาติมีรูปแบบที่สวยงามหลากหลายและชุมชนเปนที่รูจักมากขึ้น ได
รูปแบบผลิตภัณฑกระเปาจากผาฝายยอมสีธรรมชาติทั้ง 4 ชุด จํานวนทั้งสิ้น 12 รูปแบบ ดังนี้
88

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562

____________________________________________________________________________________________________________________

มากขึ้น

1. ชุด A (กระดุม) เนนความนารัก สวยงาม ตกแตงดวยกระดุมใหเกิดพื้นผิวที่แตกตางออกไปและเปนที่นาสนใจ

ภาพ 1 ชุด A (กระดุม) แสดงแบบราง ผลิตภัณฑไดรับการพัฒนาและลักษณะการใชงาน
2. ชุด B (เปย) เนนความคงทนแข็งแรงและยืดอายุการใชงานไดยาวขึ้น โดยการใชเศษผาฝายเหลือมาถักเปนสาย
เปย ขอดีคือ ลดปริมาณขยะของเศษผาและนํามาถักเปนเปยเพิ่มความแข็งแรงไดโดยสามารถสลับสีใหเกิดสีสันที่นาสนใจ

ภาพ 2 ชุด B (เปย) แสดงแบบราง ผลิตภัณฑไดรับการพัฒนาและลักษณะการใชงาน
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3. ชุ ด C (หนั ง) เน น ในชุ ดนี้ เนน ความหรูหราและการใชงานเมื่ อต องการการรับน้ํ าหนัก มากโดยใชสายหนั งให
ความรูสึกทะมัดทะแมง

ภาพ 3 ชุด C (หนัง) แสดงแบบราง ผลิตภัณฑไดรับการพัฒนาและลักษณะการใชงาน
4. ชุด D (หมุด) เนนความประณีต สวยงาม โดยใชหมุดมาสรางพื้นผิวใหเกิดความนาสนใจเหมาะสําหรับการใชงาน
ในทุกโอกาส
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ภาพ 4 ชุด D (หมุด) แสดงแบบราง ผลิตภัณฑไดรับการพัฒนาและลักษณะการใชงาน

ภาพ 5 แสดงรูปแบบผลิตภัณฑกระเปาจากผาฝายยอมสีธรรมชาติทั้ง 12 รูปแบบ

ตอนที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยางมีตอการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑกระเปาจากผาฝาย
ยอมสีธรรมชาติ กลุม แมบานมวงหอม อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
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ตาราง 2 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ
เพศ

จํานวน

รอยละ

หญิง

82

81.8

ชาย

19

18.8

รวม

101

100.0

อายุ

จํานวน

รอยละ

13-15 ป

30

29.7

16-18 ป

67

66.3

รวม

101

100.0

ระดับการศึกษา

จํานวน

รอยละ

มัธยมศึกษาตอนตน

27

26.7

มัธยมศึกษาตอนปลาย

74

73.3

รวม

101

100.0

ตาราง 2 พบวาจํานวนผูตอบแบบสอบถามมีเพศหญิงจํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 81.2 และเพศชายจํานวน 19
คน คิดเปนรอยละ 18.8 มีอายุ 13 – 15 ป จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 29.7 อายุ 16 – 18 ป จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ
66.3 และอายุ 19 – 20 ป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 4.0 มีระดับการศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 27 คน
คิดเปนรอยละ 26.7 และมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 73.3
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ตาราง 3 แสดงผลการประเมินระดับความพึงพอใจของกลุม ตัวอยางที่มีตอรูปแบบผลิตภัณฑกระเปาจากผาฝายยอมสี
ธรรมชาติ กลุมแมบานมวงหอม อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ระดับ
ความ
พึง
พอใจ

ชุด A (กระดุม)

X

S.D. แปลผล

ชุด B (เปย)

X

ชุด C (หนัง)

S.D. แปลผล

ชุด D (หมุด)

X

S.D.

แปลผล

X

S.D.

แปล
ผล

ความ
4.41 0.61
สวยงาม

มาก

4.20 0.66

มาก

4.31

0.70

มาก

4.23 0.76

มาก

รูปแบบ
4.28 0.61
กระเปา

มาก

4.22 0.68

มาก

4.28

0.61

มาก

4.28 0.68

มาก

ลวดลาย
และสีสัน

4.27 0.73

มาก

4.28 0.70

มาก

4.31

0.75

มาก

4.27 0.70

มาก

การตัด
เย็บ

4.22 0.72

มาก

4.22 0.74

มาก

4.32

0.72

มาก

4.32 0.72

มาก

ประโยช
นใช 4.12 0.75
สอย

มาก

4.00 0.82

มาก

4.07

0.73

มาก

4.08 0.77

มาก

รวม

มาก

4.18 0.43

มาก

4.25

0.43

มาก

4.23 0.46

มาก

4.25 0.40

จากตาราง 3 พบวา ผลการประเมินโดยรวมสรุปไดวา ความพึ งพอใจของกลุมตัวอยางที่ มีตอรูปแบบผลิตภัณ ฑ
กระเป าจากผ าฝายยอ มสีธรรมชาติ ทั้ ง 4 ชุด มี ความพึ งพอใจอยูในระดับ มากซึ่งสอดคล องกั บ สมมติฐ านที่ ตั้ งไว คื อ ชุ ด A
(กระดุม) และชุด C (หนัง) มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ชุด D (หมุด) และชุด B (เปย) ตามลําดับ
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาสะทอนใหเห็นวาหากมีการพัฒนาผลิตภัณฑจากผาฝายที่มีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นจะทําใหผลิตภัณฑ
นาสนใจยิ่งขึ้น การนําเอกลักษณผล "มะมวง" ซึ่งพบมากในพื้นที่มาพัฒนาเปนแนวคิดในการออกแบบโดยใชเทคนิคของการตูน
และตั้งชื่อตามหมูบานวา “มวงหอม” สรางเอกลักษณและไดรับความสนใจจากกลุมวัยรุนเปนอยางดี (อายุ 13 - 20 ป) อีกทั้งยัง
ชวยลดมลภาวะตอสิ่งแวดลอมอีกดวย ผลของการศึกษาแสดงใหเห็นการออกแบบกระเปาสามารถจําแนกผลิตภัณฑไดจํานวน 4
ชุด ที่สนองตอบการใชสอยไดแตกตางกัน ดังนี้
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1. ชุด A (กระดุม) แสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑแตละรูปแบบที่เนนความนารัก สวยงาม

รูปแบบที่ 1

รูปแบบที่ 2

รูปแบบที่ 3

ภาพ 6 ชุด A (กระดุม)
ยาวขึ้น

2. ชุด B (เปย) แสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑแตละรูปแบบในชุดนี้เนนความคงทนแข็งแรงและยืดอายุการใชงานได

รูปแบบที่ 1

รูปแบบที่ 2

รูปแบบที่ 3

ภาพ 7 ชุด B (เปย)
3. ชุด C (หนัง) เนนในชุดนี้เนนความเรียบงายและการใชงาน เมื่อตองการการรับน้ําหนักมากโดยใชสายหนังให
ความรูสึกทะมัดทะแมง

รูปแบบที่ 1

รูปแบบที่ 2

รูปแบบที่ 3

ภาพ 8 ชุด C (หนัง)
4. ชุด D (หมุด) แสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑแตละรูปแบบเนนความประณีตและความสวยงาม
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รูปแบบที่ 1

รูปแบบที่ 2

รูปแบบที่ 3

ภาพ 9 ชุด D (หมุด)
ในการออกแบบผลิตภัณฑกระเปาจากผาฝายยอมสีธรรมชาติ ผูวิจัยไดคํานึงถึงปจจัยดังตอไปนี้
1. ความสวยงาม ใชลักษณะของการตกแตงจาก กระดุม เปย หมุด หนัง
2. รูปแบบของกระเปา ออกแบบใหมีความหลากหลายไมวาจะเปน กระเปาสะพายขาง กระเปาสะพายหลัง กระเปา
ถือ เปนตน
3. ลวดลายและสี สั น ลวดลายใช ตั ว การ ตู น มาช ว ยทํ า ให น า สนใจและสี ที่ ใช ได แ นวความคิ ด มาจากสี ข องการ
เจริญเติบโตของผลมะมวง
4. การตัดเย็บ มีการเก็บริมขอบผาไมใหดายหลุดลุยและทําใหผลิตภัณฑมีความประณีต สวยงามมากขึ้น
5. ประโยชนใชสอย การใชงานงาย มีความทนทาน พกพาสะดวก และเหมาะสมสําหรับทุกโอกาส
อภิปรายผล
จากการศึกษาชุมชนบานมวงหอมพบวา ชุมชนบานมวงหอม เริ่มจัดตั้งมาในป พ.ศ. 2457 เนื่องจากเปนพื้นที่อุดม
สมบูรณไปดวยปาไม สัตวปา ผลไมและของปานานาชนิด อีกทั้งยังมีที่ตั้งอันเหมาะสมสําหรับทําเกษตรกรรม จึงเกิดเปนชุมชน
บานมวงหอมมาจนถึงปจจุบันนี้ สอดคลองกับ สนธยา พลศรี (2545, หนา22) ไดกลาววา ชุมชน หมายถึง การอยูรวมกันเปน
กลุมคนกลุมหนึ่งอาศัยอยูในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณเต็มไปดวยสิ่งแวดลอมและวัตถุดิบทางธรรมชาติ ทําใหเกิดชุมชนขึ้นเมื่อ
เกิดชุมชนแลวมนุษยที่อาศัยอยูรวมกันในอาณาบริเวณเดียวกัน เชน ครอบครัว ละแวกบาน หมูบาน ตําบล หรือเรียกเปนอยาง
อื่น คือ มีความเกี่ยวของกันสัมพันธกัน มีการติดตอสื่อสาร เรียนรูรวมกัน มีความผูกพันเอื้ออาทรกันภายใตบรรทัดฐานและ
วัฒนธรรมเดียวกัน มีการรวมมือพึ่งพาอาศัยกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายรวมกัน กลุมทอผาแมบานมวงหอมสามารถ
ตั้งกลุมทอผาขึ้นไดโดยมีสมาชิกเริม่ แรก 30 คน จัดตั้งขึ้นเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนดานเศรษฐกิจของสมาชิกกลุม รวมทั้งยัง
เปนการจัดระเบียบสังคมในชุมชน โดยอาศัยกระบวนการสงเสริมใหสมาชิกกลุมใหไดรับประโยชนตามเงื่อนไข กฎระเบียบหรือ
ขอบังคับที่กลุมรวมกันกําหนด สอดคลองกับ พิสมัย วิบูลศักดิ์ (2552) ไดใหความหมายเกี่ยวกับการเกิดกลุมแมบานไววา กลุมที่
เกิดจากการที่บุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปมามีความสัมพันธกันโดยมีผลประโยชนและจุดประสงครวมกัน สําหรับความสัมพันธนั้น
อาจมีตั้งแตนอยไปหามาก ซึ่งดูไดจากชวงเวลาการคงอยูของกลุมวาสั้นหรือยาว ขนาดของกลุมก็มีตั้งแตเล็กไปจนถึงใหญมากๆ
เนื่องจากกลุมเกิดการรวมตัวของบุคคลตางๆโดยหลักใหญในการรวมกลุมเพื่อสนองความตองการของสมาชิก ในการทอผาของ
กลุมแมบานมวงหอมเปนการทอดวยกี่กระตุก ซึ่งสอดคลองกับ มารุต อัมรานันท (2542) ที่กลาววา ผาทอที่ปรากฏในภูมิภาค
ตางๆจะมีรูปแบบวิธีการที่แตกตางกันไปทั้งวิธีการทอ รูปแบบที่ปรากฏในงานของชาวบานในแตละทองที่จะมีรูปแบบที่เปน
เอกลักษณเฉพาะของแตละทองถิ่นแตกตางกันไปตามวิธีการผลิต ผาทอ เปนรากฐานสําคัญยิ่งในการดํารงชีวิตขั้นพื้นฐานใน
ชนบท นับไดวาเปนอาชีพสําคัญอาชีพหนึง่ ของประเทศไทยรองลงมาจากอาชีพเกษตรกรรม ผาทอพื้นเมืองของประเทศไทยไดมี
วิวัฒนาการมาชานานและยังคงรักษารูปแบบลวดลายตลอดจนกรรมวิธีการทออันประณีตแบบโบราณไว อยางไรก็ตามแมวาบาน
มวงหอมจะมีความอุดมสมบูรณทางธรรมชาติ หากแตยังไมมีการการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑที่โดดเดน ศักยภาพที่มีในพื้นที่ คือ
กลุมแมบานมวงหอมที่ทอผาฝายยอมสีธรรมชาติ ในอําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก การคนหาและสรางเอกลักษณแกผลิตภัณฑ
จึงเปนกระบวนสําคัญในการวิจัย โดยมีปจจัยสําคัญ คือ แนวความคิดการออกแบบ ซึ่งสอดคลองกับ นวลนอย บุญวงษ (2539,
หนา 14) ไดกลาววา ที่มาของความคิดในงานออกแบบตางๆนั้นมาจากแหลงกําเนิดจากธรรมชาติ ลักษณะรูปทรงในการออกแบบ
สวนใหญจะไดรับแรงบันดาลใจในการสรางสรรคงานศิลปะจากรูปทรงธรรมชาติ รูปทรงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมักมีลักษณะที่
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สมบูรณในตัวมันเองเนื่องจากรูปทรงเหลานี้ไดผานการปรับปรุงมาเปนเวลานานจนเกิดความพอเหมาะพอดี จากแนวคิดนี้ผูวิจัย
ไดเห็นความนาสนใจของ "มะมวงปา" ซึ่งพบในพื้นที่ศึกษาและเมื่อศึกษาประวัติบานมวงหอม ก็พบที่มาของตนมะมวงปาที่ขึ้นอยู
บริเวณตนน้ํา เมื่อผลสุกหลนลงมาตามลําธารสงกลิ่นหอมไปทั่วทั้งบริเวณหมูบาน จึงเปนที่มาของชื่อหมูบานมวงหอมจวบจน
ปจจุบัน ผูวิจัยจึงนําผลของมะมวงมาเปนแนวคิดในการออกแบบในลักษณะของรูปแบบการตูน เพื่อใหเกิดความนาสนใจ การ
ออกแบบผลิตภัณฑเปนชุดชุด ชวยใหเกิดความนาสนใจ และอยากมีไวในครอบครอง สอดคลองกับ สุดาดวง เรืองรุจิระ (2541,
หนา 109) ไดกลาววา ผลิตภัณฑ คือ องคประกอบหลายๆอยางที่รวมกัน สามารถตอบสนองความตองการของผูซื้อใหเกิดความ
พอใจบางประการจากการใชผลิตภัณฑนั้น
จะเห็นไดวาจะปจจุบันนี้การใชชีวิตของผูคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป อันเปนผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจ การศึกษา
การคมนาคมและการติดตอคาขายกับตางประเทศ อยางไรก็ตามผาทอมีความผูกพันกับวิถีชีวิตพื้นบานไทยมาชานาน การทอผา
ยังคงเปนศิลปหัตถกรรมพื้นบานที่ปรากฏสืบทอดอยูในหลายทองถิ่น ผาทอพื้นบานพื้นเมืองในชนบทตางๆไดรับการเลือกสรรนํา
กลับมาใชใหมโดยผูคนในสังคมเมือง การฟนฟูคานิยมการแตงกายแบบพื้นเมือง การแสวงหาเอกลักษณความเปนไทยไดทําใหคน
ไทยหันกลับมานิยมการแตงกายผาทอพื้นเมืองอีกครั้งหนึ่ง นอกจากการแตงกายแลว ผลิตภัณฑท่จี ําเปนในการใชชีวิตประจําวัน
นั่นก็ คือ ผลิตภัณฑกระเปา ผูคนสวนใหญใชผลิตภัณฑกระเปาเกือบแทบจะทุกกิจกรรมไมวาจะออกนอกบาน ทํางาน เดินทาง
เปนตน ผูวิจัยจึงนําแนวคิดและองคความรูมาประยุกตใชในการออกแบบเพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑกระเปาจากผายยอมสี
ธรรมชาติ ซึ่งรูปแบบผลิตภัณฑนั้นไดปรับปรุงใหสอดคลองกับสังคมในปจจุบัน มีรูปแบบที่หลากหลาย ตอบสนองความพึงพอใจ
แกกลุมเปาหมาย โดยเฉพาะในกลุมวัยรุน เพื่อผลักดันใหผาไทยกลับมาไดรับความสนใจและความนิยมอีกครั้งกอนที่มรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติจะถูกลบเลือนและสูญหายไป นอกจากนี้ยังเปนการสรางคานิยมสํานึกไทยรักไทยเพื่อใหคนไทยไดมองเห็น
คุณคาในการเลือกใชและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของชาติแกคนรุนหลังอีกดวย
ขอเสนอแนะ
หลายได

1. สามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑจากผาฝายยอมสีธรรมชาติประเภทอื่นๆใหมีความหลาย

2. ผาที่นํามาใชสามารถปรับเปลี่ยนประเภทของผาหรือปรับขนาดกระเปาไดตามความตองการ
3. การนําไปตอยอดขับเคลื่อนใหกลุมแมบานมวงหอม อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ไดนํารูปแบบผลิตภัณฑไปวาง
จําหนายเพื่อทดลองตลาดวาความตองการของตลาดตอรูปแบบผลิตภัณฑจากผาฝายยอมสีธรรมชาติ
ขอเสนอแนะจากการศึกษา
1. การพัฒนาผลิตภัณฑจากผาฝายยอมสีธรรมชาติ ในรูปแบบอื่นๆ นอกจากกระเปา เชน เสื้อ ผากั้นเปอน เปนตน
2. ผลิตกระเปาตนแบบสามารถนําไป ตกแตงดวยวัสดุอื่นๆที่นาสนใจ เพื่อเพิ่มมูลคา เชน หนัง จิวเวอรรี่ มุก หรือ
การนําผาประเภทอื่นมาผสมผสานใหเกิดความนาสนใจและหลากหลายได เชน ผายีนส ผาไหม ลูกไม หรือหูหิ้วที่ทํามาจากไมมา
ชวยเสริมใหงานดูหลากหลาย และโดดเดนมากยิ่งขึ้น
3. การเย็บผลิตภัณฑกระเปาผาฝายยอมสีธรรมชาติตองอาศัยความพิถีพิถันเนื่องจากตัวผาฝายของชุมชนคอยขางที่
จะลุยงาย ดังนั้นเมื่อนํามาเย็บควรพับขอบเก็บเขาดานในแลวเย็บ
4. การพัฒนากระเปา ควรสนองตอบการใชสอยที่หลากหลาย ไมเพียงแตกระเปาสะพาย กระเปาเป กระเปาถือแลว
ยังสามารถออกแบบเปนกระเปาสตางค กระเปาใสคอมพิวเตอร และอื่นๆได
5. นอกจากกลุมเปาหมายที่เปนกลุมวัยรุน อายุ 13 – 20 ปแลว ยังสามารถออกแบบกระเปาเพื่อกลุมเปาหมายอื่นๆ
เชน วัยเด็ก วัยทํางาน เปนตน
6. การนําผลิตภัณฑตนแบบไปตอยอด เผยแพรใหความรูแกกลุมแมบานมวงหอม อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
โดยนําไปวางจําหนายเพื่อทดลองตลาดเปนกระบวนที่ควรขับเคลื่อนตอเพื่อปรับปรุงและพัฒนาใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจแก
ชุมชนอยางเปนรูปธรรม
7. หนวยงานที่เกี่ยวของควรสงเสริมและใหการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑจากผาฝายธรรมชาติบานมวงหอม
อยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑและสรางเสริมความเขมแข็งทางเศรษฐกิจแกชุมชน
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ในการทําวิจัยครั้งตอไป ในกระบวนการออกแบบกระเปาสามารถนําเอาผาประเภทอื่นๆประกอบกับวัสดุตกแตง
อื่นๆมาผสมผสานอาจทําใหเกิดรูปแบบผลิตภัณฑที่โดดเดนนาสนใจยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการใชผาชนิดเดียวกันเพียงอยางเดียว
2. การออกแบบและพัฒนากระเปาผาฝายยอมสีจากธรรมชาติ สําหรับกลุมเปาหมายอื่นๆที่มีรสนิยมที่แตกตางกัน
การศึกษาพฤติกรรมและรสนิยมเฉพาะแตละกลุมจะทําใหการออกแบบตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของผูบริโภค
ในแตละกลุมไดอยางเหมาะสมยิ่งขึ้น
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) ศึกษารูปแบบและลวดลายของผาซิ่นตีนจกลาวครั่ง บานบอกรุ จังหวัดสุพรรณบุรี 2)
พัฒนาและออกแบบชุดทํางานสตรีจากผาซิ่นจีนจกลาวครั่ง บานบอกรุ จังหวัดสุพรรณบุรี 3) สํารวจความพึงพอใจของผูบริโภคที่
มีตอชุดทํางานสตรีจากผาซิ่นจีนจกลาวครั่ ง บานบอกรุ จังหวัดสุพรรณบุรี การวิจัยนี้ใชการวิจัยเชิ งคุณภาพ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ และการวิจัยเชิงสํารวจ โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางซึ่งเปนสตรีวัยทํางานจํานวน 100 คนจากการสุมตัวอยางแบบ
หลายขั้นตอน วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา ไคสแควร และ การวิเคราะหความแปรปรวนหลายตัวแปร ผลการวิจัย
แบงเปน 3 สวนคือ 1) ผาซิ่นตีนจกลาวครั่ง บานบอกรุ จังหวัดสุพรรณบุรีที่ทออยูในปจจุบันเปนการประยุกตลวดลายโบราณซึ่ง
ประกอบดวยแมลาย 10 ลาย ไดแก ระฆัง ปู ดอกแกว ดอกจัน ขอ ปกบาง ผีเสื้อ มะเขือ และขอขื่อ ทอรวมกันจนเกิดเปน
ลวดลายใหม แตยังคงเอกลักษณของความเปนลาวครั่งไวคือ การผสมเทคนิคขิด จกและมัดหมี่ทอบนผาซิ่นพื้นสีแดงที่ยอมสีดวย
ครั่ง 2) ผูวิจัยไดนําลวดลายของผาซิ่นตีนจกมาพัฒนาเปนชุดทํางานสตรีจํานวน 12 ชุดโดยใชเทรนดแฟชั่นสตรี ฤดูใบไมผลิ 2018
ซึ่งไดรับอิทธิพลจากมินิมอลลิส (Minimalist) รวมกับการใชศิลปะการตอผา (patchwork) เปนแรงบันดาลใจในการตกแตงดวย
ผาซิ่นตีนจก ชุดทํางานที่พัฒนาขึ้นจํานวน 4 ชุด จาก 12 ชุดไดรับเลือกโดยนักออกแบบอาวุโสของบริษัท แดพเพอรเจ็นเนอรัล
อะแพเร็ล จํากัด เพื่อทําการสํารวจความพึงพอใจตอไป 3) ผลการสํารวจความพึงพอใจตอชุดที่ไดรับเลือกไปตัดเย็บอยูในระดับ
มาก (=4.66) ราคาที่เหมาะสมคือ 2,500-3,000 บาท อายุ อาชีพและรายได มีความสัมพันธกับพฤติกรรมและความตั้งใจซื้อ
ชุดทํางานสตรีของผูบริโภคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ.(p < 0.05) สตรีที่เปนพนักงานบริษัทและประกอบอาชีพอิสระมีความพึง
พอใจตอชุดทํางานทั้งสี่แบบสูงกวาสตรีที่รับราชการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ : ชุดทํางาน ผาซิ่นตีนจก ลาวครั่ง

ABSTRACT

There were three main objectives of this research: (1) to study the forms and weaving patterns of the
Pha Sin Tin Jok of Lao Khrang in Borkru Villages, Suphanburi province, (2) to design and develop women’s
workwear using the Pha Sin Tin Jok of Lao Khrang in Borkru Villages, Suphanburi province, and (3) to study
levels of satisfaction with the design and development of such women’s workwear. An online survey of 100
women in employment was conducted using the multi-stage random sampling technique. For data analysis
and descriptive statistics, chi-square and MANOVA were employed. The results can be divided into three parts
as follows: 1) The Pha Sin Tin Jok in Borkru Villages is a unique ancient pattern which consists of 10 master
patterns: Rakang, Dokkeaw, Dokjun, Poo, Kho, Pekbang, Makhuea, Phesuea, Khokueh, and Tem. 2) The
Collection was developed by using Minimalist style form fashion trends spring-summer 2018 and patchwork
as the inspiration for Pha Sin Tin Jok decoration. The four jackets from the 12 designs of women’s workwear
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were selected by four senior designers of Dapper General Apparel Co., Ltd. and 3) the level of satisfaction
with the second jacket design was the highest (=4.66), which indicated that it is suitable for further prototype
development. There were significant differences between the three demographic groups surveyed, regarding
intention to buy, buying, frequency of usage, and spending (p < 0.05). Office women and freelance workers
were more satisfied with the four pieces of developed workwear than government officers, at a 0.05 level of
statistical significance.
Keywords : Workwear, Pha Sin Tin Jok, Lao Khrang.

บทนํา

ผาเปนหนึ่งในปจจัยสี่หมวดเครื่องนุงหม ที่มนุษยผลิตขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการพื้นฐาน แตเดิมทําหนาที่ใหความ
อบอุน ความปลอดภัยและปกปดรางกาย ตอมาไดกลายเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม มีการถายทอดภูมิปญญาและเปนมรดกที่
ถายทอดจากรุนสูรุน เพื่อแสดงเอกลักษณเฉพาะของชาติพันธุ สะทอนความอุดมสมบูรณและความรุงเรืองของศิลปะวัฒนธรรม
พรอมกับสอดแทรกความเชื่อและขนบธรรมเนียมประเพณี ผาทอจึงเปนสิ่งเชื่อมโยงอดีตกับวิถีชีวิต แตปจจุบันกระแสสังคมและ
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมทําใหผาไทยคอยๆ เลือนหายไปจากความรูสึกนึกคิดของคนรุนใหม และหยิบใชเนื่องในโอกาส
สําคัญเทานั้น ผาทอพื้นบานมีภาพจําในรูปแบบของสินคาประจําทองถิ่นที่แสดงถึงเอกลักษณของแตละชุมชน และมีพื้นที่ของ
การเปนปจจัย 4 นอยลง เพราะกระแสการบริโภคสินคาแฟชั่นมีบทบาทและมีน้ําหนักมากกวา ทําใหผาทอพื้นบานมีบทบาทอยู
เพียงกลุมคนบางกลุมหรือการใชเพื่องานพิธีสําคัญๆเทานั้น (จรัสพิมพ วังเย็น, 2554) มีความพยายามจากภาครัฐในการสงเสริม
ผาทอของไทยอยางตอเนื่อง ตั้งแตโครงการศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ ที่สรางรากฐานของผาไทยไว
อยางเหนียวแนน จนถึงเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคที่สรางเวทีเผยแพรผาไทยทั้งในและตางประเทศเพื่อผลักดันผาไทยใหมีความรวม
สมัยสูสากล และปจจุบันไดเกิดนโยบายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรประเทศไทยในยุค ๔.๐ (Thailand 4.0) ซึ่งมียุทธศาสตร
หนึ่งคือการสรางการเติบโตของวิสาหกิจดานความคิดสรางสรรค และดานวัฒนธรรม ซึ่งอุตสาหกรรมและธุรกิจทองเที่ยวจะมี
บทบาทสําคัญในการสรางอาชีพ สรางรายไดใหกับประเทศ โดยกลไกหนึ่งที่มีสวนในการกระจายรายไดไปสูชุมชนทองเที่ยวและ
วิสาหกิจชุมชน คือ ธุรกิจของที่ระลึก อาทิ ผาพื้นเมือง, สินคาแฟชั่น, เครื่องประดับ, ของตกแตง, อาหารขนมพื้นเมือง, งาน
หัตถกรรมพื้นเมือง เปนตน ซึ่งตองผสมผสานระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วัฒนธรรมและความคิดสรางสรรคเพื่อใหเกิด
นวัตกรรมและนําไปสูความมั่งมั่งของประเทศ
ลาวครั่ง หรือ ลาวภูครั่ง คือกลุมชาติพันธุในตระกูลภาษาไท-กะได กลุมชนดังกลาวมีถิ่นฐานเดิมอยูใน เมืองภูครั่ง ซึ่ง
ตั้งอยูทางฝงซายของลุมแมน้ําโขง ประมาณ 300 ปเศษ ไดมีชุมชนกลุมหนึ่งไดอพยพจากเวียงจันทรขามแมน้ําโขงมาอยูที่ฝงไทย
และไดสรางเมืองสรางชุมชนบริเวณที่ไดชื่อทางการวา เปนจังหวัดเลย และไดมีบุคคลอีกกลุมหนึ่ง ประมาณ 50 คน ไดอพยพจาก
เมืองเลยมาจนถึงจังหวัดนครปฐม และกาญจนบุรี สุพรรณบุรี ซึ่งตอมาตั้งถิ่นฐานในถิ่นนี้นับแตนั้นเปนตนมา จนเรียกวา บาน
ใหญ และทางราชการไดตั้งชื่อวา บานบอกรุ (สุพิศ ศรีพันธุ, 2555; พยนต กาฬภักดี, 2555) การแตงกายของคนไทยเชื้อสาย
ลาวครั่งมีแบบฉบับเปนของตนเอง ผาทอลาวครั่งมีเอกลักษณโดดเดนถือเปนมรดกทางวัฒนธรรมของกลุมชนที่สืบเชื้อสายจาก
ลาวครั่งมาเปนเวลาหลายชั่วอายุคน ซึ่งนําวัสดุจากธรรมชาติในทองถิ่น คือฝาย และไหม มาทอดวยเทคนิคทั้งการจกและมัดหมี่
มีลวดลายหลากหลายและสีที่ใชเปนสีที่ไดจากธรรมชาติ ผาซิ่นตีนจกลาวครั่งเปนผาทอพื้นเมืองที่เปนเอกลักษณของชาวลาวครั่ง
เนื่องจากมีสีที่โดดเดนจากการใชสีโทนรอน และการผสมผสานเทคนิคทอผาที่แสดงถึงฝมือชั้นเลิศของชางทอลาวครั่ง ตัวซิ่นนิยม
ทอดวยเสนไหมใชกรรมวิธีมัดหมี่เสนพุงเปนลวดลายดวยการยอมสีเดียว และใชวิธีการแตมสีอื่นๆ เพิ่มเติม หรือภาษาทองถิ่น
เรียกวา “แจะ” เปนการใชไมจุมสีมาแตงแตมบนเสนหมี่ เปนการใหลวดลายหมี่มีสีสันเพิ่มขึ้นแลวทอสลับกับลายขิด ซึ่งจะเปน
ลายเสนตั้งแลวตอดวยตีนจก ผาซิ่นของชาวลาวครั่งมักตอตีนซิ่นดวยฝายหรือไหม ตีนซิ่นตอนบนตกแตงดวยการจกลวดลาย และ
ตีนซิ่นตอนลาง ปลอย เวนใหเปนผืนผาสีแดง ซึ่งถือเปนเอกลักษณของชาวลาวครั่งจนถึงปจจุบัน (พยนต กาฬภักดี, 2555) จาก
การสัมภาษณคุณพัสวี กาฬภักดี (2561) ซึ่งเปนผูดูแลพิพิธภัณฑศูนยวัฒนธรรมลาวครั่งบานบอกรุ อําเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี พบวา ปจจุบันชุมชนบานบอกรุยังมีการสืบสานการทอผาพื้นเมืองอยู ทั้งทอใชเองและเพื่อขาย แตขั้นตอนการ
ทอใชเวลานานเนื่องจากลายผามีความละเอียดออนชอยและซับซอน ทําใหรายไดจากสวนนี้มีนอย จึงมีการประยุกตลายหลักมา
ตัดทอนใหเหลือลายละเอียดนอยลงแตยังคงความออนชอยไว ทอผสมลายเพื่อใหดูทันสมัยและไดรับความนิยมจากลูกคามากกวา
ลายดั้งเดิมแบบโบราณ ผูวิจัยจึงตองการศึกษารูปแบบและลวดลายของผาซิ่นตีนจกลาวครั่ง บานบอกรุ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อ
เปนประโยชนในการอนุรักษลายผาโบราณ เนื่องจากผาซิ่นตีนจกลาวครั่งแมจะมีทอกันในหลายจังหวัดแถบภาคกลาง
99

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
___________________________________________________________________________________________
แตในแตละทองถิ่นมีเอกลักษณและความโดดเดนแตกตางกัน และการรวมรวมขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบและลวดลายยังเปนขอมูล
สําคัญในการสรางสรรคลวดลายผาซิ่นตีนใหมๆที่ยังทอดวยเทคนิคโบราณ ปญหาสําคัญอีกประการของผาซิ่นตีนจกลาวครั่งคือ
โอกาสในการนําไปใช ซึ่งถูกจํากัดไวเฉพาะโอกาสพิเศษ การนําผาทอแบบโบราณมาประยุกตใหสวมใสในชีวิตประจําวัน เชน
การทํากระโปรง การจับจีบ จะชวยเพิ่มความนิยมในการใชผาซิ่นตีนจก ประกอบกับภายในชุมชนมีการรวมกลุมของแรงงานที่มี
ทักษะ ความชํานาญ มีศักยภาพในการผลิต และการพัฒนาผาทอที่มีความสวยงาม โดดเดนจากการผสมผสานวัฒนธรรมเดิมที่
อนุรักษไวในพิพิธภัณฑศูนยวัฒนธรรมลาวครั่งกับรูปแบบความตองการในปจจุบัน ผูวิจัยจึงเกิดแนวคิดนําผาซิ่นลาวครั่งมา
ประยุกตเปนชุดทํางานรวมสมัย เพื่อเปนแนวทางสรางสรรคผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถิ่นใหเขากับแนวโนมแฟชั่นและเพิ่ม
โอกาสการสวมใสในชีวิตประจําวัน นอกจากนีผ้ ูวิจัยไดทําการศึกษาความพึงพอใจของชุดทํางานสตรีที่พัฒนาขึ้นเพื่อศึกษาความ
เปนไปไดในการนําผลิตภัณฑออกสูทองตลาด และใหขอมูลดานการตลาดเพื่อขยายกลุมเปาหมายจากผูใชผาซิ่นแบบดั้งเดิมไปยัง
ผูบริโภคที่มีความทันสมัยและใหความสําคัญกับการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
วัตถุประสงคการวิจัย
1. ศึกษารูปแบบและลวดลายของผาซิ่นตีนจกลาวครั่ง บานบอกรุ จังหวัดสุพรรณบุรี
2. พัฒนาและออกแบบชุดทํางานสตรีจากผาซิ่นจีนจกลาวครั่ง บานบอกรุ จังหวัดสุพรรณบุรี
3. สํารวจความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอชุดทํางานสตรีจากผาซิ่นจีนจกลาวครั่ง บานบอกรุ จังหวัดสุพรรณบุรี
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุม ตัวอยางที่ใชในการวิจัย
1. ผูดูแลพิพิธภัณฑศูนยวัฒนธรรมลาวครั่งบานบอกรุ อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยการ
เลือกแบบเจาะจง จํานวน 2 คน
2. นักออบแบบซึ่งมีประสบการณในการออกแบบเสื้อผาไมนอยกวา 5 ป ซึ่งเลือกแบบเจาะจงจากบริษัท
บริษัท แดพเพอรเจ็นเนอรัล อะแพเร็ล จํากัด. (Dapper General Apparel Co.Ltd.) จํานวน 4 คน
3. ผูหญิงวัยทํางานที่มีอายุ 25-40 ป ที่มีประสบการณใชผาซิ่น จํานวน 100 คน จากการสุมตัวอยางแบบ
หลายขั้นตอน (Multistage random sampling)
4.
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ ไดแก อายุ อาชีพ และรายได
ตัวแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจชุดทํางานสตรีจากผาซิ่นจีนจกลาวครั่ง บานบอกรุ จังหวัดสุพรรณบุรี
นิยามศัพท
ลาวครั่ง หรือ ลาวภูครัง หมายถึง กลุมชาติพันธุในตระกูลภาษาไท-กะได กลุม ชนดังกลาวมีถิ่นฐานเดิมอยูในเมือง
ภูครัง ไดอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานในหลายจังหวัดในภาคกลางของประเทศ โดยเฉพาะ จังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท และสุพรรณบุรี
ผาซิ่นตีนจกลาวครั่ง หมายถึง ผาที่เย็บเปนถุงสําหรับผูหญิงนุงที่มีเชิงซิ่นทอจกลาย แสดงถึงฝมือชั้น เลิศของชาง
ทอลาวครั่ง มีเอกลักษณโดดเดนดวยใชเทคนิค การทอทั้งการจกและมัดหมี่ มีการใชสีสันที่ให ความรูสึกรอนแรง นิยมใชสีแดง
จากการยอมดวย ครั่งเปนโครงสีหลัก และใชคูสีที่ตัดกันมาอยูรวมกันอยาง เหมาะเจาะลงตัว ในการทอผา
ชุดทํางาน หมายถึง ชุดหรือสวนประกอบของเสื้อผา เชนเสื้อ กางเกง ที่สวมใสในการทํางาน เพื่อเพิ่มความ
สวยงามและความคลองตัวในการทํางาน ตัดเย็บดวยวัตถุดิบที่หลากหลาย รวมถึงผาทอของไทยหรือสามารถตกแตงบางสวน
จึงเหมาะที่จะนําผาซิ่นตีนจกลาวครั่งมาตกแตง

100

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
___________________________________________________________________________________________

วิธีดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยไดใชวิธีดําเนินการวิจัย โดแบงเปนขั้นตอนดังนี้
1. การวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาประวัติหมูบานลาวครั่งบานบอกรุและลวดลายผาซิ่นตีนจกลาวครั่งบานบอกรุ อําเภอ
เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยการศึกษาเอกสาร และนิทรรศการถาวรภายในพิพิธภัณฑ ประกอบกับการสัมภาษณ
ผูดูแลพิพิธภัณฑดวยแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง เพื่ออธิบายความเปนมาของชุมชน เอกลักษณของผาซิ่นตีนจกลาวครั่ง การ
ใชสี และรวบรวมลวดลายผาซิ่นตีนจก จากนั้นนําบทสัมภาษณมาถอดเนื้อหาสําคัญเพื่อสรุปผลการวิจัย
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ นําขอมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพและการศึกษาแนวโนมแฟชั่นป 2018 รวมการวิจัยเชิง
ปริมาณมาออกแบบภาพราง (sketch design) เปนชุดทํางานสตรีจากผาซิ่นจีนจกลาวครั่ง จํานวน 3 แนวความคิด แนวคิดละ 4
แบบ รวม 12 แบบ เพื่อเสนอใหนักออกแบบจากบริษัท แดพเพอรเจ็นเนอรัล อะแพเร็ล จํากัด. คัดเลือกใหเหลือ 4 แบบ กอน
นําไปสํารวจความพึงพอใจของผูบริโภคและเลือกพัฒนาเปนผลิตภัณฑตนแบบ จํานวน 1 ชุด
3. การวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามความพึงพอใจและความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑซึ่งเปนคําถามแบบ
เลือกตอบ (check list) และแบบประมาณคา 5 ระดับ (rating scale 5 points) แบงเปน 4 ตอน ไดแก ตอนที่1 ขอมูลพื้นฐาน
จํานวน 4 ขอ ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเลือกซื้อของผูบริโภค จํานวน 7 ขอ ตอนที่ 3 ความพึงพอใจตอชุดทํางานสตรีจากผาซิ่น
ตีนจกของผูบริโภค จํานวน 4 ขอ ตอนที่ 4 สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อชุดทํางานสตรีจาก ผาซิ่นตีนจก
ลาวครั่งของผูบริโภค จํานวน 4 ขอ โดยเก็บขอมูลจากผูหญิงวัยทํางานจํานวน 100 คน จากการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน
(Multistage random sampling) โดยสุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจงเฉพาะผูหญิงทํางานที่มีอายุ 25-40 ป และเคยใชผาซิ่น
จากนั้นกําหนดการสุมแบบโควตาจํานวนรอยละ 50 ใหเปนสตรีมีอาชีพรับราชการเนื่องจากเปนกลุมเปาหมายหลัก จากนั้นสุม
แบบบังเอิญจากผูที่ยนิ ดีใหขอมูลดวยการตอบแบบสอบถามทางเว็บไซตที่ผูวิจัยสรางขึ้น จนไดแบบสอบถามที่สมบูรณครบตาม
จํานวนที่กําหนด เมื่อสิ้นสุดการเก็บรวมรวมขอมูลไดรับการตอบกลับมาทั้งหมด 106 ชุด ผูวิจัยนําแบบสอบถามทั้งหมดมา
ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของตัวแปรที่ตองการศึกษา และพบวาคงเหลือ 100 ชุด จึงนําไปวิเคราะหขอมูลในขั้นตอไปดวย
การวิเคราะหคาสถิติพื้นฐาน คือ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชการ
วิเคราะหตารางไขว (chi-square) และการวิเคราะหความแปรปรวนหลายตัวแปร (MANOVA) เพื่อศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับ
พฤติกรรม

ผลการวิจัย

1. รูปแบบลวดลายของผาซิ่นตีนจกลาวครั่ง บานบอกรุ จังหวัดสุพรรณบุรี
ชาวลาวครั่งเปนกลุมชาติพันธุที่อพยพมาจากเมืองเวียงจัน เขามาตั้งถิ่นฐาน อยูในบริเวณภาคกลางของประเทศไทย ได
มีชาวลาวครั่งกลุมหนึ่งไดอพยพมาอยูบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี ไดชื่อทางการวา บานบอกรุ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและทอ
ผา ซึ่งชาวลาวครั่งมีชื่อเสียงดานงานฝมือทอผา การถายทอดความรูในการทอผาเปนการถายทอดภูมิปญญาจากรุนสูรุน ชาว
ลาวครั่งนิยมใชผาซิ่นตีนจกในโอกาสพิเศษ เชน งานประเพณี งานแตง งานบวช งานตอนรับบุคคลสําคัญ นอกจากจะทอผาไว
เพื่อใชในครัวเรือนแลว ยังทอเพื่อการจําหนายเปนรายไดเสริมจากอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเปนอาชีพหลัก การทอผาแบบพื้นบาน
ของชาวลาวครั่งบานบอกรุ จังหวัดสุพรรณบุรี เปนการทอผาดวยกี่หรือหูกพื้น ตามกรรมวิธีที่สืบทอดกันมาแตโบราณ มักทอดวย
ฝายหรือไหม และยอมเสนดายดวยสีธรรมชาติ ไดแก สีเหลืองจากหัวขมิ้น สีดําจากมะเกลือผสมเทา(ตะไครน้ํา) สีครามจากตน
ครามผสมกับปูนกินหมาก และสีแดงจากครั่ง ซึ่งเปนที่มาของชื่อเรียกลาวครั่ง (ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ, 2561) ผาทอลาวครั่งนิยม
ใชสีสันที่ใหความรูสึกรอนแรง โดยเฉพาะสีแดงจากการยอมดวยครั่งเปนสีหลัก และใชคูสีที่ตัดกันมาอยูรวมกันอยางลงตัวในการ
ทอผา ทั้งดายเสนยืนและดายเสนพุง สวนดายเสนพุงพิเศษซึ่งในการทอลวดลายจกนั้นนิยมใชสีเหลืองเปนโครงสีหลัก สีอื่นที่เปน
องคประกอบ เชน สีสมหมากสุก สีขาว สีดํา สีเขียว ผาหนึ่งผืนมักนิยมใชสีเพียง 5 สี สวนลวดลายบนผืนผา ของชาวลาวครั่ง
สวนใหญจะมาจากการเลียนแบบธรรมชาติ สิ่งของใกลตัวที่ใชในวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมความเชื่อ เชน ลายนาค ลายมา ลายขอ
ลายดอกแกว ลายเอี้ย เปนตน ดานเทคนิคการทอผาซิ่นตีนจกบานบอกรุ ประกอบดวย 3 เทคนิคสําคัญ ไดแก การจกมักใชทอ
ตีนซิ่น การมัดหมี่ดวยการมัดเสนดายแลวนําไปยอมทําใหเกิดลวดลายกอนนํามาทอเปนผืนผา และการขิดเปนผาที่มีลวยนูน
ขึ้นมา ซึ่งลักษณะของผาซิ่นตีนจกดังกลาวพบไดในผาทอลาวครั่งในภูมิภาคอื่นเชนกัน การศึกษาของบุษบา หินเธาวและลําเนา
เอี่ยมสอาด (2559) กลาววาผาทอลาวครั่งในประเทศไทยมีชื่อเสียงมานานดานความหลากหลายเรื่องลวดลาย และเทคนิคการทอ
ทั้งจกและมัดหมี่ ผาที่เปนเอกลักษณโดดเดนของชาวลาวครั่งคือผาซิ่นมัดหมี่ตีนจกซึ่งทอดวยเสนไหมที่ผานการมัดใหเปน
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ลวดลายแลวทอสลับกับการขิตซึ่งเปนลายเสนตั้ง จากนั้นตอดวยตีนจกซึ่งทอดวยฝาย สวนใหญทําพื้นเปนสีแดง และทําลวดลาย
เรขาคณิตซึ่งไมมีรูปแบบที่ตายตัว นอกจากนี้ชาวลาวครึ่งมีความเชื่อวาจะตองมีผาสีแดงอยู 1 ผืน ซึ่งมีลาดลายสวยงามที่สุด
เพราะผื่นนี้จะเก็บไวใชหอมกอนเสียชีวิตซึ่งเชื่อวาจะทําใหมีชีวิตสุขสบายในภาพหนา
ผาซิ่นตีนจกลาวครั่งมีวัตถุดิบหลักคือฝายและไหม ที่ยอมดวยสีจากธรรมชาติ เชน สีแดง สีเหลือง สีดํา สีคราม ผาซิ่น
โครงสรางหลักประกอบดวยผา 4 สวน คือ หัวซิ่น ตัวซิ่น ตีนซิ่น และเชิงสุดทาย ซึ่งหัวซิ่นและตัวซิ่นนั้น มักจะทอแบบมัดหมี่ทั้ง
ผืน หรือ ทอแบบมัดหมี่สลับกับการขิด สวนตีนซิ่นและเชิงสุดทายจะใชวิธีจก ทําใหเกิดลวดลายที่นูนขึ้นมา
1. หัวซิ่น เมื่อสวมใสจะอยูบริเวณเอวถึงสะโพก หัวซิ่นแบบโบราณเปนผาทอลายทางแนวตั้งหรือลายขิดขนาดเล็ก
เปนลายทางตั้ง ปจจุบันเริ่มมีการประยุกตใชผา พื้นไมมีลาย หรือผามัดหมีล่ ายแนวตั้ง

ภาพ 1 หัวซิ่นผาซิ่นตีนจกลาวครั่ง
2. ตัวซิ่น สวนที่มีลวดลายตั้งแตสะโพกถึงหนาแขง มักใชเทคนิคการมัดหมี่ และการขิด ซึ่งสามารถเลือกใชเทคนิค
ใดเทคนิคหนึ่ง เชน การมัดหมี่ทั้งผืนแบบซิ่นหมี่รวด และการขิดทั้งผื่นแบบซินกาน หรือใชเทคนิคการมัดหมี่สลับการขิด จาก
การสํารวจพิพิธภัณฑศูนยวัฒนธรรมลาวครั่งบานบอกรุ อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี พบวามีผาทอโบราณจํานวน
มากที่ลวดลายแตกตางกัน แตไมมีก ารตั้ง ชื่ อหรื อไมไดบอกกล าวไวจากคนรุ นก อน มีแตเพียงการเรียกตามเทคนิค ที่ ใ ช ท อ
นอกจากนี้ยังพบวาระหวางหมูบานอาจมีการเรียกลายผาที่ตางกัน เพื่อปองกันความสับสนจึงจําแนกประเภทของตัวซิ่นตาม
เทคนิคการทอได 4 ประเภท ดังนี้
ตารางที่ 1 ลวดลายตัวซิ่น
ลําดับ
1

ชื่อลาย

ภาพ

ลักษณะ

ซิ่นกาน

ตัวซิ่นทีใ่ ชเทคนิคการจกหรือขิดตัว
ซิ่นทั้งผืน ลักษณะลวดลายทางขวาง
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ตารางที่ 1 ลวดลายตัวซิ่น (ตอ)
ลําดับ

ชื่อลาย

ภาพ

ลักษณะ

2

ซิ่นหมี่รวด หรือ
หมี่โลด

ซิ่นที่ใชเทคนิคการมัดหมี่และทอ
ตอเนื่องโดยไมมเี ทคนิคอื่นมาคั่น ทําใหเกิด
ลวดลายตอเนื่องที่เปนเอกลักษณ เชน ลาย
หมี่สําเภา ลายหมี่ขอใหญ เปนตน

3

ซิ่นหมี่ตาสลับขิด
หรือหมีส่ ับขิด

ใชเทคนิคการมัดหมี่สลับกับการจก
หรือขิด ทําใหเกิดลวดลายเปนชองยาวขนาน
กับลําตัวเปนทางลง ลวดลายของมัดหมี่ที่
เปนเอกลักษณ เชน ลาย หงส หรือลายนาค
เปนตน

4

ซิ่นหมี่นอย

ซิ่นที่ใชเทคนิคการมัดหมี่เปนลวดลาย
แถบขนาดเล็ก สลับดวยฝาย หรือไหมพื้นสี
ตางๆ

3. ตีนซิ่น สวนปลายของผาซิ่นมีความยาว 20 เซนติเมตร และ 40 เซนติเมตร ทอขึ้นดวยเทคนิคการจก ทําใหเกิด
ลวดลายที่นูนขึ้นมา แลวจึงนําไปตอกับตัวซิ่น ลวดลายของตีนซิ่นผาซิ่นตีนจกลาวครั่งสามารถแบงออกเปน 3 กลุมหลัก ไดแก.
(1) ลายเอก คือลายขนาดใหญวางอยูตําแหนงกลางตีนซิน ลวดลายที่นิยม เชน ลายขอขื่อ ลายเต็ม เปนตน
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(2) ลายบอง เปนลายขนาดเล็กและกลางวางอยูขางลายเอก เชน ลายดอกแกว ลายผีเสื้อ เปนตน
(3) ลายเชิง ลายริมตีนจกกอนเปนผาพื้น นิยมทอรวมกับสรอยสา เชน ลายระฆัง เปนตน
ลวดลายบนตีนซิ่นมักเกิดจากการผสมลายเอก ลายบองและลายเชิงเขาดวยกัน ทําใหผาแตละผืนมีเอกลักษณ
เฉพาะตัว เนื่องจากความคิดสรางสรรคในการผสมลายของชางทอแตละคน ลายโบราณที่ทําการศึกษาไดเลือกมาทั้งหมด 10
ลวดลาย ซึ่งเปนลวดลายที่มีชื่อเรียกตรงกับกลุมลาวครั่งในตําบลอื่นและไดรับความนิยมนํามาทอผสมลายลายผาซิ่นตีนจกใน
ปจจุบันดังนี้
ตารางที่ 2 ลวดลายตีนซิ่น
ลําดับ

ชื่อลาย

ภาพ

ลักษณะ

1

ลายระฆัง

ลักษณะคลายใบโพธิ์และมีปลายขึน้ ไป
เพื่อรับกับลายสรอยสา

2

ลายปู

การขิดเปนจุดขนาดใหญลอมรอบดวย
จุดเล็กบนและลางคูกับเสนตรงสองขาง
ลักษณะลายคลายกับตัวปู

3

ลายดอกแกว

ลักษณะเปนรูปดอกไม 4 กลีบและมี
เกสรตรงกลาง
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ตารางที่ 2 ลวดลายตีนซิ่น (ตอ)
ลําดับ
ชื่อลาย
4
ลายดอกจัน

5

ภาพ

ลักษณะ
ลักษณะคลายเครื่องหมายดอกจัน แตมี
ลายละเอียดมากวา ตามฝมือของชางทอ
ผา

ลายขอ

มีลักษณะเปนรูปตัวเอส สามารถทอเปน
แนวนอนและแนวเฉียง คลายเครือ่ ง
เกาะเกี่ยว ปลายงองุม จึงเรียกวาลายขอ

6

ลายปกบาง

บริเวณลายเสนสีเขียว จะมีลักษณะ
คลายการกางปกของตัวบาง

7

ลายมะเขือ

เปนลายที่อยูในสวนเปนสีแดง สีเขียว สี
เหลืองและสีขาว มีลักษณะเปนเสน
ปลายงุม เหมือนริ้วเม็ดมะเขือเวลาผา
แบบครึ่งลูก
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ตารางที่ 2 ลวดลายตีนซิ่น (ตอ)
ลําดับ
ชื่อลาย
8
ลายผีเสื้อ

ภาพ

ลักษณะ
มีลักษณะคลายตัวผีเสื้อ มีปกสองฝง และ
เสนดายสีขาว มีลักษณะเปนตัวผีเสื้อ

9

ลายขอขื่อ

ลายเอกที่มลี ักษณะเปนลายขอหรือตัวเอส
เกาะอยูบนเสนของกรอบสีเหลี่ยมขนม
เปยกปูน ซึ่งเปรียบไดกับขื่อ เพื่อนําลาย
ขอมาตอ ลักษณะเปนลายเปนแนวคลื่น
หรือเสนซิกแซก

10

ลายเต็ม

ลายเอกที่มลี ักษณะเปนรูปทรงเลขาคณิต
การวางลายคลายกับลายขอขื่อแต
ออกแบบใหเปนสมมาตรจึงเรียกวาลาย
เต็ม

4. เชิงสุดทาย เปนลวดลายตกแตงบริเวณริมผาซิ่น สมัยโบราณนิยมจกเปนรูปสัตว เชน รูปหมา มา ชาง ปจจุบัน
ประยุกตเปนแถบสีทางขวางขนานไปกับชายซิ่น อาจทอรวมกับลายครี่งบองประยุกต เชน ลายตีนหมา ตีนมา เปนตน จากการ
สํารวจผาซิ่นตีนจกที่จําหนายในปจจุบันกลับไมพบเชิงสุดทายในผาทอบางผืน

ภาพ 2 เชิงสุดทาย ทางซายคือลายตีนหมาซึ่งเปนลายครึ่งบองบนผาซิ่นโบราณ และขวาคือลายหมาซึ่งเปนลายเชิงบนผาทอ
ปจจุบัน
ปจจุบันผาซิ่นตีนจกลาวครั่งบานบอกรุ ไดผานการประยุกตลวดลายโดยชางทอผา ที่อาศัยรูปทรงของลวดลายโบราณ
มาผสมผสานกัน โดยตัดทอนลายละเอียดลงเพื่อประหยัดเวลาในการทอผา แตยังคงวิธีการทอที่เรียกวา “จก” ไว นิยมเลือกใชสี
ใหตัดกับเสนดายยืนซึ่งเปนสีแดง หรือการใชดายพุงที่มีสีหมนลง แตยังคงความสวยงามไว ทําใหสามารถนํามาสวมใสในโอกาส
ตาง ๆ ได ทั้งนี้ยังเหมาะกับหลายๆชวงอายุ ตลอดจนประยุกตนําผาซิ่นหรือตีนซิ่น มาตัดเสื้อ ชุดกระโปรง หรือชุดเครื่องแบบ
เพื่อเปนการชวยอนุรักษผาซิ่นตีนจก จากการสัมภาษณผูดูแลรานจําหนายผาซึ่งตั้งอยูในพิพิธภัณฑศูนยวัฒนธรรมลาวครั่งบาน
บอกรุ อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ไดใหขอมูลในการเลือกผืนผาวาผาที่ไดรับความนิยมควรมีพื้นสีแดง ลวดลาย
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ใชสีที่โดดเดน ตัดกับตัวผาสีแดง และเปนการทอผสมกันระหวางลายดอกจัน ลายนาค ลายขอขื่อ ลายปกบาง และลายดอกแกว
โดยลักษณะของผาซิ่นตีนจกที่มียอดจําหนายสูง อยูในภาพ 3 ซึ่งผูวิจัยคัดเลือกมาประยุกตเขากับชุดทํางานที่เปนสีดําเพื่อทําใหสี
และลวดลายของผาโดดเดนขึ้นมา และสวมใสไดหลายโอกาส

ภาพ 3 ผาซิ่นตีนจกลาวครั่งลายประยุกตที่ใชในการออกแบบ
ปจจุบันของผาทอชาวลาวครั่งมีผูสนใจสืบทอดการทอผานอย ชางฝมือสวนใหญอยูในวัยกลางคนและวัยชรา มี
งานวิจัยที่ศึกษาปญหาการผลิตผาทอในชาวลาวที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในไทยกลุมอื่นก็พบแนวโนมในลักษณะเดียวกัน กลาวคือ
การผลิตผาลาวครั่งในปจจุบันลดนอยลงเพราะชาวบานเห็นวาการทอผาเปนอาชีพที่ยุงยาก มีกรรมวิธีการผลิตหลายขั้นตอน จึง
หันไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่งายกวาและผลผลิตไดราคากวาผาทอ อีกทั้งเยาวชนก็นุงผาซิ่นไมเปน เนื่องจากหันไปสวมใส
เสื้อผาสําเร็จรูปตามวัฒนธรรมตางชาติ ดานการผลิตก็เปลี่ยนไป ในอดีตมีกระบวนการทอผาลาวครั่งครบทุกขั้นตอน ตั้งแตปลูก
หมอน เลี้ยงไหม ปลูกฝาย ยอมสีธรรมชาติจากเปลือกไมและครั่ง ปจจุบันไมมีการปลูกหมอนเลี้ยงไหม เพราะชาวบานเห็นวา
สิ้นเปลือง เสียเวลาและเสี่ยงตอการขาดแคลนวัตถุดิบหากมีภัยธรรมชาติ วัสดุธรรมชาติถูกนํามาใชนอยลงและแทนที่ดวยเสนใย
สําเร็จ แลวยอมสีที่ตองการดวยสีสังเคราะห ปจจุบันชางทอผาชาวลาวครั่งนิยมใชเสนใยไหม ใยฝาย และเสนใยไหมประดิษฐซึ่ง
สั่งซื้อจากโรงการผลิตจากจังหวัดอื่น ดานการทอยังคงยึดหลักการขั้นตอนแบบดัง้ เดิมที่เปนเอกลักษณ แตก็ขาดแคลนชางทอมี
ฝมือ และควบคุมคุณภาพผาทอไดยาก ดานการพัฒนาผลิตภัณฑก็ยังตองการความชวยเหลือดานการออกแบบและการตลาด
(บุษบา หินเธาว ,2557; ทรงพล ตวนเทศ, 2555; Dulayasutcharit, Keawset, and Chanthapo, 2018). แมแตชาวลาวครั่งใน
สาธารณรัฐประชาชนลาวซึ่งมีวัฒนธรรมการทอผาคลายคลึงกับชาวลาวครั่งในไทยยังพบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในลักษณะ
เดียวกัน เมื่อสภาพทางภูมิศาสตรและสังคมเปลี่ยนไป วัสดุธรรมชาติหายากและมีราคาแพงเมื่อเทียบกับการยอมสีเคมี การ
ผลิตเปลื่ยนจากทอใชเองเปนทอเพื่อขาย กระบวนการที่มีหลายขั้นตอนถูกตัดทอนเพื่อลดตนทุนการผลิต (บุษบา หินเธาวและ
ลําเนา เอี่ยมสอาด, 2559)
การพัฒนาและออกแบบชุดทํางานสตรีจากผาซิ่นจีนจกลาวครั่ง บานบอกรุ จังหวัดสุพรรณบุรี
ผูวิจัยออกแบบภาพรางจากการศึกษาขอมูลทางเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของและนําเทรนดแฟชั่นสตรี ฤดูใบไมผลิ 2018
ซึ่งไดรับอิทธิพลจากมินิมอลลิส (Minimalist) ที่เนนความเรียบงาย ทันสมัย แตดูเปนทางการเพื่อใหตรงกับความตองการของ
กลุมเปาหมาย โดยเลือกโทนสีดําเปนสีหลัก และใชศิลปะการตอผา (patchwork) เปนแรงบันดาลใจในการตกแตงชุดทํางานดวย
ผาตีนซิ่นตีนจก
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ภาพ 4 แบบรางชุดทํางานสตรีจากผาซิ่นตีนจกลาวครั่งบานบอกรุ
ผูวิจัยนําภาพรางไปเสนอตอผูเชี่ยวชาญซึ่งเปนนักออกแบบทั้ง 4 ทาน ไดใหความเห็นตอการออกแบบครั้งที่ 1 วาใน
ภาพรวม ถือวามีความหลากหลายของชุดในแบบตางๆ มีความสัมพันธกับเทรนดแฟชั่นและภาพลักษณของคอลเคลชั่น รูปแบบ
ตรงกับกลุมเปาหมาย โดยผูเชี่ยวชาญไดเลือกเสื้อแจ็คเก็ตทั้งหมด 4 แบบ เนื่องจากสอดคลองกับพฤติกรรมการสวมใสของ
กลุมเปาหมายซึ่งเปนสตรีวันทํางานอายุ 25-40 ป และมีโอกาสในการใชงานมากกวาเสื้อผาแบบอื่น นอกจากนี้ผูดูแลพิพิธภัณฑ
ไดเพิ่มขอเสนอแนะเรื่องการวางลายบนเครื่องแตงกายวา ลายผาซิ่นตีนจกควรวางไวตามตําแหนงชายเครื่องแตงกาย เนื่องจาก
ตามความเชื่อโบราณผาซิ่นเปนของต่ําควรใชดานลาง แมแตในปจจุบันชาวลางครั่ง บานบอกรุจะไมนําผาซิ่นพาดบา การวางลาย
ตีนซิ่นไวบนเสื้อผาบริเวณบาหรือคอเสื้อจึงขัดแยงกับธรรมเนียมประเพณีของชาวลาวครั่ง ผูวิจัยจึงนําขอเสนอแนะทั้งหมดมา
ปรับปรุงการออกแบบครั้งที่ 2
ชุดที่ 1

