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ประกาศคุณูปการ
งานวิจัยฉบับนี้สาเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากผู้ทรงคุณวุฒิหลาย
ท่าน โดยเฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จันทรา ทองสมัคร ดร.สุธาสินี วัชรบูลย์
ที่ได้ให้คาแนะนาด้านข้อมูลต่างๆ ทั้งการคัดเลือกกลุ่มประชากรในการวิจัย เครื่องมือวิจัย และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยขอขอบคุณเป็นอย่างสูง
ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยา สุอังคะวาทิน คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ ได้อนุมัติเวลาใน
การเก็บข้อมูลภาคสนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัณฑิต อินทร์คง ดร.ทิพวรรณ อินนันทนานนท์ ที่ช่วยเหลือ
ด้านการสั มภาษณ์และเก็บข้อมูลภาคสนาม อาจารย์ส มพร วาสะสิริ ที่ช่วยคานวณค่าสถิติ ดร.ดุลยพิชัย
โกมลวานิช ให้ข้อมูลการออกแบบผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณสุทัศน์ พลีสัตย์ ช่วยเหลือด้านทอใบกล้วย
อาจารย์กาญจณา บัววัฒ น์ คุณ เฉลา มาสง่า ให้ข้อมูลกลุ่มทอใบกล้วย คุณพัฒ น์นรี ฮกซุน ให้ข้อมูลกลุ่ม
ทอทอผ้าจันเสน นางแซง – นายคา สีระวัตร ช่วยด้านการสานและฟั่นใบกล้วย คุณสถาพร วายุพัฒน์ ช่วย
ด้านการเย็บกระเป๋า และที่ไม่ได้กล่าวนามทุกคน
ขอขอบคุ ณ ผู้ บ ริ ห ารกรมส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรม กระทรวงวั ฒ นธรรม ที่ ส นั บ สนุ น ให้ โอกาสและ
ทุนอุดหนุนในการทาวิจัย และขอบคุณ คุณพุทธิพงษ์ นิลใบ ที่ให้ความอนุเคราะห์บริการด้านข้อมูลเกี่ยวกับ
การวิจั ย และอานวยความสะดวกในการติด ต่อประสานงานที่ เกี่ย วข้อ งกับ การวิจัย อัน เป็ นประโยชน์ต่ อ
งานวิจัยในครั้งนี้
คุณ ค่าและประโยชน์ อั น ใดที่ พึ งจะมีจากงานวิจัยนี้ ผู้ วิจัยขอมอบบู ช าพระคุณ บิ ดา มารดา ครู
อาจารย์ นี้ ผู้มีพระคุณทุกท่าน และผู้ที่ให้ความรู้ทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการทาวิจัยนี้
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ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ปานฉัตท์ อินทร์คง
บทคัดย่อ
การประยุ ก ต์ ใช้ ผ้ า ทอจั น เสนร่ ว มกั บ งานจั ก สานเพื่ อ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนเชิ งพาณิ ช ย์ จั งหวั ด
นครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาผลิตภัณฑ์จักสานที่เหมาะสมในการนามาสร้างสรรค์ร่วมกับผ้าทอ
จั น เสนให้ มีรู ป แบบสอดคล้ องกั บ ความต้ องการของผู้ บ ริโภค ๒) เพื่ อศึก ษาลวดลายผ้ าทอจัน เสนส าหรับ
ออกแบบผลิตภัณฑ์จักสานใบตองกล้วย และ ๓) เพื่อสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์จักสานใบตองกล้วยลวดลายผ้า
ทอจันเสน
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใช้ ในการวิ จั ย ได้ แ ก่ ๑) กลุ่ ม ผู้ รู้ จ านวน ๕ คน คื อ นั ก ออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์
ผู้ประกอบการ จักสานใบกล้วย ประธานกลุ่มสตรีผ้าทอจันเสน พัฒนาชุมชนอาเภอบรรพตพิสัย นักวิช าการ
วัฒนธรรมชานาญการจังหวัดนครสวรรค์ ๒) กลุ่มผู้ปฏิบัติ จานวน ๔ คน คือ ช่างสานลายและฟั่นเชือก
ช่างเย็บลายประดับและถักเปีย ช่างเย็บกระเป๋า และ ๓) กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง คือ ผู้บริโภคทั่วไปที่สนใจผลิตภัณฑ์
จักสาน จานวน ๕๐ คน ผลิตภัณฑ์จักสานใบกล้วย จานวน ๘ ประเภท และผ้าทอมือจันเสน จานวน ๔ ลาย
ได้แก่ ลายปลาเสือตอ ลายจันทวารวดี ลายผักกูด และลายลูกแก้ว เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบ
คัดเลือกลาย แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบสังเกต การสนทนากลุ่ม แบบประเมินความพึงพอใจ
และแบบร่างผลิตภัณฑ์จักสาน วิ เคราะห์ข้อมูลโดยการสร้างข้อสรุป ตีความแบบพรรณนาจากแบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์ ตารางวิเคราะห์ และหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ยของความพึงพอใจรูป แบบผลิตภัณ ฑ์จักสาน
ร่วมกับผ้าทอจันเสน
ผลการวิจั ย พบว่า การศึกษาผลิตภั ณ ฑ์ จักสานที่ เหมาะสมในการน ามาสร้างสรรค์ร่วมกับผ้ าทอ
จันเสนให้มีรูปแบบสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคควรเป็นรูปแบบที่สามารถใช้สอยได้ทั่วไปและมี
รูปแบบการสานลายแบบเรียบง่าย โดยผู้บริโภคเลือกอันดับ ๑ คือลายพื้นฐานประเภทลายสอง อันดับ ๒ คือ
ลายขัดแตะ จึงได้นาลายสองและลายขัดแตะมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์จักสานร่วมกับผ้าทอจันเสน ส่วน
การศึกษาลวดลายผ้าทอจันเสนสาหรับออกแบบผลิตภัณฑ์จักสานใบตองกล้วย พบว่าลายปลาเสือตอได้รับ
ความนิยมจากผู้บริโภคมากที่สุด รองลงมาคือลายจันทวารวดี และลายผักกูด และการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์
จักสานใบตองกล้วยลวดลายผ้าทอจันเสน จึงได้นาผลสรุปจากลายสานและลายผ้าทอจันเสน มาใช้ร่วมกันใน
ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์และการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบสวยงาม
เหมาะสมในการใช้สอยในชีวิตประจาวัน โดยผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณ ฑ์
สานใบกล้วยร่วมกับผ้าทอจันเสน ประเภทกระเป๋าสะพาย ด้วยค่าร้อยละ ๙๙.๖๐ กระเป๋าสตางค์ ค่าร้อยละ
๙๘.๑๖ กล่องกระดาษทิชชู ค่าร้อยละ ๙๘.๑๒ สมุดบันทึก ค่าร้อยละ ๙๗.๘๐ กระเป๋าถือหิ้ว ค่าร้อยละ
๙๗.๕๒ หมวก ค่าร้อยละ ๙๖.๖๘ และ กรอบรูป ค่าร้อยละ ๙๕.๖๐
จึงมีความเหมาะสมทั้งในด้านความงาม การผสมผสานวัสดุ และประโยชน์ใช้สอยร่วมกัน ได้อย่าง
กลมกลืน และมีความเหมาะสมกับการพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงพาณิชย์ของจังหวัดนครสวรรค์
ต่อไป

TITLE

: Application of chan sen woven fabric on Basketry for Business Purposes :
the Development of Nakhon Sawan Community Products
AUTHOR : Assoc. Prof. Panchat Inkong, Ph.D.
Abstract
The applications of Chan-Sen Woven Fabric on Basketry for commercial purposes
were set up to 1) examine suitable basketry products to be used with Chan-Sen woven
fabric 2) examine suitable patterns of Chan-Sen woven fabrics to be used with banana leaf
basketry, and 3) create a prototype of banana leaf basketry decorated with Chan-Sen fabric.
Participants in this research involved 1) five experts, consisting of a product designer,
President of Feminine Chan-Sen Weaving Club, the developer of Ban Pod Pisai County, and a
cultural expert of Nakhon Sawan, 2) four practitioners, comprising basketry and rope cutting
workers, pattern and knitting workers, and bag-stitching workers, and 3) fifty people who are
interested basketry products. The instruments used were a list of patterns of banana-leaf
basketry, an interview, a questionnaire, an observation check-sheet, a group discussion,
designs of banana leaf basketry with Chan-Sen fabric on, and an evaluation form on
consumers’ satisfaction. The data were analysed both qualitatively and quantitatively so
that a descriptive conclusion can be made from the observation, an interview, and a group
discussion. Percentages and means score were used to identify the level of satisfaction on
different designs of banana leaf basketry with Chan-Sen fabric on.
It was found that the suitable basketry that serves consumers’ need should be
practical in terms of its use. It should also appear simple. The top two most popular
basketry patterns were the basic Lai Song and Lai Kad –Tae. The top three most popular
Chan-sen woven fabrics were Siamese tigerfish, Chantawaravadee, and the Vegetable Ferns,
respectively. Regarding consumers’ satisfaction, it was revealed that the top seven most
popular products were a shoulder bag, a wallet, a tissue box, notebook, a handbag,
a hat, and a picture frame, respectively.
It was concluded that all seven types of products are appropriate for business
purpose production due to their beautiful designs, practical use, and materials
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ตอนที่ ๓ การสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์จักสานใบตองกล้วยลวดลายผ้าทอจันเสน…. ๑๓๘
อภิปรายผล ………………………………………………………………………………………..……..…..…..… ๑๕๑
ข้อเสนอแนะในการนาวิจัยไปใช้ประโยชน์………………………………………………………..………... ๑๕๒

บรรณานุกรม ………………………………………………..…………………………………………………………….………..…. ๑๕๔
ภาคผนวก ………………………………………………………………………………………….…………..….....….…… ๑๕๗
ภาคผนวก ก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย …………………………………………………………………… ๑๕๗
ภาคผนวก ข การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน……………………………………………………………… ๑๖๗
ประวัติย่อของผู้วิจัย

………………………………………………………………………………….………..…...…..….…… ๑๗๓

สารบัญภาพประกอบ
ภาพประกอบ

หน้า

ภาพที่ ๑.๑ ผลิตภัณฑ์จักสานประเภทเครื่องใช้สอยในชีวิตประจาวัน……………………….…………….………….. ๑
ภาพที่ ๑.๒ ผลิตภัณฑ์จักสานประเภทใช้สอยเพื่อการตกแต่งและเป็นสินค้าที่ระลึก……..……………….………. ๒
ภาพที่ ๑.๓ ลายปลาเสือตอ …………………………..………………………………………………………………….………… ๒
ภาพที่ ๑.๔ ลายผักกูด …………………………………….……………………………….………………..……………...….……. ๒
ภาพที่ ๑.๕ ลายจันทวารวดี ……………………….……………...………………………………………………………………. ๓
ภาพที่ ๑.๖ ลายฉัตรจันเสน ………….……………………………………………………………………….………………..……… ๓
ภาพที่ ๑.๗ ลายลูกแก้ว …….…………………………………………………………………………………………………..……... ๓
ภาพที่ ๑.๘ ลายเมืองเก่าจันเสน …………………………………………..……………………………..……..…………...……… ๓
ภาพที่ ๑.๙ ผลิตภัณฑ์เดิมของจักสานใบตองกล้วย ตาบลอ่างทอง อาเภอบรรพตพิสัย ………………..……… ๔
ภาพที่ ๑.๑๐ ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบจากผ้าทอจันเสนร่วมกับงานจักสานใบกล้วย …………………….…….………. ๖
ภาพที่ ๑.๑๑ แผนผังกรอบแนวคิด …………………….…………………..……………………………………………………… ๘
ภาพที่ ๒.๑ การสานลวดลายต่างๆจากรูปแบบลายดั้งเดิม ……………………………………………………..….……. ๑๗
ภาพที่ ๒.๒ ผลิตภัณฑ์จักสานเพื่อการบริโภค ………………………………………………….…….……………...………. ๑๘
ภาพที่ ๒.๓ ผลิตภัณฑ์จักสานเพื่อเป็นภาชนะ ………………………………………………………………..………..……… ๑๘
ภาพที่ ๒.๔ ผลิตภัณฑ์จักสานเพื่อเป็นเฟอร์นิเจอร์ ……….……………………………………………………………..…... ๑๙
ภาพที่ ๒.๕ ผลิตภัณฑ์จักสานเพื่อป้องกันแดด ………………..……………………………………..…..…………...……… ๑๙
ภาพที่ ๒.๖ “ไซ” ผลิตภัณฑ์จักสานเพื่อใช้ในการดักจับปลา ………………………………………………………..….. ๒๐
ภาพที่ ๒.๗ ชุดก่องข้าวขวัญ …………………………………….………………………………………………………………..…. ๒๐
ภาพที่ ๒.๘ แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาของท้องถิ่น วัดจันเสน อาเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ………………… ๒๒
ภาพที่ ๒.๙ การทอผ้าด้วยกี่กระตุก ……………….……………...………………………………………………………..……. ๒๓
ภาพที่ ๒.๑๐ ลวดลายของผ้าทอจันเสนที่ได้รับความนิยมและแสดงอัตลักษณ์ของชุมชนจันเสน …….……. ๒๓
ภาพที่ ๒.๑๑ ลวดลายของผ้าทอจันเสนที่มีการผลิตในอดีต ……………………………………………………....……… ๒๔
ภาพที่ ๒.๑๒ ต้นแบบผลิตภัณฑ์จักสาน …………………………….…..………………………………………………….…... ๓๔
ภาพที่ ๒.๑๓ ต้นแบบผลิตภัณฑ์จักสานใบกล้วยร่วมกับผ้าทอจันเสน …………………..…….…..…………...……… ๓๔
ภาพที่ ๔.๑ กระเป๋าสะพายอัตลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์ รูปแบบที่ ๑ …………………………………..………..….. ๘๑
ภาพที่ ๔.๒ กระเป๋าสะพายอัตลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์ รูปแบบที่ ๒ ………………………………….…….………. ๘๒
ภาพที่ ๔.๓ กระเป๋าสะพายอัตลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์ รูปแบบที่ ๓ ………………………………………….……… ๘๒
ภาพที่ ๔.๔ กระเป๋าสะพายอัตลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์ รูปแบบที่ ๔ …………………………………..…...….……. ๘๒

ภาพประกอบ

หน้า

ภาพที่ ๔.๕ กระเป๋าสะพายอัตลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์ รูปแบบที่ ๕ ………...……………………………...……. ๘๓
ภาพที่ ๔.๖ กระเป๋าถือหิ้วอัตลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์ รูปแบบที่ ๑ ………………………………..………..……… ๘๓
ภาพที่ ๔.๗ กระเป๋าถือหิ้วอัตลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์ รูปแบบที่ ๒ ……………………….………………..…..... ๘๔
ภาพที่ ๔.๘ กระเป๋าถือหิ้วอัตลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์ รูปแบบที่ ๓ ……………………………………………...…๘๔
ภาพที่ ๔.๙ กระเป๋าถือหิ้วอัตลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์ รูปแบบที่ ๔ ……….…….…………………….………..… ๘๔
ภาพที่ ๔.๑๐ กระเป๋าถือหิ้วอัตลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์ รูปแบบที่ ๕ …………………………………………..…… ๘๕
ภาพที่ ๔.๑๑ กระเป๋าสตางค์อัตลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์ รูปแบบที่ ๑ ………………………………………….…… ๘๕
ภาพที่ ๔.๑๒ กระเป๋าสตางค์อัตลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์ รูปแบบที่ ๒ ………………………………………….…… ๘๕
ภาพที่ ๔.๑๓ กระเป๋าสตางค์อัตลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์ รูปแบบที่ ๓ ……….……………………………………… ๘๖
ภาพที่ ๔.๑๔ กระเป๋าสตางค์อัตลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์ รูปแบบที่ ๔ ………………………………………….…… ๘๖
ภาพที่ ๔.๑๕ กระเป๋าสตางค์อัตลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์ รูปแบบที่ ๕ ………………………………………….…… ๘๖
ภาพที่ ๔.๑๖ กล่องกระดาษทิชชูอัตลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์ รูปแบบที่ ๑ ……………………………………………๘๗
ภาพที่ ๔.๑๗ กล่องกระดาษทิชชูอัตลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์ รูปแบบที่ ๒ ……………………………………………๘๗
ภาพที่ ๔.๑๘ กล่องกระดาษทิชชูอัตลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์ รูปแบบที่ ๓ ……………………………………………๘๘
ภาพที่ ๔.๑๙ กล่องกระดาษทิชชูอัตลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์ รูปแบบที่ ๔ ……………………………………………๘๘
ภาพที่ ๔.๒๐ กล่องกระดาษทิชชูอัตลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์ รูปแบบที่ ๕ ……………………………………………๘๘
ภาพที่ ๔.๒๑ หมวก อัตลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์ รูปแบบที่ ๑ ……………………………………………………………๘๙
ภาพที่ ๔.๒๒ หมวก อัตลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์ รูปแบบที่ ๒ ……………………………………………………………๘๙
ภาพที่ ๔.๒๓ หมวก อัตลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์ รูปแบบที่ ๓ ……………………………………………………………๘๙
ภาพที่ ๔.๒๔ หมวก อัตลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์ รูปแบบที่ ๔ ……………………………………………………………๙๐
ภาพที่ ๔.๒๕ หมวก อัตลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์ รูปแบบที่ …………………………………………………………….…๙๐
ภาพที่ ๔.๒๖ กรอบรูป อัตลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์ รูปแบบที่ ๑ ………………………………………………….……๙๑
ภาพที่ ๔.๒๗ กรอบรูป อัตลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์ รูปแบบที่ ๒ ………………………………………………….……๙๑
ภาพที่ ๔.๒๘ กรอบรูป อัตลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์ รูปแบบที่ ๓ …………………………………………………….…๙๑
ภาพที่ ๔.๒๙ กรอบรูป อัตลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์ รูปแบบที่ ๔ …………………………………………………….…๙๒
ภาพที่ ๔.๓๐ กรอบรูป อัตลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์ รูปแบบที่ ๕ …………………………………………………….…๙๒
ภาพที่ ๔.๓๑ ปกสมุดบันทึก อัตลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์ รูปแบบที่ ๑ ………………………………………….……๙๓
ภาพที่ ๔.๓๒ ปกสมุดบันทึก อัตลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์ รูปแบบที่ ๒ ………………………………………….……๙๓
ภาพที่ ๔.๓๓ ปกสมุดบันทึก อัตลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์ รูปแบบที่ ๓ ………………………………………….……๙๓
ภาพที่ ๔.๓๔ ปกสมุดบันทึก อัตลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์ รูปแบบที่ ๔ ………………………………………….……๙๔

ภาพประกอบ

หน้า

ภาพที่ ๔.๓๕ ปกสมุดบันทึก อัตลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์ รูปแบบที่ ๕ …………………………………………….…๙๔
ภาพที่ ๔.๓๖ กระเป๋าสะพายจักสานร่วมกับผ้าทอจันเสน ……………………………………………………………………๙๘
ภาพที่ ๔.๓๗ กระเป๋าถือจักสานร่วมกับผ้าทอจันเสน ……………………………………………………………………….…๙๙
ภาพที่ ๔.๓๘ กระเป๋าสตางค์จักสานร่วมกับผ้าทอจันเสน ……………………………………………………………….……๙๙
ภาพที่ ๔.๓๙ กล่องใส่ทิชชูจักสานร่วมกับผ้าทอจันเสน ………………………………………………………………….…๑๐๐
ภาพที่ ๔.๔๐ หมวกจักสานร่วมกับผ้าทอจันเสน ………………………………………………………………………………๑๐๐
ภาพที่ ๔.๔๑ กรอบรูปจักสานร่วมกับผ้าทอจันเสน ……………………………………………….……………………….…๑๐๑
ภาพที่ ๔.๔๒ สมุดบันทึกจักสานร่วมกับผ้าทอจันเสน ………………………………………………………………….……๑๐๑
ภาพที่ ๔.๔๓ กระเป๋าถือหิ้ว แบบที่ ๑ ……………………………………………………………………………………………๑๐๒
ภาพที่ ๔.๔๔ กระเป๋าถือหิ้ว แบบที่ ๒ ……………………………………………………………………………………………๑๐๓
ภาพที่ ๔.๔๕ กระเป๋าสะพาย แบบที่ ๑ ……………………………………………………………………………..……………๑๐๔
ภาพที่ ๔.๔๖ กระเป๋าสะพาย แบบที่ ๒ …………………………………………………………………..………………………๑๐๕
ภาพที่ ๔.๔๗ กระเป๋าสตางค์ แบบที่ ๑ …………………………………………………………….……………………………๑๐๖
ภาพที่ ๔.๔๘ กระเป๋าสตางค์ แบบที่ ๒ …………………………………………………………………….……………………๑๐๗
ภาพที่ ๔.๔๙ กล่องใส่กระดาษทิชชู แบบที่ ๑ …………………………………………………………………………………๑๐๘
ภาพที่ ๔.๕๐ กล่องใส่กระดาษทิชชู แบบที่ ๒ …………………………………………………………………………………๑๐๙
ภาพที่ ๔.๕๑ หมวก แบบที่ ๑ ………………………………………………………………………………………………………๑๑๐
ภาพที่ ๔.๕๒ หมวก แบบที่ ๒ ………………………………………………………………………………………………………๑๑๑
ภาพที่ ๔.๕๓ กรอบรูปตั้งโต๊ะ แบบที่ ๑ …………………………………………………………………………………………๑๑๒
ภาพที่ ๔.๕๔ กรอบรูปตั้งโต๊ะ แบบที่ ๒ …………………………………………………………………………………………๑๑๓
ภาพที่ ๔.๕๕ สมุดบันทึก (สมุดโน๊ต) แบบที่ ๑ …………………………………………………………………………………๑๑๔
ภาพที่ ๔.๕๖ สมุดบันทึก (สมุดโน๊ต) แบบที่ ๒ …………………………………………………………………………………๑๑๕
ภาพที่ ๔.๕๗ ต้นแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าสะพายจักสานร่วมกับผ้าทอจันเสน …………………………………..……๑๒๐
ภาพที่ ๔.๕๘ ต้นแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าถือจักสานร่วมกับผ้าทอจันเสน ………………………………………………๑๒๑
ภาพที่ ๔.๕๙ ต้นแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตางค์จักสานร่วมกับผ้าทอจันเสน ……………………..…………………๑๒๒
ภาพที่ ๔.๖๐ ต้นแบบผลิตภัณฑ์กล่องใส่ทิชชูจักสานร่วมกับผ้าทอจันเสน ……………………………………………๑๒๓
ภาพที่ ๔.๖๑ ต้นแบบผลิตภัณฑ์หมวกจักสานร่วมกับผ้าทอจันเสน ……………………………………………….……๑๒๔
ภาพที่ ๔.๖๒ ต้นแบบผลิตภัณฑ์กรอบรูปจักสานร่วมกับผ้าทอจันเสน ………………………………………..………๑๒๕
ภาพที่ ๔.๖๓ ต้นแบบผลิตภัณฑ์สมุดบันทึกจักสานร่วมกับผ้าทอจันเสน …………………………………..…………๑๒๖
ภาพที่ ๔.๖๔ การนาเสนอปัญหาจากผลิตภัณฑ์เดิมของผู้ประกอบการ ……………………………..………………๑๒๗

ภาพประกอบ

หน้า

ภาพที่ ๔.๖๕ ประชุมกลุ่มชุมชนจักสานใบกล้วยบ้านอ่างทอง อาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ……๑๒๗
ภาพที่ ๔.๖๖ กิจกรรมสาธิตการสร้างแพทเทิร์นผลิตภัณฑ์ ………………………………..……………….……..………๑๒๘
ภาพที่ ๔.๖๗ กิจกรรมสาธิตการสร้างแพทเทิร์นผลิตภัณฑ์ ……………………………………..…………………………๑๒๙
ภาพที่ ๔.๖๘ การสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ …………………………………………………………………………………….…๑๓๐
ภาพที่ ๔.๖๙ กาหนดขนาด ร่างภาพบนกระดาษ และผนึกผ้าบนกระดาษ …………..……………………………๑๓๑
ภาพที่ ๔.๗๐ ต้นแบบผลิตภัณฑ์กล่องกระดาษทิชชู …………………………………………………………………..……๑๓๑
ภาพที่ ๔.๗๑ ต้นแบบผลิตภัณฑ์จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน …………………………………………………๑๓๒
ภาพที่ ๕.๑ กระเป๋าสะพาย รูปแบบที่ ๑ ………………………………………………………………………………….…๑๔๒
ภาพที่ ๕.๒ กระเป๋าสะพาย รูปแบบที่ ๒ …………………….………………………………………………………………๑๔๒
ภาพที่ ๕.๓ กระเป๋าถือหิ้ว รูปแบบที่ ๑ ………………….………………………………………………….………………๑๔๒
ภาพที่ ๕. ๔ กระเป๋าถือหิ้ว รูปแบบที่ ๕ ………………………………………………………………………….……………๑๔๒
ภาพที่ ๕. ๕ กระเป๋าสตางค์ รูปแบบที่ ๑ ……………………………………………………………………………….………๑๔๓
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บทที่ ๑
บทนา
๑.๑ ความเป็นมาของการวิจัย
จังหวัดนครสวรรค์ เป็นจังหวัดที่มีวัฒนธรรมการประกอบอาชีพด้านกสิกรและเกษตรกรรมเป็นส่วน
ใหญ่ ซึ่งเมื่อประชากรมีเวลาว่างหลังจากทางานแล้วมักสร้างอาชีพเสริมจากการจักสานต่างๆ เช่น การจักสาน
ตะกร้า กระบุ ง อุป กรณ์ จั บ ปลา การทอเสื่ อกก-หวาย และเครื่องใช้ส อยในชีวิตประจาวันอื่นๆ ซึ่งเป็นภู มิ
ปัญญาดั้งเดิมที่เคยทาสืบต่อกันมาเพื่อเป็นรายได้เสริมจนเกิดเป็นวัฒนธรรมการประกอบอาชีพจักสานขึ้น โดย
ส่วนใหญ่มักใช้วัสดุจากไม้ไผ่ ซึ่งเป็นพืชหาง่ายในท้องถิ่น (ภาพที่ ๑.๑) ต่อมาจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันมีการ
จักสานด้ว ยวัสดุอื่น ๆเพิ่มขึ้น ทั้งจากเถาวัล ย์ กก ปอ ป่าน เชือกกล้ วย ฯลฯ โดยมีการพัฒ นารูปแบบจาก
ผลิตภัณฑ์จักสานสาหรับใช้ในชีวิตประจาวันเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทใช้สอยเพื่อการตกแต่งและเป็นสินค้าที่
ระลึกมากขึ้น ซึ่งพบได้จากผลิตภัณฑ์ประเภทหมวก ปิ่นปักผม กระเป๋า กล่องกระดาษทิชชู่ และของที่ระลึก
อื่นๆ (ภาพที่ ๑.๒) ซึ่งเป็นการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากวัตถุดิบที่มีภายในหมู่บ้านให้เกิดประโยชน์เชิง
พาณิชย์

ภาพที่ ๑.๑ ผลิตภัณฑ์จักสานประเภทเครื่องใช้สอยในชีวิตประจาวัน
เป็นผลิตภัณฑ์จักสานที่จัดเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ทาสืบต่อกันมาในอดีตของชาวจังหวัด
นครสวรรค์ โดยใช้วัสดุหาง่ายในท้องถิ่น ได้แก่ ไม้ไผ่ หวาย และกก
ที่มา : กลุ่มจักสานบ้านกลางแดด จังหวัดนครสวรรค์

ภาพที่ ๑.๒ ผลิตภัณฑ์จักสานประเภทใช้สอยเพื่อการตกแต่งและเป็นสินค้าที่ระลึก
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นจากการใช้วัสดุจากพืชพื้นบ้าน(กล้วย)ที่มีอยู่ในชุมชน
ที่มา : กลุ่มจักสานใบกล้วยบ้านอ่างทอง อาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

นอกจากงานจักสานแล้วในจังหวัดนครสวรรค์ยังมีภูมิปัญญาด้านการทอผ้ากี่กระตุกที่มีชื่อเสียง ได้แก่
ผ้าทอจันเสน อาเภอตาคลี โดยพบว่ามีกลุ่มชาวบ้านที่คานึงถึงคุณค่าและความสาคัญของการทอผ้าด้วยมือซึ่ง
เป็นภูมิปัญญาล้าค่าที่ควรอนุรักษ์ไว้สืบต่อไป จึงได้รวมกลุ่มกันทอผ้าขึ้นเพื่อจาหน่ายเสริมรายได้ในครอบครัว
ภายใต้ชื่อกลุ่มสตรีทอผ้ าจันเสน ซึ่งมีร้านค้าชุมชนวัดจันเสน เป็นศูนย์กลางในการจาหน่ายผ้าทอเหล่านั้น
และด้วยศักยภาพของผ้าทอจันเสนที่มีความงาม มีความประณีต มีอัตลักษณ์ จากลวดลายต่างๆ เช่น ลายปลา
เสือตอ (ภาพที่ ๑.๓) ลายผักกูด(ภาพที่ ๑.๔) ลายจันทวารวดี (ภาพที่ ๑.๕) และลายฉัตรจันเสน (ภาพที่
๑.๖) ลายลูกแก้ว (ภาพที่ ๑.๗) และลายประดิษฐ์อื่นๆ เป็นต้น (ภาพที่ ๑.๘)

ภาพที่ ๑.๓ ลายปลาเสือตอ
ลายที่ได้รับความนิยมมาโดยตลอด

ภาพที่ ๑.๕ ลายจันทวารวดี

ภาพที่ ๑.๗ ลายลูกแก้ว

ภาพที่ ๑.๔ ลายผักกูด
ลายที่แสดงอัตลักษณ์ของชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภาพที่ ๑.๖ ลายฉัตรจันเสน

ภาพที่ ๑.๘ ลายเมืองเก่าจันเสน
ใช้แนวคิดจากรูปแบบพิพิธภัณฑ์จันเสน
ที่มา : ผ้าทอจันเสน อาเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

ผ้าทอดังกล่ าว ได้รับความนิ ยมอย่างแพร่หลาย เกิดเป็นทุนทางวัฒ นธรรมที่มีคุณ ค่าของชุมชน ที่
สามารถนามาสร้างคุณประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ดี จึง มีผู้รู้ที่เป็นปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งมีทักษะความชานาญสูง
ในการทอผ้าและการมัดลาย ได้ถ่ายทอดทักษะเหล่านั้นให้กับลูกหลานและเกิดการสืบทอดขึ้นในชุมชน ทาให้
จังหวัดนครสวรรค์มีงานภูมิปัญญาที่โดดเด่นทั้งจากผ้าทอจันเสนและงานจักสานอื่นๆ เช่น จักสานไม้ไผ่ หวาย
ผั กตบชวา เป็ น ต้ น ซึ่งล้ ว นแต่มีคุ ณ ค่าที่ ชุมชนสามารถสร้างให้ เกิดเป็ นมู ล ค่ าเชิ งเศรษฐกิจได้ จากทุน ทาง
วัฒนธรรมทั้งนั้น จึงมีการส่งเสริมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ชุมชนรู้จักการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาที่
เป็นรากเหง้ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ จึงทาให้ชุมชนต่างๆหันมาคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุใน
ท้องถิ่น ขึ้น ดังนั้ น จึงเกิดผลิ ตภัณ ฑ์ชุมชนที่มีการนาวัส ดุที่ห าได้ง่ายในท้องถิ่นมาใช้ในการผลิต โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์จักสานใบตองกล้วย ตาบลอ่างทอง อาเภอบรรพตพิสัย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จักสานที่ผู้นาชุมชนได้นา
องค์ความรู้จากแหล่งอื่นมาพัฒนาในรูปแบบของ หมวก ปิ่นปักผม กระเป๋า กล่องกระดาษทิชชู่ และพวงกุญแจ
(ภาพที่ ๑.๙) ซึ่งพบว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบไม่แตกต่างจากที่อื่นเลย ชุมชนจึงต้องการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มี
รูปแบบใหม่และมีอัตลักษณ์จากพืชพื้นบ้านที่หาได้ง่าย เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน และด้วย
ศักยภาพของวัสดุธรรมชาติประเภทใบกล้วยที่เป็นวัสดุใหม่ที่นามาใช้ในการจักสานและยังไม่แพร่หลายมากนัก
จึงทาให้ผลิตภัณ ฑ์ได้รับความสนใจจากผู้บ ริโภคได้ดีพอสมควร แต่ชุมชนยังขาดความรู้ในการที่จะพัฒ นา
รูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดเพื่อให้มีความแตกต่างจากที่อื่น มีอัตลักษณ์ และสามารถผลิตได้เร็วขึ้น

ภาพที่ ๑.๙ ผลิตภัณฑ์เดิมของจักสานใบตองกล้วย ตาบลอ่างทอง อาเภอบรรพตพิสัย
เป็นผลิตภัณฑ์ใช้สอยประเภท หมวก ปิ่นปักผม กระเป๋า กล่องกระดาษทิชชู่ และพวงกุญแจ
ที่มา : กลุ่มจักสานใบกล้วยบ้านอ่างทอง อาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะส่งเสริมการนาทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาที่มีคุณค่า
จากผ้าทอจันเสนและงานจักสานใบตองกล้วย มาสร้างสรรค์ร่วมกันให้เกิดเป็นสินค้าชุมชนที่ มีมูลค่าเพิ่ม และ
แสดงอัตลักษณ์ของจังหวัดนครสวรรค์ ภายใต้แนวคิดของการนาทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทางสังคม
และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้การประยุกต์ใช้ผ้าทอจันเสนร่วมกับงานจักสานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
เชิงพาณิชย์ จังหวัดนครสวรรค์จะสามารถแสดงอัตลักษณ์ที่โดดเด่นและสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์ได้ จึงขึ้นอยู่
กับความสามารถของเจ้าของวัฒนธรรมที่จะนามาสร้างสรรค์ให้เกิดความใหม่สาหรับผู้บริโภคได้ ซึ่งต้องมีการ
สนับสนุนในหลายด้านจากผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย จึงจะประสบผลสาเร็จได้
จากประเด็นแนวคิดดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้เน้นในเรื่องของการนาทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทาง
สังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดการสืบทอดด้วยการสร้างสรรค์จากสิ่งที่มีในชุมชนและเกิดความ
ยั่งยืนได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะใช้ประโยชน์จากทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่แล้วของจังหวัดนครสวรรค์คือ
ผ้ าทอมือจั น เสน ที่ มีชื่อเสี ย งในด้านลวดลายที่ ส วยงามปราณี ต ร่ว มกับ งานจักสานจากเส้ น ใยพืช พื้ น บ้าน
ประเภทใบกล้ ว ยที่มี คุณ สมบั ติยื ดหยุ่ น ง่ายและหาได้ง่ายในท้องถิ่น โดยนามาออกแบบผสมผสานร่วมกัน
ระหว่างผ้ าทอจัน เสนกับ งานจักสานใบกล้ วย ให้ เกิดเป็น ผลิ ตภัณ ฑ์ใหม่บนพื้ นฐานภูมิปัญ ญาดั้งเดิ ม เพื่ อ
สะท้อนคุณค่าของลวดลายจากการสาน การฟั่นเชือกเกลียว การเย็บต่อกันเป็นลวดลายต่างๆ เป็นต้น เพื่อ
ความสวยงามและความคงทนยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว สามารถทาได้ทุกชุมชน
ทุกจังหวัด เนื่องจากวัตถุดิบเป็นสิ่งที่อยู่ในชุมชน จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถใช้เป็นพื้นฐานของการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนได้อย่างยั่งยืน โดยสิ่งสาคัญที่จะสามารถเชื่อมต่อภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชนเพื่อให้เกิด การ
พัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ ได้คือ การออกแบบ ซึ่งเป็นศาสตร์
ที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เชิงวิทยาศาสตร์และสุนทรียศาสตร์ร่วมกัน เพื่อให้เกิดรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคให้ได้รับความพึงพอใจทั้งจากการใช้สอยตามหน้าที่การใช้งานของ
ผลิตภัณ ฑ์และการบริโภคทางอารมณ์ ซึ่งจะนามาสู่การยอมรับในรูปแบบของผลิตภัณฑ์นั้นๆและเกิดการ
บริโภคขึ้น
ดังนั้ น การประยุ ก ต์ใช้ผ้ าทอจั น เสนร่ว มกับ งานจักสานเพื่ อ พั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ์ ชุ มชนเชิงพาณิ ช ย์
จังหวัดนครสวรรค์ จึงเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายจากรูปแบบลวดลายของผ้าทอจันเสนด้วยการ
ผสมผสานวัสดุ ๒ ประเภทที่มีอยู่ในชุมชน เพื่อให้เกิดความสวยงาม มีคุณค่าจากรูปลักษณ์ของวัสดุทั้งจากงาน
จักสาน ผ้าทอ และลวดลายผ้าทอจันเสนที่นามาถอดรหัสเป็นลายจักสานผสมผสานกัน (ภาพที่ ๑.๑๐) เกิด
เป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ชาวบ้านหรือชุมชนสามารถ
สร้างสรรค์ได้จากสิ่งที่มีอยู่ในชุมชน คือวัตถุดิบและภูมิความรู้ด้านเทคนิค กระบวนการ และกรรมวิธีในการ
ผลิต โดยเมื่อชาวบ้านได้รับแนวทางในการสร้างรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีการออกแบบด้วยกระบวนการวิจัย
และได้นาไปผสมผสานกับทักษะที่มีอยู่เดิมดังกล่าว จึงเกิดนวัตกรรมด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่หลากหลาย
จากการแสดงคุณค่าวัสดุธรรมชาติสู่รูปแบบของงานผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย ที่แสดงถึงภูมิปัญญา วิธีการ และ
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น ที่ชุมชนคุ้นเคยและเข้าใจได้ง่าย จึงจะเกิ ดการสร้างสรรค์ได้ อีกทั้งยังเป็นการต่อยอด
ภูมิปัญญาลวดลายผ้าแบบเดิมให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการพัฒนาลายผ้าใหม่

เป็นกระบวนการที่ต้องใช้ต้นทุนสูงซึ่งชุมชนจะต้องเตรียมคน เงิน และเวลามากขึ้น ในขณะเดียวกันลวดลายผ้า
ทอแบบเดิมยังคงมีความโดดเด่น สวยงามที่สามารถนามาใช้ได้ด้วยการกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจจาก
ความใหม่ของผลิตภัณฑ์ได้ ส่วนงานจักสานใบกล้วยก็เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากวัสดุที่หาง่ายและมีอยู่
ในชุมชน ซึ่งเมื่อนามาผสมผสานกันจึงเกิดเป็นการบูรณาการผลิตภัณฑ์จากทั้ง ๒ แหล่งให้มีความเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญ ญาซึ่งกันและกัน มีความสั มพันธ์กันระหว่างชุมชน เกิดเศรษฐกิจชุมชนที่มี ความ
เข้มแข็งขึ้นที่สามารถพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนได้

ผ้าทอจันเสนลวดลายปลาเสือตอ

ตกแต่งขอบด้วย
จักสานลายผักกูด

เข็มขัดรัดฝาปิดลายจันทวารวดี

ภาพที่ ๑.๑๐ ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบจากผ้าทอจันเสนร่วมกับงานจักสานใบกล้วย
แนวคิดการนาผ้าทอจันเสนและลวดลายผ้าทอจันเสนมาสร้างสรรค์เป็นลายจักสานผสมผสานกัน
เพื่อการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่บนพื้นฐานภูมิปัญญาดั้งเดิม
ที่มา : ปานฉัตท์ อินทร์คง

ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากปัจจัยดังกล่าวเพื่อให้ชุมชนได้ใช้เป็นแนวทางในการ
ผลิตสินค้าในชุมชนให้สามารถสร้างรายได้และสร้างอาชีพจากต้นทุนทางวัฒนธรรมด้วยภูมิปัญญาที่มีอยู่ของ
ชาวบ้านให้มีอัตลักษณ์ที่เพิ่มคุณค่าและมูลค่าในตัวผลิตภัณฑ์ ซึ่ง คุณค่าและอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์จะแสดง
ความงามผ่านพื้นผิว ลวดลายของงานจักสาน ลวดลายผ้าทอร่วมกัน และสิ่งเหล่านี้จึงกลายเป็นจุดเด่นที่เป็น
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างความสนใจจากผู้บริโภคได้ จึงทาให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ และสร้าง
รายได้ สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป

๑.๒. วัตถุประสงค์
๑.๒.๑ เพื่อศึกษาผลิตภัณฑ์จักสานประเภทต่างๆที่เหมาะสมในการนามาสร้างสรรค์ร่วมกับผ้าทอจัน
เสนให้มีรูปแบบสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค
๑.๒.๒. เพื่อศึกษาลวดลายผ้าทอจันเสนสาหรับออกแบบผลิตภัณฑ์จักสานใบตองกล้วย
๑.๒.๓. เพื่อสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์จักสานใบตองกล้วยลวดลายผ้าทอจันเสน
๑.๓. คาถามหลักในการวิจัย
๑.๓.๑ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จั กสานที่ เหมาะสมในการน ามาสร้างสรรค์ ร่ว มกั บผ้ าทอจัน เสนควรมีลั ก ษณะ
อย่างไร
๑.๓.๒ ผ้าทอมือจันเสนทีพ่ ัฒนาร่วมกับงานจักสานใบตองกล้วยควรทาอย่างไร
๑.๓.๓ ลวดลายผ้าทอจันเสนที่เหมาะสมในการนามาใช้กับงานจักสานควรมีลักษณะอย่างไร
๑.๓.๔ การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จักสานใบตองกล้วยร่วมกับผ้าทอจันเสนบนพื้นฐานภูมิปัญญาเชิง
พาณิชย์แสดงถึงการนาทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างไร
๑.๔ กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดเพื่อศึกษาผลิตภัณฑ์จักสานประเภทต่างๆที่เหมาะสมในการนามาสร้างสรรค์ร่วมกับ ผ้า
ทอจันเสนให้มีรูปแบบสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ผู้วิจัยใช้แนวคิดของวิบูลย์ ลี้สุวรรณ (๒๕๕๓ :
เว็บไซต์) เพื่อศึกษางานหั ตถกรรมพื้นบ้ านประเภทต่างๆ ที่ แบงประเภทตามวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เชน
เครื่องจักสาน เครื่องปั้นนดินเผา เครื่องไม เครื่องโลหะ เป็นต้น และยังแบ่งตามประเภทการใชสอยด้วย เช่น
เครื่องนุงหม เครื่องใชในครัวเรือน เครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ ฯลฯ และนามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่มีความร่วมสมัยจากการใช้ลักษณะเฉพาะท้องถิ่นมาผสมผสานกับการออกแบบ
กรอบแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดของ วัฒนะ จูฑะวิภาต (๒๕๔๕ :
๕๓) ที่กล่าวถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมให้มีความร่วมสมัย ควรสอดคล้องกับสมัยนิยม ซึ่งในงานวิจัย
นี้เป็นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยจากเทคนิคการสานเพื่อการสืบทอดภูมิปัญญา จึงต้องพิจารณาองค์
ความรู้ทั้งสิ่งใหม่และความเป็นแบบดั้งเดิมร่วมกัน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีคุณค่าที่สามารถใช้สอยได้
ตลอดไป
กรอบแนวคิดการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์จักสาน ได้ประยุกต์ใช้ตามแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์
จากกรอบแนวคิดของอุดมศักดิ์ สาริบุ ตร (๒๕๔๙ : ๑๐) คือ การพิ จารณาด้านหน้าที่ใช้ ส อย ด้านความ
สะดวกสบาย ด้านความแข็งแรงปลอดภัย ด้านวัสดุและกรรมวิธีการผลิต และด้านความสวยงาม เพื่อให้
ต้นแบบผลิตภัณฑ์มีความงามและสามารถใช้สอยได้ตามหน้าที่และประเภทของผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม

๑.๕. แผนผังกรอบแนวคิดการวิจัย
วัฒนธรรมจักสาน

วัฒนธรรมผ้าทอ

จังหวัดนครสวรรค์
จักสาน
กลุ่มจักสานใบตองกล้วย ต.อ่างทอง
อ.บรรพตพิสัย

จังหวัดนครสวรรค์
ผ้าทอจันเสน อ.ตาคลี
กลุ่มสืบทอดวัฒนธรรมและผลิตผ้าทอจันเสน
(กลุ่มสตรีทอผ้าจันเสน)

ประเภทเส้นใยจักสาน
เส้นใยจักสานจากใบกล้วย

ลายผ้าประจาท้องถิ่น
- ผ้าลูกแก้วลายปลาเสือตอ
- ผ้าลูกแก้วลายผักกูด
- ผ้าลูกแก้วลายจันทวารวดี
- ผ้าลูกแก้วลายฉัตรจันเสน
-ลายกุญแจ
-ลายเชิงเทียน
-ลายประดิษฐ์ใหม่บนพื้นฐาน
ภูมิปัญญาพื้นถิ่น

เทคนิคงานจักสาน
-งานเย็บ -ถัก -มัด -สาน –ฟั่น
การอบกามะถัน
ผลิตภัณฑ์จักสานจากใบกล้วย

คุณสมบัติ
ทางกายภาพ
ของเส้นใยจัก
สาน

การออกแบบ
รูปทรง

การ
ผสมผสาน
การผลิต

คุณสมบัติทางกายภาพของเส้นใย
ผ้าทอ

การประยุกต์ใช้ผ้าทอจันเสนร่วมกับงานจักสานเพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
เชิงพาณิชย์ จังหวัดนครสวรรค์
ภาพที่ ๑.๑๑ แผนผังกรอบแนวคิด

๑.๖. นิยามศัพท์
๑.๖.๑ การประยุกต์ใช้ หมายถึง การใช้ประโยชน์จากรูปแบบลวดลายผ้าทอจันเสนกับงานจักสานใบ
กล้วย โดยนามาผสมผสานให้เกิดเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่บนพื้นฐานภูมิปัญญาดั้งเดิม
๑.๖.๒ ผ้าทอจันเสนร่วมกับงานจักสาน หมายถึง การนาลวดลายจากผ้าทอจันเสนมาผสมผสานกับ
งานจักสานผลิตภัณฑ์จากใบกล้วย
๑.๖.๓ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน หมายถึ ง การปรับ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงอย่ างอย่ างใดอย่ างหนึ่ ง ใน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบเดิม (ที่มีอยู่แล้ว) ให้เกิดความใหม่ ทั้งแนวคิด รูปแบบ กระบวนการ เพื่อให้มีคุณค่าและ
ประโยชน์ใช้สอยเพิ่มขึ้น และผู้บริโภคมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์มากกว่าเดิม
๑.๖.๔ เชิงพาณิ ช ย์ หมายถึง การท าให้ เกิดมูล ค่าเชิงธุ รกิจได้ โดยวัดได้จากความสามารถในการ
จดสิทธิบัตร หรือความสามารถในการขายได้เพิม่ ขึ้น
๑.๗. ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษานี้มุ่งศึกษา การนาผ้าทอจันเสน ๔ ลาย มาใช้ร่วมในการออกแบบ
ได้แก่ ลายปลาเสือตอ ลายผักกูด ลายจันทวารวดี และลายฉัตรจันเสน โดยนามาออกแบบร่วมกับงาน
จักสานใบกล้วย เพื่อสร้างรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ชุมชนใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ จึงกาหนดขอบเขตเนื้อหา
ในการวิจัยไว้ดังนี้
๑. ศึกษาผลิตภัณฑ์จักสานใบกล้วย และผ้าทอจันเสน
๒. การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ จั ก สาน ใช้ แ นวคิ ด ลวดลายศิ ล ปะทวารวดี ในผ้ าทอ ที่ พ บในจั งหวั ด
นครสวรรค์
๓. การผลิตและสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ ใช้วัสดุร่วม ๒ ประเภท คือจักสานใบตองกล้วยและผ้าทอ
จันเสน
๔. การสร้ างต้น แบบผลิ ตภัณ ฑ์ ๗ ประเภท คือ กระเป๋าสะพาย กระเป๋ าถือ กระเป๋ าสตางค์
กล่องกระดาษทิชชู่ หมวก กรอบรูป ปกสมุดบันทึก เนื่องจากมีความถี่ในการใช้สอยในชีวิตประจาวันและมี
การซื้อขายง่าย
ขอบเขตด้านเวลา
การวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้ผ้าทอจันเสนร่วมกับงานจักสานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงพาณิชย์
จังหวัดนครสวรรค์ ใช้ระยะเวลาดาเนิ น งานวิจัย ๑ ปี หลั งจากการลงนามในสั ญ ญารับ ทุน คือ วัน ที่ ๑๒
มิถุนายน ๒๕๖๐
ขอบเขตด้านประชากร
ขอบเขตกลุ่มผู้รู้
๑.นักออกแบบ เพื่อศึกษาคุณค่าของภูมิปัญญาดั้งเดิมในชุมชนกับการนามาใช้ในงาน
ออกแบบผลิตภัณฑ์
๒. ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนจักสานใบกล้วย จากกลุ่มจักสานที่ใช้วัสดุใบตองกล้วยใน
การสานขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ในจังหวัดนครสวรรค์

๓. ประธานกลุ่มสตรีทอผ้าจันเสน เพื่อศึกษาเกี่ยวกับลวดลายผ้าทอจันเสนที่ได้รับความ
นิยมจากผู้บริโภค
๔. พัฒนาชุมชนอาเภอบรรพตพิสัย เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานใบกล้วยที่มี
อยู่ในอาเภอบรรพตพิสัย
๕ นั ก วิ ช าการวั ฒ นธรรมช านาญการจั งหวั ด นครสวรรค์ เพื่ อ ศึ ก ษาภู มิ ปั ญ ญาจั งหวั ด
นครสวรรค์เชิงพาณิชย์
ขอบเขตกลุ่มผู้ปฎิบัติ
ศึกษาเฉพาะช่างสานลาย ช่างฟั่นเชือกกล้วย ช่างเย็บลายประดับ และถักเปีย จากกลุ่ม
จักสานตาบลอ่างทอง อาเภอบรรพตพิสัย
ขอบเขตกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง
๑. ผู้บริโภคทั่วไปที่เป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จักสาน จากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาซื้อสินค้าที่ศูนย์
ฝึกอาชีพบ้านอ่างทอง ตาบลอ่างทอง อาเภอบรรพตพิสัย การออกร้านจาหน่ายที่จัดโดยพัฒนาชุมชนอาเภอ
และพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
๒. ผลิตภัณฑ์จักสานใบกล้วยที่มีการผลิตในชุมชนตาบลอ่างทอง อาเภอบรรพตพิสัย จังหวัด
นครสวรรค์
๓. ผ้าทอมือจันเสน เฉพาะลวดลายที่นามาใช้ร่วมกับการออกแบบผลิตภัณฑ์
ขอบเขตด้านพื้นที่
ศึ ก ษาผลิ ต ภั ณ ฑ์ จั ก สานเฉพาะในเขตจั งหวั ด นครสวรรค์ คื อ กลุ่ ม จั ก สานใบตองกล้ ว ยจากศู น ย์
ฝึ ก อาชีพ บ้ านอ่ างทอง ต าบลอ่างทอง อ าเภอบรรพตพิ สั ย และกลุ่ ม ผ้ าทอจั น เสน อาเภอตาคลี จังหวั ด
นครสวรรค์
๑.๘. ประโยชน์ที่ได้รับ
๑.๘.๑ ผลิตภัณ ฑ์ จั กสานใบตองกล้ วยได้รับการผลิ ต ร่วมกับ ผ้ าทอจันเสน มี รูปแบบที่ห ลากหลาย
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค โดยชุมชนผู้ผลิตเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์โดยตรงในด้าน
การผลิตสินค้าให้มีรูปแบบที่หลากหลาย จึงสามารถทาให้สินค้าชุมชนได้รับความสนใจจากผู้บริโภคมากขึ้น
๑.๘.๒ ผ้ า ทอมื อ จั น เสนได้ รั บ การออกแบบและพั ฒ นาร่ ว มกั บ งานจั ก สานใบตองกล้ ว ย โดย
ผู้ประกอบการเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์ในด้านการเพิ่มยอดจาหน่ายมากขึ้น
๑.๘.๓ ได้ต้นแบบผลิตภัณ ฑ์จักสานใบตองกล้ วยลวดลายผ้าทอจันเสนบนพื้นฐานภูมิปัญญาสู่เชิง
พาณิ ช ย์ โดยผู้ ผ ลิ ตชุ ม ชนและผู้ ป ระกอบการเป็ น กลุ่ ม เป้ าหมายที่ จะได้ รับ ประโยชน์ ในด้ านการมี รูป แบบ
ผลิตภัณฑ์ที่ผสมผสานภูมิปัญญาจั กสานและผ้าทอร่วมกัน และสามารถขยายผลต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์ ต่างๆ
ของชุมชนอื่นๆได้เพิ่มขึ้น

บทที่ ๒
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยนี้ มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ผ้าทอและลวดลายของผ้าทอจันเสนร่วมกับงานจักสานเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงพาณิชย์ จังหวัดนครสวรรค์ จึงมีการหารูปแบบของงานจักสานทั้งวัสดุและลวดลายเพื่อ
นามาพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานร่วมกับผ้าทอจันเสน โดยการนาทั้งผืนผ้าทอมาขึ้นรูปร่วมกันและนาลวดลายผ้า
ทอมาสานตกแต่งเป็นองค์ป ระกอบร่วมบนผลิตภัณฑ์ ให้เกิดความสวยงาม และสร้างคุณค่าจากภูมิปัญญา
ดั้งเดิมด้านรูปแบบการสานลวดลายต่างๆ ลวดลายผ้าทอ ฯลฯ ร่วมกับการสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ๆเพื่อพัฒนา
ต่อยอดรูปแบบผลิตภัณฑ์ จักสานร่วมกับ ผ้าทอจันเสนเชิงพาณิชย์ที่หลากหลาย ดังนั้นแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่นามาทบทวนเพื่อการทาวิจัยครั้งนี้จึงแบ่งเป็น ๓ ด้านคือ ด้านวัสดุเส้นใยพืชที่ใช้ในการ
สานเพื่อให้เกิดรูปแบบสวยงามมีความยืดหยุ่น ความคงทน ด้านลวดลายผ้าทอจันเสนที่เป็นผ้าประจาท้องถิ่น
เพื่อนามาใช้เป็น แบบอย่างในการสานลาย และด้านการออกแบบและพั ฒ นาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้รูปแบบที่
สอดคล้องกับความต้องการใช้สอยของผู้บริโภค โดยสามารถสรุปประเด็นหลักๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์
จากงานจักสานและผ้าทอจันเสนซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่โดดเด่นของจังหวัดนครสวรรค์ ที่สามารถแสดงเอกลักษณ์
และหาได้ง่ายในท้องถิ่น นามาประยุกต์ใช้ร่วมกันในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่างๆหลายประเภท ดังนี้
๑. แนวคิดวัสดุเส้นใยพืช
๒. แนวคิดการเคลือบผิวจักสาน
๓. แนวคิดการอบชิ้นงานผลิตภัณฑ์
๔. แนวคิดการสานลาย
๕. แนวคิดผ้าทอจันเสน
๖. แนวคิดด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
๗. แนวคิดการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์
๘. แนวคิดการตลาด ๔.๐
๙. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง
๒.๑.๑ แนวคิดวัสดุเส้นใยพืช
เส้นใย หมายถึง สิ่งที่มีลักษณะเป็นเส้นยาวเรียว เส้นใยธรรมชาติซึ่งได้จากพืช จะมีส่วนประกอบทาง
เคมีส่วนใหญ่เป็นเซลลูโลส ซึ่งได้จากหลายส่วนของพืช (โครงการสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน โดยพระราช
ประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , ๒๕๕๙ : ออนไลน์) ส่วนใหญ่เส้นใยจากเนื้อไม้ใช้ในการทากระดาษ
เช่น ยูคาลิปตัส สนสามใบ หรือสนเกี๊ยะ ปอแก้ว ปอสา และต้นพืชล้มลุก ต่างๆ โดยใช้กระบวนการที่เหมาะสม
แยกเส้นใยจากเนื้อไม้ แล้วนาเส้นใยนี้ไปใช้ประโยชน์ทางด้านสิ่งทอได้ เช่น ผลิตเส้นใยเรยองหรือไหมเทียม
และเส้นใยจากส่วนอื่นๆ เช่น ก้านใบประกอบของต้นปาล์ม ใช้ทาแปรงส่วน เปลือกของผล (กาบมะพร้าว)
หรือแม้กระทั่งรากมะพร้าวใช้ทาเชือก เป็นต้น

เส้นใย สามารถแบ่งตามลักษณะการนาวัตถุดิบของพืชเส้นใยสาหรับการใช้งานดังนี้
๑. ฝ้าย ป่านรามี ใช้ในงานสิ่งทอ โดยปั่นเป็นเส้นด้าย แล้วนาไปทอเป็นผืนผ้า ซึง่ ให้เส้นใย
จากส่วนเปลือกที่หุ้มลาต้น ใช้ผลิตเป็นด้าย แล้วใช้ทอผ้าได้ นอกจากนี้ปอกระเจา ก็จัดเป็นพืชเส้นใยที่ใช้เส้นใย
จากเปลือก ฟั่น ทาเชือกสาหรับเย็บหรือผูก และทอเป็นผืน สาหรับนาไปทาเป็นกระสอบบรรจุ หรือห่ อหุ้ ม
สิ่งของ ส่วนป่านลินิน ก็ใช้กรรมวิธีการผลิตในลักษณะเดียวกัน
๒. ป่านศรนารายณ์ ใช้ทาเชือก ให้เส้นใยจากใบ เมื่อนามาใช้งานจึงฟั่นและใช้ทาเชือก ทา
แปรงหรือขัด สาหรับขัดโลหะให้เป็นเงา สานเป็นภาชนะบรรจุสิ่งของ ทาเป็นแส้ปัดแมลง ฯลฯ นอกจากนี้ยังมี
ปอแก้ว กล้วย ซึ่งใช้ประโยชน์หลายอย่างทั้งกาบกล้วย ใบกล้วย โดยทาเป็นเส้นใย รวมทั้งใช้ตากแห้ง เพื่อทา
เป็นเชือกผูกของ ถักเป็นกระเป๋า ตะกร้า หมวก เป็นต้น ผักตบชวา ซึ่งเป็นวัชพืชน้า ก็ให้เส้นใยที่ใช้ประโยชน์
ได้ โดยนาก้านใบมากตากให้แห้ง แล้วฟั่น ถัก หรือสาน เป็นของใช้หลายอย่าง เช่น เชือก เปลญวน หรือเปล
แขวน กระเป๋าถื อ หมวก และรองเท้าเป็นต้น และยังมีเส้นใยมะพร้าวที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้หลาย
ส่วนทั้งส่วนที่เป็นกาบมะพร้าว หรือส่วนที่หุ้มเมล็ด ที่นาไปยัดเบาะ ที่นอน หรือเก้าอี้นวม เช่น เดียวกับนุ่น
หรือทาพรมเช็ดเท้า แปรงขัดถูทาความสะอาด และฟั่นเป็นเชือก
๓. นุ่น งิ้ว รัก ฝ้าย และมะพร้าว ใช้ทาเป็นไส้ในของที่นอน ผ้าห่ม หมอน เบาะ เก้าอี้
นวม เครื่องครุภัณฑ์ ฯลฯ การใช้ประโยชน์โดยการนาเส้นใยจากส่วนที่เป็นกาบมะพร้าว หรือส่วนที่หุ้มเมล็ด
ไปทาเป็นไส้ในของเบาะ ที่นอน หรือเก้าอี้นวม หรือทาพรมเช็ดเท้า แปรงขัดถูทาความสะอาด เป็นต้น
๔. สน ยูคาลิปตัส ฟางข้าว หญ้าขจรจบ ไม้เนื้ออ่อน หรือต้นพืชล้มลุกอื่นๆใช้ทากระดาษ
โดยกระดาษถูกผลิตมาจากเสนใยที่ไดจากเยื่อ ซึ่งการผลิตเยื่อมักนิยมใช สวนตาง ๆ เชน ใบ เปลือก ผล หรือ
ลาตนของพืช มาเปนวัตถุดิบหลักในการผลิต โดยเฉพาะไม้ยูคาลิปตัส และไม้สนได้รับความนิยมนามาเป็น
วัตถุดิบหลักในการผลิตกระดาษ
๕. มะพร้าว ป่านศรนารายณ์ และกก ใช้ทาแปรงขัดพื้น และสาน หรือทอ เป็นผืนแบบ
เสื่อก่อน แล้วจึงนามาใช้งานหรือผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่หลากหลายต่อไป
๖. หวาย มีลาต้นยาว ผิวเกลี้ยง เหนียว มักขึ้นเป็นกอ มีหลายชนิด เช่น หวายตะค้าทอง ซึ่ง
เป็นหวายชนิดหนึ่งที่หาได้ง่าย นามาสานเป็นเครื่องเรือน หรือผสมกับวัสดุชนิดอื่น เช่น ไม้ไผ่ ใบตาล ใบลาน
๗.ย่านลิเภา พบมากทางภาคใต้ เมื่อใช้งานจะนามาจักเป็นเส้นคล้ายการจักตอกทั่วไป แล้ว
จึงสานเป็นเครื่องใช้ต่างๆ เช่น พาน กระเป๋าถือสตรี เชี่ยนหมาก ที่รองแก้ว
๘.กระจูด เป็นไม้ล้มลุกชนิดหนึ่ง มีลาต้นกลม ภายในกลวงและมีเยื่ออ่อนหยุ่นคั่นเป็นข้อ มี
มากทางภาคใต้ เมื่อนามาใช้ประโยชน์ในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จะนาลาต้นมาทุบให้แบน แล้วตากแดดให้แห้ง
แล้วจึงนามาสานเป็น ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เสื่อ กระสอบ หรือสานเป็นเครื่องใช้ สอยในชีวิตประจาวัน และ
ภาชนะหลายอย่าง เป็นต้น
๙. กก เป็นไม้ล้มลุก มีหลายชนิด ขึ้นในที่ชื้นแฉะ ซึง่ ชนิดที่มีลาต้นกลมนิยมนามาสานเสื่อ
และยังพบว่า ปัจจุบันมีการใช้ลาต้นหรือเถาของพรรณไม้บางชนิดมาทาเครื่องจักสาน เช่น ตาล มะพร้าว ลาน
ลาเจียกหรือปาหนัน เตย จาก คล้า กล้วย มาทาเป็นเครื่องจักสานด้วย

นอกจากวัสดุจากพืชธรรมชาติแล้วยังมีใยสังเคราะห์ ที่นามาใช้ในการสานผลิตภัณฑ์ต่างๆได้
หลากหลาย ได้แก่ ตะกร้า หมวก และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ โดยมีข้อดีคือไม่ขึ้นรา จึงพบว่าวัสดุสังเคราะห์ดังกล่าว
เริ่มได้รับความนิยมในการนามาสานเป็นผลิตภัณฑ์มากขึ้นเนื่องจากหาซื้อได้ทั่วไป แต่มีข้อจากัดคือ ขาดความ
สวยงามและคุณค่าของความเป็นวัสดุธรรมชาติ ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒ นาวัสดุที่มาจากธรรมชาติให้มีความ
คงทนมากขึ้น เพื่อให้มีการนามาใช้ทาผลิตภัณฑ์ให้มีความสวยงามและมีความยั่งยืน จึงต้องสร้างความเข้าใจใน
กลุ่มผู้ผลิตต่างๆให้เห็นถึงความสาคัญของพืชพื้นบ้านที่มีอยู่แล้วในแต่ละชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจร่วมกันในหลายๆฝ่าย เป็นต้น
เส้นใยที่นามาใช้ประโยชน์ในการสานและทอเป็นผลิตภัณฑ์ได้มาจากส่วนต่าง ๆ ของพืช ได้แก่ ใบ ลา
ต้ น ผล และเมล็ ด ส่ ว นขนาด ความยาว และรู ป ทรงของเส้ น ใยขึ้ น อยู่ กั บ ส่ ว นของพื ช ที่ ใ ห้ เส้ น ใย ใน
ขณะเดียวกัน เส้นใยจากลาต้นและใบจะมีความยาวมากกว่า ส่วนอื่น (รุ่งทิพ ลุยเลา, 2560 : ออนไลน์) เป็น
เนื้อเยื่อที่สร้างความแข็งแรงและแข็งแกร่งให้กับพืช นอกจากนี้ ยังทาหน้าที่ในการช่วยพยุงลาต้นของพืชด้วย
ในกระบวนการแยกสกั ด เส้ น ใยจากเนื้ อ เยื่ อ อื่ น ๆ ในพื ช ใช้ ก ารหมั ก โดยใช้ แ บคที เรี ย และ
เชื้อรา กระบวนการทางเชิงกลและทางเคมี ถึงแม้ว่าการแยกเส้นใยด้วยวิธีการหมัก จะได้เส้นใยที่มีคุณภาพดี
แต่มักไม่นิย ม เพราะมีวิธีการอื่น ที่ให้ มูล ค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า เนื่องจากการหมักเป็นกระบวนการที่ใช้
เวลานาน และขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ จึงมีการใช้วิธีสกัดด้วยสารเคมี และการใช้เอนไซม์ ซึ่งเอนไซม์ที่นามาใช้
ได้แก่ เพคติเนส (pectinases) เฮมิเซลลูเลส (hemicellulases) และ เซลลูเลส (cellulases) แต่คุณสมบั ติ
เส้นใยขึ้นอยู่กับสภาวะที่ใช้ในการสกัดเส้นใยพืชแต่ละชนิด) (รุ่งทิพ ลุยเลา, ๒๕๖๐ : ออนไลน์)
ในงานวิจัยนี้ ได้พิจารณาเส้นใยที่นามาใช้ประโยชน์จากส่วนของเส้นใยที่อยู่ด้านนอกของลาต้น
และส่วนที่เป็นเส้นใยจากใบ เช่น เส้นกลางใบ ก้านใบ และกาบใบ ฯลฯ จึงนามาพิจารณาเฉพาะในส่วนที่ทา
เชือกในการจั กสาน ดังนั้ นลั กษณะทางกายภาพของเส้ นใยพืช จึงต้องมีความยืดหยุ่นง่าย เหนียว ทนทาน
เพื่อให้ขึ้นรูปได้ประณีต และต้องสามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่นด้วย และในจังหวัดนครสวรรค์นั้นพืชที่หาได้ง่าย
คือ ต้นกล้วย ดังนั้นเส้นใยจากต้นกล้วยจึงมีความเหมาะสมในการที่นามาใช้สานเพื่อพัฒนาร่วมกับผ้าทอจัน
เสนให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่แสดงเอกลักษณ์ได้
โดยทั่วไปเส้นใยสิ่งทอแบ่งเป็น เส้นใยธรรมชาติ และเส้นใยประดิษฐ์ (ตารางที่ ๒.๑) เส้นใยธรรมชาติ
หมายถึงเส้นใยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและพบในผักและพืช (เส้นใยเซลลูโลส) สัตว์ (เส้นใยโปรตีน) และแร่ธาตุ
(ใยหิน) เส้นใยประดิษฐ์เป็นเส้นใยที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติโดยตรง ถึงแม้ว่าจะมีองค์ประกอบที่มาจากวัตถุดิบ
ธรรมชาติก็ตาม โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น เส้นใยที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ เส้นใยที่ผลิตจากวัสดุสังเคราะห์ และ
เส้นใยที่ผลิตจากแร่ธาตุอนินทรีย์ (เส้นใยที่ทาจากโลหะ เซรามิกและคาร์บอนหรือแก้ว) ซึ่งมีความสมบูรณ์ใน
ตัวเองและได้ให้วัตถุดิบจานวนมากที่สามารถนามาใช้เป็นเส้นใย เส้นใยจากพืชได้มาจากส่วนต่าง ๆ ของต้นไม้
เช่น เมล็ด (ฝ้าย นุ่น ต้นรักซึ่งให้น้ายางสีขาว ส่วนของลาต้น (แฟลกซ์ ปอกระเจา กัญชง รามี ปอแก้ว ตาแย
ไผ่) และส่วนของใบ (ป่านศรนารายณ์ ป่านมะนิลา กล้วย เส้นใยจากผล (มะพร้าว) และเส้นใยจากหญ้าอื่น ๆ
ซึง่ เส้นใยจากพืชเหล่านี้สามารถที่จะปลูกทดแทนใหม่ได้และย่อยสลายได้อย่างสมบูรณ์ (รุ่งทิพ ลุยเลา, ๒๕๖๐
: ออนไลน์) เส้นใยที่ผลิตจากเมล็ดของพืชที่หลากหลายเป็นเส้นใยที่สาคัญที่สุดของกลุ่มนี้คือ ฝ้าย แต่ยังมีเส้น
ใยชนิดอื่นในกลุ่มนี้ คือ นุ่น ใยของต้นรัก ซึ่งไม่ได้ปั่นออกเป็นเส้นด้าย แต่มักถูกนามาใช้เป็นส่วนไส้ในหมอน
และที่นอน และใช้ทาเข็มขัดนิรภัย เป็นต้น

ดังนั้น เส้นใยจากพืชจึงมีประโยชน์ในด้านการดารงชีวิตของคนในอดีตมายาวนาน เช่น การพบเศษ
เส้นใยพืช เปลือกเม็ดข้าวในเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง ที่แสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง แสดงให้
เห็นคุณประโยชน์ที่มีการนาเศษวัสดุธรรมชาติมาใช้ในการทาวัสดุหรือผลิตภัณฑ์สาหรับใช้ประโยชน์ในการ
ด ารงชี วิ ต มาก่ อ นแล้ ว ซึ่ ง ประวั ติ ศ าสตร์ อั น ยาวนานจากอารยธรรมของมนุ ษ ย์ จึ ง มี ส่ ว นในการสร้ า ง
ผลประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจที่สาคัญมาจนถึงปัจจุบัน
ตารางที่ 2.1 การจาแนกเส้นใยพืชเพื่องานสิ่งทอ
เส้นใยธรรมชาติ

เส้นใยประดิษฐ์

เส้นใยจากพืช (เส้นใยเซลลูโลส)

เส้นใยจากพอลิเมอร์ธรรมชาติ

- เส้น ใยจากเมล็ ด เช่น ฝ้ าย นุ่ น
ใช้ทาเป็นไส้ในของที่นอน ผ้าห่ม
หมอน เบาะ เก้าอี้น วม เครื่ อง
ครุภัณฑ์
- เส้ น ใยจากเปลื อ ก ล าต้ น เช่ น
ปอกระเจา แฟลกซ์ กัญชง รามี
ปอแก้ว ใช้ทาเชือกก่อนนามาใช้
ใน ก ารอ อ ก แบ บ แล ะส ร้ า ง
ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท
- เส้ น ใยจากใบ เช่น กล้ วย ป่ าน
ศรนารายณ์ ป่ า นสั บ ปะรด
ใช้ท าเชือกก่อนน ามาใช้ในการ
ออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์แต่
ละประเภท

- เส้นใยเซลลูโลสประดิษฐ์
เช่น วิสโคส โมดาล ไลโอเซลล์ คิวโปร ใช้การผลิตด้วยการนาเข้า
สู่กระบวนการผลิตเยื่อก่อนการผลิตเป็นชิ้นงาน
- เส้ นใยโปรตีนประดิษฐ์ เช่น เส้ นใยจากน้านม เส้นใยจากถั่วลิ ส ง
เส้ นใยจากข้าวโพด ในเส้นใยประเภทนี้จะนามาเข้าสู่ กระบวนการ
ผลิตเยื่อ เพื่อทาใหเซลล องคประกอบของสวนตาง ๆ แยกออกจาก
กันเปนเยื่อ และเยื่อที่ผลิตไดจะถูกนาไปคัดกรองแยกเอาเฉพาะสวน
ที่เปนเซลลองคประกอบที่ใชเปนเสนใย เพื่อนาไปเขาสูกระบวนการ
ผลิตเป็นชิ้นงานผลิตภัณฑ์ตอไป
- เส้นใยยาง เช่น อิลาสโตดีน
- เส้นใยจากสาหร่าย ใช้การผลิตด้วยการนาเข้าสู่กระบวนการผลิตเยื่อ
ก่อนการผลิตเป็นชิ้นงาน

(ที่มา : รุ่งทิพย์ ลุยเลา, http://www.thaitextile.org/index)
แนวคิดเกี่ยวกับเส้นใยนี้ นามาใช้ในการพิจารณาด้านคุณสมบัติของการใช้ประโยชน์จากทุกส่วนของ
ต้น กล้ วยในลักษณะที่เปรียบเทียบความคงทนจากการนามาใช้งานโดยตรงและการนามาฟั่นเป็นเส้ นแล้ ว
ประยุกต์ใช้งานในเทคนิคต่างๆเพื่อให้ได้รูปทรงที่คงทนและสวยงาม ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได้นาเทคนิคการฟั่น
ใบกล้วยเป็นเส้นยาวและนามาต่อกัน เพื่อเพิ่มความเหนียวและรับน้าหนักได้ดียิ่งขึ้น และยังทาให้ผลิตภัณฑ์
มีความคงทน แปลกใหม่ สวยงามด้วยคุณลักษณะของพื้นผิวสัมผัสของรูปลักษณ์ใบกล้วย ที่สร้างมูลค่าเพิ่มเชิง
เศรษฐกิจได้ เนื่องจากพืชประเภทกล้วยมีประโยชน์ในการนามาทาวัสดุสาหรับผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย ตั้งแต่

รากกล้วย ใช้ทาสมุนไพรรักษาไฟไหม้ (ศุภิสรา สิงหภาณุพงศ์ , ๒๕๕๖ : ออนไลน์ ) ลาต้นหรือกาบลาต้นของ
กล้วยใช้ทาเส้นใยในการทอ และยังใช้เป็นเชือกมัดสิ่งของได้ด้วย ซึ่งเมื่อนามาต้มลอกเยื่ อยังสามารถทาเป็นผืน
ในการทากระดาษได้ ใบกล้ วยใช้ห่ ออาหาร และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ส่ วนดอกหรือหั วปลี นามาปรุงอาหาร
รับประทาน และผลของกล้วยสามารถรับประทานได้ทั้งผลดิบและผลสุก ฯลฯ โดยคุณสมบัติของต้นกล้วยยัง
พบว่ามีความเหนี ย วที่ส ามารถน ามาทาเชือกกล้ ว ยได้ (ปาริช าติ ศรี ส นาม, ๒๕๕๔ : ก) และส่ ว นของใบมี
ลักษณะที่เป็นแผ่นแบนเรียบ ผิวลื่น เซลล์ใบเป็นเส้นตรงสามารถฉีกให้เป็นเส้นเล็กๆและนามาสานได้ และโดย
ลักษณะเฉพาะของใบกล้วยเมื่อแห้งแล้วพบว่ามีความเหนียวยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันเมื่อนามาผ่านกระบวนการ
มัดรวมกันหรือฟั่นรวมกันเป็นเกลียวและนามาถัก เปีย เพื่อเพิ่มความหนาแน่นของเส้นใยแล้วจะทาให้เกิด
ความคงทนยิ่งขึ้นอีก ข้อมูลดังกล่าวจึงได้นามาพิจารณาร่วมในการนาเส้นใยมาใช้สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ โดย
พิจารณาถึงผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้เส้นใยในลักษณะแนวขวางหรือแนวตั้งใน
การประกอบชิ้นงานผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีความคงทนและสวยงาม เป็นต้น
๒.๑.๒ แนวคิดการเคลือบผิวจักสาน
งานจักสานเมื่อสานเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วจะเพิ่มความคงทนยิ่งขึ้นด้วยการทาสีเคลือบผิว
โดยเป็นสีประเภทสีวานิช ซึ่งเป็นส่วนผสมของธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์และน้ามันซักแห้ง เช่น น้ามันปลา
น้ามันละหุ่ง น้ามันเมล็ดฝ้าย น้ามันถั่วเหลือง น้ามันข้าวโพด ยางสนธรรมชาติ ยางสนสังเคราะห์ ได้แก่ อัล
คิด ซึ่งจะแข็งตัวเมื่อได้รับความร้อนโดยมีคุณสมบัติพิเศษคือความมันวาวเงางาม ต้านทานสารเคมี มีความ
ยืดหยุ่นและเมื่อทาบนผิวผลิตภัณฑ์แล้วจะติดแน่น ส่วนอีนาเมลอิพอกชี่ เมื่ออบด้วยความร้อนจะสามารถ
ต้านทานสารเคมี และมีความยืดหยุ่นสูง เมลามีน วานิชฟีนอล มีคุณสมบัติในการยึดเกาะดีมากเมื่อถูกอบด้วย
ความร้อน เป็นฉนวนและต้านทานน้าทะเลได้ดี แต่ทนสารเคมีได้ไม่ดีเท่าอัลคิด ซิลิโคน
นอกจากสีทาเคลือบผิวแล้วยังมีวัสดุเคลือบผิวโดยตรง ได้แก่ สีเคลือบไม้ ซึง่ เป็นสีที่ใช้ทาให้เห็นลาย
ไม้และใช้ทาสาหรับรักษาเนื้อไม้ ด้วย เช่น แล็คเกอร์ แชลแล็ก ยูลิเทน โดยเมื่อเคลือบผิวแล้วยังสามารถ
มองเห็นเนื้อไม้ธรรมชาติใต้น้ายาเคลือบ ในขณะเดียวกันยังทาให้ไม้ไม่ผุพัง ง่ายและยังเพิ่ มความเงางามด้วย
ดังนั้นน้ายาเคลือบประเภทนี้จึงนิยมนามาใช้ ในการเคลือบผิวไม้เพื่อเพิ่มความสวยงาม และป้องกันการขูดขีด
จากการใช้งานด้วย
วัสดุเคลือบผิวที่สามารถใช้กับการเคลือบผิวผลิตภัณฑ์ต่างๆมีดังนี้
๑. แชลแล็ค มีทั้งแชลแลคผงและแชลแล็คเกล็ด มีลักษณะเป็นแผ่นบางๆคล้ายแก้วนามาผสมกับ
เมททิลแอลกอฮอล์ ปัจจุบันมีขายเป็นขวดและแกลลอนทั่วไปหาซื้อได้ง่าย
๒. น้ามันวานิช เป็นเรซิ่นสังเคราะห์ที่ใช้เคลือบผิวเพื่อรักษาเนื้อไม้หรือผิววัสดุอิ่นๆ แต่มีข้อด้อยคือไม่
ทนต่อการขูดขีด ไม่ทนต่อสารเคมี
๓. ยูเรียเรซิ่น เป็นสารเคลือบผิ วที่ทนต่อการขูดขีด ทนต่อตัวทาละลายแต่จะมีกลิ่นฟอร์มาลีนและ
เกิดการกระเทาะได้ง่าย

๔. ทีคออยล์ เป็นน้ามันรักษาเนื้อไม้ มีความคงทนแต่จะไม่มีแผ่นฟิล์มปิดผิววัสดุ ซึ่งจะทาให้เห็นผิว
วัสดุที่แท้จริงได้อย่างชัดเจนดูเป็นธรรมชาติ
๕. แลคเกอร์ มีคุณสมบัติแห้งเร็ว ใช้ง่าย ทนต่อสภาพอากาศและสารเคมี ทนต่อแรงขูดขีดต่างๆ
แต่มีข้อเสียคือเมื่อใช้ไประยะหนึ่งจะทาให้ผิววัสดุมีสีเหลือง และติดไฟได้ง่าย
๖. อะครีลิคแลคเกอร์ มีคุณสมบัติคล้ายกับแลคเกอร์แต่จะคงทนกว่าแลคเกอร์
๗. โพลียูรีเทน เมื่อเคลือบผิวแล้วมีความแข็งแรง เหนียว ทนทาน หนาสามารถยึดเกาะได้ดี ทนต่อ
สภาพอากาศ
๘ .โพลีเอสเตอร์ เป็นสารที่พัฒนาจากเรซิ่น จึงมีความทนทานยิ่งขึ้น ข้อด้อยคือแห้งช้า และเกิดไฟ
ลุกไหม้ได้ง่าย
แนวคิดนี้ นามาใช้ในการพิจารณาวัสดุที่ใช้เคลือบผิ วผลิ ตภัณ ฑ์เพื่อให้เกิดความสวยงามและคงทน
เพื่อให้สามารถใช้สอยได้ยาวนาน
๒.๑.๓ แนวคิดการอบชิ้นงานผลิตภัณฑ์
นาวัสดุจักสาน ใบตองกล้วย กาบกล้วยที่แห้งแล้วมาพ่นน้า นาไปอบในตู้อบใส่กามะถันเพื่อป้องกัน
เชื้อรา หรือจะอบแบบใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านคือ การอบในโอ่งโดยจุดกามะถันไว้ใกล้โอ่งเพื่อให้ควันกระจายได้
ทั่วถึง แต่วิธีที่ดีที่สุดคือ การอบบนอุปกรณ์ที่ทาขึ้นจากโครงไม้และจุดกาถันวางไว้ด้านล่างใช้พลาสติกหนา
คลุ มไว้จ นถึงพื้น ดิน เพื่อไม่ให้ ควัน ออก น าไปตั้งลางแดด ซึ่งถือเป็นวิธีที่ดีที่สุ ด เนื่องจากความร้อนจาก
แสงแดดและกามะถัน จะช่ว ยไล่ ความชื้น ออกได้ห มดจะสามารถป้ องกันเชื้อราได้ ส่ ว นการอบในตู้อบจะ
สามารถควบคุมอุณหภูมิใบตองได้ดี ประหยัดแรงงาน แต่ใช้ทุนสูง ดังนั้นการอบที่ดีที่สุดจึงควรจะเกิดจาก
การอบตามแบบภูมิปัญญา ซึ่งจะทาให้ชาวบ้านสามารถทาได้ทุกครัวเรือน เกิดการพัฒนาอาชีพได้ยั่งยืน
ต่อไป
ขั้นตอนการอบผลิตภัณฑ์ใบตองกล้วยใช้กระบวนเดี ยวกับการอบผักตบชวาด้วยกามะถัน เนื่องจาก
เป็นกระบวนการที่ป้องกันการขึ้นราของวัสดุในกลุ่มประเภทเดียวกัน ดังนั้นในขั้นตอนนี้มีวิธีที่ได้รับความนิยม
ทาอยู่ 2 วิธีด้วยกัน คือ
วิธีที่ 1 การอบด้วยตู้อบ
นาผลิตภัณฑ์ที่สานแล้วเสร็จ มาใส่ในตู้อบ ซึ่งทำด้วยไม้มีลักษณะคล้ายตู้กับข้าว ภายในมีชั้นสาหรับ
วางผลิตภัณฑ์ที่ต้องการอบ ชั้นล่างของตู้จะมีถาดและกะละมัง สาหรับใส่ถ่านที่ติดไฟแล้ววางไว้ เวลาอบจะโรย
กำมะถั น ลงบนถ่ านที่ ติ ด ไฟ เพื่ อ ให้ เกิ ด ควัน ลอยขึ้ น ไปด้ านบนชั้ น ของตู้ ไม้ ปิ ด ฝาตู้ ทิ้ งไว้ 1 คื น รุ่งเช้ าน า
ผลิตภัณฑ์ที่อบออกตากแดด
วิธีที่ 2 การอบโดยการใช้แคร่อบ
เป็ นการอบโดยใช้แคร่ไม้ ซึ่งมีลั กษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า แคร่ไม้ไผ่จะมีความสูงประมาณ 40-50
เซนติเมตร โดยนำผลิตภัณฑ์ที่ต้องการอบมาชุบ น้าวางไว้บนแคร่ที่เตรียมไว้ โดยใต้แคร่จะมีเตาถ่านติดไฟไว้
และโรยกำมะถันลงในเตาถ่าน จะเกิดควันลอยขึ้นไปบนแคร่ที่มีผลิตภัณฑ์วางอยู่ นำผ้ายางคลุมผลิตภัณฑ์ที่อยู่

บนแคร่ให้มิดชิดป้องกันไม่ให้ควันกำมะถันออก อบทิ้งไว้ 1 คืน รุ่งเช้านาออกตากแดดจนแห้ง เพื่อให้แห้งสนิท
สาหรับวิธีอบโดยใช้แคร่นี้ชาวบ้านเรียกกันว่า การอบโดยใช้ “จะแคร่” ซึ่งก็คือ การอบด้วยกำมะถัน โดยใช้
แคร่ไม้ไผ่ที่สานพื้นแคร่เป็นซี่ห่างๆ สาหรับให้ควันกำมะถันลอยขึ้นไปบนผลิตภัณฑ์ที่อยู่บนแคร่
๒.๑.๔ แนวคิดการสานลาย
การสานลายเป็นขั้นตอนที่ยาก เนื่องจากต้องใช้ทั้งความคิดสร้างสรรค์และทักษะฝีมือ ความ
ช านาญในการสานจึ งจะท าให้ ชิ้ น งานมี คุ ณ ภาพ สวยงาม โดยการสานที่ ท าให้ เกิ ด ความงามจึ ง ต้ อ งมี
องค์ประกอบร่วมที่เกิดจากลวดลายการสานด้วย เช่น ลายขัด ลายเฉลว ลายหัวสุ่ม ลายก้นหอย ลายสอง
และลายอื่น ๆ ฯลฯ (ภาพที่ ๒.๑) ซึ่งทั้งหมดต้องผ่ านกระบวนการสานแบบสอดขัดกันของวัส ดุ ต่างๆตาม
วัตถุประสงค์ที่การใช้ นอกจากการสานแล้วสิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้งานจักสานมีความสมบูรณ์ของรูปทรงยิ่งขึ้นคือ
งานถักเพื่อขึ้นรูปทรงของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ทาให้งานจักสานยึดติดกันได้อย่างประณีตสวยงาม

ลายตาชะลอม

ลายเวียนรัศมี

ลายประดิษฐ์

ลายหัวสุ่ม

ลายสอง

ลายขัดแตะ

ภาพที่ ๒.๑ การสานลวดลายต่างๆจากรูปแบบลายดั้งเดิม
ลวดลายการสานแบบลายขัดหรือแบบลายประดิษฐ์สามารถนาไปใช้กับรูปทรงกระเป๋าได้หลายประเภท

ลายที่ใช้ในงานจักสานที่พบมากที่สุดคือลายขัด หรือ ลายแม่บท ซึ่งเป็นลายที่มีลักษณะเฉพาะที่จาได้
ง่าย มีความเด่นชัดด้วยการสอดขัดกันอย่างต่อเนื่อง มีกฎเกณฑ์การสานแน่นอน เช่น ลายขัด ยกหนึ่งข่มหนึ่ง
หรือลายสอง ยกสองข่มสอง เป็นต้น ลายแม่ บทต่างๆที่มีการทาในอดีตมีการนามาใช้กันอย่างแพร่หลายใน
ปัจจุบัน เป็นพื้นฐานด้านภูมิปัญญาที่ทาให้คนรุ่นหลัง รู้จักและนามาประยุกต์ใช้กับ วัสดุในท้องถิ่น เช่น ไม้ไผ่
ใบลาน กระจูด ผักตบชวา และพืชอื่นๆ เป็นต้น มาสานเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันได้หลากหลาย
ผลิ ตภั ณ ฑ์ จักสาน ในอดีตพบในรูปแบบที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ส อยในชีวิตประจา เช่น ผลิ ตภัณ ฑ์
จักสานเพื่อการบริโภค เช่น กระติ๊บ กระชอน กระด้ง (ภาพที่ ๒.๒ ) การสานลายมีทั้งลายขัด ลายสอง ลาย
สาม ฯลฯ ขึ้นอยู่กับลักษณะของการนาไปใช้งาน