ชุดที่ 2

ชุดที่ 3

ชุดที่ 4

ภาพ 5 แบบรางชุดทํางานสตรีจากผาซิ่นตีนจกลาวครั่งบานบอกรุทที่ ําการแกไขตามคําแนะนํา
ผูวิจัยการไดทําการแกไขแบบราง พรอมกับลงสีตามโทนสีที่กําหนดและปรับตําแหนงลวดลายผาซิ่นตีนจกตามที่
ผูเชี่ยวชาญจากศูนยวัฒนธรรมลาวครั่งบานบอกรุไดแนะนําไว จากนั้นเสนอแบบที่ปรับแกตอผูเชี่ยวชาญทั้งหมดอีกครั้ง ซึ่งไดให
ความเห็นตอแบบที่ปรับแกวา ภาพรวมของแบบนี้นั้นมีความ เรียบรอย สุภาพ และ เหมาะสมกับกลุมเปาหมายไดดี จึงเหมาะที่
จะนําไปใชเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมายตอไป
การสํารวจความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอชุดทํางานสตรีจากผาซิ่นตีนจกลาวครั่ง
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 25-30 ป (รอยละ 53.0) มีอาชีพรับราชการ (รอยละ 50) รองลงมาประกอบอาชีพ
พนักงานเอกชน (รอยละ 30) มีระดับการศึกษาปริญญาตรี (รอยละ 75) และมีรายได 15,000-20,000 บาท (รอยละ 40) การ
สํ า รวจความพึ ง พอใจของผูบริ โภคที่ มีตอ ชุ ด ทํ างานสตรีจ ากผา ซิ่น ตีน จกลาวครั่ง ทั้ ง 4 ชุ ด พบว า ชุ ด ที่ ไ ด รับความพึ ง พอใจ
เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือชุดที่ 2 ชุดที่ 4 ชุดที่ 1 และชุดที่ 3 ดังแสดงในตาราง 3 เมื่อสิ้นสุดการสํารวจความพึงพอใจ
ผูวิจัยไดสรุปแบบสุดทายเพื่อตัดเย็บชุดตนแบบ 1 ชุด ดังภาพ 6
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ตาราง 3 ตารางแสดงระดับความพึงพอใจตอชุดทํางานสตรีจากผาซิน่ ตีนจก
ชุดที่
คาเฉลี่ย (S.D.)
1
3.26 (1.29)
2
4.66 (1.08)
3
3.11 (1.42)
4
3.29 (1.37)

ความคิดเห็น
พอใจปานกลาง
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจปานกลาง

ภาพ 6 ชุดทํางานสตรีจากผาซิ่นตีนจกลาวครั่งบานบอกรุ
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผาซิ่นและความตั้งใจซื้อชุดทํางานสตรีจากผาซิ่นตีนจกลาวครั่ง บาน
บอกรุ จังหวัดสุพรรณบุรี
กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการซื้อผาซิ่นเพื่อสวมใสในเทศกาลสําคัญ (รอยละ 50) ซื้อผาซิ่นเนื่องโอกาสสําคัญ (รอยละ
83) จํานวนครั้งละ 1-2 ชิ้น (รอยละ 79) ดวยจํานวนเงินครั้งละ 3,000 บาท (รอยละ 36) เลือกซื้อผาซิ่นที่รานสินคาหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ (รอยละ 53) ปจจัยสําคัญในการพิจารณาเลือกซื้อผาซิ่นคือ ลวดลาย (รอยละ 40)
การสํารวจความตั้งใจซื้อชุดทํางานสตรีจากผาซิ่นตีนจกที่พัฒนาขึ้น พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอาจจะซื้อชุด
ทํางานสตรีจากผาซิ่นตีนจก (รอยละ 65) และซื้อแนนอน (รอยละ 20.0) ราคาที่ผูบริโภคสวนใหญเห็นวาเหมาะสมคือ 2,5003,000 บาท (รอยละ 42) ควรจําหนายสินคาในโซเชียลมีเดีย (รอยละ 45) รองลงมาคือจําหนายในหางสรรพสินคา (รอยละ 27)
ตองการใหมีการโฆษณาผานสื่อตางๆ (รอยละ 54) และใหขอมูลแนะนําแหลงซื้อชุดทํางานสตรีจากผาซิ่นตีนจก (รอยละ 22)
จก

3.4.1 ขอมูลสวนบุคคลที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผาซิ่นและความตั้งใจซื้อชุดทํางานสตรีจากผาซิ่นตีน

ผูวิจัยไดนําขอมูลพื้นฐานไปวิเคราะหตารางไขวเพื่อหาความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อและความตั้งใจซื้อชุด
ทํางานสตรีจากผาซิ่นตีนจกลาวครั่ง บานบอกรุ พบวา อายุมีความสัมพันธกับความบอยในการซื้อผาซิ่นและการตัดสินใจซื้ออยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 โดยกลุมตัวอยางที่มีอายุ 25-30 ปจะซื้อผาซิ่นในเทศกาลสําคัญ และตัดสินใจซื้อชุด
ทํางานสตรีที่พัฒนาขึ้นอยางแนนอนในสัดสวนที่สูงกวากลุมอื่น อาชีพมีความสัมพันธกับความบอยในการซื้อผาซิ่นและสถานทีซ่ อื้
ผาซิ่นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยอาชีพรับราชการจะซื้อผาซิ่นบอยครั้งในสัดสวนที่สูงกวากลุมอื่น และซื้อผาซิ่น
จากหางสรรพสินคา ในขณะที่พนักงานเอกชนจะซื้อผาซิ่นผานอินเตอรเนตในสัดสวนที่สูงกวากลุมอื่น ในสวนของรายไดมี
ความสัมพันธกับจํานวนเงินที่ซื้อผาซิ่นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุมคนที่มีรายได 15,000 – 20,000 บาทจะใช
เงินเงินในการซื้อผาซิ่นตอครั้งในสัดสวนที่สูงกวากลุมอื่น จากการวิเคราะหตารางไขวไมพบความสัมพันธระหวางขอมูลสวน
บุคคลกับความตั้งใจซื้อชุดทํางานสตรีจากผาซิ่นตีนจกที่พัฒนาขึ้น รายละเอียดดังตาราง 4
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ตาราง 4 ความสัมพันธระหวาง ขอมูลสวนบุคคลกับพฤติกรรมการบริโภคและความตั้งใจซื้อตอชุดทํางานสตรีจากผาซิ่นตีนจก
ตัวแปร
อายุ กับ ความบอยในการซื้อผาซิน่
อายุ กับ การตัดสินใจซื้อ
อาชีพ กับ ความบอยในการซื้อผาซิ่น
อาชีพ กับ สถานที่ซื้อผาซิ่น
รายได กับ จํานวนเงินที่ซื้อผาซิ่น

χ2

df
4
4
4
6
12

p
0.005
0.015
0.017
0.032
0.002

14.659
15.764
12.112
13.834
12.112

การเปรียบเทียบคาเฉลีย่ ความพึงพอใจตอชุดทํางานสตรีจากผาซิ่นตีนจกของสตรีที่มีขอมูลสวนบุคคลตางกัน
การวิเคราะหความแปรปรวนหลายตัวแปร (MANOVA) พบวา ความพึงพอใจตอชุดทํางานจากผาซิ่นตีนจกทั้งสี่
แบบมีความสัมพันธกันและขอมูลมีความเหมาะสมจะวิเคราะหดวย MANOVA จากการพิจารณาคาสถิติทดสอบ Box’s M และ
Bartlett’s Test of Sphericity ตาราง 5 แสดงใหเห็นวาการตรวจสอบอิทธิพลของอายุ อาชีพ รายได อิทธิพลรวมของอายุกับ
อาชีพ อิทธิพลรวมของอายุกับรายได อิทธิพลรวมของอาชีพกับรายได และอิทธิพลรวมกันของอายุกับอาชีพกับรายได พบวาไมมี
อิทธิพลรวมกันของขอมูลสวนบุคคลทั้งสามตัวแปร แตสตรีวัยทํางานที่อาชีพตางกันมีระดับความพึงพอใจตอชุดทํางานสตรีจาก
ผาซิ่นตีนจกทั้งสี่แบบตางกัน โดยสตรีที่เปนพนักงานบริษัทและประกอบอาชีพอิสระมีความพึงพอใจตอชุดทํางานทั้งสี่แบบสูง
กวาสตรีที่รับราชการ
ตาราง 5 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอชุดทํางานสตรีจากผาซิ่นตีนจกของสตรีที่มีอายุ อาชีพและรายไดตางกัน
Effect

Value
0.983
0.771
0.711
0.894
0.820
0.778
0.984

อายุ
อาชีพ
รายได
อายุกับอาชีพ
อายุกับรายได
อาชีพกับรายได
อายุกับอาชีพกับรายได

F
0.15
2.37
1.54
0.49
0.50
0.64
0.28

Hypothesis df
8.00
8.00
16.00
16.00
28.00
28.00
4.00

Error df
136.00
136.00
208.38
208.38
246.60
246.60
68.00

Sig
.997
.020
.089
.951
.985
.924
.891

อาชีพ
พนักงาน
เอกชน

ประกอบ
อาชีพอิสระ

Box’s M = 12.410, F = 1.055, p = 0.394
Bartlett’s Test : Likelihood Ratio = 0.00, Chi-Square = 454.12, df = 9, p = 0.00
ชุดที่

Type III
sum ofsqre

df

MS

F

p

1
2
3
4

18.88
14.51
20.79
18.82

2
2
2
2

9.44
7.26
10.40
9.71

8.30
9.97
836
6.91

0.001
0.000
0.001
0.002
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รับราชการ

2.78 a
3.00 a
2.57 a
2.75 a

3.73 b
3.87 b
3.57 b
3.80 b

4.21 b
4.26 b
4.21 b
4.21 b
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สรุปและอภิปรายผล

ชาวลาวครั่งสวนมากอาศัยอยูในบริเวณภาคกลาง ของประเทศไทย เปนกลุมมีชื่อเสียงดานงานฝมือทอผาและความ
สวยงามมีเอกลักษณของแตละชุมชน ปจจุบันการผลิตผาของชาวลาวครั่งทั้งในประเทศไทยและ สปป.ลาว ประสบปญหา
ใกลเคียงกัน เรื่องขาดผูสืบทอดภูมิปญญาการทอผา การลดทอนกระบวนการผลิต และพึ่งพาวัตถุดิบและสียอมสังเคราะห
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ ความกาวหนาทางเทคโนโลยีการผลิต และความสะดวกสบายของระบบขนสง
แตยังมีมีความพยายามในการรวมกลุมของชาวลาวครั่งเปนชุมชนตางๆ เพื่ออนุรักษลวดลาย และเทคนิคการทอผาซึ่งใชทั้งจก
ขิด และมัดหมี่ ทั้งในรูปพิพิธภัณฑและวิสาหกิจชุมชน รูปแบบของผาซิ่นตีนจกในปจจุบันมีสวนประกอบ 4 สวนสําคัญ คือ หัว
ซิ่น ตัวซิ่น ตีนซิ่น และเชิงสุดทาย เชนเดียวกับผาซิ่นตีนจกโบราณ ลวดลายในการทอเกิดจากการผสมลายหลักซึ่งสืบทอดกันมา
เขาดวยกันเปนลวดลายใหม ซึ่งมีความหลากหลายตามความคิดสรางสรรคของชางทอ
การพัฒนาชุดทํางานสตรีจากผาซิ่นตีนจกลาวครั่ง บานบอกรุ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใชแนวโนมแฟชั่นป 2018 ทําให
เกิดประโยชนทางตรงในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นใหสอดคลองกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคในปจจุบัน และ
ทางออมในการสรางงานและรายไดเสริมใหกับคนในชุมชน หากนําแนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษธรรมชาติมาใช เชน การยอมสี
ธรรมชาติ การใชเสนใยไหม และ ผาย ซึ่งเปนเสนใยธรรมชาติ เชนเดียวกับผาซิ่นตีนจกลาวครั่งโบราณ จะเปนแนวทางหนึ่งใน
การสืบสานวัฒนธรรมลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และสรางเอกลักษณใหกับผลิตภัณฑทําใหผูบริโภคจดจําสินคาได ตลอดจน
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑใหตอบสนองความตองการของลูกคาอยูเสมอจะชวยใหผลิตภัณฑจากผาทอลาวครั่งคงอยูในตลาดได
อยางยั่งยืน
การสํารวจความพึงพอใจของกลุมตัวอยางสตรีที่อยูในวัยทํางานอายุ 25-40 ป ซึ่งเปนกลุมเปาหมายในการพัฒนาชุด
ทํางานสตรีจากผาซิ่นตีนจกลาวครั่งพบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยราคาที่ผูบริโภคยอมรับคือ 2,500-3,000 บาท
ซึ่งเทากับ จํานวนเงินที่ใชในการซื้อผาซิ่น คือ 3,000 บาท ชี้ใหเห็นวาผาซิ่นตีนจกลาวครั่งสามารถพัฒนาเปนเครื่องแตงกายเพื่อ
ใชในชีวิตประจําวันและทดแทนการใชผาซิ่นแบบดั้งเดิมได ประกอบกับชุดทํางานที่เลือกพัฒนาตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
เปนเสื้อคลุมที่มีรูปแบบทันสมัยและสามารถปรับเปลี่ยนกับเสื้อผาอื่นได ทําใหสามารถใชไดบอยครั้งในชีวิตประจําวัน สอดคลอง
กับงานวิจัยของ อติกานต สุทธิวงษ และ ศุภรัก สุวรรณวัจน (2559) ซึ่งสํารวจความพึงพอใจในชุดลําลองจากกลุมคนวัยทํางาน
พบวา กลุมตัวอยางพอใจชุดเสื้อคลุมแขนยาวมากที่สุดเนื่องจากเสื้อคลุมแขนยาวเปนรูปแบบที่มีความรวมสมัย สวมใสไดงาย
หลายโอกาส สามารถสวมใสรวมกับเสื้อผาแบบอื่นๆ ได นอกจากนี้การผสมลวดลายจากผาซินตีนจกลาวครั่งที่ละเอียดปราณีต
ทําใหชุดทํางานสตรีที่พัฒนาขึ้นมีเอกลักษณอยางไทย เนื่องจากการนําผาทอมือของไทยมาพัฒนาเปนเครื่องแตงกายทั้งโดยตรง
และการนํามาปรับแตงเพิ่มเติมบางสวนเพื่อสรางความนาสนใจ นอกจากจะชวยสืบสานศิลปะชุมชนใหคงอยูตอไป ยังเปนการ
สรางลักษณะเดนจําเพาะใหกับผลิตภัณฑใหเกิดความแตกตางจากคูแขง (ปรัชญ หาญกลา และ พรสนอง วงศสิงหทอง, 2557)
ปจจัยที่สําคัญอีกประการของผลิตภัณฑผาทอทองถิ่นคือการรักษามาตรฐานการผลิตใหสีสดใส ไมยับงาย ใสสบาย และมีราคาไม
แพงเกินไป การพัฒนาผลิตภัณฑตองมีรูปแบบทันสมัย สอดคลองกับวิถี่ชีวิตและตอบสนองความตองการของผูบริโภค รวมทั้ง
พัฒนาลวดลายใหแตกตางจากผูผลิตอื่นโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น ควรไดการรับรองมาตรฐาน และสรางเรื่องราวใหผลิตภัณฑ
เพื่อพัฒนาตราสินคา (เกศทิพย กรี่เงิน, สมภพ สุวรรณรัฐ, และสุวรรณา นาควิบูลยวงศ, 2561) รวมกับการประชาสัมพันธที่
เขาถึงงายอยางเชนอินเตอรเน็ต และการกระจายสินคาที่มีประสิทธิภาพจะชวยเพิ่มโอกาสในการสงเสริมการใชผาตีนจกลาวครั่ง
การวิเคราะหตารางไขวและความแปรปรวนหลายตัวแปร ชี้ใหเห็นวากลุมเปาหมายในการจําหนายชุดทํางานสตรีจาก
ผาซินตีนจกลาวครั่ง ควรเปนสตรีวัยทํางานที่มีอายุ 25-30 ป เนื่องจากมีสัดสวนผูตอบรับที่จะซื้อแนนอนในสัดสวนที่สูงกวากลุม
อื่น และควรเลือกกลุมคนที่มีรายได 15,000 – 20,000 บาทเนื่องจากใชเงินในการซื้อผาซิ่นตอครั้งในสัดสวนที่สูงกวากลุมอื่น
สอดคลองกับผลการวิจัยของ ไอรดา สุดสังข (2559) ซึ่งพบวาสตรีที่ซื้อชุดทํางานเปนประจํามักทํางานในตําแหนงพนักงาน และมี
รายได เ ฉลี่ ย ต อ เดื อ นอยู ที่ 15,000 – 20,000 บาท ส ว นใหญ มี ป ระสบการณ ใ ช ผ า ทอพื้ น เมื อ งและพิ จ ารณาชุ ด ทํ า งานจาก
ความชอบสวนตัว นอกจากนี้ตัวแปรอาชีพยังสงผลตอความพึงพอใจของชุดทํางานสตรีจากผาซิ่นตีนจกลาวครั่ง แมผูที่มีอาชีพ
รับราชการจะมีความถี่ในการซื้อผาซิ่นมากกวาอาชีพอื่นแตชุดทํางานสตรีที่พัฒนาขึ้นก็ไดรับความพึงพอใจจากกลุม อาชี พ
พนักงานเอกชนและประกอบอาชีพอิสระมากวาผูที่รับราชการ แสดงวาชุดทํางานผาซิ่นตีนจกลาวครั่งสามารถจําหนายใหกับสตรี
หลากหลายอาชีพ โดยเลือกอาชีพรับราชการเปนเปาหมายหลัก เนื่องจากมีแรงสนับสนุนใหใชผาทอของไทยจากนโยบายของรัฐ
และกําหนดกลุมพนักงานบริษัทและประกอบอาชีพอิสระเปนกลุม เปาหมายรอง
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ขอจํากัดและขอเสนอแนะ

1. งานวิจัยนี้เปนการศึกษารูปแบบของผาซิ่นตีนจกลาวครั่ง บานบอกรุ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนา
เครื่องแตงกายเทานั้น ขอมูลรูปแบบของผาซิ่นและลวดลายผาจึงเปนการรายงานลวดลายที่มีชื่อเรียกตรงกันในกลุมชาวลาวครั่ง
และยังคงมีการทออยางตอเนื่องในปจจุบนั นอกจากลายที่รายงานไวในผลการวิจัยยังมีลวดลายโบราณของชาวลาวครั่งที่ใชกับ
เครื่องใช เชน หมอน ผาหม ธง เปนตน ซึ่งการศึกษาลายดังกลาวเพื่อนํามาใชออกแบบผลิตภัณฑจะชวยลดขอจํากัดเรือ่ งตําแหนง
การวางลายของผาซิ่นที่ตามความเชื่อโบราณจะไมนําลายผาซิ่นมาวางบริเวณสวนบนของรางกาย แตการนํามาใชก็ตองศึกษา
ประเด็นทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกอนนํามาพัฒนาเปนผลิตภัณฑ
2. ในการศึกษาครั้งตอไปสามารถแบงเปนสองแนวทาง ไดแก
2.1 การวิจัยเพื่ออนุรกั ษผาโบราณ ควรมีการศึกษาเพื่อถอดรูปแบบและเทคนิคการทอลวดลายของผาซิ่นตีน
จกลาวครั่ง บานบอกรุ จังหวัดสุพรรณบุรี และพัฒนาลายผาใหเปนมาตรฐาน แลวจัดทําเปนฐานขอมูลลายผา เพื่อใชเปนขอมูล
เชิงเปรียบเทียบกับชาวลาวครั่งในทองถิ่นอื่น และเปนสื่อกลางในการสื่อสารระหวางชุมชนในการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมการทอผาลาวครั่ง เนื่องจากปจจุบันมีลายผาจํานวนมากที่ไมทราบชื่อหรือมีชื่อเรียกตางกันระหวางทองถิ่นชุมชนลาว
ครั่งจึงไมสามารถนํามารายงานได นอกจากนี้ฐานขอมูลผาโบราณยังเปนพื้นฐานในการพัฒนาลายผาใหมๆ และใชจัดทําเปน
แค็ตตาล็อกเพื่อใหผูบริโภคสามารถสั่งทอไดตามที่ตองการ เปนการสงเสริมการใชผาซิ่นตีนจกลางครั่ง และสรางรายไดใหกับ
ชุมชนและครอบครัว
2.2 การวิ จั ย เพื่ อ ตอ ยอดสูก ารพั ฒ นาผลิ ตภัณ ฑสํา เร็ จรู ป ตา งๆ โดยออกแบบรลวดลายในแบบรวมสมัย
(modern) เพื่ อ เพิ่ ม ช อ งทางสร า งสรรค ง านแฟชั่ น การปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบลวดลายและผลิ ต ภั ณ ฑ ใ ห ส ามารถใช ไ ด ใ น
ชีวิตประจําวัน เชน เสื้อผาที่ใสไดหลายโอกาสและปรับเปลี่ยนใหผสมผสานกับเครื่องแตงกายรูปแบบตางๆได (mix and
match) เพื่อสรางความคุนเคยใหกับผูที่ไมเคยใชผาซิ่นตีนจก ตลอดจนเพิ่มกลุมเปาหมายทางการตลาดโดยการพัฒนาเสื้อผา
สําหรับผูใชกลุมอื่นๆ เชน เสื้อผาบุรุษ เสื้อผาสําหรับวัยรุน เสื้อผาเด็ก เปนตน
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ เพื่อหาแนวทางการออกแบบเครื่องแตงกายสตรีมุสลิมตามแนวโนมการออกแบบแฟชั่นป ค.ศ. 2014
และเพื่อพัฒนาลวดลายผาบาติกจํานวน 3 ลายและเครื่องแตงกายสตรีมุสลิมจํานวน 3 ชุด ใหสามารถใชในชีวิตประจําวัน เปน
การวิจัยแบบการพัฒนาทดลอง (Experimental Development) โดยการนําความรูและประสบการณดานการออกแบบแฟชั่น
และสิ่งทอ พัฒนาลวดลายผาและเครื่องแตงกาย ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) สมาชิกใน
กลุมผูผลิตจํานวน 10 คน เครื่องมือการวิจัยแบบสัมภาษณ รวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณจากผูผลิตและผูบริโภค รวมทั้งศึกษา
ขอมูลจากเอกสาร ตําราที่เกี่ยวกับการแตงกายของสตรีมุสลิม นํามาวิเคราะหขอมูลและเขียนบรรยายเชิงพรรณนาความ จากนั้น
ทําการออกแบบลวดลายผาและออกแบบเครื่องแตงกายสตรีมุสลิมตามขั้นตอนการออกแบบเครื่องแตงกายตามลําดับ โดยใช
พื้นที่ศึกษากลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมเกบาติก ตําบลสะเตง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา ผลการวิจัยพบวา การแตงกายของสตรีมุสลิม
มีวิถีการแตงกายตามหลักการศาสนาอิสลามที่ตองปกปดมิดชิดและมีฮิญาบสวมใสเปนเอกลักษณ การสวมใสฮิญาบหรือผาที่ใช
คลุมศีรษะ สวมใสดวยความศรัทธาในพระผูเปนเจาและการสวมใสตามสมัยนิยมถาหากมีลวดลายจะไมมลี ายสัตว ลายผานิยมใช
ลายเถาวัลย ใบไม และดอกไม จากการวิจัยไดสรางลวดลายผาตามความตองการของผูผลิตและผูบริโภค เพื่อใชผลิตลวดลายผา
จํานวน 3 ลาย ไดแก ลาย Watercolor Florals ลาย Heirloom Modern ลาย Weathered Florals และสรางตนแบบเครื่อง
แตงกายสตรีมุสลิมจํานวน 3 ชุด ไดแก เครื่องแตงกายลําลอง (Casual Wear) เครื่องแตงกายชุดทํางาน (Business Wear) เครื่อง
แตงกายชุดงานเลี้ยงสังสรรค (Party Wear) ทั้งลวดลายและตนแบบเครื่องแตงกายมีแนวโนมการออกแบบแฟชั่นป ค.ศ.2014 ซึ่ง
สตรีมุสลิมสามารถใชไดในชีวิตประจําวัน
คําสําคัญ : พัฒนา, เครื่องแตงกาย, วิถีชีวิต, สตรีมุสลิม

ABSTRACT
The objectives of this study are to; 1) explore designing methods of costumes for Islamic women
according to the trend of fashion design in 2014, and 2) to develop three fabric patterns and three wearable
costumes for Islamic women. The study employed experimental development as a methodology. Knowledge
and experiences of fashion design and textile were applied in the designing fabric patterns and costumes.
A purposive sampling technique was employed to gain ten clothing producers. Data were gained through
interviews with the producers and customers. Previous literature and textbooks about costumes of Islamic
women were reviewed for descriptive data analysis. In the later phase, the fabric patterns and costumes were
designed according to clothing design procedures. The research was conducted at Kae Batik Community
Enterprise Group in Sateng, Meuang, Yala. The results revealed that Islamic women dressed properly
conforming to Islamic principles. They covered most parts of their body with a unique hijab on their heads.
This reflected their strong faith in God. However, some modern Islamic women preferred hijabs with artistic
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fabric patterns and avoided patterns of animals or other creatures. The most common patterns included
vines, leaves, or flowers. Moreover, three fabric patterns, namely Watercolor Florals, Heirloom Modern, and
Weathered Florals were created. They all served the producers’ needs. In addition to this, three prototype
costumes were sown including a causal ware, a business ware, and a party ware. The patterns and prototypes
were influenced by the fashion trends in 2014, which Islamic women could wear in their daily life.
Keywords : Development, Costumes, Lifestyle, Islamic women

บทนํา

สังคมมนุษยมีลักษณะความสัมพันธซึ่งกันและกัน มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกตางกัน ซึ่งความแตกตางแสดงได
หลากหลายรูปแบบ ผานการปฏิบัติตามความเชื่อ ศาสนา ประเพณี รสนิยมหรือความชอบ จนกลายเปนวิถีชีวิต ความเชื่อศาสนา
และความศรัทธาทําใหการปฺฏิบัติออกมาแตกตางกัน เชน ความเชื่อของชาวดอย ชาวเขาที่มีการแตงกายแตกตางกันตามเผาพันธุ
ที่ตนอาศัย ชาวศาสนาซิกก็จะมีผาโพกศีรษะ ชาวฮินดูก็จะแตงกายสวมใส ดวยผาสาหรี และที่เห็นชัดอีกอยางหนึ่ง คือ การสวม
เสื้อผาแบบมุสลิมหรือผูที่นับถืออิสลาม การแตงกายสวนหนึ่งจากความเชื่อ ในการศึกษาผูวิจัยจะทําการศึกษาการแตงกายของ
สตรีตามวิถีชีวิตของมุสลิมที่มีการสวมใสฮิญาบอันเปนเอกลักษณของสตรีมุสลิมออกแบบตามแนวโนมการออกแบบแฟชั่นป ค.ศ.
2014 เพื่อใชผลิตเครื่องแตงกายสตรีมุสลิมตามแฟชั่นใหสามารถใชในชีวิตประจําวันได เหตุผลของการแตงกายของมุสลิมไม
เพียงแตจะมีวัตถุประสงคเพื่อปกปองรางกายของมนุษยใหพนจากสิ่งสกปรก แสงแดดและลมฟาอากาศเทานั้น แตการแตงกายยัง
เปนสิ่งที่บงบอกถึงวัฒนธรรม ศีลธรรมและรสนิยมของผูสวมใสดวย วัตถุประสงคสําคัญของการแตงกายตามหลักการของศาสนา
อิสลามคือการปกปดสิ่งพึงละอายของรางกายโดยเฉพาะรางกายของผูหญิง ทั้งนี้เพื่อที่จะไมใหสวนหนึ่งสวนใดของเรือนรางผูหญิง
กระตุนอารมณทางเพศของผูชายซึ่งจะกอใหเกิดความเสียหายขึ้นมาในสังคม (บรรจง บินกาซัน. 2541. น. 10)
หลักคําสอนของศาสนาเปนสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของมนุษยทุกคน แตละศาสนามีหลักปฏิบัติที่แตกตางกันออกไปตาม
ความเชื่อ ศาสนาอิสลามซึ่งมีหลักปฏิบัติที่ชัดเจนในเรื่องการแตงกายของสตรี หัวใจหลักของการแตงกายสตรีมุสลิมคือการปกปด
รางกายโดยมีองคประกอบที่สําคัญอยางหนึ่ง คือ ฮิญาบ ผาคลุมศีรษะของผูหญิงมุสลิม ซึ่งศาสนาอิสลามระบุใหผูหญิงสวมผา
คลุมผมจนปดหนาอกเพื่อเปนการปกปดรางกายใหมิดชิดเปนการสํารวม การคลุมผาของสตรีมุสลิมนั้นไมใชประเพณีของอาหรับ
แตเปนบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม ฮิญาบ แปลวา ปดกั้น การคลุมฮิญาบของสตรีมุสลิม เปนการปฏิบัติตามหลักธรรมที่
สามารถทําไดในชีวิตประจําวัน เฉกเชนสตรีในศาสนาอื่นปฏิบัติธรรมนั่นเอง การมีคุณธรรมประจําตน ทําใหสังคมมีศีลธรรมลด
ป ญ หาสั ง คมต า งๆ ได การคลุ ม ฮิ ญ าบของสตรี น้ั น โดยบทบั ญ ญั ติ จ ะเป ด เผยแค ใ บหนา และฝ า มือ ภาพที่ ชั ด เจนที่ สุ ด ของ
กระบวนการทําใหเปนอิสลามที่ปรากฏแกสังคมภายนอกคงไดแก การแตงกายของสตรีมุสลิมในการใชอิญาบคือผาคลุมศีรษะ
พรอมทั้งแตงกายดวยเสื้อผาที่ปกปดมิดชิด เหลือแตใบหนาและฝามือ (เสาวนีย จิตตหมวด. 2531. น. 245)
การเขารวมสังคมดวยการแตงกายของสตรีมุสลิม ในปจจุบันไมใชปญหาในการดําเนินชีวิต จะเห็นวาการแตงกายของ
สตรีมุสลิมเริ่มแตงกายในลักษณะที่มสี วนรวมกับสังคมมากขึ้น เพราะสังคมเปดโอกาสและใหสิทธิเทาเทียมกัน สวนใหญใหสิทธิ
เสรีภาพสําหรับสตรีมุสลิมในการแตงกายคลุมฮิญาบเพื่อเขารวมสังคมทั่วไป และมีสวนของผาคลุมศีรษะ แบบฮิญาบมาเปนสวน
เพิ่มเติมในการแตงกาย การออกแบบเครื่องแตงกายสตรีมุสลิมจึงตองพัฒนาใหเหมาะสมและถูกกาลเทศะ สามารถสวมใสไดใน
ชีวิตประจําวันในแตละโอกาส และผูวิจัยมองวารูปแบบเครื่องแตงกายสตรีมุสลิมยังขาดความทันสมัยตามหลักสากล และ
ออกแบบลวดลายใหสวยงาม เปนไปตามความตองการของผูบริโภค การที่จะผลิตเครื่องแตงกายสตรีมุสลิมใหทันสมัยตามหลัก
สากลนั้น ผูวิจัยอางอิงแนวโนมการออกแบบแฟชั่นจากฐานขอมูลดานการออกแบบ MPD Click ซึ่งหลักการออกแบบแฟชั่น
โดยทั่วไปนิยมเลือกมาเปนฐานขอมูลในการออกแบบและผลิตเครื่องแตงกายแฟชั่นเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค
ตลอดจนการศึกษาเรื่องวิถีชิวิตของมุสลิม การแตงกายของสตรีมุสลิมเพื่อพัฒนาลวดลายและตนแบบเครื่องแตงกายสตรีมุสลิมให
มีความเปนสากลและสามารถใชในชีวิตประจําวันได

วัตถุประสงค

1. เพื่อหาแนวทางการออกแบบเครื่องแตงกายสตรีมุสลิมตามแนวโนมการออกแบบแฟชั่นป ค.ศ. 2014
2. เพื่อพัฒนาลวดลายผาบาติกจํานวน 3 ลายและเครื่องแตงกายสตรีมสุ ลิมจํานวน 3 ชุด ใหสามารถใชใน
ชีวิตประจําวัน
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กรอบแนวคิดและทฤษฏี
ขอบเขตดานเนื้อหา
ศึกษาวิถีชีวิตของสตรีมสุ ลิม
ศึกษาการแตงกายของสตรีมสุ ลิม
ศึกษาแนวโนมการออกแบบแฟชั่นป ค.ศ. 2014

ขอบเขตดานพื้นที่
สํารวจกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมเกบาติก
ตําบลสะเตง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
สอบถามกลุม เปาหมายกลุมสตรีมสุ ลิมผูบริโภคสินคาผาบาติก

สรุปผลขอมูลภาคเอกสาร/บริการวิชาการสูชุมชนดานการพัฒนาลวดลายและเครื่องแตงกายสตรีมุสลิม
สรุปผลขอมูลภาคสนาม/ออกแบบลวดลายผาบาติกและเครื่องแตงกายสตรีมสุ ลิม

วิธีการดําเนินวิจัย

ผลิตลวดลายจํานวน 3 ลายและเครื่องแตงกายสําหรับสตรีมสุ ลิมจํานวน 3 ชุด

งานวิจัยเรื่องการพัฒนาเครื่องแตงกายสตรีมุสลิมตามแนวโนมการออกแบบแฟชั่นป ค.ศ. 2014 เปนการวิจัยแบบการ
พั ฒ นาทดลอง (Experimental Development) เป น การศึ ก ษาอย า งมี ร ะบบโดยการนํ า ความรู ที่ มี จ ากการวิ จั ย และจาก
ประสบการณในดานการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ พัฒนาลวดลายผาจํานวน 3 ลายและพัฒนาเครื่องแตงกายสตรีมุสลิมจํานวน
3 ชุด ใหบริการวิชาการดานการพัฒนาลวดลายผาและการพัฒนาเครื่องแตงกาย ขอบเขตดานพื้นที่ศึกษากลุมวิสาหกิจชุมชนกลุม
เกบาติก ตําบลสะเตง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา ขอบเขตดานเนื้อหาผูวิจัยไดศึกษาวิถีชีวิตของสตรีมุสลิม การแตงกายและเครื่อง
แตงกายของสตรีมุสลิม ศึกษาการออกแบบเครื่องแตงกายแฟชั่น และศึกษาแนวโนมการออกแบบแฟชั่นป ค.ศ. 2014 ซึ่งได
ดําเนินการ ดังนี้ สํารวจความตองการโครงการบริการวิชาการจากกลุมผลิตภัณฑ เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณความ
ตองการจากกลุมผูบริโภคเครือ่ งแตงกายสตรีมุสลิม ใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) สมาชิก
ในกลุมผูผลิต จํานวน 10 คน เครื่องมือการวิจัย แบบสัมภาษณจากกลุมผลิตภัณฑเครื่องแตงกายสตรีกลุมเกบาติก สัมภาษณ
เพื่อวิเคราะหขอมูลออกแบบลวดลายผาและออกแบบเครื่องแตงกาย

สรุปผลและอภิปรายผล

วิถีชีวิตการแตงกายสตรีตามหลักการอิสลาม
สิ่งที่มนุษยมีความโดดเดนนอกเหนือจากเรือนรางและดวยความสามารถแลวมนุษยยังมีความโดดเดนในเรื่องการแตง
กายดวยการสวมใสตามความชอบดังที่มีการพูดกันวา ไกงามเพราะขน คนงามเพราะแตง สําหรับผูศรัทธาทั้งสตรีและบุรุษที่มี
หลักการของศาสนาอิสลามแลว หัวใจของเขาจะตองไมหลุดออกจากหลักการของศาสนาที่ไดยึดถืออยู ในการแตงกายของสตรี
มุสลิม มีดังนี้
กฎและขอบังคับในการแตงกายของสตรีมุสลิม
ในอิสลามวัตถุประสงคสําคัญของการแตงกายคือการปกปดสิ่งพึงละอายของรางกายโดยเฉพาะรางกายของสตรีทั้งนี้
เพื่อที่จะไมใหสวนหนึ่งสวนใดของเรือนรางสตรี กระตุนอารมณทางเพศของบุรุษ ซึ่งจะกอใหเกิดความเสียหายขึ้นมาในสังคม จึง
ไดวางหลักเกณฑในสวนที่เกี่ยวของกับเสื้อผาที่ใชในการแตงกาย มีดังนี้
หนึ่ง เครื่องแตงกายจะตองสะอาด ประณีต เรียบรอย ดูสวยงาม เหมาะสมกับบุคลิกภาพของแตละบุคคล เหมาะกับ
การดํารงตนในชีวิตประจําวันหรือการเครงครัดในศาสนา ไมจําเปนตองหมายถึงการใสเสื้อผาเกาๆ เพื่อใหคนอื่นดูวาตัวเองไมใส
ใจใยดีตอโลกไมแตงกายใหคนอื่นดูถูกหรือมองเห็นเปนตัวตลก สอง อิสลามไมหามการแตงกายดวยเครื่องแตงกายที่มีราคาถาหา
กวาฐานะทางครอบครัวเอื้ออํานวย ในขณะเดียวกันอิสลามก็หามการแตงกายโดยที่มีเจตนาที่จะโออวดความมั่งคั่งและความ
ทะนงตนวาเหนือกวาคนอื่น สาม จําเปนอยางยิ่งตองปกปดรางกายทั้งหมดโดยตองปกปดสิ่งพึงละอายของผูสวมใสสําหรับสตรี
นั้นสิ่งที่พึงปกปด(เอาเราะฮ)คือทุกสวนของรางกายยกเวนใบหนาและฝามือ สี่ ตองไมแตงกายดวยเสื้อผาที่รัดรูป แนบเนื้อ เสื้อผา
ที่โปรงบาง หรือมีชองที่ทําใหมองเห็นผิวหนังหรือเรือนราง หา เครื่องแตงกายจะตองไมเหมือนกับเครื่องแตงกายสําหรับบุรุษ
จะตองไมแตงกายเลียนแบบเพศตรงขามของตน ตองดํารงรักษาเอกลักษณแหงเพศของตนไว หก อิสลามอนุญาตใหสวมใสผา
ไหมซึ่งเปนที่ทราบกันดีวาเปนผาที่มีความสวยงาม และมีราคาแพง ดังนั้นผาไหมจึงถูกอนุมัติใหใชไดเฉพาะสตรี ซึ่งเปนเพศที่รัก
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สวยรักงามเชนเดียวกับทองคําที่อนุญาตใหใชไดเฉพาะสตรี หลักการของศาสนาอิสลามที่จําเปนตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด ใน
การสวมใสเพื่อปกปดรางกายของสตรีมุสลิม เมื่อสตรีมุสลิมออกจากบานไปทําภารกิจ (อับดุลฆอนี บุญมาเลิศ, 2558: ออนไลน)
เหตุผลความสําคัญในการสวมฮิญาบของสตรีมุสลิม
การแตงกายของสตรีมุสลิมที่เปนเอกลักษณที่เราเห็นชัดเจนคือการสวมใสผาคลุมศีรษะ การแตงกายดวยเสื้อผาที่ปกปด
มิดชิดและคลุมศีรษะใหเหลือไวแตใบหนาและฝามือ ซึ่งถูกเรียกวา ฮิญาบ เปนมากกวาผาที่คลุมศีรษะเพื่อปกปองความรอนหนาว
เปนมากกวาการปกปดสิ่งบังตาจากผูคน และเปนมากกวาผาที่สวมใสเพื่อความสวยงาม แตการใสฮิญาบของสตรีมุสลิมยังอธิบาย
ถึงความเชื่อและความศรัทธาของผูที่สวมใสดวย และยังรวมถึงกริยา มารยาท การวางตัว ความละอาย และการสํารวมจิตใจที่อยู
ภายในดวย เพราะเปนบทบัญญัติของศาสนาที่บังคับใหสตรีสวมใส จึงจําเปนตองทําความเขาใจถึงความสําคัญของฮิญาบและ
เหตุผลของการสวมฮิญาบกอนการทําการออกแบบเครื่องแตงกายสตรีมุสลิม ทุกภาพลักษณของเธอที่สะทอนพฤติกรรมคือ
ภาพรวมของอิสลาม ตามคําสอนจากคัมภีรอัลกุรอาน “โอมุฮัมหมัด จงกลาวแกหญิงผูศรัทธาทั้งหลายใหพวกนางลดสายตาของ
นางลงต่ําและใหปกปองของพึงสงวนของพวกนางและจงอยาอวดเครื่องของนาง เวนแตที่เปดเผยและใหปดดวยผาคลุมศีรษะของ
นางตลอดมาถึงอกของนาง ฯลฯ” สวนคําสอนหนึ่งเกี่ยวกับการแตงกายของสตรี ทานศาสดา (ศ็อลฯ) กลาววา “เมื่อผูหญิงบรรลุ
นิติภาวะแลวก็ไมเปนการสมควรที่จะเผยสวนตางๆ ของรางกายใหผูอื่นนอกจากสวนนี้ แลวทานก็ชี้ไปที่ใบหนาและฝามือทั้งสอง”
(เสาวณี จิตตหมวด, 2531. น. 245-246)
การสวมใสฮิญาบ มีเหตุผลในแตละดาน ดังนี้ ดานสังคม สวนหนึ่งมาจากความรูสึกไมปลอดภัย ฮิญาบมีอยูเพราะการ
ขาดความปลอดภัยที่มนุษยรูสึก ในอดีตการขาดความปลอดภัยมีอยูเปนอยางมาก เชนเดียวกับการที่ไมมีความปลอดภัยใน
ทรัพยสินเงินทองและไมมีความปลอดภัยในเรื่องที่เกี่ยวกับสตรีดวยเหมือนกันยิ่งในยุคสังคมปจจุบันการแตงกายที่มิดชิดยอมทํา
ใหเกิดการอนาจาร ไดนอยกวาการแตงตัวโปเปลือยหรือสั้นจนเกินแนนอน ดานจริยธรรม เกี่ยวของกับลักษณะนิสัยของแตละ
บุคคล เรื่องนี้มีที่มาจากความหึงหวงของบุรุษ บุรุษมีอํานาจครอบครองสตรีเพื่อวาบุรุษจะไดรับความสําราญจากเธอเพียงผูเดียว
เขาตองการจะถือสิทธิ์ ในตัวเธอและเธอผูสวมใสฮิญาบก็พอใจกับการสงวนไวซึ่งสามีของเธอเชนกันคือความเขาใจผิด ถาคิดวา
การดําเนินตามหลักการอิสลามเปนความลาหลังหรือดอยพัฒนา (อับดุลฆอนี บุญมาเลิศ, 2558: ออนไลน)
ดังนั้น ผูที่คลุมฮิญาบจึงไมใชยอมรับแคผาผืนหนึ่งมาคลุมเรือนราง หากแตเปนการยอมรับหลักการทั้งหมดที่มากับผา
ผืนนี้มาคลุมจิตใจดวย นั่นคือหลักการแหงอิสลาม ซึ่งครอบคลุมทุกรายละเอียดของชีวิต
การแตงกายของสตรีมุสลิมตามโอกาสตางๆ
สตรีใ นทัศ นะของอิสลามเปน ผูที่มีเ กีย รติศัก ดิ์ศ รีมีค วามเปนอิส ระเปน ของตัว เอง ตลอดจนมีสิทธิพื้น ฐานในการ
แสดงความสามารถเทากับบุรุษ สตรีมุสลิมมีสิทธิในการมีอิสระที่จะเปนเจาของทรัพยสิน สิทธิในการศึกษา สิทธิสตรีในการ
รักษาสกุลของตัวเอง สิทธิในการแสดงความเห็นทางการเมืองและการมีสวนรวมในสาธารณะจึงสามารถรวมงานตามโอกาสตางๆ
ได สิทธิที่จะไดรับความเคารพในทัศนะของอิสลาม สามารถทํา ธุรกิจใดก็ไดที่ไมขัดตอ หลัก ศาสนาอิสลาม ความสําคัญและ
คุณคาตางๆ ของการประกอบอาชีพในอิสลามการงานนั้นควรเปนงานที่ทําใหเกิด ความสงบมั่นทางจิตใจ เปนการงานที่ตอง
ธํา รงรักษาไวซึ่งหลัก การศาสนาอิส ลามมีก ารใหสิท ธิเ สรีภ าพเชน เดีย วกับ บุรุษ และใหเ สรีภ าพในการใชชีวิต อยูใ นสัง คม
ภายนอกรวมกับศาสนาอื่นๆ ดังนั้นในการใชชีวิตของสตรีมุสลิมอยูในสังคมภายนอกจึงมีวิถีชีวิตที่คลายคลึงกับศาสนาอื่นๆ
ดวยเชนกัน การแตงกายจึงตองเหมาะสมและถูกตองตามโอกาสจึงเปนสิ่งที่ตองพิจารณาวาตองแตงกายอยางไร
การดํารงชีวิตในกิจกรรมตางๆ สตรีมีบทบาทมากขึ้น อิสลามไมเคยกดขี่สตรี ใหความปกปองและใหเกียรติสตรี ใน
ปจจุบันเห็นไดวาสตรีอิสลามทํางานและรวมงานสังคม การแตงกายจึงตองพิถีพิถัน การแตงกายของสตรีมุสลิมในบางพื้นที่
จะเนนสีสัน มีความสดใส แมวาการสวมใสเสื้อผาที่โดดเดนฉูดฉาดเกินไปอาจไมเหมาะสมตามหลักการ อิสลามสงเสริมใหใส
เสื้อ ผามีค วามสวยงามคูควรแกสตรี แตตอ งเปนไปตามหลักอิสลาม ฮิญ าบเปนสิ่ง สํา คัญที่ขาดไมได การแตงกายของสตรี
มุสลิมสมัยใหมจึงแสดงผานการสวมใสผาฮิญาบ รูปแบบที่มีความทันสมัยและเหมาะสมตามโอกาสซึ่งเปนไปตามวันสําคัญ
ทางศาสนาดังนี้
วันอิดิลฟตรี วันที่กลับมาสูการเวนจากการถือศีลอดเปนวันแหงการรื่นเริงแตตองอยูในขอบเขตการสังสรรคตาม
หลักการอิสลาม สตรีมุสลิมสวมใสเสื้อผาใหม สีสันสดใสสวยงาม รูปแบบชุดงานเลี้ยงสังสรรค อิสลามสงเสริมใหหาเสื้อผาชุดใหม
เปนรางวัลแกตัวเองเปนชุดที่ดีที่สุดที่มี หรือที่หาได วันนี้สวนใหญทุกคนจะพบปะเครือญาติเพื่อการขออภัยซึ่งกันและกันที่ได
ลวงเกิน หรือที่เคยทําอะไรผิดใจกันบางก็ควรอภัยตอกัน การแตงกายจึงตองเหมาะสมเพื่อเปนเกียรติตอตนเองและผูอื่น
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วัน อิดิลอัฎฮา เปนการฉลองรื่นเริงเนื่องในการสําเร็จจากการประกอบพิธีฮัจญ จะมีการเชือดพลีหรือการทํากรุบาน
สตรีมุสลิมสวมใสเสื้อผาใหม สีสันสดใสสวยงาม รูปแบบชุดงานเลี้ยงสังสรรค ซึ่งไมแตกตางจากวันอิดิลฟตรี
วัน เมาลิด วันคลายวันเกิดของทานศาสดามูฮัมหมัด (ศ็อลฯ) เปนกิจกรรมที่ชาวมุสลิมปฏิบัติสืบทอดกันมาเพื่อการ
รําลึกถึงคุณูปการของศาสดามูฮัมหมัด (ศ็อลฯ) ที่มีตอศาสนาอิสลาม องคกรบางแหงจัดงานเพื่อระลึกถึงทานศาสดา สตรีที่มี
โอกาสไปรวมงานตองแตงกายใหสวยงามตามทัศนะอิสลาม สตรีมุสลิมแตงกายชุดงานเลี้ยงสังสรรครูปแบบที่สุภาพ เพราะไมใช
งานสังสรรคหรือรื่นเริง
วันทําบุญสุสาน ทุกคนรวมรับประทานอาหารอานคัมภีรอัลกุรอานบริเวณหลุมฝงศพของญาติที่เสียชิวิตไปแลว สตรี
มุสลิมสวมใสเครื่องแตงกายลําลอง
แนวทางการออกแบบเครื่องแตงกายสตรีมุสลิมลักษณะของการสวมใสฮิญาบในแบบตางๆ

ภาพ 1 ฮิญาบ (Hijab)
ที่มา : www.stylonica.com/hijab-styles
1. Hijab Modern มีแ บบและสีสันมากมาย โดยใชผา
สี่เหลี่ยมที่ปกปดทั้งศีรษะ ลําคอ แตไมปดใบหนา นิยม
กันมากในประเทศแถบตะวันตกสวมใสไดหลายโอกาส

ภาพ 2 อัล-อามีรา (Al-Amira)
ที่มา : www.trendfashion2013.com/alamira-hijab
2. Al-Amira ใชผา 2 ชิ้น เหมือนหมวกที่ใชคลุมแนบศีรษะ ใช
รวมกับผาอีกชิ้นที่เย็บเปนปลอกมีปลายเปดทั้ง 2 ดาน นิยมกัน
มากในชุดลําลอง

ภาพ 4 เชยลา (Shayla)
ที่มา : www.pinterest.com
4. Shayla ผา คลุม แบบสี ่เ หลี ่ย มผืน ผา ใชค ลุม แบบพัน รอบ
ศีร ษะติดดว ยเข็มกลัดบริเวณไหล นิย มกัน มากในชุดงานเลี้ยง
สังสรรค
ภาพ 3 คีมาร (Khimar)
ที่มา : www.pinterest.com
3. Khimar ผา สามเหลี่ยมแบบใหญ คลุม ยาวลงมาถึง
บริเวณเอว นิยมกันมากในชุดทํางานแบบสุภาพ
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ภาพ 5 ชาดอร (Chador)
ที่มา : www.pinterest.com
5. Chador ผาคลุมใหญสีดํายาวถึงพื้น โดยคลุมทับชุด
ดานในที่มีการคลุมฮิญาบไวอีกชั้นหนึ่ง นิยมกันมากใน
ชุดงานเลี้ยงสังสรรค

ภาพ 6 นิกอบ (Nigab)
ที่มา : www. in-islam.com/niqab-in-islam
6. Nigab การคลุมแบบที่ปดใบหนาครึ่งลางโดยเปดชวงที่เปน
ดวงตา ใชรว มกับ ผา อีก ชิ้น ที่ใ ชปด สว นที่เ ปน ดวงตาและคลุม
ดว ยผาผืนใหญสตรีมุสลิมบางกลุม นิยมสวมใส (ดารีน. 14. น.
137)

แนวทางการออกแบบลวดลายและเครื่องแตงกายสตรีมุสลิมตามแนวโนมการออกแบบแฟชั่น ป ค.ศ. 2014
ตาราง 1 แนวโนมหลัก MPD Click แนวโนมที่ 1 ความมีชีวิตชีวา\

Collection 1 ชายหาดกั บ ความร ว ม
สมั ย การเฉลิ ม ฉลอง ความมี ชี วิ ต ชี ว า
และความสนุ ก สนาน ลวดลายภาพ
กราฟฟ ค ดอกไม ข นาดใหญ ใ นป า เขต
รอนลวดลายพิมพที่มีสีสันสดใส สีสันได
แรงบั น ดาลใจจากธรรมชาติ วั ต ถุ ดิ บ
เนื้อผามีความเบาสบาย โครงรางเงาตัว
หลวมสวมใสสบาย

Collection 2 ความสนุกสนานสไตลคน
เมื อ งริ ม ทะเล ลวดลายผ า พิ ม พ ด อกไม
แรงบันดาลไดจากดอกไมพื้นเมือง สีสวาง
สดใสเหมาะกับฤดูรอนการตกแตง ชิ้นผา
แยกชิ้ น ดู ส บายๆ การตั ด เย็ บ ที่ ป ระณี ต
แสดงถึงความเปนผูหญิงใหความรูสึกเปน
ทางการ ในขณะเดียวกันดูสนุกสนาน

119

Collection 3 แสดงอารมณเมื่ออยู
ชายหาดที่ ดู ผ อ นคลาย จะเน น
ลวดลายฤดู ร อ น วิ ถี ชี วิ ต ชาวเลที่ มี
ความทันสมัย สไตลการสวมใสแบบ
สบายๆ สีสันมาจากทิวทัศนเขตรอน
รายละเอียดการตกแตงชิ้นผาแยกชิ้น
สไตล ดู ผ อ นคลาย เน น การประดั บ
ชิ้นสวนของสี
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ตาราง 2 แนวโนมสนับสนุน MPD Click แนวโนมที่ 2 จินตนาการ

Collection 1 รู ป แบบชุ ด ที่ เ รี ย บง า ยไปจนถึ ง ชุ ด แบบกึ่ ง Collection 2 สี สั น โทนสี ส ว า งสดใสผสมผสานโทนสี
ทางการสูทลําลอง การรวมสีสัน (Playful Color) เลือกใช ออนหวาน (Pastel) เลือกสีสดใสโทนสีเหลืองเปนสีแฟชั่น
เปนสีแฟชั่น
ที่มาของการออกแบบลวดลายผา
แนวความคิดในการออกแบบ (Inspiration of Design) ผูออกแบบจะตองรูจักการเลือกใชรูปทรงของสิ่งตางๆ มาเปน
แรงบันดาลใจใหเกิดความคิดสรางสรรคในการออกแบบ ในทางวิชาการถือวารูปทรงตางๆ นั้นเปนครู ในการออกแบบลวดลายผา
สําหรับสตรีมุสลิมรูปทรงที่เหมาะสมตามกฎเกณฑของศาสนา คือ รูปทรงของธรรมชาติเปนสิ่งดลใจ (Natural’s Inspiration)
ไดแก พืช (Plant’s Inspiration) ตนไม ใบไม ดอกไม, ตนทรงสูง เตี้ย เลื้อย, ใบเหลี่ยม ใบกลม ใบแฉก ใบฝอย เปนตน (สาคร
คันธโชติ. 2528. น. 33) ลวดลายผาที่สตรีมุสลิมนิยมนํามาออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกาย คือ ผาลายธรรมชาติ (Natural
pattern) เปนผาที่นักออกแบบไดรับแรงบันดาลใจมาจากสิ่งที่มีอยูในธรรมชาติ เชน พืช คน สัตว สิ่งแวดลอม แตลวดลายเดนๆ
ที่สตรีมักนํามาใชในการตัดเย็บเสื้อผา สวนมากจะเปนผาลวดลายดอกไม ใบไม เพราะเปนลายที่ใหความออนหวานนุมนวล และ
ชวยสงเสริมใหมีความเปนผูหญิงมากขึ้นดวย (พัดชา (เสนาณรงค) อุทิศวรรณกุล. 2550. น. 189)
การบริการวิชาการกลุมผลิตภัณฑเครื่องแตงกายสตรีกลุมเกบาติกจังหวัดยะลา
ดารินทร พรหมนิมิต เกิดเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2518 อยูบานเลขที่ 7 ถนนคุปตาสา ซอย 2 ตําบลสะเตง อําเภอเมือง
จังหวัดยะลา ไดมีการจัดกลุมทําผาบาติกขึ้นในชุมชน และทําการเปดสอนใหกับผูที่สนใจในการทําผาบาติก เริ่มตนดวยการตั้งชื่อ
กลุมเยาวชนบาติกแฮนดเพนท ไดรับการรับรองจาก โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ หรือ โอทอป (OTOP) ยกระดับเปน
ผลิตภัณฑผาบาติก ระดับ 3 ดาวในป 2552 และผลิตภัณฑผาบาติกระดับ 4 ดาวป 2553 และในป 2560 ไดเปลี่ยนชื่อเปน
เกบาติก
จากอดีตที่มีเพียงการทําผาบาติกเพียงอยางเดียว จําหนายเพียงผาผืนและกลุมผูบริโภคก็นําไปผลิตเปนผลิตภัณฑ
ตามความตองการ ปจจุบันไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อรองรับตลาดและความตองการของกลุมผูบริโภคที่มีทั้งสตรีกลุมวัย
ทํางานตอนตนและกลุมวัยทํางานตอนกลาง รวมทั้งกลุมผูบริโภคที่เปนกลุมสตรีมุสลิม เนื่องจากอยูในเขตพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ที่มีมุสลิมอาศัยอยูเปนจํานวนมาก สมาชิกในกลุมเห็นความสําคัญของผูบริโภคและเพื่อเพิ่มชองทางการจัด
จําหนาย จึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ เชน ลวดลายผาบาติกที่มีการลงสีโดยการวาดหรือแตงแตมดวยสีสันและลวดลายใหมๆ
ผลิตภัณฑเครื่องแตงกายสตรี เสื้อ กางเกง และกระโปรงสําหรับสตรี เปนตน (ดารินทร พรหมนิมิต สัมภาษณ. 5 กันยายน
2556)
120

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562

______________________________________________________________________________________________________________________

กลุมเกบาติกมีการพัฒนาอยางรวดเร็วเนื่องจากมีหนวยงานภาครัฐและเอกชนสนับสนุน ใหขอมูลแนวทางตางๆ ใน
การพัฒ นาผลิต ภัณ ฑอ ยา งตอ เนื่อ ง อีก ทั้ง ทางกลุม เกบ าติก มีค วามพรอ มในการพัฒ นาใหกา วหนา สูค วามเปน สากลและ
รองรับตลาดที่เพิ่มมากขึ้น ปจจุบันมีสมาชิกในกลุมมากกวา 10 คน ทุกคนมีความมุงมั่นในการพัฒนากลุมอยางตอเนื่อง
การพัฒนาลวดลายผาบาติก
จากการศึกษาแนวโนมการออกแบบแฟชั่นป ค.ศ. 2014 เพื่อเปนแนวทางการออกแบบ ผูวิจัยได วิเคราะห สังเคราะห
และลงพื้นที่ภาคสนามโดยนําขอมูลไปเผยแพรบริการวิชาการใหแกกลุม ตัวอยางกลุมผลิตภัณฑเครื่องแตงกายสตรีกลุมเกบาติก
จังหวัดยะลา ตามความตองการของกลุมตัวอยางซึ่งมีความตองการพัฒนาดานลวดลาย เพราะ มีกลุมลูกคานิยมผาบาติกเปน
จํา นวนมาก ผูวิจัยไดรับขอมูลความตองการในการพัฒนาลวดลายผาบาติกมาพอสังเขป และพัฒนาลวดลายผาบาติกตาม
แนวโนมการออกแบบแฟชั่นป ค.ศ. 2014 จากฐานขอมูลดานการออกแบบแฟชั่น MPD Click ผูวิจัยไดออกแบบจํานวน 6 ลาย
ดังนี้
ตาราง 3 แบบรางลวดลายจํานวน 6 ลาย ออกแบบโดยผูวจิ ัยตะวัน ตนยะแหละ

ลาย Sketchy Florals

ลาย Tropical Florals

ลาย Kaleidoscope Florals

ลาย Watercolor Florals

ลาย Heirloom Modern

ลาย Weathered Florals

การผลิตลวดลายผาของกลุมผลิตภัณฑเครื่องแตงกายสตรีกลุมเกบาติก
การทําผาบาติกแบบระบายเปนการทําใหเกิดลวดลายจากเสนเทียนที่เขียนแลวนํามาลงสีโดยการแตงแตมดวยสีอยาง
ละเอียดออน มีความประณีต สวยงาม อยางหลากหลายของสี ตามอารมณที่สะทอนถึงความรูสึกและสภาพทองถิ่นนั้น ๆ ของ
ผูผลิต(นฤมล ปนวิศุทธิ์. 2555. น. 113) การทําผาบาติกแบบพิมพเทียน ไดกลาวมาแลววาแบบพิมพเทียนหรือบล็อกเปนอุปกรณ
ที่ใชพิมพ สวนใหญทําดวยโลหะ ไม กระดาษ หรืออาจจะเปนวัสดุอื่น ๆ ก็ได มีดามจับเพื่อสะดวกในการใชพิมพ และมีแทนรอง
สําหรับการพิมพ แบบพิมพจะทําลวดลาย ตามแบบที่สรางขึ้น และการพิมพโดยแบบพิมพจะทําใหไดลวดลายซ้ํากัน (ยุพินศรี
สายทอง. 2553. น. 104)
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ผลการวิจัยจากการลงพื้น ที่ สัม ภาษณ สอบถาม และแบบประเมิน ไดทําการคัดเลือ กลวดลายเพื่อผลิตผาบาติก
วิธีการคัดเลือกโดยตัวแทนกลุมผูผลิตผูเชี่ยวชาญทางดานการผลิตผาบาติก ดารินทร พรหมนิมิต ตําแหนงประธานกลุม ซึ่ง
เปนผูคัดเลือกเพื่อใหเหมาะสมกับศักยภาพของกลุมผูผลิตและตรงตามความตองการของกลุมผูบริโภคเครื่องแตงกายสตรี
มุสลิม กลุมผลิตภัณฑไดผาบาติกลวดลายใหมจํานวน 3 ลาย สามารถสรุปผลไดดังนี้

ลาย Watercolor Florals

ลาย Heirloom Modern

ลาย Weathered Florals

ภาพ 7 ผลการวิจยั ผาบาติกลวดลายใหม
ที่มา : ตะวัน ตนยะแหละ
ลาย Watercolor Florals ลวดลายภาพกราฟฟคสีสดใสไดแรงบันดาลใจจากดอกไมขนาดใหญในธรรมชาติวัสดุผา
ซาติน เปนเนื้อผาที่มีความเบาสบายๆ เหมาะสําหรับชุดที่มีโครงรางเงาตัวหลวมสวมใสสบาย โทนสีประกอบดวย สีพื้นฐาน
คือ สีเทา สีแฟชั่นคือสีเหลือง วิธีการสรางลาย ใชดินสอรางเปนวงกลมและวงรี จากนั้นระบายสีโดยใชพูกันจุมสีเทาสราง
ลวดลายดอกไมไลระดับจากออนไปเขม เวนชวงจังหวะไวสําหรับระบายสีเหลือง เหมาะสําหรับเครื่องแตงกายลําลอง
ลาย Heirloom Modern ลวดลายดอกไมในฤดูรอน โทนสีสวางสดใส แสดงความสนุกสนานสไตลคนเมืองวัสดุผา
ฝาย เปนเนื้อผาที่สวมใสสบายและใหความรูสึกเปนทางการ โทนสีประกอบดวย สีพื้นฐานคือสีขาว สีครีม สีแฟชั่นคือสีมวง
ออ นไปจนถึง มว งเขมและสีเหลือง วิธีก ารสรา งลายใชดิน สอรา งเปน รูปดอกไม จากนั้น ระบายสีโ ดยใชพูกันจุมสีครีมสราง
ลวดลายดอกไมและสีมวงไลระดับจากออนไปเขม ตรงกลางดอกไมระบายสีเหลือง เหมาะสําหรับเครื่องแตงกายชุดทํางาน
ลาย Weathered Florals ลวดลายและโทนสี จ ากทิ ว ทั ศ น เ ขตร อ น วิ ถี ชี วิ ต ชาวเลที่ ทั น สมั ย การพั ก ผ อ น โทนสี
ประกอบดวย สีพื้นฐานคือสีเทาออนไปจนถึงสีเทาเขม สีแฟชั่นคือสีชมพู วิธีการสรางลาย สรางแมพิมพบล็อกสกรีนตามลวดลาย
นําสีบาติกไปผสมดวยโซเดียมอัลจิเนตเปนการทําใหสีมีความเขมขนขึ้น จากนั้นนํามาสกรีนลงบนผาเริ่มจากสีออนไลระดับไป
จนถึงสีเขม และสีชมพู กอนการสกรีนสีในระดับตอไปตองรอใหสีที่ลงกอนแหงสนิท จากนั้นเพิ่มการสะบัดสี เหมาะสําหรับเครื่อง
แตงกายชุดงานเลี้ยงสังสรรค
วิธีการสรางลายทั้ง 3 ลาย เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ ตองเคลือบน้ํายาซิลิเกตเพื่อใหสีติดคงทนตามวิธีการทําผาบาติก
ทั่วไป
ผลจากการพัฒนาลวดลายผาบาติกกลุมตัวอยางไดผลิตผืนผาบาติกลาย Weathered Florals เพิ่มเติมเพื่อการจัด
จําหนาย โดยทําการปรับเพิ่มสีสันใหมีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อเปนทางเลือกใหกลุมผูบริโภค สามารถสรางรายไดเพิ่มใหกับ
กลุมผลิต
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ภาพ 8 ผาบาติกที่กลุม ตัวอยางไดผลิตและจัดจําหนายสรางรายไดเพิ่ม
ที่มา : นวัทตกร อุมาศิลป
การพัฒนาเครื่องแตงกายสตรีมุสลิมที่สามารถใชในชีวิตประจําวัน
การพัฒ นาดา นรูป แบบเครื่อ งแตง กาย เนื่อ งจากกลุม ตัว อยา งมีก ารตัด เย็บ เครื่อ งแตง กายแฟชั่น สํา หรับ สตรีใ น
รูปแบบตาง ๆ เพื่อจัดจําหนายใหกลุมผูบริโภคทั้งในสถานที่ผลิตเองและการออกรานแสดงงานตาง ๆ โดยเฉลี่ยปละ 2 ครั้ง
ที่หนวยงานภายนอกติดตอเขามาและกลุมลูกคาจํานวนมากนิยมเลือกซื้อ เครื่องแตงกายมุสลิมปจจุบันมีความทันสมัยมาก
ขึ้น ความตอ งการของผูบ ริโ ภคมีค วามหลากหลายและนิย มเครื่อ งแตง กายที่ส วมใสส บาย มีค วามคลอ งตัว ไมวา จะอยูใน
โอกาสใด การแตง กายของสตรีมุสลิมยัง คงความสวยงาม สดใส มีเ อกลักษณประจําตัว ของการแตงกายตามหลักการของ
อิสลาม โดยมีการสวมใสฮิญาบ ดังนั้นการพัฒนาเครื่องแตงกายสตรีมุสลิม ตองสอดคลองกับหลักการของอิสลามและใหตรง
กับความตองการของสตรีมุสลิมดังนี้
1. เครื่องแตงกายลําลอง (Casual Wear)

ภาพ 9 เครื่องแตงกายลําลอง
ที่มา : www.style.com

ภาพ 10 เครื่องแตงกายลําลองสําหรับสตรีมุสลิม
ที่มา : ตะวัน ตนยะแหละ

เครื่องแตงกายลําลอง (Casual Wear) เปนเครื่องแตงกายที่สวมใสในชีวิตประจําวันทั่วไป หรือชุดที่ใสวันหยุดพักผอน
โอกาสการสวมใส กลางวันหรือกลางคืน สวมใสในวันหยุดพักผอนสบายๆ เชน ทํากิจกรรม งานอดิเรก สวมใสไดบอยครั้ง, โครง
รางเงา ไมรัดรูปและไมหลวม เหมาะแกการเคลื่อนไหวในการทํากิจกรรม ความสั้นยาวตามยุคสมัย, วัสดุ เนื้อผาบางเบา ผายืด
หรือผาที่ผสมสเปนเด็กซ (Spandex) ผาถัก (Knit) ผาซาติน (Satin), กรรมวิธี การตัดเย็บไมมีความซับซอน การตกแตงเกิดจาก
กระบวนการตัดเย็บ และสีสันหลากหลาย เนื้อผามีลวดลายหรือไมมีลวดลาย
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เครื่องแตงกายลําลองสําหรับสตรีมุสลิม ประกอบดวย ฮิญาบ (Hijab Modern) รูปแบบผาสี่เหลี่ยมที่ปกปดทั้งศีรษะ
และชวงลําคอ ไมปดใบหนา เลือกรูปแบบฮิญาบ (Hijab Modern) เนื่องจาก สตรีมุสลิมสมัยปจจุบันนิยมกันมากในรูปแบบชุด
ลําลอง เสื้อ รูปแบบกึ่งเสื้อกึ่งชุดติดกัน (Dress Skirts) รูปทรงหลวมความยาวเลยเขา ขอบแขนเลย ผาขาง มีรอยตัดตอชวงลําตัว
ระหวางผาซาตินสีพื้นและผาซาตินลวดลายบาติก ผสมผสานดวยการใสรวมกับเสื้อตัวในแขนยาวเพื่อใหถูกตองตามหลักการ
ศาสนาอิสลาม กางเกง (Pants) รูปทรงหลวม ขายาว มีรอยตัดตอชวงปลายกางเกงระหวางผาซาตินสีพื้นและผาซาตินลวดลายบา
ติก โอกาสการสวมใส (Relaxing) เนนความคลองตัวใชกลางวันสําหรับวันพักผอนหรือเดินทางทองเที่ยว งานทางศาสนาอิสลาม
งานทําบุญสุสานคือวันที่ทุกคนรวมรับประทานอาหารอานคัมภีรอัลกุรอานบริเวณหลุมฝงศพของญาติ
2. เครื่องแตงกายชุดทํางาน (Business Wear)

ภาพ 12 เครื่องแตงกายชุดทํางานสําหรับสตรีมสุ ลิม
ที่มา : ตะวัน ตนยะแหละ

ภาพ 11 เครื่องแตงกายชุดทํางาน
ที่มา : www.style.com

เครื่ อ งแต ง กายชุ ด ทํ า งาน (Business Wear) ลั ก ษณะส ว นใหญ เ ป น สู ท มี ค วามเป น ทางการ เรี ย บง า ยและสุ ภ าพ
เรียบรอย โอกาสการสวมใส สวมใสการทํางานกลางวัน การประชุม พบปะลูกคา งานที่เปนทางการ ดูภูมิฐานนาเชื่อถือ ให
ความรูสึกเปนผูนํา สะดวกในการเคลื่อนไหว, โครงรางเงา ตามขนาดมาตรฐาน ตามยุคสมัยชุดรัดรูปพอดีตัวไมหลวมไมรัด
จนเกินไป จนทํางานไมสะดวก, วัสดุ เนื้อผาหลากหลายชนิดตามรูปแบบ ผาฝาย (Cotton) ผาไหม (Silk) ผาลินิน (linen) ผาไหม
ซาติน (Silk Satin) ผาไหมชีฟอง (Silk Chiffon), กรรมวิธี การตัดเย็บประณีตใหเขากับรูปรางของผูสวมใส สีสันโทนสุภาพ เชน
ขาว เทา ดํา กรมทา กากี น้ําตาล
เครื่องแตงกายชุดทํางานสําหรับสตรีมุสลิม ประกอบดวย ฮิญาบ คีมาร (Khimar) ผาสามเหลี่ยมแบบใหญ เลือกรูปแบบ
คีมาร (Khimar) เนื่องจากสตรีมุสลิมปจจุบันนิยมกันมากในรูปแบบชุดทํางาน วัสดุผาลินินสีพื้นและผาฝายลวดลายบาติก เสื้อตัว
ใน (Shirt Shift) รูปแบบเสื้อเชิ้ต ตัวยาว ความยาวเหนือเขา แขนยาว มีรอยตัดตอชวงบาไปจนถึงรอบแขน ปกเชิ้ต ติดกระดุม
คอ 1 เม็ด รอยผาถึงรอยตัดตอ วัสดุผาลินินสีพื้น เสื้อตัวนอก (Jacket Dress) รูปแบบเสื้อทรงเจ็คเก็ตสูท ความยาวเสื้อคลุม
สะโพกลาง แขนยาว ปกสูท ติดกระดุมหนา 1 เม็ด วัสดุผาฝายลวดลายบาติก กางเกงขายาวรัดรูป วัสดุผายืด โอกาสการสวมใส
การทํางานกลางวัน ประชุม พบปะลูกคา งานที่เปนทางการ ดูภูมิฐานนาเชื่อถือ สะดวกในการเคลื่อนไหว
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3. เครื่องแตงกายชุดงานเลี้ยงสังสรรค (Party Wear)

ภาพ 13 เครื่องแตงกายชุดงานเลีย้ งสังสรรค
ที่มา : www.style.com

ภาพ 14 เครื่องแตงกายชุดงานเลีย้ งสังสรรคสําหรับสตรีมุสลิม
ที่มา : ตะวัน ตนยะแหละ

เครื่องแตงกายชุดงานเลี้ยงสังสรรคหรือชุดปารตี้ (Party Wear) ลักษณะสวนใหญจะเปนเครือ่ งแตงกายที่มีความหรูหรา
โอกาสการสวมใส งานเลี้ยงพิธีแตงงาน งานสังสรรคในหมูเพื่อนที่มีรสนิยมและเขาสังคมเดียวกัน งานแฟชั่นโชว งานเลี้ยงเปดตัว
สินคา สถานที่จัดงานมักจะเปนรานอาหารที่ตกแตงอยางทันสมัย สถานที่กลางแจง, โครงรางเงา เนนสรีระตามลักษณะรูปราง
ของผูสวมใส พอดีตัว ชุดเดรสสั้นยาวตามสมัยนิยมหรือแนวโนมแฟชั่น ชุดสวมใสแยกชิ้นคือเสื้อชิ้นบน สําหรับชิ้นลางเปน
กระโปรง กางเกง หรือชุดติดกัน (Dress), วัสดุ ผาที่มีความมันเงา ผาไหมชีฟอง (Silk Chiffon) ผาไหม (Silk) ผาไหมซาติน (Silk
Satin) ผาฝาย (Cotton), กรรมวิธี รายละเอียดเกิดจากการตัดเย็บตกแตงรายละเอียดพิเศษ และสีสัน หลากหลายเนื้อผามี
ลวดลายหรือไมมีลวดลาย
เครื่องแตงกายชุดงานเลี้ยงสังสรรคสาํ หรับสตรีมสุ ลิม ประกอบดวย ฮิญาบ เชยลา (Shayla) ผาคลุมแบบสี่เหลี่ยมผืนผา
ใชคลุมแบบพันรอบศีรษะติดดวยเข็มกลัดบริเวณไหล เลือกรูปแบบเชยลา Shayla เนื่องจากสตรีมุสลิมสมัยปจจุบันนิยมกันมาก
ในชุดงานเลี้ยงสังสรรค เสื้อ รูปแบบกึ่งเสื้อกึ่งชุดติดกัน (Dress Skirts) ทรงหลวม แขนเลยมีรอยตัดตอชวงปลายแขนดวยระบาย
วัสดุ ผาลินินสีพื้น ผสมผสานดวยการใสรวมกับเสื้อตัวในแขนยาวเพื่อใหถูกตองตามหลักการศาสนาอิสลาม กระโปรง (Pencil
Skirt) รูปทรงเขารูปพอดีตัว ความยาวถึงขอเทา มีจีบดานหนา ผาหลัง วัสดุผาฝายลวดลายบาติก โอกาสการสวมใส งานเลี้ยงพิธี
แตงงาน งานทางศาสนาวันอิดิลฟตรี วันที่กลับมาสูการเวนจากการถือศีลอดเปนวันแหงการรื่นเริงแตตองอยูในขอบเขตการ
สังสรรคตามหลักการอิสลาม และวันอิดิลอัฎฮา เปนการฉลองรื่นเริงเนื่องในการสําเร็จจากการประกอบพิธีฮัจญ

สรุปผล

การแตงกายจะแสดงความเปนตัวตนของบุคคลวามีบุคลิกภาพและมีสไตลการแตงกายอยางไร การแตงกายยอมตอง
เหมาะสมและสามารถสวมใสไดถูกกาลเทศะ การแตงกายตามวิถีชีวิตสตรีมุสลิมจึงมีเอกลักษณที่เปนแบบฉบับของสตรีมุสลิมบน
พื้นฐานของศาสนาอิสลามที่ตองปกปดมิดชิด สะอาด ประณีต เรียบรอย สวยงาม เหมาะสมกับบุคลิกภาพของแตละบุคคล ไมโอ
อวดเครื่องแตงกาย หรือเผยใหเห็นเรือนรางสามารถเห็นใบหนาและฝามือไดคือกฎเกณฑหลักของศาสนาอิสลามที่เปนการแตง
กายของสตรีมุสลิม รวมถึงการมีฮิญาบหรือผาคลุมศีรษะของสตรีมุสลิม ที่ไมใชแคผืนผาแตหมายรวมถึงการสวมใสดวยจิต
วิญญาณแหงการศรัทธาในศาสนา จากการศึกษาสอดคลองกับงานวิจัยของ อลิสา หะสาเมาะ พบวาการปฏิบัติตอความแตกตาง
หลากหลายของชุมชนไมวาจะเปนการพัฒนา “ยุทธศาสตรสันติวิธี” ที่กําหนดนโยบายใหเคารพความแตกตางหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ในสวนของชุมชนในพื้นที่เองก็สรางชองทางในการปรับเปลี่ยนตนเองใหเขากับสภาพแวดลอมตางๆ ในกระแสสังคม
โดยสังคมยังคงไวซึ่งการธํารงอยูของวัฒนธรรมของตน และการรวมกันหาวิธีในการแกไขปญหาในทองที่ ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู
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และทําความเขาใจซึ่งกันและกันสิ่งตางๆ เหลานี้เองจึงเปรียบเสมือน “การเปดพื้นที่” พรอมตอการปรับตัวทามกลางกระแสการ
เปลี่ยนแปลง ใหอยูรวมกันไดอยางสงบและสันติ (อลิสา หะสาเมาะ. 2552. น. 205) ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการศึกษาการแตงกายตาม
วิถีชีวิตของสตรีมุสลิมในโอกาสตางๆ และการสวมฮิญาบการแตงกายในลักษณะตางๆ ออกแบบลวดลายผาใหสอดคลองกับ
หลักการและวิถีชีวิตที่สามารถสวมใสเพื่อการเขาสังคมรวมกับผูอื่นไดโดยไมมีความแตกตาง
การผลิตลวดลายผาตามความตองการของกลุมจํานวน 3 ลาย คือ ลาย Watercolor Florals ลาย Heirloom Modern
ลาย Weathered Florals และผลิตเครื่องแตงกายสตรีมุสลิมจํานวน 3 ชุด ไดแก เครื่องแตงกายลําลอง (Casual Wear) เครื่อง
แตง กายชุดทํางาน (Business Wear) เครื่อ งแตง กายชุดงานเลี้ยงสัง สรรค (Party Wear) ทั้งลวดลายและเครื่องแตงกายมี
แนวทางการออกแบบตามแนวโนมการออกแบบแฟชั่นป ค.ศ.2014 สตรีมุสลิมสามารถใชไดในชีวิตประจําวัน โดยผูวิจัยผลิต
เครื่องแตงกายสตรีมุสลิม ประกอบดวย เสื้อ กระโปรง กางเกง และฮิญาบ ใชวิธีการสรางลวดลายดวยเทคนิคบาติกแบบระบาย
และแบบสกรีนซึ่งมีความแตกตางจากงานวิจัยของ ฮัยยาตี ตวนบอส และคณะ โดยใชวิธีการสรางลวดลายผาคลุมผมแบบสมัย
นิยม พบวา วิธีการสรางลวดลายดังนี้ 1) นําผาคลุมมาพับเปน 3 เหลี่ยม 2) นําแมพิมพลวดลายที่จัดเตรียมไวมาตั้งบนผาคลุมที่
พับไวแลวโดยวางไวดานบนใหลวดลายตรงกับใบหนาของเราเวลาที่สวมใส 3) ใชแมพิมพที่มีลวดลายชนิดตางๆ มาวางบนผาคลุม
ผมแลวหนีบดวยเครื่องทําความรอน วางไวนานประมาณ 5 นาที จึงจะได ผาคลุมผมที่สวยงามตามสมัยนิยม (ฮัยยาตี ตวนบอส.
บทคัดยอ) งานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดบริการวิชาการแกสังคมออกแบบลวดลายและสรางแบบตัดเครื่องแตงกาย ณ. กลุมเกบาติก
ตําบลสะเตง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยดารินทร พรหมนิมิตร ประธานกลุม ไดถายทอดกระบวนการพัฒนาผาบาติกและ
เครื่องแตงกายสตรีมุสลิมตามแนวโนมการออกแบบแฟชั่น ป ค.ศ.2014 ใหแกสมาชิกในกลุม ซึ่งเปนผลิตภัณฑใหมเพื่อการจัด
จําหนายสรางรายไดเพิ่ม
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาและพัฒนากระบวนการใชประโยชนจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร วัตถุดิบ
หลักเปนวัสดุตอซังขาว เพื่อประยุกตใชในการสรางผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอม โดยเลือกศึกษาขอมูลจากพื้นที่จังหวัดอางทอง
พระนครศรีอยุธยา และสุพรรณบุรี เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของ โดยการนําเศษวัสดุตอซัง
ขาวมาอัดขึ้นรูปเพื่อพัฒนาเปนผลิตภัณฑจากเศษวัสดุตอซังขาวผสมผสานกับแนวคิดจากภูมิปญญาทองถิ่น จากการศึกษา
ผลการวิจัย 1) ดานคุณลักษณะทางกายภาพของเศษวัสดุ พบวา ตอซังขาวเปนสวนของลําตนขาว มีความแข็งและมีความ
เหนียวอยูในตัว มีความเหมาะสมที่จะพัฒนาเปนผลิตภัณฑ ซึ่งสามารถนําไปใชประโยชนได เชน การเพาะปลูก วัสดุทดแทนไม
และนําไปผลิตเปนของตกแตงบาน 2) การศึกษาและพัฒนากระบวนการใชประโยชน พบวา ตัวประสานจากธรรมชาติที่ใชคือ
กาวแปงเปยก ยางกระถิน น้ํายางพารา ถือเปนตัวประสานที่มีความโปรงใส มีน้ําหนักเบา และมีความแข็งแรง สวนกรรมวิธี
การผลิตสามารถผลิตเปนผลิตภัณฑที่ประกอบไดเอง และเปนการลดตนทุนในการผลิต โดยการอัดแบบแผนและการอัดขึ้น
รูปทรง หลังจากนั้นผูวิจัยไดใชเศษวัสดุ+ตัวประสาน ในสัดสวน 70:30 และนําวัสดุที่ไดมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑจากเศษวัสดุตอ
ซังขาว โดยใชแนวความคิดในการออกแบบจากหัตถกรรมภูมิปญญาทองถิ่นผสมผสานกับวัสดุตอซังขาวมาทําการออกแบบ
ของตกแตงบาน ทั้งนี้ผูวิจัยไดทําการประเมินการออกแบบผลิตภัณฑจากเศษวัสดุตอซังขาว ไดรวบรวมสรุปขอมูลนํามาสราง
แบบ จํานวน 55 รูปแบบ และคัดเลือกรูปแบบดวยทฤษฎีวิศวกรรมยอนรอย จํานวน 5 รูปแบบ นําไปเขียนโปรแกรม 3 มิติ
ดวยคอมพิวเตอร เพื่อใหรูปแบบนั้นมีความสมจริงมากที่สุด จากนั้นนํารูปแบบที่ไดใหผูทรงคุณวุฒิ กลุมผูผลิต และผูบริโภค
ประเมินผล จากการประเมินรูปแบบผลิตภัณฑจากเศษวัสดุตอซังขาว พบวา ในภาพรวมทั้ง 5 ดาน คือ รูปแบบที่ 2 ดาน
ความคิดสรางสรรค อยูในระดับมากที่สุด ( x =4.44, S.D=0.58) รองลงมาคือ ดานความเหมาะสมดานวัสดุ ( x =4.33,
S.D=0.58) รองลงมาคือ ดานกรรมวิธีการผลิต ( x =4.33, S.D=0.58) รองลงมาคือ ดานความสวยงาม ( x =4.22, S.D=0.58)
และดานประโยชนใชสอย ( x =3.89, S.D=0.58) ตามลําดับ
คําสําคัญ : เศษวัสดุ, ตอซังขาว, ตัวประสาน, ภูมปิ ญญาทองถิ่น
ABSTRACT
Research objectives are studies and development of agricultural waste. Main material is dried rice
stubbles and apply with creating products for environmental purpose. To create benenfits and economic
value and increase value of dried rice stubbles in agricultural areas. The research takes place in Angthong,
Ayutthaya and Suphanburi provinces and collect information from Experts and professionals. Dried rice
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stubble will be compressed and develop products from dried rice stubbles with Local Thai knowledge
wisdom Regarding to research result, 1) Physical appearance of dried rice stubbles : Rice stubble is main
part of rice plant. It’s hard and tough. It’s suitable for developing products which can be useful for example
planting, Wood substitutes and home decoration. 2) Studies and benefit development: Natural adhesive
material are starch adhesive, sap from White-popinac, Rubber tree latex are suitable adhesive because of
light weight and strong. Production : It can be self-assembly product and reduce cost of production by
plate pressing and extrusion. After that, researcher develop products by taking material + adhesive in 70:30
ratio and develop it to products from dried rice stubbles with local Thai knowledge and wisdom and home
decoration design. Researcher evaluated products from dried rice stubbles and summarize into 55 patterns.
Researcher selected 5 patterns with Reverse Engineering theory and design in 3D computer programs to
create realistic design. After that, take final designs to evaluate by experts, production group and consumers.
Result from evaluation divided to 5 aspects, respectively from most to least : The form second, Creativity
( x =4.44, S.D=0.58) Suitable material ( x =4.33, S.D=0.58) Production process ( x =4.33, S.D=0.58) Beauty
( x =4.22, S.D=0.58) and Utilization ( x =3.89, S.D=0.58)
Keywords: Material, rice stubbles, adhesive, local knowledge and wisdo

บทนํา

ปจจุบันเศรษฐกิจของประเทศไทยตองเผชิญกับปญหาสิ่งแวดลอมหลายดานและนับวันยิ่งทวีความรุนแรง อันเปนผล
สืบเนื่องจากมลพิษตางๆ ไมวาทางอากาศ น้ํา การกําจัดของเสีย ฯลฯ เปนตน โดยการจัดการสิ่งแวดลอมที่ตนเหตุมากกวาการ
แกปญหาที่ปลายเหตุและตองควบคูไปกับการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม เพื่อปรับตัวไปสูทิศทางของการผลิต
และการบริโภคอยางยั่งยืนประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่มีการเพาะปลูกขาวนาปและนาปรัง เปนอาชีพหลักของคนไทยโดย
สามารถผลิตขาวปละไมต่ํากวา 21 – 25 ลานตัน และมีวัสดุเหลือที่เรียกวา ฟางขาว, ตอซังขาว มีปริมาณ 3 เทาของเมล็ดขาว
เมื่อคิดแลว จะไดฟางขาว คิดเปนปริมาณตอซังถึง 63 – 75 ลานตัน จากจํานวนขาวที่ผลิตไดดังกลาว สามารถนํามาใช
ประโยชนไดหลากหลาย (คิดเปนมูลคาไมต่ํากวา 30,000 ลานบาท) แตฟางขาวจํานวนมหาศาลนี้แทบจะไมไดนํามาใช
ประโยชนเพื่อเพิ่มคุณคาและมูลคาในเชิงเศรษฐกิจ อาจเปนเพราะเกษตรกรยังขาดความรูความเขาใจในการนําเทคโนโลยีหลัง
การเก็บเกี่ยและเทคโนโลยีขจัดของเสียมาปรับใชใหเกิดประโยชน นอกจากนี้เกษตรกรผูปลูกขาวยังไมทราบเทคโนโลยีการ
จัดการและการเพิ่มคุณคาของมูลคาฟางขาวทั้งยังขาดอุปกรณเครื่องมือที่เหมาะสมในการใชและการจัดการฟางขาวอีกดวย
ทําใหเกษตรกรนิยมเผาทําลายฟางขาว เพื่อประโยชนในการเตรียมดินทํานาในปตอไปเปนสําคัญ การเผาฟางขาวทิ้งของ
เกษตรกรนี้ ทําใหเกิดการสูญเสียคุณคาและมูลคาเชิงเศรษฐกิจอยางมาก ทั้งยังกอใหเกิดกาซเรือนกระจกชนิดตางๆ นํามาซึ่ง
มลพิษทางอากาศ เกิดผลเสียตอระบบนิเวศในบริเวณที่มีการเผาฟางขาวทิ้ง เมื่อเปรียบเทียบกับตอซังพืชชนิดอื่น โดยมี
ปริมาณฟางขาวและ ตอซังขาวมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือจํานวน 13.7 และ 9.1 ลานตันตอป รองลงมาคือ
ภาคกลางและภาคตะวันออก มีจํานวนฟางขาวและตอซัง 6.2 และ 4.1 ลานตันตอป และในพื้นที่ปลูกขาว 1 ไร มีปริมาณฟาง
ขาวและตอซัง โดยเฉลี่ย ปละ 650 กิโลกรัม (สํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน. 2549) ตอซังขาว ฟางขาว เปนวัสดุที่ยอย
สลายงาย มีคาอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจนเฉลี่ย 99:1 มีปริมาณธาตุอาหารหลักของพืชไดแก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซี ย มเฉลี่ ย 0.51, 0.14 และ 1.55 เปอร เ ซ็ น ต มี ป ริ ม าณธาตุ อ าหารรองของพื ช ได แ ก แคลเซี ย ม แมกนี เ ซี ย ม
และซัลเฟอร เฉลี่ย 0.47, 0.25 และ 0.17 เปอรเซ็นต (กรมพัฒนาที่ดิน. 2555) จากการสํารวจพื้นที่ พบวา ที่เกษตรกรสวน
ใหญ นิยมการเผาทําลายเศษเหลือทิ้งในพื้นที่เกษตรกรรมในชวงกอนฤดูกาลเพาะปลูก เพื่อเปนประโยชน ในการเตรียมดินทํา
นาในครั้งตอไป ที่สําคัญการเผาทําลายเศษเหลือทิ้งในพื้นที่เกษตรกรรมนั้นไมไดทําลายเศษเหลือทิ้งเพียงอยางเดียว แตเปน
การทําลายสภาพของหนาดิน สิ่งมีชีวิตตางๆทั้งหลาย นับตั้งแตจุลินทรีย แมลง รวมทั้งโครงสรางในดินจะถูกทําลายหมดสิ้น
นั่นคือ การทําลายระบบนิเวศนในพื้นที่เกษตรกรรมอยางรุนแรง ทําใหศัตรูพืชระบาดมากยิ่งขึ้นทุกปดังที่เกิดขึ้นบอยครั้งในชวง
ที่ผานมา ดังนั้น งานวิจัยนี้เกิดจากการสํารวจ การพบเห็นจากพื้นที่เกษตรกรรมของภาคกลาง ซึ่งมีพื้นที่การทํานามากที่สุด
และเปนภาคที่มีพื้นที่ในการเผาวัชพืชและเศษวัสดุในพื้นที่เกษตรกรรมสูงดวย จากนั้นศึกษาแนวทาง และความเปนไปได ใน
การใชเศษเหลือทิ้งทางการเกษตร มาเพิ่มมูลคาทางดานวัสดุทดแทนจะสามารถชวยลดปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการเผา
128
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วัชพืชและวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรได จึงมีแนวคิด ในการนําเศษเหลือทิ้งเหลานั้นมาผานกระบวนการเปลี่ยนเศษเหลือทิ้ง
กลับมามีคุณคาอีกครั้ง โดยจะเนนการที่นําเศษเหลือทิ้งทางการเกษตรมาผานกระบวนการผลิตผลิตภัณฑสําหรับสิ่งแวดลอม
โดยวัตถุดิบที่จะนํามาผลิตมีแนวคิดที่จะนําเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาผานกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มคุณคาและเพื่อเปน
แนวทางในการสรางผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถิ่น
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพ ของเศษวัสดุตอซังขาวที่เหลือทิ้งทางการเกษตร
2. เพื่อพัฒนากระบวนการใชประโยชนจากวัสดุตอซังขาว
3. เพื่อออกแบบผลิตภัณฑโดยการประยุกตใชประโยชนจากเศษวัสดุตอซังขาว
4. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอรูปแบบของผลิตภัณฑจากเศษวัสดุตอซังขาว
3. วิธีการดําเนินงานวิจัย
ในการศึกษาและพัฒนากระบวนการใชประโยชนจากวัสดุตอซังขาว สําหรับการออกแบบผลิตภัณฑเพือ่ สิ่งแวดลอม
ซึ่งผูวิจัยไดทําการสัมภาษณกลุมเจาหนาที่การเกษตรจังหวัด ,กลุมเจาหนาที่การเกษตรอําเภอ ,กลุมผูเ กษตรกร และศึกษา
เอกสารของกรมการขาว ซึ่งเปนผูใ หความรูเกี่ยวกับขาวและวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เพื่อนํามาวิเคราะหเริ่มจากการสํารวจ
แหลงวัตถุดิบ วิธีการเก็บวัตถุดิบ กระบวนการแปรสภาพของเศษวัสดุ และการขึ้นรูปวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เพื่อ
ประยุกตใชในการพัฒนาเปนผลิตภัณฑสําหรับสิ่งแวดลอม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
3.1 การสํารวจแหลงวัตถุดิบ
วิธีการเก็บวัตถุดิบจากการสํารวจพื้นที่เกษตรกรรม พบวา ลักษณะของตอซังขาวเปนสวนของลําตนพืชที่เหลือจากการเก็บ
เกี่ยวผลผลิต และยืนตนในที่นา มีลักษณะแข็ง ซึ่งประกอบดวยสวนของรากและลําตน โดยมีความสูงเฉลี่ย 20 – 50
เซนติเมตร มีลักษณะเปนกอตั้ง ตนแข็ง ปลอง กาบใบ และมีใบสีเขียว สีน้ําตาลแหง
3.2 วิธีการเก็บวัตถุดิบ
ขาวเมื่อเก็บเกี่ยวรวงขาวแลว จึงทําการตัดตอซังขาว โดยการใชเครื่องตัดหญา หรือกรรไกรตัดกิ่ง ตัดตอซังขาวใหเหลือแต
โคน แลวเก็บตอซังขาวจนไดจาํ นวนตามที่ตองการ จากนั้นลางน้ําใหสะอาดแลวนําไปตากแดดเพื่อเปนตัวชวย
พา
ความชื้นใหพอเหมาะสม ประมาณ 1-3 วัน

ภาพ 1 ลักษณะเศษวัสดุตอซังขาวที่พบในพื้นที่นา

3.3 การเตรียมวัตถุดิบ
เตรียมวัสดุตอซังขาว เอาสวนที่เปนกานของตนตอซัง มาตัดแบงเปนทอนไว ประมาณ 1-2 นิ้ว
3.4 กระบวนการแปรสภาพเศษวัสดุตอซังขาว
จากการศึกษาขอมูลเสนใยพืช พบวา เสนใยที่ใชกันอยูโดยทั่วไปมีมากมายหลายชนิดที่ไดมาจากสวนตางๆ ของ
พืชมาผานกระบวนการแปรสภาพของเสนใยเพื่อใหไดวสั ดุเสนใยที่เหมาะสมกับการผลิต โดยทดลองเพื่อหาแนวทางการ
ประยุกตใชงานในการนําเศษวัสดุตอซังขาวมาใชงานไดอยางเหมาะสม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) กระบวนการแปรรสภาพจากวิธีการบดวัตถุดิบ โดยเตรียมวัตถุดิบ ที่ตดั แบงเปนทอนไวแลว กอนเขาสู
กระบวนการทดลองแปรสภาพ โดยเขาเครื่องบด จะแสดงใหเห็นลักษณะของเศษวัสดุนั้นมีความละเอียด และสะดวกรวดเร็ว
ในการใชงาน เพื่อใหมีปริมาณมากและงายในการแปรสภาพสูกระบวนการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ
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ภาพ 2 กระบวนการบด
2) กระบวนการแปรสภาพจากวิธีการปนวัตถุดิบ โดยเตรียมวัตถุดิบ ที่แบงเปนทอนไวแลว กอนเขาสูกระบวนการ
ทดลองแปรสภาพ โดยใชเครื่องปนมูลิเน็กซ จะแสดงใหเห็นลักษณะของเศษวัสดุตอซังขาวนั้นเปนเสนใยสั้นและยาว มีความ
ละเอียด กวาจะใชเวลาเพื่อที่จะไดเศษวัสดุในปริมาณมาก

ภาพ 3 กระบวนการปน
ผลการวิเคราะหขอมูล
การศึกษาและพัฒนากระบวนการใชประโยชนจากเศษวัสดุตอซังขาว สําหรับการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอม ผูวิจยั ได
ดําเนินงานและวิเคราะหขอมูลจากการศึกษา โดยดําเนินงานวิจัยใหสอดคลองตามวัตถุประสงคที่วางไวขางตน ตามการ
วิเคราะหขอมูลเพื่อหาผลตามวัตถุประสงค ดังนี้
4.1 การวิเคราะหคุณลักษณะทางกายภาพ ของเศษวัสดุตอซังขาวที่เหลือทิ้งทางการเกษตร
จากการศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตนพบวา เศษวัสดุตอซังขาวที่เหลือทิ้งทางการเกษตรในพื้นที่นาขาว จะ
มีตอซังขาวเหลืออยูเ ปนจํานวนมาก โดยจะทําการวิเคราะหเกี่ยวกับคุณลักษณะทางกายภาพของวัสดุตอซังขาวและ
กระบวนการแปรสภาพ ทั้ง 2 กระบวนการ วามีลักษณะทางกายภาพทั่วไปและคัดแยกขนาด เพื่อที่จะนํามาพัฒนาเปนวัสดุ
และผลิตภัณฑในขั้นตอนตอไป ซึ่งผลการวิเคราะหคณ
ุ ลักษณะทางกายภาพ มีดังนี้
4.1.1 คุณลักษณะของเศษวัสดุตอซังขาว
พบวา ลักษณะของตอซังขาวเปนสวนของลําตน ที่ยืนตนในนาขาว เปนกอตั้งที่มีความแข็งแรงนอยถึงปานกลาง
โครงสรางภายในตอซังขาวมีความชื้น มีลักษณะเปนโพรงตรงกลางและแบงออกเปนปลองๆ ความยาวของปลองนั้นแตกตาง
กัน มีความเหมาะสมในการนําไปบดยอยเพื่อการใชงาน เพื่อใหมีปริมาณมากและงานตอการแปรสภาพสูกระบวนการ
พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ
4.1.2 คุณลักษณะของกระบวนการแปรสภาพที่นํามาทดลอง พบวา กระบวนการที่เหมาะสมกับการนํามา
ทดลอง มี 2 กระบวนการ ดังนี้
1) กระบวนการแปรสภาพจากวิธีการบดเศษวัสดุตอซังขาว มีลักษณะที่ไดออกมาเปนเศษเล็กๆ และมีเศษผง
เปนจํานวนมากจนเกือบละเอียดนัน้ คอนขางมีความแข็งแรง ดวยขนาดของเศษก็จะมีความแตกตางกันไมมากนัก สีสันทีไ่ ดจาก
เศษวัสดุเปนสีเหลือง น้ําตาลออน
2) กระบวนการแปรสภาพจากวิธีการปนเศษวัสดุตอซังขาว มีลักษณะที่ไดออกมาเปนเสนฝอยไลขนาดจน
เกือบละเอียด ซึ่งเปนเสนใยสั้น และเหนียว ทนทานตอการฉีกขาด สีสันที่ไดจากเศษวัสดุเปนสีเหลือง น้ําตาลออน
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ตารางที่ 1 แสดงลักษณะของกระบวนการแปรสภาพจากวิธีการปน ดวยเครื่องปนมูลิเน็กซ Philips ในแตละชวงเวลา
รูปแบบเสนใย

ปนความเร็ว

ลักษณะของเสนใย

30 วินาที

ลักษณะเสนใยทีไ่ ด ไมตางจากเสนใยที่ไมผานการปน
แตเสนใยยังมีลักษณะหยาบไมละเอียด

1 นาที

ลักษณะเสนใยทีไ่ ด เริ่มจะแตก แตเสนใยจะบางสวน
ยังมีลักษณะหยาบ ยังไมละเอียด

1:30 นาที

ลักษณะเสนใยทีไ่ ด เริ่มมีการปนทัว่ ถึง แตเสนใย
บางสวนยังมีลักษณะหยาบ ยังไมละเอียด

2 นาที

ลักษณะเสนใยทีไ่ ด เริ่มมีการแตกละเอียดขึ้น แต
ลักษณะของเสนใยก็เริม่ จะละเอียดขึ้น

2:30 นาที

ลักษณะเสนใยทีไ่ ด เริ่มมีการแตกละเอียดทั่วถึง แต
ลักษณะของเสนใยก็จะเริ่มละเอียดมากขึ้น

3 นาที

ลักษณะเสนใยทีไ่ ด เริ่มมีการแตกละเอียดทั่วถึงมาก
ยิ่งขึ้น ลักษณะของเสนใยละเอียด สามารถนํามาใช
ในการเปนผลิตภัณฑ

5 นาที

ลักษณะเสนใยทีไ่ ด เริ่มมีการแตกละเอียดทั่วถึงมาก
ยิ่งขึ้น ลักษณะของเสนใยละเอียดมากขึ้น เกือบจน
เปนผง

ตารางที่ 2 แสดงลักษณะของกระบวนการแปรสภาพจากวิธีการบด ดวยเครื่องบดขนาดเสนผาศูนยกลาง 3 นิ้ว มอเตอร
ชวยหมุน แรงมา ขนาด1/2 แรงมา
รอนผานตะแกรง
รูปแบบเสนใย
ลักษณะของเสนใย
คัดขนาดดวยมือ
เศษวัสดุทไี่ มผา น
ตะแกรงรอน

ลักษณะเสนใยทีไ่ ด มีความหยาบเปนชิ้นใหญเล็กผสมกัน
และผงจํานวนนอยผสมปนกันจะเห็นไดชัดเจน

รอนครั้งที่ 1เศษวัสดุที่
ไมสามารถผานตะแกรง ลักษณะเสนใยทีไ่ ด ที่ไมสามารถผานตะแกรงรอนไปได
รอน 1.5 มิลลิเมตร
ซึ่งมีความหยาบ มีความสั้นและยาวกวาผสมกัน
รอนครั้งที่2
เศษวัสดุทผี่ านตะแกรง
รอน 1.5 มิลลิเมตร

ลักษณะเสนใยทีไ่ ด ที่ผานตะแกรงรอนไปได เปนเสน
เล็กๆจํานวนนอย และมีผงที่มีขนาดเล็กปนกันมีความ
ละเอียดมาก ซึ่งจะเห็นไดชัดเจน
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จากตารางที่ 1 และ 2 สรุปไดวา ลักษณะของกระบวนการแปรสภาพจากเศษวัสดุตอซังขาว มีลักษณะกายภาพ
ที่แตกตางกัน เพื่อหาวาเศษวัสดุในลักษณะไหนที่เหมาะสมและเพิม่ ความแข็งแรงใหกับวัสดุ ที่จะนํามาพัฒนาเปนผลิตภัณฑ
มากที่สุด และเพื่อใชสะดวกตอการทดลองอัดเปนแผนและอัดเปนรูปทรงผลิตภัณฑตางๆ ซึ่งเศษวัสดุนั้นจะทําใหการผสมตัว
ประสานเขาแทรกซึมเกาะตัวไดดี
4.2 การวิเคราะหพัฒนากระบวนการใชประโยชนจากวัสดุตอซังขาว
จากการศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการอัดเปนแผนและตัวประสานจากกาวธรรมชาติ สําหรับการเตรียมทําการอัด
เปนแผนจากเศษวัสดุตอซังขาว เพื่อที่จะไดทําการทดลอง หาคาอัตราสวน และระยะเวลาในการอัดเปนแผนวัสดุ ตอซังขาว
ใหมีความเหมาะสมตามสภาพของเศษวัสดุแตละชนิด เพื่อใหไดเศษวัสดุตอซังขาวที่มีคณ
ุ ภาพในการนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑ
ดวยกรรมวิธีตางๆ ดังขั้นตอนตอไปนี้
4.2.1 กระบวนการทดลองอัดขึ้นรูปเปนแผนจากเศษวัสดุตอซังขาว เพื่อใชงานในดานผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอม
1) การเตรียมตัวประสานจากกาวธรรมชาติ เพื่อที่จะนํามาทดลองอัดเปนแผน โดยใชตัวประสานจากกาวธรรมชาติที่
หาไดทั่วไป แบงตามชนิดตัวประสานได ดังนี้

ภาพ 4 แปงมันสําปะหลัง ที่ใชทําเปนกาวแปงเปยก
(1) กาวแปงเปยก โดยเทแปงมันสําปะหลัง ผง 2 สวน ลงในภาชนะทนความรอน แลวเทน้ําเปลาลงไป
กัน จากนั้นก็นําไปตั้งบนเตาไฟ โดยใชไฟออนๆ คนไปเรื่อยๆ จนเหนียวเปนกาวใส เพื่อนําไปใชเปน

6 สวน คนใหเขา
ตัวประสาน

ภาพ 5 ยางกระถิน ที่ใชทําเปนกาว
(2) กาวยางกระถิน มีลักษณะกอนใสสีเหลืองออน สามารถละลายน้ําได เหนียวขน นํากอนมาตําใหแตกละเอียดเปนผงๆ แลว
ใสลงในภาชนะทนความรอน แลวเทน้ําเปลาลงไปพอทวมกับกาวยางกระถินประมาณ ครึ่ง เซนติเมตร ตั้งไฟออนๆ คนใหเขา
กันตลอดเวลา จนละลายเปนน้ําเหนียวๆคลายกับแปงเปยก

ภาพ 6 น้ํายางพารา ที่ใชทําเปนกาว
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(3) การเตรียมน้าํ ยางพารา เปนน้าํ ยางสดจากตนยางพารา มีลักษณะเปนของเหลวสีขาวหรือสีครีม ซึ่งจุดเดนของกาวชนิดนี้คือ
เปนกาวที่ผลิตมาจากยางธรรมชาติ มีความยืดหยุน เมื่อใหแรงดึงหรือกดยาง ยางจะยืดหรือยุบได และสามารถกลับสูสภาพ
เดิมไดเมื่อปลอยใหยางเปนอิสระ
2) การเตรียมเศษวัสดุตอซังขาวผสมกับตัวประสานในอัตราสวนที่เหมาะสม แลวคลุกเคลาใหเขากัน ระหวางเศษ
วัสดุและตัวประสานนั้นแทรกซึมเกาะตัวไดดี เพื่อใหสะดวกตอการทดลองอัดเปนแผนและอัดเปนรูปทรงผลิตภัณฑตางๆได

ภาพ 7 การเตรียมวัตถุดิบ

ภาพ 8 เทตัวประสานในอัตราสวนที่เหมาะสม

ภาพท 9 คลุกเคลาใหสวนผสมทั้ง 2 เขาดวยกัน

ภาพ 10 นํามาอัดลงในแมพิมพใหแนน
แลวตากแดดใหแหง จากนั้นจึงแกะออกจากแมพิมพ
จากนั้นทําการทดลองอัดขึ้นรูปเปนแผนวัสดุ ในขั้นตอนการอัดนั้นเปนการอัดใชแรงกดดวยมือ โดยใชกาวธรรมชาติเปนตัว
ประสานของกาวแตละชนิด มาทดสอบวาชนิดไหนมีความแข็งแรง สวยงามของเศษวัสดุ และระยะเวลาที่เหมาะสม โดยจะ
เลือกอัตราสวนผสมของเศษวัสดุและกาวประสานทีด่ ีที่สุด สรุปลงไปในตารางเพื่อเปรียบเทียบและนําแผนวัสดุทไี่ ดนั้น
ทําผลิตภัณฑในขั้นตอนตอไป
ตารางที่ 3 แสดงผลการทดลองอัดเปนแผน จากกระบวนการปน โดยใชกาวแปงเปยกเปนตัวประสานในอัตราที่เหมาะสม
ตัวประสานกาวแปงเปยก
การวิเคราะห
รูปแบบวัสดุ
รูปแบบวัสดุ
คุณสมบัติ
ลักษณะของเสนใย
ปนดวยเวลา 1 นาที ประสานกันไมแนน ปน ดวยเวลา 3 นาที
มีการพองตัว ไม
เรียบเนียน ทําใหมี
ผิวหนาหยาบ และมี
น้ําหนักเบา
ตัวประสานกาวยางกระถิน
ลักษณะของเสนใย
ประสานกันไดแนน
ปนดวยเวลา 3 นาที
ปนดวยเวลา 1 นาที แตทําใหมีผิวหนา
หยาบ ไมเรียบเนียน
และมีน้ําหนักเบา

การวิเคราะห
คุณสมบัติ
ลักษณะของเสนใย
ประสานกันไดแนน
ผิวละเอียดแบบ
สม่ําเสมอ เรียบ
เนียน มีน้ําหนักเบา
และมีความแข็งแรง

การวิเคราะห
คุณสมบัติ
ลักษณะของเสนใย
ปนดวยเวลา 5 นาที ประสานกันไดแนน
ผิวละเอียดมาก
เรียบเนียน แตทําให
แตกหักงาย เพราะ
ไมมเี สนใยยึดเกาะ
กันได

รูปแบบวัสดุ

ลักษณะของเสนใย
ประสานกันไดแนน
ทําใหมีผิวละเอียด ปนดวยเวลา 5 นาที
แบบสม่ําเสมอ เรียบ
เนียน มีน้ําหนัก
มากกวากาวแปง
เปยกเล็กนอยและมี
ความแข็งแรง
133

ลักษณะของเสนใย
ไดแนน ทําใหมผี ิว
ละเอียดมาก เรียบ
เนียน มีน้ําหนัก
มากกวากาวแปง
เปยกเล็กนอยและมี
ความแข็งแรง

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562

____________________________________________________________________________________________________________________

ตารางที่ 3 (ตอ)แสดงผลการทดลองอัดเปนแผน จากกระบวนการปน โดยใชกาวแปงเปยกเปนตัวประสานในอัตราที่เหมาะสม
ตัวประสานกาวยางพารา
การวิเคราะห
การวิเคราะห
การวิเคราะห
รูปแบบวัสดุ
รูปแบบวัสดุ
รูปแบบวัสดุ
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
ลักษณะของเสนใย
ลักษณะของเสนใย
ลักษณะของเสนใย
ประสานกันไดแนน
ประสานกันไดแนน
ประสานไดแนน ทํา
ปนดวยเวลา 1 นาที ทําใหวัสดุมีการ
ปนดวยเวลา 3 นาที ทําใหมีลักษณะผิว ปนดวยเวลา 5 นาที ใหมีลักษณะผิว
ยืดหยุน ทําใหมี
ละเอียดแบบ
ละเอียดมาก เรียบ
ผิวหนาขรุขระ และ
สม่ําเสมอ เห็น
เนียน ทําใหวัสดุมี
มีความแข็งแรง
ลวดลายของเสนใย
การยืดหยุน เห็น
ไดชัดเจน และมี
ลวดลายของเสนใย
ความแข็งแรง
ไดชัดเจน และมี
ความแข็งแรง
ตารางที่ 4 ผลการทดลองอัดเปนแผน จากกระบวนการบด โดยใชกาวธรรมชาติเปนตัวประสานในอัตราที่เหมาะสม
ตัวประสานกาวแปงเปยก
รูปแบบวัสดุ
การวิเคราะหคณ
ุ สมบัติ
รูปแบบวัสดุ
การวิเคราะหคณ
ุ สมบัติ
รอนครั้งที 2 เศษวัสดุที่ผาน
เศษวัสดุทไี่ มผา น
ลั
ก
ษณะของวั
ส
ดุ
ป
ระสานมี
ก
าร
ตะแกรงรอน 1.5 มิลลิเมตร ลักษณะของวัสดุประสานมีการ
ตะแกรงรอน
จัดเรียงแบบสม่ําเสมอ ทําให
จัดเรียงแบบสม่ําเสมอ ผิว
วัสดุมีเกาะตัวแนน และมีความ
ละเอียดมาก ทําใหวัสดุมีเกาะตัว
แข็งแรง
แนน แตหักแตกงาย
ตัวประสานกาวยางกระถิน
รูปแบบวัสดุ
การวิเคราะหคณ
ุ สมบัติ
เศษวัสดุทไี่ มผา น
ลักษณะของวัสดุประสานมีการ
ตะแกรงรอน
จัดเรียงแบบสม่ําเสมอ ทําให
วัสดุมีการเกาะตัวแนน และมี
ความแข็งแรง
รูปแบบวัสดุ
เศษวัสดุทไี่ มผา น
ตะแกรงรอน

ตัวประสานน้ํายางพารา
การวิเคราะหคณ
ุ สมบัติ
ลักษณะของวัสดุประสานมีการ
จัดเรียงแบบสม่ําเสมอ ทําให
วัสดุมีการเกาะตัวแนน ยืดหยุน
และมีความแข็งแรง

รูปแบบวัสดุ
รอนครั้งที 2 เศษวัสดุที่ผาน
ตะแกรงรอน 1.5 มิลลิเมตร

การวิเคราะหคณ
ุ สมบัติ
ลักษณะของวัสดุมีการจัดเรียง
แบบสม่ําเสมอ มีลักษณะผิว
ละเอียดมาก ทําใหวัสดุมีการ
เกาะตัวแนน และมีความ
แข็งแรง

รูปแบบวัสดุ
รอนครั้งที 2 เศษวัสดุที่ผาน
ตะแกรงรอน 1.5 มิลลิเมตร

การวิเคราะหคณ
ุ สมบัติ
ลักษณะของวัสดุประสานมีการ
จัดเรียงแบบสม่ําเสมอ ผิว
ละเอียดมาก ทําใหวัสดุมีการ
เกาะตัวแนน ยืดหยุน และ
มีความแข็งแรง

จากตารางที่ 3 และ 4 แสดงใหเห็นถึงการทดลองขึ้นรูปแบบแผนทั้ง 2 กระบวนการแปรสภาพของวัตถุดิบ โดยอาศัยตัว
ประสานทั้ง 3 ชนิด ที่พิจารณาทั้งอัตราสวนผสมและตัวประสานที่เหมาะสมที่สุดในการผลิตเปนวัสดุผลิตภัณฑตางๆ ซึ่งเห็นวา
กรรมวิธีการผลิตนั้น จากการทดลองใชกาวแปงเปยกสามารถอัดขึ้นรูปได แตเนื่องจากขอจํากัดของตัวกาวทําใหตองใชเวลา
แข็งตัวนานเปน 2 เทาของกาวยางกระถิน และลักษณะของวัสดุนั้นไมมีความแข็งแรงมากนักที่สามารถเปนผลิตภัณฑได สวน
การทดลองใชกาวยางกระถินนั้น ถือวาเปนตัวประสานที่มีความโปรงใส มีน้ําหนักเบา สามารถอัดขึ้นรูปได และมีความแข็งแรง
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ในการรับน้ําหนัก ขอดี คือจะทําใหวัสดุแข็งตัวเร็วกวากาวแปงเปยก และการทดลองใชน้ํายางพารา ไมควรพนน้ํายางมาก
จนเกินไป เพราะน้ํายางพาราจะจับตัวกันเปนกอน ใหพนทั่วของวัตถุดิบ แลวอัดเปนแผน ตากทิ้งไวใหแหง ขอดีคือ จะทําให
วัสดุมีความแข็งแรงและสามารถยืดหยุนได สวนขอเสีย ตองใชน้ํายางพาราเปนจํานวนมากกวาปกติ และทําใหตนทุนการผลิตมี
ราคาสูง ทําใหผูวิจัยวิเคราะหไดวา กาวยางกระถินสามารถนํามาใชเปนตัวประสานไดดี เนื่องจากผลการอัดแผนเรียบ ของ
กระบวนการแปรรสภาพ ดวยวิธีการบดนั้นมีความสม่ําเสมอของแผน มีการหดตัวนอย มีความแข็งแรงดีในการรับน้ําหนักและ
สามารถทําเปนผลิตภัณฑได

ภาพที่ 11 กระบวนการอัดแผนเพือ่ เตรียมการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ผลวิเคราะหขอมูลจากการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแผนชิ้นไมอัดชนิดอัดราบ (มอก.876-2547) พบวา
แผนชิ้นไมอัดจากวัสดุตอซังขาว สูตรกาวกระถิน 1. คาความชื้น 9.25% 2. คาความหนาแนน 0.37 (g/cm3) 3.คาประสิทธิ์
การแตกหัก (MOR) 0.41 MPa 4. คาสัมประสิทธิ์การยืดหยุน (MOE) 124.20 5. การพองตัวดานความหนา (Thickness
Swelling) 10.22% 6. ความตานแรงดึงตั้งฉากกับผิวหนา 0.004 MPa โดยรวมของแผนไมอัดจากเศษวัสดุตอซังขาวนั้นมี
ความชื้นนอยกวา มีความแข็งแรง และสามารถคายความชื้นไดเร็ว สามารถนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑได
4.2.2 กระบวนการทดลองอัดขึ้นรูปเปนรูปทรงผลิตภัณฑตางๆ จากเศษวัสดุตอซังขาว เพื่อใชงานในดานผลิตภัณฑเพื่อ
สิ่งแวดลอม
ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและศึกษาเกี่ยวกับกับการขึ้นรูป หลอแบบ แมพิมพ และเซอรเวยสถานที่ จากสิ่ง
ที่พบผูใหขอมูลมีแมพิมพที่ไมใชแลว และมีการชํารุดเล็กนอย ผูวิจัยไดนําแมพิมพที่ไมใชแลว มาประยุกตใชใหเกิดประโยชน
โดยนําแมพิมพมาทําการทดลองอัดขึ้นรูปทรงผลิตภัณฑตางๆ ซึ่งไดสรุปขั้นตอนการทดลองอัดขึ้นรูปของกระบวนการแปร
สภาพของวัตถุดิบและตัวประสานขางตนแลว นําวัตถุดิบ ตัวประสาน อัตราสวนและระยะในการแข็งตัวที่ดีที่สุด เพื่อใหไดเศษ
วัสดุตอซังขาวที่มีคุณภาพในการนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑ
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ภาพที่ 12 แมพิมพ จากโรงงานภัทรา พอทเทอรี่ และ รานรับสั่งงานประติมากรรม เครื่องปนดินเผา
ขั้นตอนการอัดขึ้นรูปทรงผลิตภัณฑ

ภาพที่ 13 กระบวนการอัดขึ้นรูปทรง
ขั้นตอนการอัดขึ้นรูป โดยเริ่มจากการเตรียมแมพิมพ แลวทาวาสลีนบนผิวกอนติดพลาสติกหออาหารเพื่อไมให
พลาสติกหออาหารเคลื่อนที่ทั้ง 2 ชิ้น แลวนําแมพิมพประกบกัน ผูกเชือกใหแนน จากนั้นเทตัวประสานในอัตราสวนที่
เหมาะสม คลุกเคลาใหสวนผสมทั้ง 2 ใหเขากัน นําวัตถุดิบมาอัดลงแมพิมพที่เตรียมไวอดั ใหแนนและรอใหวัตถุดิบแหง แข็งตัว
กอนถอดแมพิมพออก สวนวัตถุดบิ ที่อัดไว มาตากแดดใหแหงสน
จากกระบวนการผลิตที่กลาวไวขางตน โดยการอัดขึ้นรูปทรงในรูปแบบตางๆ ทางดานทฤษฏีที่เกี่ยวของ โดยการนํา
หลักการกระบวนการผลิตรูปแบบที่เกิดขึ้นดวยความรอน นําไปพึ่งแสงแดดใหแหงเปนไปตามธรรมชาติ มาประยุกตใช
ประโยชนจากเศษวัสดุตอซังขาว

ภาพที่ 14 รูปแบบที่ไดจากการอัดขึ้นรูปทรง

136

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562

____________________________________________________________________________________________________________________

จากการทดลองอัดขึ้นรูปเปนรูปทรง โดยใชกาวยางกระถินเปนตัวประสานเพื่อทดสอบคุณสมบัติในดานตางๆ โดย
ขั้นตอนในการอัดขึ้นรูปนั้นเปนการอัดแรงกดดวยมือ แลวนําไปตากแดดประมาณ 3-4 วัน ถึงถอดแมพิมพออก เมื่อถอดแบบ
แลวนําวัสดุที่อดั ไวไปตากแดดอีกครั้ง เพื่อใหแหงสนิท และตรวจสอบคุณภาพของรูปทรงที่อัดไว สามารถตัด เจาะ ได โดยไมมี
รอยแตกราว และมีความแข็งแรง ความสวยงามของเศษวัสดุ
4.3 การวิเคราะหออกแบบผลิตภัณฑโดยการประยุกตใชประโยชนจากเศษวัสดุตอซังขาว
ผูวิจัยไดใชแนวความคิดในการออกแบบจากจากหัตถกรรมภูมิปญ
 ญาทองถิ่นผสมผสานกับวัสดุตอซังขาวมาทําการออกแบบ
ของตกแตงบาน ซึ่งเปนวัสดุที่ใกลตัวมาทําใหเกิดประโยชน เปนแนวทางหนึ่งของการจัดการปญหาสิ่งแวดลอม นําสิ่งที่ไร
ประโยชนใหกลับมาเปนสิ่งที่มีคณ
ุ คา ผูวิจัยไดใชแนวคิดที่เปนการสานรวมกับวัสดุธรรมชาติ ในการออกแบบและพัฒนาของ
ตกแตงบานใหสอดคลองกับแนวความคิดการออกแบบผลิตภัณฑ (วิรุณ ตั้งเจริญ. 2526 : 19)