ภาพที่ ๒.๒ ผลิตภัณฑ์จักสานเพื่อการบริโภค
ที่มา : ร้านขายจักสานตลาดนัดจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จักสานเพื่อเป็นภาชนะ เช่น กระบุง กระจาด ตะกร้า เป็นภาชนะที่ใช้สาหรับใส่ของเพื่อ
การดารงชีวิตของคนในชนบทจนกลายเป็นวิถีที่พบเห็ นได้ทั่วไป ซึ่งวัสดุที่ใช้ในการจักสานเป็นวัสดุประเภทไม้
ไผ่ที่ผ่านการทาให้คงทนด้วยการรมควันตามกรรมวิธีโบราณ (ภาพที่ ๒.๓ )

ภาพที่ ๒.๓ ผลิตภัณฑ์จักสานเพื่อเป็นภาชนะ
ที่มา : จักสานบ้านกลางแดด จังหวัดนครสวรรค์
จั ก สานเพื่ อ เป็ น เครื่ อ งเรื อ น ได้ แ ก่ เสื่ อ เตี ย ง เก้ าอี้ ฯลฯ ในปั จจุ บั น เครื่อ งเรือ นเหล่ านี้ เป็ น
เฟอร์นิเจอร์ประเภทจักสานที่เข้ามามีส่วนร่วมในการตกแต่งบ้านได้อย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีความงดงามที่
สะท้อนความเป็นธรรมชาติของวัสดุร่วมกับลวดลายที่เป็นภูมิปัญญาได้ดี เช่น เฟอร์นิเจอร์จากผักตบชวาสาน
หรือการสานร่วมกับวัสดุอื่นเพื่อให้เกิดความแปลกใหม่ ซึ่งกาลังเป็นที่นิยมสาหรับ การนามาตกแต่งบ้านแนว

อนุรักษ์ธรรมชาติ เป็น ต้น ส่วนเฟอร์นิเจอร์สานที่ใช้วัสดุห วายจะให้ ความรู้สึกที่แสดงถึงความประณีตของ
ลวดลาย ซึ่งเมื่อนามาตกแต่งบ้านจะเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ดีเช่นกัน โดยเฉพาะการใช้สีสันของเบาะรองนั่ง
เป็นสิ่งที่แสดงความขัดแย้งกับความรู้สึกที่รับรู้จากวัสดุ ธรรมชาติ โดยทั่วไปการตกแต่งด้วยเครื่องสานหรือ
หวายจะให้อารมณ์ความเป็นชนบทและใกล้ชิดธรรมชาติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปทรง การใช้งานของเฟอร์นิเจอร์แต่
ละประเภทและการจัดวางในรูปแบบที่แตกต่างกัน (ภาพที่ ๒.๔ )

ภาพที่ ๒.๔ ผลิตภัณฑ์จักสานเพื่อเป็นเฟอร์นิเจอร์
นิยมนามาตกแต่งบ้านแนวอนุรักษ์ธรรมชาติ
ที่มา : Bangkok house builder, http://www.bhb.co.th/article/articledetail.php?id=143
จักสานเพื่อป้องกันแดด เช่น หมวก กุบ งอบ มักพบเห็นการนามาใช้ประโยชน์ในกลุ่มของชาวสวน
ชาวนา ชาวไร่ เป็นต้น การสานใช้วัสดุได้หลากหลายประเภท ทั้งไม้ไผ่ ใบตาล ใบลาน ใบมะพร้าว ต้นกก
ฯลฯ กรรมวิธีการทาเหมือนการจักสานทั่วไป คือนาวัสดุดังกล่าวมาตากให้แห้ง เมื่อแห้งแล้วจึงนามาแช่น้าหรือ
ฉีดน้าให้วัสดุมีความอ่อนตัวเพื่อการจักสานได้ง่ายขึ้น (ภาพที่ ๒.๕ )

ภาพที่ ๒.๕ ผลิตภัณฑ์จักสานเพื่อป้องกันแดด
จักสานที่สามารถสานด้วยวัสดุที่หลากลายและรูปทรงที่แตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมการใช้งานที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่

จักสานที่ใช้ในการดักจับสัตว์ เช่น ลอบ ไซ จั่น ฯลฯ เป็นเครือ่ งจักสานอีกประเภทหนึ่งที่คนไทยนิยม
นามาใช้ในชีวิตประจาวันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการนามาใช้ในการดักจับสัตว์น้าเพื่อเป็นอาหารสาหรับ
การบริโภค (ภาพที่ ๒.๖ )

ภาพที่ ๒.๖ “ไซ” ผลิตภัณฑ์จักสานเพื่อใช้ในการดักจับปลา
ที่มา : ร้านขายจักสานถนนสายเอเชีย จังหวัดอ่างทอง
จักสานที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ ประเพณี เช่น พาน ก่องข้าวขวัญ สลาก ฯลฯ โดยทั่วไปเครื่อง
จักสานที่ใช้เกี่ยวกับความเชื่อ ประเพณี และศาสนา มักจะเป็นสิ่งที่นามาใช้ร่วมกับการประกอบพิธีกรรมที่เกิด
จากสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติตามสภาพภูมิศาสตร์ เนื่องจากชาวไทยส่วนใหญ่มีอาชีพทางเกษตรกรรม จึง
จาเป็นต้องทามาหากินกันตามสภาพสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิศาสตร์ของท้องถิ่นนั้นๆ ดังนั้นการทาเครื่องจัก
สานที่เห็นได้ชัด คือ เครื่องมือเครื่องใช้ในการจับปลาและสัตว์น้าจืด ได้แก่ ลอบ ไซ ชะนาง โดยทาด้วยไม้ไผ่
และหวาย ซึ่งรูปแบบและโครงสร้างจะสร้างขึ้นให้เหมาะสมกับการใช้สอย เป็นต้น (ภาพที่ ๒.๗ )

ภาพที่ ๒.๗ ชุดก่องข้าวขวัญ
ภาชนะพื้นบ้านใส่ข้าวในงานบุญ สานด้วยผิวไผ่ 2 ชั้นทับซ้อนกัน
ภายในบรรจุข้าว เป็นสัญลักษณ์แทนความงอกงามของพืชพันธุ์ และชีวิต
ทีม่ า : ชุดก่องข้าวขวัญ, สืบค้นจาก http://www.thaitambon.com/product

นอกจากการนามาใช้ในการใช้สอยต่างๆแล้วยังพบว่าในปัจจุบันมีการนามาใช้ที่นอกเหนือจากการ
ดารงชีวิตทั่วไป เช่น การนามาทาเป็นกระเป๋า เครื่องเรือ น กล่องใส่ทิชชู่ และสินค้าที่ระลึกอื่นๆ แต่สิ่งที่ยัง
เป็นภูมิปัญญาอยู่คือ รูปแบบที่หลากหลาย ความคงทน ความยืดหยุ่นตามประเภทการใช้งาน ยังมีน้อย ซึ่ง
งาน จักสานในปัจจุบัน ต้องมีการพัฒ นาต่อไป ดังนั้นในงานวิจัย การประยุกต์ใช้ผ้าทอจันเสนร่วมกับงาน
จักสานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงพาณิชย์ จังหวัดนครสวรรค์ จึงเป็นแนวทางที่จะทาให้ผลงานจักสานได้
ประโยชน์จากวัสดุพืชพื้นบ้านที่หาได้ง่าย และนามาเพิ่มรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายจากองค์ความรู้ที่เป็น
การต่อยอดภูมิปัญญาเดิมคือ ลวดลายและวิธีการจักสาน ร่วมกับภูมิปัญญาการทอผ้า เพื่อให้เกิดความแปลก
ใหม่ สามารถขยายสู่กลุ่มผู้บริโภคต่างๆเพิ่มขึ้น
๒.๑.๕ แนวคิดผ้าทอจันเสน
จันเสนเป็นชุมชนไทยโบราณที่เกิดขึ้นริมทางรถไฟในอาเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ มีอายุยาวนาน
ไม่ต่ากว่า ๒,๐๐๐ ปี ที่เคยเจริญรุ่งเรืองในยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ หรื อในช่วงยุคโลหะตอนปลาย ต่อเนื่อง
มาถึงสมัยทวารวดีตอนต้น “เมืองจันเสน” ถือเป็นเมืองร่วมสมัยเดียวกับเมืองอู่ทองในลุ่มแม่น้าท่าจีน และ
เมืองฟูนัน ในบริเวณใกล้ปากแม่น้าโขง ซึ่งเมืองดังกล่าวถูกค้นพบครั้งแรกจากภาพถ่ายทางอากาศและสารวจ
เป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๙ โดยอาจารย์นิจ หิญชีระนันท์ นอกจากนี้ “เมืองจันเสน” ยังเป็นเส้นทางการค้า
ขายที่สาคัญในลุ่มแม่น้าลพบุรี – ป่าสัก เชื่อมโยงศาสนาและความเป็นอยู่ของประชากรด้วยภูมิปัญญา (มติชน,
๒๕๖๐ : ออนไลน์ )
ผ้าทอจันเสน เป็นผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงความเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ของชุมชนจันเสนที่มีความงามจาก
กรรมวิธีการผลิต มีทั้งผ้าทอมือแบบผ้าพื้นธรรมดา ผ้ามัดหมี่ และทอด้วยกี่กระตุก มีลวดลาย สีสันสวยงาม
สีไม่ตก เนื้อผ้าแน่น ไม่หด การดูแลรักษาง่าย แสดงอัตลักษณ์ของชุมชนจันเสนได้เป็นอย่างดี จากเอกสาร
ทางประวัติศาสตร์ ทาให้ทราบว่าชุมชนแห่งนี้เคยมีการทอผ้ามาตั้งแต่ อดีตแล้ว และในปัจจุบันชุมชนจันเสน
ยังคงมีการทอผ้าอยู่หลายครัวเรือน เมื่อทอเสร็จจะนามารวมขายที่วัดจันเสน โดยได้ทาศูนย์จาหน่ายขึ้นที่วัด
และจัดตั้งเป็นกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านจันเสน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาของท้องถิ่น ในรูปแบบของการอนุรักษ์
การทอผ้ า แบบดั้ ง เดิ ม ด้ ว ยกี่ ก ระตุ ก ตั้ ง อยู่ ภ ายในบริ เวณวั ด จั น เสน อ าเภอตาคลี จั ง หวั ด นครสวรรค์
(ภาพที่ ๒.๘)

ภาพที่ ๒.๘ แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาของท้องถิ่น วัดจันเสน อาเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
ที่มา : พิพิธภัณฑ์บ้านจันเสน จังหวัดนครสวรรค์
ลักษณะการทอผ้าของชุมชนแถบนี้มีลักษณะเป็นการทอ แบบมัดหมี่ โดยในอดีตมีการทอมัดหมี่เป็น
ตัวซิ่น ส่วนตีนซิ่นเป็นจก ซึง่ ผู้สูงอายุนิยมใส่เฉพาะในช่วงที่มีงานเทศกาลประจาปี ในปัจจุบันผ้าทอพื้นบ้าน
ชุมชนจันเสนที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงเป็นผ้าทอมีลวดลายลายที่ทาจากการมัดหมี่ ทอด้วยกี่กระตุก
(ภาพที่ ๒.๙) และวัสดุที่ใช้ทอมีทั้งไหม ฝ้าย และด้ายสาเร็จรูป ส่วนลวดลายของผ้า ที่ได้รับความนิยมและ
แสดงความเป็นพื้นถิ่นได้ดี คือ ลายปลาเสือตอ ลายจันทวารวดี ลายผักกูด ลายฉัตรจันเสน (ภาพที่ ๒.๑๐) ซึ่ง
แต่ล ะลายมีรูปแบบที่ สวยงาม มีคุ ณ ค่าที่ควรนามาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณ ฑ์ต่างๆเพื่อให้ เกิดประโยชน์เชิง
พาณิ ช ย์เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังมีลายอื่นๆที่มีการผลิตในอดีตและแสดงอัตลักษณ์ ของพื้นถิ่นได้ดี เช่น ลาย
ลูกแก้ว ลายขนมปังลูกศร ลายกุญแจ ลายหนู ลายลูกจันทร์ ฯลฯ (ภาพที่ ๒.๑๑)

ภาพที่ ๒.๙ การทอผ้าด้วยกี่กระตุก
ที่มา : พิพิธภัณฑ์บ้านจันเสน จังหวัดนครสวรรค์

ภาพที่ ๒.๑๐ ลวดลายของผ้าทอจันเสนที่ได้รับความนิยมและแสดงอัตลักษณ์ของชุมชนจันเสน
ประกอบด้วย ลายปลาเสือตอ ลายจันทวารวดี ลายผักกูด ลายฉัตรจันเสน
ที่มา : พิพิธภัณฑ์บ้านจันเสน จังหวัดนครสวรรค์

ภาพที่ ๒.๑๑ ลวดลายของผ้าทอจันเสนที่มีการผลิตในอดีต
ประกอบด้วย ลายขนมปังลูกศร ลายลูกโซ่ ลายลูกจันทร์
ลายเมืองเก่าจันเสน ลายลูกแก้ว ลายเชิงเทียน
ลายยอดสน ลายกุญแจ และลายประดิษฐ์
ที่มา : พิพิธภัณฑ์บ้านจันเสน จังหวัดนครสวรรค์

ในการจัดตั้งกลุ่มสตรีผ้าทอบ้านจันเสน ดาเนินการโดยท่านพระครูนิวิฐธรรมขันธ์ เจ้าอาวาสวัดจันเสน
ซึ่งได้ตระหนักถึงคุณค่าความสาคัญของการทอผ้าด้วยมือ และเป็นภูมิปัญญาไทยอันล้าค่าที่ต้องสืบทอดต่อไป
จึงได้มีการรวมกลุ่มแม่บ้านจันเสนที่ว่างจากการทาสวน ทาไร่ ทานา เพื่อให้หันมายึดอาชีพการทอผ้าเป็นอาชีพ
เสริมหารายได้เพิ่มจากอาชีพหลัก โดยการทอผ้านั้นได้มีการคิดค้นลวดลายเฉพาะของจังหวัดนครสวรรค์ขึ้น
เช่น ผ้าลูกแก้วลายผักกูด ลายปลาเสือตอ และลายประดิษฐ์อื่นๆ ฯลฯ โดยลายแต่ละลายได้ประยุกต์จ ากสิ่งที่
มีอยู่ในพื้นถิ่นเป็นส่วนใหญ่เพื่อให้สื่ออัตลักษณ์ของจังหวัดนครสวรรค์แล้วผสมผสานลายอื่นๆตามสมัยนิยม
เพื่อให้เกิดความงาม นามาผลิตเป็น ผ้าขาวม้า ผ้าเช็ดหน้า กล่องกระดาษทิชชู่ กระเป๋าสตางค์ ผ้าปูที่นอน ผ้า
คลุมเตียง เป็นต้น ซึ่งสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ปัจจุบันชุมชนจันเสนได้รับเลือกให้เป็นหมู่บ้าน
การท่องเที่ยว OTOP สามารถสร้างรายได้และต้นแบบการเรียนรู้ที่สาคัญในจังหวัดนครสวรรค์ โดยชาวบ้านได้
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาทอผ้าในกลุ่ม เพื่อการจาหน่ายได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้กลุ่มสตรีจันเสนยัง
ส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องการจัดหาผู้รู้มาสอนสอนทอผ้า จัดหาหาทุนทรัพย์ และให้ใช้อาคารโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมวัดจันเสน เป็นที่ดาเนินการกลุ่มตั้งแต่ปี 2538 จนถึงปัจจุบัน
เอกลักษณ์โดดเด่นของผลิตภัณฑ์ เป็นผ้ามัดหมี่ทอมือด้วยกี่กระตุก มีลวดลาย สีสันสวยงาม สีไม่ตก
เนื้อผ้าแน่น ไม่หด การดูแลรักษาง่าย มีลายปลาเสือตอ ผักกูด ลูกแก้ว ลายที่ได้รับความนิยมสูงสุดได้แก่ลาย
ปลาเสือตอ ได้รับรางวัลสินค้า ระดับ 5 ดาวของจังหวัด และได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เมือ
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 จากสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
นครสวรรค์, ๒๕๕๐ : ๓๖) ลักษณะของผ้าเป็นแบบ 2 ตะกอ และ 4 ตะกอ ซึง่ ผ้า 4 เมตร จะตัดได้ 1 ชุด
กลุ่มสตรีทอผ้าจันเสน เป็นชุมชนที่แสดงถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างวัดกับชุมชนที่ต้องอาศัยพึ่งพากันและ
เป็นศูนย์รวมของจิตใจคนในชุมชนให้มีความสามัคคีจากการทากิจกรรมร่วมกันทั้งการผลิตและการจาหน่าย จึง
ส่งผลต่อการมีรายได้เพิ่มขึ้น และเกิดเป็นเศรษฐกิจที่ดีในชุมชน
๒.๑.๖ แนวคิดด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
การออกแบบ คือ การแก้ปัญหาที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น โดยอาศัยความรู้และหลักการของศิลปะมาใช้
ให้ เกิ ด ความสวยงามและมี ป ระโยชน์ ใช้ ส อย ซึ่ งความสวยงามมั ก จะเกิด จากการรับ รู้ด้ านจิ ต ใจเป็ น หลั ก
เนื่องจากจิตใจจะแสดงออกถึงความรู้สึกชอบ ไม่ชอบ พอใจ หรือไม่พอใจ เป็นต้น หรือการแสดงออกถึงความ
ต้องการได้ ดังนั้นจึงสามารถกระตุ้นด้วยสิ่งต่างๆได้ โดยทั่วไปบุคคลมีการรับรู้ในเรื่องความสวยงามและความ
พอใจในสิ่งต่างๆที่แตกต่างกัน จึงไม่มีเกณฑ์ในการกาหนดค่าของสิ่งเหล่านี้ไว้ชัดเจน ดังนั้นจึงต้องอาศัยผล
จากการออกแบบซึ่งสามารถรับรู้ด้วยการมองเห็นได้จากรูปแบบของสิ่งนั้นๆได้ และรูปแบบจึงเป็นสิ่งที่ทาให้
ผู้คนที่ได้พบเห็นสิ่งนั้นๆเกิดความสุ ข เกิดความพึงพอใจจากผลงานการออกแบบหรือผลงานสร้างสรรค์ต่างๆ
นั้น ได้แก่ การออกแบบสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจาวัน การตกแต่งสถานที่เพื่อความสวยงาม การสร้างสรรค์
งานศิลปกรรมต่างๆ เป็นต้น ส่วนประโยชน์ใช้สอย ส่วนมากจะคานึงถึงสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ทางด้านร่างกายและจิตใจได้ดีเป็นสิ่งแรก ดังนั้นในการออกแบบเพื่อประโยชน์ในการใช้สอยที่สาคัญจึงพบใน

กลุ่มเครื่องอุปโภคบริโภคประเภทที่มีความจาเป็นต่อการดารงชีวิตของคนแต่ละกลุ่มอาชีพเป็นสาคัญ เช่น ที่
อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ อุ ปกรณ์ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร
หรืออุปกรณ์สานักงานต่างๆ ซึ่งประโยชน์เหล่านี้จะเน้นประโยชน์ทางกายโดยตรง ดังนั้นในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ผู้ออกแบบจึงจาเป็นต้องมีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในการถ่ายทอดจินตนาการสู่รูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะสร้างสรรค์ผลงานให้มีความงามจากรูปแบบ โดยเฉพาะการออกแบบที่มุ่งเน้นหน้าที่ควบ
จากประเด็นของความงามและประโยชน์ใช้สอยร่วมกัน เพื่ให้สามารถตอบสนองกลุ่มคนได้อย่างมีคุณภาพ
ความสาคัญของการออกแบบ การออกแบบสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับผลิตภัณฑ์ได้ ดังนั้นการ
ออกแบบจึงมีความสาคัญ และมีคุณค่าต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ที่มีความต้องการไม่มีที่สิ้นสุด ทั้งทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ และทัศนคติ และการออกแบบยังสามารถช่วยให้การดาเนินงานต่างๆสาเร็จลงด้วยดี ดังนี้
1. การออกแบบช่วยให้การทางานเป็นไปตามขั้นตอนได้อย่างเหมาะสม และประหยัดเวลา
เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ทั่วไปสามารถแสดงภาพร่างผลิตภัณฑ์ให้ผู้ผลิต ได้เห็นรูปแบบก่อนดาเนินการใน
ขั้นตอนต่างๆ ซึ่งจะทาให้เข้าใจได้ง่ายและทางานได้เร็วขึ้น ดังนั้นการออกแบบจึงอาจหมายถึงการวางแผนการ
ทางานที่ดี
2. การออกแบบช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจตรงกันได้ชั ดเจนขึ้นจากรูปแบบที่นาเสนอ
ดังนั้นความสาคัญในด้านนี้คือ การทาหน้าที่สื่อความหมายเพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน
3. การออกแบบสามารถอธิบายรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับงานให้ชัดเจนขึ้น โดยงานบาง
ประเภท อาจมีรายละเอียดมากและซับซ้อน ซึ่งผลงานออกแบบจะช่ วยให้ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจที่ชัดเจน
ขึ้น
4. ตัว แบบ เป็ น สิ่ งที่ส ร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างคนที่มากกว่า 1 คนขึ้นไป
โดยเฉพาะหากผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์กับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ เป็นคนละคนกัน จาเป็นต้องใช้แบบเป็นสื่อกลางในการ
สื่อสารให้เข้าใจร่วมกัน ดังนั้นแบบจึ งมีความสาคัญกับผู้ออกแบบและผู้สร้างงานหรือผู้ผลิต เช่น สถาปนิก
กับช่างก่อสร้าง นักออกแบบกับผู้ผลิตในโรงงาน ฯลฯ ในการออกแบบสิ่งใดก็ตามนักออกแบบควรจะต้อง
คานึงถึงประโยชน์ใช้สอยและความงามเป็นสาคัญจึงจะทาให้งานออกแบบนั้นมีคุณค่าทั้งด้านประโยชน์ใช้สอย
และความงามที่ เป็ น ผลมาจากจิ ต ใจ โดยการออกแบบมี ห ลั ก การพื้ น ฐานที่ ต้ อ งอาศั ย ส่ ว นประกอบของ
องค์ประกอบศิลป์หลายอย่าง คือ จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง น้าหนัก สี และพื้นผิว นามาจัดวางเพื่อให้
เกิดความสวยงามโดยมีหลักการ ดังนี้ (ชลูด นิ่มเสมอ, 2545 : 139-140)
1. ความเป็นหน่วย ในการออกแบบผู้ออกแบบจะต้องคานึงถึงองค์ประกอบของงานทั้งหมด
ให้อยู่ในหน่วยเดียวกันเป็นกลุ่มก้อน หรือมีความสัมพันธ์กันทั้งหมดของงานนั้นๆ และพิจารณาส่วนย่อยลงไป
ตามลาดับ ในขณะเดียวกันส่วนย่อยๆ ก็ใช้หลักการเดียวกันนี้เช่นกัน
2. ความสมดุลหรือความถ่วง เป็นหลักทั่วๆ ไปของงานศิลปะและงานออกแบบที่จะต้องดู
ความสมดุลของรูปแบบชิ้นงานนั้นๆ โดยความรู้สึกในด้านความสมดุลของงานนั้นเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจาก
ความคิดในการพิจารณาความงามของสิ่งนั้นๆ โดยมีหลักความสมดุลอยู่ 3 ประการ คือ

2.1 ความสมดุล ในลั กษณะเท่ากัน คือ มีลั กษณะที่เกิดขึ้นจากการมองด้วยตา
และพบรู ป แบบของสิ่ งนั้ น ๆเป็ น แบบซ้าย-ขวา บน-ล่ าง เท่ ากัน เป็ นต้น ซึ่งความสมดุล ในลั กษณะนี้
สามารถเข้าใจได้ง่าย เนื่องจากเป็นลักษณะที่พบได้โดยตรง
2.2 ความสมดุล ในลั กษณะไม่เท่ากัน คือ มีลั กษณะของรู ปแบบที่ สมดุล กัน ใน
ตัวเอง และไม่จาเป็นที่จะต้องมีรูปแบบที่เท่ากัน แต่ดูในด้านความรู้สึกแล้วเกิดความสมดุลกันในตัวเอง ซึ่ง
อาจจะเป็นความสมดุลที่เกิดในลักษณะที่แตกต่างกันได้ เช่น ใช้ความสมดุลด้วยผิว แสง-เงา น้าหนัก สี
เป็นต้น
2.3 จุ ดศูน ย์ถ่วง ในการออกแบบใดๆ ที่เป็นวัตถุสิ่ งของที่จะต้องใช้การทรงตัว
จาเป็นที่ผู้ออกแบบจะต้องคานึงถึงจุดศูนย์ถ่วง ได้แก่ การไม่โยกเอียง หรือให้ความรู้สึกไม่มั่นคงแข็งแรง
ดังนั้นสิ่งใดที่ต้องการจุดศูนย์ถ่วง ผู้ออกแบบจะต้องให้ความสาคัญในสิ่งนี้มากขึ้น เช่น เก้าอี้ต้องออกแบบให้
ตั้งตรง มี 4 ขาเท่าๆ กัน ตามลักษณะที่พึงมีตามธรรมชาติ การออกแบบบ้านควรที่จะให้มีเสาตั้งตรง จะทา
ให้เกิดศูนย์ถ่วงของน้าหนักของบ้านและเสามีความสัมพันธ์กันได้ดี ซึ่งผู้ออกแบบจะต้องรู้และวางรูปแบบให้
ถูกต้อง ดังนั้นจุดศูนย์ถ่วงจึงหมายถึงการทรงตัวของวัตถุสิ่งของที่ไม่เกิดการโน้มเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง
3. ความสัมพันธ์ทางศิลปะ เป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณาในหลายขั้นตอน เพราะเป็นเรื่องของ
ความสัมพันธ์กันของความรู้สึก ได้แก่
3.1 การเน้นหรือจุดสนใจ งานด้านศิลปะผู้ออกแบบจะต้องมีจุดเน้นให้เกิดขึ้นใน
ชิ้นงานนั้นๆ เพื่อให้ผู้ที่พบเห็นเกิดความประทับใจ โดยสิ่งที่ประทับใจจึงเป็นสิ่งที่ได้รับจากความรู้สึกที่เกิดขึ้น
จากตัวชิ้นงานศิลปะนั้นๆ
3.2 จุดสาคัญรอง เป็นลักษณะที่คล้ายกับจุดเน้นแต่มีความสาคัญรองลงไป
ตามลาดับ ซึ่งอาจจะเป็นรองส่วนที่ 1 หรือส่วนที่ 2 ก็ได้ ส่วนนี้จะช่วยให้เกิดความลดหลั่นของผลงานซึ่ง
ผู้ออกแบบจะต้องคานึงถึงสิ่งนี้ด้วยเพื่อความสวยงาม
3.3 จังหวะ โดยทั่วไปสิ่งที่สัมพันธ์กันในสิ่งนั้นๆ ย่อมมีจังหวะ มีระยะ มีความถี่
ห่างในตัวเองเสมอ หรือสิ่งแวดล้อมอื่นๆที่สัมพันธ์กันจะแสดงความเป็น จังหวะด้วยเส้น สี แสง เงา หรือ
ช่วงจังหวะของการตกแต่งสิ่งต่างๆ ทั้งแสงไฟ ลวดลายที่มีความสัมพันธ์กันในที่ต่างๆ และเกิดเป็นความรู้สึก
ของผู้พบเห็นหรือผู้ออกแบบ ซึ่งความรู้สึกนั้นคือความงามที่เกิดขึ้นของสิ่งนั้นๆ
3.4 ความต่างกัน เป็ นความรู้สึ กที่ เ กิด ขึ้นเพื่อ ช่ว ยให้ มีก ารเคลื่ อ นไหวทางด้าน
รูปแบบ ปั จจุบันผู้ออกแบบมักจะคิดสร้างสรรค์ให้รูปแบบของผลงานมีความต่างกัน เพื่อให้เกิดความรู้สึก
ขัดกัน หรื อต่ างกัน เช่น เก้าอี้ชุด สมัย ใหม่ที่ มีก ารนามาจัดวางในชุดเดียวกัน ด้ว ยรูป แบบที่ แตกต่ างกั น
เพื่อให้ผู้พบเห็นเกิดความรู้สึกแตกต่างกัน ทาให้เกิดความรู้สึกไม่ซ้าซาก เพิ่มอรรถรสทางด้านความรู้สึกที่
แตกต่างออกไป
3.5 ความกลมกลืน หมายถึงการพิจารณาในส่วนรวมทั้งหมดแม้จะมีบางอย่างที่
แตกต่างกันจากการใช้สี การใช้พื้นผิวที่ตัดกัน หรือการใช้เส้นที่ขัดแย้งกัน แต่ก็ไม่ ทาให้รูปแบบส่วนรวม
กระจายหรือแตกแยกกลุ่มออกไป ลักษณะดังกล่าวจึงเป็นความกลมกลืนกันในส่วนรวม

หลักการจัดภาพในงานออกแบบ การออกแบบมีหลักการที่ควรนามาพิจารณา คือ
1. เอกภาพ หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของส่วนประกอบต่างๆ ที่เชื่อมโยง
สัมพันธ์กันเป็นกลุ่มก้อน ไม่แตกกระจายหรือแยกกลุ่ม ดังนั้นการออกแบบหรือการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
จึงเป็นการสร้างเอกภาพขึ้นจากความไม่เป็นระเบียบแบบแผน และความสับสนของรูปแบบให้มีการรวมตัวกัน
ได้เป็นอย่างดี รายละเอียดเกี่ยวกับเอกภาพ มีดังนี้
1.1 เอกภาพแบบคงที่ หมายถึง การจัดกลุ่มของรูปร่าง หรือรูปทรงทางเรขาคณิต
เอกภาพในลักษณะนี้จะทาให้เกิดความรู้สึกที่แข็งแรงมั่นคง ไม่แสดงความรู้สึกเคลื่อนไหว เช่น งานออกแบบ
สถาปัตยกรรมทั่วๆ ไปที่มีการแสดงเส้น แสดงรูปร่างให้รวมกันเป็นรูปแบบเดียวกัน รวมทั้งงานออกแบบ 2
มิติและ 3 มิติอื่นๆ และเหมาะสาหรับผลงานที่มีความเรียบง่าย
1.2 เอกภาพแบบเคลื่อนไหว หมายถึง การจัดกลุ่มของรูปร่างหรือรูปทรงอิสระ
เอกภาพในลักษณะนี้จะให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว มีความแปลกใหม่ และเน้นความสนใจจากผู้คนได้ดี การสร้าง
เอกภาพสามารถทาได้ 2 วิธี คือ
1.2.1 จัดกลุ่มของเส้น รูปร่าง และรูปทรงที่มีลักษณะคล้ายๆ กัน การ
จัดโดยวิธีนี้จะให้ความกลมกลืนกันที่ดี
1.2.2 จัดกลุ่มของเส้น รูปร่าง และรูปทรงที่มีลักษณะต่างกัน โดยนามา
จัดร่วมกัน การจัดโดยวิธีนี้จะให้ความรู้สึกที่น่าสนใจ
2. ดุลยภาพ หมายถึง การออกแบบหรือการจัดภาพให้มีน้าหนักถ่วงเท่ากันทั้งสองข้าง
โดยมีแกนกลางของภาพเป็นตาแหน่งในการแบ่งแยกภาพ ซึ่งดุลยภาพหรือความสมดุลสามารถรับรู้ได้ด้วย
สายตาหรือการมองเห็น ลักษณะของดุลยภาพแบ่งออกได้ 3 แบบ คือ
2.1 ดุล ยภาพที่เหมือนกัน ทั้งสองข้าง คื อ ดุ ล ยภาพที่มี ส่ ว นประกอบของภาพ
เหมือนกันทั้งสองข้าง ดุลยภาพแบบนี้ให้ความรู้สึกมั่นคง เที่ยงตรง เป็นทางการ นิยมใช้ในการออกแบบ
โบสถ์ วิหาร สถานที่ราชการ และงานอื่นๆ ที่ต้องการให้มีความรู้สึก เช่น ออกแบบเสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์
เป็นต้น
2.2 ดุลยภาพที่ไม่เหมือนกันทั้งสองข้าง คือ ดุลยภาพที่มีส่วนประกอบของภาพไม่
เหมือนกันทั้งสองข้าง แต่มีน้าหนักของภาพเท่ากันทั้งสองข้าง ดุลยภาพแบบนี้ให้อิสระในการออกแบบได้ดี
ส่วนการสร้างดุลยภาพที่ไม่เหมือนกันทั้งสองข้าง มีข้อควรคานึงถึงอยู่หลายประการ ซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้
2.2.1 ดุลยภาพของรูปร่าง หมายถึง ดุลยภาพที่เกิดจากรูปร่าง รูปร่างที่
มี ข นาดใหญ่ จ ะดู ห นั ก กว่ ารู ป ร่ า งที่ มี ข นาดเล็ ก ดั งนั้ น เพื่ อ ให้ มี ดุ ล ยภาพ รูป ร่างขนาดใหญ่ ค วรอยู่ ใกล้
ศูนย์กลางของภาพมากกว่ารูปร่างขนาดเล็ก เพื่อให้เกิดความสมดุลได้ดี
2.2.2 ดุลยภาพของน้าหนัก หมายถึง ดุลยภาพที่เกิดจากน้าหนักอ่อนแก่
น้าหนักที่ตัดกับพื้นจะดูหนักกว่าน้าหนักที่กลืนไปกับพื้นในกรณีของรูปร่างที่มีขนาดเท่ากัน ดังนั้นเพื่อให้มีดุลย
ภาพควรขยายขนาดของน้าหนักที่กลืนไปกับพื้นให้ใหญ่ขึ้น ถ้าไม่ขยายขนาดก็ควรให้อยู่ห่างแกนกลางมากกว่า
น้าหนักที่ตัดกับพื้น

2.2.3 ดุลยภาพของสี หมายถึง ดุลยภาพที่เกิดจากสีที่มีน้าหนักเท่ากัน
ขนาดเท่ากัน ซึ่งอาจจะเป็นสีเดียวกันหรือต่างสีกันย่อมมีดุลยภาพเหมือนกัน ส่วนสีที่ตัดกับพื้นจะดูใหญ่กว่าสี
ที่กลมกลืนไปกับพื้นในกรณีที่มีขนาดเท่ากัน ดังนั้ นควรขยายขนาดของสีที่กลืนกับพื้นให้ใหญ่ขึ้น หรือถ้าไม่
ขยายขนาดก็ควรให้อยู่ห่างแกนกลางมากกว่าสีที่ตัดกับพื้นจึงจะเกิดดุลยภาพ
2.2.4 ดุลยภาพของลักษณะผิว หมายถึง ดุลยภาพที่เกิดจากลักษณะผิว
ในลักษณะต่างๆ
2.2.5 ดุลยภาพของจุดสนใจ หมายถึง ดุลยภาพที่ เกิดจากจุดสนใจ ซึ่ง
แม้จะมีขนาดเล็กกว่าแต่ก็สามารถถ่วงดุลกับรูปร่างหรือรูปทรงที่มีขนาดใหญ่กว่าได้ โดยสิ่งที่แสดงถึงจุดที่
น่าสนใจ มีหลายลักษณะ ดังต่อไปนี้ (ชลูด นิ่มเสมอ, 2545 : 139-140)
2.2.5.1 เส้นที่มีรูปร่างหรือลวดลายที่แปลกกว่าเส้นธรรมดา เช่น
เส้นที่เป็นลวดลายต่างๆ จะดูน่าสนใจกว่าเส้นตั้ง เส้นนอน
2.5.5.2 รูปร่างหรือรูปทรงที่ดูมีชีวิต เช่น รูปคน สัตว์ จะดูมี
ชีวิตกว่าดอกไม้หรือวัตถุที่อยู่นิ่ง
2.5.5.3 น้ าหนั ก ตั ด กั น เช่ น น้ าหนั ก ที่ ตั ด กั น เป็ น กลุ่ ม จะดู
น่าสนใจกว่าน้าหนักกลมกลืนกันเป็นกลุ่ม
2.5.5.4 น้าหนักอ่อน เข้ม จะเน้นรูปทรงให้น่าสนใจยิ่งขึ้น
2.5.5.5 สี ส ดใส ฉูดฉาด เช่น การเขียนภาพด้ว ยสี สดใส
จะทาให้ภาพมีความน่าสนใจกว่าสีเทา หรือสีหม่น ฯลฯ
2.5.5.6 สีร้อน เช่น กลุ่มของสีร้อน จะดูน่าสนใจกว่ากลุ่มของ
สีเย็น
2.5.5.7 สีที่มีความจัดน้อยกว่า แต่รูปทรงมีความหมายและความ
แปลกมากกว่า จะได้รับความสนใจมากกว่า เช่น รูปคนฟ้อนราสีน้าตาลอ่อน (เป็นลักษณะของสีที่มีความจัด
น้อยกว่า) จะดูน่าสนใจกว่ารูปสี่เหลี่ยมที่มีสีแดง
2.5.5.8 ลักษณะผิวที่หยาบขรุขระ เช่น ผิวของเปลือกทุเรียนจะ
ดูน่าสนใจกว่าผิวของเปลือกสาเก
2.2.6 ดุลยภาพแบบรัศมี คือ ดุลยภาพที่มีส่วนประกอบของภาพกระจาย
ออกจากศูน ย์กลางเป็ น รัศมี สามารถพบเห็ นได้ตามธรรมชาติ เช่น โครงสร้างของดอกไม้ รัศมีของดวง
อาทิตย์ รูปร่างของสัตว์ ตลอดจนสิ่งที่มนุษย์ออกแบบสร้างสรรค์ขึ้น เช่น หน้าของเพชรพลอยที่เจียระไน
แล้ว รวมทั้งการออกแบบน้าพุสาหรับตกแต่งสถานที่ เป็นต้น
3. ความกลมกลืน การออกแบบที่มุ่งความงาม ต้องมีการผสมผสานส่วนประกอบ
ของการออกแบบให้กลมกลืนกันอย่างมีเอกภาพ โดยการจัดส่วนประกอบของการออกแบบนั้นต้องพิจารณา
องค์ป ระกอบโดยรวม ได้แก่ ความคล้ายคลึ งกัน ความใกล้เคียงกัน ความเหมือนกัน ความคิดที่เป็นไป
ในทางเดียวกัน เป็นต้น ดังนั้นความกลมกลืนในการออกแบบ จึงอาจเป็นความกลมกลืนของส่วนประกอบใน

การออกแบบด้วย ซึ่งมีทั้งความกลมกลื นของเส้ น ทิศทาง รูปร่าง รูปทรง ขนาด สัดส่ วน สี น้าหนัก
ลักษณะผิว รวมทั้งความกลมกลืนของความคิด เป็นต้น
4. ความขัดแย้ง คือ การจัดส่วนประกอบของการออกแบบที่มีคุณสมบัติแตกต่าง
กันมาไว้ด้วยกัน เพื่อใช้แก้ไขความกลมกลืนที่มีมากเกินไป ซึ่งจะทาให้งานออกแบบนั้นเกิดความน่าสนใจและ
มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น ความขัดแย้งที่เป็นเอกภาพจะต้องเป็นความขัดแย้งที่กลมกลืน คือ ขัดแย้งเป็นส่วนน้อย
และมีความกลมกลืนเป็น ส่วนใหญ่ โดยคุณสมบัติที่ต่างกันของส่วนประกอบในการออกแบบจึงมีทั้งความ
แตกต่างกันของเส้น ทิศทาง รูปร่าง รูปทรง ขนาด สัดส่วน สี น้าหนัก เป็นต้น
5. สัดส่วน หมายถึงความสัมพันธ์ของส่วนประกอบของสิ่งต่างๆ ซึ่งจาแนกออกได้
2 ลักษณะ คือ
5.1 สัดส่วนที่สัมพันธ์กันในตัวเอง เช่น สัดส่วนของคนซึ่งมีความสัมพันธ์
ของหลายๆสิ่ งรวมเข้าด้วยกัน ทั้งส่ วนที่เป็ นหั ว ตัว แขน ขา และส่ วนประกอบอื่ นๆ ฯลฯ โดยคนที่ มี
สัดส่วนสวยงามจึงจะมีความสัมพันธ์ของส่วนประกอบของร่างกายได้อย่างเหมาะสม เช่น สัดส่วนของงาน
ประติมากรรมรูปปั้นพระพุทธรูปปางลีลา ในศิลปะสุโขทัย ซึ่งมีลักษณะของรูปทรงอ่อนโค้งรับกับความ พริ้ว
ไหวของจีจรได้อย่างสวยงาม เป็นต้น
5.2 สัดส่วนของตัวเองที่ไปสัมพันธ์กับสิ่งอื่น เช่น สัดส่วนของแว่นตาที่รับ
กับใบหน้าของคน หรือสัดส่วนของคนที่สัมพันธ์กับขนาดของเก้าอี้ ประตู เสื้อผ้า เป็นต้น
ความงามของสัดส่วนยังไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอน แต่เป็นเพียงความเชื่อที่สอดคล้องกันและมีความเห็น
ร่วมกันของคนในสั งคมแต่ละยุคเท่านั้น ในการออกแบบบางครั้งนักออกแบบหรือศิลปินอาจมีเจตนาในการ
ออกแบบสร้างสรรค์ให้ดูผิดส่วนหรือไม่สมส่วน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้สะดุดตาแก่ผู้ดู ซึ่งไม่ถือเป็น
ความผิดพลาดในการออกแบบ ในขณะเดียวกันอาจจัดเป็นการคิดสร้างสรรค์เพื่อให้สิ่งนั้น ๆมีรูปทรงที่ ดู
แปลกใหม่สาหรับการสร้างความสนใจจากผู้ที่พบเห็นเท่านั้น
6. ช่วงจังหวะ เมื่อเปรียบเทียบกับการออกแบบทางด้านทัศนศิลป์ คือการจัด
ส่วนประกอบของการออกแบบให้มีช่วงจังหวะในลักษณะต่างๆ นั่นเอง ช่วงจังหวะในการออกแบบสามารถ
แบ่งออกได้ 3 ลักษณะ ดังต่อไปนี้
6.1 จังหวะซ้าๆ กัน หมายถึง การออกแบบด้วยเส้น สี หรือรูปร่าง ให้
มีจังหวะซ้าๆ กัน โดยให้คานึงถึงหลักของสัดส่วนและเอกภาพเป็นสาคัญ
6.2 จังหวะที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง หมายถึง จังหวะการซ้าของส่วนประกอบ
ในการออกแบบ เช่น การเปลี่ยนความยาว ความสั้น หรือความหนาของเส้น ให้มีจังหวะที่แตกต่างกันหรือ
สัมพันธ์กัน การเปลี่ยนช่องไฟระหว่างเส้นหรือรูปร่าง การสลับน้าหนัก ความเข้มของสี หรือเปลี่ยนปริมาณ
การทับกันของส่วนประกอบ เปลี่ยนลักษณะผิวจากเรียบให้เป็นหยาบ และจากความสว่างสดใส ให้เป็นสีอ่อน
ฯลฯ เพื่อหลีกเลี่ยงความซ้าซากของรูปทรง เป็นต้น
6.3 จังหวะที่เคลื่อนไหวสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง หมายถึง จังหวะการซ้า
ของส่วนประกอบในการออกแบบที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกันไปอย่างต่อเนื่อง และให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว

7. การเน้ น ในงานออกแบบทุ ก ประเภทหากต้ อ งการให้ มี ค วามเด่ น สะดุ ด ตา
เพื่ อให้ ผู้ ดูเกิดความสนใจในสาระของงานออกแบบนั้นๆ จาเป็นต้องสร้างความสนใจด้ว ยการเน้นรูปทรง
ดังนั้นงานออกแบบที่มีคุณภาพจึงควรมีจุดศูนย์กลางของความสนใจ จากการใช้เส้น ทิศทาง รูปร่าง รูปทรง
ขนาด ลักษณะผิว สี น้าหนัก ตลอดจนบริเวณว่างให้มีความแตกต่างกัน เพื่อสร้างจุดเด่นให้เกิดขึ้น
ปัจจุบันการออกแบบผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ มุ่งเน้นการออกแบบที่นาสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาที่มีอยู่แล้ว มา
สร้างสรรค์ผสมผสานความคิดใหม่และเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างสรรค์ให้ผลงานมีความแปลก
ใหม่ ผลิตได้รวดเร็ว มีการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องในหลายๆกระบวนการ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วขึ้น
ดังนั้นในยุคปัจจุบันคอมพิวเตอร์จึงกลายเป็นสิ่งสนับสนุนการทางานในทุกๆด้าน รวมทั้งในส่วนของงานด้าน
การออกแบบต่างๆด้วย
การออกแบบผลิตภัณฑ์โดยทั่วไป นักออกแบบจะต้องคานึงถึงความสัมพันธ์โดยรวมของรูปแบบ ซึ่ง
เมื่อพิจารณาจากส่วนรวมทั้งหมด ลักษณะของงานจะเป็นเอกภาพแม้จะใช้วัสดุต่างชนิดกันก็ตาม แต่ต้อง
สามารถสื่อถึงความรู้สึกที่กลมกลืนกันระหว่างความงามและประโยชน์ใช้สอย ซึ่งนักออกแบบที่ดีต้องเป็นผู้มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีความฉับไวทางความคิด และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม รู้จักนาหลักพื้นฐาน
ความงามทางศิลปะมาช่วยสร้างสรรค์ในการออกแบบ รู้จักแก้ไขดัดแปลงผลงาน พยายามค้นคว้าทดลองอยู่
เสมอ ดังนั้นการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จึงเป็นการปรับปรุงรูปแบบให้เหมาะสมกับยุคสมัยเพื่อสนอง
คุณประโยชน์ที่มากกว่าเดิม และยังสามารถกระตุ้นความต้องการผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคได้ นามาสู่การเพิ่ม
ยอดขายที่มากกว่าเดิม ซึ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นเป็นการสร้างความใหม่ให้ผู้บริโภคสังเกตได้ ส่วนใหญ่จะ
พัฒนาในประเด็น 3 ส่วน คือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นเพื่อผลในการกระตุ้นตลาด
ผู้บริโภคให้มีความต้องการมากขึ้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้น และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่
เลียนแบบสินค้าที่มีอยู่แล้ว โดยทั้ง 3 ประเภทเป็นการพัฒ นาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ สามารถตอบสนองความ
ต้องการผู้บริโภคได้สูงสุด ดังนั้นการนาแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์
ของตกแต่งบ้าน จึงพบในลักษณะการพิจารณาด้านการสร้างสรรค์รูปแบบให้มีความใหม่ มีความงามร่วมกับ
ประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก ผู้วิจัยจึงพิจารณาแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในประเด็นที่สอดคล้องกับแนวโน้ม
การบริโภคของผู้บริโภคในปัจจุบัน ดังนี้
โรธี เลียวนาร์ด และเจฟฟรีย์ เรย์ พอร์ต อ้างถึงใน (ราล์ฟ เคทซ์. ๒๕๔๙ : ๑๐๒) กล่าวถึงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ในมิติของการพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่คุ้นเคย คือทาให้คนเห็นแนวคิดใหม่จากผลิตภัณฑ์ที่มีมา
ก่อน และเป็นการเปิดโอกาสให้คนทดลองใช้เพื่อดูปฏิกิริยาตอบสนองของผู้ที่จะมาเป็นลูกค้าในอนาคตด้วย
วัฒนะ จูฑะวิภาต (๒๕๔๕) ได้กล่าวถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในมุมมองของการสร้างหรือปรับปรุงจาก
ความเป็นสิ่งดั้งเดิมให้มีความร่วมสมัย ซึ่งควรสอดคล้องกับสมัยนิยม และในงานวิจัยนี้เป็นการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยจากภูมิปัญญาดั่งเดิม จึงต้องพิจารณาทั้งสิ่งใหม่และความเป็นแบบเดิมๆร่วมกัน เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีคุณค่าที่สามารถใช้สอยได้จริงในชีวิตประจาวัน
จากค านิ ย ามแนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดั ง กล่ า ว สามารถสรุ ป ได้ ว่ า เป็ น
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อแก้ปัญหาของผลิตภัณฑ์เดิม ด้วยการใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์เพื่อให้เกิดเป็น

ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีทั้งความงามของรูปแบบและการใช้สอยที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคในบริบท
สังคมที่แตกต่างกัน โดยผู้วิจัยได้นาแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการประดับกระจกสี เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของตกแต่งบ้ านลวดลายขนบธรรมเนี ยมประเพณี ไทยเพื่ อให้ กลุ่ มคนในวัฒ นธรรมยุคใหม่ที่มีอิส ระในการ
บริโภค รวมทั้งการเข้าสู่สังคมแบบอาเซียนที่มีกลุ่มคนที่หลากหลายแพร่กระจายเข้ามาใช้ชีวิตในสังคมไทย
ร่วมกัน จึงต้องมีสิ่งที่สร้างความเข้าใจร่วมกันเพื่อให้ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ดังนั้นการออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ จึงเป็นกิจกรรมการแก้ปัญหาเพื่อให้ผลงานบรรลุตามเป้าหมายหรือจุดประสงค์ที่ตั้งไว้
เป็นการกระทาของมนุษย์ด้วยจุดประสงค์ที่ต้องการแจ้งผลหรือนาเสนอด้วยสิ่งใหม่ๆทั้งจากการออกแบบเพื่อ
สร้างขึ้นใหม่ให้แตกต่างจากของเดิมหรือปรับปรุงตกแต่งของเดิม โดยความสาคัญของการออกแบบเป็นขั้นตอน
เบื้องต้นที่จะทาให้กระบวนการในการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ประสบผลสาเร็จในตลาดและตรงตามเป้าหมาย
ของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์
ส่วนประกอบสาหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน มีรายละเอียดดังนี้
1. เส้นในการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยทั่วไปพบว่า เส้นถูกนามาใช้ในทุกส่วน ประกอบด้วย
เส้นตรงเส้นคลื่น (เส้นที่มีความโค้ง) เส้นประ ซึ่งเส้นแต่ละลักษณะจะให้อิทธิพลด้านความรู้สึกที่แตกต่างกัน
เส้ น ที่ ใช้ เครื่องมือช่ว ยในการเขีย น เช่น ไม้บ รรทัด จะให้ ความรู้สึ กแข็งกระด้าง มั่น คง ไม่มี ความรู้สึ ก
อ่อนไหว โดยจะแตกต่างกับเส้นตรงที่เกิดขึ้นโดยใช้มือขีดเขียนอย่างอิสระหรือเส้นตรงที่เกิดจากการใช้พู่กัน
เขียน มักจะมีน้าหนักเข้มเบาไม่เหมือนกันและจะให้ความรู้สึกอ่อนไหว โดยทั่วไปการนาเส้นต่างๆ มาใช้ใน
การออกแบบ ต้องพิจารณาถึงโครงสร้างของส่วนรวมทั้งหมด และผู้ออกแบบจะต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะใช้วัสดุ
อะไร เทคนิคอะไร เพื่อช่วยให้ลักษณะของรูปทรงมีการเคลื่อนไหวได้
นอกจากนี้ยังมีเส้นเรขาคณิต ซึ่งเป็นเส้นที่ได้รับความนิยมนามาใช้ในการออกแบบในปัจจุบันค่อนข้างสูง
เนื่องจากมีลักษณะรูปทรงที่เรียบง่าย แข็งแรง เป็นต้น เส้นเรขาคณิต ได้แก่ เส้นโค้ง เส้นตรงที่มาบรรจบ
กันเป็นรูปร่างสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม เป็นต้น
2. รูปทรงและรูปร่าง คือ ส่วนรวมทั้งหมดของงาน ทั้งความกว้าง ยาว และสูง เป็นต้น
ดังนั้นการออกแบบของตกแต่งบ้าน จึงพิจารณาจากหลายองค์ประกอบร่วมกันเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน เช่น การพิจารณาจากรูปทรงธรรมชาติ จะต้องเน้นการเลียนแบบหรือลด
ตัด ทอนให้ ง่ายขึ้ น เพื่ อ น ามาใช้ ในการออกแบบ โดยค านึ งถึงวัส ดุ ที่ จะน ามาใช้ ให้ มี ค วามสั ม พั น ธ์กั บ การ
ออกแบบให้ มากที่สุ ด ดัง นั้ น การออกแบบจะต้องเน้น เรื่องสี วัสดุ การผลิ ต อาจจะจาลองแบบทาเป็ น
หุ่นจาลองก่อนก็ได้ และขนาดของหุ่นจาลองควรมีลักษณะเท่าของจริง ส่วนการเน้นรูปทรงเรขาคณิตและ
รูปทรงอิสระ จะเน้นความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับรูปทรงใหม่ๆขึ้นมา เพื่อให้มีความร่วมสมัยและแปลกใหม่ ไม่
ซ้ากับรูปแบบเดิมที่มีอยู่ ซึ่งผู้ออกแบบจะต้องคานึงถึงความงดงามน่าสนใจในตัวชิ้นงาน โดยรูปทรงจะต้องมี
ความสัมพันธ์กับส่วนรวมทั้งหมด และควรคานึงถึงความสัมพันธ์กับบริเวณว่างอีกด้วย
3. สีกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยทั่วไปแล้วสีจะสร้างความประทับใจต่อผู้พบเห็นได้
โดยส่วนใหญ่สีมักจะเป็นสิ่งที่เร้าความรู้สึกได้มากกว่าสิ่งอื่นๆ ดังนั้นสีที่ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ จึงเกิด
จากการน ามาใช้ผ สมผสานในผลิ ตภัณ ฑ์ แต่ล ะประเภท เพื่อให้ เกิดความสวยงาม โดดเด่น น่ าสนใจ ซึ่งใน

งานวิจัยนี้เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภทผลิตภัณฑ์ใช้สอยทั่วไป ดังนั้นจึงต้องสื่อถึงความสามารถในการ
นามาใช้สอยได้ในชีวิตประจาวัน
๒.๑.๗ แนวคิดการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์
ต้นแบบผลิตภัณฑ์ (Prototype ) คือ แบบจาลองของการออกแบบขั้นสุดท้ายในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ
ออกแบบเพื่ อ การทดลองใช้ ง าน ซึ่ ง สาเหตุ ข องการที่ ต้ อ งสร้ า งต้ น แบบขึ้ น มา เนื่ อ งจากเพื่ อ ช่ ว ยให้
ผู้ประกอบการ หรือผู้ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างผลิตภัณฑ์ได้มี การวิเคราะห์ และทดสอบผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะ
ดาเนินการผลิต ซึ่งการผลิตขั้นสุดท้าย หรือการสร้างต้นแบบเหล่านี้ จาเป็นที่จะต้องรวบรวมข้อมูลจากลูกค้า
ทีท่ าการประเมินผลิตภัณฑ์ และหลังจากขั้นตอนนี้เสร็จสิ้น จึงทาการผลิตต้นแบบจริงต่อไป
ในขั้ น ตอนของการท างานวิจั ย ที่ มี ก ารออกแบบร่ว มกั น หรือ R&D นั้ น เมื่ อ ตกผลึ ก ทางความคิ ด
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์แล้วก็จะนาไปสู่การสร้างต้นแบบของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการวิจัยและการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ต้นแบบของสินค้าช่วยให้นักออกแบบสามารถสารวจการออกแบบ ทดสอบตามทฤษฏี หรือ
ยืนยั นประสิทธิภ าพของผลิตภัณ ฑ์ ก่อนที่จะทาการผลิตสินค้าจริงต่อไป โดยประโยชน์ของการใช้ต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ช่วยในการตรวจสอบแนวความคิด ของผลงานที่ออกแบบนั้น เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบผลิตภัณฑ์ ทั้ง
เรื่ องรู ป ลั ก ษณ์ ผ ลิ ตภั ณ ฑ์ วัส ดุที่ ใช้ในการผลิ ต กระบวนการในการผลิ ต หรือเทคโนโลยี ต่ างๆที่ ต้ องใช้ ใน
ผลิตภัณฑ์ ดังนั้นต้นแบบผลิตภัณฑ์จึงเป็นเครื่องมือในการศึกษาประสบการณ์การใช้งานของผู้บริโภค เพื่อให้
นั ก ออกแบบและผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ งานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ได้ สั ม ผั ส กั บ รู ป ทรงผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ริงก่ อ นตั ด สิ น ใจสู่
กระบวนการผลิตเป็นสินค้าจริงต่อไป นอกจากนี้ ต้นแบบผลิตภัณฑ์ยังช่วยให้การสื่อสารชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อ
ต้องมีการนาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่กับผู้บริหาร หรือลูกค้า เพราะการแสดงผลิตภัณฑ์ให้มองเห็นได้ทั้ง 3 มิติช่วย
ให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจมากกว่าการอธิบายด้วยคาพูด หรือแม้แต่การวาดภาพร่างผลิตภัณฑ์ลงบนกระดาษ
ยังไม่สามารถเข้าใจได้เท่ากับการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ เนื่องจากต้นแบบผลิตภัณฑ์สามารถสัมผัสได้จึงเป็นสิ่ง
ที่สร้างประสบการณ์ตรงร่วมกันระหว่างนักออกแบบกับผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง
ดั งนั้ น แนวคิ ด ในการสร้ างต้ น แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ จึ ง มี ค วามส าคั ญ กั บ การท าวิจั ย ที่ มี ก ารออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการได้รับคุณประโยชน์จากตัวผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคจะได้รับจาก
การใช้ส อยผลิตภัณ ฑ์ นั้ น ๆ เช่น การใช้งาน และคุณ ค่าของสินค้า ในด้านต่างๆ เป็นต้น ผู้ วิจัยจึงได้นามา
พิจารณาใช้ในส่วนของการทดลองตลาดผู้บริโภคในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะนาไปผลิตและจาหน่ายต่อไป
เพื่อให้ สามารถปรับ เปลี่ ยนได้ตามความเหมาะสม ทาให้ เสี ยค่าใช้จ่ายในการผลิตต่า โดยผู้บริโภคสามารถ
ประเมิน และกลั่นกรอง การตัดสินใจซื้อจากการได้ทดลองสัม ผัสรูปร่าง รูปทรงของต้นแบบผลิตภัณฑ์นั้นๆถึง
ข้อบกพร่องในการออกแบบเพื่อที่จะได้แก้ไขก่อนที่จะดาเนินการผลิตจริง จึงช่วยประหยัดต้นทุนและเวลา ได้
เป็นอย่างดี

ภาพที่ ๒.๑๒ ต้นแบบผลิตภัณฑ์จักสาน
ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่สร้างขึ้นมาเพื่อทดสอบตลาดผู้บริโภคก่อนผลิตจริง
ที่มา : ร้านภัทรพัฒน์, สืบค้นจาก http://www.patpat9.com/th/help/how-to.aspx

ภาพที่ ๒.๑๓ ต้นแบบผลิตภัณฑ์จักสานใบกล้วยร่วมกับผ้าทอจันเสน
ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่สร้างขึ้นมาเพื่อทดสอบตลาดผู้บริโภคก่อนผลิตจริง
ที่มา : ปานฉัตท์ อินทร์คง

๒.๑.๘ แนวคิดการตลาด ๔.๐
การตลาด ๔.๐ (Marketing ๔.๐) หมายถึง การตลาดที่นาเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยในการสร้าง
การรับรู้สินค้า เพื่อสื่อสารกับผู้บริโภคให้เข้าใจและเข้าถึงมากยิ่งขึ้น ซึง่ การตลาด ๔.๐ นั้นน่าจะเป็นการพัฒนา
มาจากการตลาด ๓.๐ คือ การตลาด ๑.๐ มุ่งที่ตัวสินค้าเป็นสาคัญ ส่วนการตลาด ๒.๐ มุ่งที่ผู้บริโภคเป็น
ศูนย์กลาง และการตลาด ๓.๐ มุ่งขับเคลื่อนด้วยค่านิยม ดังรายละเอียดดังนี้
การตลาด ๑.๐ เป็นการตลาดเพื่อการผลิต กล่า วคือเป็นยุคของการผลิตสินค้า จานวนมาก เพื่อลด
ต้น ทุน และเพื่อที่จะขายได้ในราคาต่า ซึ่งในยุคนี้ทาให้ผู้ ขายรายใหญ่ ได้เปรียบผู้ ขายรายเล็ ก สินค้ามีความ
คล้ายคลึงกันและแทบไม่มีความแตกต่างกันเลย
การตลาด ๒.๐ เป็นการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งเป็นยุคที่เน้นความต้อง
ของผู้บริโภคหรือลูกค้าเป็นสาคัญ มีการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า มี การวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ มีการ
ทา CRM หรือกลยุทธ์การบริหารเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า มีการบริการหลังการขาย ในยุคนี้นักการ
ตลาดเชื่อว่า หากลูกค้าพอใจแล้วจะนามาซึ่งผลกาไร และสร้างความยั่งยืนได้
การตลาด ๓.๐ เป็นการตลาดที่เน้นค่านิยม มีการมองลูกค้าหรือผู้บริโภค ว่า เป็นสิ่งที่มีชีวิต มีจิตใจ
มีความรู้สึ ก และลู กค้าหรือผู้ บ ริโภค สามารถสื่อสารมายังผู้ผ ลิตได้ ในยุคนี้ นักการตลาดจะมองว่าลูกค้า
ต้องการหาคุณค่าในการบริโภค ดังนั้น นักการตลาดในยุคนี้ จะพยายามผลิตสินค้าเพื่อที่จะส่งมอบคุณค่าไปยัง
ตัวผู้บริโภค (ฟิลลิป คอตเลอร์, ๒๕๕๔ : ๗) ดังนั้นในความหมายของการตลาด ๔.๐ จึงเป็นลักษณะของการ
เน้นที่การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม หรืออาจเป็นเรื่องของการนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เช่น การเกษตร
แบบดั้งเดิม ที่ใช้แรงงานคนก็จะหันมาใช้เทคโนโลยีช่วยในการเกษตรกรรม เพื่อลดระยะเวลาการผลิตให้สั้นลง
ทาให้เสร็จเร็วขึ้น เป็นต้น หรือแม้แต่กลุ่มธุรกิจ SMEs ธรรมดา ก็จะยกระดับให้กลายเป็น SMEs (ธุรกิจที่มี
ขนาดใหญ่แนวคิดทาตามแบบเดิม) ผสมกับ Startups (ธุรกิจเริ่มต้นใหม่ที่เน้นการขายแนวคิดใหม่ๆ) เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น
การตลาด ๔.๐ เป็นการตลาดแห่งสังคมดิจิตัล โดยเริ่มต้นมาจากเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
และเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคน กลุ่มสังคมผู้บริโภคได้อย่างกลมกลืน (ปิยะชาติ อิศรภักดี, ๒๕๕๙ : ๔๓ )
และในขณะที่อินเตอร์เน็ตเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมหลายๆอุตสาหกรรมทั้งการคมนาคม สถานที่ต่างๆ และ
การบันเทิง ฯลฯ ทาให้โลกแห่งสังคมดิจิตัลมีอิทธิพลและมีบทบาทครอบคลุมทุกสิ่ง และมีผลกระทบกับ
พฤติกรรมมนุษย์ที่มีความต้องการในสิ่งทีเ่ ร็วขึ้น สะดวกสบายขึ้น ดังนั้นในยุคนี้จึงเป็นสังคมแห่งเทคโนโลยีที่
เชื่อมโยงระบบดิจิตัลอย่างสมบูรณ์

๒.๒. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยของ สาธิต เหล่าวัฒ นพงษ์ และ สิทธิชัย สมานชาติ (๒๕๕๐) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ การศึกษา
วิเคราะห์เส้นใยจากพืชตระกูลกล้วยทางภาคเหนือเพื่อใช้ประโยชน์ในการสร้างผลิตภัณฑ์โดยเริ่มจากการศึกษา
พืชตระกูลกล้วยจากทั้งหมด ๙ สายพันธุ์ ในจังหวัดทางภาคเหนือ เพื่อใช้ประโยชน์ในการสร้างผลิตภัณฑ์ โดย
พบว่ากล้วยป่าหรือกล้วยตานี มีความเหมาะสมในการนามาทาผลิตภัณฑ์ เนื่องจากมีเนื้อเส้นใยที่เหนียวที่สุด
และนาส่วนที่เหลือทิ้งจากการเกษตร มาแยกเส้นใยเป็นเส้นและทาการฟั่นเป็นเส้นตรง และเมื่อมีการรวมเส้น
ใยจากธรรมชาติ ๕ ชนิดเข้าด้วยกัน พบว่าเส้นใยกล้วยผสมเส้นใยปอ ในสัดส่วนผสมอย่างละ ๕๐ % มีค่าแรง
ดึงสูงสุด ดังนั้นข้อดีในการนาเส้นใยกล้วยมาใช้จึงควรเป็นในลักษณะที่นามาฟั่นเป็นเส้นตรงและนาไปถักทอ
หรือสานให้เกิดลวดลายต่างๆสวยงามด้วยทักษะฝีมือการสานในรูปแบบที่ต่อยอดจากภูมิปัญญาดั้งเดิมจะเป็น
ส่วนที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดคุณค่าที่มีมูลค่าเพิ่มด้วย
ส่วนผลการศึกษาของ จรรยาวรรณ จรรยาธรรม และ ประทับใจ สิกขา (๒๕๕๐ ) ซึ่งได้ทาการศึกษา
ในเรื่องที่สอดคล้องกันคือ การพัฒนาเส้นใยของต้นจากเพื่อใช้ในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ พบว่า ส่วนของ
ต้นจากที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้แก่ส่วนของใบ เช่น ก้านใบ โคนก้านใบ ก้านช่อดอก ก้านช่อผล ดอก
และ ผล ส่วนของโคนก้านใบต้นจาก มีเส้นใยที่สามารถนามาแปรรูปด้วยการฟั่นเป็นเส้นเชือกและนาไปใช้
ประโยชน์เป็นวัสดุในงานหัตถกรรมถัก ทอ และสานได้ ในการพัฒ นาคุณภาพของเส้นใยจาก เมื่อได้ทาการ
ทดลองนาเส้นใยจากไปผสมเส้นใยพืชอื่น ได้แก่ ป่านศรนารายณ์ ผักตบชวา กก และกล้วย ในอัตราส่วนที่
ต่างกันแล้วนาไปทดสอบค่าการรับ แรงดึงสูงสุด พบว่าเส้นใยจากผสมกับเส้นใยป่านศรนารายณ์อัตราส่วน
50:50 มีค่าการรับแรงดึงสูงสุด โดยเส้นใยจากผสมเส้นใยกล้วยในอัตราส่วน ๗๕ : ๒๕ และเส้นใยจากผสมเส้น
ใยกกในอัตราส่วน ๗๕ : ๒๕ มีค่าการรับแรงดึงสูงรองลงมาตามลาดับ ซึ่งมีความเหมาะสมในการนาไปใช้ทา
ผลิตภัณฑ์ที่รับน้าหนักมากได้ ส่วนการนาเส้นใยมาพัฒนาขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ทาได้ ๓ วิธี คือ การขึ้นรูปทรง
อิสระ การทอเป็นแผ่น และการขึ้นรูปทรงด้วยแบบพิมพ์หรือโครงสร้าง และการประเมินความเหมาะสมของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากเส้ น ใยจาก ใน ๖ ด้ าน ได้ แก่ ด้ านประโยชน์ และความเหมาะสมในการใช้ งาน ขนาดของ
ผลิ ตภัณ ฑ์ เหมาะต่อการใช้งาน ผลิ ตภัณ ฑ์มีความสวยงาม ความเป็นไปได้ในการผลิต ความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์จากเส้นใยจาก และมีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยประเมินจาก
ผลิตภัณฑ์เส้นใยจาก ๑๒ ชนิด พบว่าผลิตภัณฑ์จากเส้นใยจากทั้ง ๑๒ ชนิด มีความเหมาะสมในระดับมากใน
ทุกด้าน
ดังนั้นจึงนาผลการวิจัยมาวิเคราะห์ในด้านที่เกี่ยวกับศักยภาพของวั สดุ โดยพบว่างานวิจัยทั้ง ๒ เรื่อง
มีการใช้เทคนิ คการสานเส้น ใยจากการฟั่น เป็นเส้นเชือกก่อนนาไปใช้ประโยชน์จึงจะได้ความเหนียวที่สุดที่
สามารถนามาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ได้
งานวิจัยของทรงวุฒิ เอกวุฒิ วงษา (๒๕๕๗) ได้ศึกษาและพัฒนากระบวนการใช้ประโยชน์จากเศษ
วัชพืชในนาข้าวพื้นที่ภาคกลางเพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยมีกระบวนการคือนาเศษวัชพืชใน
นาข้าว และต้นธูปฤาษี มาบดย่อยและต้มลอกเนื้อเยื่อ นามาปั่นด้วยเครื่องปั่นอุตสาหกรรมเพื่อย่อยเยื่อจาก
วัช พืช ให้ มีความละเอีย ดก่อนน าเข้าสู่ การขึ้นรูปแผ่ นกระดาษเพื่อศึกษาเส้นใยในการนามาแปรสภาพเป็ น

กระดาษสาหรับผลิตชิ้นงานผลิตภัณฑ์ พบว่า เส้นใยที่ได้จากเศษวัชพืชในนาข้าวมีเส้นใยที่มีความละเอียดสูง
เหมาะในการนามาใช้ในการผลิตเป็นกระดาษเพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์ แต่มีข้อจากัดคือการให้เส้น
ใยน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณที่ใช้ไป ส่วนต้นธูปฤาษีจะให้เส้นใยมากแต่เส้นใยมีความหยาบจึงไม่เหมาะในการ
น ามาผลิ ตกระดาษ ซึ่งเมื่อทดลองน ามาปั่ นรวมกันทั้ง ๒ ประเภทจะได้เส้ นใยที่ละเอียดและเหมาะสมกับ
สัดส่วนของปริมาณเศษวัชพืชที่ใช้ไป ดังนั้นจึงมีความเหมาะสมในการนามาแปรสภาพเป็นกระดาษสาหรับผลิต
ชิ้นงานผลิตภัณฑ์ ในงานวิจัยดังกล่าวได้ศึกษาคุณสมบัติของพืชแต่ละชนิดที่ให้เส้นใยที่มีความละเอียดและ
ความเหนียวด้วยการนามาลอกเนื้อเยื่อเพื่อนามาแปรสภาพเป็นวัสดุสาหรับผลิตชิ้นงานแต่ไม่ได้ศึกษาในการนา
ผิวของลาต้นหรือใบมาใช้ประโยชน์ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์
ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเพิ่มเติ มในส่วนของการใช้ประโยชน์จากพืชโดยตรง เพื่อให้ชุมชนสามารถนามาใช้
งานที่สะดวกและง่ายขึ้น โดยมีการศึกษาในส่วนของการทาให้คงทนจากการเคลือบผิวผลิตภัณฑ์ที่สาเร็จแล้ว
นอกจากการนาเส้นใยของพืชต่างๆมาคิดหาแนวทางที่ทาให้เกิดความคงทนแล้ว ยังสามารถนาลวดลายจักสาน
ต่างๆที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมมาประยุกต์ร่วมในการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาต่อยอดรูปแบบผลิตภัณฑ์จาก
ใบตองกล้วยเชิงพาณิชย์ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคด้วย เช่น
งานวิจัยของ ทิวา แก้วเสริม (๒๕๕๕) ที่ได้ศึกษาการออกแบบทดลองสร้างผลิตภัณฑ์จากกาบกล้ว ย
ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านหนองแม่นา อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน พบว่า
ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน จานวน ๕ อย่าง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานกระเป๋าสะพาย กระเป๋าถือ ถาดผลไม้
ที่รองแก้ว ที่รองของร้อน โดยผลสรุปภาพรวมทุกด้านในผู้บริโภค นักท่องเที่ยว และผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบ
มีความพึงพอใจในระดับที่มีความเหมาะสมมาก ดังนั้นผลิตภัณฑ์จากกาบกล้วยเมื่อต้องการผลิตให้เป็นสินค้าที่
ระลึก จึงควรเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลวดลายจักสานประกอบเป็นโครงสร้างและสามารถใช้สอยได้ในชีวิตประจาวัน
งานวิจัยของปาริชาติ ศรีสนาม (๒๕๕๔) ได้ศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์และการแปรรูปจากการผสมผสาน
เส้นใยจากธรรมชาติ : กรณีศึกษา บ้านเปือยดง เปือยน้า ต.มะค่า อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม พบว่า การ
ผสมผสานเส้นใยธรรมชาติด้วยเทคนิควิธีการต่างๆ จากพื้นฐานของการทาเส้นใยที่มีความหลากหลายทาง
เทคนิคมาทดลองทั้งหมด ๕ ชนิด คือกก หญ้ารังกา ป่านศรนารายณ์ เส้นใยกัญชงและใยกล้วย เพราะเป็นเส้น
ใยบางชนิดหาได้ง่ายจากธรรมชาติที่มีอยู่ในประเทศไทยและบางชนิดมีความน่าสนใจ จึงนามาใช้สร้างพื้นผิว
ด้วยวิธีการถัก ทอ สาน กรีด พันเกลียว ถักเปีย ขมวด มัดผูก เป็นเทคนิคหลักพื้นฐานที่เหมาะสม ๕ เทคนิค
คือ ถักเปีย พันเกลียว ถักไขว้ มัดเป็นปม ซึ่งเมื่อนามาทอโดยการผสมผสานรูปแบบและเทคนิคตามชนิดเส้นใย
แล้ ว ผลการทดลองเส้ น ใย ๕ ชนิ ด ในลั ก ษณะการสลั บ เส้ น ใยแต่ ล ะประเภทพบว่ า ถ้ า ใช้ เทคนิ ค เดิ ม แต่
ผสมผสานเส้นใยต่างชนิดกันจะได้รูปแบบทั้งหมดเพิ่มเป็น ๑๕ แบบ แต่เมื่อวิเคราะห์ถึงการใช้งานจะเห็นว่า
ลักษณะเส้นใยทั้ง ๕ ชนิดมีความชื้น ความเหนียวและความยืดหยุ่นที่แตกต่างกันเมื่อนามาทอด้วยกัน การคง
ตัว การยืดหยุ่นจะไม่เท่ากัน ซึ่งการผสมผสานเส้นใยอาจเกิดความแปลกใหม่ของรูปแบบที่มีความสวยงาม
เพิ่มขึ้น แต่สิ่งที่ต้องคานึงถึง คือเรื่องการทาความสะอาด อายุการใช้งาน ความเหมาะสมในการนาไปแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้

งานวิจัยของเจษฎา พัตรานนท์ (๒๕๕๓) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
จักสานท้องถิ่นโดยใช้วิธีการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม : กรณีศีกษา กลุ่มจักสานใบกะพ้อ ตาบลทุ่งโพธิ์
อาเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า กลุ่มจักสานใบกะพ้อมีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมี
ผู้เข้าร่วมดาเนินการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานท้องถิ่น จานวน ๓๐ คน มีการดาเนินการวิจัย
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยแนวทางหลักในการพัฒ นารูปแบบผลิตภัณฑ์ คือ การนาเศษวัสดุที่เหลือจาก
การทาพัดใบกะพ้อมาพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และได้แกนนาในการพัฒนา
รูป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ หั ต ถกรรมจั ก สานท้ องถิ่ น จนกระทั่ งท าให้ ผ ลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ ได้รับ การพั ฒ นาสามารถน าไป
จาหน่ายตลอดจนถ่ายทอดความรู้ ให้กับเยาวชนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในการพัฒ นารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม งานวิจัยนี้ได้แนวทางในการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์
เพื่อให้ได้รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย รวมทั้งแนวทางการสร้างลายประดิษฐ์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริ โภคได้
มากขึ้น ซึ่งแม้ว่าในงานวิจัยนี้ไม่ได้เน้นในเรื่องการแสดงคุณค่าของงานหัตถกรรม กล่าวคือการที่ไม่ได้แสดงถึง
ภู มิ ปั ญ ญา และวิ ธี ก ารที่ สื่ อ ให้ เห็ น ถึ ง เอกลั ก ษณ์ ข องท้ อ งถิ่ น ในงานศิ ล ปหั ต ถกรรมที่ แ ท้ จ ริ ง (Local
Characteristic) โดยได้มุ่งให้ความสาคัญกับรูปแบบ ในลัก ษณะของแฟชั่นมากเกินไป จึงทาให้ขาดคุณค่าและ
เอกลักษณ์ที่เป็นลักษณะของผลิตภัณฑ์จากวัสดุกะพ้อที่แสดงตัวตนของลักษณะผิว ทั้งจากการสาน การขัด
หรือวิธีอื่นๆที่ทาให้วัสดุเป็นสิ่งที่โดดเด่นในการผลิตผลงาน
ดั งนั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ น าส่ ว นที่ ข าดหายไปจากการศึ ก ษา คื อ ภู มิ ปั ญ ญา และวิ ธี ก ารที่ สื่ อ ให้ เห็ น ถึ ง
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นในงานศิลปหัตถกรรม มาเสริมในงานวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานใบตองกล้วยใน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนภาคกลางตอนบนเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาเชิงพาณิชย์ ให้มีรูปแบบที่แสดงเอกลักษณ์บน
ความร่วมสมัย โดยคานึงถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์หั ตถกรรม ซึ่งนักออกแบบจะต้องมีความเข้าใจที่มาของต้น
กาเนิดภูมิปัญญา เทคโนโลยี และศิลปหัตถกรรม อย่างลึกซึ้ง อันเป็นภูมิความรู้ทางปัญญาของบรรพบุรุษ เพื่อ
ท าความเข้ าใจถึ งที่ มา เหตุผ ล การแก้ ปั ญ หา (ธนั ฐ พงศ์ ไพรวัน รัต น์ . ๒๕๕๘ : ออนไลน์ ) ตลอดจนการ
สร้างสรรค์ที่สามารถตอบสนองความต้องการทางการดารงชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ของแต่ละท้องถิ่นให้ได้
อย่ างเหมาะสมเพื่ อให้ เกิ ดความยั่ งยื น ต่อไป โดยการออกแบบและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เพื่ อ ให้ ได้รูป แบบที่
สอดคล้องกับ ความต้องการใช้สอยของผู้บริโภค จึงต้องเน้นในเรื่องของการนาหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์
ทัว่ ไปมาใช้ร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบได้อย่างเหมาะสม
งานวิจัยของ อาณัฎ ศิริพิชญ์ตระกูล (๒๕๕๕) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
กาบกล้วยเพื่อส่งเสริมอาชีพในจังหวัดปัตตานี พบว่า วัสดุกาบกล้วยสามารถนาไปใช้ได้ในรูปแบบแผ่นและ
การนาไปแปรรูป โดยหากได้รับการแปรรูปจะไม่มีความชื้นบนแผ่นกาบกล้วยเนื่องจากได้ผ่านการอบ และตาก
ให้แห้ง ส่วนคุณสมบัติทางกายภาพมีความยืดหยุ่นดีตามรอยที่เป็นเส้นตามแนวผิวของกาบกล้วย สามารถย้อม
สีได้ดีทั้งสีธรรมชาติและสีสังเคราะห์ เหมาะในการทาผลิตภัณฑ์ป ระเภทของใช้และของตกแต่งบ้าน ดังนั้นจึง
นาข้อดีจากการแปรรูปวัสดุด้วยการอบและการทาให้แห้งมาเป็นแนวทางในการพิจารณาเลือกวัสดุสาหรับ
ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อไม่ให้เกิดความชื้น

งานวิจัยของ นภัค แสงจันทร์ (๒๕๕๕) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบชุดโคมไฟจากต้นคลุ้ม ต้นคล้า
เพื่อใช้สาหรับห้องนั่งเล่น พบว่า วัสดุจากต้นคลุ้ม คล้า มีคุณสมบัติเด่นในเรื่องของพื้นผิวเปลือกที่มีความเรียบ
ลื่น โดยสีของผิวเปลือกจะเป็นสีเขียวเข้ม หรือเขียวอ่อนขึ้นอยู่กับการลอกเปลือกทิ้งไว้ด้วยระยะเวลาที่ต่างกัน
และหากลอกผิ ว เปลื อ กให้ ลึ กลงไปอี กชั้ น หนึ่ งก็ จ ะพบว่ามี สี น้ าตาลเข้ ม ซึ่ งลั ก ษณะเด่ น นี้ จึ งเป็ น การให้ สี
ธรรมชาติที่สวยงาม ส่วนข้อจากัดของต้นคลุ้ม คล้า คือการยืดหยุ่นได้น้อยจึงไม่สามารถใช้เป็นโครงสร้างหลัก
ของชิ้นงานได้ ดังนั้นจึงนากระบวนการออกแบบที่เน้นการสานลวดลายต่างๆและการให้ค่าสีธรรมชาติบน
พื้นผิวมาใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ระลึกให้มีรูปแบบที่ใช้สีจากธรรมชาติด้วย
ดังนั้น ในงานวิจัยนี้ จึงได้นาส่วนที่เป็นจุดเด่นของงานวิจัยแต่ละเรื่องที่สามารถนามาสนับสนุนใน
ประเด็นต่างๆทั้ง ๓ ด้าน คือ ด้านการหาศักยภาพของใบตองกล้วยเพื่อให้เกิดความคงทน ด้านรูป แบบการ
สานลวดลายต่างๆ และด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานเพื่อให้ได้รูปแบบที่สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้สอยของผู้บริโภค ในส่วนของการนาวัสดุจากใบตองกล้วยแห้งมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จักสานยัง
มีการศึกษาน้อยมาก ซึ่งผู้วิจัยจึงได้นามาศึกษาต่อไป เพื่อพัฒนาให้เ กิดผลิตภัณฑ์จักสานจากพืชพื้นบ้านที่หา
ง่ายและชุมชนสามารถทาได้จากศักยภาพของภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นพื้นฐานในการต่อยอดให้ เกิด
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถขายได้เพื่อสร้างอาชีพในชุมชน และปัญหาที่พบส่วนใหญ่ คือการทาให้ผลิตภัณฑ์มีความ
คงทน กับการสร้างสรรค์หรือผลิตรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกสู่ตลาด จึงมีการค้นคว้าด้านความคงทนของวัสดุ
หรือวัตถุดิบที่นามาทาเพิ่มขึ้น และการช่วยออกแบบรูปแบบเพื่อเป็นแนวทางในการผสมผสานลวดลายดั้งเดิม
ในลักษณะที่แตกต่างกันไปเพื่อเพิ่มความสวยงามที่แตกต่างจากที่ชุมชนเคยทามาก่อน
งานวิจัยของสมบั ติ สิ งฆราช (๒๕๕๓) ได้ศึกษาการพัฒ นากระบวนการผลิตของกลุ่มผู้ผลิตผ้าฝ้าย
ทอมือ กรณีศึกษากลุ่มผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง ตาบลแม่แรง อาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน พบว่าลักษณะ
กิจการผลิตแบ่งเป็น ๔ ลักษณะคือ กิจการทอผ้า กิจการตัดเย็บผ้าทอเป็นผลิตภัณฑ์ กิจการทอผ้าและตัดเย็บ
ครบวงจร และกิจการทอตุง โดยผู้ผลิตส่วนใหญ่เป็นผู้ดาเนินกิจการตัดเย็บผ้าทอเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ผลิต
ผ้าม่าน ไส้หมอนหนุน เสื้อกระดุมจีนแขนสั้น เสื้อมัดย้อม กล่องทิชชูกลมติดหัวช้าง กางเกงขาก๊วย ผ้าปูโต๊ะ
หมวกผ้าทอ กระเป๋าใบใหญ่ กล่องทิชชู เป็นต้น ในด้านต้นทุนการผลิตพบว่า ผลตอบแทนจากการขายส่ง
ค่อนข้างต่า คือ มีผลตอบแทนจากการผลิตที่ต่ากว่าร้อยละ ๑๐ ถึง ๗ ผู้ประกอบการจึงแก้ปัญหาด้วยการขาย
ปลีกที่ได้รับผลตอบแทนมากกว่า
ดังนั้นจึงนามาใช้ในการพิจารณาด้านการนาวัสดุมาใช้ในการผสมผสานในงานจักสานในอัตราส่วนที่
เหมาะสมเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างราคากับต้นทุนการผลิต ทาให้คิดราคาได้เหมาะสมกับชิ้นงานแต่ละ
ประเภท และเป็นราคาที่ผู้บริโภคสามารถซื้อได้
งานวิจัยของ กิตติพงษ์ เกียรติวิภาค (๒๕๕๕) ได้ศึกษาและพัฒนาการนาผ้าฝ้ายทอมือ มาประยุกต์ใช้
ในการสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ กรณีศึกษา:กลุ่มหมู่บ้าน ผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง อาเภอป่าซาง
จังหวัดลาพูน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาการนาผ้าฝ้ายทอมือ มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์เพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงส่งเสริมงานศิลปหัตถกรรม ในท้องถิ่นให้มีสินค้ามากขึ้น รายได้เพิ่มขึ้น และได้รูปแบบ
ที่สามารถนาไปพัฒนาต่อยอดทางความคิด รวมถึงความร่วมมือกันระหว่างชุมชนในการผลิตชิ้นงาน

โดยทาการสารวจรูปแบบ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือ ที่ชุมชนผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวงและ
พื้นที่ใกล้เคียง (จังหวัด ลาพูนและจังหวัดเชียงใหม่) ด้วยแบบสัมภาษณ์ความต้องการและลักษณะการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์จากกลุ่มร้านค้า ผู้ผลิต และผู้จาหน่ายสินค้าจากผ้าฝ้ายทอมือ บ้านดอนหลวง และใช้ทฤษฎี
การสร้ างภาพลั ก ษณ์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ (Image Planning) ร่ ว มกั บ แนวโน้ ม ในการออกแบบเข้ า มาช่ ว ย ในการ
วิเคราะห์ และพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์ ผลการวิจัยพบว่า การออกแบบและพัฒ นาจาแนกได้เป็น ๒ กลุ่ ม คือ การ
ออกแบบและพัฒนาเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าสาหรับเด็ก และการออกแบบกระเป๋าสตรี โดยการออกแบบเน้นวัสดุ
และกรรมวิธีการผลิตที่แสดงคุณค่าของความเป็นธรรมชาติ หรืองานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์ท้องถิ่น ผลิตได้
จริง ใช้สอยได้เหมาะสมสอดคล้ องกับ ความต้องการของผู้ บริโภค มี ความสวยงามและความน่าสนใจจาก
รูปแบบทีแ่ ปลกใหม่สะดุดตา

ตารางที่ ๒.๒ ตารางสังเคราะห์การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ในด้านการนาเส้นใยและพืชมาใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์
ชื่อผู้แต่ง/เรื่อง/ วิธีดาเนินการ กลุ่มประชากร เครื่องมือที่ใช้
วัตถุประสงค์
วิจัย
และกลุ่ม
ในการวิจัย
ตัวอย่างในการ
วิจัย
สาธิต
วิจัยเชิง
พื ช ต ร ะ กู ล แบบ ทดสอบ
เหล่าวัฒนพงษ์ ทดลอง
ก ล้ ว ย ใ น มาตรฐานเส้ น
และ สิทธิชัย
เก็บข้อมูลโดย ภ า ค เ ห นื อ ใ ย ข อ ง พื ช
สมานชาติ
ใช้
จานวน ๙ สาย ตระกูลกล้วย
(๒๕๕๐)
แบบทดสอบ พั น ธุ์ ในพื้ น ที่
“การศึกษา
มาตรฐาน
๕ จั ง ห วั ด
วิเคราะห์เส้นใย และวิเคราะห์ ได้แก่
จากพืชตระกูล ผลด้วย
กล้วยป่า กล้วย
กล้วยทาง
ค่าสถิติ
ไข่ กล้วยข้าว
ภาคเหนือเพื่อ
กล้วยหอมเขียว
ใช้ประโยชน์ใน
ก ล้ ว ย น้ า น ม
การสร้าง
ก ล้ ว ย ค รั่ ง
ผลิตภัณฑ์”
กล้ วยหอมทอง
กล้ ว ยตี บ และ
วัตถุประสงค์
กล้วยน้าว้า
1.เพื่อศึกษา
วิเคราะห์เส้นใย
จากพืช ตระกูล
กล้วยทาง
ภาคเหนือใน
ประเทศไทย
2. เพื่อใช้
ประโยชน์สร้าง
วัสดุ
ส่วนประกอบ
ของผลิตภัณฑ์
เฟอร์นิเจอร์