ภาพ 15 แบบรางผลิตภัณฑของตกแตงบาน
การระดมความคิดเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑของตกแตงบาน โดยใชแนวความคิดในการออกแบบจากหัตถกรรมภูมิ
ปญญาทองถิ่นผสมผสานกับวัสดุตอซังขาวมาทําการออกแบบของตกแตงบาน มาใชเปนแรงบันดาลใจ หัวใจหลักคือ วัสดุตอซัง
ขาว มาใชในการออกแบบราง จํานวน 55 รูปแบบ จากนั้นไดมีการคัดเลือกรูปแบบที่มคี วามเหมาะสมตามหลักการออกแบบ
ผลิตภัณฑ จํานวน 5 รูปแบบ ดวยทฤษฎีวิศวกรรมยอนรอย โดยการสรางตารางเพื่อพิจารณาใหไดผลออกมาเปนขอมูลเชิง
ปริมาณ โดยนํากรอบแนวคิดของ วิรณ
ุ ตั้งเจริญ (2526 : 19) มาใชเปนเกณฑในการพิจารณา โดยมีดังภาพ
ผลการออกแบบผลิตภัณฑของตกแตงบาน จากการประเมินคัดเลือกรูปแบบที่มีความเหมาะสม ดวยทฤษฎีวศิ วกรรมยอนรอย
ตามเกณฑการออกแบบผลิตภัณฑของตกแตงบานจนไดจํานวน 5 รูปแบบ นํามาสรางผลิตภัณฑ แบบ 3 มิติ ดวยคอมพิวเตอร
เพื่อใหไดรูปแบบที่มีความสมจริงมากที่สุด เพื่อนําไปสูขั้นตอนการผลิตตนแบบจริง ดังตอไปนี้
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ภาพ 17 แสดงรูปแบบผลิตภัณฑโคมไฟ 5 รูปแบบ
จากการประเมินรูปแบบผลิตภัณฑโคมไฟ โดยผูทรงคุณวุฒดิ านการออกแบบ และผูเ ชี่ยวชาญดานการผลิต พบวา
ในภาพรวมทั้ง 5 ดาน คือ ดานความคิดสรางสรรค อยูในระดับมากที่สุด (𝑋𝑋�=4.44, 𝑆𝑆. D.=0.58) รองลงมาคือ ดานความ
เหมาะสมดานวัสดุ (𝑋𝑋�=4.33, 𝑆𝑆. 𝐷𝐷.=0.58) รองลงมาคือ ดานกรรมวิธีการผลิต (𝑋𝑋�=4.33, 𝑆𝑆. 𝐷𝐷.=0.58) รองลงมาคือ ดาน
ความสวยงาม (𝑋𝑋�=4.22, 𝑆𝑆. 𝐷𝐷.=0.58) และดานประโยชนใชสอย (𝑋𝑋�=3.89, 𝑆𝑆. 𝐷𝐷.=0.58) ตามลําดับ

ภาพ 18 แสดงรูปแบบผลิตภัณฑของตกแตงบาน

อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาและพัฒนากระบวนการใชประโยชนจากเศษวัสดุตอซังขาว สําหรับการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอม
จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลการทดสอบวัสดุจากเศษตอซัง ขาวที่เหลือ ใช จากการเกษตร โดยนําวัสดุตอซังขาวใน
อัตราสวนที่เหมาะสม เพื่อที่จะนําไปทดสอบหาคาคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแผนชิ้นไมอัดชนิดอัด
ราบ (มอก.876-2547) โดยผูวิจัยไดนําแผนเศษวัสดุจากเศษตอซังขาวไปทดสอบหาคา เปนจํานวน 2 แผน เพื่อใหไดคาผลการ
ทดลองแผนวัสดุทดแทนไมที่กาวประสานที่ไดผานตามเกณฑมาตรฐาน เพื่อที่จะนํามาทําเปนผลิตภัณฑของตกแตงบาน
จากการทดสอบและขอมูลการวิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกล ของแผนวัสดุตอซังขาว สรุปไดวา เศษวัสดุตอซัง
ขาวตอกาวประสานที่ได ทําใหคุณสมบัติทางกายภาพ คือ 1) ความชื้น (Moisture content) 2) ความหนาแนน (Density) 3)
คาสัมประสิทธิ์การแตกหัก (MOR) 4) คาสัมประสิทธิ์การยืดหยุน (MOE) 5) การพองตัวตามความหนา (Thickness Swelling)
และ 6) ความตานทานแรงดึงตั้งฉากกับผิวหนา (Internal Bonding) มีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
แผนชิ้นไมอัดชนิดอัดราบ (มอก.876-2547) และสามารถนํามาผลิตและพัฒนาเปนผลิตภัณฑของตกแตงบาน
การประเมินความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ กลุมผูผลิต และผูบริโภคทั้งนี้ ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาและพัฒนา
กระบวนการใชประโยชนจากเศษวัสดุตอซังขาว สําหรับการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอม ผูวิจัยไดทําการออกแบบและ
ทําการคัดเลือกรูปแบบ โดยใชทฤษฎีวิศวกรรมยอนรอย คัดเลือกตามเกณฑการออกแบบและประเมินรูปแบบโดยผูทรงคุณวุฒิ
กลุมผูผลิต และผูบริโภค พบวา ในภาพรวมทั้ง 5 ดาน คือ ดานความคิดสรางสรรค ดานความเหมาะสมดานวัสดุ ดานกรรมวิธี
การผลิต ดานความสวยงาม และดานประโยชนใชสอย อยูในระดับมากที่สุด (𝑋𝑋�=4.44, 𝑆𝑆. D.=0.58)
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ขอเสนอแนะ

1) คํานึงถึงรูปแบบของผลิตภัณฑที่หลายหลาย และสามารถนําวัสดุไปรวมกับวัสดุอื่นๆในทองถิ่น และสามารถนําไป
ประยุกตใชไดหลากหลายตามศักยภาพชุมชน
2) งานหัตถกรรมภูมิปญญาทองถิ่น ยังมีนาสนใจและมีความหลากหลายอยูอีกมาก ทั้งในดานวัสดุและกรรมวิธีการผลิต
สามารถนําละเอียดเหลานี้นาํ ไปใชในการออกแบบอื่นๆอีกได
3) ควรมีการสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนใหสามารถเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑจวบจนการสรางรายไดใหกับชุมชน และ
ยังชวยสงเสริมภูมิปญ
 ญาทองถิ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพในชุมชน
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บทคัดยอ
การวิ จั ย นี้ เป น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพโดยใช ก ระบวนการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส ว นร ว ม (Participatory Action
Research: PAR) คือ การสังเกตการณ การสัมภาษณ เชิงลึก การจัดเวทีเสวนา การสรางการเรียนรูรวมกันของคณะนักวิจัย
ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน และกลุมเปาหมายคือสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมคนพิการ (บาน
เจน) อําเภอภูกามยาว จํานวน 19 คน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบและพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑของกลุมวิชาหกิจชุมชนที่มี
ความสอดคลองกับศักยภาพในการผลิตของคนพิการและผูดอยโอกาส และความตองการของตลาด โดยตนแบบผลิตภัณฑที่
พัฒ นาขึ้นจะถูกนําไปประเมินความคิดเห็นของประชาชน นักทองเที่ยว รวมถึงรานที่จัดจําหนายสินคาผลิตภัณ ฑชุมชนของ
จังหวัดพะเยาในประเด็นประโยชนทางดานกายภาพ (Practical Function) และ ความงาม (Aesthetic Function) จํานวน
100 คน เพื่อนําขอมูลที่ไดมาเปนแนวทางปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ สรุป และอภิปรายผลงานวิจัย ผลการวิจยั พบวา จาก
การวิเคราะหสภาพปญหา ความตองการ และศักยภาพของกลุมในการพัฒนาผลิตภัณฑของกลุม พบวา สมาชิกกลุมวิสาหกิจ
ชุมชน กลุมคนพิการ (บานเจน) อําเภอภูกามยาว มีความรวมมือรวมใจในการดําเนินงาน มีความเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม
และมีความมุงมั่นตั้งใจในการพัฒนาผลิตภัณฑภายใตการสรางการเรียนรูแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนใหเขาสูการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ซึ่งแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ พบวา ตองใหสมาชิกกลุมมีความรู ความเขาใจ ดานกระบวนการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อเขาสูการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน จากผูเชี่ยวชาญ
ดานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งผลการประเมินความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอ
ตนแบบผลิตภัณฑที่พัฒนาขึ้น โดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวา ตนแบบผลิตภัณฑโคมไฟจากวัสดุใยกลวยที่
ออกแบบและพัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมดานประโยชนทางดานกายภาพและความงามอยูในระดับมาก ( x =4.47)
คําสําคัญ : ผลิตภัณฑชุมชน, กลุมคนพิการ, ภูกามยาว
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ABSTRACT
This study is a qualitative study by using Participatory Action Research (PAR) to observe, in-depth
interview, organize seminar, and create the co-learning of research group, local product design and
development expert, and the target group which is 19 members of Disability Group (Banjen) Phukamyao
District. The objectives of this study are to design and develop the prototype of local product Disability
Group (Banjen) according to the production potential of disabled and disadvantaged including the market
demand. The prototype of developed product will be evaluated by opinion of people, tourists, and shops
where sell Phayao local products in terms of Practical Function and Aesthetic Function for 100 people to
use the information to improve and develop products including conclusion and research description. From
the analysis of problems, demand, and potential of the group in the development of local products,
members of Disability Group (Banjen) Phukamyao District have the cooperation in the operation, sacrifice for
the group and committed under the co-learning of local product development guideline to be certified by
the local product standard. From the local product development guideline, members in the group have to
have the knowledge and understand the local product design and development processes including the
development of products to be certified by local product standard by local product design and
development experts and related organizations. From the samples’ opinion evaluation to the prototype by
using mean and standard deviation, the prototype lamp product from banana fiber is highly appropriate
( x =4.47).
Keywords : Local Product, Disability Group, Phukamyao

บทนํา

ตามพันธกิจของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ตองการพัฒนาดานการวิจัยที่เนนการ
สรางปญญารวมหมู (Collective Intelligence) เคียงคูชุมชน โดยมีนโยบายสงเสริมใหอาจารยพัฒนาความรูและสรางสรรคองค
ความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จะนําไปสูการบูรณาการการวิจัย กับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และแนวคิด 1 คณะ 1 อําเภอของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อใหผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ที่เกิดขึ้นสามารถนําไปใชประโยชนตอ สังคม ชุมชนไดอยางแทจริง จากแนวนโยบายดังกลาว ทางคณะฯ ไดมีความตองการที่จะ
พัฒนางานวิจัย และการบริการวิชาการที่จะสามารถนําไปใชประโยชน และแกไขปญหาของพื้นที่ อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
ซึ่งเปนพื้นที่ดําเนินการโครงการ 1 คณะ 1 อําเภอ ของคณะ จากการเขาไปศึกษาสภาพปญหาและความตองการที่แทจริงของ
พื้นที่ ผานโครงการ “การสังเคราะหปญหาและถอดบทเรียนรูภายใตการดําเนินงานโครงการบําบัดทุกข บํารุงสุข แบบ ABC
อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา” ที่ไดรับการสนับสนุนจาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยพะเยา
(มพ.) เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน รวมถึงถอดบทเรียนรูจากตัวอยางที่ดีจากการดําเนินงานโครงการบําบัดทุกข
บํารุงสุขแบบ ABC รวมถึงศึกษาถึงปญหาและความตองการจากพื้นที่ที่ตองการใหเขาไปศึกษาและแกไข ผานกระบวนการวิจัย
และการบริการวิชาการของคณะ พบวา แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนผานกระบวนการวิสาหกิจชุมชน เปนแนวทางที่ทาง
ชุมชนในพื้ นที่ เห็ นวาจะสามารถยกระดับรายได เสริม สรางชุมชนใหเขม แข็ง และพึ่ งพาตนเองได จากการผลิ ตหรือจัด การ
ทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นใหกลายเปนสินคาหรือผลิตภัณฑชุมชนที่สามารถจําหนายและหารายไดใหแกชุมชน โดยภาพรวมของ
การผลิตภัณฑชุมชนในพื้นที่จะเติบโตอยางเห็นไดชัด จะเห็นไดวาจากการสนับสนุนจากนโยบายตางๆ จากทางภาครัฐ ทําใหเกิด
กลุมผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนของอําเภอเพิ่มขึ้นจากอดีตจนถึงปจจุบันมีมากกวา 40 กลุม ในพื้นที่ ซึ่งจะประกอบไปดวย
ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ มี ค วามหลากหลาย ทั้ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหารแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ ผ า และเครื่ อ งแต ง กาย ผลิ ต ภั ณ ฑ เครื่ อ งใช แ ละ
เครื่องประดับ และผลิตภัณฑสมุนไพรทองถิ่น แตถาพิจารณาในระดับหนวยยอยของแตละผลิตภัณฑ พบวา กลุมผูประกอบการ
ยังประสบปญหาในเรื่องของคุณภาพสินคา ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑขาดจุดเดนและจุดขายสงผลใหไมผานเกณฑมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) มีประสิทธิภาพในการผลิตที่ต่ํา อุปสรรคในดานการตลาดและชองทางจําหนาย และการจัดการองคกร
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กลุมคนพิการ (บานเจน) ตําบลดงเจน อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เปนกลุมผลิตภัณฑชุมชน ที่เกิดจากการรวมกลุม
สมาชิกของคนพิ การในพื้ นที่ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ สงเสริมศั กยภาพกลุมคนพิการและผูด อยโอกาสในการประกอบอาชีพ
สงเสริมคุณภาพชีวิต และอยูรวมกับทุกคนในสังคมไดอยางมีคุณคา จากการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามและการสัมภาษณ
เจาหนาที่ฝายพัฒนาชุมชนของอําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา พบวา กลุมคนพิการ (บานเจน) ประสบกับปญหาดานการผลิตซึ่ง
แตกตางจากกลุมคนปกติทั่วไป ไดแก 1) ผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นมีความคลายคลึงกับกลุมผูผลิตอื่นๆ ที่มีอยูในตลาดทั่วไป 2) กลุม
ผูผลิตขาดขอมูลของกลุมผูซื้อในตลาด 3) กลุมผูผลิตขาดทักษะในการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑใหแตกตางจากกลุมผูผลิต
รายอื่นๆ 4) ขาดชองทางจัดจําหนาย และ 5) มีขอจํากัดทางดานปริมาณการผลิตเนื่องจากขอจํากัดทางดานรางกายเมื่อเทียบกับ
กลุมคนปกติทั่วไป
จากปญหาที่กลาวมาขางตนทําใหผูวิจัยไดมุงเนนพัฒนาผลิตภัณฑอยางมีสวนรวมกับกลุมผูผลิตซึ่งเปนกลุมคนพิการและ
ดอยโอกาสในพื้นที่ โดยมุงเนนการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑใหมีความเหมาะสมกับทักษะและความสามารถในการผลิต และ
มีความสอดคลองกับความตองการของกลุมผูซื้อในตลาดเปาหมาย รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการแขงขันในตลาดใหกับผลิตภัณฑ
ของกลุมคนพิการ (บานเจน) อยางมีประสิทธิภาพในตลาดทั้งในเขตและนอกเขตพื้นที่

วัตถุประสงคการวิจัย

เพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชน กลุมคนพิการ (บานเจน) อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ที่มีความ
สอดคลองกับศักยภาพในการผลิตของคนพิการและผูดอยโอกาส และความตองการของตลาด

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ

1. วิสาหกิจชุมชน
“วิสาหกิจชุมชน” ตามคําจํากัดความในพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 หมายถึง กิจการของชุมชน
เกี่ยวกับการผลิตสินคาการใหบริการหรือการอื่นๆ ที่ดําเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพันมีวิถีชีวิตรวมกันและรวมตัวกัน
ประกอบกิจการดังกลาวไมวาจะเปนนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไมเปนนิติบุคคลเพื่อสรางรายไดและเพื่อการพึ่งพาตนเองของ
ครอบครัว ชุมชน และระหวางชุมชน (สํานักงานเลขานุการ คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน, 2548) ซึ่งการรวมมือของ
ชุมชนในการผลิต การแปรรูป การจัดการทรัพยากรทองถิ่น การจัดการทุน การจัดการตลาด ในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนนั้นจะเนน
ไปยังการรวมมือรวมใจ การแบงปน การชวยเหลือซึ่งกันและกันมากกวาการแขงขัน ตามหลักการของวิสาหกิจชุมชนนั้น มี
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนซึ่งเปนพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ไปยังกลุมผูผลิตสินคา
และบริการชุมชนบางจํานวนที่ยังไมพรอมเขามาแขงขันทางการคาใหไดรับการสงเสริมดานความรูและภูมิปญญาทองถิ่น การ
สรางรายได การชวยเหลือ ซึ่งกัน และกั น การพั ฒ นาความสามารถในการจัดการ ที่ จะพั ฒ นารูป แบบของวิสาหกิจชุม ชนให
กลายเปนระบบเศรษฐกิจชุมชนที่มคี วามเขมแข็งและสามารถพัฒนาไปสูการเปนผูป ระกอบการของหนวยธุรกิจที่สูงขึ้นตอไป (เสรี
พงศ พิ ศ , 2552) โดยวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนจะต อ งประกอบไปด ว ยลั ก ษณะสํ า คั ญ 7 ประการ ได แ ก 1) ชุ ม ชนเป น เจ า ของและ
ผูดําเนินการ 2) ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน 3) ริเริ่มสรางสรรคเปนนวัตกรรมของชุมชน 4) มีฐานภูมิปญญาทองถิ่น
ผสมผสานภูมิปญญาสากล 5) ดําเนินการแบบบูรณาการเชื่อมโยงกิจกรรมตางๆใหเปนระบบ 6) มีกระบวนการเรียนรูเปนหัวใจ
และ 7) มีการพึ่งตนเองของครอบครัวและชุมชนเปาหมาย (เสรี พงศพิศ, 2548)
2. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR) คือ การวิจัยที่มุงศึกษาและแกไขปญหา
ชุมชนในเชิงปฏิบัติการตามสภาพความเปนจริง (to solve practical problem in real word) โดยที่การดําเนินการวิจัยทุก
ขั้นตอนตั้งแต การศึกษาชุมชน การวิเคราะหปญหา การหาแนวทางแกไขปญหา ตลอดจนการดําเนินงานและติดตามผลนั้นคณะ
นักวิจัยจะมีบทบาทในการทํางานรวมกับผูที่เกี่ยวของในชุมชนทุกขั้นตอน เพื่อใหผลของการวิจัยนําไปสูการปฏิบัติไดจริงในการ
พัฒนาและแกไขปญหาชุมชน (พันธุทิพย รามสูต, 2540, นงพรรณ พิริยานุพงศ, 2546, ชอบ เข็มกลัด และ โกวิทย พวงงาม,
2547 และ Selener, 1998) ซึ่งกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมจะประกอบดวย 3 ขั้นตอนหลัก (อมรวิชช นาค
รทรรพ และ ดวงแกว จันทรสระแกว, 2541) ไดแก 1) ขั้นเตรียมการ จะเริ่มจากการคัดเลือกชุมชน โดยทําการสํารวจและศึกษา
ขอมูลเบื้องตนของชุมชนทุกบริบทตั้งแตลักษณะทางชีวภาพและกายภาพ ขอมูลประชากร สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และ
ทรัพยากรชุมชน ฯลฯ แลวจึงตัดสินใจเลือกชุมชนที่มีความเหมาะสมและมีปญหาที่สามารถแกไขดวยการวิจัยได การดําเนินงาน
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ตอไปคือการสรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชน ซึ่งคณะวิจัยตองทําใหชุมชนยอมรับและไววางใจเพื่อที่จะปูทางไปสูความรวมมือรวม
ใจระหวางคณะนักวิจัยกับสมาชิกของชุมชน 2) ขั้นลงมือวิจัย “ใสใจกระบวนการชุมชน” เริ่มตั้งแตการศึกษาปญหาและความ
ตองการตลอดจนประเมินทรัพยากรที่มีอยูในพื้นที่รวมกับชุมชน โดยการดําเนินการจําเปนจะตองกระทําควบคูกับการใหความรู
แกชุมชนในเรื่องของกระบวนการและขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวม เมื่อไดมาซึ่งปญหาและความตองการที่มี
ความหลากหลายจําเปนที่จะตองทําการคัดเลือกปญหาจากปจจัยและองคประกอบตางๆ ที่เปนตัวชี้วัดลําดับความสําคัญของ
ปญหา เชน ความรุนแรงของปญหา ความยากงายในการแกไข ความเรงดวนของปญหา เปนตน หลังจากนั้นจึงเริ่มออกแบบการ
วิจัยรวมกับชุมชน ตั้งแตการกําหนดวัตถุประสงค วิธีการเก็บรวมรวมขอมูล ผูรับผิดชอบในการเก็บขอมูล เปนตน เมื่อรวบรวม
ขอมูลแลวเสร็จก็จะเขาสูกระบวนการวิเคราะหขอมูล ในขั้นตอนนี้อาจจะพบขอจํากัดของสมาชิกในชุมชนที่จะเขามามีสวนรวม
เนื่องจากประสบการณและความรูในเรื่องการวิจัยอาจมีจํากัด คณะนักวิจัยจําเปนตองใหความสําคัญในประเด็นนี้ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในตอนคัดเลือกสมาชิกของชุมชนเพื่อเขารวมการวิจัย อันจะนํามาซึ่งขอมูลสถานการณของปญหา ความรุนแรงของ
ปญหา สาเหตุของปญหา ปจจัยที่เกี่ยวของกับปญหา รวมถึงบุคคลหรือกลุมที่มีผลกระทบหรือไดรับความเดือดรอนจากปญหา
ขั้นตอนทายสุดก็คือการนําเสนอขอมูลที่ทําการศึกษาตอที่ประชุมของชุมชนเพื่อใหชุมชนไดรับทราบและเปนการรวมยืนยันและ
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล พรอมเสนอขอคิดเห็นเพิ่มเติมอันจะเปนประโยชนตอการนําผลการวิจัยไปใชในการจัดทํา
แผนพัฒนาหรือแกปญหาตอไป และ 3) ขั้นพัฒนา “มุงแกปญหาชุมชน” เปนขั้นตอนของการกําหนดโครงการเพื่อแกไขปญหา ที่
ตองมีการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ ระบุกิจกรรมตางๆ รวมทั้งขั้นตอนการดําเนินงานใหชัดเจน โดยการกําหนดบทบาท
และหนาที่ความรับผิดชอบของสมาชิกแตละคนในการดําเนินกิจกรรมตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด โดยการดําเนินงานจะเกิด
จากการติดสินใจรวมกันของสมาชิกชุมชน คณะผูวิจัยมีหนาทีในการสนับสนุนดานตางๆ เชนแนะนําชองทางหาแหลงทรัพยากร
หรือแหลงที่ใหการสนับสนุนจากภายนอกชุมชนเพื่อนํามาใชในการดําเนินการ ซึ่งการปฏิบัติการตามแผนที่กําหนดไวใหลุลวงได
นั้นจําเปนตองมีการกระจายหนาที่รับผิดชอบตางๆ ระหวางสมาชิกของชุมชน กลุมทํางาน และคณะผูวิจัย โดยมอบหมายงานให
ตรงกับศักยภาพและความสามารถของบุคคล การกระจายทรัพยากร และใหสมาชิกมีสวนรวมในการดําเนินงานดานตางๆ ซึ่ง
ทักษะในการดําเนินงานโครงการ เชน การบริหารงาน การทํางานรวมกัน การแกปญหา และการปฏิบัติงาน นั้น คณะผูวิจัย
สามารถที่จะจัดอบรมหรือจัดหาวิทยากรภายนอกหรือภายในชุมชนที่มีความรูความสามารถมาเสริมความรูและเพิ่มทักษะใหกับ
สมาชิกทั้งกอนและขณะปฏิบัติการ ในขณะที่ดําเนินการโครงการตามแผนที่ตั้งไว การติดตามและประเมินผลถือวาเปนกิจกรรมที่
มีความสําคัญอยางยิ่งเพื่อที่จะตรวจสอบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติการวามีปญหาอะไรบางที่ตองแกไข โครงการและ
กิจกรรมตางๆ ดําเนินไปตามแผนที่กําหนดไวหรือไม ในขั้นตอนนี้สมาชิกของชุมชนจะไดรับการอบรมความรูและเทคนิคในการ
ติด ตามและประเมิ น ผลอย างงายเพื่ อ ที่ จ ะเข ามามี สว นรว มในการติด ตามและประเมิ น ผลโครงการวาเป น ไปตามแผนการ
ดําเนินการที่กําหนดไวหรือไม
3. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ
การพัฒนาผลิตภัณฑ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงบางอยางในผลิตภัณ ฑสินคาและบริการที่มีอยูที่สงผลใหผูบริโภคหรือ
ลูกคาเกิดความพึงพอใจในตัวผลิตภัณฑมากที่สุดหรือมากกวาการบริโภคผลิตภัณฑสินคาและบริการชนิดเดิม หรืออาจจะใช
ผลิตภัณฑชนิดเดิมที่นําเสนอในตลาดใหมๆ ที่มีการแขงขันกันอยางรุนแรงในยุคที่มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่เปนไปอยาง
รวดเร็วสงผลใหผลิตภัณฑสินคาใหมๆ เกิดขึ้นในตลาดจํานวนมากและหลายผลิตภัณฑจากไปอยางรวดเร็ว ดังนั้นหากผลิตภัณฑ
สินคาที่ออกสูตลาดใหมจะอยูรอดไดจะตองเปนผลิตภัณฑที่มี “ความใหม” แตกตางจากคูแขงและสอดคลองกับความตองการ
ของผูบริโภค ผลิตภัณฑใหม (New Product) อาจจําแนกได 3 ประเภท (Mccarthy and Pereault, 1991) ไดแก 1) ผลิตภัณฑ
นวั ต กรรมใหม (Innovative Product) ที่ ยั งไม มี ผู ใดนํ าเสนอในตลาดมาก อ นหรือ เป น แนวคิ ด ใหม ที่ ผู บ ริโภคคาดไม ถึ ง 2)
ผลิตภัณ ฑปรับปรุงใหมโดยการปรับเปลี่ยน ดัดแปลง (Replacement Product of Modify Product) ที่พัฒนาเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงมาจากผลิตภัณฑเดิมที่ขายอยูแ ลวในตลาด ที่ตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจแกผูบริโภคไดมากขึ้น และ
3) ผลิตภัณฑลอกเลียนแบบหรือการลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ (Imitative or Me-too-Product) ที่เกิดเห็นวาผลิตภัณฑสินคา
หรือบริการที่มีในตลาด ไดรับการยอมรับและเปนที่นิยมของผูบริโภคหรือลูกคา จึงเปนผลิตภัณฑสินคาและบริการที่มีโอกาสทํา
กําไรสูง จึงเสนอผลิตภัณฑสินคาและบริการที่มีความใกลเคียงเขาสูทองตลาดโดยตองการสวนแบงทางการตลาดขององคกรหรือ
บริษทั เจาของผลิตภัณฑตนแบบ
ในการศึกษาครั้งนี้ กลุมคนพิการ (บานเจน) ตําบลดงเจน อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ถือวาเปนกลุมผลิตภัณฑชุมชน
ที่ประสบกับปญหาดานการผลิต ทักษะในการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ รวมถึงการแขงขันดานการคา ควรไดรับการ
สงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถดานการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนเพื่อเพิ่มความหลากหลายและสรางผลิตภัณฑมูลคาสูงจาก
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วัตถุดิบหรือทรัพยากรภายในทองถิ่น ที่สามารถผานเกณฑมาตรฐานผลิตภัณ ฑชุมชน (มผช.) ได ซึ่งการศึกษาผลิตภัณฑรูป
แบบเดิมของกลุมผูผลิตพบวาสวนใหญจะเปนผลิตภัณฑของใช เสื้อผาและเครื่องแตงกาย (ภาพ 1) ที่จะนํามาใชในการออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑใหม ผานกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยใหกลุมผูผลิตเขามามีสวนรวมในการศึกษา
ปญหา ประเมินรูปแบบและลักษณะผลิตภัณฑของกลุม หาความเปนไปไดในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ ผานแนวคิดการ
พัฒนาผลิตภัณฑ ที่มองวาผลิตภัณฑดีนั้นยอมเกิดมาจากการออกแบบที่ดี มีความเหมาะสมตามหลักการออกแบบที่ควรคํานึง (ธี
ระชัย สุขสด, 2544) ไดแก 1) หนาที่ใชสอยและความสะดวกสบายในการใช (Function and Ergonomics) 2) ความปลอดภัย
และแข็ ง แรง (Safety and Contraction) และ 3) ความสวยงาม (Aesthetics) ซึ่ ง ขั้ น ตอนของการออกแบบและพั ฒ นา
ผลิตภัณฑใหมีความเหมาะสม สวยงาม สอดคลองกับศักยภาพในการผลิตของคนพิการและผูดวยโอกาส นั้นจะทําการพัฒนา
รูปลักษณใหมของผลิตภัณฑผานเทคนิคการวิเคราะห SCEMPER ที่ประกอบดวย 1) การศึกษาการทดแทน (Substitute) 2)
การศึกษาการผสมผสาน (Combine) 3) การศึกษาการดัดแปลง (Adapt) และ 4) การศึกษาการจัดใหม (Rearrange) (นิรัช สุด
สังข, 2548) เพื่ อใหการพั ฒ นาผลิต ภัณ ฑ ตรงกับความตองการของผูบริโภคและความตองการของตลาดมากที่สุด สวนการ
ประเมินความคิดเห็นที่มีตอผลิตภัณฑใหมที่พัฒนาขึ้น จะประเมินโดยใชแนวคิดของการออกแบบผลิตภัณฑชุมชน 2 ประเด็น
ใหญ ไดแก 1) ประโยชนทางดานกายภาพ (Practical Function) ที่พิจารณา ในประเด็น ความสะดวกงายดายในการใชงาน
ความเหมาะสมถูกตองตามสรีระของผูใช ความปลอดภัย การบํารุงรักษา และ ความแข็งแรงทนทาน (นวลนอย บุญวงษ, 2542)
2) ความงาม (Aesthetic Function) ที่พิจารณาในประเด็น ความงามในการจัดองคประกอบ ความมีคุณคาและราคา และความ
มีเอกลักษณนาสนใจ (นันทา โรจนอุดมศาสตร, 2534)

ภาพ 1 ตัวอยางผลิตภัณฑของกลุม คนพิการ (บานเจน)

วิธีดําเนินการวิจัย

รูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชน กลุมคนพิการ (บานเจน) อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา โดยการใหกลุม
วิเคราะหตนเอง และความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบผลิตภัณฑ เพื่อแสดงใหเห็นถึงสภาพปญหา ความตองการ
และศักยภาพของกลุม อันจะนําไปสูการพัฒ นาผลิตภัณฑของตนเองใหผานเกณฑมาตรฐานผลิตภัณ ฑชุมชน (มผช.) โดยใช
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ที่ใหกลุมผูผลิตเขามามีสวนรวมในการศึกษาสภาพปญหา ความตองการ ประเมิน
รูปแบบและลักษณะผลิตภัณ ฑของกลุม หาความเปนไปไดในการออกแบบและพัฒ นาผลิตภัณ ฑ จัดทําตนแบบผลิตภัณฑ ที่
สอดคลองกับศักยภาพในการผลิตของคนพิการและผูดอยโอกาส และความตองการของตลาด โดยสามารถสรุปเปนกรอบการ
ดําเนินการวิจัยไดดังภาพ 2
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ศึกษาปญหา ความตองการ และศักยภาพของกลุมวิสาหกิจชุมชน
การวิจยั เชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม

ทบทวนวรรณกรรม

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑของกลุมวิสาหกิจชุมชน
ตนแบบผลิตภัณฑทสี่ อดคลองกับศักยภาพของกลุมวิสาหกิจชุมชน
ภาพ 2 กรอบการดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม จากทีมนักวิจัย พัฒนาชุมชนอําเภอภูกามยาว และสมาชิกกลุม
วิสาหกิจชุมชนกลุมคนพิการ (บานเจน) อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา จํานวน 19 คน ซึ่งเปนกลุมประชากรที่ใชในการวิจัยครั้ง
นี้ รวมกับผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบผลิตภัณฑ จํานวน 1 คน โดยการศึกษาเริ่มจากการใหกลุมวิสาหกิจชุมชนเขามามีสวนรวม
ในการแสดงความคิดเห็น นําเสนอขอมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรางการเรียนรูรวมกันผานเวทีเสวนา การสัมภาษณเชิง
ลึก การสังเกตการณ และการสังเคราะหขอมูลรวมกันของทีมนักวิจัยและสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมคนพิการ (บานเจน)
อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหในประเด็นตางๆ ภายใตกรอบการดําเนินการวิจัย ไดแก 1) ศึกษา
ปญหา ความตองการ และศักยภาพของกลุมวิสาหกิจชุมชน 2) แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑของกลุมวิสาหกิจชุมชน และ 3)
การพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑที่สอดคลองกับศักยภาพของกลุมวิสาหกิจชุมชน เสร็จแลวจึงนําตนแบบผลิตภัณฑที่พัฒนาขึ้นไปทํา
การประเมินความคิดเห็น ของประชาชน นักท องเที่ยว รวมถึงรานที่จัดจําหนายสินคาผลิตภัณ ฑชุมชนของจังหวัดพะเยาใน
ประเด็นประโยชนทางดานกายภาพ และ ความงาม จํานวน 100 คน โดยใชวิธีสุมโดยบังเอิญ (Accidental Sampling) เพื่อนํา
ขอมูลที่ไดมาเปนแนวทางปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ สรุป และอภิปรายผลงานวิจัย

ผลการวิจัย

จากการดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เพื่อวิเคราะหสภาพปญหา ความตองการ และศักยภาพของกลุม โดย
ใชเทคนิคการวิเคราะห SWOT พบวา สมาชิกกลุมทั้งหมดมีความสามัคคีในการทํางานรวมกันเนื่องจากรวมกลุมกันมาเปนระยะ
เวลานาน อีกทั้งประธานกลุมยังมีความเสียสละในการทํากิจกรรมตางๆ เพื่อกลุมและสมาชิกกลุม ทั้งการติดตอประสานงานกับ
หนวยงานที่ เกี่ ยวของกับการพัฒ นาผลิตภัณ ฑชุม ชนของจังหวัด และการแสวงหาตลาด และสถานที่ แสดงและจัด จําหนาย
ผลิตภัณฑของกลุม รวมถึงสมาชิกกลุมมีองคความรูและทักษะทางดานการเย็บปกถักรอย และมีความมุงมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ
เขาสูกระบวนการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน เพื่อสรางจุดแข็งของผลิตภัณฑของกลุมใหมีความสวยงาม มีคุณคา และมี
เอกลักษณนาสนใจ ที่สามารถแขงขันทางการตลาดทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ แตสมาชิกกลุมยังขาดองคความรูในการ
พัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ และกระบวนการนําผลิตภัณฑเขาสูกระบวนการเพื่อรับการรับรองตามมาตรฐาน มผช. รวมถึง
ขอจํากัดทางดานปริมาณการผลิตของกลุมเนื่องจากขอจํากัดทางดานรางกายเมื่อเปรียบเทียบกับคนปกติทั่วไป
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ภาพ 3 การสัมภาษณเชิงลึก การจัดเวทีเสวนาการรวมกลุม และ การวิเคราะหสภาพปญหา ความตองการ และศักยภาพของกลุม
จากการวิเคราะหศักยภาพของกลุม เพื่อคนหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑของกลุมรวมกับคณะนักวิจัยและผูเชี่ยวชาญ
ดานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ พบวา ศักยภาพของกลุมมีความพรอมในการดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑภายหลังการ
เสริมสรางความรูความเขาใจถึงแนวคิดและกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน และขั้นตอนกระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑเขาสูการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนชน และไดรวมกันพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑที่ทํามาจากวัสดุทองถิ่นนั่นก็คือ
ผาใยกลวย ออกมาเปนตนแบบผลิตภัณฑโคมไฟจากวัสดุใยกลวยจํานวน 2 รูปแบบ ไดแก โคมไฟตั้งโตะ และโคมไฟแขวน (ภาพ
4 - 6) ที่มีประโยชนดานการใชงาน ความสวยงาม คุณคา ราคา มีเอกลักษณนาสนใจ สอดคลองกับศักยภาพดานการผลิตของ
กลุม และสามารถนําไปพัฒนาเพื่อเขาสูกระบวนการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ทั้งนี้ผลจากการวิเคราะหศักยภาพในการ
พัฒนาตนแบบผลิตภัณฑของกลุมสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุมคนพิการ (บานเจน) สามารถสรุปออกมาไดดังภาพ 7

ภาพ 4 ตัวอยางตนแบบผลิตภัณฑโคมไฟจากวัสดุใยกลวย
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ภาพ 5 ตัวอยางภาพคอมพิวเตอรกราฟกเมื่อจัดวางผลิตภัณฑในสถานที่จริง

ภาพ 6 ตัวอยางตนแบบผลิตภัณฑโคมไฟจากวัสดุใยกลวย
องคประกอบของกลุมวิสาหกิจชุมชน
1. สมาชิกกลุมมีความสามัคคี และมีความเขาใจซึ่งกันและกัน
2. ประธานกลุมมีความเปนผูนําและเสียสละ
3. สมาชิกกลุมมีความมุงมั่น ทุมเท ตั้งใจ
4. สมาชิกกลุมพรอมรับการเรียนรูและพัฒนาทักษะ

ศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ
ขอจํากัด
กระบวนการในการผลิ ต ตาม
มาตรฐาน มผช.

ขอจํากัด
1. ขาดองคความรูในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ
2. ความเขาใจในกระบวนการรับรองของ มผช.
3. ขอจํากัดทางดานปริมาณการผลิตของกลุม

การพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑ
ความเหมาะสมของตนแบบผลิตภัณฑ
1) ประโยชน ทางด านกายภาพ ไดแ ก ความสะดวกง ายดายในการใช งาน ความเหมาะสม
ถูกตองตามสรีระของผูใช ความปลอดภัย การบํารุงรักษา และ ความแข็งแรงทนทาน
2) ความงาม ไดแก ความงามในการจัดองคประกอบ ความมีคุณคาและราคา และความมี
เอกลักษณนาสนใจ

ภาพ 7 การวิเคราะหศักยภาพตนแบบผลิตภัณฑที่เหมาะแกการพัฒนา
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จากการศึกษาศักยภาพของกลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมคนพิการ (บานเจน) และการวิเคราะหความเหมาะสมของตนแบบ
ผลิตภัณ ฑโคมไฟจากวัสดุใยกลวยทั้ง 2 รูปแบบ ที่พัฒ นาขึ้นผานการประเมินความคิดเห็นของของประชาชน นักทองเที่ยว
รวมถึงรานที่จัด จําหนายสิน คาผลิตภั ณ ฑ ชุมชนของจั งหวัดพะเยาในภาพรวม (ตารางที่ 1) 2 ประเด็น ได แก ประเด็ นด าน
ประโยชนทางดานกายภาพและดานความงาม พบวาตนแบบผลิตภัณฑโคมไฟจากวัสดุใยกลวยมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก
( x =4.47) และมีคาความแตกตางที่ 0.25 โดยดานประโยชนทางดานกายภาพ นั้นพบวาตนแบบผลิตภัณฑมีความสะดวกงายดาย
ในการใชงาน สามารถใชไดงาย ความเหมาะสมถูกตองตามสรีระ และตอบสนองความตองการของผูใช มีความปลอดภัยในการใช
งาน งายตอการบํารุงดูแลรักษา และมีความแข็งแรงทนทานตอการใชงานสวนดานความงานนั้น ตนแบบผลิตภัณฑสามารถแสดง
ใหเห็ นถึ ง รูป ทรง การจัดองค ประกอบ มีความสวยงามน าใช มีจุด เดน คุ ณ คา และราคามี ความเหมาะสม รวมถึ ง ความมี
เอกลักษณที่นาสนใจ สวนแนวทางในการพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑใหเขาสูมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนั้น แนวทางที่เหมาะสมที่สุด
ในการพัฒนาผลิตภัณฑคือความพรอมของตัวผลิตภัณฑที่เหมาะสมแกการพัฒนา ทักษะ ความรู ความสามารถและศักยภาพของ
กลุมและสมาชิกกลุม รวมถึงการดําเนินงานของกลุมตองมีความสอดคลองเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและสมาชิกกลุมตองมีความรู
ความสามารถในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.)
ตารางที่ 1 แสดงคาความเฉลีย่ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และขอมูลดานความคิดเห็นของของประชาชน นักทองเที่ยว รวมถึงราน
ที่จัดจําหนายสินคาผลิตภัณฑชุมชนของจังหวัดพะเยาที่มีตอตนแบบผลิตภัณฑโคมไฟจากวัสดุใยกลวยที่พัฒนาขึ้นในภาพรวม
รายการประเมินความความคิดเห็นที่มีตอตนแบบผลิตภัณฑ
1. ประโยชนทางดานกายภาพ
1.1 ความสะดวกงายดายในการใชงาน สามารถใชไดงาย
1.2 ความเหมาะสมถูกตองตามสรีระ และตอบสนองความตองการ
ของผูใช
1.3 มีความปลอดภัยในการใชงาน
1.4 งายตอการบํารุงดูแลรักษา
1.5 ความแข็งแรงทนทานตอการใชงาน
ผลรวมดานประโยชนทางดานกายภาพ
2. ความงาม
2.1 รูปทรง การจัดองคประกอบ มีความสวยงามนาใช
2.2 มีจุดเดน คุณคา และราคามีความเหมาะสม
2.3 ความมีเอกลักษณที่นาสนใจ
ผลรวมดานความงาม
รวม

สรุปและอภิปรายผล

n = 100
S.D.
x

ระดับความเหมาะสม

4.56
4.36

0.59
0.72

มากที่สุด
มาก

4.45
4.38
4.31
4.41

0.64
0.66
0.75
0.57

มาก
มาก
มาก
มาก

4.39
4.41
4.89
4.57
4.47

0.65
0.33
0.31
0.32
0.25

มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

จากการวิเคราะหสภาพปญหา ความตองการ และศักยภาพของกลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมคนพิการ (บานเจน) อําเภอภูกาม
ยาว จังหวัดพะเยาในการพัฒนาผลิตภัณฑนั้น พบวา กลุมมีความสามารถและศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑของกลุมผานการ
เรียนรูรวมกันระหวางคณะนักวิจัย และผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน โดยกลุมมีองคประกอบหลักคือ
ความมุงมั่นตั้งใจ ความเสียสละของประธานและสมาชิกกลุม ความพรอมในการเรียนรูเพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑของ
กลุมอันจะนําไปสูการนําผลิตภัณฑเขาสูกระบวนการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน จะเห็นไดจากหลังจากการพัฒนา
ตนแบบผลิตภัณฑโคมไฟจากวัสดุใยกลวยรวมกับคณะผูวิจัย ทางกลุมไดมีการปรับปรุง ออกแบบ ผลิตภัณฑจากวัสดุใยกลวยใหมี
ความหลากหลายขึ้ นทั้ งในรูป แบบของโคมไฟ กระเป าจากผ าใยกล วย และสามารถเขาสูก ระบวนการขอรับ รองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) ประเภทกระเปาผา ซึ่งไดรับการคัดสรรเปนผลิตภัณฑ ระดับสี่ดาว (ภาพ 8) สอดคลองกับงานวิจัยของ
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สุวิมล กลางประพันธ (2551) ที่พบวา การที่กลุมอาชีพจะสามารถพัฒ นาขึ้นไดนั้นจะขึ้นอยูกับปจจัยภายในของกลุม ไดแก
ความสัมพันธอันดีตอกันทั้งภายในและภายนอกกลุม การมีโครงสราง กฏระเบียบที่ยืดหยุน ความไววางใจซึ่งกันและกันของ
สมาชิก การมีสวนรวมในกระบวนการทํางานของกลุม และความตองการเรียนรูหรือพัฒนาตนเอง โดยตนแบบผลิตภัณฑโคมไฟ
จากวัสดุใยกลวยที่พัฒ นาขึ้น มีความสะดวกงายดายในการใชงาน สามารถใชไดงาย ความเหมาะสมถูกตองตามสรีระ และ
ตอบสนองความตองการของผูใช มีความปลอดภัยในการใชงาน งายตอการบํารุงดูแลรักษา และมีความแข็งแรงทนทานตอการใช
งานสวนดานความงานนั้น ตนแบบผลิตภัณฑสามารถแสดงถึงเอกลักษณที่นาสนใจ รูปทรง การจัดองคประกอบ มีความสวยงาม
นาใช และมีจุดเดน คุณคา และราคามีความเหมาะสม สอดคลองตามแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑที่ตองมีความเหมาะสมตาม
ประโยชนทางดานกายภาพ และความงาม (นันทา โรจนอุดมศาสตร, 2534 และ นวลนอย บุญวงษ, 2542)

ภาพ 8 ผลิตภัณฑกระเปาผาใยกลวยที่ผานมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.)
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชน กลุมคนพิการ (บานเจน) อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เปนการวิจัยที่
เนนไปยังการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมคนพิการ (บานเจน) จํานวนทั้งสิ้น 19 คน
รวมกับคณะนักวิจัย และผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน ในทุกกระบวนการวิจัยตั้งแตการรับฟงขอมูล
ของกลุม การวิเคราะหตนเองของกลุม การสรางการเรียนรูที่สามารถตอบวัตถุประสงคของการวิจัยไดอยางครบถวน ซึ่งการ
ดําเนินการวิจัยครั้งนี้เนนไปการสรางองคความรูใหม รวมถึงการเรียนรูใหมของกลุมเปาหมายของการวิจัยอันจะนําไปสูการตอ
ยอดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหมของกลุมวิสาหกิจชุมกลุมคนพิการ (บานเจน) อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา รวมทั้งสามารถเปน
กลุมวิสาหกิจชุมชนตนแบบในการเรียนรูสูการพัฒนาผลิตภัณฑในกลุมวิชาหกิจชุมชนของอําเภอภูกามยาว หรือจังหวัดพะเยา
ตอไป

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุนจากทุนวิจัยงบประมาณรายได คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 3 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาผลิตภัณฑชาใบขาวหอมมะลิไทยสุวรรณ (ThaiSuwan) วิสาหกิจ
ชุมชนกลุมสงเสริมอาชีพบานเหมา ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.รอยเอ็ด 2) เพื่อศึกษาการรับรู (Visual Perception) ของผูบริโภคที่
มีตอการออกแบบตราสินคาผลิตภัณฑชาใบขาวหอมมะลิไทยสุวรรณ (ThaiSuwan) 3) เสนอแนะรูปแบบตราสินคาผลิตภัณฑชา
ใบขาวหอมมะลิไทยสุวรรณ (ThaiSuwan) ที่ไดจากการรับรูของกลุมผูบริโภค โดยศึกษาวาการออกแบบกราฟกสามารถเชื่อมโยง
ผลิตภัณฑในทองถิ่นกับตลาดโลกไดอยางไรโดยการพัฒนาแบรนด (Underwood, Klein, and Burke, 2001) สําหรับผลิตภัณฑ
ทางการเกษตรในรอยเอ็ดประเทศไทย กรณีศึกษา “วิสาหกิจชุมชนกลุมสงเสริมอาชีพบานเหมา” กลยุทธการตลาดไดพัฒนาขึน้
สําหรับขาวอินทรียและผัก ผลิตภัณฑเดนของ “กลุมบานเหมา” คือชาใบขาวหอมมะลิไทยที่เรียกวา“ ไทยสุวรรณ” ซึ่งมีรสชาติที่
เปนเอกลักษณจากขาวที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดรอยเอ็ด ซึ่งภูมิภาคนี้ไดรับการพัฒนาจากในอดีตเปนพื้นที่ที่แหงแลงจนประสบ
ความสําเร็จในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนเพิ่มโอกาสใหแกชุมชนที่ขยายการขายในตลาดโลก การออกแบบ
กราฟกมีความสําคัญอยางยิ่ง การสรางโลโกที่เปนเอกลักษณของผลิตภัณฑทองถิ่นนี้อยางเหมาะสม การวิจัยนี้ระบุ “ปจจัยของ
การออกแบบโลโก”: เกณฑในการพิจารณาการออกแบบที่สงเสริมผลิตภัณฑชุมชน การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดตั้งขึ้นเพื่อรวมมือ
ของท อ งถิ่ น จากกลุ ม ส ง เสริ ม อาชี พ บ า นเหม า จั ง หวั ด ร อ ยเอ็ ด กั บ การออกแบบตราสิ น ค า ของนิ สิ ต สาขานฤมิ ต ศิ ล ป คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและนฤมิตศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการออกแบบตราสินคาเพื่อเปนการยกระดับ
ผลิตภัณฑเกษตรอินทรียของชาวนาในชุมชนใหออกสูทองตลาดที่กวางขึ้น การออกแบบตราสินคาโดยนิสิต 23 คน มี 23 รูปแบบ
ตราสินคา เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคาสําหรับการออกแบบตราสินคา 23 แบบ
กลุมเปาหมายคือกลุมผูบริโภคผลิตภัณฑเกษตรอินทรียจํานวน 200 คนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผล
การศึกษาพบวาโลโกที่นิยมมากที่สุดจากการออกแบบ “ชาใบขาวหอมมะลิไทยสุวรรณ” รวมไปถึงการออกแบบรายละเอียดดวย
สี แบบอักษรและภาพประกอบที่สะทอนถึงภาพลักษณและการรับรูของผลิตภัณฑธรรมชาติโดยชุมชนทองถิ่น โดยพบวาการ
ออกแบบโลโกรูปแบบที่ 4 มีระดับคะแนนความพึงพอใจสูงสุด ตามมาดวยโลโกรูปแบบที่ 16 โลโกรูปแบบที่ 17 โลโกรูปแบบที่ 3
และโลโกรูปแบบที่ 11 ตามลําดับ
คําสําคัญ : การออกแบบตราสินคา การสรางแบรนด การออกแบบตราสินคาชุมชน

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562

_____________________________________________________________________________________________________________

ABSTRACT
This research aimed to 1) study the products of jasmine tea leaf tea ThaiSuwan Enterprise Baanmao
Community Promotion Association, Sa Ku, Suvarnabhumi, Roi Et. 2) To study the visual perception of
consumers towards the design of the brand of Thai Jasmine rice tea leaf products (ThaiSuwan) 3) To Suggesting
the brand pattern of Thai Jasmine rice tea leaf products (ThaiSuwan) derived from the awareness of the
consumer group. This research examines how graphic design can connect local products with the global market
by developing a brand for an agricultural product in Roi-Et, Thailand. Using the Community Enterprise Career
Promotion case study of “ Baanmao Group”, a marketing strategy is developed for their organic rice and
vegetable products. The featured product of “ Baanmao Group” is Thai Jasmine Rice Leaf Tea called
“ ThaiSuwan” , which derives its unique flavor from a very specific region in Roi Et. This region, historically
underdeveloped & impoverished, has recently been successful with sustainable development of its natural
resources, providing its aging population with new opportunities to expand its sales in global markets. Graphic
design is critical to create a logo that properly captures the unique quality of this local product. This research
identifies “Factors of Logo Design”: criteria to determine designs that effectively promote community products.
Workshops are established to engage local artisans from “Baanmao Group” in a dialogue with design students
from Mahasarakham University. They discussed the value of authentic products, and the opportunity to share
a piece of Thai culture worldwide. These workshops informed the work of the design students, yielding 23
logo design models. The research tool was a questionnaire containing rating scales for the 23 logo designs.
The target sample was 200 people in the Northeast Thailand. The results of this study found that most
preferred logos based on a traditional “Thai Jasmine Rice” design. This included leaf-detail designs, with colors
and fonts that reflect the style and perception of natural products by the local community. The logo design
scoring highest was Logo 4 followed by Logo 16 followed closely by Logo 17, Logo 3 and Logo 11 respectively.
Keywords: Logo design, Brand Design, Community brand design

ที่มาและความสําคัญของปญหา

บทนํา

ในปจจุบันกระแสการดูแลสุขภาพกําลังเปนกระแสที่เปนที่สนใจอยางมาก ปจจัยหนึ่งของการดูแลสุขภาพคือการเลือก
รับประทานอาหาร ความตื่นตัวของผูบริโภคในประเทศไทยเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารนับวาเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหการ
ผลิตและตลาดเกษตรอินทรียในประเทศไทยเติบโตขึ้นเปนลําดับ ทั้งนี้เนื่องมาจากนโยบายการสนับสนุนของรัฐบาลในประเทศ
ตางๆ ตลอดจนหนวยงานระหวางประเทศที่หันมาใหความสนใจกับเกษตรอินทรีย เนื่องจากเชื่อวาสามารถเปนเครื่องมือในการ
แกไขปญหาความยากจนของเกษตรกร ชวยรักษาสิ่งแวดลอม และระบบการผลิตที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภู มิ อ ากาศโลก แม ว า ภาวะเศรษฐกิ จ โลกยั ง คงชะลอลงแต ต ลาดเกษตรอิ น ทรี ย ก็ ยั ง เป น การขยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ในเกื อ บทุ ก
ประเทศ (สมาคมการคาเกษตรอินทรียไทย Thai Organic Trade Association, 2011) รวมทั้งประเทศไทย รัฐบาลมีนโยบาย
สนับสนุนโครงการพระราชดําริและขยายผลสูเกษตรกรใหมากขึ้นรวมไปถึงสงเสริมการเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อสรางความมั่นคงทางอาชีพและเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิตของเกษตรกร มองภาพ “พื้นที่คน-สินคา” เขาดวยกันดวยการบูรณาการ การทํางานรวมกันโดยยึดการมีสวนรวมของเกษตรกร ชุมชน และหนวยงานภาคี
ตางๆ ดําเนินการแบบเบ็ดเสร็จและครบวงจรตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา (นโยบายกรมสงเสริมการเกษตร ประจําป 2559, หนา 2-3)
ผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย เปนอีกหนึ่งทางเลือกของผูบริโภคในการดูแลสุขภาพ การบุกเบิกวิถีเกษตรอินทรียตามบาน
สวนไรนาเปนจุดเริ่มตนของผลิตภัณฑที่ไดจากธรรมชาติ และสถานการณในปจจุบันที่คนเริ่มเขาใจและใหความสําคัญของการ
บริโภคสินคาเกษตรอินทรียมากขึ้น มีตลาดเกษตรกรเปนพื้นที่แลกเปลี่ยนระหวางคนปลูกกับคนซื้อโดยตรง และเขยิบจากพื้นที่
ของตลาดนิชไปสูรานคาและซูเปอรมารเก็ต การปรับตัวครั้งใหญของสินคาเกษตรอินทรียใหสอดรับกับระบบการผลิตอาหารของ
โลก ไมใชแคในแงปริมาณแตรวมไปถึงความยั่งยืนดานระบบนิเวศและสังคม กลาวคือวิถีเกษตรอินทรียตองมีสวนชวยขจัดปญหา
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ความยากจน ความเปนอยูของเกษตรกร ความมั่นคงทางอาหาร การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ สุขภาพของทั้งผูผลิตและ
ผูบริโภค ความหลากหลายทางชีวภาพ หากมองลึกลงไปถึงกระบวนการผลิตจะเนนสรางการทํางานที่อาศัยกระบวนการมีสวน
รวม เชน กลุมนักลงทุน ปจเจกชน และหนวยงาน องคกร สวนกลุมวัยรุนจะเขามาเปนกําลังสําคัญ ดวยตนทุนทางทักษะและ
ประสบการณดานการเกษตร นวัตกรรม และการประกอบธุรกิจ ทั้งยังเปนแรงหนุนใหชาวนาทองถิ่นหันมาทําเกษตรอินทรียใน
อนาคตอันใกลนี้ (นิตยสารสงเสริมความคิดสรางสรรคผลักดันเศรษฐกิจไทย คิด Creative Thailand โดย TCDC มิถุนายน ปที่ 6
ฉบับที่ 9 หนา 7)
วิสาหกิจชุมชนกลุมสงเสริมอาชีพบานเหมา เลขที่ 189 หมู 7 บานเหมา ตําบลสระคู อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด
เปนกลุมที่ทําเกษตรอินทรียในชุมชนเริ่มมีการรวมกลุมกันมาตั้งแตป พ.ศ. 2556 มีเปาหมายผลิตขาวและพืชผักอยางปลอดภัย
โดยมุงเนนการปลูกขาวหอมมะลิ พืชผักอินทรีย ตามความเชื่อของผูเฒาผูแกชาวอีสานที่เคยเชื่อกันวา “การขายขาวเปนบาป”
เพราะขาวเปนของสูงการทํานาจึงทําเพื่อเลี้ยงชีวิตใหชาวบานหรือแบงปนเพื่อนบานเทานั้น แตเมื่อโลกไดเปลี่ยนไปการทํานาใน
ทุกวันนี้เปนเหมือนอุตสาหกรรมที่เปนหนาตาของประเทศ ทําใหพื้นที่ของ “ทุงกุลารองไห” กวา 2 ลาน ไรใน 5 จังหวัด ตั้งแต
รอยเอ็ด สุรินทร ศรีสะเกษ มหาสารคาม และยโสธร ที่จากเดิมเคยถูกมองวาทุรกันดาร บัดนี้ถูกพัฒนาใหกลายเปน “แหลงปลูก
ขาวหอมมะลิที่ดีที่สุดในประเทศไทย” ที่ไดรับการยอมรับจากกรมการขาวและกรมวิชาการเกษตรจนสรางรายไดใหประเทศกวา
เจ็ดพันลานบาทตอป (นิตยสารสงเสริมความคิดสรางสรรคผลักดันเศรษฐกิจไทย คิด Creative Thailand โดย TCDC มิถุนายน
ปที่ 6 ฉบับที่ 9 หนา 24) กลุมสงเสริมอาชีพบานเหมามีการนํานวัตกรรมใหมๆ มาสรางมูลคาของผลผลิตเกษตรอินทรียของกลุม
ใหมีคุณคาและมูลคาเพิ่มขึ้น โดยมุงเนนการลดตนทุนเพิ่มผลผลิต สรางนวัตกรรมใหมๆ โดยใหความสําคัญของงานวิจัยเพื่อนํามา
พัฒนาผลิตภัณฑเพื่อใหสมาชิกมีรายไดที่มั่นคง ยั่งยืน ใหสามารถลดหนี้สินของสมาชิกจนสามารถอยูไดดวยความพอเพียงตาม
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 วิสาหกิจชุมชนกลุมสงเสริมอาชีพบานเหมามุงเนนการปลูกขาวหอม
มะลิ และไดเขาอบรมถายทอดความรูกลุมครัสเตอรขาวของจังหวัดรอยเอ็ดทําใหกลุมไดตอยอดขบวนการผลิตชาใบขาวดวย
กระบวนการผลิตที่ไดมาตรฐานและมีคุณภาพจนทําใหไดชาใบขาวหอมมะลิตราไทยสุวรรณ และไดนําชาใบขาวหอมมะลิไป โรด
โชวที่ประเทศจีนที่มีประชากรมากที่สุดในโลก ไดรับความสนใจจากนักธุรกิจ ประชาชนจํานวนมาก เห็นแลวดีใจแทนคนรอยเอ็ด
เปนอยางมาก (หนังสือพิมพรอยเอ็ดวันนี้, 11 พฤษภาคม 2017)
การออกแบบตราสัญลักษณและงานเรขศิลป เปนสวนสําคัญที่ทําใหผูบริโภคทราบวาผลิตภัณฑนั้นเปนของใครและมา
จากไหน การสรางเอกลักษณใหกับองคกร (Corporate Identity) สามารถชวยใหแบรนด (Brand) ของกลุมสงเสริมอาชีพบานเห
มามีความชัดเจนมากขึ้น งานออกแบบเรขศิลป นิเทศศิลป (Graphic Design) ถือไดวาเปนปจจัยพื้นฐานหลักในการพัฒนา
เอกลักษณใหกับองคกรการออกแบบตราสินคา (Logo) เปรียบเสมือนกับสัญลักษณภาพที่ใชแทนชื่อสินคาหรือชื่อองคกร ดังนั้น
ตราสินคาจึงไมไดทําหนาที่เพียงแคบอกขอมูลเบือ้ งตนวาสินคานั้นๆ มีลักษณะแบบไหน แตตราสินคา (Logo) ยังทําหนาที่หลักใน
การสรางความผูกพันและความทรงจํากับผูบริโภคดวยความโดดเดนมีเอกลักษณเฉพาะตัวที่ไมเหมือนใครของผลิตภัณฑถือเปนสิง่
เร า อั น ดั บ แรกที่ ทํ า ให ผู บ ริ โ ภคจดจํ า สิ น ค า ได เ ป น อย า งดี แ ละสร า งโอกาสให กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ รวมไปถึ ง การทํ า บรรจุ ภั ณ ฑ
(Underwood, Klein, and Burke, 2001) ที่มีเอกลักษณสามารถจดจําไดงาย ก็นับวาเปนสิ่งสําคัญ เพื่อเปนการเพิ่มชองทางของ
การสรางรายไดใหกับชุมชนและเพิ่มโอกาสในการขายและเปนที่รูจักในตลาดวงกวางมากขึ้น ดวยเหตุนี้กลุมผูวิจัยจึงเล็งเห็น
ความสําคัญของการสงเสริมผลิตภัณฑเกษตรอินทรียของกลุมเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนกลุมสงเสริมอาชีพบานเหมา โดยการ
ออกแบบเรขศิลป นิเทศศิลป (Graphic Design) ใหกับผลิตภัณฑชาใบขาวหอมมะลิของกลุมสงเสริมอาชีพบานเหมาจังหวัด
รอยเอ็ด เพื่อเปนการยกระดับผลิตภัณฑเกษตรอินทรียของชาวนาใหอ อกสูท องตลาดที่กว างขึ้น และเพื่อเปนการสงเสริ ม
ภาพลักษณขององคกรรวมไปถึงการสงเสริมการขาย และสิ่งสําคัญยิ่งเพื่อเปนการอนุรักษภูมิปญญาการปลูกขาวเกษตรอินทรีย
ของชาวอีสานใหยังคงอยูรวมสมัยกับยุคปจจุบันและตามมาซึ่งการมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีและสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตที่
ยั่งยืนตอไป
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คําถามของการวิจัย