ตัวแปรที่ใช้ใน
การวิจัย

ผลการวิจัย

-เส้ น ใยพื ช ที่ มี
ความเหนียว
-กรรมวิ ธี ก าร
ผลิต
-ก า ร ส ร้ า ง
มูลค่าเพิ่ม

-กล้วยป่าหรือกล้วย
ป่า
มีความ
เหมาะสมในการ
นามาทาผลิตภัณฑ์
เนื่องจากมีเนื้อเส้น
ใยที่เหนียวที่สุด
-การนาเส้นใยกล้วย
มาใช้ ค วรน ามาฟั่ น
เป็ น เส้ น ต รงแ ล ะ
น าไป ถั ก ท อ ห รื อ
สานให้ เกิดลวดลาย
ต่างๆสวยงาม
-ทักษะฝีมือการสาน
ใน รู ป แ บ บ ที่ ต่ อ
ยอดจาก
ภูมิ
ปั ญ ญาดั้ ง เดิ ม เป็ น
ส่ ว น ที่ ส่ ง เ ส ริ ม
ส นั บ ส นุ น ให้ เกิ ด
คุ ณ ค่ า แ ล ะ
มูลค่าเพิ่ม

ชื่อผู้แต่ง/เรื่อง/ วิธีดาเนินการ กลุ่มประชากร เครื่องมือที่ใช้
วัตถุประสงค์
วิจัย
และกลุ่ม
ในการวิจัย
ตัวอย่างในการ
วิจัย
วิจัยเชิง
-ผู้ผลิต
แบบสอบถาม
จรรยาวรรณ
จรรยาธรรม
ทดลอง
-ผู้จาหน่าย
และ ประทับใจ
-ผู้ บ ริ โ ภ ค
สิกขา (๒๕๕๐ )
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ าก
“การพัฒนาเส้น
เส้นใยพืช
ใยของต้นจาก
กลุ่มตัวอย่าง
เพื่อใช้ในการ
จานวน ๖๐ คน
ออกแบบพัฒนา
ผลิตภัณฑ์”
วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษา
ข้อมูลการใช้
ประโยชน์ของ
ต้นจาก
2.เพื่อศึกษา
ทดลองพัฒนา
กระบวนการ
ผลิตงาน
หัตถกรรมจาก
เส้นใยจาก
3.เพื่อนามาเป็น
แนวทางในการ
พัฒนา
ผลิตภัณฑ์
หัตถกรรม
4.เพื่อ
ประเมินผล
ความเหมาะสม
ของผลิตภัณฑ์

ตัวแปรที่ใช้ใน
การวิจัย

ผลการวิจัย

ผู้ บ ริ โ ภ ค -ต้ น จ า ก ใ ช้
ผลิตภัณฑ์จาก ป ระโย ช น์ ได้ จ าก
เส้นใยพืช
ส่วนของใบ ก้านใบ
โคนก้านใบ ก้านช่อ
ด อ ก ก้ า น ช่ อ ผ ล
ดอก ผล
-เส้ น ใยจากผสมกั บ
เ ส้ น ใ ย ป่ า น
ศ ร น า ร า ย ณ์
สามารถรับแรงดึงได้
สูงสุด

ชื่อผู้แต่ง/เรื่อง/ วิธีดาเนินการ กลุ่มประชากร เครื่องมือที่ใช้
วัตถุประสงค์ วิจัย
และกลุ่ม
ในการวิจัย
ตัวอย่างในการ
วิจัย
ทรงวุฒิ
วิจัยเชิง
-เศษวัชพืชใน แบบสอบถาม
เอกวุฒิวงษา
ทดลอง
นาข้าว
(๒๕๕๗)
-นาเศษวัชพืช -ต้นธูปฤาษี
“การศึกษาและ ในนาข้าว
พัฒนา
และต้น
กระบวนการใช้ ธูปฤาษี มาบด
ประโยชน์จาก ย่อยและต้ม
เศษวัชพืชในนา ลอกเนื้อเยื่อ
ข้าวพื้นที่ภาค นามาปั่นด้วย
กลางเพื่อ
เครื่องปั่นเพื่อ
ประยุกต์ใช้ใน ย่อยเยื่อจาก
การออกแบบ วัชพืชให้มี
ผลิตภัณฑ์”
ความละเอียด
ก่อนการขึ้น
วัตถุประสงค์
รูป
1. เพื่อศึกษา
แผ่นกระดาษ
ศักยภาพและ เพื่อสร้าง
กระบวนการ
ผลิตภัณฑ์
ผลิตวัชพืชในนา
ข้าวสาหรับแปร
สภาพเป็นวัสดุ
บรรจุภัณฑ์
2.เพื่อออกแบบ
บรรจุภัณฑ์
3.เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจ
ผู้บริโภคที่มีต่อ
บรรจุภัณฑ์

ตัวแปรที่ใช้ใน ผลการวิจัย
การวิจัย

-เศษวัชพืช
-กรรมวิธีการ
ผลิต

เศษวัชพืชในนาข้าว
มีเส้นใยที่มีความ
ละเอียดสูง และ
เหมาะในการ
นามาใช้ผลิตเป็น
กระดาษสาหรับผลิต
บรรจุภัณฑ์และ
เฟอร์นิเจอร์

ชื่อผู้แต่ง/เรื่อง/
วัตถุประสงค์

วิธีดาเนินการ
วิจัย

กลุ่มประชากร
และกลุ่ม
ตัวอย่างในการ
วิจัย
ทิวา แก้วเสริม
-ศึกษาปัญหา ผลิตภัณฑ์ของ
(๒๕๕๕)
-รวบรวม
ทีระลึกจาก
“การออกแบบ
ข้อมูลกลุ่ม
กลุ่มชุมชนคน
ทดลองสร้าง
ชุมชนคนรัก รักษ์ ป่า ตาบล
ผลิตภัณฑ์จาก
ป่า หนองแม่ หนอง แม่นา
กาบกล้วย โดย นา
อาเภอเขาค้อ
การมีส่วนร่วม
-ข้อมูลเครือง จังหวัด
ของชุมชน”
จักสาน
เพชรบูรณ์
-ออกแบบ
ได้แก่
วัตถุประสงค์
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
1.เพือออกแบบ เครืองจักสาน จักสานจากต้น
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที แบบมีส่วน
กล้วย
มีการดาเนินการ ร่วม –สร้าง
อยู่แล้วให้เป็น
ต้นแบบ
ของทีระลึกโดยใช้ -วิเคราะห์
แนวคิดจากงาน ข้อมูล
หัตถกรรมใน
-ประเมิน
ท้องถิ่น
คุณสมบัติทาง
2.ตรวจสอบ
กายภาพและ
คุณลักษณะ
คุณลักษณะที
ผลิตภัณฑ์ที่ระลึก ต้องการตาม
3.ประเมินความ มาตรฐาน
พึงพอใจของนัก ผลิตภัณฑ์
ท่องเทียว
ชุมชน

เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย

ตัวแปรที่ใช้ใน
การวิจัย

ผลการวิจัย

แบบประเมิน
คุณสมบัติทาง
กายภาพและ
คุณลักษณะ
ทีต่ ้องการตาม
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์
ชุมชน

-ผลิตภัณฑ์ใหม่
ทีมีเอกลักษณ์
ของชุมชน
-การมีส่วนร่วม
ของชุมชน

กลุ่มชุมชนคน
รักษ์ป่า ตาบล
หนองแม่นา
อาเภอเขาค้อ
จังหวัด
เพชรบูรณ์ มี
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที
มีเอกลักษณ์ของ
ชุมชน ด้วยการ
มีส่วนร่วมของ
ชุมชนนาไปสู่
แนวทางการ
พัฒนาทียั่งยืน

ชื่อผู้แต่ง/เรื่อง/
วัตถุประสงค์

วิธีดาเนินการ กลุ่มประชากร
วิจัย
และกลุ่ม
ตัวอย่างในการ
วิจัย
ปาริชาติ ศรีสนาม -วิจัยเชิง
กก หญ้ารังกา
(๒๕๕๔)
ทดลอง
ป่าน
“ศึกษาพัฒนา
โดยการศึกษา ศรนารายณ์
ผลิตภัณฑ์และ
ผลิตภัณฑ์และ เส้นใยกัญชง
การแปรรูปจาก การแปรรูป และใยกล้วย
การผสมผสาน
ผลิตภัณฑ์จาก
เส้นใยจาก
การผสมผสาน
ธรรมชาติ :
เส้นใยจาก
กรณีศึกษา บ้าน ธรรมชาติ
เปือยดง เปือยน้า
ต.มะค่า อ.กันทร
วิชัย
จ.มหาสารคาม”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษา
คุณสมบัติเส้นใย
จากธรรมชาติ
ด้วยการทดลอง
2. เพื่อหา
แนวทางพัฒนา
เส้นใยให้มเี ทคนิค
การทอที่
หลากหลายและ
มีอัตลักษณ์
3. เพื่อบูรณาการ
การเรียนการ
สอน/ถ่ายทอด
องค์ความรู้สู่
ชุมชน

เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย

ตัวแปรที่ใช้ใน
การวิจัย

ผลการวิจัย

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
ด้านรูปแบบ
ลวดลาย

-กรรมวิธีการ
ผลิต
-ลวดลายใหม่

การใช้เทคนิค
การทอ สาน
ถัก พันเกลียว
ถักเปีย ขมวด
มัดผูก แบบ
ดัง้ เดิมแต่
ผสมผสานเส้น
ใยต่างชนิดกัน
จะได้รูปแบบ
ใหม่เพิ่มขึ้น

ชื่อผู้แต่ง/เรื่อง/
วัตถุประสงค์

เจษฎา พัตรา
นนท์ (๒๕๕๓)
“การพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมจักสาน
ท้องถิ่นโดยใช้
วิธีการวิจัย
ปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม :
กรณีศีกษา กลุ่ม
จักสานใบกะพ้อ
ตาบลทุ่งโพธิ์
อาเภอจุฬาภรณ์
จังหวัด
นครศรีธรรมราช”
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมจักสาน
ท้องถิ่นภายใต้
บริบทชุมชนกลุ่ม
จักสานใบกะพ้อ
โดยใช้วิธีการวิจัย
ปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม

วิธีดาเนินการ
วิจัย

กลุ่มประชากร
และกลุ่ม
ตัวอย่างในการ
วิจัย
-วิจัยเชิง
กลุ่มจักสานใบ
ทดลอง
กะพ้อ
โดยใช้วิธีการ ผู้เข้าร่วม
วิจัย
ดาเนินการ
ปฏิบัติการ
พัฒนารูปแบบ
แบบมีส่วน
ผลิตภัณฑ์
ร่วม
หัตถกรรมจัก
-ศึกษางาน
สานท้องถิ่น
หัตถกรรมจาก จานวน ๓๐ คน
ใบกะพ้อ จาก
บริบทของ
ชุมชน
กรรมวิธีการ
ผลิต และ
รูปแบบของ
งานหัตถกรรม
จากใบกะพ้อ

เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย

ตัวแปรที่ใช้ใน
การวิจัย

ผลการวิจัย

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
ด้านรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์จัก
สานจากใบ
กะพ้อ

-การมีส่วนร่วม
ของชุมชน
-รูปแบบ
ผลิตภัณฑ์จัก
สานจากใบ
กะพ้อ

ผลิตภัณฑ์
จักสานจากใบ
กะพ้อได้รับการ
พัฒนารูปแบบ
เพื่อการสืบทอด
ภูมิปัญญา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ชื่อผู้แต่ง/เรื่อง/
วัตถุประสงค์

วิธีดาเนินการ
วิจัย

กลุ่มประชากร
และกลุ่ม
ตัวอย่างในการ
วิจัย
อาณัฎ ศิริ
-เก็บข้อมูล
-รูปแบบวัสดุที่
พิชญ์ตระกูล
ภาคสนาม
ไดจากวัสดุ
(๒๕๕๕)
การเก็บขอมูล ธรรมชาติ
“การออกแบบ และวิเคราะห -รูปแบบวัสดุที่
และพัฒนา
ขอมูล เพื่อให ไดจากวัสดุกาบ
ผลิตภัณฑ์จาก ไดรูปแบบผลิต กล้วย
กาบกล้วยเพื่อ ภัณฑจากกาบ -กลุมผูผลิตวัสดุ
ส่งเสริมอาชีพ กลวยในรูปแบบ จากกาบกลวย
ในจังหวัด
ใหม
ในจังหวัด
ปัตตานี”
-ออกแบบ
ปตตานี
-ประเมิน
วัตถุประสงค์
รูปแบบผลิต
1.เพื่อสราง
ภัณฑจากกาบ
ประโยชนในเชิง กลวย
พาณิชย
- ถ่ายทอดสู่
2.ศึกษาหา
ชุมชน
รูปแบบผลิต
ภัณฑที่
เหมาะสมกับ
วัสดุกาบกลวย

เครื่องมือที่ใช้ใน ตัวแปรที่ใช้ใน
การวิจัย
การวิจัย

-แบบสัมภาษณ์
-แบบสอบถาม
-แบบบันทึก
จากการสังเกต

-วัสดุจากกาบ
กลวยนาไป
พัฒนาเปน
ผลิตภัณฑ
-รูปแบบวัสดุ
และการนาไป
ใชในผลิตภัณฑ์

ผลการวิจัย

วัสดุกาบกลวยมี
ความยืดหยุ่น
และมีความ
คงทน โดย
สามารถนาไป
ผลิตเปนกระ
ดาษ ด้วย
กระบวนการ
แปรรูป ได 2
ประเภท คือ
กาบกลวย
ธรรมชาติ และ
กาบกลวย ใน
รูปแบบ
กระดาษ

ชื่อผู้แต่ง/เรื่อง/
วัตถุประสงค์

วิธีดาเนินการวิจัย กลุ่มประชากร เครื่องมือที่ใช้ ตัวแปรที่ใช้ใน
และกลุ่ม
ในการวิจัย
การวิจัย
ตัวอย่างในการ
วิจัย
นภัค
วิจัยเชิงทดลอง -โคมไฟจักสาน -แบบสอบถาม -พื้นผิวเปลือก
แสงจันทร์
-วัสดุต้นคลุ้ม
-แบบประเมิน ของวัสดุจาก
(๒๕๕๕)
คล้า
ความพึงพอใจ ต้นคลุม้ คล้า
“การออกแบบ
-สีที่ได้จากต้น
ชุดโคมไฟจากต้น
คลุ้ม คล้า
คลุ้ม-คล้า เพื่อใช้
สาหรับ
ห้องนั่งเล่น”
วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษา
คุณสมบัติของพืช
คลุ้มคล้า
2.เพื่อออกแบบ
ผลิตภัณฑ์จากพืช
คลุ้มคล้า

ผลการวิจัย

วัสดุจากต้น
คลุ้ม คล้า มี
คุณสมบัติเด่น
ในเรื่องของ
พื้นผิวเปลือกที่
มีความเรียบ
ลื่น โดยสีของ
ผิวเปลือกจะ
เป็นสีเขียวเข้ม
หรือเขียวอ่อน
ขึ้นอยู่กับการ
ลอกเปลือกทิ้ง
ไว้ด้วย
ระยะเวลาที่
ต่างกัน ซึ่ง
ลักษณะเด่นนี้
จึงเป็นการให้สี
ธรรมชาติที่
สวยงาม และ
สามารถ
ออกแบบโคม
ไฟที่ให้สี
ธรรมชาติได้
อย่างสวยงาม

ตารางที่ ๒.๓ ตารางสังเคราะห์การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในด้านการนาผ้าทอ
มาใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์
ชื่อผู้แต่ง/เรื่อง/
วัตถุประสงค์

วิธีดาเนินการ
วิจัย

สมบัติ สิงฆราช
(๒๕๕๓)
“ศึกษาการ
พัฒนา
กระบวนการ
ผลิตของกลุ่ม
ผู้ผลิตผ้าฝ้าย
ทอมือ :
กรณีศึกษากลุ่ม
ผ้าฝ้ายทอมือ
บ้านดอนหลวง
ตาบลแม่แรง
อาเภอป่าซาง
จังหวัดลาพูน”

การวิจัยแบบ
ประยุกต์ ทั้ง
การวิจัยเชิง
ปริมาณและ
การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วมของ
ชุมชนร่วมกัน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษา
ศักยภาพของ
กลุ่มผู้ผลิตผ้า
ฝ้ายทอมือ
2.ศึกษาต้นทุน
การผลิต
3.พัฒนา
กระบวนการ
ผลิตของกลุ่ม
ผู้ผลิตผ้าฝ้ายทอ
มือบ้านดอน
หลวง

กลุ่มประชากร เครื่องมือที่ใช้ใน
และกลุ่ม
การวิจัย
ตัวอย่างในการ
วิจัย
กลุ่มผู้ผลิตผ้า -แบบสอบถาม
ฝ้ายทอมือ -แบบวิเคราะห์
-แบบทดสอบ
คุณภาพ

ตัวแปรที่ใช้ใน
การวิจัย

ผลการวิจัย

-การมีส่วนร่วม
ของชุมชน
-กรรมวิธีการ
ผลิต

กระบวนการ
ผลิตของกลุ่ม
ผู้ผลิตผ้าฝ้าย
ทอมือ
กรณีศึกษากลุ่ม
ผ้าฝ้ายทอมือ
บ้านดอนหลวง
ตาบลแม่แรง
อาเภอป่าซาง
จังหวัดลาพูน
มีกิจการผลิต ๔
ลักษณะคือ
กิจการทอผ้า
กิจการตัดเย็บ
ผ้าทอเป็น
ผลิตภัณฑ์
กิจการทอผ้า
และตัดเย็บครบ
วงจร และ
กิจการทอตุง

ชื่อผู้แต่ง/เรื่อง/ วิธีดาเนินการวิจัย กลุ่มประชากร
วัตถุประสงค์
และกลุ่ม
ตัวอย่างใน
การวิจัย
กิตติพงษ์
-เก็บรวบรวม
-แบบ
เกียรติวิภาค
ข้อมูลผ้าฝ้ายทอ สัมภาษณ์
(๒๕๕๕)
มือ ด้วยการลง ความต้องการ
“ศึกษาและ
พื้นทีภ่ าคสนาม - และลักษณะ
พัฒนาการนา สารวจข้อมูลเชิง การพัฒนา
ผ้าฝ้ายทอมือ ลึก กลุ่มหมู่บ้าน ผลิตภัณฑ์
มาประยุกต์ใช้ ผ้าฝ้าย ทอมือ
ร้านค้า
ในการ
บ้านดอนหลวง
ผู้ผลิต
สร้างสรรค์เพื่อ อาเภอป่าซาง
ผู้จาหน่าย
พัฒนา
จังหวัดลาพูน เพื่อ สินค้าจากผ้า
ผลิตภัณฑ์
หาแนวทางในการ ฝ้ายทอมือ
กรณีศึกษา:
พัฒนา ผลิตภัณฑ์ บ้านดอน
กลุ่มหมู่บ้าน ผ้า -ศึกษาข้อมูลการ หลวง
ฝ้ายทอมือบ้าน สร้างภาพลักษณ์
ดอนหลวง
ผลิตภัณฑ์ เพื่อ
อาเภอป่าซาง กาหนดแนวคิด
จังหวัดลาพูน” การออกแบบ
-ส่วนประสม
วัตถุประสงค์
การตลาด เพื่อ
1.ศึกษาและ
พัฒนาธุรกิจใน
พัฒนาการนา
ชุมชน
ผ้าฝ้ายทอมือ
มาประยุกต์ใช้ - สรุปผลข้อมูล
เพื่อนามาใช้ใน
ในการ
สร้างสรรค์เพื่อ การวิเคราะห์
พัฒนา
ปัญหาผ้าฝ้ายทอ
ผลิตภัณฑ์
มือ

เครื่องมือที่ใช้ใน ตัวแปรที่ใช้
การวิจัย
ในการวิจัย

แบบสัมภาษณ์
ความต้องการ
และลักษณะ
การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
-แบบสอบถาม
-ตารางกริด
(Taste Matrix)
-ภาพร่าง
ผลิตภัณฑ์

-เครื่องนุ่งห่ม
สาหรับเด็ก
จากผ้าฝ้าย
ทอมือที่มี
ภาพลักษณ์
จาก
ธรรมชาติ
และท้องถิ่น
-ผลิตภัณฑ์
กระเป๋าผ้า
ฝ้ายทอมือที่
มีภาพลักษณ์
ธรรมชาติ
และท้องถิ่น

ผลการวิจัย

เ ค รื่ อ ง นุ่ ง ห่ ม
ส าหรั บ เด็ ก เน้ น
กลุ่มคนสมัยใหม่ มี
ความเรียบหรูและ
มีจุดเด่น
-ผลิตภัณฑ์กระเป๋า
สรุ ป ผลจากการ
วิ เคราะห์ ต ารางก
ริ ด Taste Matrix
พบว่ารูปแบบของ
กระเป๋า ที่เน้นการ
สร้ า งภาพลั ก ษณ์
เหมาะสมกั บ กลุ่ ม
คนสมั ย ใหม่ เ ป็ น
ผู้ น าแฟ ชั่ น การ
ออกแบบมี ค วาม
เรียบหรู มีจุดเด่น
ทั น ส มั ย โด ย ใช้
ค ว าม เรี ย บ เป็ น
จุ ด เ ด่ น ใ ห้
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ค วาม
น่าสนใจ

ดังนั้ น ในการสั งเคราะห์ การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านการนาเส้ นใยพืชมาใช้ในงาน
จักสาน และการนาผ้าทอมาใช้ในการออกแบบและสร้างชิ้นงานผลิตภัณฑ์ร่วมกันดังกล่าว จึงทาให้สามารถ
ทราบถึงงานวิจัยเรื่องใดบ้างที่มีการทามาก่อนแล้ว ทั้งวัตถุประสงค์ กระบวนการวิจัย กลุ่มประชากร กลุ่ม
ตัวอย่าง เครื่องมือวิจัย ฯลฯ และได้ผลสรุปอย่างไร รวมทั้งผลที่ได้นาไปถ่ายทอดสู่ชุมชนเป้าหมายอย่างไร ซึ่ง
ทาให้สามารถพิจารณาถึงการนามาต่อยอดงานวิจัยและใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆที่เหมาะสมได้ง่ายขึ้น เพื่อให้
งานวิจัยมีประโยชน์ต่อชุมชนได้หลากหลาย ไม่เกิดความซ้าซ้อนในการทาวิจัย และมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

บทที่ ๓
วิธีดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้อธิบายถึงวิธีการดาเนินการวิจัย ซึ่งประกอบด้วยการเก็บข้อมูล การกาหนดพื้นที่ กลุ่ม
ประชากรตัวอย่าง ฯลฯ เพื่อให้ได้ผลสรุปการวิจัยที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งงานวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้ผ้า
ทอจันเสนร่วมกับงานจักสานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงพาณิชย์ จังหวัดนครสวรรค์ มีจุดมุ่งหมาย เพื่อ
ศึกษาผลิ ตภัณฑ์จั กสานประเภทต่างๆที่เหมาะสมในการนามาสร้างสรรค์ร่วมกับผ้าทอจันเสนให้มีรูปแบบ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บ ริโภค เพื่อศึกษาลวดลายผ้าทอจันเสนในการนามาใช้เป็นต้นแบบลายใน
งานจักสานใบตองกล้วย และเพื่อสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์จักสานใบตองกล้วยลวดลายผ้าทอจันเสน ผู้วิจัยจึงได้
ดาเนินการตามขั้นตอนการวิจัยและขอบเขตของการวิจัยจากขอบเขตเนื้อหา ขอบเขตด้านเวลา ขอบเขตด้าน
การกาหนดกลุ่มประชากร และขอบเขตพื้นที่ในการศึกษาวิจัย ตามรายละเอียด ดังนี้
๑. วิธีดาเนินการวิจัย
๑.๑ วิธีวิจัย
๑.๒ ขั้นตอนดาเนินการวิจัย
๑.๓ พื้นที่ในการศึกษาวิจัย
๑.๔ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
๑.๕ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
๑.๖ การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
๑.๗ การตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
๑.๘ การเก็บรวบรวมข้อมูล
๑.๙ การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
๒. ระยะเวลาในการดาเนินการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีวิจัย
การวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้ผ้าทอจันเสนร่วมกับงานจักสานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงพาณิชย์
จังหวัดนครสวรรค์ ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพร่วมกับวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยมุ่งศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร
และข้อมูลภาคสนามเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ ในความมุ่งหมายข้อที่ ๑. เพื่อศึกษา
ผลิตภัณฑ์จักสานประเภทต่างๆที่เหมาะสมในการนามาสร้างสรรค์ร่วมกับผ้ าทอจันเสนให้มีรูปแบบสอดคล้อง
กับ ความต้องการของผู้ บริโภค ผู้ วิจัย ใช้แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต เพื่อสั งเกตเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของ
บรรยากาศภายในแหล่งท่องเที่ยว สังเกตพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีต่อผลิตภัณฑ์ทั้ง ๒ ประเภท ความ
สนใจในผลิตภัณฑ์ และแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ ฯลฯ เพื่อนามาใช้ในการออกแบบ

และพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานร่วมกับผ้าทอจันเสน ในความมุ่งหมายข้อที่ ๒. เพื่อศึกษาลวดลายผ้าทอจัน
เสนในการนามาใช้เป็นต้นแบบลายในงานจักสานใบตองกล้วย ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบลวดลาย
รูปแบบผลิตภัณฑ์จักสานร่วมกับผ้าทอจันเสนในผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆประกอบแบบร่างผลิตภัณฑ์ ในแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย ว ศู น ย์ จ าหน่ ายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนบ้ า นอ่ า งทอง และการออกร้ า นที่ ศู น ย์ แ สดงสิ น ค้ า ในจั ง หวั ด
นครสวรรค์ และในความมุ่งหมายข้อที่ ๓. เพื่อสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์จักสานใบตองกล้วยลวดลายผ้าทอจัน
เสน ผู้วิจัยใช้แบบประเมินความพึงพอใจกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นนักท่องเที่ยว ๕๐ คน ในแหล่งท่องเที่ยว ศูนย์
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านอ่างทอง และการออกร้านที่ศูนย์แสดงสินค้า ในจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อคัดเลือก
ผลิตภัณฑ์ประเภทละ ๑ รูปแบบ เพื่อนามาสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนที่ ศูนย์ฝึก
อาชีพบ้านอ่างทอง
ขั้นตอนดาเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการออกแบบที่มุ่งพัฒนาและสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่จึงต้องมีการใช้กลยุทธ์ด้านการ
ออกแบบมาเป็นสิ่งช่วยส่งเสริมให้เกิดรูปแบบที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในยุ คที่เน้นภาพลักษณ์
เป็นสาคัญ โดยการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานใหม่จากใบกล้วยร่วมกับผ้าทอจันเสนนั้น เนื่องจากผ้าทอ
จันเสนเป็นผ้าทอที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักด้วยลวดลายพื้นถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ ส่วนใบตองกล้วยแห้งที่เหลือใช้ก็
เป็นสิ่งที่น่าสนใจในการนามาสร้างสรรค์ให้เป็นสินค้าใหม่ด้วยการสานขึ้นรูปกระเป๋าและนาผ้าทอจันเสนมา
ผสมผสานให้เกิดรูปแบบผลกระเป๋าร่วมกันพร้อมกับการประยุกต์ใช้ลวดลายผ้าจันเสนที่ได้รับความนิยม เช่น
ลายปลาเสือตอ ลายผักกูด ลายจันทวารวดี และลายลูกแก้ว มาสานเป็นชิ้นส่วนประดับบนกระเป๋าร่วมกัน
ทาให้ เกิดเป็ น ผลิ ตภัณ ฑ์ที่ เป็ น นวัตกรรมใหม่ และเกิดลั กษณ์ จากลายผ้ าทอจันเสนที่ แสดงเอกลั กษณ์ ของ
ผลิตภัณฑ์จักสานนั้นๆได้ดี ในขณะเดียวกันการจักสานใบกล้วยแห้งเหลือใช้ยังได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องหลายส่วน เช่น สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัด และการศึกษาตามอัธยาศัย (ก.ศ.น.) ที่ให้ความช่วยเหลือชุมชนให้สามารถสร้างอาชีพได้อย่างยั่งยืน
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ดาเนินการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากการลงพื้นที่สารวจ ศึกษาชุมชนและคัดเลือกชุมชน จึงทา
ให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่มีศักยภาพในการที่จะพัฒนาด้านการออกแบบให้มีสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนได้อย่าง
มีอัตลักษณ์ และด้วยคุณสมบัติเฉพาะของผลิตภัณฑ์จักสานจากใบกล้วยมีเส้นใยสานที่ละเอียด ผิวสัมผัสนุ่ม
และเป็ น วั ส ดุ ที่ ห าได้ ง่า ย จึ ง ถื อ เป็ น จุ ด เด่ น ที่ จ ะท าให้ ชุ ม ชนสามารถที่ จ ะพั ฒ นาได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น ได้ โดยมี
กระบวนการ ดังนี้
๑. ทบทวนเอกสารเกี่ยวกับทฤษฎี แนวคิด และผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูล
ทางเอกลักษณ์วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ด้านงานจักสาน งานทอผ้า ด้านประเพณี ความเชื่อ ข้อมูล
ด้านผลิตภัณฑ์ต่างๆ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา วิจัย และเก็บข้อมูล
๒. ประสานงานไปยั ง ส านั ก งานวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด นครสวรรค์ พั ฒ นาชุ ม ชนอ าเภอ
ผู้ประกอบการจักสานใบกล้วยและผ้าทอจันเสนเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
๓ สารวจผลิตภัณฑ์จักสานใบกล้วยและผลิตภัณฑ์ผ้าทอจันเสน ด้วยแบบสังเกตเกี่ยวกับ

สภาพทั่วไปของบรรยากาศภายในแหล่งท่องเที่ยว สังเกตพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีต่อผลิตภัณฑ์ทั้ง ๒
ประเภท สังเกตความสนใจในผลิตภัณฑ์ และสัมภาษณ์เกี่ยวกับความต้องการในรูปแบบผลิตภัณฑ์ ฯลฯ เพื่อ
นามาใช้ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานร่วมกับผ้าทอจันเสน
๔. รวบรวมแบบสัมภาษณ์เพื่อเรียบเรียงข้อมูลด้านจักสานจากใยกล้วยและผ้าทอจันเสน และ
ผลิตภัณฑ์จักสานแบบอื่นๆ เพื่อทาการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยตารางวิเคราะห์ในด้านประเภทผลิตภัณฑ์ วัสดุ
รูปแบบ ลวดลาย การใช้สอยและเทคนิคการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์
๕. ใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความต้องการประเภทผลิตภัณ ฑ์ จักสาน และลวดลายผ้าทอ
จันเสน เพื่อนามาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกัน ทีร่ ้านจาหน่ายของที่ระลึกในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ และ
การออกร้านแสดงสินค้าหลังศาลากลางในจังหวัดนครสวรรค์
๖. รวบรวมแบบแบบสอบถามประเภทผลิตภัณฑ์จักสานและลวดลายผ้าทอจันเสน
๗. ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์จักสานใบกล้วยร่วมกับผ้า
ทอจันเสนให้เกิดเป็นเอกลักษณ์เชิงวัฒ นธรรมที่เหมาะสมกับการใช้สอยในปัจจุบันด้วยค่า เฉลี่ยและค่าสถิติ
ร้อยละ
๘. ก าหนดแนวคิ ด ในการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ จั ก สานใบกล้ ว ยร่ว มกั บ ผ้ าทอจั น เสนจาก
ผลิ ตภัณ ฑ์กระเป๋ าประเภทต่างๆ ได้แก่ กระเป๋าสะพาย กระเป๋าถือ กระเป๋ าสตางค์ กล่ องทิช ชู่ หมวก
กรอบรู ป ปกสมุ ด เพื่ อ ให้ ได้ รู ป แบบที่ เป็ น เอกลั ก ษณ์ ชุ ม ชนที่ มี รู ป แบบสวยงามที่ ส ามารถโน้ ม น้ า วใจ
นักท่องเที่ยวได้
๙ ออกแบบร่างผลิตภัณฑ์จักสานใยกล้วยร่วมกับผ้าทอจันเสน ในลักษณะ 3 มิติที่มีการสาน
ลายจากรู ป แบบลวดลายผ้ าทอจั น เสน ลายปลาเสื อ ตอ ลายจั น ทวารวดี ลายลู ก แก้ ว ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ๗
ประเภทๆละ ๕ รูป แบบ จานวน ๓๕ รูป แบบ เพื่อให้ได้รูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์และสอดคล้องกับรสนิยม
ผู้บ ริโภคปั จ จุ บั น สามารถดึงดูดความสนใจนัก ท่องเที่ยวเพื่อส่ งเสริมการท่องเที่ยวในยุคที่มีการนาทุ นทาง
วัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
๑๐ น าไปประเมิ น ความพึ งพอใจกลุ่ ม ผู้ บ ริ โ ภคที่ เป็ น นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ๕๐ คน ในแหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย ว ศู น ย์ จ าหน่ ายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนบ้ า นอ่ า งทอง และการออกร้ านที่ ศู น ย์ แ สดงสิ น ค้ า ในจั ง หวั ด
นครสวรรค์ เพื่อคัดเลือกให้เหลือผลิตภัณฑ์ประเภทละ ๒ รูปแบบด้วยแบบประเมินความพึงพอใจ
๑๑ ออกแบบและระบายสีภาพเหมือน ๓ มิติผลิตภัณฑ์จักสานจากใบกล้วยร่วมกับผ้าทอจัน
เสน จานวน ๗ ประเภทๆ ละ ๒ รูปแบบ ทั้งสิ้น ๑๔ รูปแบบ
๑๑.๑ ทดสอบความพึงพอใจด้านรูปแบบจากภาพเหมือนการออกแบบผลิตภัณฑ์จัก
สานจากใบกล้วยร่วมกับผ้าทอจันเสน ในกลุ่มนักท่องเที่ยว จานวน ๕๐ คน เพื่อคัดเลือกให้เหลือประเภทละ
๒ รูปแบบ
๑๑.๒ เขียนแบบขั้นผลิต ๗ ประเภทๆละ ๒ รูปแบบ ได้แก่ กระเป๋าสะพาย กระเป๋า
ถือ กระเป๋าสตางค์ กล่องทิชชู่ หมวก กรอบรูป ปกสมุด

๑๑.๓ ผลิ ต ต้ น แบบผลิ ตภั ณ ฑ์ จักสานจากใบกล้ ว ยร่ว มกับ ผ้ า ทอจัน เสนประเภท
ผลิตภัณฑ์กระเป๋าสะพาย กระเป๋าถือ กระเป๋าสตางค์พกพาขนาดเล็ก กล่องทิชชู่ หมวก กรอบรูป ปกสมุด
( รวมทั้งหมด ๗ ชิ้น)
๑๑.๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน จานวน ๘ คน
ได้แก่ กลุ่มจักสานใบกล้วย (๒ คน) ผู้จาหน่ายสินค้า (๒ คน) นักออกแบบผลิตภัณฑ์ (๒ คน) ช่างสานลาย
และขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ (๒ คน) เพื่อระดมความคิดและสร้างความเข้าใจร่วมกันในด้านรูปแบบ การผลิตสินค้า
ชุมชนจากงานต้นแบบ การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเอกลักษณ์ชุมชนจังหวัด
นครสวรรค์ เพื่อนามาสร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้สอยได้ในชีวิตประจาวัน และสามารถดึงดูดความสนใจจาก
ผู้บริโภคได้
๑๑.๕ สรุปผล เสนอแนะ และอภิปรายผล
พื้นที่ในการศึกษาวิจัย
ผู้วิจัยได้เลือกพื้นที่การวิจัย ในเขตอาเภอเมือง อาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องจากเป็น
อาเภอที่มีการผลิตงานจักสานประเภทไม้ไผ่ หวาย และใบกล้วย เพื่อนารูปแบบและเทคนิคการจักสานมา
ประยุกต์ใช้ในการสานลายด้วยวัสดุใบตองกล้วยผสมผสานผ้าทอจันเสน
การกาหนดกลุ่มประชากรในการวิจัย
ในการวิจั ย นี้ เป็ น การวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การประยุ ก ต์ ใช้ ผ้ าทอจั น เสนร่ว มกั บ งานจั ก สานเพื่ อ พั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงพาณิชย์ จังหวัดนครสวรรค์ ผู้วิจัยจึงได้เลือกกลุ่มประชากรจากกลุ่มผ้าทอจันเสน ๑ แห่ง
ที่รวมตัวกันจากหลายตาบลเป็นกลุ่มสตรีผ้าทอจันเสน เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดใน อาเภอตาคลี และกลุ่ม
จักสานใบตองกล้วยจากศูนย์ฝึกอาชีพบ้านอ่างทอง จานวน ๑ แห่ง ซึ่งรวมตัวกัน ๓ ตาบล โดยมีคุณสุทัศน์ พลี
สัตย์ เป็นประธานกลุ่ม มีศูนย์ผลิตอยู่ที่บ้านอ่างทอง อาเภอบรรพตพิสัย
ในการเลือกจักสานจากพืชประเภทกล้วย เนื่องจากเป็นพืชพื้นบ้านที่หาได้ง่ายในชุมชนที่ มีการปลูกใน
เกือบทุกครัวเรือน สามารถสานเป็นลวดลายต่างๆได้ ซึ่งหากนามาแช่น้าก่อนสานจะมีความยืดหยุ่นได้ดี และ
สามารถใช้ประกอบตกแต่งชิ้นงานร่วมกับผ้าทอได้สวยงาม จึงทาให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นงานหัตถกรรมที่มี
คุณค่าจากวัสดุพืชพื้นบ้าน ดังนั้น กลุ่มประชากรจึงเลือกแบบเจาะจง เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ดังนี้
กลุ่มประชากรในการวิจัย
๑. กลุ่มผู้รู้
๑.๑ นักออกแบบผลิตภัณฑ์
๑.๒ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนจักสาน
๑.๓ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอ
๑.๔ พัฒนาชุมชนอาเภอบรรพตพิสัย

๒. กลุ่มผู้ปฎิบัติ
๒.๑ ช่างผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนจักสาน
๑.๒ ช่างผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอ
๓. กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง
๓.๑ ผู้บริโภคทั่วไป
๓.๒ ผลิตภัณฑ์จักสานใบตองกล้วย
๓.๓ ผ้าทอมือจันเสน
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
กลุ่ มตัว อย่ างในการวิจั ย กาหนดจากกลุ่ มประชากรข้ างต้น โดยเลื อกแบบเจาะจงเพื่อ ให้ ได้ตาม
วัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. กลุ่มผู้รู้ จานวน ๕ คน ได้แก่
๑.๑ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ คือ คุณดุลยพิชัย โกมลวานิช เนื่องจากเป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์
แนวภูมิปัญญาที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
๑.๒ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนจักสานใบกล้วย ได้แก่ คุณสุทัศน์ พลีสัตย์ ประธานกลุ่ม
ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านอ่างทอง ตาบลอ่างทอง อาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องจากเป็นกลุ่มจักสานที่
ใช้วัสดุใบตองกล้วยในการสานขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เพียงกลุ่มเดียวในจังหวัดนครสวรรค์ และมีทักษะในการจักสาน
จากวัสดุไม้ไผ่มาก่อนทาให้มีทักษะด้านการสานได้อย่างประณีต จึงทาให้สามารถพัฒนาเทคนิค วิธีการการจัก
สานหรือขึ้นรูปชิ้นงานประเภทจักสานใบตองกล้วยผสมผสานกับผ้าทอได้เป็นอย่างดี
๑. ๓. ประธานกลุ่มสตรีทอผ้าจันเสน คือคุณพะยอม ดีเวียง เนื่องจากเป็นผู้จัดการศูนย์จาหน่าย
ผ้าทอจันเสน มีความรู้เกี่ยวกับลายและเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับยอดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ในศูนย์
๑.๔ พัฒนาชุมชนอาเภอบรรพตพิสัย คือ คุณเฉลา มาสง่า
๑.๕ นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการจังหวัดนครสวรรค์ คือ คุณพัฒน์นรี ฮกชุน
๒. กลุ่มผู้ปฎิบัติ จานวน ๔ คน (จักสานใบกล้วย ๒ คน, ทอผ้า ๒ คน) ได้แก่
๒.๑ ช่างสานลายและฟั่นเชือก คือ นายคา สีระวัตร (กลุ่มจักสาน ตาบลอ่างทอง อาเภอ
บรรพตพิสัย)
๒๒ ช่างเย็บลายประดับและถักเปีย คือนางแซง สีระวัฒน์ (กลุ่มจักสาน ตาบลอ่างทอง
อาเภอบรรพตพิสัย)
๒.๓ ช่างเย็บกระเป๋า คือ คุณสถาพร วายุพัฒน์ (กลุ่มทอผ้าจันเสน)

๓. กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่
๓.๑ ผู้บริโภคทั่วไปที่เป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จักสาน จานวน ๕๐ คน จากนักท่องเที่ยวที่เข้ามา
ซื้อสินค้าที่ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านอ่างทอง ตาบลอ่างทอง อาเภอบรรพตพิสัย การออกร้านจาหน่ายที่จัดโดยพัฒนา
ชุมชนอาเภอและพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ และจากการออกร้านที่ศูนย์แสดงสินค้าเมืองทองธานี จังหวัด
นนทบุรี
๓.๒ ผลิตภัณฑ์จักสานใบกล้วย จานวน ๘ ประเภท เลือกจากที่มีขายในงานแสดงสินค้า
ผลิตภัณฑ์โอทอปของจังหวัด ได้แก่ กระเป๋าสะพาย กระเป๋าถือ กระเป๋าสตางค์ กล่องกระดาษทิชชู่ หมวก
ปิ่นปักผม พวงกุญแจ ที่ใส่ขวดน้า
๓.๓ ผ้าทอมือจั นเสน จานวน ๔ ลาย ได้แก่ ลายปลาเสือตอ ลายผั กกูด ลายจันทวารวดี
และลายลูกแก้ว
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
๑. แบบสัมภาษณ์ ใช้สัมภาษณ์ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนจักสานใบกล้วย ได้แก่ คุณ
สุทัศน์ พลีสัตย์ ประธานกลุ่มศูนย์ฝึกอาชีพบ้านอ่างทอง ตาบลอ่างทอง อาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
กลุ่มสตรีทอผ้าจันเสน คือ คุณภาวิณี มีแสง (ประธานกลุ่ม) และพัฒนาชุมชนอาเภอบรรพตพิสัย คือ คุณเฉลา
มาสง่า นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
๒. แบบสอบถาม ใช้กับนักออกแบบผลิตภัณฑ์ คือ คุณดุลยพิชัย โกมลวานิช คุณสุทธิญา
หนูชูแก้ว เกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบผลิตภัณฑ์จักสานร่วมกับผ้าทอจันเสนในผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ
๓. แบบสังเกต ใช้สังเกตรูปแบบ ลวดลาย ของกลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานใบกล้วยและผลิตภัณฑ์
ผ้าทอจันเสน
๔. การสนทนากลุ่ม กับกลุ่มนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการผ้าทอ ผู้ประกอบการจักสาน
ใบกล้วย ผู้จาหน่ายสินค้า และนักออกแบบผลิตภัณฑ์
๕. แบบทดสอบความพึงพอใจ ใช้กับกลุ่มผู้บริโภคทั่วไปและนักท่องเที่ยว
๖. แบบร่างผลิตภัณฑ์จักสาน ใช้ประเมินความพึงพอใจ กลุ่มผู้บริโภคทั่วไปและนักท่องเที่ยว
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
๑. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๒. กาหนดกรอบการสัมภาษณ์และแบบสอบถามให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับ
วัต ถุ ป ระสงค์ ประเด็ น ในการสั ม ภาษณ์ คื อ ชุ ม ชนมี ค วามต้ อ งการที่ จ ะพั ฒ นารู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รือ ไม่
ผลิ ตภัณ ฑ์เดิมมีรูป แบบอะไรบ้ าง รูป แบบที่ออกแบบใหม่มีความสอดคล้ องกับความต้องการของผู้ บริโภค
หรือไม่ วัสดุที่ใช้ทาเหมาะสมหรือไม่ ฯลฯ
๓.นาแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมของประเด็นการสัมภาษณ์ และข้อคาถามในแบบสอบถาม