รูปแบบตราสินคาทีส่ ามารถสะทอนถึงภาพลักษณและการรับรูของผลิตภัณฑเกษตรอินทรียประเภทผลิตภัณฑชาใบขาว
หอมมะลิไทยสุวรรณ (ThaiSuwan) ควรมีลักษณะอยางไร

วัตถุประสงค

1) เพื่อศึกษาผลิตภัณฑชาใบขาวหอมมะลิไทยสุวรรณ (ThaiSuwan) วิสาหกิจชุมชนกลุมสงเสริมอาชีพบานเหมา ต.
สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.รอยเอ็ด
2) เพื่อศึกษาการรับรู (Visual Perception) ของผูบริโภคที่มีตอการออกแบบตราสินคาผลิตภัณฑชาใบขาวหอมมะลิ
ไทยสุวรรณ (ThaiSuwan)
3) เสนอแนะรูปแบบตราสินคาผลิตภัณฑชาใบขาวหอมมะลิไทยสุวรรณ (ThaiSuwan) ที่ไดจากการรับรูของกลุม
ผูบริโภค

กรอบแนวคิดในการวิจัย

โดยผูวิจัยแบงประเด็นการศึกษาซึ่งประกอบไปดวย ศึกษาแนวคิดดานการออกแบบตราสินคา (Logo Design) ศึกษา
แนวคิดและทฤษฎีการรับรู (Visual Perception) เพื่อเชื่อมโยงไปสูแนวทางการออกแบบกราฟกเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑสินคา
เกษตรอินทรียประเภทชาใบขาวหอมมะลิไทยสุวรรณ อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด และศึกษาการเชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีกับ
กรอบการวิจัย
1. ศึกษาขอมูลผลิตภัณฑชาใบขาวหอมมะลิ
ไทยสุวรรณ

3. ศึกษาปจจัยการออกแบบกราฟกเพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ
(Development of Product)

ศึกษาขอมูลผลิตภัณฑชาใบขาวหอมมะลิไทย
สุวรรณ วิสาหกิจชุมชนกลุมสงเสริมอาชีพ
บานเหมา เลขที่ 189 หมู 7 บานเหมา ต.สระคู
อ.สุวรรณภูมิ จ.รอยเอ็ด

ออกแบบนิเทศศิลป (Graphic)
ตราสินคา

2. ศึกษาแนวคิดดานการออกแบบตราสินคา
(Logo Design)

4. ศึกษาการเชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีกับ
กรอบการวิจัย

ศึกษาองคประกอบการออกแบบตราสินคา เชน สี
ตัวอักษร ภาพประกอบ

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

กระบวนการวิจัย

โดยทฤษฎีพื้นฐานของการศึกษางานวิจัยนี้ใช 2 แนวคิด คือ หนึ่งแนวคิดทฤษฎีของเกสตัลต (Gestalt) ในประเด็นของ
เรื่องการรับรู (Visual Perception) วิมลสิทธิ์ หรยางกูร (2549) และการรับรูองคประกอบของการออกแบบ (Principle of
Design) ปาพจน หนุนภักดี (2553) และสองแนวคิดดานการออกแบบตราสินคาเพื่อนําไปสูแนวทางการออกแบบตราสินคา
ผลิตภัณฑชาใบขาวหอมมะลิไทยสุวรรณ อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด
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1. ศึกษาขอมูลผลิตภัณฑ
ชาใบขาวหอมมะลิไทสุวรรณ
ศึกษาขอมูลผลิตภัณฑชาใบขาวหอมมะลิ
ไทยสุวรรณ วิสาหกิจชุมชนกลุม สงเสริม
อาชีพบานเหมา เลขที่ 189 หมู 7
บานเหมา ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ
จ.รอยเอ็ด
2. ศึกษาแนวคิดดานการออกแบบ
ตราสินคา
ศึกษาองคประกอบการออกแบบตรา
สินคา เชน สี ตัวอักษร ภาพประกอบ

3. ออกแบบตราสินคา
(Logo Design)
ออกแบบตราสินคาโดยนิสิตที่เรียน
ทางดานการออกแบบกราฟก สาขา
นฤมิตศิลป คณะสถาปตยฯ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จํานวน 23
คน 23 รูปแบบตราสินคา
โดยลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนกลุม
สงเสริมอาชีพบานเหมา

4. นํารูปแบบตราสินคา
+
แบบสอบถาม
สอบถามการรับรูต รา
สินคากับกลุม เปาหมาย
คือกลุมผูบริโภค
ผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย
จํานวน 200 คน

สรุปและเสนอแนะรูปแบบตราสินคาที่เหมาะสมกับชุมชนเพื่อเชื่อมโยงกับ
การรับรูของผูบริโภคและนํามาซึ่งการผลักดันผลิตภัณฑชุมชนใหเปนที่รูจัก
และกอใหเกิดความยั่งยืนกับผลิตภัณฑชุมชนตอไป

ภาพ 2 แผนผังกระบวนการวิจัย

ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย

ประชากรในการวิจัยคือกลุมผูบริโภคผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย โดยผูวิจัยไดเลือกกลุมตัวอยางโดยทําการสุมแบบอยาง
งาย (Simple random sampling) (พวงรัตน ทวีรัตน. 2540) โดยสอบถามกลุมผูบริโภคผลิตภัณฑเกษตรอินทรียจากชุมชน
จํานวนรวม 200 คน

ตัวแปรที่ศึกษา

การวิจัยนี้มุงที่จะหาความสัมพันธระหวางรูปแบบตราสินคา กับการรับรูของกลุมผูบริโภคผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย และ
เชื่อมโยงไปสูแนวทางการออกแบบตราสินคาผลิตภัณฑชาใบขาวหอมมะลิไทยสุวรรณ

นิยามศัพทเฉพาะ

1. การรับรูของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑชาใบขาวหอมมะลิไทยสุวรรณ (ThaiSuwan) คือ การรับรูรูปแบบตราสินคา
ผานปจจัยตางๆ ในการออกแบบ ประกอบดวย เรื่องสี (Color) เรื่องตัวอักษร (Font) เรื่องภาพประกอบ (Illustrator)
2. การออกแบบตราสิ น ค า ผลิ ต ภั ณ ฑ ช าใบข า วหอมมะลิไ ทยสุว รรณ (ThaiSuwan) คื อ การใช อ งค ป ระกอบการ
ออกแบบ Element of Design ประกอบดวยเรื่องสี (Color) เรื่องตัวอักษร (Font) เรื่อง เรื่องภาพประกอบ (Illustrator)

วิธีดําเนินการวิจัย

จากการดําเนิน งานวิจั ย ผู วิ จั ย ไดศึก ษาปจ จัย ทางดานการออกแบบที่ มีผลตอการรับ รู (Visual Perception) ของ
กลุมเปาหมายคือกลุมผูบริโภคผลิตภัณฑเกษตรอินทรียจากชุมชน ประกอบดวยปจจัย
เรื่องสี (Color) ในประเด็น สีที่ใชกับตราสินคามีความเหมาะสม
เรื่องตัวอักษร (Font) ในประเด็น ตัวอักษรที่ใชกับตราสินคามีความเหมาะสม
เรื่องตราสินคา (Logo) ในประเด็น ตราสินคา (Logo) มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑเกษตรอินทรียจ ากชุมชน
ตราสินคา (Logo) สื่อถึงเอกลักษณผลิตภัณฑชาใบขาวหอมมะลิ
ตราสินคา (Logo) มีความนาสนใจ
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบไปดวยรูปแบบตราสินคาและแบบสอบถามการรับรูที่มีตอการออกแบบตราสินคา
จํานวน 1 ชุด ไดแก
แบบสอบถามการรับรูของกลุม เปาหมายที่มตี อรูปแบบตราสินคาทั้ง 23 รูปแบบ
ลักษณะแบบสอบถามการรับรูของกลุมเปาหมายที่มีตอรูปแบบตราสินคา ประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับการรับรูเรื่อง
กราฟกและการสื่อสารของผลิตภัณฑชาใบขาวหอมมะลิจากชุมชน
ขอคําถามถามถึงประเด็นสีที่ใชกับตราสินคามีความเหมาะสม ตัวอักษรที่ใชกับตราสินคามีความเหมาะสม ตราสินคา
(Logo) มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑเกษตรอินทรียจากชุมชน ตราสินคา (Logo) สื่อถึงเอกลักษณผลิตภัณฑชาใบขาวหอมมะลิ
และตราสินคา (Logo) มีความนาสนใจ โดยมีระดับการวัด 5 ระดับ จากระดับนอยที่สุดไปถึงมากที่สุด

การเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล

การเก็บขอมูล
งานวิจัยนี้ไดเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางโดยใชการสุมตัวอยางอยางงาย งาย (Simple random sampling) (พวงรัตน
ทวีรัตน. 2540) โดยเก็บขอมูลจากกลุมผูบริโภคผลิตภัณฑเกษตรอินทรียจากชุมชน จํานวน 200 คน เปนผูหญิง 158 คน ผูชาย
42 คน อายุ เ ฉลี่ ย 38 ป ขั้ น ตอนการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล โดยสุ ม การเลื อ กสั ม ภาษณ เ พื่ อ สอบถามรู ป แบบตราสิ น ค า โดยใช
แบบสอบถามกับภาพประกอบรูปแบบตราสินคาสอบถามการรับรูที่มีตอรูปแบบตราสินคาทั้ง 23 รูปแบบ (Wichanat and
Kevin, 2015) โดยถามการรับรูเรื่องกราฟกและการสื่อสารของผลิตภัณฑชาใบขาวหอมมะลิจากชุมชน
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามมาประมวลผลทางสถิติ ที่มีตอการรับรูตรา
สินคาในเรื่องของการออกแบบและการสื่อสารของผลิตภัณฑชาใบขาวหอมมะลิจากชุมชน
ตาราง 1 การวิเคราะหขอมูล
ลําดับ

ภาพตราสินคา

1.
2.

รูปแบบที่ 1

ตัวอักษร ตราสินคา ตราสินคา ตราสินคา
รวม
มีความ
มีความ
สื่อถึง
มีความ
เหมาะสม เหมาะสม เอกลักษณ นาสนใจ
X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D.
3.45 0.76 3.26 0.81 3.23 0.89 3.11 0.86 3.10 0.87 3.23 0.83

F

Sig

2

.000

3.41 0.79 3.23 0.83 3.13 0.84 3.09 0.88 3.11 0.89 3.19 0.84

1

.000

สีมีความ
เหมาะสม

รูปแบบที่ 2
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ตารางที่ 1 การวิเคราะหขอมูล (ตอ)
ลําดับ

ภาพตราสินคา

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

รูปแบบที่ 3

รูปแบบที่ 4

รูปแบบที่ 5
รูปแบบที่ 6
รูปแบบที่ 7

รูปแบบที่ 8

รูปแบบที่ 9

รูปแบบที่ 10
รูปแบบที่ 11

รูปแบบที่ 12

ตัวอักษร ตราสินคา ตราสินคา ตราสินคา
รวม
มีความ
มีความ
สื่อถึง
มีความ
เหมาะสม เหมาะสม เอกลักษณ นาสนใจ
S.D.
X
X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D.
3.53 0.80 3.44 0.75 3.40 0.87 3.41 0.85 3.32 0.86 3.42 0.82

F

Sig

9

.000

3.74 0.80 3.63 0.83 3.53 0.87 3.61 0.91 3.57 0.93 3.61 0.86

28

.505

3.33 0.78 3.28 0.77 3.15 0.81 3.11 0.82 3.11 0.87 3.19 0.81

4

.000

3.33 0.82 3.18 0.86 3.17 0.90 3.15 0.90 3.09 0.86 3.18 0.86

6

.000

3.37 0.86 3.22 0.85 3.02 0.89 2.98 0.95 3.05 0.93 3.12 0.89

5

.000

3.45 0.77 3.39 0.84 3.19 0.84 3.25 0.87 3.30 0.89 3.31 0.84

6

.008

3.27 0.83 3.21 0.90 3.04 1.01 3.01 0.96 3.10 1.00 3.12 0.94

7

.000

3.33 0.94 3.39 0.86 3.30 0.84 3.36 0.92 3.34 0.94 3.34 0.90

23

.039

3.49 0.80 3.41 0.77 3.41 0.82 3.38 0.83 3.37 0.79 3.41 0.80

18

.421

3.34 0.81 3.19 0.80 3.19 0.87 3.20 0.86 3.09 0.86 3.20 0.84

5

.000

3.50 0.82 3.42 0.84 3.31 0.88 3.28 0.86 3.26 0.88 3.35 0.85

9

.056

สีมีความ
เหมาะสม

รูปแบบที่ 13
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ตารางที่ 1 การวิเคราะหขอมูล (ตอ)
ลําดับ

ภาพตราสินคา

14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.

23.

รูปแบบที่ 14

รูปแบบที่ 15

รูปแบบที่ 16

รูปแบบที่ 17

รูปแบบที่ 18

รูปแบบที่ 19

รูปแบบที่ 20

รูปแบบที่ 21

รูปแบบที่ 22

ตัวอักษร ตราสินคา ตราสินคา ตราสินคา
รวม
มีความ
มีความ
สื่อถึง
มีความ
เหมาะสม เหมาะสม เอกลักษณ นาสนใจ
X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D.
3.30 0.79 3.24 0.86 3.11 0.85 3.25 0.88 3.07 0.88 3.19 0.85

F

Sig

4

.000

3.37 0.82 3.26 0.88 3.24 0.92 3.17 0.92 3.16 0.98 3.24 0.90

12

.000

3.55 0.77 3.46 0.82 3.42 0.82 3.40 0.83 3.32 0.90 3.43 0.82

10

.625

3.54 0.79 3.47 0.89 3.36 0.88 3.42 0.91 3.33 0.92 3.42 0.87

14

.582

3.23 0.84 3.12 0.84 3.13 0.90 3.12 0.91 3.03 0.93 3.12 0.88

1

.000

3.24 0.83 3.30 0.91 3.18 0.95 3.06 0.91 3.12 0.92 3.18 0.90

9

.000

3.24 0.89 3.22 0.88 3.11 0.92 3.01 0.91 3.03 0.92 3.12 0.90

4

.000

3.42 0.85 3.30 0.84 3.28 0.78 3.37 0.92 3.28 0.89 3.33 0.85

11

.019

3.35 0.86 3.27 0.83 3.25 0.90 3.36 0.87 3.23 0.92 3.29 0.87

9

.002

3.13 0.91 3.03 0.97 3.01 0.92 2.88 0.99 2.90 1.00 2.99 0.95

3

.000

สีมีความ
เหมาะสม

รูปแบบที่ 23
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สรุปผลการวิจัย

คาเฉลี่ยโดยรวมและชวงคาความเชื่อมั่น 95% ถูกคํานวณสําหรับการจัดอันดับ (Intervals) ความพึงพอใจในการ
ออกแบบตราสินคา 23 รูปแบบและจัดเรียงตามลําดับจากคะแนนสูงสุดถึงต่ําสุดดังภาพที่ 3
จากผลการรับรูของกลุมเปาหมายผลการวิจัยพบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญในการออกแบบตราสินคาทั้งหมด
(F22, 4,577 = 86.68; p-value <0.000) จากภาพที่ 3 จะเห็นไดวาตราสินคารูปแบบที่ 4 เปนที่นิยมมากกวาตราสินคารูปแบบ
อื่น ๆ เกือบทั้งหมด แมวาการออกแบบตราสินคา 16, 17, 3 และ 11 ก็ใหคะแนนโดยรวมสูงและใกลเคียง อยูที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% ของตราสินคารูปแบบที่ 4 ซึ่งไดรับการยืนยันโดยใชการเปรียบเทียบแบบคูของ Turkey’s pairwise ซึ่งแสดงใหเห็น
วาการออกแบบรูปแบบตราสินคารูปแบบที่ 4 เปนที่พึงพอใจมากกวารูปแบบอื่น อยูที่ระดับ (<0.05) ยกเวนตราสินคารูปแบบที่
16, 17, 3 และ 11 (p-value> 0.05)
จากผลคะแนนความพึงพอใจจากตัวอยางจากผูบริโภคผลิตภัณฑเกษตรอินทรียในจังหวัดมหาสารคาม พบวาโลโก
รูปแบบที่ 4 โลโก ผูบริโภคมีความพึงพอใจเปนอันดับแรก โลโกรูปแบบที่ 16 ผูบริโภคมีความพึงพอใจเปนอันดับที่ 2 โลโก
รูปแบบที่ 17 ผูบริโภคมีความพึงพอใจเปนอันดับที่ 3 โลโกรูปแบบที่ 3 ผูบริโภคมีความพึงพอใจเปนอันดับที่ 4 และโลโกรูปแบบ
ที่ 11 ผูบริโภคมีความพึงพอใจเปนอันดับที่ 5 และพบวาตราสินคาทั้ง 5 รูปแบบ (ตราสินคารูปแบบที่ 4 ตราสินคารูปแบบที่ 16
ตราสินคารูปแบบที่ 17 ตราสินคารูปแบบที่ 3 ตราสินคารูปแบบที่ 11) ผูบริโภคมีความพึงพอใจเปนอันดับตนๆ และเมื่อดูการ
ออกแบบตราสินคาพบวามีการเลือกใชสีในการออกแบบจํานวนสามสี ใชตัวอักษรแบบออนไหวเปนธรรมชาติ และใชภาพใบขาว
ในการสื่อสารการออกแบบ และเลือกใชรูปรางรูปทรง เฉดสีที่ไดมาจากธรรมชาติและสะทอนใหเห็นถึงผลิตภัณฑที่เกิดจากภูมิ
ปญญาและเปนผลิตภัณฑเกษตรอินทรียในชุมชน
การออกแบบที่ผูบริโภคพึงพอใจนอยที่สุด (เชน ตราสินคารูปแบบที่ 23, 20, 18, 9 และ 7) พบวาเลือกใชสีเดียวในการ
ออกแบบ (ตราสินคารูปแบบที่ 23, 9 และ 7) การเลือกใชตัวอักษรในการออกแบบที่อานยาก (ตราสินคารูปแบบที่ 23 และ 9)
การออกแบบใชสีและรูปทรงที่โดดเดนดวยการใชพื้นหลังสีขาว (ตราสินคารูปแบบที่ 18 และ 20) และพบวาตราสินคารูปแบบที่
10 ใชเฉดสีน้ําตาลสีเดียวและใชอักษรแบบเปนทางการแตมีคะแนนคอนขางสูง ในทางกลับกันคุณลักษณะของตราสินคารูปแบบ
ที่ 9 ใชเฉดสีเดียวแตมีคาคะแนนคอนขางต่ํา ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงรูปแบบตราสินคา (Logo) รวมทั้ง 23 รูปแบบ
ผลงานการออกแบบของนิสติ ชั้นปที่ 3 สาขานฤมิตศิลป คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและนฤมิตศิลป
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปการศึกษา 2560
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โดยสรุปการศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นถึงคุณคาของการสํารวจความพึงพอใจโดยใชตัวอยางจากชุมชนทองถิ่นและ
ผูบริโภคในการชวยระบุการออกแบบตราสินคาที่เหมาะสมสําหรับผลิตภัณฑชาใบขาวหอมมะลิ “ไทยสุวรรณ” ผลของการศึกษา
จะถูกนําไปใชเปนแนวทางสําหรับวิสาหกิจชุมชนกลุมสงเสริมอาชีพบานเหมาเพื่อเลือกออกแบบตราสินคาที่เหมาะสมกับความพึง
พอใจของกลุมเปาหมาย แนวทางดังกลาวสามารถชวยเชื่อมโยงระหวางผูผลิตและผูบริโภคซึ่งสามารถใชเปนเครื่องมือทาง
การตลาดและกลยุ ท ธ ท างการตลาดสํ า หรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ ข า วอิ น ทรี ย ใ นภู มิ ภ าค (Ellis, W., Panyakul, V., Vildozo, D. and
Kasterine, A. 2006) นอกจากนี้การพัฒนาการออกแบบตราสินคาที่ไมซ้ําใครสามารถเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของ
ภูมิภาคดวยการทําใหผลิตภัณฑเปนที่รูจักและตามมาดวยการเพิ่มยอดขายของผลิตภัณฑและกอใหเกิดการสรางงานสรางรายได
ใหกับเกษตรกรในทองถิ่น ที่สําคัญเพื่อเปนการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาการปลูกขาวของชุมชนใหยั่งยืน

ขอเสนอแนะในการวิจัย

จากการศึกษาการออกแบบกราฟกเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑสินคาเกษตรอินทรียประเภทชาใบขาวหอมมะลิไทยสุวรรณ
อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ศึกษาถึงการรับรูของกลุมผูบริโภคผลิตภัณฑเกษตรอินทรียที่มีตอการออกแบบตราสินคาทั้ง
23 รูปแบบผลของการวิจัยสามารถนําไปใชเปนเกณฑการออกแบบตราสินคาใหกับวิสาหกิจชุมชนกลุมสงเสริมอาชีพบานเหมา
ตามแนวคิดการออกแบบตราสินคาที่เปนไปตามจิตวิทยาการรับรูของกลุมผูบริโภค สงผลไปถึงการเชื่อมโยงระหวางผูผลิตและ
ผูบริโภคซึ่งสามารถใชเปนเครื่องมือทางการตลาดและกลยุทธทางการตลาด (Marketing Strategy) (Donaldson and Moore,
2017) สําหรับผลิตภัณฑเกษตรอินทรียประเภทชาใบขาวหอมมะลิไทยสุวรรณ
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาครั้งนี้เกิดขึ้นไดจากการบูรณาการระหวางชุมชนกลุมสงเสริมอาชีพบานเหมาและการออกแบบโดยนิสติ ชัน้ ปที่
3 เอกการออกแบบกราฟก สาขานฤมิตศิลป คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและนฤมิตศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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บทคัดยอ
ผูสูงอายุเปนผูที่มีประสบการณชีวิต มีความรูที่เปนประโยชนตอสังคม เปนบุคคลที่มีคุณคา เปนที่เคารพนับถือของ
ลูกหลาน ในอนาคตสังคมไทยจะกลายเปนสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณทําใหมีจํานวนผูสูงอายุสูงเพิ่มขึ้น เมื่อเขาสูวัยสูงอายุจะมี
การเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย ลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่พบ ไดแก ความเสื่อมถอยทางสายตา ความเสื่อมถอยทางการไดยิน
และความเสื่อมถอยของกระดูก ซึ่งสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยเดิมที่ไมเหมาะสมกับสภาพรางกายที่เปลี่ยนแปลงไปตามวัยที่เพิ่มขึน้
จะนํามาสูการเกิดอุบัติเหตุ และภาวะทุพพลภาพในที่สุด แตหากเราสามารถปรับสภาพแวดลอม และที่พักอาศัยที่เหมาะสม จะ
ชวยลดการเกิดอุบัติเหตุ ลดการพึ่งพาของผูสูงอายุ ชวยใหการใชชีวิตของผูสูงอายุงายขึ้น โดยเฉพาะเมื่อตองอยูตามลําพัง จึงทํา
ใหผูวิจัยมีความสนใจในการศึกษาเรื่อง สัญลักษณภาพผูสูงอายุสําหรับงานกราฟกเพื่อความปลอดภัยภายในที่พักอาศัย โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหสัญลักษณภาพผูสูงอายุสําหรับงานกราฟกเพื่อความปลอดภัยภายในที่พักอาศัย และเพื่อประเมินความ
พึงพอใจที่มีตอสัญลักษณภาพผูสูงอายุสําหรับงานกราฟกเพื่อความปลอดภัยภายในที่พักอาศัย สถิติที่ใชในการวิจัย คือ คารอยละ
หรือ % เปอรเซ็นต (Percentage) คาเฉลี่ย (x̄) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัย พบวา ผูสูงอายุสวนใหญ มีความ
ตองการสัญลักษณภาพผูสูงอายุที่เปนขอความพรอมภาพสัญลักษณ คิดเปนรอยละ 82 ผูสูงอายุสวนใหญเลือกสัญลักษณตัวแทน
ของผูสูงอายุเพศชายทรงผมแสกขางใสแวนสายตาคิดเปนรอยละ 22 ผูสูงอายุสวนใหญเลือกสัญลักษณตัวแทนของผูสูงอายุเพศ
หญิงเกลาผมมวยสูง คิดเปนรอยละ 25 ผูสูงอายุสวนใหญเลือกสัญลักษณตัวแทนของผูสูงอายุทั้งหมดที่เห็นวามีความเหมาะสมที่
จะนําไปพัฒนาจัดทําเปนสัญลักษณภาพผูสูงอายุแบบมีสวนของสีทึบและลายเสน คิดเปนรอยละ 65
คําสําคัญ: สัญลักษณภาพ ผูส ูงอายุ ความปลอดภัย ที่พักอาศัย

ABSTRACT
Senior citizens have great deal of living experience and are well respected by their descendants. In
the future, Thailand will become an aging society. As age increases, senior health get deteriorated in terms of
vision problems, hearing loss, weakening bones, etc. Proper management in senior residential environment to
match with their degraded health condition can significantly reduce accidents, increase their living
independency and improve their quality of life. Research statistics include percentage (%), mean (x̄), standard
deviation (S.D.). The results showed that 82% of elderly people preferred the signs with text and symbols.
The majority of older adults chose the pictogram of a man wearing glasses and side part hairstyle to represent
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an elderly man, and the pictogram of a lady with a high bun hairstyle to represent an elderly woman, at 22%
and 25% respectively. 65% of older adults opted for the solid color and line pictogram as a sign for elderly.
Keywords: graphic, elderly, safety, home

บทนํา

ผูสูงอายุเปนผูที่มีความรูที่เปนประโยชนตอสังคม ในอนาคตจะมีจํานวนผูสูงอายุและสัดสวนการเปนโสดเพิ่มขึ้น แต
จํ า นวนบุ ต รของผู สู ง อายุ จ ะลดลงเรื่ อ ย ๆ ทํ า ให ผู สู ง อายุ ต อ งพึ่ ง พาตนเอง แต เ นื่ อ งจากเทคโนโลยี ท างสุ ข ภาพและความ
เจริญกาวหนาทางการแพทยทําใหผูสูงอายุมีอายุที่ยืนยาวมากกวาในอดีต (มิ่งสรรพ ขาวสอาด และณัฏฐาภรณ เลียมจรัสกุล,
2556, หนา 94) ศาสตราจารย ดร.ปราโมทย ประสาทกุล ไดกลาววา “ในอนาคตที่สังคมไทยจะกลายเปนสังคมผูสูงอายุมี
ผูสูงอายุเพิ่มขึ้นอีกเปนจํานวนมาก เราจึงตองระวังไมใหมีปจจัยที่จะผลักใหผูสูงอายุตองหลุดออกจากวงในไปอยูชายขอบ ปจจัย
ผลักเหลานั้นที่สําคัญ คือ ความยากจน การที่ผูสูงอายุตองอยูตามลําพังและความเจ็บไขไดปวย คนไทยยังมีวัฒนธรรมดี ๆ อยูมาก
เชน ความกตัญูรูคุณการเคารพนับถือผูอาวุโส เราคงตองหาวิธีสกัดเอาสิ่งดีงามเหลานี้มาใชเปนพลังฉุดรั้งไวไมใหผูสูงอายุตอง
ถูกผลักออกไปอยูบริเวณชายขอบของสังคม” (ปราโมทย ประสาทกุล, 2555, หนา 81) ประเทศไทยไดกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ
ตั้งแตป พ.ศ. 2548 และกําลังจะกลายเปนสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณภายในป พ.ศ. 2573 และคาดวาจะมีจํานวนผูสูงอายุไทยที่
มีแนวโนมเพิ่มขึ้น ทําใหเกิดแผนผูสูงอายุแหงชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) โดยยุทธศาสตรที่ 2 เปนยุทธศาสตรดานการ
สงเสริมผูสูงอายุ ยุทธศาสตรที่ทําใหผูสูงอายุมีสิทธิไดรับสวัสดิการสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะอยางสมศักดิ์ศรีและ
ความชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ มีมาตรการสงเสริมและสนับสนุนใหผูสูงอายุมีที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
ปลอดภัย โดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับ ที่พักอาศัยและสภาพแวดลอมของผูสูงอายุสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) รวมถึงยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) มีการ
เชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรชาติกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 เปนยุทธศาสตรดานการสงเสริมผูสูงอายุ
ซึ่งสอดคลองกับความสนใจในการจะชวยใหผูสูงอายุมีที่อยูอาศัยและสภาพ แวดลอมที่เหมาะสมปลอดภัยในการใชชีวิตประจําวัน
ของผูสูงอายุ (ปรเมธี วิมลศิริ, 2559, หนา 3-50)
เมื่อเขาสูวัยสูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย เชน กระดูกพรุน กระดูกสันหลังโคงงอ ขอเขาเสื่อม สายตา
พรามัวจากโรคตอกระจก ตอหิน หูตึง การรับรูกลิ่น หรือเสียงชาลง เปนตน สวนปญหาสําคัญที่พบในวัยสูงอายุ คือ ปญหา
สุขภาพ เชน ความดันโลหิต เบาหวาน หัวใจ รองลงมา คือ ปญหาเศรษฐกิจและความยากจน ผูสูงอายุที่เตรียมความพรอมกอน
เขาสูวัยสูงอายุจะรับมือกับปญหาตาง ๆ ไดดีกวาผูที่ไมมีการเตรียมตัวไวลวงหนา การจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมและปลอดภัย
เปนการเตรียมพรอมอีกวิธีหนึ่งในการจัดการที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอมรอบ ๆ ตัวผูสูงอายุใหเหมาะสมกับสภาพรางกายและ
สุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป (มานพ ตันสุภายน, 2555) สภาพแวดลอมที่อยูอาศัยเดิมที่ไมเหมาะสมกับสภาพรางกายที่เปลี่ยนแปลง
ไปตามวัยที่เพิ่มขึ้นจะนําไปสูการเกิดอุบัติเหตุและภาวะทุพพลภาพในที่สุด แตถาหากเราสามารถปรับสภาพแวดลอมและที่พัก
อาศัยที่เหมาะสมเมื่อผูสูงอายุตองพักอาศัยอยูในบานพักเพียงลําพัง การมีสภาพแวดลอมทางกายภาพที่ดี จะชวยลดการเกิด
อุบัติเหตุ ลดการพึ่งพาของผูสูงอายุได การจัดสภาพ แวดลอมทางกายภาพและสิ่งอํานวยความสะดวก เปนสวนสําคัญสําหรับการ
ใชชีวิตของผูสูงอายุ จะชวยใหการใชชีวิตของผูสูงอายุ งายขึ้นโดยเฉพาะเมื่อตองอยูตามลําพัง (ไตรรัตน จารุทัศน และคณะ,
2548, หนา 1-2)
ปจจุบันคนสวนใหญตางคุนเคยกับคําวา “การออกแบบกราฟก หรือการออกแบบเลขนศิลป” โดยมีความหมายวา เปน
การสรางสรรครูปแบบการนําเสนอขอมูลที่ตองการจะสื่อไปยังผูชมที่เปนกลุมเปาหมายใหรับรู โดยผานประสาทสัมผัสการรับรู
ทางการมองเห็น กลาวคือ เปนการออกแบบสื่อเพื่อใหรับรูทางสายตา ซึ่งจะใชตัวอักษร หรือภาพมาเปนสวนประกอบในการ
ออกแบบ ซึ่งเปนยุคที่มีการบริโภคขอมูลขาวสารไดไมจํากัดและไรพรมแดน มีการนําไปใชอยางกวางขวางในวงการตาง ๆ เชน
วงการธุรกิจ ขาวสารการทองเที่ยว การศึกษาและการคนควาวิจัย สวนหนึ่งเปนผลมาจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตร
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เทคโนโลยี การคมนาคม คอมพิวเตอรและการสือ่ สาร ทําใหขอมูลที่ตองการจะนําเสนอตองมีรูปแบบที่ทําใหคนหลาย ๆ ชาติ ตาง
เพศ ตางวัยกัน สามารถเขาใจไดงายขึ้น (อินทิรา นาควัชระ, 2553) งานสัญลักษณภาพผูสูงอายุที่ผูวิจัยสนใจทําการศึกษามี
ประโยชนเพื่อสื่อความหมายใหรับรูรวมกันในสังคม ใชแสดงแทนภาษาพูดใหเปนสื่อกลางที่จะถายทอดขาวสารแกผูใช สามารถ
ใช สื่ อ สารข อมูลข า วสารในระยะเวลาที่ สั้น มี ค วามชั ดเจนมากกว าใช ขอ ความ ใช พื้ น ที่ น อ ยกว าการใช ข อความ ขนาดของ
สัญลักษณสามารถยอขยายไดตามขนาดที่ตองการ สัญลักษณมีการนําไปใชอยางสากลได
จากขอมูลขางตนทําใหผูวิจัยมีแรงจูงใจในการวิจัย เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสําคัญของผูสูงอายุเพราะผูสูงอายุเปนผูที่มี
ประสบการณชีวิต มีความรูที่เปนประโยชนตอสังคม เปนบุคคลที่มีคุณคา เปนที่เคารพนับถือของลูกหลาน เมื่อเขาสูวัยสูงอายุจะ
มีการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย ซึ่งสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยเดิมที่ไมเหมาะสมกับสภาพรางกายที่เปลี่ยนแปลงไปตามวัยที่
เพิ่มขึ้น จะนํา มาสูการเกิดอุบัติเหตุและภาวะทุพพลภาพในที่สุด การมีสภาพแวดลอมทางกายภาพที่ดีจะชวยลดการเกิดอุบัติเหตุ
ลดการพึ่งพาของผูสูงอายุ ชวยใหการใชชีวิตของผูสูงอายุงายขึ้น โดยเฉพาะเมื่อตองอยูตามลําพัง โดยไดนําหลักการออกแบบมา
ใชเปนแนวทางในการวิจัยเรื่อง สัญลักษณภาพผูสูงอายุสําหรับงานกราฟกเพื่อความปลอดภัยภายในที่พักอาศัยเพราะเล็งเห็นวา
สัญลักษณภาพผูสูงอายุที่ไดทําการศึกษาวิจัยตามความตองการของผูสูงอายุ ออกแบบตามหลักการออกแบบดานกราฟก จะเปน
ประโยชนตอการใชชีวิต ประจําวันของผูสูงอายุเปนอยางมากเพราะผูส ูงอายุมีปญหาเรื่องการมองเห็นและรับรูภาพตาง ๆ ดังนั้น
รูปแบบสัญลักษณภาพผูสูงอายุที่ดี นําเสนอขอมูลอยางชัดเจน จะเกิดผลดีตอกระบวนการสื่อความหมาย เปนสื่อกลางใหเกิด
ความเขาใจตรงกัน สามารถทําหนาที่เปนสื่อเพื่อใหเกิดการเรียนรู ชวยใหเกิดการกระตุนทางความคิดและการตัดสินใจ ทําใหผู
พบเห็นเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งการกระทําและความคิด การออกแบบจะตองทําใหขอมูลที่ตองการจะนําเสนอมีรปู แบบ
ที่ทําใหผูสูงอายุไทยสามารถเขาใจได งายขึ้นโดยไมตองใชเวลามากในการทําความเขาใจเพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการ
ใชชีวิตของผูสูงอายุ

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะหสัญลักษณภาพผูส งู อายุสําหรับงานกราฟกเพื่อความปลอดภัยภายในที่พักอาศัย
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีตอสัญลักษณภาพผูสูงอายุสําหรับงานกราฟกเพื่อความปลอดภัยภายในที่พักอาศัย

ขอบเขตการวิจัย
ผูวิจัยไดนําเสนอขอบเขตการวิจัย เพื่อเปนแนวทางในการทําการวิจยั ดังนี้
1. ดานเนื้อหา
ทําการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสัญลักษณภาพผูสูงอายุสําหรับงานกราฟกเพื่อความปลอดภัยภายในที่พักอาศัยทั้ งจาก
เอกสารที่เปนบันทึก ตํารา หนังสือ วารสาร ฯลฯ เพื่อใหทราบถึงวิธีการ เทคนิคในการที่จะศึกษา เพื่อนําเสนอรูปแบบสัญลักษณ
ภาพผูสูงอายุภายในที่พักอาศัยที่ตรงตามความตองการของผูสูงอายุ
2. ดานวิธีการวิจัย
เปนการศึกษาวิจัยแบบผสมระเบียบวิธี ดังนี้
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามจากการสอบถามจากกลุมผูใหขอมูลสําคัญ คือ ผูดูแลผูสูงอายุและ
ผูสูงอายุ ทําการออกแบบสัญลักษณภาพผูสูงอายุสําหรับงานกราฟกเพื่อความปลอดภัยภายในที่พักอาศัย สอบถามโดยใชแบบ
สอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามและแบบสอบถามดานความพึงพอใจที่มีตอสัญลักษณภาพผูสูงอายุ
สําหรับงานกราฟกเพื่อความปลอดภัยภายในที่พักอาศัย
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3. กลุมประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ ผูสูงอายุและผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ ซึ่งเปนผูมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ ไมเปนบุคคลวิกลจริต อาน
ออกเขียนได ทั้งเพศชายและหญิงที่ยังมีพลังชวยเหลือตนเองได ยังสามารถเขารวมกับกิจกรรมตาง ๆ ทางสังคม ทั้งในครอบครัว
และนอกครอบครัวได
กลุมตัวอยาง คือ ผูสูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไปและผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ ซึ่งเปนผูมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ
ไมเปนบุคคลวิกลจริต อานออกเขียนได ที่ยังมีพลังชวยเหลือตนเองได ยังสามารถเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ทางสังคม ทั้งใน
ครอบครัว และนอกครอบครัวได ทั้งเพศชายและหญิง จํานวน 110 คน
4. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
- แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
- แบบสอบถามดานความพึงพอใจที่มีตอสัญลักษณภาพผูส ูงอายุสาํ หรับงานกราฟกเพื่อความปลอดภัยภายในที่พัก
อาศัย
5. สถานที่ทําการทดลอง/เก็บขอมูล
- บานพักสวนตัวของผูสูงอายุ จังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดพิษณุโลก

วิธีการดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยไดนําเสนอวิธีดําเนินการวิจัย เพื่อเปนแนวทางในการทําการวิจยั โดยมีขั้นตอนการศึกษาดังนี้
1. การวิเคราะหสัญลักษณภาพผูสูงอายุสําหรับงานกราฟกเพื่อความปลอดภัยภายในที่พักอาศัยจากการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยแบงเปนประเภทตาง ๆ คือ 1) หลักการออกแบบภาพสัญลักษณ 2) หลักการใชสีกับภาพสัญลักษณ
3) หลักการออกแบบกราฟก
2. สอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
3. ออกแบบสัญลักษณภาพผูสูงอายุสําหรับงานกราฟกเพื่อความปลอดภัยภายในที่พักอาศัย
4. ประเมินความพึงพอใจที่มีตอสัญลักษณภาพผูส ูงอายุสาํ หรับงานกราฟกเพื่อความปลอดภัยภายในที่พักอาศัย
5. วิเคราะห สรุปและอภิปรายผลเพื่อเสนอแนะสัญลักษณภาพผูส ูงอายุสําหรับงานกราฟกเพื่อความปลอดภัยภายในที่
พักอาศัย

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่อง สัญลักษณภาพผูสูงอายุสําหรับงานกราฟกเพื่อความปลอดภัยภายในที่พักอาศัย ไดกําหนดแนวทาง
ของการสรุปเนื้อหางานวิจัย โดยใหมีความสอดคลองและตรงกับวัตถุประสงคของงานวิจัย โดยดําเนินการ 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ผลการวิจัยในการวิเคราะหสัญลักษณภาพผูสูงอายุสําหรับงานกราฟกเพื่อความปลอดภัยภายในที่พักอาศัย
จาdการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดสรุปเกณฑที่ใชในการวิจัย โดยแบงเปนประเภทตาง ๆ คือ 1) หลักการออกแบบ
ภาพสัญลักษณ 2) หลักการใชสีกับภาพสัญลักษณ 3) หลักการออกแบบกราฟก
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ลําดับ





รวม

13. วิมลฑา ศิริระเวทยกุล (2555)

12. สุธี โสปะหลาง (2555)

11. กองวิจัยและพัฒนาสํานักงานตํารวจแหงชาติ (ม.ป.ป.)

10. ทองเจือ เขียดทอง (2535)



9. คูวา ยามะ (1973)



8. รัฐธนินท พราหมณีนิล (2552)

7. สุปติ จันทรประสิทธิ์ (2543)




6. สุมิตรา ศรีวิบูลย (2547)
















5. วิรุณ ตั้งเจริญ (2545)












4. ดวงรัตน ดานไทยนํา (2550)












3. พุทธิ เทพประทุม (2548)

1. สื่อความหมายในทางบวก
2. มีลักษณะเดนเฉพาะตัว
3. ดึงดูดใจ
4. เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย
5. เปนที่เขาใจในระดับความคิดของกลุมเปาหมาย
6. การลดยอสัญลักษณ ตองคํานึงถึงการนําไปใช
7. สัญลักษณที่ดีควรออกแบบดวยสีเดียว
8. มีลักษณะพื้นที่วางที่เหมาะสม
9. น้ําหนัก มีผลตอการยอขนาดเล็ก
10. การลื่นไหล ควรออกแบบใหเกิดความรูสึกผานได
โดยสะดวก
11. ทิศทางของรูปทรง ทําใหเกิดความรูสึกที่นาสนใจ
12. มีการจัดรูปแบบอยางดีมีระบบที่เหมือนกัน
13. เหมาะกับกาลเวลา ทุกยุคทุกสมัย
14. มีความเรียบงาย
15. สื่อความหมายไดเร็ว ตรงวัตถุประสงค
16. มีเอกภาพ ในความหมายที่จะสื่อนั้น ควรมี
จุดมุงหมายเดียว
17. รูปแบบควรเหมาะสมกับสภาพแวดลอม
18. กรรมวิธีและวัสดุงายตอการผลิตและราคาประหยัด
19. มองเห็นไดงาย
20. สัญลักษณอันทรงคุณคา

2. ถิรา วีรกุล (2545)

หลักการออกแบบภาพสัญลักษณ

1. เอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา (2543)

ตาราง 1 แสดงผลการสังเคราะหโครงสรางของเอกสารที่เกี่ยวของกับหลักการออกแบบภาพสัญลักษณ

3
8
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6
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4
3
3
3

13
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13. วิมลฑา ศิริระเวทยกุล (2555)

12. สุธี โสปะหลาง (2555)

11. กองวิจัยและพัฒนาสํานักงานตํารวจแหงชาติ (ม.ป.ป.)

10. ทองเจือ เขียดทอง (2535)

9. คูวา ยามะ (1973)

8. รัฐธนินท พราหมณีนิล (2552)

7. สุปติ จันทรประสิทธิ์ (2543)

ลําดับ



6. สุมิตรา ศรีวิบูลย (2547)

5. วิรุณ ตั้งเจริญ (2545)

4. ดวงรัตน ดานไทยนํา (2550)

3. พุทธิ เทพประทุม (2548)


รวม

21. เปนสัญลักษณที่บอกรายละเอียด
22. เปนสัญลักษณที่สามารถเชื่อมโยงถึงสินคา
หรือบริการ
23. สัญลักษณที่มีความงามเปนเลิศ
24. เปนสัญลักษณที่ชวยตอกย้ําความมีชื่อเสียง
ขององคกรขององคกร
25. เปนเครื่องมือในการสงเสริมการขาย
26. ควรวางสัญลักษณไวกอนตัวอักษร
27. ขนาดของสัญลักษณที่เหมาะสม ตองเทียบกับขนาด
ตัวอักษรที่ใช
28. ใชสัญลักษณแทนตัวอักษรใหไดมากที่สุดเทาที่
จะสามารถกระทําได
รวม

2. ถิรา วีรกุล (2545)

หลักการออกแบบภาพสัญลักษณ

1. เอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา (2543)

ตาราง 1 (ตอ)



1

22



1

23

4

12

1

24



1
1

25
26



1

27

1

28









12

12

3

16

3

10

6

8

3

9

2

4

2

ที่มา: วราภรณ มามี (2559)
จากตาราง 1 ผลการสังเคราะหโครงสรางของเอกสารที่เกี่ยวของประเด็นหลักการออกแบบภาพสัญลักษณ ศึกษา
เรื่องหลักการออกแบบภาพสัญลักษณจากผูเชี่ยวชาญทางดานการออกแบบกราฟก จํานวน 13 ทาน โดยเลือกใชเกณฑมาตรฐาน
ในการประเมินหลักการออกแบบภาพสัญลักษณ ลําดับที่ 1 คือ ดานการมีลักษณะเดนเฉพาะตัว ลําดับที่ 2 คือ ดานการดึงดูดใจ
และลําดับสุดทาย คือ ดานการใชสัญลักษณแทนตัวอักษรใหไดมากที่สุดเทาที่จะสามารถกระทําได
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ลําดับ

7. วิมลฑา ศิริระเวทยกุล (2555)

6. ดวงรัตน ดานไทยนํา (2550)

5. ถิรา วีรกุล (2545)

4. ภูเวียง ลานมีไชย (2552)

รวม

1. ใชสีสดสําหรับกระตุนใหเห็นเดนชัด เพื่อการมองในระยะเวลาสั้น ๆ
2. การใชสีตองคํานึงถึงหลักความเปนจริง
3. การออกแบบงานเชิงพาณิชย การใชสีเพิ่ม 1 สี ควรคํานึงถึงงบประมาณ
4. ควรใชสีใหเหมาะกับวัยผูบริโภค
5. การใชสีมากเกินไป ไมเปนผลดีกับงานออกแบบ เพราะสีหลายสี
อาจลดความเดนชัดของเนื้อหาลงมา
6. การใชสีเขมจัดคูกับสีออนมาก ๆ จะทําใหดูชัดเจน มีชีวิตชีวา นาสนใจ
7. การใชสีกับตัวอักษร ตองอานงายและเห็นตัวอักษรเดนชัด
8. ชวยสรางอารมณ ความรูสึก
9. ชวยผสมผสานใหภาพรวมมีความสมดุล
10. สีสําหรับภาพสัญลักษณ ขอความ หรือปายควรมีความแตกตางที่ดี
เลือกใหเขากับสภาพแวดลอม
11. การเลือกใชสีควรเปนสีชุดเดียวกันทั้งชุด
รวม

3. เอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา (2543)

หลักการใชสีกับภาพสัญลักษณ

2. ณัฏฐพงษ สายพิณ (ม.ป.ป.)

1. อนงคนาฎ วรรณจิตจรูญ (2556)

ตาราง 2 แสดงผลการสังเคราะหโครงสรางของเอกสารที่เกี่ยวของกับหลักการใชสีกับภาพสัญลักษณ

2
2
1
1

2
3
4
5



1

6




1
1
1
1

7
8
9
10

1

11

5

1












7

4


2


1


1


1


1

ที่มา: วราภรณ มามี (2559)
จากตาราง 2 ผลการสังเคราะหโครงสรางของเอกสารที่เกี่ยวของประเด็นหลักการใชสีกับภาพสัญลักษณ ศึกษา
เรื่อง หลักการใชสีกับภาพสัญลักษณจากผูเชี่ยวชาญทางดานการออกแบบกราฟก จํานวน 7 ทาน โดยเลือกใชเกณฑมาตรฐานใน
การประเมินหลักการใชสีกับภาพสัญลักษณ ลําดับที่ 1 คือ ดานการเลือกใชสีควรเปนสีชุดเดียวกันทั้งชุด ลําดับที่ 2 คือ ดานการ
ใชสีสดสําหรับกระตุนใหเห็นเดน ชัดเพื่ อการมองในระยะเวลาสั้น ๆ และลําดับสุดทาย คือ ดานการเลือกใชสีสําหรั บ ภาพ
สัญลักษณ ขอความ หรือปายควรมีความแตกตางที่ดีเลือกใหเขากับสภาพแวดลอม
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9







11

10. ศิริพรณ ปเตอร (2549)

9. โสภาพรรณ นามวงศ เกื้อกูล คุปรัตน (2532)

8. คูวายามะ (2516)

7. วิรุณ ตั้งเจริญ (2545)

6. พุทธิ เทพประทุม (2548)

5. ปานพจน หนุนภักดี (2553)

4. สุรศักดิ์ ปาเฮ (2537)

3. พรเทพ เลิศเทวศิริ (2545)



3

5

4

3

3

6

4




8

ลําดับ

เอกภาพ
สัดสวน
ความสมดุล
ความขัดแยง หรือการตัดกัน
จังหวะ ลีลาและการซ้ํา
ความกลมกลืน
การลดหลั่น หรือระดับความเปลี่ยนแปลง
ความงาม
ความนาสนใจและรูปแบบ
ทองถิ่นและชนชาติ
รวมสมัย
ความงาย
ความหลากหลาย
เอกลักษณ
ความหมายดี
เปนสากล
ยั่งยืน
เหมาะสม
เปนประโยชน
การเนนและการสรางลําดับความสําคัญ
การใชสี
เนื้อหา
กรรมวิธีและวัสดุงายตอการผลิตและราคาประหยัด
ทิศทางและการเคลื่อนไหว
รวม

รวม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

2. ชัยรัตน อัศวางกูร (2548)

หลักการออกแบบกราฟก

1. ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร (2554)

ตาราง 3 แสดงผลการสังเคราะหโครงสรางของเอกสารที่เกี่ยวของกับหลักการออกแบบกราฟก

4
2
3
1
1
2
2
5
3
1
5
5
1
1
3
2
2
2
3
1
2
2
2
1

4
9
5
18
19
10
11
1
6
20
2
3
21
22
7
12
13
14
8
23
15
16
17
24

ที่มา: วราภรณ มามี (2559)
จากตาราง 3 ผลการสังเคราะหโครงสรางของเอกสารที่เกี่ยวของประเด็นหลักการออกแบบกราฟก ศึกษาเรื่อง หลักการออกแบบ
กราฟ ก จากผู เ ชี่ ย วชาญทางด า นการออกแบบกราฟ ก จํ า นวน 10 ท า น โดยเลื อ กใช เ กณฑ ม าตรฐานในการประเมิ น
หลักการออกแบบกราฟก ลําดับที่ 1 คือ ดานความงาม ลําดับที่ 2 คือ ดานความรวมสมัยและลําดับสุดทาย คือ ดานทิศทางและ
การเคลื่อนไหว
ระยะที่ 2 ผลการวิจัยในการประเมินความพึงพอใจที่มีตอสัญลักษณภาพผูสูงอายุสําหรับงานกราฟกเพื่อความ
ปลอดภั ย ภายในที่ พัก อาศัย จากแบบสอบถามเกี่ ยวกั บข อ มูล สวนบุ คคลของผูตอบแบบสอบถามและความพึ ง พอใจที่มีตอ
สัญลักษณภาพผูสูงอายุสําหรับงานกราฟกเพื่อความปลอดภัยภายในที่พักอาศัย
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ตาราง 4 แสดงผลการวิเคราะหเกีย่ วกับขอมูลสวนบุคคลของผูต อบแบบสอบถาม
1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
รวม
2. อายุ
2.1 อายุ 60 - 69 ป
2.2 อายุ 70 - 79 ป
2.3 อายุ 80 ปขึ้นไป
รวม
3. สถานะ
3.1 โสด
3.2 สมรส/อยูดว ยกัน
3.3 หยาราง/หมาย/แยกกันอยู
รวม
4. การศึกษา
4.1 ไมไดศึกษา
4.2 ประถมศึกษาตอนตน
4.3 ประถมศึกษาตอนปลาย
4.4 มัธยมศึกษาตอนตน
4.5 มัธยมศึกษาตอนปลาย
4.6 ปริญญาตรี
4.7 สูงกวาปริญญาตรี
รวม
5. ตําแหนง/อาชีพ
5.1 ไมไดประกอบอาชีพ
5.2 พนักงานบริษัทเอกชน
5.3 ธุรกิจสวนตัว/คาขาย/อาชีพอิสระ
5.4 นักวิชาการ/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
5.5 อาชีพอื่น ๆ
1) ทําไร ทํานา
2) ขาราชการบํานาญ
3) ซื้อขายหุนและทองคํา
4) รับจางตัดเย็บเสื้อผา
5) รับจางทั่วไป
รวม

171

จํานวน (คน)
41
59
100
จํานวน (คน)
61
29
10
100
จํานวน (คน)
12
59
29
100
จํานวน (คน)

คิดเปนรอยละ
41
59
100
คิดเปนรอยละ
61
29
10
100
คิดเปนรอยละ
12
59
29
100
คิดเปนรอยละ

2
50
6
20
12
10
0
100
จํานวน (คน)
32
13
29
11
15
11
1
1
1
1
100

2
50
6
20
12
10
0
100
คิดเปนรอยละ
32
13
29
11
15
11
1
1
1
1
100
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ตาราง 4 แสดงผลการวิเคราะหเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ)
6. คุณมีโรคประจําตัวหรือไ
6.1 ไมมี
6.2 มี
1) ความดันโลหิตสูง
2) ความดันโลหิตสูง + ไขมันในเลือดสูง
3) ความดันโลหิตสูง + เกา 1
4) ความดันโลหิตสูง + ไขมันในเลือดสูง + เบาหวาน
5) ความดันโลหิตสูง + ไขมันในเลือดสูง + เกา
6) ความดันโลหิตสูง + ไขมันในเลือดสูง + มะเร็งตอมลูกหมาก
7) ความดันโลหิตสูง + วิงเวียน + ปวดหัว
8) ความดันโลหิตสูง + เบาหวาน + เกา
9) ความดันโลหิตสูง + เบาหวาน
10) ไขมันในเลือดสูง
6. คุณมีโรคประจําตัวหรือไม
11) เบาหวาน
12) เบาหวาน + เกา
13) เกา
14) เกา + ไขมันในเลือดสูง
15) เวียนหัว
16) ปวดหัว เวียนหัว
17) โรคไต
18) มะเร็งเนื้อเยื่อออน มะเร็งปากมดลูก
รวม
7. คุณมีปญหาทางสายตาหรือไม
7.1 สายตาปกติ
7.2 สายตาสั้น
7.3 สายตายาว
7.4 ปญหาดานสายตาอื่นๆ
1) ตอกระจก ตอเนื้อ ตอลม ตอหิน
รวม
8. คุณเคยเกิดอุบัติเหตุภายในที่พักอาศัยหรือไม
8.1 เคย
8.2 ไมเคย
รวม
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จํานวน (คน)
45
55
6
10
1
8
2
1
1
1
3
6
จํานวน (คน)
4
1
3
1
1
1
1
4
100
จํานวน (คน)
39
8
49
4
4
100
จํานวน (คน)
93
7
100
จํานวน (คน)

คิดเปนรอยละ
45
55
6
10
1
8
2
1
1
1
3
6
คิดเปนรอยละ
4
1
3
1
1
1
1
4
100
คิดเปนรอยละ
39
8
49
4
4
100
คิดเปนรอยละ
93
7
100
คิดเปนรอยละ
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ตาราง 4 แสดงผลการวิเคราะหเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ)
9.สาเหตุที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุ
9.1 มีดบาด
9.2 ไฟไหม/น้ํารอนลวก
9.3 เขาทรุดไมมีแรง
9.4 สะดุดสิ่งกีดขวาง
9.5 วิงเวียน/วูบ
9.6 ลม/กาวพลาด/ตกบันได/ตกหลุม
9.7 สาเหตุอื่นๆ
1) ไฟฟาช็อต
รวม
10. ตําแหนงภายในบริเวณที่พักอาศัยทีม่ ักเกิดอุบัติเหตุ
10.1 หองนอน
10.2 หองน้ํา
10.3 หองรับแขก
10.4 หองทํางาน
10.5 หองครัว
10.6 หองรับประทานอาหาร
10.7 หองอื่น ๆ
1) หองพระ
2) บันได
3) หนาบาน
4) พื้นที่ตางระดับ
5) ที่จอดรถเนื่องจากทําทางลาดเปยกน้าํ จะลื่น
6) หองโถง
7) ประตูหนาบาน
รวม

10
19
3
23
8
30
7
7
100
จํานวน (คน)
13
27
6
1
32
3
18
4
6
2
1
1
2
2
100

10
19
3
23
8
30
7
7
100
คิดเปนรอยละ
13
27
6
1
32
3
18
4
6
2
1
1
2
2
100

จากตาราง 4 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม การรูถึงขอมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ
สถานะ การศึกษา ตําแหนงอาชีพ โรคประจําตัว ปญหาทางสายตา อุบัติเหตุในที่พักอาศัย สาเหตุของอุบัติเหตุ และตําแหนง
ที่เกิดอุบัติเหตุ ทําใหเปนแนวทางในการออกแบบสัญลักษณภาพผูสูงอายุสําหรับงานกราฟกเพื่อความปลอดภัยภายในที่พักอาศัย
ไดตรงตามความตองการที่แทจริงของกลุมผูสูงอายุ
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ภาพ 1 สัญลักษณภาพผูสูงอายุเพศชาย
ที่มา : วราภรณ มามี (2559)
จากภาพ 1 นํารูปแบบสัญลักษณภาพผูสูงอายุเพศชายที่มีอยูจริงในปจจุบันนํามาตัดทอนใหมีความเหมาะสม
สําหรับการจัดทําสัญลักษณภาพผูสูงอายุสําหรับงานกราฟกเพื่อความปลอดภัยภายในที่พักอาศัย จากภาพที่มีรายละเอียดมาก
ไปสูภาพที่มีรายละเอียดที่นอยที่สุดเพื่อเปนตัวแทนของผูสูงอายุเพศชาย
ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับความพึงพอใจในรูปแบบสัญลักษณภาพผูส ูงอายุเพศชาย ผูสูงอายุสวนใหญ เลือกรูปแบบ
สัญลักษณภาพผูสูงอายุเพศชาย รูปแบบที่ 6 ทรงผมแสกขางใสแวนสายตา จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 22 ลําดับรองลงมา
รูปแบบที่ 23 จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 15 และลําดับสุดทาย รูปแบบที่ 8 13 14 18 19 20 22 เปนรูปแบบที่ไมมีผูสนใจ
เลือก คิดเปนรอยละ 0

ภาพ 2 สัญลักษณภาพผูสูงอายุเพศหญิง
ที่มา: วราภรณ มามี (2559)
จากภาพ 2 นํารูปแบบสัญลักษณภาพผูสูงอายุเพศหญิงที่มีอยูจริงในปจจุบันนํามาตัดทอนใหมีความเหมาะสม
สําหรับการจัดทําสัญลักษณภาพผูสูงอายุสําหรับงานกราฟกเพื่อความปลอดภัยภายในที่พักอาศัย จากภาพที่มีรายละเอียดมาก
ไปสูภาพที่มีรายละเอียดที่นอยที่สุดเพื่อเปนตัวแทนของผูสูงอายุเพศหญิง
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ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับความพึงพอใจในรูปแบบสัญลักษณภาพผูสูงอายุเพศหญิง ผูสูงอายุสวนใหญ เลือก
รูปแบบสัญลักษณภาพผูสูงอายุเพศหญิง รูปแบบที่ 6 เกลาผมมวยสูง จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 25 ลําดับรองลงมา รูปแบบ
ที่ 5 และรูปแบบที่ 24 มีจํานวนเทากัน จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 11 และลําดับสุดทาย รูปแบบที่ 1 3 11 16 19 20 เปน
รูปแบบที่ไมมีผูสนใจเลือก คิดเปนรอยละ 0

ภาพ 3 สัญลักษณภาพผูสูงอายุ
ที่มา: วราภรณ มามี (2559)
จากภาพ 3 นํารูปแบบสัญลักษณภาพผูสูงอายุท้ังเพศชายและเพศหญิงที่มีอยูจริงในปจจุบันนํามาตัดทอนใหมี
ความเหมาะสมสําหรับการจัดทําสัญลักษณภาพเพื่อเปนตัวแทนของผูสูงอายุสําหรับงานกราฟกเพื่อความปลอดภัยภายในที่พัก
อาศัยสําหรับผูสูงอายุ โดยสรางตัวแทนของภาพสัญลักษณภาพผูสูงอายุ ใหมีความแตกตางกัน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 มีสวน
ของสีทึบและลายเสนและรูปแบบที่ 2 มีเฉพาะลายเสน
ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับความพึงพอใจในรูปแบบสัญลักษณภาพผูสูงอายุ ผูสูงอายุสวนใหญ เลือกรูปแบบกราฟก
ของผูสูงอายุ ที่มีความเหมาะสมที่จะนําไปพัฒนาจัดทําเปนสัญลักษณภาพเพื่อเปนตัวแทนของผูสูงอายุสําหรับงานกราฟกเพื่อ
ความปลอดภัยภายในที่พักอาศัย รูปแบบที่ 1 จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 65 ลําดับรองลงมา ผูสูงอายุสวนใหญเลือกรูปแบบ
ที่ 2 จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 35 เมื่อผูสูงอายุเลือกรูปแบบที่ตองการแลวจะนําสัญลักษณของผูสูงอายุเพศชายและเพศ
หญิงที่ผูสูงอายุเลือกกอนหนานั้นแลวเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาแบบตอไป

ภาพ 4 สัญลักษณภาพผูสูงอายุ ชุดที่ 1
ที่มา: วราภรณ มามี (2559)
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ภาพ 5 สัญลักษณภาพผูสูงอายุ ชุดที่ 2
ที่มา: วราภรณ มามี (2559)
ผลการวิเคราะหความพึงพอใจในรูปแบบสัญลักษณภาพผูส ูงอายุ พบวา ชุดที่ 1 ภาพที่ถายทอดตามความจริง
(Realistic) สัญลักษณภาพผูส ูงอายุเต็มตัว นําสัญลักษณภาพของผูสงู อายุในการใชชีวิตประจําวันมาใชในการออกแบบ มีคาเฉลีย่
สูงสุดรวม(x̄ = 3.80) (S.D. = 0.91) เนื่องจากเปนรูปแบบที่มองแลวเขาใจงายมากที่สุดและยังคงสื่อสารใหเห็นวายังเปน
สัญลักษณภาพของผูสูงอายุอยางครบถวน
ผลการวิเคราะหความพึงพอใจในรูปแบบสัญลักษณภาพผูส ูงอายุรวมทุกรายการ พบวา ชุดที่ 1 ภาพที่ถายทอดตาม
ความจริง (Realistic) สัญลักษณภาพผูสูงอายุเต็มตัว นําสัญลักษณภาพของผูสูงอายุในการใชชีวิตประจําวันมาใชในการออกแบบ
มีคาเฉลีย่ สูงสุดรวม (x̄ = 3.30) (S.D. = 0.16) เนื่องจากเปนรูปแบบที่มองแลวเขาใจงายมากที่สดุ และยังคงสื่อสารใหเห็นวายัง
เปนสัญลักษณภาพของผูสูงอายุอยางครบถวน แตเมื่อแบงเปนแตละรายการ พบวา ชุดที่ 2 สัญลักษณภาพผูสูงอายุในลักษณะตัด
ทอน (Distortion) สัญลักษณภาพผูสูงอายุครึ่งตัวและตัดทอน นําสัญลักษณภาพของผูสูงอายุในการใชชีวิตประจําวันมาใชในการ
ออกแบบ มีการเลือกนําสูงสุด 10 รายการ เนื่องจากเปนรูปแบบที่มองเห็นชัดเจน มีความเรียบงายและยังคงสื่อสารใหเห็นวายัง
เปนสัญลักษณภาพผูส ูงอายุอยู

สรุปผลการวิจัย
1. สรุปผลการวิเคราะหสัญลักษณภาพผูสูงอายุสําหรับงานกราฟกเพื่อความปลอดภัยภายในที่พักอาศัยจากการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้
1.1 หลักการออกแบบภาพสัญลักษณ โดยเลือกใชเกณฑมาตรฐานในการประเมินหลักการออกแบบภาพสัญลักษณ
ลําดับที่ 1 คือ ดานการมีลักษณะเดนเฉพาะตัว ลําดับที่ 2 คือ ดานการดึงดูดใจและลําดับสุดทาย คือ ดานการใชสัญลักษณแทน
ตัวอักษรใหไดมากที่สุดเทาที่จะสามารถกระทําได
1.2 หลักการใชสีกับภาพสัญลักษณ โดยเลือกใชเกณฑมาตรฐานในการประเมินหลักการใชสีกับภาพสัญลักษณ ลําดับที่
1 คือ ดานการเลือกใชสีควรเปนสีชุดเดียวกันทั้งชุด ลําดับที่ 2 คือ ดานการใชสีสดสําหรับกระตุนใหเห็นเดนชัดเพื่อการมองใน
ระยะเวลาสั้น ๆ และลําดับสุดทาย คือ ดานการเลือกใชสีสําหรับภาพสัญลักษณ ขอความ หรือปายควรมีความแตกตางที่ดีเลือก
ใหเขากับสภาพแวดลอม
1.3 หลักการออกแบบกราฟก โดยเลือกใชเกณฑมาตรฐานในการประเมินหลักการออกแบบกราฟก ลําดับที่ 1 คือ
ดานความงาม ลําดับที่ 2 คือ ดานความรวมสมัยและลําดับสุดทาย คือ ดานทิศทางและการเคลื่อนไหว
2. สรุปผลการวิเคราะหในการประเมินความพึงพอใจที่มีตอสัญลักษณภาพผูสูงอายุสําหรับงานกราฟกเพื่อความ
ปลอดภัยภายในที่พักอาศัยจากแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามและความพึงพอใจในสัญลักษณ
ภาพผูสูงอายุสําหรับงานกราฟกเพื่อความปลอดภัยภายในที่พักอาศัย ดังนี้
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2.1 สรุปผลการวิเคราะหเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม สรุปผลการวิเคราะหเกี่ยวกับขอมูลสวน
บุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูสูงอายุสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 59 ผูสูงอายุสวนใหญ อายุ
60-69 ป จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 61 ผูสูงอายุสวนใหญมสี ถานะ สมรส อยูดวยกัน จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 59
ผูสูงอายุสวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาตอนตน จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 50 ผูสูงอายุสวนใหญ ไมได
ประกอบอาชีพ จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 32 ผูสูงอายุสวนใหญมีโรคประจําตัว จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 55 คือ โรค
ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน เกา มะเร็ง ไต เปนตน ผูสูงอายุสวนใหญ มีสายตายาว จํานวน 49 คน คิดเปนรอย
ละ 49 ผูสูงอายุสวนใหญ เคยเกิดอุบัติเหตุภายในที่พักอาศัย จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 93 สาเหตุที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุของ
ผูสูงอายุสวนใหญ คือ การลม กาวพลาด ตกบันได ตกหลุม เปนตน ผูสูงอายุสวนใหญมักเกิดอุบัติเหตุบริเวณ หองครัว จํานวน 32
คน คิดเปนรอยละ 32 การรูถึงขอมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ สถานะ การศึกษา ตําแหนงอาชีพ โรคประจําตัว ปญหาทางสายตา
อุบัติเหตุในที่พักอาศัย สาเหตุของอุบัติเหตุและตําแหนงที่เกิดอุบัตเิ หตุ
2.2 สรุปผลการวิเคราะหเกี่ยวกับความพึงพอใจในสัญลักษณภาพผูส ูงอายุสําหรับงานกราฟกเพื่อความปลอดภัยภายใน
ที่พักอาศัย พบวา ผูสูงอายุสวนใหญ มีความตองการสัญลักษณภาพผูสูงอายุที่เปนขอความพรอมภาพสัญลักษณ คิดเปนรอยละ
82 ผูสูงอายุสวนใหญเลือกสัญลักษณตัวแทนของผูสูงอายุเพศชายทรงผมแสกขางใสแวนสายตา คิดเปนรอยละ 22 ผูส ูงอายุสวน
ใหญเลือกสัญลักษณตัวแทนของผูส ูงอายุเพศหญิงเกลาผมมวยสูง คิดเปนรอยละ 25 ผูสูงอายุสวนใหญเลือกสัญลักษณตัวแทน
ของผูสูงอายุทั้งหมดที่เห็นวามีความเหมาะสมที่จะนําไปพัฒนาจัดทําเปนสัญลักษณภาพผูส ูงอายุแบบมีสวนของสีทึบและลายเสน
คิดเปนรอยละ 65 และผลการวิเคราะหความพึงพอใจในรูปแบบสัญลักษณภาพผูส ูงอายุ พบวา ชุดที่ 1 ภาพที่ถายทอดตามความ
จริง (Realistic) สัญลักษณภาพผูส ูงอายุเต็มตัว นําสัญลักษณภาพของผูสูงอายุในการใชชีวิตประจําวันมาใชในการออกแบบ มี
คาเฉลี่ยสูงสุดรวม(x̄ = 3.80) (S.D. = 0.91) เนื่องจากเปนรูปแบบที่มองแลวเขาใจงายมากทีส่ ุดและยังคงสื่อสารใหเห็นวายังเปน
สัญลักษณภาพของผูสูงอายุอยางครบถวน

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
ผูที่สนใจสามารถนํากระบวนการในการออกแบบสัญลักษณภาพผูสูงอายุสําหรับงานกราฟกเพื่อความปลอดภัย
ภายในที่พักอาศัย สามารถนําแนวทางและหลักเกณฑในการออกแบบภาพสัญลักษณ หลักการใชสีกับภาพสัญลักษณและ
หลักการออกแบบกราฟก รวมถึงรูปแบบโดยรวมของสัญลักษณภาพผูสูงอายุสําหรับงานกราฟกเพื่อความปลอดภัยภายในที่พัก
อาศัย ใหเหมาะสมสอดคลองกับกลุมผูสูงอายุ หรือกลุมที่มีลักษณะใกลเคียงกันได
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
จากผลความพึ ง พอใจของผู สู ง อายุ พบว า ผู สู ง อายุ มี ค วามพึ ง พอใจภาพที่ ถ า ยทอดตามความจริ ง (Realistic)
สัญลักษณภาพผูสูงอายุเต็มตัวเปนการนําสัญลักษณภาพของผูสูงอายุในการใชชีวิตประจําวันมาใชในการออกแบบโดยมีคาเฉลี่ย
สู ง สุ ด จึ ง ควรพั ฒ นาสั ญ ลั ก ษณภ าพผู สูง อายุ เ ต็ม ตัว หลากหลายรูป แบบในการใช ชีวิ ต ประจํ า วั น มากกว า เดิ มให ทั น ต อการ
เปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบัน รวมถึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบถามที่กระตุนใหผูสูงอายุแสดงความคิดเห็นในการหาความพึงพอใจ
ในสัญลักษณภาพผูสูงอายุสําหรับงานกราฟกเพื่อความปลอดภัยภายในที่พักอาศัยในรูปแบบอื่น ๆ ตอไป เพื่อตอบสนองความ
ตองการ ความสะดวกและความปลอดภัยในการใชชีวิตของผูสูงอายุ

177

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562

______________________________________________________________________________________________________________________
__

เอกสารอางอิง

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช. (2559). สัญลักษณหรือเครื่องหมาย. บทความออนไลน [ออนไลน].
เขาถึงขอมูลไดจาก: http://www.dnp.go.th/NPO/Html/Tour/Interpretation/Symbol/Symbol_Goal.html
ดวงรัตน ดานไทยนํา. (2550). การออกแบบเรขศิลปเพื่อสงเสริมสภาพแวดลอมในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา.
ไตรรัตน จารุทัศน. (2552). คูมือปฏิบัติวิชาชีพสถาปตยกรรมการออกแบบสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับทุกคน. กรุงเทพฯ: สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ.
ไตรรัตน จารุทัศนและคณะ. (2548). มาตรฐานขั้นต่ําสําหรับที่พักอาศัยและสภาพแวดลอมของผูสงู อายุ. กรุงเทพฯ:
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั .
ถิรา วีรกุล. (2545). การออกแบบระบบปายสัญลักษณสําหรับเด็กไทยโดยอาศัยทฤษฎีการเชื่อมโยงมโนภาพ. วิทยานิพนธ
ศป.ม.,
กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ทองเจือ เขียดทอง. (2542). การออกแบบสัญลักษณ. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพสิปประภา.
ปาพจน หนุนภักดี. (2555). Graphic Design Principles Second edition: หลักการและกระบวนการออกแบบ
งานกราฟกดีไซน. นนทบุร:ี ไอดีซฯี .
ปราโมทย ประสาทกุล. (2555). สังคมผูสูงอายุไทยยังอยูระดับประถม. วารสารประชากรและการพัฒนา: ปที่ 32 ฉบับที่ 6.
กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.
มาโนช กงกะนันทน. (2538). ศิลปะการออกแบบ. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพไทยวัฒนาพาณิช จํากัด.
มิ่งสรรพ ขาวสะอาด และณัฎฐภรณ เลีย่ มจรัสกุล. (2556). ชีวิตคนไทยในสองทศวรรษของการพัฒนา. กรุงเทพฯ:
แผนงานสรางเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี.
วิมลสิทธิ์ หรยางกูร. (2541). พฤติกรรมมนุษยกับสภาพแวดลอม: มูลฐานทางพฤติกรรมเพื่อการออกแบบและการวางแผน.
พิมพครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
วิรุณ ตั้งเจริญ. (2545). ออกแบบกราฟค. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สันติศิริการพิมพ.
ศิริพงศ พยอมแยม. (2533). การเลือกและการใชสื่อการสอน. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพโอเดียนสโตร.
ศิริพรณ ปเตอร. (2549). ออกแบบกราฟก. กรงเทพฯ: สํานักพิมพโอเดียนสโตร.
สินีนาถ คุมแสงเทียน. (ม.ป.ป.). หลักการออกแบบกราฟก. เอกสารประกอบการสอน: แผนกวิชาคอมพิวเตอรกราฟก.
พิษณุโลก: วิทยาลัยอาชีวศึกษา.
สุปติ จันทรประสิทธิ์. (2543). การศึกษาออกแบบระบบปายสัญลักษณมาตรฐานสําหรับกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ:
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
องคอร วงษาลังการ. (2553). การใชตัวอักษรและสัญลักษณในงานออกแบบนิเทศศิลปเพื่อรองรับผูพิการทางสายตา
ประเภทเห็นเลือนราง. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร.
อารยะ ศรีกลั ยาณบุตร. (2550). การออกแบบสิ่งพิมพ. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: บริษัท วิสคอมเซ็นเตอร จํากัด.
เอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา. (2543). ระบบปายสัญลักษณ. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: พลัสเพลส.
Kuwayama Yasaburo. (1973). Logotypes of the world. Tokyo: Kashiwa Shobo.

178

การศึกษาวัฒนธรรมพื้นบานของกลุมชาติพันธุไทยเบิ้ง บานโคกสลุง จังหวัดลพบุรี เพื่อการ
ออกแบบสติกเกอรไลนสําหรับประชาสัมพันธวัฒนธรรมไทยเบิ้ง
จุติรัช อนุกูล1*

The Study of the Folk Culture of Thai Berng Ethnic Group in Ban Khoksalubg,
Lopburi Province for designing Stickers Line for Promoting Thai Berng Culture
Chutirach Anukool1*

1*คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
of Humanities and Social Sciences Thepsatri Rajabhat University.
* Corresponding author, E-mail: chutirachanukool @ gmail.com
1*Faculty

_______________________________________________________________________________________

บทคัดยอ
การศึกษาวัฒ นธรรมพื้นบ านของกลุมชาติพันธุไทยเบิ้ง บานโคกสลุง จังหวัดลพบุรี เพื่ อการออกแบบสติกเกอรไลน
สําหรับประชาสัมพันธวัฒนธรรมไทยเบิ้ง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวัฒนธรรมพื้นบานของไทยเบิ้งโคกสลุง จังหวัดลพบุรีในดาน
ภาษาพูด การแตงกาย และ อัตลักษณเฉพาะกลุม เพื่อนําผลของการศึกษามาพัฒนาออกแบบเปนตัวการตูนในรูปแบบสติกเกอร
ไลน และเพื่อเปนการประชาสัมพันธวัฒนธรรมของไทยเบิ้งโคกสลุงใหบุคคลทั่วไปไดรูจักมากขึ้น ผลการวิจัยพบวา ชาวไทยเบิ้ง
โคกสลุงมีสําเนียงภาษาพูดเปนคําศัพทเฉพาะตัว สําเนียงที่เปลงออกมาฟงดูคลายสําเนียงเหนอ เชน คําวา เบิ้ง ดอก เหวย เดอ
รวมถึงการแตงกายนุงโจงกระเบนใสเสื้ออีหิ้วที่เปนอัตลักษณ สิ่งเหลานี้ผูวิจัยไดนํามาพัฒนาออกแบบเปนการตูนในรูปแบบสติก
เกอร ไลน จํ า นวน 40 รู ป แบบที่ พ ร อ มใช ง าน และสามารถดาวน โหลดมาใช ใ นการสื่ อ สารในชี วิ ต ประจํ า วั น ได เป น การ
ประชาสัมพันธวัฒนธรรมของไทยเบิ้งโคกสลุงอีกทางหนึ่ง
คําสําคัญ : วัฒนธรรมพื้นบาน ไทยเบิ้งบานโคกสลุง สติกเกอรไลน ประชาสัมพันธ

ABSTRACT

The purpose of this study was to investigate the ethnicity of the Thai Berng folk culture in Ban
Khoksalung, Lopburi province in order to design the Stickers Line for promoting Thai Berng culture to
becknown widespread.The results was found that there are many unique identities in Thai Berng folk
culture. Regarding the Thai Berng dialect, they have different accent and vocabularies that varied from
standard Thai. It was also found that I-Hew, a kind of shirt and Jongkraben, a kind of pants are their
indigenous way of dress.According to Thai Berng folk culture and tgeir indentity, 40 Line stickers were
designed and developed. These unique stickers will help promoting the culture of Thai Berng nationwide.
Keyword : Folk Culture , Thai Berng Ban khoksalung, Sticker Line, Promote

บทนํา

วัฒนธรรม หมายถึง วิถีการดําเนินชีวิตที่ มนุษยสรางขึ้นมา มีความหมายครอบคลุมถึงทุกสิ่งทุ กอยางอันเป นแบบแผนใน
ความคิด และการกระทํา ที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของมนุษยในสังคม ของกลุมใดกลุมหนึ่ง หรือสังคมใดสังคมหนึ่ง วัฒนธรรมพื้นบาน
เปนรูปแบบวัฒนธรรม ที่แสดงถึงลักษณะของบุคคลหรือทองถิ่นนั้น วัฒนธรรมพื้นบานมักจะแตกตางกันตามถิ่นที่อยูอาศัย ซึ่งจะมี
ลักษณะเดนเฉพาะตัวแตกตางกันไป (อมรรัตน เทพกําปนาท. 2560. ออนไลน) {1} ไทยเบิ้ง ไทยเดิ้ง หรือไทยโคราช เปนกลุมชนพื้น
ถิ่นกลุมหนึ่ง ที่ตั้งบานเรือนอยูบริเวณลุม แมน้ําปาสัก ตําบลโคกสลุง อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี และยังตั้งถิ่นฐานกระจัด
กระจายอยูในจังหวัดอื่น ๆ ไดแก อําเภอวังมวง จังหวัดสระบุรี อําเภอศรีเทพ อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ จังหวัดนครราชสีมา
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จังหวัดบุรีรัมย จังหวัดชัยภูมิ ไทยเบิ้งคือ กลุมชนที่ใชภาษาไทยกลาง แตสําเนียงเพี้ยน เหนอ แตคําพื้นฐานทั่วไปตรงกับภาษาไทยกลาง
ชาวไทยเบิ้งมีขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมคลายกลุมชนไทยภาคกลาง แตยังมีลักษณะวัฒนธรรมพื้นบานบางอยางที่แสดงความ
เปนอัตลักษณของกลุม เชน ภาษา การแตงกาย อาหาร บานเรือน ความเชื่อ เพลงพื้นบาน เครื่องมือเครื่องใชในการประกอบอาชีพ
การละเลน การทอผา เปนตน
รูปแบบการสือ่ สารของมนุษย ไดรับการพัฒนามาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดยเริ่มจากการสื่อสารขอมูลอยางงายที่ไมมี
ความสลับซับซอน จนถึงยุคสมัยที่มีเทคโนโลยีเขามามีสวนเกี่ยวของที่สําคัญ ในการจัดการขอมูลใหมีการสื่อสารถึงกันอยาง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สื่อสังคมออนไลน (Social Media) ที่สื่อสารผานทางเว็บไซตและโปรแกรมประยุกตบนสื่อ ที่มีการ
เชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต เปนรูปแบบการสื่อสารขอมูลที่เขาถึงผูคนทุกระดับในปจจุบัน โดยมีการใชกันอยางแพรหลาย ภายใต
การพัฒนาตลอดเวลาของเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอร ซึ่งมีแนวโนมจะกลายเปนสื่อหลักสําหรับผูคนในโลกอนาคต ปจจุบัน
การติดตอสื่อสาร การประชาสัมพันธ จะมีสื่อในหลากหลายรูปแบบ หลายชองทางใหเลือกใช เชน Facebook, Twitter, MSN
Messenger, WhatsApp WeChat ฯลฯ LINE Application (ไลน แอพพลิเคชั่น) เปนชองทางหนึ่งของการสื่อสารในการทํ า
ตลาดที่สําคัญในยุคดิจิทัล องคกรตางๆ นิยมใชเปนสื่อการประชาสัมพันธธุรกิจ และเสนอกิจกรรมสงเสริมการขาย ดวยการเขาถึง
ผูใชงานไดงายผานโทรศัพทมือถือทั้งระบบไอโอเอส แอนดรอยด รวมถึงบนคอมพิวเตอร PC ไลน แอพพิเคชั่น ยังเปนชอง
ทางการติดตอสื่อสารพูดคุยที่มีทั้งภาพและเสียง สามารถติดตอสื่อสารทางวิดีโอคอล และการพิมพขอความ มีการสงรูปภาพและ
ตัวการตูนแสดงอารมณตางๆ ที่เรียกวา สติกเกอรไลน ซึ่งไดรับความนิยมเปนอยางมาก ปรากฏการณของการสงสติกเกอรไลนให
กันมีเพิ่มมากขึ้น ปจจุบันมีคนไทยใชงาน LINE มากกวา 33 ลานคน และจากการเปดเผยของ NHN เมื่อปลายป 2014 ระบุถึง
สถิติผูใชงาน LINE ทั่วโลก มีมากกวา 490 ลานรายดังนั้น LINE จึงกลายเปนชองทางในการทําการตลาดที่ไดรับความนิยมอยาง
มาก โดยเฉพาะการทําการตลาดผาน LINE Official Account และ LINE Sponsored Sticker (LINE สื่อทรงพลังครองใจคน
ไทย. 2560. ออนไลน) {2}
จากการศึกษาชาวไทยเบิ้งโคกสลุงเบื้องตนพบวามีความเปนอัตลักษณที่นาสนใจหลายประการ เชน ภาษา อาหาร การ
แตงกาย การละเลน เปนตน กลุมชาติพันธุไทยเบิ้ง มีผูสนใจไดทําวิจัยและนําเสนอขอมูลในหลายดาน อาทิ ภูธร ภูมะธน , สุรชัย
เสือสูงเนิน ,สุธาทิพย ธีรานุวรรตน, ชาญวิทย ตรีประเสริฐ เปนตน แตยังไมมีผูใดนําเอาเอกลักษณทางวัฒนธรรมเหลานั้นมา
ประยุกตใชกับเทคโนโลยีสมัยใหมในรูปแบบสติกเกอรไลนมากอน การศึกษาครั้งนี้จึงเปนการศึกษาวัฒนธรรมพื้นบานของกลุมชาติ
พันธไทยเบิ้งบานโคกสลุง และนําผลการศึกษาที่ไดมาออกแบบเปนตัวการตูนในรูปแบบสติกเกอรไลนใหตรงกับความตองการของ
ชุมชน ซึ่งจะเปนรูปแบบการสื่อสารในยุคปจจุบันที่ทันสมัยและเปนที่นิยมของบุคคลทั่วไป ที่สามารถดาวนโหลดมาใชงานในการ
สื่อสารในชีวิตประจําวันได เปนการประชาสัมพันธวัฒนธรรมของกลุมไทยเบิ้งใหเปนที่รูจักอีกชองทางหนึ่ง

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาวัฒนธรรมพื้นบานของไทยเบิ้งโคกสลุง จังหวัดลพบุรีในดานภาษาพูด การแตงกาย
2. เพื่อนําผลของการศึกษามาพัฒนาออกแบบเปนตัวการตูนในรูปแบบสติกเกอรไลน
3. เพื่อเปนการประชาสัมพันธวัฒนธรรมของไทยเบิ้งโคกสลุงใหบุคคลทั่วไปไดรูจักมากขึ้น

ขอบเขตของการวิจัย

ศึกษาวิเคราะหวัฒนธรรมพื้นบานของไทยเบิ้งบานโคกสลุง ในประเด็น
- ภาษาพูด
- การแตงกาย
1.ประชากรและกลุมตัวอยาง
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชวัฒนธรรมพื้นบานของไทยเบิ้งบานโคกสลุงในจังหวัดลพบุรีเปนกลุมประชากร
2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก วัฒนธรรมพื้นบานของไทยเบิ้งโคกสลุงที่โดดเดนและสอดคลองกับการออกแบบและ
การสรางบุคลิกภาพตัวการตูนที่นําเสนอเชนภาษาพูดและการแตงกาย
2.2 ตัวแปรตาม ไดแก องคความรูทางวัฒนธรรมไทยเบิ้งดานภาษาพูด การแตงกาย ตัวการตูนในรูปแบบ
สติกเกอรไลน ความนิยมในรูปแบบสติ๊กเกอรไลนที่พัฒนาขึ้น
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วิธีการดําเนินการวิจัย

1. แหลงขอมูล
หมูบานโคกสลุง อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การสํารวจ การสังเกต การสัมภาษณอยางไมเปนทางการ
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
เก็ บขอมู ลเอกสารและงานวิจั ยที่ เกี่ ยวข อง โดยการศึ กษาค นควา รวบรวมจากแหลงต างๆเชนสํ านั กวิทยบริการ
อินเทอรเน็ตและวิเคราะหขอมูลที่ได
เก็บขอมูลภาคสนาม โดยการสํารวจ บันทึกภาพนิ่งดวยกลองดิจิตอล การสัมภาษณปราชญชาวบานอยางไมเปน
ทางการ และการสังเกต
4. สถานที่ในการเก็บขอมูล
ภาคสนามลงพื้นที่เก็บขอมูลในหมูบานโคกสลุง อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
5. การจัดกระทําขอมูลและวิเคราะหขอมูล
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพดังนั้น การวิเคราะหขอมูลจึงดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีพรรณนา
วิเคราะห (Descriptive Analysis)โดยสรุปขอมูลจากขอมูลเอกสาร และขอมูลภาคสนาม

ผลการวิจัย

การศึกษาวัฒนธรรมพื้นบานของกลุมชาติพันธุ ไทยเบิ้ง บานโคกสลุง จังหวัดลพบุรี เพื่อการออกแบบสติกเกอรไลน
สําหรับประชาสัมพันธ ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคดังนี้
ไทยเบิ้ ง หรื อ ไทยเดิ้ ง เป น กลุ ม ชาติ พั น ธุ ที่ อ พยพมาจากเวีย งจั น ทร ประเทศลาว ในสมั ย รั ช กาลที่ ๔ แห ง กรุ ง
รัตนโกสินทร กระจายกันตั้งถิ่นฐานอยูตามภาคอีสานของไทย ในแถบจังหวัดนครราชสีมาหรือเหนือขึ้นไป เชน ที่อําเภอจัตุรัส
อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ และอีกหลายอําเภอของจังหวัดอื่นๆ ที่มีชายเขตติดกับจังหวัดนครราชสีมา แมจะเปนลาว
แตภาษาพูดจะแตกตางไปจากภาษากลุมชาติพันธุลาวกลุมอื่น คนไทยทางภาคอีสานจะเรียกพวกชนกลุมนี้วาเปนพวกที่พูด
ภาษาไทยโคราช ซึ่งสันนิษฐานวาเปนภาษาพูดที่ผสมผสานกันระหวางภาษาอีสานและภาษาไทยภาคกลาง ดังจะเห็นไดจากการที่
มีการใชคําศัพทคละกัน ระหวางภาษาไทยอีสานกับภาษาไทยภาคกลาง ชาวไทยเบิ้ง ในเขตจังหวัดลพบุรี เปนกลุมชาวไทยเบิ้ง
ที่อพยพโยกยายมาจากแถบโคราช จึงพบไดวาชาวไทยเบิ้งที่นี่ยังคงมีศิลปวัฒนธรรมประเพณีบางอยางที่ยังคงคลายกันกับ ชาว
ไทยเดิ้งที่โคราช เชน ชอบรองและฟงเพลงโคราชเปนตน ชาวไทยเบิ้งไดอพยพมาตั้งบานเรือนอยูเปนกลุมใหญในพื้นที่ตําบล
บานดีลังและในแถบลุมแมน้ําปาสัก ที่ตําบลโคกสลุง และตําบลมะนาวหวาน นอกจากนั้นยังอาศัยอยูที่ อําเภอชัยบาดาล
อําเภอโคกสําโรง อําเภอสระโบสถ จังหวัดลพบุรี และยังมีที่ตั้งถิ่นฐานกระจัดกระจายอยูในจังหวัดอื่น ๆ อีกไดแก อําเภอวังมวง
จังหวัดสระบุรี อําเภอศรีเทพ อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย จังหวัดชัยภูมิ ไทยเบิ้งคือ
กลุมชนที่ใชภาษาไทยกลาง เพียงแตสําเนียงเพี้ยน เหนอเทานั้น มีภาษาไทยลาวปนอยูบาง แตคําพื้นฐานทั่วไปตรงกับภาษาไทย
กลาง ชาวไทยเบิ้งมีขนบธรรมเนียม และวัฒ นธรรมคลายกลุมชนไทยภาคกลาง แตยังมีลักษณะบางอยางที่แสดงความเป น
เอกลักษณของกลุมชน เชน ภาษา ความเชื่อ เพลงพื้นบาน เครื่องมือเครื่องใชในการประกอบอาชีพ การละเลนรวมทั้งการทอผา
บานที่อยูอาศัยมีอัตลักษณที่เรียกเรือนฝาคอ เรือนฝาคอมีลักษณะคลายเรือนไทยภาคกลางคือ เปนบานใตถุงสูง เสาไมเต็ง
บันไดหันไปทางทิศตะวันออกหรือทิศเหนือ หลังคาทรงสูงเหมือนเรือนไทย มุงดวยแฝก มีหนาตางดานละ 1 บาน ประตูหองนอน
1 ประตู ลักษณะทําดวยไมเนื้อแข็ง การตอไมใชวิธีการเจาะ ฝากั้นดวยใบคอใชไมไผประกบใบคอทั้งสองดาน จึงเปนที่มาของชื่อ
เรียกเรือนฝาคอ สวนดานอาหารหลักของชาวโคกสลุงคือ ขาวเจา สวนกับขาวที่สําคัญ คือ น้ําพริก ผักตมตางๆ อาทิ ตําลึง
หนอไม บุกตม มะเขือตม ยอดกระถิน ผักแวน ยอดอีนุนตม ฯลฯ อาหารพวกแกง ผัด ทอด จะเหมือนกับคนไทยภาคกลางทั่วไป
สวนที่ตางจากที่อื่นที่เห็นไดชัดเจน เชน พริกกับเกลือ ตมยําอึง ปูหลนหรือลาบปู แกงหัวเอื้อง แกงมันเทียน แกงมันนก แกงมัน
เหลี่ยม แกงมันใหญ แกงแยใสเปราะใสขาวคั่ว ของกินเลนเชน ขาวกระดักงา เปนตน
ในดานภาษาพูดชาวไทยเบิ้งโคกสลุงมีสาํ เนียงภาษาพูดเปนเอกลักษณเฉพาะตัว สําเนียงที่เปลงออกมาฟงดูคลายสําเนียง
เหนอ คําพูดที่มีลักษณะคําศัพทเฉพาะและมักไดยินในประโยคที่พูดบอย เชน คําวา เบิ้ง เดิ้ง ดอก เหวย เดอ ผูวิจัยและชาวบาน
ผูนําชุมชนไดชวยกันคัดเลือกคําศัพทที่นิยมพูดกันในกลุมและมีความหมายสอดคลอง ใกลเคียงกับคําพูดและอารมณที่แสดงออก
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ที่ใชกับสติ๊กเกอรไลนในปจจุบันจํานวน 40 คํา เชน สวัสดี ขอบคุณ ดีใจ เสียใจ โกรธ งอน ฝนดี หัวเราะ ตกลง เยี่ยม ดีมาก
ตกใจ เพลีย เปนตน

ภาพ 1 ตัวอยางภาษาและคําพูดที่ใชในสติ๊กเกอรไลนปจจุบนั
คําในภาษาไทยเบิ้งจํานวน 40 คําที่ผูวิจัยไดวิเคราะหเปรียบเทียบกับคําที่ใชในสติ๊กเกอรไลนในปจจุบันมีดังนี้
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

คํา

ความหมาย

ดีเออะ
เบย สวยครัน
อะไรซะและ
เบย
ตายมอด
กินขาวกันเดอ
ตะเกาะ
ไมจริงซักนอย
มัวเมาไมนิยม
ขอบคุณเดอ
ขอโทษเดอ
ขะหยุบ
จั้กกะลืน
กะเหลินเปน
ใหมันรูซะเบิ้ง
หิวนอนเออะ
ไมพอจอมแระดอก
ไปเบิ้ง
กะเดี๋ยว
งอมพระราม

ดี ดีแลว
สวยมาก
อะไรนะ
ตกใจ
การแชงใหตายมอดไหม
กินขาวกันนะ
นาสงสาร
ไมเปนความจริง
การปฏิเสธ ไมเอา ไมทํา รําคาญ
ขอบคุณนะ
ขอโทษนะ
ตกใจสุดขีด
ขยะแขยง
ซุมซาม
ใหมันรูซะบาง
งวงนอน
มีนอยไมพอทําอะไร
ไปดวย
รอแปบ
บอบช้ํา
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ลําดับที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

คํา
จั้กกะเดียม
ดีเกิ้น
ตาทะเล็ด
เต็มปริบ
ทะลึ้น
ระยึ้บ
สอพลอ
ดูทําเขานั่น
ตาแจง
ตีนเริ่ด
รึ
คิดถึงเออะ
จังนอ
ขงลง
ไปดีมาดีเดอ
หยึง่
วายตาเถร
รึบ้
เออ
ไมใชดอก

ความหมาย
จั้กกะจี้
ดีมากไป
มองตาถลน
มากเกิน
ทะเลน
เต็มไปหมด
ประจบ
ทําไมถูก
เห็นความจริง
ตีนลอย
เหรอ
คิดถึงนะ
ตอวา ตัดพอ
หมดตัว
เดินทางปลอดภัย
ตายหยังเขียด
คุณพระชวย
เนี้ยบมาก
ตกลง
ไมใชหรอก

ดานการแตงกาย ผูหญิงสูงอายุจะนุงโจงกระเบน ใสเสื้อะโจม หรือเสื้อ อีหิ้วมีหลายสี เชน สีขาว สีเหลือง สีฟา สีครีม สี
แดง ผาขาวมาพาดบานิยมกินหมากและสะพายยาม ผาโจงกระเบน เปนผาพื้นทอมือสีเขม เชน สีน้ําตาล สีกรมทา สีมวง สีเขียว
สีฟา คาดเข็มขัด ผูชาย นุงโจงกระเบน หรือกางเกงขากวย กางเกงขายาว เสื้อคอกลม มีผาขาวมาพาดบาหรือเคียนเอว ชายชาว
โคกสลุงนิยมสะพายยามจนเปน อัตลักษณเฉพาะตนของชาวไทยเบิ้ง

ภาพ 2 การแตงกายของชาวไทยเบิ้งทั้งหญิงและชาย
จากนั้นนําผลของการศึกษามาพัฒนาออกแบบภาพรางโดยการศึกษาภาพการตูนสติ๊กเกอรไลนในปจจุบันที่ทําเปน
อัตลักษณเฉพาะถิ่นเชนการสติ๊กเกอรไลนของภาคเหนือและภาคใต พบวาในการสรางอัตลักษณของชาติพันธุสามารถนําการแตง
กาย และภาษาพูดเฉพาะถิ่นมาออกแบบได
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ภาพ 3 ตัวอยางการออกแบบสติก๊ เกอรไลนที่เปนอัตลักษณของภาคเหนือและภาคใต
จากนั้นผูวิจัยไดออกแบบเปนตัวการตูนที่เปนรูปแบบที่แสดงอัตลักษณของไทยเบิ้งโคกสลุงจากขอมูลที่ไดจากการวิจัยในรูปแบบ
สติกเกอรไลน จํานวน 40 รูปแบบ ขั้นตอนการออกแบบมีดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 รางภาพจากขอมูลที่ไดเปนภาพลายเสนโดยใชภาพตัวแทนผูหญิง ผูชายและผูสูงวัย

ภาพ 4 ขั้นตอนที่ 1 รางภาพการตูนจากอัตลักษณการแตงกายของชาวไทยเบิ้งทั้งหญิงและชาย
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ภาพ 5 ภาพรางการตูนสติ้กเกอรไลนในทาทางและอารมณตางๆ
ขั้นตอนที่ 2
เมื่อรางภาพลายเสนเสร็จนํามาลงสีในคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรม Adobe illustrator ใสภาษาที่เปนอัตลักษณของไทยเบิ้ง
พรอมทั้งนําเขาสูโปรแกรมดาวนโหลดพรอมใชงาน

ภาพ 6 ตัวอยางบางสวนของการตูนสติกเกอรไลนไทยเบิง้ ที่เสร็จสมบูรณพรอมดาวนโหลด
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ภาพ 7 การตูนสติกเกอรไลนไทยเบิ้งที่พรอมดาวนโหลดใน thaibung สติ้กเกอรไลน line store
ผลจากการสํารวจความนิยมในการใชงานพบวามีผดู าวนโหลดสติ้กเกอรไลนของไทยเบิ้งมีจาํ นวนกวา 984 ราย ขอมูล
จาก https://store.line.me/ เมือ่ วันที่ 31 กันยายน 2561

อภิปรายผล

จากผลการศึกษาพบวาในดานภาษาชาวไทยเบิ้ง โคกสลุงมีสําเนียงภาษาพูด มีคําศัพทที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัว สําเนียงที่
เปลงออกมามีเสียงที่เหนอตางจากเสียงของคน ภาคกลางสอดคลองกับ ภูธร ภูมะธน, 2541 {3] สุรชัย เสือสูงเนิน, 2548 [4] และ
สุธาทิพย ธีรานุวรรตน, 2545 [5] ที่กลาววา ภาษาพูดของไทยเบิ้งเปนภาษาที่แปลกไปจากภาษากลางและมักไดยินในประโยคที่
พูดเสมอ เชน คําวา เบิ้ง เดิ้ง ดอก เหวย เดอ อาทิ ขอกินเบิ้ง ไมใดดอก อะไรเหวย ไปละเดอ ฯลฯ เปนที่นาสังเกตวา การพูดจา
ดังกลาวมักมีคําวา “เบิ้ง” เปนสวนประกอบ หลังจากนั้นไดทําการประชุมกลุมยอยในกลุมไทยเบิ้งเพื่อคดเลือกคําศัพทสําหรับใช
ในการออกแบบจํานวน 40 คําที่สอดคลองกับการใชคําในสติ้กเกอรไลนทั่วไปในทองตลาด และดานการแตงกาย ผูหญิงสูงอายุจะ
นุงโจงกระเบน ใสเสื้อคอกระโจม หรือเสื้อ อีหิ้วมีหลายสี เชน สีขาว สีเหลือง สีฟา สีครีม สีแดง ผาขาวมาพาดบานิยมกินหมาก
และสะพายยาม ผาโจงกระเบน เปนผาพื้นทอมือสีเขม เชน สีน้ําตาล สีกรมทา สีมวง สีเขียว สีฟา คาดเข็มขัด ผูชาย นุงโจง
กระเบน หรือกางเกงขากวย กางเกงขายาว เสื้อคอกลม มีผาขาวมาพาดบาหรือเคียนเอว ชายชาวโคกสลุงนิยมสะพายยามจนเปน
อัตลักษณเฉพาะตนของชาวไทยเบิ้ง สอดคลองกับผลการวิจัยของชาญวิทย ตรีประเสริฐ. 2548 [6] ที่พบวา ชาวไทยเบิ้ง เปนคน
เรียบงาย จึงมีการแตงกายแบบธรรมดา แตละคนมีเสื้อผาเทาที่จําเปน การแตงกายของกลุมชนนี้ มีลักษณะดังตอไปนี้ ผูหญิง นุง
ผาโจงกระเบน เปนผาพื้นทอมือสีเขม เชน สีดํา สีน้ําตาล สีกรมทา คาดเข็มขัดเงิน เข็มขัดทอง หรือเข็มขัดนาก สวมเสื้อตัดเย็บ
จากผาฝ ายทอมือ เชน กัน เสื้อที่ นิ ยมใชเรียกวา เสื้อ “คอกระโจม” และเสื้อ “อี แปะ” เสื้อ คอกระโจม เปน เสื้อ ที่มี ลัก ษณะ
เหมือนกับเสื้อชั้นใน มีสายคลองบาทั้งสองขางขนาดของสายคลองบากวางประมาณหนึ่งเซนติเมตรถึงหนึ่งเซนติเมตรครึ่ง มีขอบที่
เหนืออกพอดีตัว กวางประมาณสามเซนติเมตรถึงหนึ่งเซนติเมตรครึ่ง ใตขอบจะเย็บแบบจีบหรือรูดเล็ก ๆ เพื่อใหสวมใสสบาย ตัว
เสื้อยาวลงมาถึงสะโพกบน สวมแบบลอยชาย สีเสื้อมักจะเปนสีขาวหรือสีออน ตรงขอบอาจจะติดลูกไมถักดวยมือทําใหดูสวยงาม
มากขึ้นเสื้ออีแปะ เปนเสื้อที่มีลักษณะคลายกับเสื้อชั้นในเชนเดียวกัน คอกลม คอเสื้อดานหนาลึกมากกวาดานหลัง เย็บตะเข็บคู
โคงตามเกร็ดทรงจากวงแขนถึงชายเสื้อ ทําใหเสื้อเขารูปพอดีตัว ติดกระดุมดานหนาประมาณ 3 เม็ด มีความยาวถึงเอว
หลังจากไดนั้นผูวิจัยไดนําผลการวิจัยมาพัฒนาออกแบบเปนการตูนในรูปแบบสติกเกอรไลน โดยการนําอัตลักษณของไทย
เบิ้งทั้งดานภาษาและการแตงกายมาออกแบบใหดูนารัก รวมสมัยโดยใชตัวแทนของเด็กชาย เด็กหญิงและผูหญิงสูงวัยทําทาทาง
ตางๆในการแสดงอารมณความรูสึกจากคําศัพทที่ไดเลือกไว โดยการออกแบบไดศึกษารูปแบบสติ้กเกอรไลนทั่วไปในทองตลาด
และออกแบบใหสอดคลองกันในดานอารมณและการแสดงทาทาง เมื่อออกแบบเสร็จไดใหชุมชนชวยกันปรับแกรูปแบบใหตรง
ความตองการของชุมชน จากนั้นนําเขาสูกระบวนการสมัครเพื่อใชงานทางแอปพิเคชั่นไลน โดยจะมีเจาหนาที่พิจารณา หลังจาก
ผานการพิจารณา จึงพรอมเขาสูกระบวนการใชงาน จากการสังเกตในกระบวนการอบรมการใชสติกเกอรไลน กลุมเยาวชนจะให
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ความสนใจมากและกลุมชาวบานวัยกลางคนและสูงวัยที่เริ่มใชเฟสบุคและแอปพิเคชั่นไลนมีความตื่นเตนและสนใจที่จะนําไปใช
บางสวนใหความเห็นวาควรจะพัฒนาตอไป ปจจุบันมีกลุมเยาวชน ชาวบานไทยเบิ้ง และบุคคลทั่วไปเริ่มดาวนโหลดสติกเกอรไลน
ที่ พั ฒ นาขึ้ น ไปใช แ ล ว จํ า นวนมาก ได ผ ลตอบรั บ ที่ ดี สอดคล อ งกั บ สภาพสั ง คมไทยในป จ จุ บั น ที่ นิ ย มใช ก ารสื่ อ สารจาก
โทรศัพทมือถือและแอปพิเคชั่นตางๆมากกวา 33 ลานคน

ขอเสนอแนะ

การศึกษาวิจัยวัฒนธรรมพื้นบานของกลุมชาติพันธุ ไทยเบิ้ง บานโคกสลุง จังหวัดลพบุรี เพื่อการออกแบบสติกเกอรไลน
สําหรับประชาสัมพันธนั้นยังมีขอบกพรองและสิ่งที่จะพัฒนาตอยอดอีกหลายประเด็น ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะใหกับผูสนใจที่จะทํา
การวิจัยใหสมบูรณยิ่งขึ้นดังนี้
1. ควรออกแบบสติกเกอรไลนใหเปนภาพการตูนเคลื่อนไหว และมีเสียงพูดประกอบเปนสําเนียงไทยเบิ้งจะทําให
สามารถสื่ออารมณความรูสึกไดดียิ่งขึ้น
2. ออกแบบโดยใชภาพถายของชาวไทยเบิ้งมาตัดตอใหเปนภาพเคลื่อนไหว จะไดความรูสึกเหมือนจริง
3. ออกแบบสติกเกอรไลนในกลุมชาติพันธุอื่นๆในจังหวัดลพบุรีเชน ไทยพวน มอญ ลาวแงว เปนตน
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บทคัดยอ
วัตถุประสงคของการวิจัย คือ 1) เพื่อวิเคราะหขอมูลสารสนเทศดานการท อ งเที่ย วของในอุท ยานประวัติศ าสตร
กําแพงเพชร 2) เพื่อพัฒนาและประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันบนสมารตโฟนโดยใชเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงสําหรับการ
ทองเที่ยวอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร และ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของการพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมารตโฟนโดยใช
เทคโนโลยีภาพเสมือนจริงสําหรับการทองเที่ยวอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ การสํารวจ การ
สัมภาษณเจาะลึก การสังเกตแบบมีสวนรวม แบบสอบถาม และประชุมสัมมนา เพื่อการพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมารตโฟนโดยใช
เทคโนโลยีภาพเสมือนจริงสําหรับการทองเที่ยวอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร โดยมีการพัฒนา 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1
วิเคราะหขอมูลสารสนเทศดานการทองเที่ยวอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร ขั้นที่ 2 พัฒนาและสรางแอปพลิเคชันบนสมารต
โฟนโดยใชเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงสําหรับการทองเที่ยวอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร ขั้นที่ 3 ประเมินคุณภาพของแอป
พลิเคชันบนสมารตโฟนโดยใชเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงสําหรับการทองเที่ยวอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร ขั้นที่ 4 ประเมิน
ความพึงพอใจของแอปพลิเคชันบนสมารตโฟนโดยใชเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงสําหรับการทองเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร
กําแพงเพชร ขั้นที่ 5 สรุปและอภิปรายผลขอเสนอแนะ ผลการประเมินความคุณภาพแอปพลิเคชัน พบวา อยูในระดับเหมาะสม
มาก มีคาเฉลี่ย 4.23 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.08 และผลประเมินความพึงพอใจของนักทองเที่ยว พบวา อยูในระดับ
เหมาะสมมาก มีคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คําสําคัญ : เทคโนโลยีภาพเสมือนจริง สมารตโฟน แอปพลิเคชัน อุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร รูปแบบสันนิษฐาน
โบราณสถาน

ABSTRACT
The objectives of this research are comprised of three sections 1) To analyze the tourist information
of Kamphaengphet Historical Park, 2) To development and evaluation of an application on a smart phone
applications using augmented reality technology in tourism of Kamphaeng Phet Historical Park, and 3) to
evaluate the satisfaction of application development on smart phone applications using augmented reality
technology for Kamphaeng Phet Historical Park’s tourism. The research tools included in-depth interview
participated observation questionnaires and seminar. For the development of smart phone applications using
augmented reality technology for Kamphaeng Phet Historical Park’s tourism there are 5 steps of development
more deployed 1) To analyze tourist information in Kamphaengphet Historical Park, 2) to develop and create
smart phone using augmented reality technology for Kamphaeng Phet Historical Park’s tourism, 3) to evaluate
the quality of the application on the smart phone using augmented reality technology for Kamphaeng Phet
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Historical Park’s tourism, 4) to evaluate the satisfaction of the smartphone application using virtual reality
technology for Kamphaeng Phet Historical Park’s tourism and, 5) to summarize and discuss the feedback.
Assessment of the quality of an application that is very well suited to an average of 4.23 and the standard
deviation of 0.08. Moreover, the evaluation of tourist satisfaction is very good with an average of 4.28 and the
standard deviation of 0.01
Keyword : Augmented reality, Smart Phone, Application, Tourist, Historical Park, Ruins and Reconstructed

บทนํา

การเปดตัวโทรศัพทมือถือรุนใหมเปนอีกหนึ่งนวัตกรรมที่สามารถที่สามารถตอบโจทยนโยบายไทยแลนด 4.0 ไดเปน
อยางดี ดวยการทํางานที่นอกเหนือจากการโทรออกและรับสายแลว ยังใชงานไดสารพัดประโยชนเรียกวา “สมารตโฟน” การ
สื่อสารบนโลกจึงพัฒนากาวไปสูยุคที่ทุกคนสวนใหญตองแสวงหา เพื่อที่จะมีสมารตโฟนเปนของตัวเอง ดังที่นิยมเรียกยุคนี้กันวา
“ยุคแหงสมารตโฟน” สมารตโฟนเปนที่นิยมอยางแพรหลายในปจจุบันเปนผลมาจากความสามารถของสมารตโฟนสามารถ
ทํางานไดหลากหลาย สามารถรองรับการใชงานอินเทอรเน็ตผาน 4G WiFi และสามารถใชงานโซเชียลเน็ตเวิรคและแอปพลิเคชัน
ซึ่งเปนทางเลือกสําหรับสมารตโฟนในยุคที่ 4 ที่มีการใชงานที่รวดเร็วทําใหการใชงานผานอุปกรณสื่อสารเติบโตขึ้นอยางกาว
กระโดด เทคโนโลยีการสื่อสารมีการนําไปใชในวงกวางในการเชื่อมโยงผูคนเขาหากัน เหตุผลดังกลาวทําใหโลกกาวไปสูการ
เปลี่ยนแปลงและสงผลทําใหมีการปรับกลยุทธดานการตลาดใหทันกับสังคมใหมที่เรียกวา “ยุคของโลกดิจิทัล” ผูใชสวนใหญใช
ในทางติดตอสื่อสารผานโซเชียลมีเดียผานโปรแกรมในลักษณะซอฟตแวร (Software) ที่เรียกวา “แอปพลิเคชัน (Application)”
เปนโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณเคลื่อนที่ที่พัฒนาใหใชกับสมารตโฟนโดยโปรแกรมจะชวยตอบสนองความตองการของผูใช
และยังสนับสนุนใหผูใชโทรศัพทไดใชงานงายยิ่งขึ้น แอปพลิเคชันสามารถใชงานบนระบบปฏิบัติการบนโทรศัพทมือถือสมารต
โฟน โดยมีหลายมีบริษัทที่เปนผูผลิตและพัฒนาระบบเพื่อรองรับกับสมารตโฟนรายใหญคือ ไอโอเอส (IOS) เปนของบริษัทแอป
เปล ดาวนโหลดโดยผานทางแอปสโตร (App Store) และแอนดรอยด (Android) ของบริษัทกูเกิลสามารถรองรับสมารตโฟนได
เชนเดียวกัน ดาวนโหลดโดยผานทาง กูเกิลเพลยสโตร (Google Play Store) ในระบบเครือขายของบริษัทกูเกิล (สุชาดา พลาชัย
ภิรมยศิล, 2554, หนา 110-115) นอกจากการที่ระบบฟงกชันในสมารตโฟนสามารถทํางานไดเกินความคาดหมาย สมารตโฟนจึง
ไดเปนสวนหนึ่งในการสรางความสะดวกสบายใหกับชีวิตประจําวันอีกดวย ทําใหสมารตโฟนเปนสวนหนึ่งของวิถีการดําเนินชีวิต
ของมนุษยในปจจุบัน
เทคโนโลยีออคเมนเต็ดเรียลลิตี้ หรือเรียกสั้น ๆ วา AR เปนอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่มีการพัฒนามาอยางตอเนื่องจาก
เทคโนโลยีคิวอาร (QR) เพื่อใชงานในดานการใหขอมูลที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีออคเมนเต็ดเรียลลิตี้ (Augmented
Reality) เปนเทคโนโลยีใหมที่ผสมผสานกันระหวางโลกแหงความจริง (Real World) กับโลกเสมือนจริง (Virtual World) เมื่อ
เอามารวมกันจะเรียกวาความจริงเสมือน และระบบเสมือนจริงเสริมหรือภาพเสมือนจริง เทคโนโลยีภาพเสมือนจริง มีจุดประสงค
เพื่อเสริมความเปนจริงในโลกจริงมากกวาการสรางสภาพแวดสภาพแวดลอมเทียมรอบ ๆ ซึ่งมีการปฏิสัมพันธในเวลาจริง และ
สามารถสรางภาพในระบบเปนในรูปแบบสามมิติ ที่สามารถเขาไปซอนทับกับสภาพแวดลอมจริงเพื่อเปนการขยายสภาพแวดลอม
ความจริงเขาไปสูสภาพแวดลอมที่เสมือนจริงอีกดวย(Real time) (Azuma, 1997, P.355-385 ) การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร
และวัฒนธรรมเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่ทํารายไดใหกับประเทศไทย เปนการทองเที่ยวในลักษณะยอนยุคและมีประวัติศาสตร
ยาวนานในสมั ย อดี ด ตกาลของประเทศไทย การให ข อ มู ล ข า วสารเชิ ง ประวั ติ ศ าสตร เ ป น การใช สื่ อ ในรู ป แบบหนึ่ ง ที่ ทํ า ให
นักทองเที่ยวรับรูและเขาใจในขาวสารขอมูลสารสนเทศทางประวัติศาสตร สื่อที่ใชทั่วไปในการใหขอมูลแกนักทองเที่ยวในอุทยาน
ประวัติศาสตรมีหลายรูปแบบและมีหนาที่แตกตางกันออกไป
ผูวิจัยมีแนวคิดในการใหขอมูล โดยการใชเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาชวยในเรื่องการใหขอมูลของโบราณสถานในอุทยาน
ประวัติศาสตรกําแพงเพชร ซึ่งเปนการพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมารตโฟนเกี่ยวกับการใหขอมูลสารสนเทศที่ทดแทนหนังสือคูมือ
แนะนําการทองเที่ยวหรือเว็บไซตทองเที่ยว รวมไปถึงขอมูลสารสนเทศดานการชวยเหลืออื่น ๆ และนําเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง
เขามาผสมผสานกับแอปพลิเคชันบนสมารตโฟน เพื่อทําใหขอมูลในระบบเปนรูปแบบเวลาจริง ที่เหมาะสม โดยการระบุตําแหนง
พิกัดบนพื้นผิวโลกเวลานักทองเที่ยวคนหาตําแหนงโบราณสถานและสามารถสรางโบราณสถานในรูปแบบ 3 มิติทับซอนกับ
โบราณสถานจริง เมื่อนักทองเที่ยวตองการขอมูลจากโบราณสถานระบบจะทําการใหขอมูลที่อยูในรูปแบบเวลาจริง เมื่ออยูใน
บริเวณตําแหนงของโบราณสถานที่นักทองเที่ยวไดเขามาเที่ยวชมอีกดวย เทคโนโลยีเหลานี้จะนํามาประยุกตเพื่อสรางระบบ
บริ ก ารข อ มู ล สารสนเทศดา นการท อ งเที่ ย วอุ ท ยานประวัติ ศ าสตรด ว ยแอปพลิเ คชั น ข อ มู ลการท อ งเที่ ยวโดยใช เ ทคโนโลยี
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ภาพเสมือนจริงสําหรับนักทองเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร โดยตอบสนองขอมูลของระบบภาพเสมือนจริงกับตํา
เหนงโบราณสถานและการใชง านในเวลาจริ งบริเ วณโบราณสถานเปน การเพิ่มความสมจริ งและงายตอ การใหข อมูล ให แ ก
นักทองเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อวิเคราะหขอมูลสารสนเทศดานการทองเที่ยวของในอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร
2. เพื่อพัฒนาและประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันบนสมารตโฟนโดยใชเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงสําหรับการ
ทองเที่ยวอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของการพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมารตโฟนโดยใชเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงสําหรับการ
ทองเที่ยวอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร

วิธีดําเนินการวิจัย

ผูวิจัยใชวิธีวิทยาแบบผสมผสาน กลาวคือ การศึกษาเชิงประวัติศาสตรที่เกี่ยวของกับพื้นที่เปาหมายไมวาจะเปนเอกสาร
หรือประวัติศาสตรจากการบอกเลาก็ตาม อีกทั้งการวิจัยเชิงสํารวจเพื่อศึกษาพื้นที่และโครงสรางองคประกอบของโบราณสถาน
หลังจากนั้นจึงศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณเจาะลึก และสังเกตแบบมีสวนรวม รวมถึงการกลุมสัมมนา ซึ่งสามารถ
อธิบายตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 วิเคราะหขอมูลสารสนเทศดานการทองเที่ยวอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชวิธีวิทยาแบบผสมผสานในการวิจัยเชิงประวัติศาสตรการวิจัยเชิงสํารวจเพื่อวิเคราะหขอมูล
สารสนเทศดานการทองเที่ยวอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชรชุมชนที่อยูในพื้นที่เปาหมาย หลังจากนั้นจึงศึกษาเชิงคุณภาพ
โดยการสังเกตการมีสวนรวม และการสัมภาษณแบบเจาะลึก ไดแก การศึกษาภาคเอกสาร วิธีศึกษาเชิงสํารวจ วิธีการศึกษาเชิง
คุณภาพไดจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก การสังเกตแบบมีสวนรวม โดยมีรายละเอียดในการดําเนินงานการวิเคราะหขอมูล
สารสนเทศดานการทองเที่ยวอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชรไวดังนี้ 1.ดานสื่อสิ่งพิมพ 2.ปายอํานวยความสะดวก 3.สัญลักษณ
4.โมเดลจําลอง 5.สื่อโซเชียลมีเดีย 6.ศูนยใหขอมูล 7.การใชภาพและสัญลักษณตามปายตาง ๆ ของอุทยานประวัติศาสตร 8.
ลักษณะโครงสรางสถาปตยกรรมโบราณที่ในอุทยานประวัติศาสตร 9.ขอมูลเชิงประวัติศาสตรตามโบราณสถานในอุทยาน
ประวัติศาสตร 10.ขอมูลรานอาหาร 11.ขอมูลที่พัก 12. ขอมูลการขนสง 13.กิจกรรมทางอุทยานประวัติศาสตร 14.ขอมูลทาง
ประวัติศาสตร 15.ขอมูลสถานที่ทางประวัติศาสตร 16.ขอมูลรูปแบบสันนิษฐานโครงสรางโบราณสถาน 17.ขอมูลการใหบริการ
เสนทาง 18.ขอมูลที่พัก 19.ขอมูลรานอาหาร การสัมภาษณแบบเจาะลึกมีประชากรและกลุมตัวอยางที่เปนบุคลที่มาเที่ยวหรือมา
ใชบริการและบุคคลที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวอุทยานประวัติศาสตรโดยใชวิธีการเลือกแบบลูกโซ โดยใชกลุมตัวอยางจํานวน
23 ทาน ไดแก นักวิชาการโบราณคดี จํานวน 2 ทาน ตัวแทนหนวยงานราชการ จํานวน 2 ทาน ตัวแทนนักทองเที่ยว จํานวน 14
ทาน และตัวแทนผูประกอบการทางการทองเที่ยว จํานวน 5 ทาน
ขั้นที่ 2 พัฒนาและสรางแอปพลิเคชันบนสมารตโฟนโดยใชเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงสําหรับการทองเที่ยวอุทยาน
ประวัติศาสตรกําแพงเพชร
1. การพัฒนารูปแบบของขอมูลสารสนเทศดานการทองเที่ยวอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร
การวิเคราะหเพื่อใหไดเกณฑการใหขอมูลแอปพลิเคชันบนสมารตโฟนโดยใชเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงสําหรับการ
ท อ งเที่ ย วอุ ท ยานประวั ติศ าสตรกํ าแพงเพชรตามขั้น ที่ 1 เพื่ อ วิ เ คราะห ข อมู ลสารสนเทศดา นการท องเที่ ยวของในอุทยาน
ประวัติศาสตรกําแพงเพชรโดยการวิเคราะหเปรียบเทียบในมิติตาง ๆ เพื่อใหไดเกณฑมาตรฐานการใหขอมูลแกนักทองเที่ยว
นํ า ไปสู ขั้ น ตอนในการพั ฒ นา โดยวิ เ คราะห จ าก รู ป แบบของการให ข อ มู ล ด า นสารสนเทศทั่ ว ไปในการท อ งเที่ ย วอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร รูปแบบการใหขอมูลดานประวัติศาสตรโบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร รูปแบบความตองการ
การใหขอมูลสารสนเทศในการทองเที่ยวอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร
2. การพัฒนารูปแบบของเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงสําหรับขอมูลสารสนเทศดานการทองเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร
กําแพงเพชร
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2.1 การวิเคราะหมาตรฐานการใชงานเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง โดยการศึกษาเอกสาร วรรณกรรม งานวิจัยที่
เกี่ยวของกับเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงจากทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อใหไดเกณฑมาตรฐานของการใหขอมูลในรูปแบบ
เทคโนโลยีภาพเสมือนจริง 20 เรื่อง
2.2 การวิเคราะหรูปแบบเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง โดยวิเคราะหจากคุณสมบัติโปรแกรมสรางภาพเสมือนจริงและ
วิเคราะหชุดพัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง
2.3 พัฒนาโมเดล 3 มิติรูปแบบสันนิษฐานโบราณสถานและกําหนดพิกัดของการเกิดภาพเสมือนจริง
3. การพัฒนารูปแบบของแอปพลิเคชันการทองเที่ยวอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร
3.1 การวิเคราะหอัตลักษณของอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร
3.2 การวิเคราะหการออกแบบกราฟกบนแอปพลิเคชันบนสมารตโฟน โดยการศึกษาเอกสาร วรรณกรรม งานวิจัยที่
เกี่ยวของกับเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงจากทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อใหไดเกณฑมาตรฐานของการใหขอมูลในรูปแบบ
เทคโนโลยีภาพเสมือนจริง 20 เรื่อง
3.3 การวิเคราะหการออกแบบแอปพลิเคชันบนสมารตโฟน โดยการศึกษาเอกสาร วรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
เทคโนโลยีภาพเสมือนจริงจากทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อใหไดเกณฑมาตรฐานของการใหขอมูลในรูปแบบเทคโนโลยี
ภาพเสมือนจริง 20 เรื่อง
3.4 การออกแบบกราฟ ก และการออกแบบแอปพลิ เ คชั น โดยใช ผ ลการวิ เ คราะห จ ากอั ต ลั ก ษณ ข องอุ ท ยาน
ประวัติศาสตรกําแพงเพชร ขอมูลสารสนเทศ และการออกแบบสวนตอประสานกับผูใช
3.5 การประเมินความพึงพอใจการออกแบบกราฟกและแอปพลิเคชันจากผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 คน
3.6 วิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจการออกแบบจากผูทรงคุณและปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําเพื่อนําไป
พัฒนาแอปพลิเคชันตนแบบ
3.7 การพัฒนาแอปพลิเคชันตนแบบ
ขั้นที่ 3 ประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันบนสมารตโฟนโดยใชเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงสําหรับการทองเที่ยว
อุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร
1. การประเมินคุณภาพเกณฑการออกแบบ โดยใชวิธีการสัมมนาตรวจประเมินรูปแบบแอปพลิเคชันบนสมารตโฟน
โดยใชเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงสําหรับการทองเที่ยวอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร โดยการจัดประชุมสัมมนาและการตรวจ
ประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันบนสมารตโฟนโดยใชเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงสําหรับการทองเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร
กําแพงเพชร จาก ผูทรงคุณวุฒิดานคอมพิวเตอร นักวิชาการณโบราณคดี ผูทรงคุณวุฒิดานออกแบบ ตัวแทนนักทองเที่ยว
ตัวแทนผูประกอบการทางการทองเที่ยว
2. วิเคราะหผลการประเมินคุณภาพการพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมารตโฟนโดยใชเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงสําหรับ
การทองเที่ยวอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร
3. ปรับปรุงแกไขแอปพลิเคชันตามคําแนะนําจากผูทรงคุณวุฒิเพื่อพัฒนาการใชงานแอปพลิเคชันใหมีคุณภาพมากขึ้น
ขั้นที่ 4 ประเมินความพึงพอใจของแอปพลิเคชันบนสมารตโฟนโดยใชเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงสําหรับ การ
ทองเที่ยวอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร
1. แอปพลิเคชันที่ไดรับการปรับปรุงแกไข ผูวิจัยไดทําการทดสอบการใชงานจริงโดยการนําแอปพลิเคชันไปใชกับ
สภาพแวดลอมและการใชงานจริงพรอมทําการประเมินความพึงพอใจที่มีตอแอปพลิเคชันบนสมารตโฟนโดยใชเทคโนโลยี
ภาพเสมือนจริงสําหรับการทองเที่ยวอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชรจากกลุมตัวอยางนักทองเที่ยว จํานวน 385 คน โดยการ
คํานวณขนาดตัวอยางดวยวิธีของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973, p. 125)
2. วิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจจากนักทองเที่ยวที่มีการพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมารตโฟนโดยใชเทคโนโลยี
ภาพเสมือนจริงสําหรับการทองเที่ยวอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร
3. ปรับปรุงแกไขแอปพลิเคชันที่ไดจากการใชงานจริงของนักทองเที่ยวในสวนของขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากผูใชงานที่
หลากหลาย เพื่อพัฒนาเปนแอปพลิเคชันใหมีความเสถียรตอการใชงานและสมบูรณแบบมากขึ้นตอไป
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สรุปผลการวิจัย

จากการดําเนินการวิจัยเรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมารตโฟนโดยใชเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงสําหรั บ การ
ทองเที่ยวอุทยานประวัติศ าสตรกําแพงเพชรมีผลสรุปการทํา งานคือ วัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหขอมูลสารสนเทศด านการ
ทองเที่ยวของในอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร โดยมีขั้นตอนดังนี้
การวิเคราะหรูปแบบการใหขอมูลดานสารสนเทศทั่วไปในการทองเที่ยวอุทยานประวัติศาสตรในเรื่องของการใชสื่อ
ประชาสัมพันธสารสนเทศของอุทยานประวัติศาสตร 10 แหง แสดงใหเห็นถึงการใชส่ือประชาสัมพันธดานขอมูลสารสนเทศกับ
นักทองเที่ยวที่แตกตางกันออกไปตามพื้นที่ของแตละหนวยงาน ผูวิจัยไดสํารวจพื้นที่เก็บขอมูลทั้งหมดไดผลวิเคราะหการใหขอมูล
สารสนเทศพบวามีทั้งหมด 21 ขอมูล ไดแก 1. แผนพับแนะนําอุทยาน 2. หนังสือแนะนําอุทยาน 3. บัตรเขาชมอุทยาน 4. ปาย
บอกทาง 5. ปายชื่อและขอมูลโบราณสถาน 6. ปายบอกกฎระเบียบ 7. ปายบอกเวลาเปด-ปด 8. ปายบอกคาธรรมเนียม 9. ปาย
บอกกิจกรรม 10. ปายตูรับความคิดเห็น 11. ปายแผนที่อุทยาน 12. ปายจําหนายบัตร 13. สัญลักษณหามฝาฝน 14. สัญลักษณ
หองน้ํา 15. สัญลักษณอินฟอรเมชั่น 16. สัญลักษณจําหนายบัตร 17. ศูนยขอมูลพื้นฐาน 18. โมเดลจําลองแผนที่และวัด 19.
เฟสบุค 20. อีเมล 21. เว็บไซด และเมื่อนํามาวิเคราะหและเปรียบเทียบการใชขอมูลสารสนเทศของอุทยานประวัติศาสตร
กําแพงเพชร ผลการวิเคราะหไดจําแนกประเภทขอมูลที่สามารถใชไดกับอุทยานประวัตศิ าสตรกําแพงเพชรออกเปน 6 ประเภท
คือ 1. ประเภทปายอํานวยความสะดวกมีขอมูลจํานวน 10 ขอมูล ไดแก ปายบอกทาง ปายชื่อและขอมูลโบราณสถาน ปายบอก
กฎระเบียบ ปายบอกเวลาเปด-ปด ปายตูรับความคิดเห็น ปายแผนที่อุทยาน ปายจําหนายบัตร และปายหองน้ํา 2. ประเภท
สัญลักษณมีขอมูลจํานวน 5 ขอมูล ไดแก สัญลักษณหามฝาฝน สัญลักษณหองน้ํา สัญลักษณอินฟอรเมชั่น สัญลักษณมรดกโลก
และสัญลักษณจําหนายบัตร 3. ประเภทโซเชียลมีเดียมีขอมูลจํานวน 1 จํานวน ไดแก เฟสบุค 4. ประเภทสิ่งพิมพมีขอมูลจํานวน
3 ขอมูล ไดแก แผนพับแนะนําอุทยาน หนังสือแนะนําอุทยาน และบัตรเขาชมอุทยาน 5. ประเภทศูนยใหขอมูลอินฟอรเมชั่น มี
ขอมูลจํานวน 1 จํานวน ไดแก ขอมูลพื้นฐาน 6. ประเภทโมเดลจําลองมีขอมูลจํานวน 1 จํานวน ไดแก โมเดลจําลองแผนที่และ
วัด
การวิเคราะหรูปแบบการใหขอมูลสารดานประวัติศาสตรในโบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชรเพื่อใหได
เกณฑการใหขอมูลสารสนเทศดานประวัติศาสตรในการทองเที่ยวอุทยานประวัติศาสตรที่เหมาะสมกับนักทองเที่ยว ในการ
วิเคราะหโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก จากผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน ไดแก นักวิชาการณโบราณคดี ตัวแทนหนวยงานราชการ
ตัวแทนนักทองเที่ยว และตัวแทนผูประกอบการทางการทองเที่ยวที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร เพื่อใหได
เกณฑการใหขอมูลในเรื่องประวัติความเปนมา ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวของดานประวัติศาสตรจากกรมศิลปากร
แลวนํามาวิเคราะหกับขอมูลสําภาษณเพื่อนําเสนอขอมูลที่ชัดเจนแกนักทองเที่ยว ผลการวิจัยพบการใหขอมูลเชิงประวัติศาสตร
กับนักทองเที่ยวในเรื่องของประวัติความเปนมา ตํานานความเชื่อ รูปแบบสันนิษฐาน และองคประกอบโบราณสถาน โดยจําแนก
ประเภทดังนี้ 1.ขอมูลประวัติศาสตรโบราณสถาน 23 วัด 2.โครงสรางทางสถาปตยกรรม ไดแก สถาปตยกรรม องคประกอบ
สถาปตยกรรมโบราณสถาน และประติมากรรม 3.ขอมูลรูปแบบสันนิษฐานโบราณสถาน 4.ขอมูลรูปแบบสีรูปแบบสันนิษฐานของ
โบราณสถาน การวิเคราะหรูปแบบความตองการการใหขอมูลสารสนเทศในการทองเที่ยวอุทยานประวัติศาสตรการสรางรูปแบบ
ความตองการขอมูลสารสนเทศในการทองเที่ยวอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชรไดจากการสัมภาษณแบบเจาะลึกและการ
สังเกตแบบมีสวนรวม เพื่อใหไดรูปแบบความตองการขอมูลสารสนเทศที่เหมาะสมตอความตองการของนักทองเที่ยวและลักษณะ
พฤติกรรมของนักทองเที่ยวในการตัดสินใจทองเที่ยว โดยใชวิธีคัดกรองการใหขอมูลที่เหมือนกันโดยเลือกจากการที่ไดรับการ
แนะนํามากที่สุดแลวมาสรางเปนเกณฑความตองการของนักทองเที่ยว ผลการวิจัยพบวาความตองการของนักทองเที่ยวสวนใหญ
ตองการปจจัยในการทองเที่ยวไดแก 1.ความตองการบริการดานอาหาร 2.ความตองการบริการดานที่พักแรม 3.ความตองการ
บริการดานการคมนาคม 4.ความตองการบริการดานสื่อโซเชียวมีเดีย
ที่กลาวมาเปนการสรุปการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศเบื้องตนที่สามารถนํามาใชเปนขอมูลพื้นฐานใหกับแอปพลิเคชัน
การทองเที่ยวอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร สําหรับขั้นตอนตอไปคือการพัฒนาและสรางแอปพลิเคชันบนสมารตโฟนโดยใช
เทคโนโลยีภาพเสมือนจริงสําหรับการทองเที่ยวอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร ที่มีรูปแบบเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัย
ในขั้นตอนนี้ไดแบงการดําเนินการวิจัยเปน 3 ขั้นตอน ดังตอไปนี้ 1.การพัฒนารูปแบบของขอมูลสารสนเทศดานการทองเที่ยว
อุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชรในสวนการพัฒนานี้เปนการนําผลการวิเคราะหรูปแบบขอมูลสารสนเทศที่ไดจากการวิจัยใน
เบื้องตนนํามาเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศเขาดวยกันแลวออกแบบองคประกอบการใชงานขอมูลบนแอปพลิเคชัน จากการพัฒนา
ในสวนนี้เห็นถึงการเชื่อมโยงและการเขาถึงขอมูลบนแอปพลิเคชัน โดยการออกแบบไดแบงขอมูลออกเปน 2 ลักษณะตามการใช
งานของแอปพลิเคชันคือ การออกแบบองคประกอบของเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงและการออกแบบองคประกอบของแอปพลิเค
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ชั น 2.การพั ฒ นารู ปแบบของเทคโนโลยีภ าพเสมื อนจริ งสํ าหรั บข อ มูลสารสนเทศดา นการท องเที่ ย วอุ ท ยานประวัติศาสตร
กําแพงเพชร การทําใหนักทองเที่ยวสนใจเดินทางมาเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชรนั้นตองมีแรงผลักดันแรงกระตุน
หรือแรงจูงใจ ผูวิจัยไดศึกษาการวิเคราะหมาตรฐานการใชงานเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง โดยไดศึกษารูปแบบเทคโนโลยี
ภาพเสมือนจริงและทําการวิเคราะหการนําเสนอขอมูล โดยศึกษาจากงานวิจัย เอกสาร บทความที่เกี่ยวของ และหาลําดับ
ประเด็นเนื้อหาที่เหมาะสมนํามาเปนเกณฑมาตรฐานในการพัฒนาเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง ดังนี้ อุปกรณมือถือ (Handheld)
การสรางภาพ (Visualization) ตําแหนงและการติดตาม (Localization and Tracking) เวลาจริง (Real-Time) โลกแหงความ
จริง (Real-World) กราฟก (Graphics) แอปพลิเคชัน (Application) สวนติดตอกับผูใช (Interaction) ผูวิจัยไดใชชุดพัฒนา
เทคโนโลยี ภ าพเสมื อ นจริ ง และแบ ง ประเภทการใช ง านคื อ ชุ ด พั ฒ นาภาพ 3 มิ ติ ส ร า งจากภาพข อ มู ล รู ป แบบสั น นิ ษ ฐาน
โบราณสถานของศาสตราจารย ดร.สันติ เล็กสุขุม (สันติ เล็กสุขุม, 2551, หนา 2) มีขอมูลอยู 6 โบราณสถาน โดยใชเปนตนแบบ
ในการสรางโมเดลขึ้นมาใหมและใสแสงตกกระทบกับโมเดลเพื่อใหเห็นความสมจริงเวลาใชงานในรูปแบบภาพเสมือนจริง และชุด
พัฒนาภาพเสมือนจริงที่รองรับการทํางานรวมกับระบบการระบุพิกัดตําแหนงและรองรับระบบแอนดรอยด ชุดพัฒนานี้ไดทําการ
เปรียบเทียบวิเคราะหคุณสมบัติที่เหมาะสมในการพัฒนาของชุดพัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง ผลการ
วิเคราะหพบวา Vuforia SDK มีระบบการระบุพิกัดตําแหนง และยังมีระบบเซนเซอรติดตามที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อเอาไวติดตาม
พื้นที่เปาหมายสามารถรองรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยดสามารถติดตาม เพื่อจดจําภาพไดนําเสนอการทํางานของระบบการ
สรางภาพเสมือนจริงไดและสามารถสนับสนุนโปรแกรมยูนิตี้ที่เปนชุดพัฒนาหลักของการพัฒนาภาพเสมือนจริงอีกดวย โดยผล
การพัฒนาภาพเสมือนจริงที่เกิดขึ้นบนพิกัดตาม GPS ที่กําหนดไวในชุดพัฒนาตามจุดที่มีวัดตั้งอยู ซึ่งคาตําแหนงที่โมเดล 3 มิติ
เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นตอเมื่อเขาไปในบริเวณวัดตามตําแหนงที่ไดกําหนดคาระยะการเกิดเอาไว

ภาพ 1 โมเดล 3 มิติรูปแบบสันนิษฐานวัดภายในอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร
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3.การพัฒนารูปแบบของแอปพลิเคชันการทองเที่ยวอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร การศึกษาจากอัตลักษณของ
อุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร เพื่อเปนแนวทางในการออกแบบกราฟกบนหนาจอแอปพลิเคชัน ใหเปนไปในแนวเดียวกันที่
สามารถสื่อถึงความหมายของอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร โดยจากการศึกษาเอกสารวรรณกรรมดานประวัติศาสตรความ
เปนมาของโบราณสถานภายในอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชรในอดีตจนถึงปจจุบัน การสํารวจพื้นที่ในบริเวณเขตอุทยาน
ประวัติศาสตรกําแพงเพชร การใหขอมูลนักทองเที่ยว และการดํารงชีวิตและทํากิจกรรมในแตละวันของคนกําแพงเพชรที่
เกี่ยวของกับอุทยานประวัติศาสตร โดยสวนประกอบตาง ๆ ที่ไดศึกษานํามาใชในการออกแบบกราฟกและการออกแบบแอป
พลิเคชัน โดยวิเคราะหในเรื่องของการออกแบบเครื่องหมาย การออกแบบสัญลักษณ และเรื่องการออกแบบสีและพื้นหลัง การ
ออกแบบหนาจอเมนูหลัก การออกแบบหนาจอเมนูประวัติโบราณสถาน การออกแบบหนาจอการใหขอมูล การออกแบบหนาจอ
เมนูหลักในรูปแบบภาพเสมือนจริง การออกแบบหนาจอการใหขอมูลในรูปแบบ AR การออกแบบหนาจอแผนที่ในรูปแบบ
ภาพเสมือนจริง การออกแบบที่กลาวมาไดจากการวิเคราะหจากงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวของ โดยแบงเปน 2 ดานที่สามารถใช
เปนมาตรฐานการพัฒนารูปแบบของแอปพลิเคชัน ไดแก ดานการออกแบบกราฟก ประกอบดวย 1.องคประกอบโดยรวมดู
สวยงาม สะดุดตานาสนใจ 2.มีความโดดเดนและจดจํางาย 3.ใชงานที่หลากหลายบนสื่อตาง ๆ 4.มีสีสันที่สื่อความหมาย 5.
สามารถสื่อถึงความหมายไดชัดเจน 6.มีความเปนสากลที่สามารถเขาใจตรงกันได 7.สามารถสะทอนถึงตัวตน 8.มีเอกลักษณ
เฉพาะตัว 9.เอกลักษณไมซ้ําใคร 10.มีความเหมาะสมและสอดคลองกับองคกร และดานการออกแบบแอปพลิเคชัน ประกอบดวย
1.การออกแบบสวนเมนูการใชงาน 2.การเขาถึงขอมูล 3.การแสดงผลการตอบสนอง 4.การสรางความแตกตาง ความนาสนใจ 5.
รูปแบบการปฏิสัมพันธ 4.การดําเนินการพัฒนาแอปพลิเคชัน เมื่อนําแบบที่ไดรับการคัดเลือกมาปรับปรุงแกไขจากขอเสนอแนะ
จากผูเชียวชาญจํานวน 5 ทาน นํามาเขาสูขั้นตอนการสรางแอปพลิเคชันเบื้องตน โดยการสรางและพัฒนาโปรแกรมขั้นตอนใน
การเขียนภาษาคอมพิวเตอรหรือเรียกการใสโคด (Code) ที่ใชพัฒนาโปรแกรม แอนดรอยดสตูดิโอ (Android Studio) ซึ่งการใช
แพลตฟอรมนี้ในการทําแอปพลิเคชันเนื่องจากปจจุบันมีการแขงขันตลาดโทรศัพทกันสูงมากขึ้น

ภาพ 2 การออกแบบกราฟกบนแอปพลิเคชัน

194

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562

______________________________________________________________________________________________________________________

ในดานราคาดานฟเจอรและดานระบบปฏิบัติการ โดยระบบปฏิบัตการแอนดรอยดมีผูใชมากขึ้นอันเนื่องมาจากมีหลายราคา
หลายยี่หอและหลายรุนใหเลือกตามความสะดวกของผูใชงาน (Statcounter Globalstats, 2018, ออนไลน) การพัฒนาแอป
พลิเคชันบนแอนดรอยประกอบดวย แพลตฟอรม ชุดคําสั่ง ซึ่งทั้งหมดจะทํางานรวมกับชุดเครื่องมือในการพัฒนาเปนภาษาจาวา
(Java) และการใช ง านร ว มกั บ ปลั๊ ก อิ น เพื่ อ เชื่ อ มต อ กั บ เครื่ อ งเมื อ เขี ย นแอปพลิ เ คชั น คื อ โปรแกรม Eclipse Integrated
Development Environment (IDE) ภายในแอปพลิเคชันมีโครงสรางฟงกชันการทํางาน 4 ประเภท คือ การทํางานของผูใชงาน
การประมวลผลเบื้องหลังการรับขอความและการเก็บและเรียกใชขอมูล เพื่อทําใหการใชงานในระบบสามารถเรียกใชงานขอมูล
ในระบบแอนดรอยไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการทํางานในสวนการทํางานของแอปพลิเคชันมีดังนี้ 1.การใชงานสัมผัสจอภาพ
เปนสวนการสัมผัสแทนการกดปุม 2.การใชงานมัลติทัช เพื่อใหการใชงานระบบหนาจอสัมผัสหลากหลายขึ้นอยูในสวนการแสดง
ภาพโมเดล 3 มิติ 3.การติดตอกับฮารดแวรตัวตรวจจับคือกลองถายรูป โดยการเขาถึงของกลองถายรูปของระบบ AR เพื่อใชใน
การแสดงวัตถุบนที่แสดงผลบนจอ 4.การระบุตําแหนง GPS ตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของตําแหนงปจจุบัน และพิกัดระบุ
ตําแหนงบนแผน 5.การปฎิสัมพันธระหวางผูใช (User Interface) การทํางานของผูใชงาน โดยการแสดงผลในแตละหนาของแอป
พลิเคชันโดยการจัดองคประกอบตาง ๆ ตามที่ออกแบบไว เพื่อสรางสวนการติดตอกับผูใชงานประกอบไปดวย สวนของหนาจอ
การสัมผัส แบบของภาพ สี ขอความ เอฟเฟคและการกดปุมตาง แอปพลิเคชันแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นไดใชชื่อวา คาร (KAR)
ยอมาจากกําแพงเพชรเออาร เปนการตั้งชื่อใหเหมาะสมกับอัตลักษณของเมืองกําแพงเพชรที่ใชเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง โดย
การออกแบบชื่อสามารถเขาใจไดงายและสื่อสารโดยตรงเหมาะกับการคนหาและการดาวนโหลดแอปพลิเคชันบนกูเกิลเพลสโตว
อีกดวย ภายในแอปพลิเคชันคารที่พัฒนาขึ้นประกอบไปดวยฟงกชันการทํางาน 4 ขั้นตอนคือ 1.การแสดงตําแหนงสถานที่การ
แสดงตําแหนง พิกัด และการนําทางไปยังของสถานที่หลักของโบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร รวมไปถึง
รานอาหาร พี่พัก และการคมนาคมของจังหวัดกําแพงเพชร 2.การแสดงตําแหนงขอมูลภาพเสมือนจริง (AR) สามารถแสดงผล
ตําแหนงปจจุบันของสถานที่จาก GPS ทันทีในระยะที่แตกตางกันของตามพิกัด Latitude และ Longitude ที่ระบุไวในขอมูล
และการแสดงผลของภาพ 3 มิติและขอมูลของโบราณ โดยมีระยะหางประมาณ 150 เมตร ในการแสดงภาพ 3 มิติ 3.การแสดง
คําถาม-ตอบในรูปแบบภาพเสมือนจริง (AR) เมื่อเขาฟงกชันคําถามใชรูปแบบภาพเสมือนจริงโดย GPS ซึ่งคําถามจะปรากฏใน
แอปพลิเคชันระยะหางจากโบราณสถานประมาณ 150 เมตร ของแตละโบราณถาน โดยคําถามเปนการถามเกี่ยวกับการตามหา
โบราณสถานที่เปนคําตอบ ถาเจอโบราณสถานที่เปนคําตอบจะปรากฏภาพเสมือนจริงที่เปนของรางวัลออกมา 4.การแสดงขอมูล
แนะนําสถานที่ ภาพและขอมูลสารสนเทศ เปนสวนหลักของขอมูลภายในแอปพลิเคชันผูใชสามารถเลือกฟงกชันการรับชมขอมูล
สารสนเทศไดทันทีเมื่อเปดแอปพลิเคชัน โดยมีขอมูลไดแก ขอมูลโบราณสถาน แผนที่ ที่พัก รานอาหาร การคมนาคม กฎระเบียบ
อุทยาน เปลี่ยนภาษา รูปภาพ และฟงกชันโมเดล 3 มิติที่สามารถหมุนแนวนอนได 360 องศา

ภาพ 3 การแสดงตําแหนงขอมูลภาพเสมือนจริง (AR)
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ภาพ 4 การแสดงขอมูลแนะนําสถานที่และขอมูลสารสนเทศ
ตาราง 1 แสดงผลประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชัน (n=5)
เกณฑ์การประเมิน
1. การออกแบบแอปพลิเคชัน
1.1 การออกแบบองคประกอบบนหนาจอ
1.2 การออกแบบสัญลักษณ
1.3 การออกแบบกราฟก
1.4 การเลือกใชสีและพื้นหลัง
1.5 รูปแบบตัวอักษร
รวม
2. เทคโนโลยีภาพเสมือนจริง
2.1 การแสดงผลการบอกตําแหนงสถานที่ แบบ AR
2.2 การแสดงผลทางหนาจอในแบบ AR 3 มิติ
2.3 การแสดงผลของขอมูล AR
2.4 การแสดงผลของวัตถุ AR บนตําแหนงตาม GPS
รวม
3. การใชงานแอปพลิเคชัน
3.1 การบอกตําแหนงบนแผนที่
3.2 ความเร็วและความคลองตัวในการใชงาน
3.3 การแสดงผลตามฟงกชันการใชงาน
3.4 ความเหมาะสมของแอปพลิเคชันในภาพรวม
รวม
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X̅

S.D.

ระดับความคิดเห็น

4.60
4.40
4.60
4.00
3.80
4.28

0.55
0.89
0.55
0.71
0.84
0.16

ระดับมากที่สุด
ระดับมาก
ระดับมากที่สุด
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก

4.20
4.20
4.00
4.00
4.10

0.45
0.84
0.71
0.71
0.16

ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก

4.20
4.00
4.20
4.60

0.84
0.71
0.84
0.55

4.24

0.14

ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมากที่สุด
ระดับมาก
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ตาราง 1 แสดงผลประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชัน (n=5) (ตอ)
4. การปฏิสมั พันธกับผูใช
4.1 การใชงานที่งายไมซับซอน
4.2 ความสะดวกในการคนหาขอมูล
4.3 ความเขาใจในการใชงาน
รวม
5. การเขาถึงขอมูล
5.1 ความเหมาะสมของเนื้อหาขอมูล
5.2 ภาษาและคําที่ใชงายตอการเขาใจ
รวม
ผลรวม

4.60
4.40
4.60
4.53

0.55
0.55
0.55
0.00

ระดับมากที่สุด
ระดับมาก
ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด

4.00
4.00
4.00
4.23

1.00
1.00
0.00
0.08

ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก

X̅

S.D.

ระดับความคิดเห็น

4.35
4.34
4.30
4.33

0.59
0.61
0.62
0.02

ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก

4.28
4.21
4.18
4.22
4.22

0.67
0.65
0.61
0.65
0.02

ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก

4.52
4.22
4.23
4.17
4.29

0.55
0.62
0.67
0.64
0.05

ระดับมากที่สุด
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก

4.27
4.15
4.14
4.19

0.60
0.60
0.64
0.02

ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก

ตาราง 2 ผลการประเมินความพึงพอใจการพัฒนาแอปพลิเคชัน (n=385)
เกณฑ์การประเมิน
1. ดานบริการขอมูล
1.1 ขอมูลในแตละหนาจอมีปริมาณที่เหมาะสม
1.2 ขอมูลที่ไดรับสามารถเปนประโยชนได
1.3 รูปแบบและวิธีการนําเสนอขอมูลงายตอการใชงาน
รวม
2. ดานการออกแบบ
2.1 แอปพลิเคชันมีความสวยงามนาสนใจ
2.2 การจัดวางหมวดหมูภายในแอปพลิเคชันงายตอการคนหา
2.3 ขนาดและรูปแบบตัวอักษร อานไดงาย และสวยงาม
2.4 สัญลักษณเขาใจงายตอการใชงาน
รวม
3. ดานการใชงานแอปพลิเคชัน
3.1 มีการใชงานที่งาย
3.2 มีความครอบคลุมกับการใชงานจริง
3.3 มีความสะดวกและรวดเร็วในการใชงาน
3.4 มีความเขาใจหลังจากการใชงาน
รวม
4. ดานการใชงานฟงกชันภาพเสมือนจริง การคนหาเสนทาง และคําถาม
4.1 มีความคลองตัวในการใชงาน
4.2 สามารถเขาถึงการใชงานที่ตองการไดอยางรวดเร็ว
4.3 มีความถูกตองของผลลัพธที่ไดจากการใชงาน
รวม
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ตาราง 2 ผลการประเมินความพึงพอใจการพัฒนาแอปพลิเคชัน (n=385)
5. ดานภาพและโมเดลสามมิติ
5.1 รูปภาพและโมเดลสามมิติสามารถมองเห็นไดชัดเจน
5.2 โมเดลสามมิติมคี วามสมจริงเขาใจงาย
5.3 รูปภาพและโมเดลสามมิตินาสนใจ
5.4 มีความเหมาะสมของสีภาพและโมเดลสามมิติ
5.5 รูปภาพและโมเดลสามมิติมีความสอดคลองกับเนื้อหา
รวม
ผลรวม

อภิปรายผลการวิจัย

4.45
4.29
4.35
4.33
4.38
4.38
4.28

0.60
0.55
0.58
0.62
0.57
0.02
0.01

ระดับมากที่สุด
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก

ในการวิจัยเรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมารตโฟนโดยใชเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงสําหรับการทองเที่ยวอุทยาน
ประวัติศาสตรกําแพงเพชร ในครั้งนี้ผูวิจัยใชการวิจัยรูปแบบผสมผสาน โดยศึกษาจากตํารา งานวิจัย เอกสารที่เกี่ยวของ การ
สัมภาษณแบบเจาะลึก การสํารวจ และการสังเกตแบบมีสวนรวม รวมถึงการวิเคราะหผลเพื่อสรางขอมูลสารสนเทศบนแอปพลิเค
ชันใหกับนักทองเที่ยว ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลดานสารสนเทศทั่วไปในการทองเที่ยวอุทยานประวัติศาสตรเพื่อนําไปใชเปนขอมูล
พื้นฐานใหกับแอปพลิเคชัน KAR โดยมีขอสรุปดังนี้ 1.การใหขอมูลสารสนเทศของอุทยานประวัติศาสตรจํานวน 10 แหง ไดนํามา
เปรียบเทียบกับการใหขอมูลของอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชรแลวมาสรางเปนเกณฑ การใหขอมูลสารสนเทศทั่วไปภายใน
อุทยานประวัติศาสตร ไดแก ขอมูลประวัติศาสตร โมเดลจําลอง ปายและสัญลักษณบอกทางและขอมูลทั่วไป รวมไปถึงสื่อ
ออนไลนและสื่อตีพิมพ สอดคลองกับ สุการดาน กาสังข (สุการดาน กาสังข, 2556, หนา 158) กลาววาองคประกอบเชิงพื้นที่และ
ระบบปายสัญลักษณภายในแผนกผูปวยนอกกับการคนหาเสนทางเปนการลงพื้นที่ตรวจสอบการใชงานไมเปนแบบมาตรฐานของ
ระบบปายและไมคํานึงถึงพฤติกรรมของผูใชทําใหมีความสับสนในเสนทางและขอมูลสารสนเทศบนปายไมเหมาะสม โดย
วิเคราะหขอมูลปายสัญลักษณที่ใชงานตามหองกับแผนผังสังเกตพฤติกรรมการใชงาน และสอดคลองกับ สุปติ จันทรประสิทธิ์ม
(สุปติ จันทรประสิทธิ์ม, 2543, หนา 13) จากการศึกษาออกแบบระบบปายสัญลักษณมาตรฐานสําหรับกรุงเทมหานครกลาววา
แนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาการและความสําคัญของปายสัญลักษณในกรุงเทพมหานครและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปายสัญลักษณ
เพื่อศึกษาวิธีและกฎเกณฑในการวางแผนระบบ และนําขอมูลปายสัญลักษณกรุงเทมหานคร มาเปรียบเทียบกับปายสัญลักษณ
มาตรฐานของตา งประเทศ เพื่ อ ศึ ก ษาความสัมพั นธ ข อ ดี แ ละข อเสียที่ แ ตกตางกั น 2.การให ข อมู ลสารดานประวัติศาสตร
โบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร เกณฑการใหขอมูลสารสนเทศดานประวัติศาสตรในการทองเที่ยวอุทยานประวัติศาสตรที่
เหมาะสมกับนักทองเที่ยว ในการวิเคราะหโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก โดยมีขอมูลโครงสรางทางสถาปตยกรรมโบราณสถาน
และประวัติความเปนมาในเชิงประวัติศาสตรเรื่องเลาความเชื่อ สอดคลองกับ (ธีรารัตน สุระเทพ, 2559, หนา 34) กลาววาการ
เรื่องของขอมูลประวัติศาสตรชาติตอ งวิเคราะหจากการสํารวจและแบบสอบถามทัศนคติความคิดเห็นและการสัมภาษณถึงจะได
ขอมูลในรูปแบบที่เหมาะสมพรอมนําเสนอและสื่อความหมายหลากหลายรูปแบบดวยกัน และสอดคลองผลการวิจัย ธีรารัตน สุ
ระเทพ (ธีรารัตน สุระเทพ, 2557, หนา 27) กลาววาแนวทางการนําเสนอขอมูลประวัตศิ าสตรถือเปนแหลงเรียนรูประวัติศาสตรที่
มีความสําคัญระดับประเทศ นอกจากจะมีนิทรรศการเผยแพรขอมูลประวัติศาสตรอยางเต็มศักยภาพแลวควรตองมีการนําเสนอ
แงมุมประวัติศาสตรที่กวางขวางเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในประเด็นเรื่องความหลากหลายของผูคนชุมชน และวัฒนธรรม 3.ความ
ตองการการใหขอมูลสารสนเทศในการทองเที่ยวอุทยานประวัติศาสตรในการสรางรูปแบบความตองการขอมูลสารสนเทศในการ
ทองเที่ยวอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชรเปนการสรางเพื่อใหไดรูปแบบความตองการขอมูลสารสนเทศที่เหมาะสมตอความ
ตองการของนักทองเที่ยวโดยดูจากพฤติกรรมของนักทองเที่ยวในการตัดสินใจที่ตองการจะทองเที่ยว และความตองการที่เปน
ปจจัยขั้นพื้นฐานทางกายภาพและเปนสิ่งจําเปนสําหรับนักทองทองเที่ยวจะตองไดรับการตอบสนองภายในการเที่ยวในแตละครั้ง
สอดคลองกับ ปวริศา สิทธิสาร (ปวริศา สิทธิสาร, 2552, หนา 130) กลาววาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูมาเที่ยวอุทยาน
ประวัติศาสตรสวนใหญมีวัตถุประสงคหลักในการเที่ยวชมคือตองการศึกษาหาความรูและเห็นคุณคาทางประวัติศาสตร ตองการ
มาพักผอน และการสักการะ และมีความพึงพอใจที่ตองการมาเที่ยว ดานการประชาสัมพันธ ดานการรักษาความปลอดภัย ดานที่
พัก ดานขอมูลพื้นฐานการใชบริการทางอุทยานประวัติศาสตร 4.การพัฒนารูปแบบเทคโนโลยีเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงการทําให
นักทองเที่ยวสนใจเดินทางมาเที่ยวตองมีแรงผลักดันแรงกระตุนหรือแรงจูงใจ การนําเทคโนโลยีเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงมาเสริม
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ในการให ข อ มู ล แก นั ก ท อ งเที่ ย วเป น แรงกระตุ น ผลั ก ดั น ที่ จ ะทํ า ให นั ก ท อ งเที่ ย วมี ค วามต อ งการในการมาเที่ ย วชมอุ ท ยาน
ประวัติศาสตรกําแพงเพชร สอดคลองกับ แมธดันเลวี (Matt Dunleavy, 2014, p. 30) กลาววา การเรียนรูเบื้องตนออกแบบ
เทคโนโลยี ภาพเสมือ นจริง พบวา ภาพรวมของหลัก การออกแบบเนน เฉพาะการออกแบบการเรี ยนรู สามารถใช เพื่ อพัฒนา
ประสบการณการเรียนรูในเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง การออกแบบภาพเสมือนจริงโดยใชสมารตโฟนสามารถทําใหเกิดการเรียนรู
ไดดีสงผลตอการเกิดจินตนาการ และเกิดการอยากรูอยากเห็น 5. การพัฒนารูปแบบของแอปพลิเคชันในสวนการทํางานของ
ผูใชงาน จําเปนตอการสรางความโดดเดนของการใชงาน เพื่อทําใหการเขาถึงของผูใชงานไดอยางรวดเร็วทั้งในเรื่องของการ
แสดงผลและการจัดองคประกอบตาง ๆ ตองมีการออกแบบตามการใชงานของผูใชเปนหลักเพื่อตอบสนองการใชงานของผูใชมาก
ที่สุด สอดคลองกับ จาไนนา โพโลเมีย (Janaina Pilomia, 2011, p.40) กลาววาการออกแบบแอปพลิเคชันที่เหมาะสมและ
ตอบสนองความตองการของผูใชตองวิเคราะหคุณลักษณะขอของกลุมตัวอยาง ทั้งในเรื่องของ องคประกอบการออกแบบสวน
กราฟก การนําเสนอขอมูล และมีการกําหนดจุดสนใจ สอดคลองกับ ธกฤต เฉียบแหลม (ธกฤต เฉียบแหลม, 2560, หนา 80)
กลาววาการพัฒนาในลักษณะนี้ไดผลสรุปในการใชงานของโปรแกรมประยุกตสําหรับนักทองเที่ยวเพื่อตอยอดและพัฒนารูปแบบ
การนําเสนอโปรแกรมประยุกตเพื่อการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรบนแอปพลิเคชันมีสวนสําคัญในการดําเนินชีวิตสมัยใหมเปน
อยางมาก ประโยชน คือชวยสนับสนุนในการทํางานดานตาง ๆ เชน การวางแผน การจัดการขอมูล การรับและสงขอมูลไดอยาง
รวดเร็วทันใจสําหรับนักทองเที่ยวที่ตองการทราบขอมูลในรูปแบบมัลติมีเดีย

ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะดานเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงการศึกษาเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (Augmented reality) ถาศึกษา
คนควาเพิ่มเติมสามารถพัฒนาไปใชในดานตาง ๆ ไดอีกมากมาย เพราะเปนเทคโนโลยีที่ใหมและยังสามารถพัฒนาศักยภาพของ
ตัวเทคโนโลยีเพิ่มเติมขึ้นไปอีกในอนาคต หรืออาจจะใชรวมกับเทคโนโลยีสมารตโฟนหรืออุปกรณตาง ๆ ที่สามารถเชื่อมโยง
เครือขายขอมูลก็สามารถทําได ซึ่งในวิจัยเลมนี้ไดนํามาใชเปนการใหขอมูลในทางประวัติศาสตรเทานั้น ผูที่สนใจสามารถ
พัฒนาการวิจัยในเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงตอไปไดอีก โดยการใชหลักการปฏิสัมพันธใหมากขึ้นเสมือนเปนวัตถุที่สามารถหยิบ
จับและเคลื่อนยายไปในทิศทางที่ตองการได การใชงานในรูปแบบเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (Augmented reality) มีหลาย
รูปแบบควบคูไปกับเทคโนโลยีบนโลก ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบอยครั้งเพราะเทคโนโลยีในปจจุบันมีการพัฒนาที่รวดเร็ว
เพราะฉะนั้นการศึกษาการติดตามเทคโนโลยีถือเปนเรื่องสําคัญที่สามารถนํามาใชพัฒนาในการวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ แต
ตองคํานึงถึงผูใชวาตองการอะไรและผูใชงานยังใชเทคโนโลยีในรูปแบบไหน ผูวิจัยตองมีการปรับตัวเทคโนโลยีใหเขากับกลุม
ผูใชงานใหไดมากที่สุด เพื่อการทดสอบและการใชงานที่มีประสิทธิภาพของเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงกับอุปกรณที่ใชงาน
ขอเสนอแนะดานการพัฒนาแอปพลิเคชัน การพัฒนาแอปพลิเคชันทองเที่ยวควรมีการวางแผนการออกแบบแอปพลิเค
ชันเปนอันดับแรกเพราะงานวิจัยที่เกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีเขามาชวยนั้นในระยะแรกไมคอยซับซอนผูวิจัยสามารถการออกแบบ
แอปพลิเคชันและจัดทําในระยะแรกไดไวและรวดเร็ว เมื่อถึงขั้นตอนการพัฒนาที่เปนระยะหลังจะพบกับปญหาในการพัฒนาที่
ลาชาเพราะตองมีการทดสอบการใชงานของแอปพลิเคชันเปนระยะ ๆ เนื่องจากใชฟงกชันกับพื้นที่จริงประกอบกับการออกแบบ
อาจไมสอดคลองกับการพัฒนาจึงตองมีการปรับเปลี่ยนบางเพื่อใหแอปพลิเคชันสามารถทํางานไดอยางสมบูรณ แตถาผูวิจัยไมมี
การวางแผนในการออกแบบมาและไมครอบคลุมถึงการใชงานจะมีความลาชาเพิ่มขึ้นเปนอยางมาก การพัฒนาแอปพลิเคชัน
ทองเที่ยวในเรื่องของขอมูลภายในแอปพลิเคชันทองเที่ยวถือเปนเรื่องสําคัญควรคํานึงถึงเรื่องการวิเคราะหผูใชงาน UX (Use
Experience) กอนเปนอันดับแรก โดยอาจจะทําแบบสอบถามตอผูใชงานในเรื่องขอมูลบนแอปพลิเคชันทองเที่ยวกอน แลวจึง
คอยกลับมาออกแบบทําในสวนของ UI (User Interface)
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไปเทคโนโลยีบนโลกมีการพัฒนาไวมากผูวิจัยควรคํานึงถึงและศึกษาการใชงานของ
ระบบโทรศัพทมือถือใหดี การนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากมาใชอาจสงผลถึงปญหากับอุปกรณโทรศัพทมือถือที่เปนรุนลาสมัยของ
ผูใชบางกลุม ควรศึกษาเทคโนโลยีและเลือกใชใหเหมาะสมกับการใชงานครอบคลุมของอุปกรณผูใชงานใหไดมากที่สุด การวิจัย
ครั้งตอไปควรใชฟงกชัน AR ที่ทันสมัยตามเทคโนโลยีในปจจุบันทําใหสามารถตอบโจทยการปฏิสัมพันธกับผูใชงานไดมากขึ้น
ผูใชงานเขาใจและสนุกไปกับการเรียนรูจากการใชลูกเลนที่เหมือนจริงผสมกับการใหขอมูลทําใหการรับรูและเกิดแรงจูงใจในการ
ใชงานที่มีประสิทธิภาพของเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงมากยิ่งขึ้น
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องการออกแบบมัลติมีเดีย 2) ประเมินคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของหนั งสืออิเล็กทรอนิ กส 3) ประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีต อหนั งสืออิเล็กทรอนิกส สําหรับการประเมิ น
คุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกสประกอบดวยผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิดานการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส 5 ทาน และดาน
การสอนวิชาการออกแบบมัลติมีเดียจํานวน 5 ทาน สําหรับการประเมินประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 และการประเมินความพึง
พอใจ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนิสิตสาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรมปที่ 2 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 35 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก หนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องการออกแบบมัลติมีเดีย
แบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส แบบทดสอบระหวางเรียนและหลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย ( ˉx ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาสถิติแบบ t-test (dependent) ผลการวิจัย
พบวา คุณภาพดานเนื้อหาของบทเรียนของหนังสืออิเล็กทรอนิกสโดยรวมมีคาเฉลี่ย 4.66 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.23 อยูในระดับคุณภาพดีมาก คุณภาพดานกิจกรรมทายบทเรียนของหนังสืออิเล็กทรอนิกสโดยรวมมีคาเฉลี่ย 4.65 และมีคา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.19 อยูในระดับคุณภาพดีมาก คุณภาพดานการออกแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกสโดยรวมมีคา4.38
และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.47 อยูในระดับคุณภาพดี และหนังสืออิเล็กทรอนิกสมีประสิทธิภาพที่ 82.00/81.75 ซึ่ง
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 จากผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสของกลุมตัวอยางที่มีตอ
หนังสืออิเล็กทรอนิกสพบวา คาเฉลี่ยสวนใหญอยูในระดับพึงพอใจมากที่สุดมีคา 4.63 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.47
สรุปไดวาหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
คําสําคัญ: หนังสืออิเล็กทรอนิกส การออกแบบมัลติมีเดีย

ABSTRACT
This research aims 1) to design the electronic book on multimedia design, 2) to assess the quality and
efficiency of the electronic book, and 3) to assess student satisfaction towards the electronic book on
multimedia design. To assess the quality of electronic book, five experts of eBook design and five experts of
multimedia design content were recruited. Regarding the assessment of the efficiency according to the
80/80 standard and the satisfaction, the sample of this research was thirty-five 2nd year undergraduate
students majoring at Innovative Media Design, faculty of Architecture, Naresuan University, Phitsanulok. The
research instruments used were electronic book on multimedia design, the quality survey of electronic
book, a pretest and a posttest, and the satisfaction survey on the use of electronic book. The statistics used
for analyzing the data were means, standard deviation, and t-test for dependent sample. The research
results shown that the quality of lesson content on electronic book is at excellent quality level which has
mean at ( ˉx ) = 4.66, S.D. = 0.23. The quality of the lesson test of eBook has mean at ( ˉx ) = 4.65, S.D. =
0.19, in excellent quality level. The design quality of electronic book is in good quality level which has
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mean at ( ˉx ) = 4.38, S.D. = 0.47. In addition, the efficiency of the electronic book is 82.00/81.75 which
meets the set standard 80/80. The average of student satisfactions towards the electronic books on
multimedia design is highly satisfaction which has mean at ( ˉx ) = 4.63, S.D. = 0.47. To conclude, the
developed electronic book on multimedia is qualified and has efficiency.
Keywords: Electronic Book, Multimedia Design

บทนํา

การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เปนการจัดการศึกษาที่ยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง
ได บทบาทของครูผูสอนจึงเปลี่ยนจากการเปนผูบรรยาย ถายทอดเนื้อหาไปเปนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู (Pedagogy)
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนผูเรียนในการแสวงหาความรูจากสื่อผานเทคโนโลยีและแหลงการเรียนรูตางๆ เพื่อนําขอมูลเหลานั้นไป
ใชสรางสรรคความรูของตน ดังเชนวิจารณ พานิช (2555) ไดกลาวถึงทักษะเพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ไววา “สาระวิชาก็
มี ค วามสํ า คั ญ แต ไม เพี ย งพอสํ าหรั บ การเรีย นรูเพื่ อ มี ชี วิต ในโลกยุ ค ศตวรรษที่ 21 ป จ จุ บั น การเรีย นรู ส าระวิช า (content
หรือ subject matter) ควรเปนการเรียนจากการคนควาเองของศิษย โดยครูชวยแนะนํา และชวยออกแบบกิจกรรมที่ชวยให
นักเรียนแตละคนสามารถประเมินความกาวหนาของการเรียนรูของตนเองได” ซึ่งเราเรียกการเรียนรูแบบนี้วา Active Learning
ที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง (Student-centered)
ในการจัดการเรียนสอนรายวิชาการออกแบบมัลติมีเดียสําหรับนิสติ สาขาวิชาออกแบบสื่อนวัตกรรม ซึ่งผูว ิจัยปฏิบัติหนาที่เปน
ผูสอน ไดสํารวจดานสื่อการเรียนการสอนเบื้องตนพบวา ยังขาดสือ่ เพื่อใชในการจัดการเรียนรูใหนสิ ติ ไดใชในการศึกษาหาความรู
ดวยตนเอง โดยเฉพาะหนังสือภาษาไทย และพบวาผลจากการที่ขาดสื่อดังกลาว ทําใหการเรียนรูของนิสิตไมตอเนื่อง โดยนิสิตไม
สามารถทบทวนความรูที่เรียนผานมาได และไมสามารถศึกษาหาความรูใหมหรือหัวขอใหมลวงหนากอนเขาเรียนในชั้นเรียนได
สงผลตอความรูความเขาใจในเนื้อหาอยางลึกซึ้งของนิสิต ประกอบกับการเรียนการสอนในรายวิชามีภาคปฏิบัติใหออกแบบสื่อ
มัลติมีเดียประเภทตางๆ เพื่อใชงานจริง ทําใหนิสิตมุงเนนไปในเรื่องของการออกแบบภาคปฏิบัตมิ ากกวาภาคทฤษฎีและหลักการ
ออกแบบสื่อมัลติมีเดีย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส (Electronic book) ถือไดวาเปนนวัตกรรมทางดานเทคโนโลยีการศึกษาที่เปนสือ่ สําเร็จรูปยุคใหมชนิดหนึ่ง
ที่มีการจัดระบบการนําเสนอเนื้อหา และกิจกรรมเสริมการเรียนรูอยางดี ผูอานสามารถอานและเรียนรูเนื้อหาสาระไดตามความ
สนใจและความแตกตางระหวางบุคคล เปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกทักษะทําแบบฝกหัดหรือตั้งขอคําถามสําหรับผูอานหรือผูเรียน
สามารตรวจสอบความรูความเขาใจของตนเองจากโปรแกรมที่มีในหนังสืออิเล็กทรอนิกส เปนตน (จิระพันธ เดมะ, 2545 อางถึง
ใน ศิริณี จันทรชาติ, 2555) และลักษณะที่พิเศษของหนังสืออิเล็กทรอนิกส คือ เปนสื่อที่มีความสะดวกรวดเร็วในการคนหาขอมูล
สามารถเผยแพรและใชอานพรอมๆ กันได สามารถจัดเก็บขอมูลที่เปนขอความ ภาพนิ่ง เสียง วิดีทัศนและอะนิเมชัน และมีการเชื่อมโยง
หลายมิติ (Hypertext) ซึ่งเปนเครื่องมือที่สําคัญในการสงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางแทจริง ทําใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง
สามารถชวยใหผเู รียนหาความรูโดยไมจํากัดเวลาเรียน ทบทวนไดหลายครั้ง เพิ่มพูนประสบการณใหเกิดประโยชนตอไป (ศิริพร บุญเรือง,
2556) นอกจากนี้ หนังสืออิเล็กทรอนิกสยังสามารถเปดอานไดจากเครื่องคอมพิวเตอร ผานทางอินเทอรเน็ต หรือผานทางอุปกรณ
อิเล็กทรอนิ กส อื่น ๆ ได ไม วาจะเป น คอมพิ วเตอรแบบพกพา (Pocket Personal Computers) หรือเทคโนโลยี พ กพาตางๆ
(Mobile Devices) ลักษณะการนําเสนอคลายกับการอานหนังสือทั่วๆ ไป แตละมีลักษณะพิเศษคือ ความสะดวกรวดเร็วในการ
คนหา การคั่นหนาและเกิดแรงจูงใจในการอานจากสิ่งเราผานมัลติมีเดีย หนังสืออิเล็กทรอนิกสจะสรางขึ้นดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
ซึ่งมีทั้งโปรแกรมแบบลิขสิทธิ์ และโปรแกรมโอเพนซอรสตาง ๆ มีลักษณะเปนเอกสารอิเล็กทรอนิกส ซึ่งมักเปนไฟลที่สามารถ
อานเอกสารผานทางหนาจอคอมพิวเตอรทั้งในระบบออฟไลนและออนไลนได (จินตวีร คลายสังข, 2555)
ดังนั้น ดวยเหตุผลดานการจัดการศึกษารายวิชามัลติมีเดียใหสอดคลองกับการสอนในศตวรรษที่ 21 การแกไขประเด็น
ปญหาตางๆในชั้นเรียนและความสําคัญของหนังสืออิเล็กทรอนิกสดังที่กลาวมาแลวนั้น ผูวจิ ัยจึงไดพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่
ประกอบดวยขอความ ภาพประกอบ ภาพถาย เสียง วิดีทัศนและอะนิเมชัน เพื่อใชประกอบการจัดการเรียนรูเรื่องการออกแบบ
มัลติมเี ดียสําหรับนิสติ สาขาวิชาออกแบบสื่อนวัตกรรม ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
โดยหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่ผูวิจัยพัฒนานี้ นอกจากจะสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนรูในชั้นเรียนไดแลว นิสิตสามารถนําไป
ศึกษาดวยตนเองได อีกทั้งยังเปนแนวทางในการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกสในรายวิชาอื่นๆ ไดอีกดวย
202
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วัตถุประสงคของงานวิจัย

1. เพื่อออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องการออกแบบมัลติมีเดีย
2. เพื่อประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกส

ขอบเขตของการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยไวดังนี้
1. ดานเนื้อหา
หนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่อง การออกแบบมัลติมีเดีย เปนบทเรียนสําหรับนิสิตสาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มีเนื้อหาตรงและครอบคลุมคําอธิบายรายวิชาการออกแบบมัลติมีเดียในหลักสูตร
ศิล ปกรรมศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าการออกแบบสื ่อ นวัต กรรม พ.ศ.2555 โดยเปน หนัง สือ อิเล็ก ทรอนิก สที ่ใช งานได ท้ั ง
ระบบปฏิบัติการ Windows, iOS และ Android และสามารถใชงานไดบนคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารตางๆ เชน แท็บเบล็ต
โทรศัพทเคลื่อนที่ โดยเนื้อหาแบงออกไดดังนี้
1.1 หนวยการเรียนรูที่ 1 ความรูพนื้ ฐานเกี่ยวกับมัลติมีเดีย (Multimedia Foundations)
1.2 หนวยการเรียนรูที่ 2 การออกแบบมัลติมีเดีย (Multimedia Design)
1.3 หนวยการเรียนรูที่ 3 การออกแบบสื่อที่ไมมีการเคลื่อนไหว (Static Media Design)
1.4 หนวยการเรียนรูที่ 4 การออกแบบสื่อที่มีการเคลื่อนไหว (Time-Based Media Design)
2. ประชากรและกลุม ตัวอยาง
ประชากรทีใ่ ชในการวิจัยในครั้งนี้ เปนนิสิตสาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 160 คน
กลุมตัวอยาง ไดแก นิสิตสาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรมชั้นปที่ 2 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการออกแบบมัลติมีเดีย ที่ไดจากการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 35 คน

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องการออกแบบมัลติมีเดียในครั้งนี้ ผูวิจัยไดแบงวิธีการดําเนินการวิจัยออกเปน 3 ระยะ
ตามวัตถุประสงคดังตอไปนี้
ระยะที่ 1 การออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องการออกแบบมัลติมีเดีย มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1.1 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูลตางๆ อันไดแก
1) ขอมูลเกี่ยวกับหลักการและทฤษฏีการออกแบบมัลติมีเดีย เพื่อกําหนดขอบเขตของเนื้อหาที่เหมาะสม
และครอบคลุมตรงตามคําอธิบายรายวิชาการออกแบบมัลติมีเดีย
2) ขอมูลดานเทคนิคเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อกําหนดรูปแบบ การจัดรูป
หน า หรื อ เลย เอาท การปฏิ สั ม พั น ธ อิ น เตอร เฟสและข อ จํ า กั ด ต า งๆ ให ร องรั บ การทํ า งานทั้ ง บน
คอมพิวเตอรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
3) ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชงานหนังสืออิเล็กทรอนิกสของกลุมผูใชงาน
1.2 วางแผนและออกแบบแบบรางหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องการออกแบบมัลติมีเดีย
1.3 นําขอมูลตางๆ มาสังเคราะหและใชในการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องการออกแบบมัลติมีเดีย
1.4 จัด ทํา โดยใชโปรแกรมคอมพิ วเตอรด านการออกแบบ ไดแก Adobe Photoshop, Adobe Illustration,
Adobe Indesign, Adobe Aftereffect เปนตน
2 ระยะที่ 2 การประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องการออกแบบมัลติมีเดีย ขั้นตอนนี้
เปน การทดสอบคุณ ภาพของการผลิ ตสื่ อตามลําดั บขั้ น เพื่ อตรวจสอบคุ ณ ภาพของแต ละองคป ระกอบของต นแบบหนังสื อ
อิเล็กทรอนิกสใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ (ชัยยงค พรหมวงศ, 2556) ดังนั้น ผูวิจัยจึงนําหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่ออกแบบ
ไปหาคุณภาพและทดสอบประสิทธิภาพ โดยมีขั้นตอนการทดสอบ 2 ขั้นตอน ไดแก การประเมินคุณภาพสื่อเบื้องตน และการ
ประเมินประสิทธิภาพจากการทดลองใชจริง มีรายละเอียดดังตอไปนี้
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2.1 การประเมินคุณภาพสื่อเบื้องตน
1) จากการสอบถามผู เชี่ ยวชาญและผูท รงคุ ณ วุฒิ ดานการออกแบบหนั งสื ออิเล็กทรอนิ กส 5 ทาน ทํ าการ
ประเมินดานการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่ออกแบบขึ้น และ
2) จากการสอบถามผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิดานการสอนในรายวิชาออกแบบมัลติมีเดีย 5 ทาน ทําการ
ประเมินดานเนื้อหาของหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่ออกแบบขึ้น
ทั้งนี้ มีการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามดวยผูเชี่ยวชาญดานการวิจัย 3 ทาน กอนนําไปเก็บขอมูล
2.2 การประเมินประสิทธิภาพจากการทดลองใชจริง
1) นําหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่ผานการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิไปปรับปรุงแกไข เพื่อใหกลุมเปาหมายที่ไดจาก
การเลือกแบบเจาะจง คือ นิสิตสาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรมปที่ 2 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่
ลงทะเบียนเรียนวิชาการออกแบบมัลติมีเดีย จํานวน 35 คน ทดลองใชประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา
2) จากนั้นใหกลุมเปาหมายทําแบบทดสอบทายเลมของหนังสืออิเล็กทรอนิกสหลังใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส
3) เก็บผลคะแนนแบบฝกหัดระหวางเรียนและหลังใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส มาคํานวณเพื่อหาประสิทธิภาพของ
กระบวนการและผลลัพธตามเกณฑ E1/E2 = 80/80 และประสิทธิภาพดานความกาวหนาทางการเรียน โดยกําหนดใหผูเรียนมี
ความรูเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น .01
3 ระยะที่ 3 การประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องการออกแบบมัลติมีเดีย เปนเกณฑ
คุณภาพที่ประเมินผลที่เกิดขึ้นทางนามธรรม โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญดานการ
วิจัย 3 ทานเปนเครื่องมือนําไปสอบถามกลุมตัวอยางจํานวน 35 คน

เครื่องมือในการวิจัยและการพัฒนาเครื่องมือ

การวิจัยในครั้งนี้ใชเครื่องมือในการวิจัย ดังนี้คือ
1. หนังสืออิเล็กทรอนิกสหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องการออกแบบมัลติมีเดีย และแบบทดสอบทายเลม
2. แบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องการออกแบบมัลติมีเดียดานเนื้อหาสําหรับผูเชี่ยวชาญ
3. แบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องการออกแบบมัลติมีเดียดานการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส
สําหรับผูเชี่ยวชาญ
4. แบบประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องการออกแบบมัลติมีเดีย

การเก็บรวบรวมขอมูล

1. การเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบวิเคราะหเอกสาร โดยศึกษา รวบรวม วิเคราะห สังเคราะหขอมูลจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ และสรุปขอมูลโดยวิธีวิเคราะหสาระ
2. การเก็บรวบขอมูลคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องการออกแบบมัลติมีเดีย จากแบบประเมินความเหมาะสม
ของเนื้อหาและรูปแบบการออกแบบโดยผูเชี่ยวชาญทั้งหมดจํานวน 10 ทาน
3. การเก็บรวบขอมูลประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องการออกแบบมัลติมีเดีย ตามเกณฑประสิทธิภาพ E1/E2
4. การเก็บรวบขอมูลดานความพึงพอใจที่มีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องการออกแบบมัลติมีเดียจากกลุมตัวอยาง 35 คน

การวิเคราะหขอมูล

ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังนี้
1. วิเคราะหหาแนวทางการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลเบื้องตนและสรางแบบราง จากนั้น
ใชผลการประเมินความเหมาะสมดานเนื้อหาของการออกแบบมัลติมีเดีย และดานการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสจาก
ผูเชี่ยวชาญ โดยใชคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนําไปแปลผลตามเกณฑที่กําหนด
2 . วิเคราะหหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส ผูวิจัยนําคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบทายเลมของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสระหวางและหลังใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส มาคํานวณเพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ E1/E2 ทั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งเกณฑ
ของประสิทธิภาพในงานวิจัยนี้เทากับ 80/80 โดยที่คา E1/E2 ที่คํานวณไดจะนําไปแปลผลตามเกณฑที่กําหนด
3. วิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องการออกแบบมัลติมีเดีย โดยใช
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนําไปแปลผลตามเกณฑที่กําหนด
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ผลการวิเคราะหขอมูล

ตอนที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมดานเนื้อหาของหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องการออกแบบมัลติมีเดียจากผูเชี่ยวชาญ
ตาราง 1 ผลการประเมินคุณภาพดานเนื้อหาของหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องการออกแบบมัลติมีเดียโดยผูเชี่ยวชาญ (N=5 คน)
รายการประเมิน
1. ดานเนื้อหา
1.1 ความสมบูรณของวัตถุประสงคในแตละบทเรียน
1.2 ความสอดคลองระหวางเนื้อหากับวัตถุประสงค
1.3 โครงสรางของเนื้อหาชัดเจน
1.4 ความถูกตองของเนื้อหา
1.5 ความยากงายของเนื้อหาเหมาะสมกับระดับผูเรียน
1.6 ภาษาที่ใชมีความเหมาะสม
1.7 การสื่อความหมายชัดเจนทั้งภาพและขอความ
1.8 ปริมาณของเนื้อหาในแตละบทเรียน
1.9 เนื้อหามีความทันสมัย
1.10 ความสมบูรณของเนื้อหา
2. ดานกิจกรรมทายบทเรียน
2.1 กิจกรรมทายบทเรียนสอดคลองกับวัตถุประสงคและเนื้อหาของบทเรียน
2.2 จํานวนกิจกรรมทายบทเรียนเหมาะสมกับระดับผูเรียน
2.3 ปริมาณของกิจกรรมทายบทเรียนเหมาะสมกับผูเ รียน
2.4 กิจกรรมทายบทเรียนสงเสริมการนําไปประยุกตใชได

�
X

S.D.

ความเหมาะสม

4.80
5.00
5.00
4.40
4.40
4.60
4.60
4.80
4.60
4.40
4.66

0.44
0.00
0.00
0.89
0.54
0.54
0.54
0.44
0.54
0.54
0.23

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

4.80
4.60
4.80
4.40
4.65

0.44
0.54
0.44
0.54
0.23

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

จากตาราง 1 พบวาโดยรวมผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบมัลติมเี ดีย มีความพึงพอใจตอหนังสืออิเล็กทรอนิกสในระดับมาก
ถึงมากที่สุด โดยคาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.40-5.00 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูระหวาง 0.00-0.89 เมื่อพิจารณารายขอพบวา
ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกันวา ดานความสอดคลองระหวางเนื้อหากับวัตถุประสงค และดานโครงสรางของเนื้อหาชัดเจน มี
ความเหมาะสมมากที่สุดที่คาเฉลี่ย 5.00 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00 และดานความถูกตองของเนื้อหา เปนดานที่ผูเชี่ยวชาญ
ประเมินใหนอยที่สุดที่คาเฉลี่ยเทากับ 4.40 และมีความแตกตางทางดานความคิดเห็นมากที่สุด ที่คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.89
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ตอนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมดานการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องการออกแบบมัลติมีเดียจากผูเชี่ยวชาญ
ตาราง 2 ผลการประเมินคุณภาพดานการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องการออกแบบมัลติมีเดียโดยผูเชี่ยวชาญ (N=5 คน)
�
รายการประเมิน
X S.D. ความเหมาะสม
1. ดานการออกแบบดานกราฟก เสียง และอะนิเมชัน
1.1 ลักษณะ ขนาด สีของตัวอักษรชัดเจน อานงาย และสวยงาม
5.00
0.00 มากที่สุด
1.2 ภาพกราฟกเหมาะสม ชัดเจนและสอดคลองกับเนื้อหา
4.80
0.44 มากที่สุด
1.3 สีที่ใชมีความเหมาะสมกับเนื้อหาและสวยงาม
4.00
0.00 มาก
1.4 การจัดวางองคประกอบและเลยเอาทเหมาะสม
4.80
0.44 มากที่สุด
1.5 ความเหมาะสมของการใชเสียงประกอบ
4.00
0.00 มาก
1.6 ความเหมาะสมของการใชอะนิเมชันประกอบ
3.80
0.44 มาก
�
รายการประเมิน
S.D. ความเหมาะสม
X
2. ดานเทคนิคของหนังสืออิเล็กทรอนิกส
2.1 รูปแบบหนาจอของหนังสือใชงานงายและสะดวก (Interface design)
5.00
0.00 มากที่สุด
2.2 การควบคุมเสนทางการเดินหนังสือชัดเจนถูกตองตามหลักเกณฑและสามารถ
4.00
0.70 มาก
ยอนกลับไปยังจุดตางๆ ไดงาย (Navigation)
2.3 มีระบบสืบคนทีร่ วดเร็ว และสะดวก (Search)
4.00
0.70 มาก
2.4 การออกแบบเลยเอาทปรับไดเหมาะสมกับอุปกรณแสดงผลตางๆ (Responsive
4.40
0.54 มาก
Layout)
4.38
0.47
จากตาราง 2 พบวาโดยรวมผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส มีความพึงพอใจตอหนังสืออิเล็กทรอนิกส
ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.80-5.00 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูระหวาง 0.00-0.70 เมื่อพิจารณา
รายขอพบวา ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกันวา ดานลักษณะ ขนาด สีของตัวอักษรชัดเจน อานงายและสวยงาม และดานรูปแบบ
หนาจอของหนังสือใชงานงายและสะดวก (Interface design) มีความเหมาะสมมากที่สุดที่คาเฉลี่ย 5.00 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.00 และความเหมาะสมของการใชอะนิเมชันประกอบ เปนดานที่ผูเชี่ยวชาญประเมินใหนอยที่สุดที่คาเฉลี่ยเทากับ 3.80 คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65
ตอนที่ 3
ตาราง 3 ผลการประเมินประสิทธิภาพตามเกณฑ E1/E2
เกณฑ
คะแนนเต็ม
คะแนนเฉลีย่
คารอยละ
E1
20
16.40
82.00
E2
20
16.35
81.75
จากตาราง 3 แสดงใหเห็นวาหนังสืออิเล็กทรอนิกส มีประสิทธิภาพตามเกณฑ E1/E2 เทากับ 82.00/81.75 ซึ่งสูงกวา
เกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว
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ตอนที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องการออกแบบมัลติมีเดียจากกลุมตัวอยาง
ตาราง 4 แบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องการออกแบบมัลติมีเดียโดยกลุมตัวอยาง (N=35 คน)
รายการประเมิน
1. ดานเนื้อหา
1.1 โครงสรางของเนื้อหาชัดเจน ลําดับเนื้อหาเขาใจไดงาย
1.2 ความยากงายของเนื้อหามีความเหมาะสมกับระดับผูเ รียน
1.3 ภาษาที่ใชมีความเหมาะสม
1.4 การสื่อความหมายชัดเจนทั้งภาพและขอความ
1.5 ปริมาณของเนื้อหาในแตละบทเรียน
1.6 เนื้อหามีความทันสมัย
1.7 ความสมบูรณของเนื้อหา
2. ดานกิจกรรมทายบทเรียน
2.1 กิจกรรมทายบทเรียนสอดคลองกับวัตถุประสงคและเนื้อหาของบทเรียน
2.2 จํานวนกิจกรรมทายบทเรียนเหมาะสมกับระดับผูเรียน
2.3 ปริมาณของกิจกรรมทายบทเรียนเหมาะสมกับผูเ รียน
2.4 กิจกรรมทายบทเรียนสงเสริมการนําไปประยุกตใชได
3. ดานการออกแบบกราฟก เสียง และอะนิเมชัน
3.1 ลักษณะ ขนาด สีของตัวอักษรชัดเจน อานงาย และสวยงาม
3.2 ภาพกราฟกและสีเหมาะสม ชัดเจน สอดคลองกับเนื้อหา
3.3 ความเหมาะสมของการใชเสียงประกอบ
รายการประเมิน
3.4 ความเหมาะสมของการใชอะนิเมชันประกอบ
4. ดานเทคนิคของหนังสืออิเล็กทรอนิกส
4.1 รูปแบบหนาจอของหนังสือใชงานงายและสะดวก (Interface design)
4.2 การควบคุมเสนทางการเดินหนังสือชัดเจนถูกตองตามหลักเกณฑและสามารถ
ยอนกลับไปยังจุดตางๆ ไดงาย (Navigation)
4.3 มีระบบสืบคนทีร่ วดเร็ว และสะดวก (Search)
4.4 การออกแบบเลยเอาทปรับไดเหมาะสมกับอุปกรณแสดงผลตางๆ (Responsive
Layout)

�
X

S.D.

ความเหมาะสม

4.71
4.45
4.60
4.54
4.54
4.74
4.71

0.45
0.65
0.55
0.70
0.65
0.44
0.45

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.80
4.60
4.51
4.54

0.40
0.65
0.74
0.70

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.62
4.62
4.68

�
X

4.71

0.49
0.54
0.52
S.D.
0.51

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
ความเหมาะสม
มากที่สุด

4.68

0.52

มากที่สุด

4.68

0.47

มากที่สุด

4.74

0.50

มากที่สุด

4.57

0.65

มากที่สุด

4.63
0.47
จากตาราง 4 พบวาโดยรวมนิสิตมีความพึงพอใจตอหนังสืออิเล็กทรอนิกสในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายขอพบวามี
ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากถึงมากที่สุด โดยคาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.45-4.80 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูระหวาง
0.40-0.74 ดานที่นิสิตมีความพึงพอใจตอหนังสืออิเล็กทรอนิกสมากที่สุด คือ กิจกรรมทายบทเรียนสอดคลองกับวัตถุประสงคและ
เนื้อหาของบทเรียน มีคาเฉลีย่ สูงสุดเทากับ 4.80 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.40 และความยากงายของเนื้อหามีความเหมาะสมกับ
ระดับผูเรียน นิสิตประเมินใหนอยที่สุด ที่คาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 4.45 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65

สรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผล

จากการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องการออกแบบมัลติมีเดีย สําหรับนิสิตสาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม
ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ผูวิจัยไดนําประเด็นสําคัญมาอภิปรายโดยแบง
ตามวัตถุประสงคของการวิจัย คือ การประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ และความพึงพอใจตอหนังสืออิเล็กทรอนิกส ไดดังนี้
1. ดานประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส พบวามีประสิทธิภาพเทากับ 82.00/81.75 ซึ่งผานตามเกณฑมาตรฐาน
80/80 ที่ไดตั้งไว ทั้งนี้เพราะหนังสืออิเล็กทรอนิกสนี้ไดผานขั้นตอนการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญและนํามาปรับปรุงแกไขกอน
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นําไปทดสอบหาประสิทธิภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของศิริพร บุญเรือง (2556) โดยผลการประเมินคุณภาพดานเนื้อหาของ
หนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องการออกแบบมัลติมีเดียกอนนําไปทดสอบประสิทธิภาพ สรุปไดวาหนังสืออิเล็กทรอนิกสนี้มีจุดเดนที่
เนื้อหาที่สอดคลองกับวัตถุประสงค และมีโครงสรางของเนื้อหาชัดเจน แตดานความถูกตองของเนื้อหา เปนดานที่ผูเชี่ยวชาญ
ประเมินใหนอยที่สุดที่คาเฉลี่ยเทากับ 4.40 และมีความแตกตางทางดานความคิดเห็นมากที่สุดที่คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.89 ทั้งนี้เนื่องจากที่มาของขอมูลบางอยางมาจากอินเตอรเน็ตซึ่งขาดชื่อผูเขียน ทําใหขาดความนาเชื่อถือไป และจากผลการ
ประเมินคุณภาพดานการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องการออกแบบมัลติมีเดีย พบวา ดานลักษณะ ขนาด สีของตัวอักษร
ชัดเจน อานงายและสวยงาม และดานรูปแบบหนาจอของหนังสือใชงานงายและสะดวก (Interface design) มีความเหมาะสม
มากที่ สุดที่คาเฉลี่ย 5.00 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00 เทากัน และความเหมาะสมของการใชอะนิเมชันประกอบ เปนดานที่
ผูเชี่ยวชาญประเมินใหนอยที่สุดที่คาเฉลี่ยเทากับ 3.80 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 ทั้งนี้เนื่องจากอะนิเมชันที่ใชมีปริมาณนอย
และใชเพื่อประกอบความสวยงามเทานั้น ผูเชีย่ วชาญจึงเสนอแนะวาอะนิเมชันที่นํามาใชในหนังสืออิเล็กทรอนิกส นอกจากเพื่อ
ดึงดูดความสนใจแลวควรที่จะใชเพื่อการอธิบายเนื้อหาเพิ่มเติม เพื่อใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาไดงายขึ้นอีกดวย ดังนั้น ผูวิจัยจึง
ปรับปรุงแกไขใหหนังสือมีคุณภาพมากขึ้นตามขอแนะนําของผูเชี่ยวชาญ นอกจากนี้ อาจเปนเพราะหนังสืออิเล็กทรอนิกสนี้ไดถูก
พัฒนาขึ้นตามขั้นตอนการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกสอยางเปนระบบ อาศัยหลักทฤษฎีการออกแบบ และการปฏิสัมพันธ จึงทํา
ใหหนังสืออิเล็กทรอนิกสนี้ผานเกณฑคุณภาพที่ตั้งไว สอดคลองกับงานวิจัยของสุกัญญา เเรงกลา, อังคนา กรัณยาธิกุล, อุษา คง
ทอง (2559) และศิริพร บุญเรือง (2556)
2. ดานประเมินความพึงพอใจ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยสําหรับการประเมินความพึงพอใจของหนังสืออิเล็กทรอนิกส
เรื่องการออกแบบมัลติมีเดีย คือนิสิตสาขาวิชาออกแบบสื่อนวัตกรรมชั้นป 2 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
จํานวน 35 คน ไดประเมินคุณภาพจากการใชงานของหนังสืออิเล็กทรอนิกส ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจตอหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสนโี้ ดยเฉลี่ยอยูในระดับมากถึงมากที่สุด ดานที่นิสิตมีความพึงพอใจตอหนังสืออิเล็กทรอนิกสมากที่สุด คือ กิจกรรม
ทายบทเรียนสอดคลองกับวัตถุประสงคและเนื้อหาของบทเรียน มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.80 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.40 และ
ความยากงายของเนื้อหามีความเหมาะสมกับระดับผูเรียน นิสิตประเมินใหนอยที่สุด ที่คาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 4.45 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.65
จากผลการวิเคราะหขางตน สรุปไดวาหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องการออกแบบมัลติมีเดียเปนประโยชนในการเรียนการ
สอน สามารถนําเสนอขอมูลไดหลากหลาย ทั้งขอความ ภาพกราฟก เสียง วีดีทัศนและอะนิเมชัน ทําใหนิสิตมีความสนใจ เกิดการ
เรียนรูไดงายและสามารถนําไปอานไดทุกที่ทุกเวลาเมื่อตองการ

ขอเสนอแนะ

1. การใชงานของหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องการออกแบบมัลติมีเดีย มีการเชื่อมโยงไปยังแหลงขอมูลภายนอก จึงควรมี
การแจงเตือนเรื่องการถายโอนขอมูลผานอินเทอรเน็ตและคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นหากผูเรียนตองการที่จะดาวนโหลดเพิ่มเติม
2. การวิจัยในครั้งตอไปควรมีการประเมินเกี่ยวกับผลการเรียนรูดวยตนเองจากหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องการออกแบบ
มัลติมีเดียจากกลุมผูเรียน
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บทนํา

ดวยยุคสมัยที่มีการความกาวหนาดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย การเรียนรูไมไดเพียงแคการศึกษาจากตํารา หนังสือเพียง
ดานเดียว การหาความรูจากประสบการณจากสถานที่จริง จากเรื่องเลา การถายทอดความรู การแลกเปลี่ยนลวนแลวแตเปนการ
เรียนรู การศึกษาและการเดินทางยังตางแดน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน เปนมุมมองที่แตกตางดวยความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ขนมธรรมเนียม วิธีการดําเนินชีวิตที่มีความแตกตางกันอยางสิ้นเชิงกับสังคมไทย การมองหารูปแบบความเปนตัวตน
ของการสรางสรรคงานศิลปะสามารถเกิดขึ้นไดทั่วไป เพราะในทุกสถานที่สอดแทรกดวยอารมณความรูสึกที่จะสามารถถายทอด
เรื่องราวมาเปนงานสรางสรรคไดไมวาจะเปนภาษาภาพ ภาษาสัญลักษณ ภาษาในรูปแบบตัวอักษร สีสันที่ถายทอดมาจากอารมณ
จนเกิดเปนงานสรางสรรคในรูปแบบที่แตกตางกันไป เชนเดียวกับการสรางสรรคที่เรียกวางานออกแบบ เปนการสรางสรรคงานที่
ถายทอดจากจินตนาการ สําหรับนักออกแบบตองมีมุมมองในการออกแบบใหทันกับยุคสมัย เทคโนโลยี เทรนด หรือขานรับ
เชื่อมโยงกับแนวคิดที่จินตนาการแลวเห็นภาพ สิ่งสําคัญลําดับแรก คือการเขาใจความตองการของผูบริโภคเปนสําคัญ งาน
สรางสรรคการออกแบบในประเทศญี่ปุนมีหลากหลาย แตสิ่งหนึ่งที่นักทองเที่ยวมักพูดถึงคือสินคากับการเลือกซื้อสินคา ผูบริโภค
เลือกซื้อสินคาก็มีปจจัยหลายอยางดวยกันในการเลือกซื้อ การนําเสนอภาพลักษณของผลิตภัณฑจึงเปนหนาที่ของนักออกแบบที่
ตองสรางสรรคงานออกแบบหรือตอบสนองความตองการของผูบริโภคอยางจริงจัง สืบเนื่องในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ การศึกษา
งานออกแบบที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้อ ซึ่งเปนดานแรกในการเลือกซื้อสินคาที่ไมสามารถมองขามไดคือ “บรรจุภัณฑ”
(Packaging) ทําหนาที่ในการสื่อสารขายสินคาเปนลําดับแรก

ความเปนมาของผลิตภัณฑหนึ่งหมูบานหนึ่งผลิตภัณฑ One Village One Product (OVOP)

ประเทศญี่ปุนผานสงคราม และกาวขามมาเปนเมืองแหงการพัฒนาเปนประเทศแหงการเกษตรกรรมมีการพัฒนา เพื่อ
เปนการฟนฟูยกระดับความเปนอยูของชุมชน งานออกแบบญี่ปุนหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในเบื้องตนพบวาการ รับรูงาน
ออกแบบญี่ปุนในสังคมปจจุบัน เปนการสืบทอดแนวความคิดที่มีผลจากอิทธิพลของมุมมองจากตะวันตก โดยอาจเปนผลสืบเนื่อง
จากความพยายามถายทอดภาพลักษณของญี่ปุนเองตอโลกภายนอก ตั้งแตยุคที่มีการแผขยายอาณานิคม ตะวันตกมายังกลุม
ประเทศเอเชีย (กุลธิดา เตชวรสินสกุล. 2004. หนา 1) จึงเปนที่มาของการศึกษาบริบทการออกแบบผานมุมมองของนักออกแบบ
อาศัยการทบทวนวรรณกรรม การสืบคนจากสื่อสารสนเทศ และในการศึกษาดูงาน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน ระหวางวันที่
7-13 มิถุนายน 2560 ใหเกิดเปนแนวความคิดในการแบงประเภทขององคประกอบในการศึกษาเบื้องตน ของศึกษาหลักการ
ออกแบบบรรจุภัณฑที่เปนมุมมอง 2 สวน ไดแก มุมมองเรื่องการออกแบบโครงสราง และมุมมองดานการออกแบบเรขศิลป ใน
สวนของการออกแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑ OVOP (The One Village One Product) และผลิตภัณฑในประเทศไทยที่ไดนํา
แนวคิดในการบริหารจัดการมาใชที่เรียกวา “หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP)” ที่สอดคลองกับแนวคิดดานเทคโนโลยี ผลที่ได
จากการศึกษาอัตลักษณในงานออกแบบของประเทศญี่ปุนจะไดมุมมองทั้งสองดานที่กอใหเกิดองคความรู ความเขาใจในแงมุมที่
หลากหลาย และซับซอนขององคประกอบในความเปนญี่ปุน สําหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ (Packaging Design) ถือเปน
เอกลักษณสรางความโดดเดนในดานการออกแบบที่ทั่วโลกใหการยอมรับ นักทองเที่ยวมักหลงใหลและสะดุดตากับความเปน
วัฒนธรรมดั้งเดิม ที่สื่อผานการสรางสรรคของงานออกแบบ เชน แบบบรรจุภัณฑของอาหาร บรรจุภัณฑของสินคา หรือ
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บรรจุภัณฑประเภทตาง ๆ ของประเทศญี่ปุนจากการสรางแนวคิดงาน เพื่อใหตอบสนองกลุมเปาหมายที่มีความแตกตาง เชน
เพศ การศึกษา อายุ พื้นฐานของการมีรายได ดวยขอมูลพื้นฐานเหลานี้เปนตัวกําหนดทิศทางสําหรับงานออกแบบบรรจุภัณฑ
สินคาประเภทของกินของใชในชีวิตประจําวัน ในประเทศญี่ปุนนับไดวาเปนสินคาที่มีการแขงขันที่สูงมาก ดังนั้นในการออกแบบ
บรรจุภัณฑใหมีเอกลักษณที่ดูโดดเดน สิ่งสําคัญที่นักออกแบบชาวญี่ปุนมักจะคํานึงถึงเสมอ ซึ่งเมื่อวางสินคาแลวบนชั้นวางสินคา
แลวงานออกแบบบรรจุภัณฑของตนใหแตกตางจากบรรจุภัณฑคูแขงอยางไร สินคาตัวนั้นจะมีเอกลักษณมีความโดดเดนนาจดจํา
เพียงไร และกลุมเปาหมายคือใคร ดังนั้นนักออกแบบจึงตองสํารวจความตองการของสินคานั้นใหชัดเจน อยางละเอียดถี่ถวนเสมอ
ในประเทศญี่ปุนการออกแบบบรรจุภัณฑที่ยังคงความดั้งเดิม และสะทอนความเปนอยูแบบชนบทที่สรางความประทับใจใหกับ
นักทองเที่ยวและผูที่มาเยือนไมนอย

ภาพ 1 : ภาพบรรยากาศหนาราน และลักษณะโครงสรางของบรรจุภัณฑ
เมือง Taito-Asakusa Tokyo, Japan

ภาพ 2 : จุดเริ่มตนจากหมูบ านโอยามะ จังหวัดโออิตะ
ที่มา : Sakai, Takuji. JETRO’s experience of contributing to OTOP policy of Thailand.
ผลิตภัณฑหนึ่งหมูบานหนึ่งผลิตภัณฑ One Village One Product (OVOP) มีจุดเริ่มตนจากหมูบานโอยามะ จังหวัด
โออิ ต ะประเทศญี่ ปุ น โดยโครงการ OVOP มี เ ป า หมายสํ า คั ญ ในการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย (Human Resource
Development) การพึ่งตนเอง และคิดอยางสรางสรรค (Self-Reliance Creativity) เพื่อการพัฒนาจากภูมิปญญาท องถิ่น
สู ร ะดั บ สากล (Local Yet Global) จนในป พ.ศ. 2544 จํ า นวนสิ น ค า OVOP ของโออิ ต ะมี จํ า นวนทั้ ง หมด 336 ชนิ ด
จากทั้ง 11 เมือง 47 เทศบาล รายไดเพิ่มมูลคาจาก 36 พันลานเยนเพิ่มขึ้นเปน 141 พันลานเยน ในป พ.ศ. 2548 ไดกอตั้ง
OVOP International Exchange Promotion Committee เพื่อสรางเครือขาย OVOP กับนานาประเทศ ในป พ.ศ. 2550
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มี ค นจํ า นวน 1,476 คน จาก 46 ประเทศ เข า มาศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ กระบวนการ OVOP ที่ โ ออิ ต ะ การสร า งความร ว มมื อ
จะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนองคความรูในการฟนฟูทองถิ่นระหวางกันและกัน (วทัญู ใจบริสุทธิ์, หนา 5 อางใน Hiramatsu,
2008) โดยมีการใชแนวคิดพื้นฐาน หรือหลักปรัชญา OVOP มี 3 ระดับการพัฒนา คือ 1) คิดระดับโลก แตทําระดับทองถิ่น
หรื อ ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น สู ส ากล (Local Yet Global) นั่ น คื อ ผลิ ต สิ น ค า ที่ ค งกลิ่ น สี และวั ฒ นธรรมท อ งถิ่ น ที่ ส ามารถเข า ถึ ง
รสนิยมของผูบริโภคทั่วประเทศและทั่วโลก ยิ่งเปนสินคาที่มีเอกลักษณโดดเดนเฉพาะถิ่นมากเพียงไร ก็จะยิ่งมีชื่อกองโลกได
เพียงนั้น 2) เปนอิสระ พึ่งพาตนเองและคิดอยางสรางสรรค (Self-reliance and Creativity) คือกิจกรรมตาง ๆ ตองมาจาก
ความตองการของคนในชุมชนโดยตรง และ 3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development) ซึ่งเปน
เปาหมายสูงสุด ของ OVOP แรงขับเคลื่อนที่แทจริงของการพัฒนาภูมิภาค คือ "มนุษย" ซึ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีความกลา
ทาทายและมีวิสัยทัศนกวางไกล จึงจะสามารถเปนผูนํากระบวนการพัฒนาในแตละชุมชนได อันจะทําใหเศรษฐกิจของภูมิภาค
พั ฒ นาไปไดอ ยา งอั ตโนมัติแ ละเปน ธรรมชาติ ดั ง นั้ น คํ า ว า "ผลิ ต ภั ณฑ" หรื อ Product มิ ไ ด ห มายถึ ง "สิ น ค า " หรื อ Goods
เทานั้น แตหมายถึงผลิตผลจากความสามารถของมนุษยที่สะทอนถึงการสรางทรัพยากรมนุษย (นัทธมน ธีระกุล, 2548. หนา 3)

ภาพ 3 : ภาพที่ลักษณะโครงสรางของบรรจุภณ
ั ฑ เมือง Taito-Asakusa Tokyo, Japan
แนวคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑของญี่ปุนที่เปนเอกลักษณบรรจุภัณฑของสินคา หรือผลิตภัณฑของญี่ปุนไดรับการ
ยอมรั บ และประสบความสํ า เร็ จ เป น อย า งมากในด า นการออกแบบ จนเป น ที่ ย อมรั บ ไปทั่ ว โลกในเรื่ อ งของการออกแบบ
ที่มีเอกลักษณ มีคุณภาพ มีความสรางสรรคและยังมีความสวยงาม ประเทศญี่ปุนมีบรรจุภัณฑที่แปลกใหมออกสูตลาดตลอดเวลา
ทั้งนี้ก็เพื่อตอบสนองความตองการของตลาดและเพิ่มมูลคาใหกับสินคา ธุรกิจดานการออกแบบบรรจุภัณฑในญี่ปุนจึงเปน
ธุรกิจที่มีมูลคามหาศาลและทํารายไดมากพอ ๆ กับธุรกิจการผลิตเลยทีเดียว ทําใหชีวิตของคนญี่ ปุนมีค วามสะดวกสบาย
และมี ตั ว เลื อ กให แ ก ผูบ ริโ ภคเป นจํ า นวนมาก แนวคิ ด การออกแบบบรรจุ ภัณฑ ข องญี่ ปุ น นั้น มี ที่ ม าจากคํ าว า “Tsutsumu
つつむ (การบรรจุ)” สื่อถึงการมอบใหอันบริสุทธิ์และสะอาด ในสวนของบรรจุภัณฑ หมายถึงการใหของขวัญที่ไมใชเพียงการ
ใหของขวัญแบบธรรมดา แตยังลึกซึ้งไปถึงเรื่องราวของความรูสึกในการใหและการรับ การตีความบรรจุภัณฑของญี่ปุนจะ
หมายถึง เครื่องหอหุม หรือการหุมหอ สวนทางยุโรปจะตีความคําวาบรรจุภัณฑคือการปดกั้น หรือการกักกัน การออกแบบของ
ญี่ปุนสวนมากจะมีเอกลักษณมาจากการออกแบบแบบดั้งเดิม เรียกการออกแบบเชนนี้วา “Wa Style” คือการนําธรรมชาติ
รอบตัวมาผสมผสานในการออกแบบโดยจะใชโทนสีออนตามวัสดุธรรมชาติที่เลือกใช เพื่อบงบอกถึงความกลมกลืนกับธรรมชาติ
ดังนั้นเราจึงไมคอยเห็นบรรจุภัณฑของญี่ปุนมีสีสันหรือรูปแบบที่ฉูดฉาดมากนัก สีที่จะใชสวนมากมักจะเปนสีในแนว Earth
tone, Natural เช น สี ค รี ม เบท น้ํ า ตาล ดํ า เขี ย ว ครี ม ส ว นใหญ คงความคลาสสิค และเรียบง ายอยา งมีสไตล (กราฟก
บุฟเฟต. 2017) [Online] ความเรียบงายที่สะทอนเอกลักษณนําไปสูหลักการในการสรางสรรคงานศิลปะเพื่อการออกแบบ
บรรจุภัณฑ (ปฐวี อารยภานนท. การสัมมนาการออกแบบของญี่ปุนปรัชญา แหงเซน (Zen) “วาบิ ซาบิ”) กลาววา จากศาสนา
ปรัชญาสูแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ และการออกแบบบรรจุภัณฑตองมีการศึกษาความเปนเอกลักษณ (Uniqueness)
ของชุมชนเพื่อการสรางสรรคงานศิลปะ โดยใชหลักการออกแบบหลักปรัชญาในเรื่องของ 1) เวลา (Time) ศึกษาลักษณะการ
ออกแบบที่สามารถอยูในระยะเวลานานสอดคลองกับประโยชนการใชงาน และสามารถถายทอดเรื่องราวของชุมชนในรูปแบบ
แนวคิ ด และกระบวนการ 2) มนุ ษ ย (Human) ศึ ก ษาระเบี ย บแบบแผนของชุ ม ชน 3) สิ่ ง แวดล อ ม (Environment)
ศึ ก ษาช ว งระยะของฤดู (Season) แนวโน ม การออกแบบ (Trend) ของช ว งอายุ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ ลํ า ดั บ ต อ มาต อ งศึ ก ษา
ข อ สรุ ป แนวคิ ด ในการออกแบบการวิ เ คราะห (Analyze) ศึ ก ษาแนวคิ ด และหลั ก การ ทิ ศ ทางการออกแบบอย า งชั ด เจน
การผสมผสานของการใช หลัก องค ประกอบศิลป โดยการศึ กษาเรื่ องการจัด กลุม (Categorize) การคั ดกรองสว นที่เหมือน
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(Normalize) และการตีความใหมใหเขาใจงาย (Finalize) ศึกษาการจัดการโครงสรางในการใชภาษาภาพ ภาษาสัญลักษณ
อารมณ ข องการสื่ อ ด ว ยสี การใช คู สี เ พื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ การออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ ใ นประเทศญี่ ปุ น มี แ นวโน ม
ในการออกแบบเกี่ยวกับเรื่องเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมโดยผสมผสานเอกลักษณของการออกแบบของญี่ปุนจะเปนที่นิยมอยางมาก
ดังเชนลักษณะของผลิตภัณฑที่ทันสมัยมีขนาดเล็กและลักษณะของโครงสรางที่บาง ยากสําหรับลูกคาที่จะมีการสังเกตเห็นถึง
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในบรรจุภัณฑน้ําหนัก ความหนา และขนาด หรือความแตกตางของวัสดุที่ใช อยางไรก็ตาม
เมื่อไรปริมาณการขายและการผลิตของผลิตภัณฑมีจํานวนมากขึ้น การพัฒนาในเรื่องของผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
จึ ง มี ผ ลให เ กิ ด ประโยชน ต อ สิ่ ง แวดล อ มเป น อย า งมาก ผู บ ริ โ ภคในประเทศญี่ ปุ น ในป จ จุ บั น ต อ งการซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ เ ป น
มิ ต รต อ สิ่ ง แวดล อ ม ดั ง นั้ น Ajinomoto Group จึ ง ได แ นะนํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ เ ป น มิ ต รเอกลั ก ษณ "Aji-na-Eco" 1 เครื่ อ งหมาย
ในฤดู ใ บไม ร ว ง 2010 เพื่ อ แสดงกระบวนการผลิต ของชุ ด ผลิต ภัณ ฑข องบริ ษั ท ที่ แ สดงเครื่ อ งหมายระบุคุ ณ ลัก ษณะ เช น
รี ไ ซเคิ ล (Recycle) ได (Ajinomoto Group. 2012) ดั ง ภาพที่ 4 ใช ก ระดาษรี ไ ซเคิ ล ในการผลิ ต กล อ งของผลิ ต ภั ณ ฑ
และดวยแนวทางของการออกแบบเชนนี้สงผลใหสินคาไดเปรียบคูแขงในการแขงขันมากกวาการออกแบบที่ไดแรงบันดาลใจ
เพียงจากความสะดวกในการใชงานเพียงอยางเดียว ขอบงชี้ทางสัญลักษณ เรื่องราว หรือเจตนารมณที่แสดงออกผานบรรจุภัณฑ
เปนแนวทางหนึ่งที่เปนจุดขายสําหรับสินคาได ตามลักษณะของภาพประกอบ ภาพที่ 5 ที่มีการออกแบบเนนแสดงความโดดเดน
ของผลิตภัณฑ การใชวิธีการผูกเชือกบนฝาครอบขวดมีฉลากสินคาเปนรูปทรงใบไมใหความรูสึกที่แปลกใหมกวาฉลากรูปทรง
สี่เหลี่ยมธรรมดา รวมถึงโครงสรางรูปแบบขวดที่ใชเปนทรงกลม สีผลิตภัณฑเปนสีเหลืองสม เสมือนกับผลสมหนึ่งลูกที่นาสนใจ

ภาพ 4 : ตัวอยางผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในกลุม Ajinomoto Group
ที่มา : www.ajinomoto.com

ภาพ 5 : บรรจุภณ
ั ฑจากเมือง Taito-Asakusa Tokyo, Japan
การออกแบบบรรจุภัณฑ แบงประเภทลักษณะการออกแบบได 2 ประเภทคือ 1) การออกแบบลักษณะโครงสราง
2) การออกแบบเรขศิลป การออกแบบลักษณะโครงสราง คือการกําหนดรูปลักษณะโครงสราง วัสดุที่ใชตลอดจนกรรมวิธีการ
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ผลิต การบรรจุ การขนสง เก็บรักษาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ นับตั้งแตจุดผลิตจนถึงมือผูบริโภค การออกแบบเรขศิลป
หมายถึง การสรางสรรค ลักษณะสวนประกอบภายนอกของโครงสรางบรรจุภัณฑ ใหสามารถสื่อสาร สื่อความหมาย สื่อความ
เขาใจ (To Communicate) ในอันที่จะใหผลทางดานจิตวิทยา (Psychological Effects) ตอผูบริโภค และอาศัยหลักศิลปะการ
จัดภาพใหเกิดความประสานกลมกลืนกันอยางสวยงาม ตามวัตถุประสงคที่ไดวางไว (ปุน คงเจริญเกียรติ และสมพร คงเจริญ
เกียรติ, 2542. หนา 71-83)

ลักษณะของโครงสรางและประโยชนใชสอยของบรรจุภัณฑ

ลักษณะโครงสรางที่จะตอบโจทยในสวนของประโยชนใชสอยเปนสําคัญ ขึ้นอยูกับประเภทของสินคา เปนอาหาร
เปนเของที่ระลึก เปนตน และหรือความตองการของลูกคาในเรื่องการตนทุนในการผลิต การเลือกใชวัสดุที่เหมาะสมกับประเภท
ของสินคาโดยแบงประเภทพื้นฐานเปน 4 ประเภทใหญ คือ 1) เซรามิกซหรือแกว 2) กระดาษ 3) โลหะ 4) พลาสติก บรรจุภัณฑ
ในประเทศญี่ ปุ น จะมี ก ารออกแบบโครงสร า งในเรื่ อ งของประโยชน ใ ช ส อยตามคุ ณ สมบั ติ ข องการผลิ ต ภั ณ ฑ หรื อ จะเน น
ในเรื่องใด ๆ เปนหลัก ยกตัวอยางเชน ลักษณะของการออกแบบที่เนนในเรื่องของการอนุรักษสิ่งแวดลอมการออกแบบเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ (Eco-Design) เปนวิธีการออกแบบอยางครบวงจร เพื่อคํานึงถึงผลกระทบที่จะทําลายสิ่งแวดลอมอาจกลาวไดวาเปน
กระบวนการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการ ซึ่งมีความหมายรวมถึงการวิเคราะห
สมรรถนะทางดานสิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑ การจัดการผลิตภัณฑท่ีหมดอายุ การลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในทุกชวงของ
วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ ควบคูกับการวิเคราะหปจจัยดานอื่น เชน ตนทุน การควบคุมกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพและ
การตลาด เปนตน (อรรคเจตต อภิขจรศิลป, 2552)[Online] ดังนั้นในภาพที่ 6 1) บรรจุภัณฑจึงลักษณะโครงสรางที่แตกตาง
ขึ้นอยูกับประเภทของวัสดุที่ใชกับผลิตภัณฑนั้น ๆ และ 2) การออกแบบโครงสรางของบรรจุภัณฑในประเทศญี่ปุนจะเนนในเรื่อง
ของประโยชนใชสอย ลักษณะการจับ การเปด-ปด การบรรจุเพื่อบรรจุรวมหนวย หรือเปนการเนนในเรื่องบรรจุภัณฑเพื่อสิ่งลอม
การออกแบบบรรจุภัณฑในลักษณะ ECO Design ที่ตองคํานึงถึงระบบวัฏจักรของผลิตภัณฑตั้งแตเริ่มตนจนถึงขั้นตอนสุดทายที่
บรรจุภัณฑจะอยูตรงไหน

ภาพ 6 : ลักษณะโครงสรางของบรรจุภณ
ั ฑที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑจากเมือง Taito-Asakusa Tokyo, Japan
นักออกแบบจะออกแบบโดยคํานึงถึงเรื่องของการเลือกใชวัสดุ การประหยัดตนทุน ประหยัดในเรื่องของการขนสง
ขั้นตอนในการผลิตในกระบวนการพิมพตลอดจนวางแผนกระบวนของการตลาด ในประเทศญี่ปุนก็ยังคงนิยมใชวัสดุทองถิ่น
ที่เปนงานหัตถกรรมประเภทเครื่องจักสาน การทอ การถัก ดังภาพที่ 7 สําหรับบรรจุภัณฑเพื่อสงเสริมการขายใหเกิดความ
แตกตางในการวางสินคาบนชั้นจําหนายสินคาในซุปเปอรมารเก็ตใจกลางเมืองโตเกียว คลายคลึงกับงานหัตถกรรมในประเทศไทย
ที่ใชวัตถุดิบทางธรรมชาติ เชน ไผ กก กระจูด มาใชสรางสรรคเปนงานหัตถกรรมบรรจุภัณฑที่สามารถสะทอนความเปนตน
กําเนิดของผลิตภัณฑนั้น ๆ โดยเฉพาะการออกแบบจนถึงขั้นตอนการเปด-ปดของบรรจุภัณฑ การใชงานในรูปแบบตาง ๆ
จนกระทั่งหยิบจับผลิตภัณฑดานในออกแลวในสวนของบรรจุภัณฑนั้นยังสามารถนําไปใชในลักษณะอื่นได และสอดคลองกับ
การออกแบบใหเกิดความคุมคาที่เราเรียกวา ประโยชนใชสอย (Functional) แนวคิดสําหรับการออกแบบนี้จะเปนผลปจจัย
ในการเลือกซื้อสินคาไดมาก รวมถึงความสะดวกสบายในการใชงานของผลิตภัณฑในภาพที่ 8 ที่มีการใชงานของการเปดซอส
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ปรุ ง รสสองชนิ ด ด ว ยวิ ธี ก ารหั ก ตามรอยปรุ ต รงกลางแล ว บี บ ซอสปรุ ง รสอย า งใดอย า งหนึ่ ง โดยที่ ไ ม ทํ า ให ห กเลอะสะดวก
ตอการใชงาน

ภาพ 7 : ลักษณะโครงสรางของบรรจุภณ
ั ฑจากวัสดุธรรมชาติในซุปเปอรมารเก็ต เมือง Taito-Asakusa Tokyo, Japan

ภาพ 8 : Functional ของการใชงานของบรรจุภณ
ั ฑรา นสะดวกซื้อ Airport Narita Tokyo, Japan
ผลิตภัณฑหนึ่งหมูบานหนึ่งผลิตภัณฑ (OVOP) จากจังหวัดโออิตะ วางจําหนายในกรุงโตเกียว เลือกใชวัสดุโครงสรางที่
เปนพลาสติกโพลิเอทิลิน LDPE เปนพลาสติกที่ปองกันความชื้นไดดี เหมาะสมกับอาหารและมีรูปแบบที่ปดผนึก ดังภาพที่ 9
ผลิ ต ภั ณ ฑ ชื่ อ Saitama Handmade Karin's เป น ขนมที่ มี ส ว นประกอบของไข น้ํ า มั น งา ลั ก ษณะของขนมจะมี ค วามชื้ น
มีสวนประกอบของน้ํามัน น้ําตาล ซึ่งนักออกแบบก็ตองคํานึงถึงเรื่องการเลือกใชวัสดุโครงสราง และประโยชนของการใชงานที่
เหมาะสม ตองสอดคลองกับอายุของผลิตภัณฑที่จะหมดอายุ ปริมาณขนาดบรรจุ เพื่อความคุมคาในเรื่องตนทุนการผลิต ดังนั้น
การออกแบบบรรจุภัณฑของญี่ปุน จึงมีทั้งความงาม มีความทันสมัยและมีฝมือสูง รวมทั้งชาวญี่ปุนนั้นยังมีแนวคิดที่สอดแทรก
ปรัชญา วัฒนธรรม สื่อในเรื่องของการออกแบบไดเปนอยางดี อีกทั้งยังมีการประยุกตใชวัสดุธรรมชาติรอบตัว เพื่อนํามาใช
ในการออกแบบแลวยังมีความคิดและความสามารถที่จะนําเทคโนโลยีและการออกแบบ มาผสมผสานใหเขาใกลธรรมชาติดวย
ฝมือ ทักษะความชํานาญแนวคิดความเปนนามธรรม และความคิดสรางสรรคไดอยางนาอัศจรรย รูปแบบโครงสรางในแตละพื้นที่
ก็จะแตกตางกันขึ้นอยูกับตนทุนทางวัฒนธรรมของเรื่องราวในพื้นที่นั้น ๆ บรรจุภัณฑผลิตภัณฑ OVOP จากจังหวัดโออิตะ
ในแตละสวนของการออกแบบโครงสรางและประโยชนใชสอยโดยรวมจะยึดหลักชนิดประเภทวัสดุของบรรจุภัณฑ คุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑเชนเดียวกับหลักการออกแบบบรรจุภัณฑพื้นฐานทั่วไป
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ภาพ 9 : ลักษณะโครงสรางและผลิตภัณฑบรรจุภัณฑ OVOP จากจังหวัดโออิตะ (Oita)
วางจําหนายในโตเกียว (Tokyo, Japan : Ginza Zone)

ลักษณะของการออกแบบเรขศิลป

การออกแบบบรรจุภัณฑของญี่ปุนเปนรูปแบบศิลปะที่ใชการออกแบบที่ทันสมัยไรกาลเวลา มีความเรียบงาย และ
การใชวัตถุดิบที่สะทอนถึงการดํารงชีวิตประจําวัน สื่อใหเห็นถึงแนวคิดของ "ความซับซอนที่เรียบงาย" ไมวาจะเปนออกแบบ
บรรจุภัณฑ (Packaging) การออกแบบอาหารตัวอยาง (Replica Food) การสื่อความหมายดวยลักษณะของการใชลายเสน
ภาพ หรือแมแตรูปแบบตัวอักษร ที่เรียกวา “เรขศิลป หรือกราฟก (Graphic)” หนาที่ ของนักออกแบบเรขศิลปที่ตองตีโจทย
และศึกษาคนควาขอมูลพื้นฐาน โดยปาพจน หนุนภักดี, 2555 กลาววามี 1] การกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงค (Goal &
Objective) 2] การตีความโจทย (Interpretation) 3] การกําหนดเนื้อหา (Content) 4] การกําหนดแนวความคิด (Concept)
5] การนําเสนอ (Presentation) 6] บริบทของขอความ (Context) 7] กระบวนการออกแบบ (Design Process)

ภาพ 10 : ลักษณะเรขศิลปของผลิตภัณฑบรรจุภณ
ั ฑในโตเกียว (Tokyo, Japan)
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จากมุมมองของการศึกษาการใชเรขศิลปบนบรรจุภัณฑของประเทศญี่ปุน เปนการสื่อสารโดยการใชเรขศิลปที่เปน
ลายเสน ภาพการ ตูน ที่ ต อ งใช ก ารสื่อสารดว ยภาษาภาพ และภาษารู ปแบบของตัว อัก ษร รู ป แบบเรขศิลป บนบรรจุภัณฑ
เปนเสมือนประตูดานแรกทางดานการตลาด เปนการออกแบบที่ตองเชื่อมโยง คําบรรยาย + สัญลักษณ + ภาพพจน (Design =
Words + Symbols + Image) หรือการถายทอดความรูสึกของอารมณผานรูปแบบตัวอักษร ดังภาพที่ 9 เพื่อใหผูเลือกซื้อสินคา
ไดหยิบจับและซื้อไปในที่สุด เพียงแคเวลาที่ใชสายตาสัมผัสบนชั้นวางสินคาแคเวลา 7-15 วินาที (ชัยรัตน อัศวางกูร, 2548)
สําหรับการตัดสินใจซื้อ ดังภาพที่ 10 ที่ตองมีการออกแบบเพื่อลําดับความสําคัญของสมองที่จะจดจําภาพ รูปราง รูปทรง
หรือรูปรางหนาตา กอนการออกแบบจัดวางเนื้อหาเพื่อใหผูซื้อสะดุดตา จดจําไดงาย ดังนั้นเรขศิลปเปนปจจัยสําคัญในการ
ออกแบบที่สามารถเพิ่มมูลคา และคุณคาใหกับผลิตภัณฑเปนแรงจูงใจในการเลือกซื้อสินคาได การออกแบบเรขศิลปของญี่ปุน
จึงเปนการสื่อสารโดยใชภาษารูปแบบตัวอักษรเปนสําคัญ เปนสวนของชื่อสินคาที่มีเอกลักษณโดดเดนมีขนาดใหญเห็นไดอยาง
ชัดเจน และมีการแบงลําดับความสําคัญของการใชขนาดของตัวอักษร เชน ลําดับแรกคือตราสินคา รองลงมาคือสโลแกนของ
สินคา ขอบงชี้ทางการตลาด สวนประกอบขอมูลการใชงานที่แตกตางกันออกไปตามลําดับ และเปนที่นาสังเกตคือภาษาที่ใชบน
บรรจุภัณฑญี่ปุนจะมีเพียงภาษาญี่ปุนเพียงภาษาเดียว ซึ่งแตกตางจากบรรจุภัณฑในประเทศไทยที่มีการใชภาษาถิ่น และภาษา
ที่เปนทางการสําหรับนักทองเที่ยว แตประเทศญี่ปุนเปนประเทศที่อนุรักษนิยม โดยสวนมากใชภาษาญี่ปุนในการสื่อสาร เชน
หนั ง สื อ สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ ต า งที่ เ ป น ภาษาอั ง กฤษก็ จ ะถู ก แปลเป น ภาษาญี่ ปุ น การใช รู ป แบบตั ว อั ก ษรของการออกแบบ
จะมีลักษณะที่กระจาย มีชองวาง เพราะถูกบังคับดวยโครงสรางของรูปแบบตัวอักษร และจะถูกวางในตําแหนงบนภาพประกอบ
หรือองคประกอบ จนบางครั้งใหความรูสกึ วาขอมูลอานยาก แตยังคงมีความชัดเจน รูปแบบตัวหนังสือที่มีลักษณะที่หลากหลาย
สไตล หลากหลายความรูสึก ความพลิ้วไหวของรูปแบบตัวอักษร เปนปจจัยหนึ่งของการใหเกิดแรงจูงใจในการซื้อ เชนเดียวกับ
การใชสีที่ตัดกันชวยใหมีความโดดเดนของพื้นที่นั้น ลักษณะของการใชสี ความหมายของสีในประเทศญี่ปุน เชน สีดํา คือ
ความปลอดภัย สีแดงความหมายคือความสําเร็จโดยรวมก็จะสื่อความหมายที่เปนตัวตนของผลิตภัณฑ เชน บรรจุภัณฑอาหาร
ที่ ต อ งใช สี สั น ชวนให น า รั บ ประทาน สร า งความรู สึ ก ชั ก จู ง ให ผู ซื้ อ ต อ งการซื้ อ การใช สี ที่ นั ก ออกแบบใช ค วรศึ ก ษาข อ มู ล
ของผลิตภัณฑเทียบเคียงความรูสึกผานการใชสี ใหผูซื้อหรือผูบริโภคเกิดความสนใจเลือกซื้อสินคานั้นเอง

ภาพ 11 การลําดับความสําคัญของสมองจะจดจําภาพ รูปราง รูปทรง หรือรูปรางหนาตา กอนเนื้อหา
ที่มา : อัศวางกูร ชัยรัตน, 2548
เรขศิลปบนบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑหนึ่งหมูบานหนึ่งผลิตภัณฑ (OVOP) จาก Oita Tokyo, Japan ยังคงเนนรูปแบบ
ของการใชสัญลักษณภาพเปนรูปแบบตัวอักษร เนนขอความที่ชัดเจน สะดุดตา การใหความสําคัญของการใชขนาดของรูปแบบ
ตัวอักษรที่ใหญ ลดขนาดรองลงมาตามความสําคัญของเนื้อหาสวนรูปลักษณที่เปนภาพประกอบจะเปนลักษณะของภาพลายเสน
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การสรางเรื่องราว (Story) ที่นําเสนอความเปนมาของผลิตภัณฑ หรือผูกอตั้ง สถานที่ทองเที่ยว เอกลักษณ และวัฒนธรรมของ
ชุมชนนั้น ๆ รวมถึงการใชลายเสนจะสื่อในเรื่องของอารมณพลิว้ ไหว หรือการถายทอดความรูสึกแลว ยังมีขั้นตอนในการออกแบบ
หรือการผลิตที่งายและประหยัดตนทุนในขั้นตอนของขบวนการพิมพ เชนภาพที่ 12 ลักษณะสีสันยังคงเนนสีเบท เหลือง น้ําตาล
สีที่สะทอนถึงอารมณ ความรูสึก ความสะอาด หรือการใชพื้นที่วางในการจัดองคประกอบของงานที่ใหความรูสึกโปรงสบาย และ
ในภาพที่ 12 ลักษณะการออกแบบยังคงใชสีดํา น้ําเงิน สีแดง เปนหลัก ภาพลักษณโดยรวมในสวนที่เปนภาพถายจะแสดงถึง
วัตถุประสงค คุณสมบัติของการใชผลิตภัณฑที่บางครั้งผูซื้อแทบไมตองอานขอความบนฉลากหรือบรรจุภัณฑเลย ความเรียบงายที่
เนนในเรื่องของการประหยัดตนทุนในการผลิต ผลิตภัณฑบางชิ้นเปนเพียงสติกเกอรฉลากสินคาที่แสดงเพียงรายละเอียดสินคา
เทานั้น โดยใชกระบวนผลิตในระบบการพิมพเพียงสีเดียวเทานั้น แตจะออกแบบใหมีความนาสนใจในรูปแบบของการบรรจุหอ หุม
(Pack) ในประเทศญี่ปุนมีความนาทึ่งและนาสนใจมากเพราะเปนตนแบบของการบรรจุหอหุมที่สืบทอดกันมา การใชสัญลักษณ
เอกลักษณที่สื่อถึงวัฒนธรรมไดอยางคุมคาและลงตัวที่สุด

ภาพ 12 : ลักษณะเรขศิลปของผลิตภัณฑบรรจุภณ
ั ฑ OVOP จากจังหวัดโออิตะ (Oita)
วางจําหนายในโตเกียว (Tokyo, Japan : Ginza Zone)

ภาพ 13 : ลักษณะเรขศิลปของผลิตภัณฑบรรจุภณ
ั ฑ OVOP จากจังหวัดโออิตะ (Oita)
วางจําหนายในโตเกียว (Tokyo, Japan : Ginza Zone)
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สรุป

กระบวนการหนึ่งหมูบานหนึ่งผลิตภัณฑ (OVOP) บนพื้นฐานการพึ่งพาตนเองของชุมชนเกษตร ในจังหวัดโออิตะ (Oita)
ประเทศญี่ปุน ซึ่งไดพัฒนาสืบเนื่องมาจนปจจุบันและเปนตนแบบสําหรับประเทศอื่น ๆ รวมถึงประเทศไทย คือสินคาหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ (One Tambon One Product: OTOP) ของไทย (นัทธมน ธีระกุล, 2548) โดยยึดหลักใหชุมชนพึ่งพาตนเอง
ใหริเริ่มสรางสรรคและคํานึงถึงสิ่งแวดลอม เปนนโยบายที่มุงพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหพึ่งตนเองไดเปนสําคัญ กิจกรรมตาง ๆ
ตองมาจากความตองการของคนในชุมชนโดยตรง ประชาชนในทองถิ่นเปนผูตัดสินใจวาจะพัฒนาสินคาใดเขารวมโครงการ
(สามารถเลือกไดมากกวา 1 ชนิด) หนวยงานรัฐมีหนาที่ในการสนับสนุนเทคโนโลยีและการตลาดเทานั้น ในสวนของการออกแบบ
เปนสวนที่สามารถชวยสงเสริมใหผลิตภัณฑมีคุณภาพมากขึ้น และเกิดการเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑ ดังนั้นการออกแบบเรขศิลป
บนบรรจุ ภัณ ฑ จึ ง เป น ป จ จั ย ลําดั บแรกสํา หรับ การเลือ กซื้อ สิ นค า มี ค วามจํ า เปน ในการสื่อ สารภาพลัก ษณ อั ต ลั ก ษณ ของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ โ น ม น า วให ผู บ ริ โ ภคเลื อ กซื้ อ สิ น ค า ได ดั ง ภาพที่ 13 ผลสํ า รวจความพึ ง พอใจของการศึ ก ษาการออกแบบและ
พัฒนาบรรจุภัณฑสําหรับกลุมผลิตภัณฑแปรรูปนมขาวยาคูสูการสงเสริมการเพิ่มมูลคาสําหรับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จากการสํารวจสรุปผลวา (1) วัสดุที่ใชนิยมวัสดุพลาสติกจากคุณสมบัติของพลาสติก ที่มีความเหมาะสม
กั บ การเลื อ กให เ ป น วั ส ดุ ที่ ใ ช ผ ลิ ต บรรจุ ภัณ ฑผ ลิต ภัณ ฑ แ ปรรู ป นมข า วยาคู (2) ลั ก ษณะภาพประกอบที่ ใ ช ใ นการนํ า เสนอ
ใหเห็นถึงภาพลักษณ เปนลักษณะการออกแบบที่เรียบงาย มีสวนประกอบของชื่อสินคาที่ชัดเจน อานงายเปนสีพื้นเพื่อสามารถ
บอกถึงที่มาของผลิตภัณฑเขาใจไดงาย (3) โครงสรางบรรจุภัณฑผลิตภัณฑแปรรูปนมขาวยาคูแบบทรงกลม (4) ภาพประกอบ
บนบรรจุภัณฑบรรจุภัณฑผลิตภัณฑแปรรูปนมขาวยาคู ควรจะเปนลักษณะที่มีกราฟกและรายละเอียดไมมากนัก สื่อถึงตัว
ผลิตภัณฑ คุณสมบัติตาง ๆ สื่อถึงความเปนไทย (5) สีที่ใชที่ใชควรสื่อถึงความเปนธรรมชาติ (6) ลักษณะตัวอักษรบนบรรจุภณ
ั ฑ
อานงายและขนาดของตัวอักษรบนบรรจุภัณฑบรรจุภัณฑกระดาษ ฉลากสติกเกอรพรอมโครงสรางผลิตภัณฑแปรรูปนมขาวยาคู
จะตองเหมาะสมขนาดของผลิตภัณฑ (สุรภา วงศสุวรรณ และธานี สุคนธะชาติ.2560 หนา 93) ซึ่งการศึกษาเปนแนวทางหนึ่ง
สําหรับการพัฒนาตนแบบสําหรับผลิตภัณฑที่มีขอจํากัดในสวนของตนทุนในระบบของกระบวนการพิมพสามารถประหยัด
คาใชจายในขั้นตอนของการพิมพที่ใชสีสองสีในการพิมพ แตรายละเอียดยังคงครบตามความตองการของเจาของผลิตภัณฑ และ
การเลือกหาวัตถุดิบในการพัฒนาตอยอดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑได

ภาพ 14 : ผลสํารวจของการศึกษาการออกแบบและพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑสาํ หรับกลุมผลิตภัณฑแปรรูปนมขาวยาคู
สูการสงเสริมการเพิ่มมูลคาสําหรับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ภาพ 15 : ลักษณะเรขศิลปของผลิตภัณฑบรรจุภณ
ั ฑสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
(One Tambon One Product: OTOP
ดวยพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่สินคาหนึ่งหมูบานหนึ่งผลิตภัณฑ (OVOP) มีแนวทางในการจัดตั้งที่ชัดเจน มุงเนนสราง
ทรัพยากรมนุษย เพื่อยกระดับความเปนอยูของชุมชนโดยมีรัฐบาลเปนหนวยงานที่ชวยสงเสริม มิใชเปนแนวหนาตามแบบฉบับ
ของประเทศไทย เพราะเมื่อชุมชนเขมแข็งแลวทุกคนรวมมือกันแกไขปญหาอุปสรรคตาง ๆ ก็งายขึ้น สําหรับแนวทางที่ประเทศ
ไทยใชเปนแบบอยางในการสรางหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ OTOP สําหรับการพัฒนาเพื่อใหกลุมระดับรากหญาใหมีรายไดเพิ่ม
จากการทําอาชีพหลักนั้น รัฐบาลมีการสงเสริมทุมงบลงทุนเพื่อสรางผลิตภัณฑใหม แตลืมมองปจจัยพื้นฐานในหลายดาน เชน
การพัฒนาผลิตภัณฑใหไดมาตราฐาน การมองหาตลาดที่ชัดเจน รวมไปถึงความสอดคลองกับการใชหลักเกณฑที่ขัดแยง บน
พื้นฐานความจริง ที่ยังคงเปนปญหาที่ยังตองมีการชวยกันแกไข การพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP ของประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบ
กั บ การผลิ ต ภั ณ ฑ OVOP ของประเทศญี่ ปุ น มี ค วามแตกต า งกั น ในเรื่ อ งของการออกแบบที่ ชั ด เจน เช น เรื่ อ งของโทนสี
ที่มีความหมายที่แตกตางกัน เรื่องของการใชสีดํากับบรรจุภัณฑอาหาร สีดําในแบบฉบับของญี่ปุนคือความสําเร็จ แตประเทศไทย
บางครั้งควรจะตองหลีกเลี่ยง ในภาพที่ 15 สินคา OTOP สื่อสารโดยใชภาพถายจริง สีสันใชสีโทนรอนฉูดฉาด พรอมดวยสีตัดกัน
ที่ดึงดูดความสนใจไดอยางชัดเจน แตหลักการออกแบบก็ตางตองคํานึงถึงผลิตภัณฑที่จะจําหนายเปนหลัก นักออกแบบเรขศิลป
บนบรรจุภัณฑจะตองคํานึง หลักการที่สําคัญเหลานี้ เพื่อพัฒนาผลิภัณฑ และตอบโจทยความตองการของกลุมเปาหมาย ปจจัย
รองในสวนของขั้นตอนการผลิตก็มีความสําคัญไมนอยไปกวากัน ตองคํานึงถึงหลักการเลือกใชวัสดุที่เหมาะสม รวมไปถึงขั้นตอน
ของการลงทุน การหาชองทางการจัดจําหนายที่เขามามีบทบาทมากขึ้นในสังคมโลกดิจิตอล การตลาดที่กาวทันโลกเทคโนโลยีมี
การสื่อสารเขามาเกี่ยวของในโลกออนไลน เพื่อการพัฒนาที่กาวหนา และทันสมัยของงานเรขศิลปบนบรรจุภัณฑในมุมมองของ
การออกแบบที่หลากหลายไดอยางยั่งยืนตอไป
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