๔. นาแบบสัมภาษณ์ที่สมบูรณ์แล้วไปใช้ในการสัมภาษณ์ตามขั้นตอนของการวิจัยต่อไป
การตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
ในการตรวจสอบความเที่ย งตรงของเครื่องมือ วิจัยประเภทแบบสอบถาม ใช้การตรวจสอบความ
เที่ ย งตรงเชิ งเนื้ อ หาว่ามี ค วามครอบคลุ มเนื้ อ หาหรือ ไม่ โดยพิ จ ารณาจากความสอดคล้ อ งของเนื้ อ หากั บ
วัตถุประสงค์จากข้อคาถาม ที่มีเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนน ดังนี้
ให้หมายเลข ๑ เมื่อแน่ใจว่าข้อคำถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
๐ เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคำถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่
-๑ เมื่อแน่ใจว่าข้อคำถามไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
หลังจากนั้นนำคะแนนของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยใช้สูตรของ โรวิเนลลี และ
แฮมเบิลตัน ดังนี้ (Rovinelli and Hambleton, ๑๙๗๗ : ๔๙-๖๐)
IOC = R
N
โดย IOC เป็นค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับจุดประสงค์
R เป็นผลรวมของคะแนนจากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ
N เป็นจำนวนผู้เชี่ยวชาญ
โดยกำหนดเกณฑ์การพิจารณาระดับค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคำถามที่ได้จากการคำนวณจาก
สูตรที่จะมีค่าอยู่ระหว่าง ๐.๐๐ ถึง ๑.๐๐ มีรายละเอียดของเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
ค่า IOC ตั้งแต่ ๐.๕ ขึ้นไป แสดงถึงผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมในการนาไปผลิตเชิงพาณิชย์ได้
ค่า IOC ต่ากว่า ๐.๕ ควรพิจารณาแก้ไขปรับปรุง หรือตัดออก
การกำหนดรูปแบบของแบบตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ กาหนดดังนี้
ตารางที่ ๓.๑ รูปแบบของแบบตรวจสอบที่ให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเที่ยงตรง เชิงเนื้อหาของ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
จุดประสงค์ที่/ เนื้อหา
๑
๒

ข้อคาถาม
๑
๒
๓
๔
๕

+๑

ผลการพิจารณา
๐

-๑

ตารางที่ ๓.๒ ตารางแสดงตั ว อย่ า งการหาความสอดคล้ อ งระหว่ า งข้ อ คำถามกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน
ข้อที่

คนที่ ๑

คนที่ ๒

คนที่ ๓

ผลรวม
R

IOC

ผลการ
วิเคราะห์

-๑

= -๑ =๐.๓๓
๓
=๓
=๑
๓
=๒ = ๐.๖๗
๓

ใช้ไม่ได้

๑ ๐ -๑ ๑ ๐ -๑ ๑ ๐ -๑
๑

√

√

๒

√

√

๓

√

√

√
√

๓
√

๒

นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้

การเก็บรวบรวมข้อมูล
๑. ลงพื้นที่ชุมชนหัตถกรรมจักสานบ้านอ่างทอง อาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อ
สารวจรูปแบบงานหัตถกรรมจักสานจากใบกล้วย เพื่อหาข้อมูลในการนามาพัฒนาร่วมกับผ้าทอจันเสน
๒. สารวจรูปแบบผลิตภัณฑ์และลวดลายผ้าทอจันเสนจากกลุ่มสตรีผ้าทอจันเสน เนื่องจาก
เป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดใน อาเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อหาลวดลายที่เหมาะสมในการนามาพัฒนาร่วมกับ
งานจักสานใบกล้วย
๓. สัมภาษณ์ความต้องการและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการดาเนินการวิจัยให้สมาชิกในชุมชน
ทั้ง ๒ แห่ง ได้ทราบและเปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนได้แสดงความคิดเห็น ความรู้สึกและปัญหา เพื่อนาข้อมูล
ที่ได้ไปสร้างรูปแบบการวิจัยที่เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับชุมชน
๔. สนทนากลุ่มกับสมาชิกในชุมชนแบบไม่เป็นทางการ เพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมตั้งแต่วัตถุดิบ
ใช้ในการผลิต ปัญหาต่างๆในการผลิต ปัญหาบุคลากรจักสานลักษณะทางกายภาพ แหล่งทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ชุมชน ข้อมูลทางด้านประชากร สังคม เศรษฐกิจ เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุดและนามาออกแบบ
และพัฒนาจักสานใบกล้วยร่วมกับผ้าทอจันเสน ในรูปแบบที่นาลวดลายผ้าลายปลาเสือตอ ลายผักกูด ลาย
จันทวารวดี และลายฉัตรจันเสนมาสานเป็นชิ้นส่วนประดับบนกระเป๋าร่วมกัน
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ด้วยการสรุปข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการเก็บ
รวบรวมข้ อมู ล ที่ ได้ ขณะที่ ป ฏิ บั ติ งานภาคสนาม และเสนอผลการศึ ก ษาด้ว ยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ มี
ภาพประกอบในบางตอน และวิเคราะห์ เชิงปริม าณด้ว ยค่า เฉลี่ ย ค่า สถิ ติร้อยละ ในแบบสอบถามความ

พึงพอใจ เพื่อนาผลที่ได้มาเป็นข้อมูลในการออกแบบพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จักสานร่วมกับผ้าทอจันเสนสู่การ
เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์ได้ ตามกระบวนการดังนี้
การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร
๑. นาข้อมูลที่ได้จากการสังเกต และสัมภาษณ์มาจัดหมวดหมู่ และแสดงในรูปแบบภาพร่าง
ประกอบการบรรยาย
๒. สรุปเรียบเรียงให้ได้ใจความสมบูรณ์
๓. ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า จากแหล่งเวลา โดยนาข้อมูลต่ างๆที่ได้จากการสังเกตและสัมภาษณ์
มาตรวจสอบตามกระบวนการตรวจสอบในเวลาที่ต่างกัน บุคคลต่างกัน และแหล่งสถานที่ต่างกัน เพื่อหา
คาตอบว่าจะได้รับคาตอบทีเ่ หมือนกันหรือไม่
๔. นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์แบบตีความและสร้างข้อสรุป เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการออกแบบรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์จักสานร่วมกับผ้าทอจันเสน
๔. ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลภาคเอกสาร ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้หลักการและเหตุผลจากทฤษฎี
ต่างๆร่วมกับรูปแบบผลิตภัณฑ์จักสาน ลวดลายผ้าทอจันเสน โดยวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ร่วมกับ แนวคิด
ทฤษฎี เพื่อให้ครอบคลุมในประเด็นวิจัย โดยแบ่งเป็น 2 ประเด็น คือ วิเคราะห์ ผ ลิตภัณฑ์จักสานและ
ลวดลายผ้ าทอจั น เสนในบริ บ ทต่ างๆ น ามาเป็ น แนวทางในการออกแบบและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากการ
ประยุกต์ใช้ผ้าทอจันเสนร่วมกับงานจักสานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงพาณิชย์ จังหวัดนครสวรรค์ ให้มี
รูปแบบใหม่ๆ ที่เกิดจากภูมิปัญญาชุมชน และแสดงอัตลักษณ์ได้ชัดเจน
๔. ๒ การวิเคราะห์ ข้ อ มู ล ภาคสนาม ผู้ วิจั ย วิ เคราะห์ โดยใช้ แบบสั งเกต แบบสอบถาม แบบ
คัดเลือกผลิตภัณฑ์จักสานและผ้าทอ ภาพถ่าย และภาพร่างผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์
การสรุปและอภิปรายผล
ในการสรุปและอภิปรายผล ได้ดาเนินการตามวัตถุประสงค์การวิจัย คาถามหลักในการวิจัย ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงถึงผลการวิจัยที่ได้ ค้นพบว่ามีความน่าเชื่อถือ มีความสอดคล้องหรือไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ข้อเท็จจริง แนวคิด ทฤษฏีและผลการวิจัย ของคนอื่นหรือไม่ อย่างไร และ
ผลการวิจัยนั้นเป็นไปตามแนวความคิด ทฤษฏีอะไรบ้าง รวมทั้งมีความขัดแย้งในประเด็นอื่นๆหรือไม่ โดย
ผู้ วิ จั ย ได้ แ สดงประเด็ น ความขั ด แย้ ง เหตุ ผ ล และหาทฤษฎี ส นั บ สนุ น เพื่ อ อภิ ป รายความเป็ น ไปได้ ข อง
ผลการวิจัยดังกล่าวให้มีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น

ตารางที่ ๓.๓ ตารางวิเคราะห์การดาเนินการวิจัย การประยุกต์ใช้ผ้าทอจันเสนร่วมกับงานจักสานเพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงพาณิชย์ จังหวัดนครสวรรค์
Item

Objective

Methodology population

Sample
Collection
-ผลิตภัณฑ์จัก คัดเลือกแบบ
สาน
เจาะจงจาก
-ผ้าทอจันเสน จักสานใบ
กล้วย ๘
ประเภทใน
กลุ่ม
หัตถกรรมจัก
สานบ้าน
อ่างทอง
อาเภอบรรพต
พิสัย จังหวัด
นครสวรรค์
ได้แก่

๑.

เพื่อศึกษา
ผลิตภัณฑ์จัก
สานประเภท
ต่างๆที่
เหมาะสมใน
การนามา
สร้างสรรค์
ร่วมกับผ้าทอ
จันเสนให้มี
รูปแบบ
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของผู้บริโภค

วิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ
วิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ

Tool

Data
Collection
-แบบ
คัดเลือกจาก
สังเกต
กลุ่มตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ ที่ศึกษาและ
จักสาน
ผลการ
-แบบ
คัดเลือกจาก
สังเกตลวด แบบสังเกต
ลายผ้าทอ ความถี่ที่มี
จันเสน
ผู้สนใจมาก
-ตาราง
ได้แก่
วิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์ ๑. กระเป๋า
จักสาน
สะพาย
๒. กระเป๋า
ถือ
๑. กระเป๋า
๓. กระเป๋า
สะพาย
สตางค์
๒. กระเป๋าถือ
๔. กล่อง
๓. กระเป๋า
กระดาษทิช
สตางค์
ชู
๔. กล่อง
๕. หมวก
กระดาษทิชชู
๖. กรอบรูป
๕. หมวก
๗. สมุด
๖. ปิ่นปักผม
บันทึก
๗. พวงกุญแจ
๘. ที่ใส่ขวด
น้า

Data
Analysis
วิเคราะห์
ทฤษฎีต่างๆที่
เกี่ยวข้อง
ร่วมกับ
รูปแบบ
ผลิตภัณฑ์จัก
สาน ลวดลาย
ผ้าทอจันเสน
โดยวิเคราะห์
ตาม
วัตถุประสงค์
ร่วมกับ
แนวคิด
ทฤษฎี เพื่อให้
ครอบคลุมใน
ประเด็นวิจัย
โดยแบ่งเป็น
2 ประเด็น
คือ วิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์จัก
สานและ
ลวดลายผ้าทอ
จันเสนใน
บริบทต่างๆ

Output
ได้
ผลิตภัณฑ์
จักสาน
ประเภท
ต่างๆที่
เหมาะสม
ในการ
นามา
สร้างสรรค์
ร่วมกับผ้า
ทอจันเสน
ให้มี
รูปแบบ
สอดคล้อง
กับความ
ต้องการ
ของ
ผู้บริโภค

Item

Objective

Methodology population

๒.

เพื่อศึกษา
ลวดลายผ้าทอ
จันเสนสาหรับ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์จัก
สานใบตอง
กล้วย

วิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ
วิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ

๑.นักวิชาการ
วัฒนธรรม
ชานาญการ
จังหวัด
นครสวรรค์

Sample
Collection
คุณพัฒน์นรี
ฮกชุน

๒. ประธาน
-คุณพะยอม
กลุ่มสตรีทอผ้า ดีเวียง
จันเสน

๓.ช่างเย็บ
กระเป๋า

๔.ผ้าทอจัน
เสน

-คุณสถาพร
วายุพัฒน์

Tool

Data
Collection
-แบบ
-ศึกษา
สัมภาษณ์ ข้อมูล
กลุ่มผ้าทอ เบื้องต้น
จันเสน
เกี่ยวกับ
กลุ่มผ้าทอ
จันเสน
-ศึกษา
-แบบ
สัมภาษณ์ ข้อมูล
เกี่ยวกับ
เบื้องต้น
ลวดลายที่ เกี่ยวกับ
จาหน่าย
ลวดลายผ้า
ได้มาก
ทอจันเสน
ที่สุด
และลายที่
จาหน่าย
ได้มากทีส่ ุด
-ภาพถ่าย
ลวดลาย
ผ้าทอจัน
เสน

-ตาราง
วิเคราะห์
ลวดลาย
ผลิตภัณฑ์
จักสาน

ศึกษา
รูปแบบ
ผลิตภัณฑ์
ผ้าทอ
ภายในศูนย์
จาหน่ายผ้า
ทอจันเสน

Data
Analysis
๑.นา
ข้อมูลที่ได้
จากการ
สังเกต
และ
สัมภาษณ์
มาจัด
หมวดหมู่
-นาข้อมูล
ที่ได้มา
วิเคราะห์
แบบ
ตีความ
และสร้าง
ข้อสรุป
เพื่อนา
ข้อมูลมา
ใช้ในการ
ออกแบบ
รูปแบบ
ผลิตภัณฑ์
จักสาน
ร่วมกับผ้า
ทอจันเสน
ออกแบบ
ภาพร่าง
และเขียน
แนวคิด
ประกอบ

Output
ได้ทราบ
ถึง
ลวดลาย
ผ้าทอจัน
เสนที่
เหมาะสม
ในการ
ออกแบบ
ร่วมกับ
ผลิตภัณฑ์
จักสาน
ใบตอง
กล้วย

Item

Objective

Methodology population

๓.

เพื่อสร้าง
วิธีวิจัยเชิง
ต้นแบบ
ปริมาณ
ผลิตภัณฑ์
จักสานใบตอง
กล้วยร่วมกับ
ลวดลายผ้าทอ
จันเสน

Sample
Collection
๑.นัก
เลือกสร้าง
ออกแบบ
ต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์จัก
๒. ผู้บริโภค สานใบตอง
ทั่วไปที่เป็น
กล้วยร่วมกับ
ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ลวดลายผ้า
จักสาน
ทอจันเสน ๗
๓.
ประเภท
ผู้ประกอบการ ได้แก่
๑. กระเป๋า
ผลิตภัณฑ์
ชุมชนจักสาน สะพาย
๒. กระเป๋าถือ
ใบกล้วย
๓. กระเป๋า
๔.ช่างสาน
สตางค์
ลายและ
๔. กล่อง
ฟั่นเชือก
กระดาษทิชชู
๕.ช่างเย็บลาย ๕. หมวก
ประดับและ ๖. กรอบรูป
๗. สมุดบันทึก
ถักเปีย
๖.ช่างเย็บ
กระเป๋า

Tool
๓. แบบ
สอบถาม
-การ
สนทนา
กลุ่ม
-ภาพร่าง
ผลิตภัณฑ์
-แบบ
ทดสอบ
ความพึง
พอใจ
ผู้บริโภค

Data
Collection
-นัก
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-ผู้บริโภค
นักท่องเที่ยว
-ผู้ประกอบ
การผ้าทอ
และจักสาน
ใบกล้วย

Data
Analysis
ความ
เหมาะสม
ของ
รูปแบบ
ผลิตภัณฑ์

Output

ได้ต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์
จักสาน
ใบตอง
กล้วย
ร่วมกับ
-การ
ลวดลาย
ผสมผสาน ผ้าทอ
วัสดุ ๒
จันเสน ๗
ประเภท ประเภท
เข้า
ได้แก่
ด้วยกันได้ ๑.
กระเป๋า
อย่าง
สะพาย
เหมาะสม
๒.
กระเป๋า
ถือ
๓.
กระเป๋า
สตางค์
๔. กล่อง
กระดาษ
ทิชชู
๕. หมวก
๖. กรอบ
รูป
๗. สมุด
บันทึก

ในการสร้างตารางวิเคราะห์การดาเนินการวิจัย เรื่องการประยุกต์ใช้ผ้าทอจันเสนร่วมกับงานจักสาน
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงพาณิชย์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้ง่ายในการแยกแยะข้อมูลในประเด็น ต่างๆ
ของเค้าโครงเรื่องการวิจัย เริ่มจากกระบวนการกาหนดวัตถุประสงค์ วิธีวิจัย กลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล และผลผลิตที่ได้จากการวิจัย เป็นต้น

บทที่ ๔
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้ผ้าทอจันเสนร่วมกับงานจักสานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงพาณิชย์
จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อศึกษาผลิตภัณฑ์จักสานประเภทต่างๆที่เหมาะสมในการนามาสร้างสรรค์ร่วมกับผ้าทอ
จันเสนให้มีรูปแบบสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค เพื่อศึกษาลวดลายผ้าทอจันเสนสาหรับออกแบบ
ผลิตภัณฑ์จักสานใบตองกล้วย และเพื่อสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์จักสานใบตองกล้วยลวดลายผ้าทอจันเสน
ผู้ วิจั ย ได้ ท าการเก็บ ข้อ มูล ภาคสนามในพื้ น ที่ อ าเภอเมื อง อาเภอบรรพตพิ สั ย จังหวัด นครสวรรค์
เนื่องจากเป็นอาเภอที่มีการผลิตงานจักสานจากวัสดุพืชพื้นบ้านหลายประเภท เช่น ไม้ไผ่ หวาย และใบกล้วย
เพื่อนารูปแบบและเทคนิคการจักสานมาประยุกต์ใช้ในการสานลายด้วยวัสดุใบตองกล้วยผสมผสานผ้าทอจัน
เสน และเลื อ กจั ก สานใบตองกล้ ว ย อ าเภอบรรพตพิ สั ย เป็ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการศึ ก ษา โดยมี ก ลุ่ ม ผู้ รู้
ประกอบด้วยนักออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนจักสาน ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้า
ทอ พัฒนาชุมชนอาเภอบรรพตพิสัย กลุ่มผู้ปฎิบัติ ประกอบด้วย ช่างผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนจักสาน ช่าง
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอ และกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้บริโภคทั่วไป ผลิตภัณฑ์จักสานใบตอง
กล้วย และผ้าทอมือจันเสน มาทาการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบดังนี้
ตอนที่ ๑ การศึกษาผลิต ภัณ ฑ์จักสานประเภทต่างๆที่เหมาะสมในการน ามาสร้างสรรค์ร่วมกับผ้าทอ
จันเสนให้มีรูปแบบสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค
ผู้วิจัยได้ศึกษาบริบทของงานจักสานจากสภาพปัจจุบันและผ้าทอจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ จาก
เว็บไซต์ของกระทรวงอุสาหกรรม ที่รวบรวมฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ของแต่ล ะจังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น
หลังจากนั้นผู้วิจัยได้ลงภาคสนามเพื่อศึกษาแหล่งผลิต งานจักสาน ในจังหวัดนครสวรรค์ ศึกษาประเภทของ
ผลิ ตภัณ ฑ์ที่มีการผลิ ตในแต่ล ะอาเภอ ด้วยการสั มภาษณ์ และพบว่างานจักสานมีทั้งที่ ผลิ ตจากพืช และใย
สังเคราะห์ โดยพบว่าจักสานประเภทที่ใช้วัสดุจากใบตองกล้วย ที่อาเภอบรรพตพิสัย มีความน่าสนใจมากที่สุด
เนื่องจากเป็นสิ่งใหม่และใช้วัสดุจากใบกล้วยแห้ง ซึ่งเป็นพืชที่มีอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จึงเก็บข้อมูลด้วย
การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์จักสาน สัมภาษณ์ผู้ผลิต เพื่อนามาวิเคราะห์ตามประเด็นต่างๆด้วยตารางวิเคราะห์
รูปแบบ ลวดลาย วัสดุ การใช้สอย เทคนิคที่ใช้ในการผลิต และพฤติกรรมการซื้อเพื่อให้ทราบ ความต้องการ
ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค และพบผลิตภัณฑ์จักสานที่เหมาะสมในการนามาสร้างสรรค์ร่วมกับผ้าทอจันเสนดังนี้
๑.๑ ผลิตภัณฑ์จักสานประเภทต่างๆที่พบในจังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย เครื่องจักสานที่เป็น
ภาชนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทาขึ้นจากวิธีการ จัก สาน ถัก ทอ และจากวัสดุที่มีอยู่ตามท้องถิ่นทั่วไป เช่น
หวาย ไม้ไผ่ ใบลาน กก ฟาง ผักตบชวา กระจูด ใบมะพร้าว ใบกล้วย เป็นต้น และจากการสารวจจาก
แหล่งขายสินค้าที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานต่างๆและร้านขายผลิตภัณฑ์จักสานทั่วไป พบในรูปแบบงานจักสานเพื่อ
การใช้สอย ได้แก่

๑.๑.๑.เครื่องจักสานประเภทภาชนะเครื่องใช้สอยในครัวเรือน เช่น กระบุง ตะกร้า กระจาด
กระชอน ฯลฯ
๑.๑.๒. เครื่องจักสานประเภทครื่องจับดักสัตว์ เช่น ไซดักปลา กระจู้ สุ่ม ข้อง กระชัง ฯลฯ
๑.๑.๓. เครื่องจักสานประเภทเครื่องเรือนและของตกแต่งบ้าน เช่น งานเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ
ของตกแต่งบ้าน โคมไฟ กรอบรูป กรอบกระจก ของที่ระลึก กล่องทิชชู กล่องเก็บอุปกรณ์เครื่องเขียน ฯลฯ
๑.๑.๔. เครื่องจักสานประเภทผลิตภัณฑ์ใช้สอยในชีวิตประจาวัน คือกระเป๋าประเภทต่างๆ
ซึ่งพบว่ามีจาหน่ายอยู่ทุกร้าน และลักษณะคล้ายกันหรือเหมือนกันเป็นส่วนใหญ่
ดังนั้นงานจักสานต่างๆ ในปัจจุบันจึงมีการผลิตกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของไทย มีการถ่ายทอดจากรุ่น
เก่าสู่รุ่นใหม่ เพื่อไม่ให้สูญหาย ดังนั้นรูปแบบการจักสาน ลวดลายและเทคนิคการสาน เมื่อนามาใช้ในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆด้วยการผสมผสานกับวัสดุอื่น สามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม ได้ ทั้งจากลวดลาย
ใหม่หรืออาจใช้เป็นองค์ประกอบร่วมในผลิตภัณฑ์นั้นๆเพื่อให้เกิดความงาม ดังนั้นรูปแบบผลิตภัณฑ์จักสานเมื่อ
ถูกปรับเปลี่ยนจากประเภทผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานธรรมดาทั่วไปสู่ผลิตภัณฑ์ ที่มีรูปแบบตามสมัยนิยม มี
ความสอดคล้องกับบริบทของสังคมวัฒนธรรมปัจจุบั น สามารถทาให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่ม เชิง
พาณิชย์ได้ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาจักสานประเภทต่างๆจากร้านขายของที่ระลึกและร้านขายเครื่องเรือน ในพื้นที่
จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพในการส่งเสริมด้วยอัตลักษณ์ของชุมชนร่วมกับผ้าทอจัน
เสน โดยการเที ย บเคีย งรู ป แบบ ลวดลาย สี วัส ดุ และประเภทใช้ส อย เพื่ อน ามาเป็ น แนวทางในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมในการนามาสร้างสรรค์ร่วมกับผ้าทอจันเสน ให้มีรูปแบบที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้บริโภคต่อไป
ในการส ารวจผลิ ตภัณ ฑ์ จั กสานต่างๆ ผู้ วิจัยได้ถ่ายภาพและนามาสร้างเป็นตารางวิเคราะห์ จาก
ประเภทผลิตภัณฑ์ วัสดุ รูปแบบ ลวดลาย การใช้สอย และเทคนิคการสาน ดังต่อไปนี้

ตารางที่ ๔.๑ การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จักสานประเภทเครื่องเรือน
เครื่องจักสาน
ประเภทเครื่องเรือน

วัสดุ

จักสานไม้ไผ่
หวาย
ผักตบชวา

รูปแบบและ
ลวดลาย

การใช้สอย

เทคนิค

พบในรูปแบบ
การสานขึ้น
รูปทรงกรวย
รูปทรงขวด
รูปทรงกลมผ่า
ซีกและรูปทรง
อิสระประดิษฐ์
ผสมผสานตาม
จินตนาการ

๑-๒ โคมไฟแบบ
แขวนเพดาน
ใช้ส่องสว่างใน
บ้านเรือนที่พัก
อาศัยทั่วไป
๓.เก้าอี้หวาย
ใข้สาหรับนั่ง
พักผ่อน หรือจัด
วางประกอบเสริม
ชุดรับแขก
๔.กล่องกระดาษ
ทิชชู่แบบตั้งโต้ะ
ใช้สาหรับใส่
กระดาษทิชชู่

-สานขึ้ น รู ป ด้ ว ย
การใช้โครงสร้าง
-สานขัดลาย ต่อ
เป็ น แ ผ่ น ต า ม
โครงสร้างหลัก
-มั ด ใช้ มั ด วั ส ดุ
ใ ห้ ยึ ด ติ ด กั บ
โครงสร้าง
-เย็ บ โดยใช้เย็ บ
ลายป ระกอบ
โครงสร้ า ง และ
ผสมผสาน
รู ป ท ร ง อื่ น ๆ
ป ระ ก อ บ ใน
ชิ้นงาน

ผลการวิเคราะห์ตารางที่ ๔.๑ พบว่ามีการผลิตจาหน่ายในรูปแบบที่คล้ายกันและเหมือนกันกระจาย
อยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยเป็นผลจากการจดจารูปแบบจากที่ได้พบเห็น และมีความสนใจในรูปแบบ
นั้นๆ จึงมีการซื้อเก็บไว้เพื่อนากลับมาผลิตตามรูปแบบที่เหมือนกันต่อๆกันมา

ตารางที่ ๔.๒ ตารางวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จักสานประเภทสิง่ ใช้สอยในชีวิตประจาวัน
เครื่องจักสานประเภท
วัสดุ
รูปแบบและ
การใช้สอย
ผลิตภัณฑ์ใช้สอยใน
ลวดลาย
ชีวิตประจาวัน
จักสาน
รูปทรง
๑-๔ กระเป๋า
ผักตบชวา
หลากหลาย ทั้ง ใช้ใส่สิ่งของเพื่อ
หวาย
รูปทรงสี่เหลี่ยม การใช้สอยส่วนตัว
กระจูด
จัตุรัส
ได้ทั่วไปใน
สี่เหลี่ยมผืนผ้า ชีวิตประจาวัน
รูปทรงวงรี ฯลฯ
มีหลายขนาด
เพื่อให้เลือก
ใช้ได้อย่างอิสระ

เทคนิค

-สานลายอิสระ
และลายพื้นฐาน
เป็นลวดลาย
ต่างๆ
- ถัก ใช้เทคนิค
การถักในการทา
ขอบกระเป๋าให้มี
ความแข็งแรง
-เย็บชิ้นงาน
ประกอบกับส่วน
โครงสร้าง
ผลิตภัณฑ์
-สานขึ้ น รู ป ด้ ว ย
ก า ร ใ ช้ แ บ บ
โครงสร้ า งที่ ท า
จ าก ไม้ รู ป ท รง
ต่ า งๆ เป็ น แบบ
ใน ก า ร ส า น
เพื่ อ ให้ เ กิ ด เป็ น
รูปทรงต่างๆ

ผลการวิเคราะห์ตารางที่ ๔.๒ พบว่า เป็นผลิตภัณฑ์จักสานประเภทสิ่งใช้สอยในชีวิตประจาวัน ซึ่งใช้
เทคนิคการสานแบบขัดแตะและแสดงความแตกต่างของการสานด้วยขนาดของวัสดุเล็กและใหญ่สลับกัน มีการ
ถัก การเย็บ ประกอบขึ้น รูป ทรง ส่ วนรูป แบบของกระเป๋าเป็นรูปทรงพื้นฐานสี่ เหลี่ยมทั่วไป และเย็บขอบ
กระเป๋าในส่วนที่ต้องการความแข็งแรงเพิ่มขึ้น

ตารางที่ ๔.๓ ตารางวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จักสานที่พบในจังหวัดนครสวรรค์
เครื่องจักสาน
ประเภทเครื่องใช้สอยทั่วไป

วัสดุ

จักสานไม้ไผ่
หวาย

รูปแบบและ
ลวดลาย

การใช้สอย

-รูปทรงหก
๑-๖ ตะกร้า
เหลี่ยม
ใช้ใส่ของทั่วไป
-รูปทรงครึ่ง
วงกลม
-รูปทรงกลม
-รูปทรงสี่เหลี่ยม
-รูปทรงอิสระ
ตามแรงบันดาล
ใจจากสิ่งของ
ต่างๆ

เทคนิค

-สานขัดลายให้เกิด
ลวดลายในรูปแบบ
ต่างๆ
- ถั ก ใช้ เ ทคนิ ค
การถั ก ในการท า
ข อ บ ชิ้ น ง า น
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ให้ มี
ความแข็งแรง
- ใช้ ห วายมั ด วั ส ดุ
ใ ห้ ยึ ด ติ ด กั บ
โครงสร้ า ง เพื่ อ
ความแข็งแรง

ผลการวิเคราะห์ ตารางที่ ๔.๓ พบว่า เป็นผลิตภัณฑ์จักสานประเภทสิ่งใช้สอยในครัวเรือน กระบุง
ตะกร้า โดยสานขัดลายให้เกิดลวดลายในรูปแบบต่างๆจากลายขัดพื้นฐานและสานวนตามรูปทรงที่ออกแบบไว้
ใช้หวายมัดวัสดุให้ยึดติดกับโครงสร้างเพื่อความแข็งแรง

ตารางที่ ๔.๔ วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ใช้สอยประเภทจักสานใบกล้วย

เครื่องจักสานประเภท
วัสดุ
รูปแบบและ
การใช้สอย
เครื่องใช้สอยทั่วไป
ลวดลาย
ผลิตภัณฑ์จักสานใบ จั ก สาน และ สาน เปีย ถัก ใช้ใส่ของส่วนตัว
กล้วย ซึ่งในผลิตภัณฑ์ ท อ ใ บ ต อ ง ฟั่น เย็บ ทอ ทั่วไป และใช้ใน
เดิมพบในประเภท
กล้วย
ชีวิตประจาวัน
หมวก กระเป๋า เท่านั้น
และได้เพิ่มการทอเป็น
ผืนเพื่อใช้ในการ
ตกแต่งบ้านได้

เทคนิค
- ฟั่นเป็นเชือก
-สานเปียขึ้นรูป
ขดวนรอบรูปทรงผลิตภัณฑ์
และเปียเส้นเชือกกล้วยที่ฟั่น
แ ล้ ว ให้ เป็ น ล าย แ ล้ ว เย็ บ
ติดกันเป็นแผ่น
-ทอเป็นแผ่น เพื่อนามาขึ้นรูป
เป็นผลิตภัณฑ์

ผลการวิเคราะห์ตารางที่ ๔.๔ ผลิตภัณฑ์จักสานใบตองกล้วย พบว่ามีการผลิตที่อาเภอบรรพตพิสัย
โดยผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใช้สอยทั่วไป เช่น กระเป๋า หมวก กล่องกระดาษทิชชู่ พวงกุญแจ ส่วนกรรมวิธีการ
ผลิตเริ่มจากการฟั่น คือการเอาใบตองฉีกให้เป็นเส้น 2 เส้น แล้วใช้มือฟั่นลงบนขาด้านที่ถนัดที่สุด เนื่องจาก
ต้องฟั่นเป็นเวลานานจึงจะได้เชือกที่เกิดจากการฟั่นใบตองกล้วยที่เป็นเส้นเล็ก ๆ ซึ่งกรรมวิธีดังกล่าวเป็นการ
ประยุ ก ต์ จ ากการฟั่ น ด้ า ยต่ า งๆ การฟั่ น เส้ น ใยปอแก้ ว โดยท าให้ เป็ น เชื อ กเพื่ อ น ามาใช้ ป ระโยชน์ ใ น
ชีวิตประจาวัน ใช้ผูกมัดสิ่งของ ฯลฯ จึงเกิดการประยุกต์ใช้กับใบตองกล้วย โดยฉีกให้เป็นเส้นเล็กๆ และฟั่นให้
เกิดเป็น เส้นเชือก จากนั้ นนามาถักเปียเย็บขึ้นรูป เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามที่ออกแบบไว้ ได้หลากหลาย ซึ่ง
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนที่ ใช้วัสดุใกล้ตัวและมีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ในการผลิตสิ่งของเครื่องใช้ ให้เกิดเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าขึ้น และเกิดรายได้ เชิงเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนได้ ส่วนการทอมีกรรมวิธีเหมือนกับการทอผ้า
ทั่วไป คือมีอุปกรณ์ช่วยทอเหมือนกี่ทอผ้าแต่เป็นขนาดเล็ก การทอประกอบด้วยด้ายที่เป็นเส้นยืน หาซื้อได้
ทั่วไป ส่วนเส้นใบกล้วยเป็นเส้นพุ่งฉีกเป็นเส้นเล็กๆตากให้แห้งและสอดทอเป็นผืนตามต้องการ

จากการศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ์จักสานด้วยการสังเกตจากร้านขายของที่ระลึกประเภทสินค้าที่ผลิต
โดยชุมชนของจังหวัด และในแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า รูปแบบของที่ระลึกประเภทใช้สอยได้
ทั่วไป ผู้บริโภคให้ความสนใจมากที่สุดและมีความถี่ในการซื้อมากที่สุด โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋า
ประเภทต่างๆ ทั้งกระเป๋าสะพาย กระเป๋าถือ กระเป๋าสตางค์ กล่องกระดาษทิชชู่ หมวก กรอบรูป ปกสมุด
บันทึก ฯลฯ โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ถูกนามาวางจาหน่ายในร้านขายของที่ระลึกทั่วไปในเกือบทุกร้าน และ
มีความถี่ในการขายได้มากกว่าสินค้าอื่นๆ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เลือกแบบเจาะจง เพื่อนามาออกแบบผลิตภัณฑ์
ร่วมกับลวดลายผ้าทอจันเสนให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงพาณิชย์ต่อไป
๑.๒ ลวดลายจักสานที่พบทั่วไป
การสาน เป็นกระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่นาวัสดุธรรมชาติมาใช้ประโยชน์โดย
ผ่านกระบวนการทางความคิดและฝีมือมนุษย์ ให้เกิดเป็นรูปทรงตามจินตนาการที่เคยพบเห็นมาในอดีตโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการใช้สอย โดยทั่วไปลวดลายของเครื่องจักสานมี รูปแบบของลวดลายหลักๆอยู่ ๔ รูปแบบ
คือ ลายขัด ลายทแยง ลายขด และลายอิสระ (ตารางที่ ๔.๕ ) โดยลายขัดเป็นลายพื้นฐานของเครื่องจักสาน
ทั่วไปซึ่งเป็นลายพื้นฐานของการทาเครื่องจักสานที่ มีมานาน ลักษณะของลายขัด เป็นการสานขัดกันของตอก
หรือวัสดุอื่นด้วยการขัดกันระหว่างแนวตั้งและแนวนอน การสานลายทแยงจะคล้ายกับการถัก ส่วนมากใช้
ตอกเส้นแบน ๆ บาง ๆ ลายสานแบบขดส่วนมากจะใช้ สานภาชนะโดยสร้างรูปทรงขึ้นด้วยการขดของวัสดุ
ซ้อนเป็นชั้น ๆ แล้วยึดติดกันด้วยการถัก การเย็บ หรือมัด เข้าด้วยกัน และลายอิสระเป็นการสานตามความ
ต้องการของผู้ใช้งาน โดยนารูปแบบของลายพื้นฐานมาเป็นแบบอย่างและออกแบบสร้างสรรค์แบบต่างๆ จึงมี
ความสวยงาม โดดเด่น และน่าสนใจจากรูปแบบของลายนั้นๆ ส่วนงานจักสานโดยทั่วไปมัก สานแบบสานสอด
ขัดเป็นลวดลายต่างๆ ทั้ง ลายสอง ลายสาม ลายขัดแตะ ลายขัดสลับแบบเส้นตรง การสานลายเปีย การขด
ติดกันด้วยการเย็บเป็นวง หรือเป็นรูปทรงเส้นตรง ฯลฯ ทั้งนี้ในงานสานต่างๆที่พบโดยทั่วไปมักมีการขึ้นรู ป
เป็นรูปทรงผลิตภัณฑ์จากการสร้างหุ่นเป็นต้นแบบแล้วสานวนรอบหุ่ นนั้นๆ แล้วจึงประกอบรูปทรงให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆด้วยการเย็บติดกันและถักขอบให้มีความแน่นหนา แข็งแรง เช่น การถักขอบของภาชนะจัก
สานไม้ไผ่ การถักหูภาชนะ เป็นต้น ส่วนการสานด้วยวัสดุใบตองกล้วยนั้นมีความยื ดหยุ่น การประกอบรูปทรง
ผลิตภัณฑ์จึงสามารถเย็บด้วยวัสดุด้ายไนล่อนได้เลย สาหรับการถักจึงนามาใช้ในการตกแต่งตามขอบมุมต่างๆ
เพื่อเพิ่มความแข็งแรงมากขึ้นและเพิ่มความสวยงามของโครงสร้างภายนอกได้ดี

ตารางที่ ๔.๕ ตารางวิเคราะห์ลายกลุ่มที่ ๑ ลายสอดขัดพื้นฐานและลายทแยง
เครื่องจักสาน
ประเภทเครื่องใช้สอยทั่วไป

วัสดุ

หวาย,ไม้ไผ่

รูปแบบและลวดลาย

ล า ย ขั ด ล า ย ส อ ง รู ป การสานลายพื้นฐาน
ข้าวหลามตัด

หวาย,ไม้ไผ่

ลายสองลายทแยง
สีธรรมชาติ

ไม้ไผ่,ใบลาน,ใบจาก
และจักเป็นตอก

ลายขัดแตะด้วยวัสดุที่มี
ขนาดต่างกัน เพื่อให้
รูปทรงเกิดความแปลก
ใหม่

ใบลาน,ไม้ไผ่

เทคนิค

ลายขัดแตะ

การสานลายพื้นฐาน
ลายสอง

การสานลายพื้นฐาน
ขัดแตะ

การสานลายพื้นฐาน

ผลการวิเคราะห์ตารางที่ ๔.๕ กลุ่มลายสอดขัดพื้นฐานและลายทแยง พบว่า ลายขัดลายสองรูป มีทั้ง
แบบที่ส านเป็ น ลายเดีย วทั้งหมดและสานประกอบลายข้าวหลามตั ด เพื่ อให้ มีล ายที่ ผ สมผสานกั นได้อย่าง
สวยงามเพิ่มขึ้น ส่วนลายสองสานทแยง ลายขัดแตะ มีการสานมากที่สุด เนื่องจากเป็นการสานพื้นฐานแบบ
ง่ายๆ การทาให้มีความโดเด่นจึงมักสานด้วยวัสดุที่มีขนาดต่างกัน เพื่อให้รูปทรงเกิดความแตกต่างจากแบบเดิม
และแสดงความแปลกใหม่ได้

ตารางที่ ๔.๖ ตารางวิเคราะห์ลายกลุ่มที่ ๒ ลายสานขัดพื้นฐานแบบสอดขัดสลับเป็นเส้นตรง
และสานขดเป็นวง
เครื่องจักสาน
ประเภทเครื่องใช้สอยทั่วไป

วัสดุ

เชือกปอ

หวาย ไม้ไผ่

กก ไม้ไผ่ หวาย

รูปแบบและลวดลาย

การสานแบบสอดขัด
ลายแนวตรง

การสานแบบสอดขัด
ลายแนวตรง

การสานแบบสอดขัดและขด
ติดกันเป็นวง

เทคนิค

การสานลาย

การสานลาย

การสานลายเวียนรัศมี

ไม้ไผ่ หวาย

การสานแบบสอดขัด
ขดเป็นรูปวงกลม

ไม้ไผ่ หวาย

การสานแบบสอดขัดทะแยง ลายสานอิสระ

การสานลายสานขด

ผลการวิเคราะห์ตารางที่ ๔.๖ กลุ่มลายสานขัดพื้นฐานแบบสอดขัดสลับเป็นเส้นตรงและสานขดเป็น
วง พบว่า การสานแบบสอดขัดลายแนวตรง เป็นการสานลายจากวัสดุเชือกปอที่ฟั่นเป็นเส้นเชือกก่อนจึงนามา
สาน ส่วนการสานแบบสอดขัดลายแนวตรง เป็นการสานจากวัสดุ หวาย ไม้ไผ่ ซึ่งพบในผลิตภัณฑ์ประเภท
ตะกร้า กระบุ ง ฯลฯ และการสานแบบสอดขัดและสานขดติดกันเป็น วง เป็นการสานจากวัส ดุ กก ไม้ไผ่
หวาย เป็นการสานที่มีความแน่นหนามีความแข็งแรงกว่าการสานประเภทอื่นๆ

ตารางตารางที่ ๔.๗ วิเคราะห์ลายกลุ่มที่ ๓ การสานลายเปียและลายเปียอิสระ
เครื่องจักสาน
ประเภทเครื่องใช้สอยทั่วไป

วัสดุ

รูปแบบและลวดลาย

เทคนิค

ผั ก ตบชวา, เชื อ ก การสานลายเปี ย และเย็ บ การสานลายและเย็ บ
กล้วย
ติดกัน
ติดกันเป็นแนวตรง

ใบกล้วย

การสานลายเปี ย จากใบ การสานลายและเย็ บ
กล้ ว ยที่ ฟั่ น เป็ น เชื อ กแล้ ว ติดกัน
เย็บติดกันแบบซ้อนทับกัน

ผลการวิเคราะห์ตารางตารางที่ ๔.๗ กลุ่มลายสานแบบลายเปียและลายเปียอิสระ พบว่าการสาน
ลายเปียประกอบลายด้วยการเย็บติดกันเป็นแนวตรง ขึ้นรูปตามโครงสร้างผลิตภัณฑ์และเป็นแผ่น ส่วนการ
สานลายเปียจากใบกล้วยจะทาการฟั่นเป็นเชือกก่อนจึงเย็บติดกันแบบซ้อนทับกันเป็นผืน ลายเปียสามารถขึ้น
รูปผลิตภัณฑ์ด้วยการเย็บติดกันจากการเปียเดี่ยวและเปียหลายเส้นได้ โดยเย็บวนตามรูปทรงของโครงสร้างที่
นามาเป็นแบบ เพื่อให้ขึ้นรูปทรงได้สวยงามและตรงตามรูปแบบที่ต้องการ

ตารางที่ ๔.๘ วิเคราะห์ลายกลุ่มที่ ๔ ลายอิสระแบบเย็บขดติดกันเป็นวง และแนวเส้นตรง
เครื่องจักสาน
ประเภทเครื่องใช้สอยทั่วไป

วัสดุ

เชือกกล้วย,
เชือกปอ

กระดาษ

เส้นไยพืชต่างๆ

รูปแบบและลวดลาย

เทคนิค

การใช้วัส ดุจากการฟั่นเป็ น การขดลายและเย็ บ
เชือกแล้วเย็บติดกันวนเป็น ติดกัน
วงอย่างต่อเนื่อง

การใช้วัส ดุจากการฟั่นเป็ น
การเย็บติดกัน
เชื อ กแล้ ว เย็ บ ติ ด กั น เป็ น
แนวเส้ น ตรงแนวขวางและ
แ น ว ตั้ ง ส ลั บ จั ง ห ว ะ ให้
แ ต ก ต่ า ง กั น เพื่ อ ค ว า ม
สวยงาม
การใช้ วั ส ดุ ว างเรี ย งต่ อ กั น การเย็บติดกัน
และกลับด้าน ทั้ง ๔ ด้านเอ
เพื่อสร้างความแตกต่าง

ผลการวิเคราะห์ตารางที่ ๔.๘ จากการศึกษาและสารวจลาย พบว่า ผลิตภัณฑ์จักสานทั่วไปมักสาน
ด้วยลาย ๔ ประเภท คือ ลายขัด ลายทแยง ลายขด และลายอิสระ โดยลายอิสระจะมีการสานประดิษฐ์เป็น
ลวดลายต่างๆตามความคิดสร้างสรรค์ของช่างสานลายที่มีทักษะฝีมือเชิงช่างขั้นสูงแล้ว และยังพบว่าผู้บริโภค
เลือกลายที่มีความเรียบง่าย ผลิตง่าย ในการนามาออกแบบร่วมกับผ้าทอจันเสน โดยผู้บริโภคให้ข้อเสนอแนะ
ว่า ลายพื้นฐานแบบง่ายๆทาให้รูปแบบผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นและไม่ล้าสมัย ซึ่งผู้วิจัยใช้แบบคัดเลือกลาย
จักสานเพื่อแสดงความต้องการของผู้ริโภคจากลวดลายต่างๆ ดังนี้

ตารางที่ ๔.๙ ตารางคัดเลือกลายจักสาน ประเภทลายสาน (คัดเลือกโดยผู้บริโภค)
ใช้ค่าคะแนนจากจานวนของผู้เลือกมากที่สุด (เลือกตอบแบบ Check list) ในการเลือกลายมาใช้ในการผลิต
แบบคัดเลือกลายจานวน ๑ ลาย เพื่อใช้สานขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ร่วมกับผ้าทอจันเสน (N=๕๐)

ลายกลุ่มที่ ๑
เลือกตอบ ๔๕ คน
ร้อยละ ๙๐ (อันดับ ๑)

เลือกตอบ ๑๙ คน

เลือกตอบ ๓๙ คน
ร้อยละ ๗๘ (อันดับ ๒)

เลือกตอบ ๓๑ คน

ลายกลุ่มที่ ๒
เลือกตอบ ๓๑ คน

เลือกตอบ ๑ คน

เลือกตอบ ๑๙ คน

ลายกลุ่มที่ ๓
เลือกตอบ ๒๕ คน

เลือกตอบ ๖ คน

ลายกลุ่มที่ ๔
เลือกตอบ ๓๓ คน
ร้อยละ ๖๖ (อันดับ ๓)

เลือกตอบ ๓ คน

เลือกตอบ ๑๔ คน

ผลการวิเคราะห์ตารางที่ ๔.๙ พบว่า การคัดเลือกลายทั้ง ๔ กลุ่ม ผู้บริโภคเลือกอันดับ ๑ คือ ลาย
กลุ่มที่ ๑ (ลายที่ ๑) จานวนผู้เลือกตอบ ๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ลายที่ได้รับเลือกอันดับ ๒ คือ ลาย
กลุ่มที่ ๑ (ลายที่ ๓) มีผู้เลือกตอบ ๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๘ ลายที่ได้รับเลือกอันดับ ๓ คือ ลายกลุ่มที่ ๔
ลายที่ ๑ จานวนผู้เลือกตอบ ๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๖ ดังนั้นจึงได้เลือกลายที่ ๑ มาออกแบบร่วมกับลาย
จักสานเพื่อให้มีรูปแบบสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค

๑.๒ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอจันเสนประเภทต่างๆ
ผ้าทอจันเสน เป็นผ้าทอมัดหมี่ ทอด้วยกี่กระตุก ส่วนใหญ่จะใช้เส้นใยจากธรรมชาติทั้งฝ้ายและไหม
ซึ่งได้รับความนิยมจากผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจในผ้าทอของไทยอย่างต่อเนื่องซึ่ง
เป็นผลมาจากการทอที่มีความปราณีต สวมใส่สบาย เป็นงานที่ใช้ฝีมือในการผลิตจากช่างทอผ้าที่มีทักษะสูง
ส่วนลวดลายที่ประดิษฐ์ขึ้นเป็นการคิดค้นจากสิ่งที่มีอยู่รอบๆชุมชน เช่น พืช คน สัตว์ สิ่งของ ประกอบไป
ด้วย ลายเต่า ลายผีเสื้อ ลายนกยูง ลายแมงมุม ลายผักกูด ลายดอกจอก ลายสน ลายกุญแจ ลายฉัตร
ลายเชิงเทียน ฯลฯ ดังนี้
๑.๒ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอจันเสนประเภทต่างๆ
ตารางที่ ๔.๑๐ ตารางวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เดิมผ้าทอจันเสน
รูปแบบผลิตภัณฑ์ (แบบเดิม)

วัสดุ
ฝ้ายและไหม
สังเคราะห์ถัก

รูปแบบและลวดลาย
-ถักขึ้นรูปจากหุ่นรูป
หมวก

การใช้สอย
ใช้สวมใส่หัว
ตามแฟชั่นทั่วไป

ฝ้ายแปรรูปจาก
ผ้าทอมือ

-ผ้าขาวม้า ลายตาราง

ใช้นุ่งและเช็ดตัว
ทั่วไป
ใช้ใส่เหรียญ
ทั่วไป

ฝ้ายแปรรูปจาก
ผ้าทอมือ

ทอจากฝ้ายและ
ไหมมัดหมี่

-กระเป๋าสตางค์ทาจาก
ผ้าขาวม้าเย็บเป็นทรง
สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม
-กระเป๋าทาจาก
ผ้าขาวม้าเย็บเป็น
ถุงทรงสี่เหลี่ยม
-ผ้าถุง ลายทอมัดหมี่

ใช้สอยใส่ของ
ส่วนตัวทั่วไป
ใช้นุ่ง สวมใส่
ทั่วไป
ใช้สวมใส่ใน
โอกาสต่างๆ

ผลการวิเคราะห์ ตารางที่ ๔.๑๐ ผลิตภัณฑ์เดิมผ้าทอจันเสน พบว่ารูปแบบเป็นการถักขึ้นรูปจาก
โครงสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น รูปหมวก ผ้าขาวม้า กระเป๋าสตางค์ ทาจากผ้าขาวม้าเย็บเป็นกระเป๋ารูปทรง
สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม ถุงทรงสี่เหลี่ยม และเป็นผ้าถุงสาเร็จในรูปแบบลายทอมัดหมี่ โดยผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฯ
ไม่เน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่เน้นการทอผ้าผืนเพื่อการจาหน่ายและเป็นผลิตภัณฑ์หลักของชุมชน

ตอนที่ ๒ เพื่อศึกษาลวดลายผ้าทอจันเสนสาหรับออกแบบผลิตภัณฑ์จักสานใบตองกล้วย
ศึกษาจากการลงพื้นที่ภาคสนามที่วัดจันเสน สัมภาษณ์ช่างทอผ้า ถ่ายภาพการทอและลวดลายผ้าทอ
เพื่อวิเคราะห์ในด้านต่างๆ และจัดกลุ่มลาย ดังรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ ๔.๑๑ ลวดลายผ้าทอจันเสน กลุ่มลายดั้งเดิม
รูปแบบลาย

เทคนิคการทอ

รูปแบบและลวดลาย
ลายผักกูด เป็นการทอผ้าแบบทอจากการ
มัดหมี่ มีด้ายยืนและด้ายที่มัดหมี่ใส่ไว้ใน
กระสวย เป็นหลักในการทอ

ทอมัดหมี่ ๒ ตะกรอ

-การมัดหมี่ คือการทาลวดลายของผืนผ้ า
โดยการใช้ วัส ดุ กัน น้ ามั ดกลุ่ ม เส้ น ฝ้ ายให้
เกิดเป็นลวดลายต่างๆตามต้องการ แล้วจึง
นาฝ้ายไปย้อมน้าสี เมื่อแก้วัสดุกันน้าออก
จึ ง เกิ ด สี ที่ แ ตกต่ า งกั น ซึ่ ง หากต้ อ งการ
เพียง 2 สี จะแก้วัสดุมัดฝ้ายเพียงครั้งเดียว
หากต้ อ งการหลายสี ให้ แ ก้ มั ด วัส ดุ ห ลาย
ครั้ง
-ลายปลาเสือตอ (ปั จจุบัน) เป็นการทอผ้า
แบบทอจากการมัดหมี่

ทอมัดหมี่ ๒ ตะกรอ

ทอมัดหมี่ ๒ ตะกรอ

ลายจั น ทวารวดี เป็ น การทอผ้ า แบบ
ทอจากการมัดหมี่

ลวดลายผ้าทอจันเสน กลุ่มลายดั้งเดิม (ต่อ)
ชื่อลาย

เทคนิคการทอ

รูปแบบและลวดลาย

ทอมัดหมี่ ๒ ตะกรอ

ลายลูกแก้ว ทอจากฝ้ายหรือไหมที่มัดหมี่

ทอมัดหมี่ ๒ ตะกรอ

ลายฉัตรจันเสน ทอจากฝ้ายหรือไหมที่
มัดหมี่

ทอมัดหมี่ ๒ ตะกรอ

ลายลูกจันทร์ ทอจากฝ้ายหรือไหมที่
มัดหมี่

ทอมัดหมี่ ๒ ตะกรอ

ลายลูกจันทร์รูปแบบดั้งเดิม เมื่อมีการทอ
สืบทอดมาเป็นเวลานาน ทาให้รูปทรงลูก
จันทร์เปลี่ยนไป แต่การจัดวางเหมือนเดิม
โดยทอจากฝ้ายหรือไหมที่มัดหมี่

ลวดลายผ้าทอจันเสน กลุ่มลายดั้งเดิม (ต่อ)
ชื่อลาย

เทคนิคการทอ

รูปแบบและลวดลาย

ทอมัดหมี่ ๒ ตะกรอ

ลายปลาเสือตอ (รูปแบบดั้งเดิม)
ทอจากฝ้ายหรือไหมที่มัดหมี่

ลายผักกูด

รูปแบบลายดั้งเดิมแต่มีการประยุกต์จัด
วางลายใหม่ ทอจากฝ้ายหรือไหมที่
มัดหมี่

ทอมัดหมี่ ๒ ตะกรอ

ลายเชิงเทียน
ทอจากฝ้ายหรือไหมที่มัดหมี่

ลวดลายผ้าทอจันเสน กลุ่มลายดั้งเดิม (ต่อ)
ชื่อลาย

เทคนิคการทอ

รูปแบบและลวดลาย

ทอมัดหมี่ ๒ ตะกรอ

ลายกุญแจ
ทอจากฝ้ายหรือไหมที่มัดหมี่

ทอมัดหมี่ ๒ ตะกรอ

ลายยอดสน
ทอจากฝ้ายหรือไหมที่มัดหมี่

ทอมัดหมี่ ๒ ตะกรอ

ลายขนมปังลูกศร
ทอจากฝ้ายหรือไหมที่มัดหมี่

ผลการวิเคราะห์ ตารางที่ ๔.๑๑ ลวดลายผ้าทอจันเสน กลุ่มลายดั้งเดิม พบว่า ลวดลายผ้าทอจัน
เสน กลุ่มลายดั้งเดิม มีการออกแบบลวดลายจากสิ่งที่พบในธรรมชาติ เช่น ลายปลาเสือตอ ลายลูกจันทร์
ลายจากลวดลายเมืองเก่าจันเสน ฯลฯ และมีการทอสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งแม้ว่าจะมีการทอตามรูปแบบ
ลายเดิม แต่บางครั้งช่างทอก็นึกดัดแปลงบ้าง โดยพบในหลายลายทั้งลายปลาเสือตอ และลายลูกจันทร์ เป็นต้น

ตารางที่ ๔.๑๒ ลวดลายผ้าทอจันเสน กลุ่มลายประดิษฐ์ใหม่
ชื่อลาย

เทคนิคการทอ

รูปแบบและลวดลาย

ทอมัดหมี่ ๒ ตะกรอ

ลายประดิษฐ์
ทอจากฝ้ายหรือไหมที่มัดหมี่

ทอมัดหมี่ ๒ ตะกรอ

ลายประดิษฐ์
ทอจากฝ้ายหรือไหมที่มัดหมี่

ทอมัดหมี่ ๒ ตะกรอ

ลายพิพิธภัณฑ์จันเสน
ทอจากฝ้ายหรือไหมที่มัดหมี่

ผลการวิเคราะห์ตารางที่ ๔.๑๒ ลวดลายผ้าทอจันเสน กลุ่มลายประดิษฐ์ใหม่ พบว่า เป็นการทอ
มัดหมี่ ๒ ตะกรอ ประกอบด้วย ลายประดิษฐ์ด้วยการจัดองค์ประกอบลายตามจินตนาการของช่างทอที่มีความ
ชานาญสูง และสามารถประยุกต์ลวดลายจากรูปแบบลวดลายเดิมเป็นรูปทรงต่างๆได้ นอกจากนี้มีลายที่
ออกแบบใหม่เพิ่มขึ้น คือ ลายพิพิธภัณฑ์จันเสน ซึ่งจัดเป็นลายที่ใช้ทักษะในการคิดสร้างสรรค์ลวดลายจาก
มรดกภูมิปัญญาได้ในขั้นสูง

ดังนั้นในการศึกษาผลิตภัณฑ์จักสานประเภทต่างๆที่ เหมาะสมในการนามาสร้างสรรค์ร่วมกับผ้าทอ
จัน เสนให้มีรูปแบบสอดคล้องกับ ความต้องการของผู้บริโภค นอกจากรูปแบบของจักสานแล้วยังต้องคานึง
ลวดลายของผ้าทอด้วย จึงใช้การคัดเลือกลายจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ เกี่ยวกับลายที่ได้รับความนิยม
จากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์มากที่สุด เพื่อนามาออกแบบร่วมกับผลิตภัณฑ์จักสาน ซึ่งลายที่ได้รับการคัดเลือก คือลาย
ปลาเสือตอและลายจันทวารวดี และลายผักกูด ดังนั้นลายดังกล่าวจึงได้นามาออกแบบร่วมกับ จักสานเพื่อให้
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการผสมผสานระหว่างผ้าทอจันเสนกับจักสานได้อย่างเหมาะสมและเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้
สอยได้จริงในชีวิตประจาวัน
ตอนที่ ๓ เพื่อสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์จักสานใบตองกล้วยลวดลายผ้าทอจันเสน
ผู้วิจัยแยกเป็น ๒ ขั้นตอน คือขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์และขั้นตอนการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์
ขั้น การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ จั ก สานใบตองกล้ ว ยลวดลายผ้ าทอจั น เสน เป็ น ขั้ น ตอนการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ระยะแรก ซึ่งมีการคัดเลื อกผลิตภัณฑ์จากการสั งเกตและสัมภาษณ์ ความต้องการผลิตภัณฑ์ ของ
ผู้บริโภค นักท่องเที่ยวที่สนใจผลิตภัณฑ์จักสานและผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ในแหล่งขายของที่ระลึก แหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดนครสวรรค์ และสรุปประเภทผลิตภัณฑ์สาหรับการออกแบบได้ จานวน ๗ ประเภท ได้แก่ กระเป๋า
สะพาย กระเป๋าถือ กระเป๋าสตางค์ กล่องทิชชู่ หมวก กรอบรูป ปกสมุด จึงนามาออกแบบผลิตภัณฑ์จัก
สานใบตองกล้วยผสมผสานลวดลายผ้าทอจันเสนประเภทละ ๕ แบบ และคัดเลือกให้เหลือประเภทละ ๒
รูปแบบจากแบบเลือกตอบ (Check list) เพื่อนาไปเขียนแบบและสร้างต้นแบบ ตามกระบวนการดังนี้
ขั้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ (ประเภทละ ๕ แบบ)
ประเภทที่ ๑ กระเป๋าสะพาย

แนวคิดการออกแบบ
กาหนดแนวคิ ดจากการผสมผสานผ้ าทอ จั น
เสน ลาย ป ลาเสื อต อกั บ จั ก ส าน แล ะใช้
องค์ ป ระกอบของศิ ล ปะในการจั ด วางแบบ
สมดุ ล ระหว่ า งผ้ า ทอจั น เสนกั บ ลายจั ก สาน
ส่ ว นด้ านบนของกระเป๋ามีล ายผั กกู ด ประดั บ
เป็นลวดลายสวยงาม

ภาพที่ ๔.๑ กระเป๋าสะพายอัตลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์ รูปแบบที่ ๑
ใช้แนวคิดการออกแบบจากลวดลายในผ้าทอจันเสนผสมผสานลายจักสานใบกล้วย

แนวคิดการออกแบบ
กาหนดแนวคิดจากการผสมผสาน
ผ้าทอจันเสนลายลายปลาเสือตอ
กับ จัก สาน และใช้ อ งค์ ป ระกอบ
ของศิลปะทวารวดีจากรูปเหรียญ
ในการตกแต่งบนฝากระเป๋าและ
ถั ก ขอบกระเป๋ า โดยรอบ เพื่ อ
ความสวยงามและแข็งแรงยิ่งขึ้น
ภาพที่ ๔.๒ กระเป๋าสะพายอัตลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์ รูปแบบที่ ๒
ใช้แนวคิดการออกแบบจากการผสมผสานผ้าทอจันเสน จักสานใบกล้วย และเหรียญทวารวดี
แนวคิดการออกแบบ
ก าหนดแนวคิ ด จากการผสมผสานผ้ าทอจั น เสน
ลวดลายจันทวารวดี กับลายจักสาน ซึ่งสามารถใช้
กับลายสานแบบลายขัดทั่วไป เพื่อไม่ให้ ลายสาน
โดดเด่นกว่าลายผ้ า โดยกาหนดให้ สั ดส่ วนอยู่ใน
ปริม าณเท่ ากั น ความน่ า สนใจของกระเป๋ านี้ จึ ง
รวมถึงการออกแบบรูปแบบกระเป๋าตามสมัยนิยม
ภาพที่ ๔.๓ กระเป๋าสะพายอัตลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์ รูปแบบที่ ๓

แนวคิดการออกแบบ
กาหนดแนวคิดจากการผสมผสานผ้าทอจันเสน
ลวดลายผั ก กูด ร่ว มกั น โดยใช้ เทคนิ คการสาน
ลายผั ก กู ด และน ามาเย็ บ ติ ด บนกระเป๋ า เพิ่ ม
ความสวยงามและแสดงอัตลักษณ์ได้ดียิ่งขึ้น

ภาพที่ ๔.๔ กระเป๋าสะพายอัตลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์ รูปแบบที่ ๔
ใช้แนวคิดการออกแบบจากการผสมผสานลวดลายผ้าทอจันเสนกับจักสานใบกล้วย

กาหนดแนวคิดจากการผสมผสานผ้ า
ทอจันเสนลวดลายผักกูดร่วมกัน และ
นามาเย็บติดบนกระเป๋า

ภาพที่ ๔.๕ กระเป๋าสะพายอัตลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์ รูปแบบที่ ๕
ใช้แนวคิดการออกแบบจากการผสมผสานลวดลายผ้าทอจันเสนกับจักสานใบกล้วย

ประเภทที่ ๒ กระเป๋าถือหิ้ว

กาหนดแนวคิดจากการผสมผสาน
ผ้ าทอจั น เสนลวดลายปลาเสื อ ตอ
ร่วมกับกระเป๋าจักสานลายขัดสอง
และน ามาเย็ บ ติ ด บนด้ านล่ างของ
กระเป๋า

ภาพที่ ๔.๖ กระเป๋าถือหิ้วอัตลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์ รูปแบบที่ ๑
ใช้แนวคิดการออกแบบจากการผสมผสานลวดลายผ้าทอจันเสนกับจักสานใบกล้วย

กาหนดแนวคิดจากการผสมผสาน
ผ้ าทอจั น เสนลวดลายปลาเสื อ ตอ
ร่วมกับกระเป๋าจักสานลายขัดสอง
และนามาเย็บติดบนด้านหน้าของ
กระเป๋า ทั้งสองด้าน
ภาพที่ ๔.๗ กระเป๋าถือหิ้วอัตลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์ รูปแบบที่ ๒
ใช้แนวคิดการออกแบบจากการผสมผสานลวดลายผ้าทอจันเสนกับจักสานใบกล้วย

ก าหนดแนวคิ ด จากการผสมผสานผ้ า ทอจั น เสน
ลวดลายปลาเสือตอร่วมกับกระเป๋าจักสานลายขัด
สอง และนามาเย็บติดบนด้านหน้าของกระเป๋า ทั้ง
สองด้าน และใช้ลายขดทวารวดีเย็บติดประดับบน
กระเป๋าเพิ่มความโดดเด่นและสวยงามขึ้น
ภาพที่ ๔.๘ กระเป๋าถือหิ้วอัตลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์ รูปแบบที่ ๓
ใช้แนวคิดการออกแบบจากการผสมผสานลวดลายผ้าทอจันเสนกับจักสานใบกล้วย

กาหนดแนวคิดจากการผสมผสานผ้าทอจั น
เสนลวดลายปลาเสือตอร่วมกับกระเป๋าจัก
สานลายขั ด สอง และน ามาเย็ บ ติ ด บน
ด้านหน้าของกระเป๋า ทั้งสองด้าน

ภาพที่ ๔.๙ กระเป๋าถือหิ้วอัตลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์ รูปแบบที่ ๔
ใช้แนวคิดการออกแบบจากการผสมผสานลวดลายผ้าทอจันเสนกับจักสานใบกล้วย

กาหนดแนวคิดจากการผสมผสานผ้าทอจั น
เสนลวดลายปลาเสื อ ตอร่ ว มกั บ กระเป๋ า
จั ก สานลายพื้ น ฐาน โดยออกแบบเป็ น
รูป ทรงสี่ เหลี่ ย มหุ้ ม ผ้ าทอ ส่ ว นด้ านในเป็ น
กระเป๋ า จั ก สาน ซึ่ ง เป็ น การออกแบบที่
แก้ ปั ญ หาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เดิ ม คงเหลื อ จึงน ามา
ออกแบบปรับปรุงให้ เกิดความใหม่ ขึ้น เพิ่ ม
ความสวยงามขึ้น
ภาพที่ ๔.๑๐ กระเป๋าถือหิ้วอัตลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์ รูปแบบที่ ๕
ใช้แนวคิดการออกแบบจากการผสมผสานลวดลายผ้าทอจันเสนกับจักสานใบกล้วย
ประเภทที่ ๓ กระเป๋าสตางค์
กาหนดแนวคิดจากการผสมผสานผ้าทอ
จั น เสนลวดลายจั น ทวารวดี ร่ ว มกั บ
กระเป๋าจักสานลายขัดสอง มีฝาปิดเปิด
ด้านบน ท าสี เข้ มอ่อ นเพื่ อให้ เกิด ความ
แตกต่างของผิวจักสาน

ภาพที่ ๔.๑๑ กระเป๋าสตางค์อัตลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์ รูปแบบที่ ๑
ใช้แนวคิดการออกแบบจากการผสมผสานลวดลายผ้าทอจันเสนกับจักสานใบกล้วย
กาหนดแนวคิดจากการผสมผสานผ้าทอ
จั น เสนลวดลายปลาเสื อ ตอร่ ว มกั บ
กระเป๋ า จั ก สานลายขั ด สอง มี ฝ าปิ ด
ด้านบน และเพิ่มความสวยงามด้วยการ
สลับลายสานทั้งสี่ด้าน
ภาพที่ ๔.๑๒ กระเป๋าสตางค์อัตลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์ รูปแบบที่ ๒
ใช้แนวคิดการออกแบบจากการผสมผสานลวดลายผ้าทอจันเสนกับจักสานใบกล้วย

กาหนดแนวคิดจากการผสมผสานผ้าทอ
จั น เสนลวดลายปลาเสื อ ตอร่ ว มกั บ
กระเป๋ า จั ก สานลายขั ด สอง มี ฝ าปิ ด
ด้ านบน และฐานของกระเป๋ า หุ้ ม ลาย
จักสานเพื่อเพิ่มความแข็งแรง

ภาพที่ ๔.๑๓ กระเป๋าสตางค์อัตลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์ รูปแบบที่ ๓
ใช้แนวคิดการออกแบบจากการผสมผสานลวดลายผ้าทอจันเสนกับจักสานใบกล้วย

ก าหนดแนวคิ ด จากการผสมผสาน
ผ้ า ทอจั น เสนลวดลายปลาเสื อ ตอ
โดยรูปแบบกระเป๋าขึ้นรูปจากผ้าทอ
และออกแบบให้ มี ฝ าปิ ด คาดกลาง
กระเป๋ า โดยใช้ วั ส ดุ จั ก สานเพื่ อ ให้
รูปแบบมีความทันสมัย ใช้งานง่าย
ภาพที่ ๔.๑๔ กระเป๋าสตางค์อัตลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์ รูปแบบที่ ๔
ใช้แนวคิดการออกแบบจากการผสมผสานลวดลายผ้าทอจันเสนกับจักสานใบกล้วย

กาหนดแนวคิดจากการผสมผสานผ้า
ท อจั น เสน ลวดลายป ลาเสื อ ต อ
ร่วมกับกระเป๋าจักสานลายขัดสอง
มี ฝ าปิ ด ด้ า นบน และมี ก ระดุ ม ปิ ด
ด้านข้ าง ส่ ว นด้ านบนมี ล ายสานผ้ า
ทอจันเสนเพิ่มความสวยงาม
ภาพที่ ๔.๑๕ กระเป๋าสตางค์อัตลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์ รูปแบบที่ ๕
ใช้แนวคิดการออกแบบจากการผสมผสานลวดลายผ้าทอจันเสนกับจักสานใบกล้วย

ประเภทที่ ๔ กล่องทิชชู

กาหนดแนวคิดจากการผสมผสานผ้าทอ
จั น เสนลวดลายปลาเสื อ ตอกั บ งานจั ก
สาน โดยออกแบบเป็นกล่องใส่กระดาษ
ทิชชู่ รูปทรง ๖ เหลี่ยม หุ้มลายปลาเสือ
ตอไว้ ด้ า นใน ส่ ว นลายจั ก สานหุ้ ม ด้ า น
นอกของกล่ อ ง และเปิ ด -ปิ ด ด้ า นข้ า ง
สาหรับใส่กระดาษทิชชู่

ภาพที่ ๔.๑๖ กล่องกระดาษทิชชูอัตลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์ รูปแบบที่ ๑
ใช้แนวคิดการออกแบบจากการผสมผสานลวดลายผ้าทอจันเสนกับจักสานใบกล้วย

กาหนดแนวคิดจากการผสมผสานผ้าทอ
จั น เสนลวดลายปลาเสื อ ตอกั บ งานจั ก
สาน โดยออกแบบเป็นกล่องใส่กระดาษ
ทิชชู่ รูปทรง ๖ เหลี่ยม หุ้มลายปลาเสือ
ตอไว้ ด้ า นใน ส่ ว นลายจั ก สานหุ้ ม ด้ า น
นอกของกล่ อ ง และเปิ ด -ปิ ด ด้ า นข้ า ง
สาหรับใส่กระดาษทิชชู่

ภาพที่ ๔.๑๗ กล่องกระดาษทิชชูอัตลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์ รูปแบบที่ ๒
ใช้แนวคิดการออกแบบจากการผสมผสานลวดลายผ้าทอจันเสนกับจักสานใบกล้วย

กาหนดแนวคิดจากการผสมผสานผ้าทอ
จั น เสนลวดลายปลาเสื อ ตอกั บ งานจั ก
สาน โดยออกแบบเป็นกล่องใส่กระดาษ
ทิชชู่ รูปทรง ๖ เหลี่ยม หุ้มลายปลาเสือ
ตอไว้ด้านล่างตามแบบ ส่วนลายจักสาน
ได้ออกแบบให้อยู่ด้านในของกล่อง และ
เปิด-ปิดด้านข้างสาหรับใส่กระดาษทิชชู่
ภาพที่ ๔.๑๘ กล่องกระดาษทิชชูอัตลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์ รูปแบบที่ ๓
ใช้แนวคิดการออกแบบจากการผสมผสานลวดลายผ้าทอจันเสนกับจักสานใบกล้วย

กาหนดแนวคิดจากการผสมผสานผ้า
ทอจันเสนลวดลายปลาเสือตอกับงาน
จั ก สาน โดยออกแบบเป็ น กล่ อ งใส่
กระดาษทิชชู่ รูปทรง ๖ เหลี่ยมคล้าย
เม็ ด ลู ก ปั ด โดยออกแบบให้ ล ายจั ก
สานสลับกับลายปลาเสือตอ และเปิดปิดด้านข้างสาหรับใส่กระดาษทิชชู่
ภาพที่ ๔.๑๙ กล่องกระดาษทิชชูอัตลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์ รูปแบบที่ ๔
ใช้แนวคิดการออกแบบจากการผสมผสานลวดลายผ้าทอจันเสนกับจักสานใบกล้วย
กาหนดแนวคิดจากการผสมผสานผ้ าทอจั น
เสนลวดลายปลาเสือตอกับงานจักสาน โดย
ออกแบบเป็นกล่องใส่กระดาษทิชชู่ รูปทรง
กลม หุ้ มลายปลาเสื อตอไว้ด้านนอก หุ้ มจัก
สานด้านล่ าง ส่ ว นด้านบนส าหรับ เปิ ด -ปิ ด
กล่องเพื่อใส่กระดาษทิชชู่
ภาพที่ ๔.๒๐ กล่องกระดาษทิชชูอัตลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์ รูปแบบที่ ๕
ใช้แนวคิดการออกแบบจากการผสมผสานลวดลายผ้าทอจันเสนกับจักสานใบกล้วย

ประเภทที่ ๕ หมวก
กาหนดแนวคิดจากการผสมผสาน
ผ้ าทอจั น เสนลวดลายปลาเสื อ ตอ
กับ งานจัก สาน โดยออกแบบเป็ น
หมวก มี ล ายจั ก สานสลั บ กั บ ลาย
ปลาเสื อตอตามแบบ และเย็บ โชว์
แนวตะเข็บ
ภาพที่ ๔.๒๑ หมวก อัตลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์ รูปแบบที่ ๑
ใช้แนวคิดการออกแบบจากการผสมผสานลวดลายผ้าทอจันเสนกับจักสานใบกล้วย

กาหนดแนวคิดจากการผสมผสานผ้า
ทอจั น เสนลวดลายปลาเสื อ ตอกั บ
งานจักสาน โดยออกแบบเป็นหมวก
มีลายจักสานสลับกับลายปลาเสือตอ
ตามแบบ และเย็บโชว์แนวตะเข็บ

ภาพที่ ๔.๒๒ หมวก อัตลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์ รูปแบบที่ ๒
ใช้แนวคิดการออกแบบจากการผสมผสานลวดลายผ้าทอจันเสนกับจักสานใบกล้วย
กาหนดแนวคิดจากการผสมผสานผ้า
ทอจั น เสนลวดลายปลาเสื อ ตอ โดย
ออกแบบเป็นหมวก มีลาย จักสาน
สลับกับลายปลาเสือตอตามแบบ โดย
ลายจักสานได้ออกแบบให้อยู่ด้านหน้า
เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ยึ ด โครงสร้ า งหลั ก ให้
แข็งแรง และเย็บโชว์แนวตะเข็บ
ภาพที่ ๔.๒๓ หมวก อัตลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์ รูปแบบที่ ๓
ใช้แนวคิดการออกแบบจากการผสมผสานลวดลายผ้าทอจันเสนกับจักสานใบกล้วย

กาหนดแนวคิ ดจากการผสมผสาน
ผ้ า ทอจั น เสนลวดลายปลาเสื อ ตอ
โดยออกแบบเป็ น หมวก มี ล าย
จักสานสลับกับลายปลาเสือตอตาม
แบบ และเย็บโชว์แนวตะเข็บ

ภาพที่ ๔.๒๔ หมวก อัตลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์ รูปแบบที่ ๔
ใช้แนวคิดการออกแบบจากการผสมผสานลวดลายผ้าทอจันเสนกับจักสานใบกล้วย

กาหนดแนวคิดจากการผสมผสานผ้า
ทอจั น เสนกั บ ลวดลายปลาเสื อ ตอ
โดยออกแบ บ เป็ น ห มวก มี ล าย
จักสานอยู่ด้านหน้า ลายปลาเสือตอ
ได้ออกแบบให้เป็นส่วนสวมหัว ตาม
แบบ และเย็บโชว์แนวตะเข็บ

ภาพที่ ๔.๒๕ หมวก อัตลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์ รูปแบบที่ ๕
ใช้แนวคิดการออกแบบจากการผสมผสานลวดลายผ้าทอจันเสนกับจักสานใบกล้วย

ประเภทที่ ๖ กรอบรูป
กาหนดแนวคิดจากการผสมผสานผ้าทอ
จันเสนลวดลายปลาเสือตอกับลวดลาย
จักสานใบกล้วย โดยออกแบบเป็นกรอบ
รูป มีลายจักสานสลับกับ ผ้าทอลายปลา
เสือตอตามแบบ และเย็บโชว์แนวตะเข็บ

ใช้แนวคิดการออกแบบจากการผสมผสานลวดลายผ้าทอจันเสนกับจักสานใบกล้วย
กาหนดแนวคิดจากการผสมผสานผ้าทอ
จันเสนลวดลายปลาเสือตอกับลวดลาย
จักสานใบกล้วย โดยออกแบบเป็นกรอบ
รูป มีลายจักสานสลับกับ ผ้าทอลายปลา
เสือตอตามแบบ และเย็บโชว์แนวตะเข็บ

ภาพที่ ๔.๒๗ กรอบรูป อัตลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์ รูปแบบที่ ๒
ใช้แนวคิดการออกแบบจากการผสมผสานลวดลายผ้าทอจันเสนกับจักสานใบกล้วย
กาหนดแนวคิดจากการผสมผสานผ้าทอ
จันเสนลวดลายปลาเสือตอกับลวดลาย
จักสานใบกล้วย โดยออกแบบเป็นกรอบ
รูป มีขาตั้งกรอบรูปอยู่ภายในกรอบจัก
สานและมี กรอบผ้ าทอลายปลาเสื อตอ
ครอบทั บ ตามแบบ และเย็ บ โชว์ แ นว
ตะเข็บ
ภาพที่ ๔.๒๘ กรอบรูป อัตลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์ รูปแบบที่ ๓
ใช้แนวคิดการออกแบบจากการผสมผสานลวดลายผ้าทอจันเสนกับจักสานใบกล้วย

กาหนดแนวคิดจากการผสมผสานผ้าทอ
จันเสนลวดลายปลาเสือตอกับลวดลาย
จักสานใบกล้วย โดยออกแบบเป็นกรอบ
รูปปิดทับด้วยจักสานลายเปียโดยรอบ มี
ลวดลายแบบศิล ปะทวารวดีประดับอยู่
ข้างกรอบรูป และด้านล่างหุ้มผ้าทอลาย
ปลาเสื อตอตามแบบ และเย็บโชว์แนว
ตะเข็บ

ภาพที่ ๔.๒๙ กรอบรูป อัตลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์ รูปแบบที่ ๔
ใช้แนวคิดการออกแบบจากการผสมผสานลวดลายผ้าทอจันเสนกับจักสานใบกล้วย

กาหนดแนวคิดจากการผสมผสานผ้า
ทอจั น เสนลวดลายปลาเสื อ ตอกั บ
ล ว ด ล าย จั ก ส าน ใบ ก ล้ ว ย โด ย
ออกแบบเป็นกรอบรูป มีขาตั้ง มีลาย
จั ก สานลายเปี ย เป็ น กรอบโดยรอบ
ส่วนกรอบภายในผ้าทอลายปลาเสือ
ตอตามแบบ

ภาพที่ ๔.๓๐ กรอบรูป อัตลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์ รูปแบบที่ ๕
ใช้แนวคิดการออกแบบจากการผสมผสานลวดลายผ้าทอจันเสนกับจักสานใบกล้วย

ประเภทที่ ๗ สมุดโน๊ต
กาหนดแนวคิดจากการผสมผสานผ้าทอ
จันเสนลวดลายปลาเสือตอกับลวดลาย
จักสานใบกล้วย โดยออกแบบเป็น สมุด
บันทึก ที่บรรจุในกล่องจักสานลายสอง
บ ริ เ วณ ขอบ กล่ อ งถั ก ริ ม เพื่ อความ
แข็งแรง
ภาพที่ ๔.๓๑ ปกสมุดบันทึก อัตลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์ รูปแบบที่ ๑
ใช้แนวคิดการออกแบบจากการผสมผสานลวดลายผ้าทอจันเสนกับจักสานใบกล้วย
กาหนดแนวคิดจากการผสมผสานผ้าทอ
จันเสนลวดลายปลาเสือตอกับลวดลาย
จักสานใบกล้วย โดยออกแบบเป็น สมุด
บันทึก ที่บรรจุในกล่องจักสานลายสอง
บริ เ วณ ขอบ กล่ อ งถั ก ริ ม เพื่ อความ
แข็งแรง
ภาพที่ ๔.๓๒ ปกสมุดบันทึก อัตลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์ รูปแบบที่ ๒
ใช้แนวคิดการออกแบบจากการผสมผสานลวดลายผ้าทอจันเสนกับจักสานใบกล้วย

กาหนดแนวคิดจากการผสมผสานผ้าทอ
จั น เสนลวดลาย ผั ก กู ด กั บ ลวดลาย
จักสานใบกล้วย โดยออกแบบเป็น สมุด
บันทึก มีลายเปียประดับที่ปกสมุด และ
มีสายรัดคาดสมุดโดยรอบพร้อมกระดุม
ภาพที่ ๔.๓๓ ปกสมุดบันทึก อัตลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์ รูปแบบที่ ๓
ใช้แนวคิดการออกแบบจากการผสมผสานลวดลายผ้าทอจันเสนกับจักสานใบกล้วย

กาหนดแนวคิดจากการผสมผสาน
ผ้าทอจันเสนลวดลายปลาเสือตอกับ
ลวดล ายจั ก สาน ใบ ก ล้ ว ย โด ย
ออกแบบเป็นสมุดบันทึกปิดทับด้วย
ผ้ า ทอลายปลาเสื อ ตอทั้ ง เล่ ม มี
จั ก สานที่ ได้ อ อกแบบเป็ น กระเป๋ า
ข้ า งส าหรั บ ใส่ ป ากกาได้ และมี
กระดุมพร้อมสายรัด

ภาพที่ ๔.๓๔ ปกสมุดบันทึก อัตลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์ รูปแบบที่ ๔
ใช้แนวคิดการออกแบบจากการผสมผสานลวดลายผ้าทอจันเสนกับจักสานใบกล้วย

กาหนดแนวคิดจากการผสมผสาน
ผ้ า ทอจั น เสนลวดลายผั ก กู ด กั บ
ลวดลายจั ก สานใบกล้ ว ย โดย
ออกแบบเป็ น สมุ ด บั น ทึ ก ปิ ด ทั บ
ด้ ว ยผ้ า ทอลายผั ก กู ด ทั้ ง เล่ ม มี
จักสานที่ได้ ออกแบบเป็ นกระเป๋ า
ทรงกลมสาหรับใส่ปากกาได้ และ
เย็บตะเข็บโชว์เส้นด้าย

ภาพที่ ๔.๓๕ ปกสมุดบันทึก อัตลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์ รูปแบบที่ ๕
ใช้แนวคิดการออกแบบจากการผสมผสานลวดลายผ้าทอจันเสนกับจักสานใบกล้วย

ในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ ได้สร้างแบบคัดเลือกผลิตภัณฑ์จากจานวน ๗ ประเภท และเลือกประเภท
ละ ๒ รูปแบบตามผลการคัดเลือกจากแบบคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่แสดงด้วยภาพเหมือนผลิตภัณฑ์ เพื่อนาไป
เขียนแบบและสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ใช้สอย
ตารางที่ ตารางที่ ๔.๑๓ แบบคัดเลือกประเภทผลิตภัณฑ์ จากกลุ่มผู้บริโภคที่สนใจผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกและ
ผลิตภัณฑ์ใช้สอย ที่ร้านจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ จานวน ๕๐ คน
ประเภทผลิตภัณฑ์กระเป๋าสะพาย

เลือก ๔๙ คน
(อันดับ ๑)

เลือก ๔๕ คน
(อันดับ ๒)

จานวนผู้คัดเลือก N=๕๐

เลือก ๔๔ คน

เลือก ๔๐ คน

เลือก ๓๙ คน

สรุ ป ตารางที่ ๔.๑๓ พบว่ากระเป๋ าสะพายรู ป แบบที่ ๑ ได้ รับ เลื อ กอั น ดั บ ๑ ส่ ว นรูป แบบที่ ๒
ผู้บริโภคเลือกอัน ดับ ๒ จึงได้นามาสร้างต้นแบบผลิ ตภัณฑ์จักสานใบตองกล้ วยลวดลายผ้าทอจันเสน เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจและถ่ายทอดสู่ชุมชนต่อไป
ตารางที่ ตารางที่ ๔.๑๔ แบบคัดเลือกผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋าถือหิ้ว
ประเภทผลิตภัณฑ์กระเป๋าถือหิ้ว

เลือก ๕๐ คน
(อันดับ ๑)

เลือก ๓๕ คน

จานวนผู้คัดเลือก N=๕๐

เลือก ๔๒ คน

เลือก ๔๐ คน

เลือก ๔๕ คน
(อันดับ ๒)

สรุป ตารางที่ ๔.๑๔ พบว่ากระเป๋าถือหิ้ ว รูปแบบที่ ๑ ได้รับเลือกอันดับ ๑ จานวน ๕๐ คน ส่วน
รูปแบบที่ ๕ ผู้บริโภคเลือกอันดับ ๒ จานวน ๔๕ คน จึงได้นามาสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์จักสานใบตองกล้วย
ลวดลายผ้าทอจันเสน เพื่อประเมินความพึงพอใจและถ่ายทอดสู่ชุมชนต่อไป

ตารางที่ ตารางที่ ๔.๑๕ แบบคัดเลือกผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋าสตางค์
ผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋าสตางค์

เลือก ๔๕ คน
(อันดับ ๑)

เลือก ๔๔ คน
(อันดับ ๒)

เลือก ๔๑ คน

จานวนผู้คัดเลือก N=๕๐

เลือก ๔๐ คน

เลือก ๔๒ คน

สรุป ตารางที่ ๔.๑๕ พบว่ากระเป๋าสตางค์ รูปแบบที่ ๑ ได้รับเลือกอันดับ ๑ จานวน ๔๕ คน ส่วน
รูปแบบที่ ๒ ผู้บริโภคเลือกอันดับ ๒ จานวน ๔๔ คน จึงได้นามาสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์จักสานใบตองกล้วย
ลวดลายผ้าทอจันเสน เพื่อประเมินความพึงพอใจและถ่ายทอดสู่ชุมชน
ตารางที่ ตารางที่ ๔.๑๖ แบบคัดเลือกผลิตภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษทิชชู
ประเภทผลิตภัณฑ์

เลือก ๕๐ คน
(อันดับ ๑)

เลือก ๕๗ คน

จานวนผู้คัดเลือก N=๕๐

เลือก ๔๙ คน
(อันดับ ๒)

เลือก ๔๕ คน

เลือก ๓๕ คน

สรุป ตารางที่ ๔.๑๖ พบว่ากล่องกระดาษทิชชู รูปแบบที่ ๑ ได้รับเลือกอันดับ ๑ จานวน ๕๐ คน
ส่วนรูปแบบที่ ๓ ผู้บริโภคเลือกอันดับ ๒ จานวน ๔๙ คน จึงได้นามาสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์จักสานใบตอง
กล้วยลวดลายผ้าทอจันเสน เพื่อประเมินความพึงพอใจและถ่ายทอดสู่ชุมชน

ตารางที่ ตารางที่ ๔.๑๗ แบบคัดเลือกผลิตภัณฑ์ประเภทหมวก
ประเภทผลิตภัณฑ์

เลือก ๔๘ คน
(อันดับ ๑)

เลือก ๔๒ คน

จานวนผู้คัดเลือก N=๕๐

เลือก ๔๓ คน

เลือก ๔๐ คน

เลือก ๔๕ คน
(อันดับ ๒)

สรุป ตารางที่ ๔.๑๗ พบว่าหมวก รูปแบบที่ ๑ ได้รับเลือกอันดับ ๑ จานวน ๔๘ คน ส่วนรูปแบบที่ ๕
ผู้บริโภคเลือกอันดับ ๒ จานวน ๔๕ คน จึงได้นามาสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์จักสานใบตองกล้วยลวดลายผ้าทอ
จันเสน เพื่อประเมินความพึงพอใจและถ่ายทอดสู่ชุมชน
ตารางที่ ตารางที่ ๔.๑๘ แบบคัดเลือกผลิตภัณฑ์ประเภทกรอบรูป
ประเภทผลิตภัณฑ์

เลือก ๔๘ คน
(อันดับ ๑)

เลือก ๔๔ คน
(อันดับ ๒)

จานวนผู้คัดเลือก N=๕๐

เลือก ๔๐ คน

เลือก ๔๐ คน

เลือก ๔๐ คน

สรุป ตารางที่ ๔.๑๘ พบว่า กรอบรูป รูปแบบที่ ๑ ได้รับเลือกอันดับ ๑ จานวน ๔๘ คน ส่วนรูปแบบ
ที่ ๒ ผู้บริโภคเลือกอันดับ ๒ จานวน ๔๔ คน จึงได้นามาสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์จักสานใบตองกล้วยลวดลาย
ผ้าทอจันเสน เพื่อประเมินความพึงพอใจและถ่ายทอดสู่ชุมชน

ตารางที่ ตารางที่ ๔.๑๙ แบบคัดเลือกผลิตภัณฑ์ประเภทสมุดบันทึก
ประเภทผลิตภัณฑ์

เลือก ๕๐ คน
(อันดับ ๑)

เลือก ๔๘ คน
(อันดับ ๒)

จานวนผู้คัดเลือก N=๕๐

เลือก ๔๗ คน

เลือก ๓๗ คน

เลือก ๓๕ คน

สรุป ตารางที่ ๔.๑๙ พบว่าสมุ ดบั นทึ ก รูป แบบที่ ๑ ได้รับเลื อกอัน ดับ ๑ จานวน ๕๐ คน ส่ ว น
รูปแบบที่ ๒ ผู้บริโภคเลือกอันดับ ๒ จานวน ๔๘ คน จึงได้นามาสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์จักสานใบตองกล้วย
ลวดลายผ้าทอจันเสน เพื่อประเมินความพึงพอใจและถ่ายทอดสู่ชุมชน
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือก
รูปแบบภาพเหมือนผลิตภัณฑ์ทั้ง ๗ ประเภทที่ได้รับการคัดเลือกมากที่สุดในลาดับที่ ๑ และลาดับที่ ๒
ซึ่งจะนาไปเขียนแบบผลิตภัณฑ์เพื่อแสดงขนาดสัดส่วนและรูปด้านแต่ละด้านก่อนนาไปสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์
และประเมินความพึงพอใจต่อไป

กระเป๋าสะพาย รูปแบบที่ ๑

กระเป๋าสะพาย รูปแบบที่ ๒

ภาพที่ ๔.๓๖ กระเป๋าสะพายจักสานร่วมกับผ้าทอจันเสน
รูปแบบที่ได้รับเลือกมากที่สุดลาดับที่ ๑ และลาดับที่ ๒ และนาไปสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์
ที่มา : ปานฉัตท์ อินทร์คง

กระเป๋าถือหิ้ว รูปแบบที่ ๑

กระเป๋าถือหิ้ว รูปแบบที่ ๒

ภาพที่ ๔.๓๗ กระเป๋าถือจักสานร่วมกับผ้าทอจันเสน
รูปแบบที่ได้รับเลือกมากที่สุดลาดับที่ ๑ และลาดับที่ ๒ และนาไปสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์
ที่มา : ปานฉัตท์ อินทร์คง

กระเป๋าสตางค์ รูปแบบที่ ๑

กระเป๋าสตางค์ รูปแบบที่ ๒

ภาพที่ ๔.๓๘ กระเป๋าสตางค์จักสานร่วมกับผ้าทอจันเสน
รูปแบบที่ได้รับเลือกมากที่สุดลาดับที่ ๑ และลาดับที่ ๒ และนาไปสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์
ที่มา : ปานฉัตท์ อินทร์คง

กล่องใส่ทิชชู รูปแบบที่ ๑

กล่องใส่ทิชชู รูปแบบที่ ๒

ภาพที่ ๔.๓๙ กล่องใส่ทิชชูจักสานร่วมกับผ้าทอจันเสน
รูปแบบที่ได้รับเลือกมากที่สุดลาดับที่ ๑ และลาดับที่ ๒ และนาไปสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์
ที่มา : ปานฉัตท์ อินทร์คง

หมวก รูปแบบที่ ๑

หมวก รูปแบบที่ ๒

ภาพที่ ๔.๔๐ หมวกจักสานร่วมกับผ้าทอจันเสน
รูปแบบที่ได้รับเลือกมากที่สุดลาดับที่ ๑ และลาดับที่ ๒ และนาไปสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์
ที่มา : ปานฉัตท์ อินทร์คง

กรอบรูป รูปแบบที่ ๑

กรอบรูป รูปแบบที่ ๒

ภาพที่ ๔.๔๑ กรอบรูปจักสานร่วมกับผ้าทอจันเสน
รูปแบบที่ได้รับเลือกมากที่สุดลาดับที่ ๑ และลาดับที่ ๒ และนาไปสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์
ที่มา : ปานฉัตท์ อินทร์คง

สมุดบันทึก รูปแบบที่ ๑

สมุดบันทึก รูปแบบที่ ๒

ภาพที่ ๔.๔๒ สมุดบันทึกจักสานร่วมกับผ้าทอจันเสน
รูปแบบที่ได้รับเลือกมากที่สุดลาดับที่ ๑ และลาดับที่ ๒ และนาไปสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์
ที่มา : ปานฉัตท์ อินทร์คง

การเขียนแบบขั้นผลิตและภาพเหมือนผลิตภัณฑ์
จากผลการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ทั้ง ๗ ประเภท ผู้วิจัยได้นาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัด เลือกมากที่สุดคือ
ลาดับที่ ๑ และลาดับที่ ๒ มาเขียนแบบรายละเอียดรูปด้านและกาหนดขนาด (ประเภทละ ๒ รูปแบบ) เพื่อ
ดาเนินการสร้างต้นแบบต่อไป
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Back view
ภาพที่ ๔.๔๓ กระเป๋าถือหิ้ว แบบที่ ๑
ที่มา : ปานฉัตท์ อินทร์คง

Side view
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ภาพที่ ๔.๔๔ กระเป๋าถือหิ้ว แบบที่ ๒
ที่มา : ปานฉัตท์ อินทร์คง
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Bottom view
ภาพที่ ๔.๔๕ กระเป๋าสะพาย แบบที่ ๑
ที่มา : ปานฉัตท์ อินทร์คง
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ภาพที่ ๔.๔๖ กระเป๋าสะพาย แบบที่ ๒
ที่มา : ปานฉัตท์ อินทร์คง
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ภาพที่ ๔.๔๗ กระเป๋าสตางค์ แบบที่ ๑
ที่มา : ปานฉัตท์ อินทร์คง
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Back view
ภาพที่ ๔.๔๘ กระเป๋าสตางค์ แบบที่ ๒
ที่มา : ปานฉัตท์ อินทร์คง

Rendering

® 0.14

0.04

Top view

0.025

0.15

0.10

0.025
Front and Side view
Rendering

® 0.14

Bottom view
ภาพที่ ๔.๔๙ กล่องใส่กระดาษทิชชู แบบที่ ๑
ที่มา : ปานฉัตท์ อินทร์คง
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Bottom view
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ภาพที่ ๔.๕๐ กล่องใส่กระดาษทิชชู แบบที่ ๒
ที่มา : ปานฉัตท์ อินทร์คง
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ภาพที่ ๔.๕๑ หมวก แบบที่ ๑
ที่มา : ปานฉัตท์ อินทร์คง
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ภาพที่ ๔.๕๒ หมวก แบบที่ ๒
ที่มา : ปานฉัตท์ อินทร์คง
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Rendering
ภาพที่ ๔.๕๓ กรอบรูปตั้งโต๊ะ แบบที่ ๑
ที่มา : ปานฉัตท์ อินทร์คง
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0.025
0.025
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Top view
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0.30
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Front view

Side view

0.75

Bottom view

ภาพที่ ๔.๕๔ กรอบรูปตั้งโต๊ะ แบบที่ ๒
ที่มา : ปานฉัตท์ อินทร์คง

Rendering

0.024
0.22

0.02
0.10

0.002

0.002

0.17

Side view

Top view

Front view

Rendering
ภาพที่ ๔.๕๕ สมุดบันทึก (สมุดโน๊ต) แบบที่ ๑
ที่มา : ปานฉัตท์ อินทร์คง

0.22
0.024
0.10

0.17

Top view

Side view
0.02

Front view

Rendering
ภาพที่ ๔.๕๖ สมุดบันทึก (สมุดโน๊ต) แบบที่ ๒
ที่มา : ปานฉัตท์ อินทร์คง

0.024 0.028

ตารางที่ ๔.๒๐ แบบประเมินความพึงพอใจด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ ๕ ด้าน (ได้รับเลือกลาดับที่ ๑)
ประเภทผลิตภัณฑ์

ค่าระดับความพึงพอใจ N=๕๐
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ
ความงามตามประเภทของผลิตภัณฑ์

๔.๙๘

๙๙.๖

การผสมผสานวัสดุ
ความงามของผ้าทอลายปลาเสือตอ
ความงามของลายจักสาน

๔.๘๔
๔.๘๔
๔.๗๖

๙๖.๘
๙๖.๘
๙๕.๒

ประโยชน์ใช้สอย

๔.๙๖

๙๙.๒

รวม

๔.๘๗

๙๗.๕๒

ความงามตามประเภทของผลิตภัณฑ์

๔.๙๓

๙๘.๖

การผสมผสานวัสดุ
ความงามของผ้าทอลายปลาเสือตอ
ความงามของลายจักสาน
ประโยชน์ใช้สอย

๔.๙๘
๔.๗๕
๔.๙๓
๔.๙๘

๙๙.๖
๙๕
๙๘.๖
๙๙.๖

รวม
ความงามตามประเภทของผลิตภัณฑ์
การผสมผสานวัสดุ
ความงามของผ้าทอลายปลาเสือตอ
ความงามของลายจักสาน
ประโยชน์ใช้สอย
รวม
ความงามตามประเภทของผลิตภัณฑ์

๔.๙๑
๔.๙๘
๔.๙๘
๔.๙๓

๙๘.๒๘
๙๙.๖
๙๙.๖
๙๘.๖

๔.๘๔
๔.๘๑

๙๖.๘
๙๖.๒

๔.๙๐

๙๘.๑๖

๔.๘๔
๔.๙๘
๔.๗๕
๔.๙๘
๔.๙๘
๔.๙๐

๙๖.๘
๙๙.๖
๙๕
๙๙.๖
๙๙.๖

การผสมผสานวัสดุ
ความงามของผ้าทอลายปลาเสือตอ
ความงามของลายจักสาน
ประโยชน์ใช้สอย
รวม
ความงามตามประเภทของผลิตภัณฑ์
การผสมผสานวัสดุ
ความงามของผ้าทอลายปลาเสือตอ
ความงามของลายจักสาน
ประโยชน์ใช้สอย
รวม

๔.๙๓

๙๘.๑๒
๙๘.๖

๔.๘๔
๔.๘๑
๔.๘๔
๔.๗๕
๔.๘๓

๙๖.๘
๙๖.๒
๙๖.๘
๙๕
๙๖.๖๘

ประเภทผลิตภัณฑ์

ค่าระดับความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ
ความงามตามประเภทของผลิตภัณฑ์

๔.๘๔

๙๖.๘

การผสมผสานวัสดุ

๔.๗๖

๙๕.๒

ความงามของผ้าทอลายปลาเสือตอ
ความงามของลายจักสาน
ประโยชน์ใช้สอย

๔.๗๐

๙๔

๔.๘๔

๙๖.๘

๔.๗๖

๙๕.๒

รวม
ความงามตามประเภทของผลิตภัณฑ์

๔.๗๘

๙๕.๖

๔.๙๘

๙๙.๖

การผสมผสานวัสดุ

๔.๙๘

๙๙.๖

ความงามของผ้าทอลายปลาเสือตอ
ประโยชน์ใช้สอย

๔.๘๑
๔.๘๔
๔.๘๔

๙๖.๒
๙๖.๘
๙๖.๘

รวม

๔.๘๙

๙๗.๘

ความงามของลายจักสาน

ผลสรุปตารางที่ ๔.๒๐ แบบประเมินความพึงพอใจด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์จักสานใบตองกล้วยร่วมกับ
ผ้ าทอจั น เสนลวดลายปลาเสื อ ตอ ที่ ได้ รั บ เลื อ กล าดั บ ที่ ๑ จากกลุ่ ม ผู้ บ ริ โภคทั่ ว ไป นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ส นใจ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จั ก สานและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า ทอ ในแหล่ ง ขายของที่ ร ะลึ ก ต่ า งๆ และแหล่ งท่ อ งเที่ ย ว ในจั ง หวั ด
นครสวรรค์ พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากทุกรายการ โดยมีค่าร้อยละด้านความงามตามประเภท
ของผลิตภัณ ฑ์ การผสมผสานวัสดุ ความงามของผ้าทอลายปลาเสือตอ ความงามของลายจักสาน และ
ประโยชน์ใช้สอย จากผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท ดังนี้ ผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋าสะพาย ค่าร้อยละ= ๙๙.๖๐
ผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋าสตางค์ ค่าร้อยละ= ๙๘.๑๖ ผลิตภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษทิชชู ค่าร้อยละ=
๙๘.๑๒ ผลิตภัณฑ์ประเภทสมุดบันทึก ค่าร้อยละ = ๙๗.๘๐ ผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋าถือหิ้ว ค่าร้อยละ=
๙๗.๕๒ ผลิตภัณ ฑ์ป ระเภทหมวก ค่าร้อยละ = ๙๖.๖๘ และผลิตภัณ ฑ์ประเภทกรอบรูป ค่าร้อยละ=
๙๕.๖๐

ตารางที่ ๔.๒๑ แบบประเมินความพึงพอใจด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ ๕ ด้าน (ได้รับเลือกลาดับที่ ๒)
ประเภทผลิตภัณฑ์

ค่าระดับความพึงพอใจ N=๕๐
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ
ความงามตามประเภทของผลิตภัณฑ์

๔.๙๘

๙๙.๖๐

การผสมผสานวัสดุ
ความงามของผ้าทอลายปลาเสือตอ
ความงามของลายจักสาน

๔.๗๕
๔.๗๖
๔.๗๖

๙๙.๐๐
๙๕.๒๐
๙๕.๒๐

ประโยชน์ใช้สอย

๔.๙๖

๙๙.๒๐

รวม

๔.๘๔

๙๗.๖๔

ความงามตามประเภทของผลิตภัณฑ์

๔.๙๓

๙๘.๖๐

การผสมผสานวัสดุ
ความงามของผ้าทอลายปลาเสือตอ
ความงามของลายจักสาน
ประโยชน์ใช้สอย

๔.๘๔
๔.๗๕
๔.๘๔
๔.๙๓

๙๖.๘๐
๙๕.๐๐
๙๖.๘๐
๙๘.๖๐

รวม
ความงามตามประเภทของผลิตภัณฑ์
การผสมผสานวัสดุ
ความงามของผ้าทอลายปลาเสือตอ
ความงามของลายจักสาน
ประโยชน์ใช้สอย
รวม

๔.๘๕
๔.๙๘
๔.๙๘
๔.๘๑

๙๗.๑๖
๙๙.๖๐
๙๙.๖๐
๙๖.๒๐

๔.๗๖
๔.๗๕

๙๕.๒๐
๙๕.๐๐

๔.๘๕

๙๗.๑๒

๔.๘๔
๔.๙๘
๔.๗๕
๔.๘๔
๔.๙๘
๔.๘๗

๙๖.๘๐
๙๙.๖๐
๙๕.๐๐
๙๖.๘๐
๙๙.๖๐

ความงามตามประเภทของผลิตภัณฑ์
การผสมผสานวัสดุ
ความงามของผ้าทอลายปลาเสือตอ
ความงามของลายจักสาน
ประโยชน์ใช้สอย
รวม

๙๗.๕๖

ประเภทผลิตภัณฑ์

ค่าระดับความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ
ความงามตามประเภทของผลิตภัณฑ์

๔.๘๑

๙๖.๒๐

การผสมผสานวัสดุ

๔.๘๔

๙๖.๘๐

ความงามของผ้าทอลายปลาเสือตอ
ความงามของลายจักสาน
ประโยชน์ใช้สอย

๔.๗๖

๙๕.๒๐

๔.๘๑

๙๖.๒๐

๔.๗๖

๙๕.๒๐

รวม

๔.๗๙

๙๕.๙๒

ความงามตามประเภทของผลิตภัณฑ์

๔.๘๑

๙๖.๒๐

การผสมผสานวัสดุ

๔.๗๖

๙๕.๒๐

ความงามของผ้าทอลายปลาเสือตอ

๔.๗๐

๙๔.๐๐

ความงามของลายจักสาน

๔.๗๖

๙๕.๒๐

ประโยชน์ใช้สอย

๔.๘๔

๙๖.๘๐

รวม

๔.๗๗

๙๕.๔๘

ความงามตามประเภทของผลิตภัณฑ์
ความงามของผ้าทอลายปลาเสือตอ

๔.๙๘
๔.๙๘
๔.๘๔

๙๙.๖๐
๙๙.๖๐
๙๖.๘๐

ความงามของลายจักสาน

๔.๗๖

๙๕.๒๐

ประโยชน์ใช้สอย

๔.๘๔
๔.๘๘

๙๖.๘๐
๙๗.๖๐

การผสมผสานวัสดุ

รวม

ผลสรุปตารางที่ ๔.๒๑ แบบประเมินความพึงพอใจด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์จักสานใบตองกล้วยร่วมกับ
ผ้ าทอจั น เสนลวดลายปลาเสื อ ตอ ที่ ได้ รั บ เลื อ กล าดั บ ที่ ๒ จากกลุ่ ม ผู้ บ ริ โภคทั่ ว ไป นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ส นใจ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จั ก สานและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า ทอ ในแหล่ ง ขายของที่ ร ะลึ ก ต่ า งๆ และแหล่ งท่ อ งเที่ ย ว ในจั ง หวั ด
นครสวรรค์ พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากทุกรายการ โดยมีค่าร้อยละด้านความงามตามประเภท
ของผลิตภัณ ฑ์ การผสมผสานวัสดุ ความงามของผ้าทอลายปลาเสือตอ ความงามของลายจักสาน และ
ประโยชน์ใช้สอย จากผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท ดังนี้ ผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋าถือหิ้ว ค่าร้อยละ= ๙๗.๖๔
ผลิตภัณฑ์ประเภทสมุดบันทึก ค่าร้อยละ = ๙๗.๖๐ ผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋าสะพาย ค่าร้อยละ= ๙๗.๑๖
ผลิตภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษทิชชู ค่าร้อยละ= ๙๗.๕๖ ผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋าสตางค์ ค่าร้อยละ =
๙๗.๑๒ ผลิตภัณฑ์ประเภทหมวก ค่าร้อยละ = ๗๕.๙๒ และผลิตภัณฑ์ประเภทกรอบรูป ค่าร้อยละ= ๙๕.๔๘

ต้นแบบผลิตภัณฑ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
เมื่อประเมินความพึงพอใจผลิตภัณฑ์จักสานใบกล้วยร่วมกับผ้าทอจันเสนและสรุปแบบจากผลการ
คัดเลือกผลิตภัณฑ์ทั้ง ๕ รูปแบบ และเลือกประเภทละ 2 รูปแบบตามลาดับความพึงพอใจลาดับที่ ๑ และ
ลาดับที่ ๒ นามาสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ดังนี้

รูปแบบกระเป๋าสะพายที่ถูกคัดเลือกอันดับ ๑

ต้นแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าสะพาย รูปแบบที่ ๑

และน ามาถ่ า ยทอดสู่ ชุ ม ชนด้ ว ยการสร้ า ง ต้นแบบผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตโดยชุมชนร่วมกัน ปัญหาที่พบ
คื อ วั ส ดุ ป ระเภทงานสานใบกล้ ว ยไม่ ส ามารถพั บ ตาม
ต้นแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกับชุมชน
รู ป ทรงของผ้ า ทอได้ จึ ง ท าให้ รู ป ทรงกระเป๋ า มี ค วาม
แตกต่างจากรูปแบบที่ออกแบบไว้

รูปแบบกระเป๋าสะพายที่ถูกคัดเลือกอันดับ ๒

ต้นแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าสะพายที่
รูปแบบที่ ๒

ภาพที่ ๔.๕๗ ต้นแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าสะพายจักสานร่วมกับผ้าทอจันเสน
รูปแบบที่ได้รับเลือกมากที่สุดลาดับที่ ๑ และลาดับที่ ๒

รูปแบบกระเป๋าถือหิ้วที่ถูกคัดเลือก
อันดับ ๑
และนามาถ่ายทอดสู่ชุมชนด้วยการ
สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกับชุมชน

ต้นแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าถือหิ้ว
รูปแบบที่ ๑
ต้นแบบผลิตภัณฑ์ ได้ผลิตร่วมกับชุมชน ทาให้ทราบ
ปัญหาที่พบคือวัสดุประเภทงานสานใบกล้วยมีความ
เปราะ จึงพับให้เป็นรูปทรงโค้งงอได้ยาก ซึ่งส่งผลให้
รูปทรงกระเป๋าทาความหนาได้ยาก จึงต้องใช้การเย็บ
แบบประกบชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน

รูปแบบกระเป๋าถือหิ้วที่ถูกคัดเลือกอันดับ ๒

ต้นแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าถือหิ้ว
รูปแบบที่ ๒

ภาพที่ ๔.๕๘ ต้นแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าถือจักสานร่วมกับผ้าทอจันเสน
รูปแบบที่ได้รับเลือกมากที่สุดลาดับที่ ๑ และลาดับที่ ๒
ที่มา : ปานฉัตท์ อินทร์คง

ต้นแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตางค์
รูปแบบที่ ๑
ต้ นแบบผลิ ตภัณ ฑ์ กระเป๋ าสตางค์ ที่ ผ ลิ ตจาก
การถ่ ายทอดสู่ ชุ ม ชน รูป แบบจั ก สานพั บ ได้
ค่อนข้างยาก ด้วยจักสานมีความเปราะจึงต้อง
ใช้กาวลาเท็กซ์ประสานเส้นจักสานไว้

รูปแบบกระเป๋าสตางค์ที่ถูกคัดเลือกอันดับ ๒

ต้นแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตางค์
รูปแบบที่ ๒

ภาพที่ ๔.๕๙ ต้นแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตางค์จักสานร่วมกับผ้าทอจันเสน
รูปแบบที่ได้รับเลือกมากที่สุดลาดับที่ ๑ และลาดับที่ ๒
ที่มา : ปานฉัตท์ อินทร์คง

รู ป แบบกล่ อ งใส่ ก ระดาษทิ ช ชู ที่ ถู ก
คัด เลื อกอัน ดั บ ๑ น ามาถ่ายทอดสู่
ชุ ม ช น ด้ ว ย ก า ร ส ร้ า ง ต้ น แ บ บ
ผลิตภัณฑ์ร่วมกับชุมชน

ต้นแบบผลิตภัณฑ์กล่องใส่ทิชชู
รูปแบบที่ ๑
การสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์จากโครงสร้างหลักสามารถทาได้
ง่ายกว่าขึ้นรูปผลิตภัณฑ์แบบไม่มีโครงสร้าง

รูปแบบกล่องใส่กระดาษทิชชูที่ถูกคัดเลือกอันดับ ๒

ต้นแบบผลิตภัณฑ์กล่องใส่ทิชชู
รูปแบบที่ ๒

ภาพที่ ๔.๖๐ ต้นแบบผลิตภัณฑ์กล่องใส่ทิชชูจักสานร่วมกับผ้าทอจันเสน
รูปแบบที่ได้รับเลือกมากที่สุดลาดับที่ ๑ และลาดับที่ ๒
ที่มา : ปานฉัตท์ อินทร์คง

รูปแบบหมวกที่ถูกคัดเลือกอันดับ ๑ นามา
ถ่ า ยทอดสู่ ชุ ม ชนด้ ว ยการสร้ า งต้ น แบบ
ผลิตภัณฑ์ร่วมกับชุมชน

รูปแบบหมวกที่ถูกคัดเลือกอันดับ ๒

ต้นแบบผลิตภัณฑ์หมวก รูปแบบที่ ๑
การสร้ า งต้ น แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ แบบ ไม่ มี
โครงสร้างหลั ก ทาได้ค่อนข้างยาก จึงควร
ขึ้ น รู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ ว ยวั ส ดุ ที่ มี ค วามหนา
เพื่อให้เป็นโครงสร้างของผลิตภัณฑ์

ต้นแบบผลิตภัณฑ์หมวก รูปแบบที่ ๒

ภาพที่ ๔.๖๑ ต้นแบบผลิตภัณฑ์หมวกจักสานร่วมกับผ้าทอจันเสน
รูปแบบที่ได้รับเลือกมากที่สุดลาดับที่ ๑ และลาดับที่ ๒
ที่มา : ปานฉัตท์ อินทร์คง

รูปแบบกรอบรูปที่ถูกคัดเลือกอันดับ ๑

ต้นแบบผลิตภัณฑ์กรอบรูป รูปแบบที่ ๑

น ามาถ่ า ยทอดสู่ ชุ ม ชนด้ ว ยการสร้ า งต้ น แบบ
ผลิตภัณฑ์ร่วมกับชุมชน

รูปแบบกรอบรูปที่ถูกคัดเลือกอันดับ ๒

ต้นแบบผลิตภัณฑ์กรอบรูป รูปแบบที่ ๒

ภาพที่ ๔.๖๒ ต้นแบบผลิตภัณฑ์กรอบรูปจักสานร่วมกับผ้าทอจันเสน
รูปแบบที่ได้รับเลือกมากที่สุดลาดับที่ ๑ และลาดับที่ ๒
ที่มา : ปานฉัตท์ อินทร์คง

รู ป แบบสมุ ด บั น ทึ ก ที่ ถู ก คั ด เลื อ ก
อันดับ ๑ นามาถ่ายทอดสู่ชุมชนด้วย
การสร้างต้น แบบผลิ ตภั ณ ฑ์ ร่ว มกับ
ชุมชน

รูปแบบสมุดบันทึกที่ถูกคัดเลือกอันดับ ๒

ต้นแบบผลิตภัณฑ์สมุดบันทึก รูปแบบที่ ๑
การสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์แบบมีโครงสร้าง
ที่แข็งแรง ทาได้ง่าย จึงทาให้ ผ ลิ ตภัณ ฑ์ มี
ความสวยงาม และทาได้เหมือนตามแบบที่
ได้ออกแบบไว้

ต้นแบบผลิตภัณฑ์สมุดบันทึก รูปแบบที่ ๒

ภาพที่ ๔.๖๓ ต้นแบบผลิตภัณฑ์สมุดบันทึกจักสานร่วมกับผ้าทอจันเสน
รูปแบบที่ได้รับเลือกมากที่สุดลาดับที่ ๑ และลาดับที่ ๒
ที่มา : ปานฉัตท์ อินทร์คง

การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
๑. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนาเสนอแนวคิดการผลิตชิ้นงานผลิตภัณฑ์แบบง่าย

ภาพที่ ๔.๖๔ การนาเสนอปัญหาจากผลิตภัณฑ์เดิมของผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการนาผลิตภัณฑ์เดิมของชุมชนมาอภิปรายถึงปัญหาต่างๆ
ที่มา : ชุมชนจักสานใบกล้วยบ้านอ่างทอง อาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
๒. การสาธิตและสร้างแพทเทิร์นผลิตภัณฑ์

ภาพที่ ๔.๖๕ ประชุมกลุ่มชุมชนจักสานใบกล้วยบ้านอ่างทอง อาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
จัดประชุมเพื่ออภิปรายถึงปัญหาจากผลิตภัณฑ์เดิมและสาธิตการสร้างแพทเทิร์นผลิตภัณฑ์

ภาพที่ ๔.๖๖ กิจกรรมสาธิตการสร้างแพทเทิร์นผลิตภัณฑ์
ผู้ประกอบการฟังการสาธิตการสร้างผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ
ที่มา : ชุมชนจักสานใบกล้วยบ้านอ่างทอง อาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

ภาพที่ ๔.๖๗ กิจกรรมสาธิตการสร้างแพทเทิร์นผลิตภัณฑ์
ผู้ประกอบการปฏิบัติการสร้างแพทเทิร์นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ
ที่มา : ชุมชนจักสานใบกล้วยบ้านอ่างทอง อาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

๓. การสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์จากผลการวิจัย

ภาพที่ ๔.๖๘ การสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์
เตรียมอุปกรณ์ต่างๆและภาพร่างที่จะสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์
ที่มา : ปานฉัตท์ อินทร์คง

ภาพที่ ๔.๖๙ กาหนดขนาด ร่างภาพบนกระดาษ
และผนึกผ้าบนกระดาษตามเค้าโครงรูปแบบผลิตภัณฑ์
ที่มา : ปานฉัตท์ อินทร์คง

ภาพที่ ๔.๗๐ ต้นแบบผลิตภัณฑ์กล่องกระดาษทิชชู
ที่มา : ปานฉัตท์ อินทร์คง

๔. สรุปผลที่ได้ในการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พบว่า ผู้ประกอบการได้รับความรู้ในด้านการนาจักสานใบ
กล้วยและการทอใบกล้วยมาใช้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายมากขึ้น โดยรู้จักการประยุกต์ใช้ในการสร้าง
เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้สอยในชีวิตประจาวันได้หลายรูปแบบ จึงทาให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆได้รับความพึงพอใจ
จากทั้งผู้ป ระกอบการชุมชนและนั กท่องเที่ยวทั่วไป ในขณะเดียวกันมีปัญหาที่เกิดขึ้ นในการสร้างต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์คือ วัสดุที่ผลิตจากการทอใบกล้วยมีความเปราะ ดังนั้นในผลิตภัณฑ์บางรูปแบบจึงมีการปรับเปลี่ยน
ตามความยืดหยุ่นของวัสดุเพื่อให้รูปแบบมีความสวยงามตามประเภทของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ซึ่งแม้ผู้ผลิตจะนา
วัสดุแช่น้าก่อนขึ้นรูปแต่ก็แก้ปัญหาได้ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์มีขนาดใหญ่เท่านั้นส่วนในผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กยังคงมี
ความเปราะอยู่เมื่อมีการพับเก็บขอบชิ้นงาน จึงทาให้ชิ้นงานหักได้ง่าย ดังนั้นในการผลิตที่เป็นการทอใบกล้วย
จึงควรทอใบกล้วยให้พอดีกับชิ้นงานเพื่อให้ขึ้นรูปทรงได้ง่าย สวยงามและประณีต ส่วนการสานแบบขดเป็นวง
จะมีความยืดหยุ่นได้มากกว่าการทอ จึงได้ทดลองผลิตทั้ง ๒ ประเภท เพื่อเป็นทางเลือกสาหรับชุมชนในการ
ผลิตเชิงพาณิชย์ต่อไป

ภาพที่ ๔.๗๑ ต้นแบบผลิตภัณฑ์จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
ผลงานสาเร็จจักสานใบกล้วยและการทอใบกล้วย
ที่มา : ปานฉัตท์ อินทร์คง

การพิจารณาการผลิตเชิงพาณิชย์ นั้นควรทาเมื่อได้รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมแล้ว ซึ่งต้องพิจารณา
ในประเด็นของการสร้างกลยุทธ์การตลาด เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุบัน คือการตลาด
แบบ ๔.๐ ที่เน้นใน ๓ ประเด็นใหญ่ๆ คือ ประเด็นแรก การเปลี่ยนแปลงจากการผลิตสินค้าทั่วไป เป็นสินค้า
เชิงนวัตกรรมมากขึ้น ประเด็นที่ ๒ การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในอุตสาหกรรม
และประเด็นที่ ๓ การเปลี่ยนจากประเทศที่รับจ้างผลิตในเชิงอุตสาหกรรม เป็นการเน้นภาคบริการมากกว่าเดิม
(ฟิลลิป คอตเลอร์, ๒๕๖๐ : ๕) ซึ่งรูปแบบของประเด็นดังกล่าวคือการผสมผสานการตลาดดิจิทัล กับการตลาด
แบบดั้งเดิม (ประกอบด้วยการตลาดที่ยึดตัวสินค้าเป็นสาคัญ การตลาดที่ยึดผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง และ
การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยค่านิยมของคน) เข้าด้วยกันได้อย่างกลมกลืน โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ การได้รับการ
สนับสนุนจากผู้บริโภค เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการทั่วไปจึงต้องให้ความสาคัญกับการสร้างกลยุทธ์สินค้าเพื่อให้
มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นดังนี้
๑. การรู้จักลูกค้าหรือผู้บริโภค (Aware) หมายถึงการทาให้ผู้บริโภครู้จักสินค้า เช่น ผลิตภัณ ฑ์จักสาน
ผสมผสานผ้าทอจันเสน ผู้ประกอบการต้องหากลวิธีทาให้คนรู้จักให้ได้ โดยอาจทาเป็นสินค้าที่ระลึก เป็นของ
ฝากในเทศกาลต่างๆเนื่องจากเป็นสินค้าที่แสดงอัตลักษณ์พื้นถิ่นได้ อีกทั้งกระแสนิยมอัตลักษณ์ไทยจะสามารถ
สร้างความสนใจได้ดี ดังนั้นการเพิ่มช่องทางที่ทาให้ผู้ บริโภครู้จักจึงไม่เพียงแต่ใช้ช่องทางการจาหน่ายเท่านั้น
แต่อาจอยู่ในรูปแบบการใช้เป็นของฝากตามเทศกาลที่สาคัญได้
๒. ความชอบในตัวสินค้า (Appeal) เป็นช่วงที่นักการตลาดต้องพยายามสร้างความสนใจในตัวสินค้า
ให้ได้ ถึงแม้ว่าจะมีสินค้าอื่นๆที่หลากหลายเกิดขึ้น แต่เราต้องทาให้คนเหล่านั้นสนใจสินค้าให้ได้ ซึ่งอาจใช้การ
ศึกษาแนวโน้มที่คนทั่วไปให้ความสนใจมากที่สุดในช่วงระยะเวลานั้น ทั้งละคร เพลง หรือแฟชั่นต่างๆ ฯลฯ
แล้วนามาประยุกต์ใช้ในการทาให้ คนชื่นชอบสินค้าเรา เป็นต้น เช่น ในปี ๒๕๖๑ เกิดกระแสความชื่นชอบ
ละครทีวีบุเพสันนิวาส ทาให้ผู้คนหันมาใส่ชุดผ้าไทย และท่องเที่ยวตามแหล่งโบราณสถาน ดังนั้นการที่จะสร้าง
กระแสความชื่ น ชอบในผลิ ตภั ณ ฑ์ จั กสานผสมผสานผ้ าทอจัน เสน จึงเกิ ดจากการนาไปจ าหน่ ายยังแหล่ ง
โบราณสถานต่างๆที่ปรากฎในเรื่องราวของละครเรื่องดังกล่าว แล้วใช้ข้อความโฆษณา ประชาสัมพั นธ์ตาม
กระแสที่เกิดขึ้นจากละคร เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้คุ้นเคย จดจาและหันมาสนใจสินค้าเหล่านั้น
๓ การถามต่อ (Ask) การถามต่อๆกันมา คือการที่ลูกค้าเรียนรู้สินค้าจากการถามผู้ที่เคยใช้สินค้านั้น
ซึ่งอาจมีการถามถึงรายละเอียดของสินค้า ทั้งคุณภาพและราคา ซึ่งแสดงถึ งการที่ผู้บริโภคให้ความสนใจในตัว
สิน ค้าแล้ว ดังนั้น สิ่งดังกล่าวจึงเกิดจากผลที่ได้รับจากการใช้สินค้านั้น ซึ่งผู้ผลิตสินค้าจึงควรสร้างคุณค่าให้
เกิดขึ้นในตัวผลิตภัณฑ์ให้ได้ เช่น ประโยชน์ใช้สอยที่สามารถทาให้ได้รับความพอใจอย่างสูงสุด หรือการได้รับ
ความพึงพอใจจากการรับบริการ ฯลฯ
๔. การตัดสินใจซื้อ (Act) เป็นกระบวนการหลังจากการถามถึงสินค้านั้นแล้ว ซึ่งถ้าลูกค้าพอใจ จะทา
ให้กล้าที่จะตัดสินใจซื้อได้ทันที เนื่องจากมีความเชื่อมั่นในตัวสินค้า
๕. การแนะนาสินค้าจากผู้อื่น (Advocate) เป็นกระบวนการแนะนาสินค้าจากผู้บริโภคที่เคยใช้สินค้า
ไปสู่ผู้บริโภคอื่นๆ เช่น กระเป๋าผ้าทอผสมจักสาน เมื่อใช้แล้วรู้สึกมีคุณค่า ไม่มีใครมีเหมือนเรา จึงเกิดความ

ภูมิใจ และได้แนะนาเพื่อนๆและกลุ่มเพื่อนเหล่านั้นนาไปบอกต่อเพื่อนๆ จึงขยายกลุ่มการใช้เพิ่มขึ้นอันเป็นผล
จากการบอกต่อแบบปากต่อปาก ต้นทุนต่า ซึ่งบางครั้งอาจมีพลังมากกว่าการโฆษณาตามสื่อต่างๆที่ต้องใช้
ต้นทุนสูงอีกด้วย
ดังนั้นการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ นอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านรูปแบบให้มีความใหม่
และสอดคล้องกับการใช้งานของผู้บริโภคแล้ว ยังต้องต้องพิจารณาในประเด็นของการสร้างกลยุทธ์ การตลาด
เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุบันด้วย

บทที่ ๕
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้ผ้าทอจันเสนร่วมกับงานจักสานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงพาณิชย์
จังหวัดนครสวรรค์ ผู้วิจัยได้ทาการศึกษา สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
สรุปผลการวิจัย
๑. การศึกษาผลิตภัณฑ์จักสานประเภทต่างๆที่เหมาะสมในการนามาสร้างสรรค์ร่วมกับผ้าทอ จัน
เสนให้มีรูปแบบสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค
ผู้วิจัยได้ศึกษาผลิตภัณฑ์จักสาน จากแหล่งผลิตในจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า งานจักสานมีการผลิตจาก
พืชและใยสังเคราะห์ โดยงานจักสานส่วนใหญ่ผลิตจากวัสดุที่มีอยู่ตามท้องถิ่นทั่วไป เช่น หวาย ไม้ไผ่ ใบลาน
กก ฟาง ผักตบชวา กระจูด ใบมะพร้าว เป็นต้น ส่วนจักสานใบกล้ วยพบว่ามีการผลิตที่บ้านอ่างทอง
อาเภอบรรพตพิสั ยเพียงแห่ งเดียว ซึ่งโดยทั่วไปมักพบในรูปแบบที่ผลิ ตเพื่อการใช้ส อยที่สอดคล้องกับการ
ประกอบอาชีพ ดังนี้
๑.๑. เครื่องจั กสานประเภทภาชนะเครื่องใช้ส อยในครัวเรือน เช่น กระบุง ตะกร้า กระจาด
กระชอน ฯลฯ ซึ่งภาชนะดังกล่าวได้ผลิตขึ้นตามการใช้สอยของชาวบ้า นตั้งแต่ในอดีตแล้ว และยังคงมีการผลิต
ต่อมาจนถึงปัจจุบัน ส่วนรูปแบบของภาชนะเป็นการสานขึ้นรูปแบบใช้วัสดุขัดกันให้เกิดเป็นลวดลายต่างๆ มี
การมัดวัสดุเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นเทคนิคการยึดวัสดุให้ยึดติดกับโครงสร้างได้คงทน และบางประเภทมีการเย็บ
ลวดลายต่างๆประกอบโครงสร้างผลิตภัณฑ์ให้สวยงามยิ่งขึ้น รูปแบบจักสานส่วนใหญ่มีความคล้ายคลึงกันและ
เหมือนกันกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยเป็นผลจากการจดจารูปแบบจากที่ได้พบเห็น และมี
ความสนใจในรูปแบบนั้นๆ และมีการซื้อเก็บไว้เพื่อนากลับมาผลิตตามรูปแบบที่คล้ายกันต่อๆกันมา
๑.๒. เครื่องจักสานประเภทครื่องจับดักสัตว์ เช่น ไซดักปลา กระจู้ สุ่ม ข้อง กระชัง ฯลฯ เป็น
อุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นตามการใช้สอยจากการประกอบอาชีพของชาวบ้านตั้งแต่ในอดีต และยังคงมีการผลิตต่อมา
จนถึงปัจจุบัน
๑.๓. เครื่องจักสานประเภทเครื่องเรือนและของตกแต่งบ้าน เช่น งานเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ของ
ตกแต่งบ้าน โคมไฟ กรอบรูป กรอบกระจก ของที่ระลึก กล่องทิชชู กล่องเก็บอุปกรณ์เครื่องเขียน ฯลฯ เป็น
งานจักสานที่ผลิตขึ้นนอกเหนือจากการใช้สอยในชีวิตประจาวัน แต่เป็นสิ่งที่อานวยความสะดวกสบายในการใช้
งานในกิจกรรมอื่นๆ เพิ่มขึ้น และยังตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจของผู้ใช้ด้วย
๑.๔. เครื่องจักสานประเภทผลิตภัณฑ์ใช้สอยในชีวิตประจาวัน ที่พบมีการผลิตในหลายชุมชนคือ
กระเป๋าประเภทต่างๆ ซึ่งพบว่ามีจาหน่ายอยู่ทุกร้าน และมีลักษณะคล้ายกันหรือเหมือนกันเป็นส่วนใหญ่ โดย
มีการสาน เป็นลวดลายต่างๆ ทั้งการถัก ทอ เย็บ เป็นรูปทรงต่างๆ
จากการการศึกษาผลิ ตภั ณ ฑ์ จั กสานประเภทต่างๆดังกล่ าว พบว่าผลิ ตภั ณ ฑ์จักสานทั้ ง ๔ กลุ่ ม
ดังกล่าวมีรูปแบบที่ไม่สอดคล้องกับการใช้สอยในชีวิตประจาวันของผู้บริโภค แต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตจน

เกิดทักษะของคนในชุมชนแล้ว ดังนั้นจึงต้องปรับเปลี่ยนในด้านการออกแบบรูปแบบใหม่ให้มีความเหมาะสมใน
การใช้สอย และมีรูป แบบตามสมัยนิยมทั่วไป โดยนาอัตลักษณ์จากภูมิปัญญาที่มีความโดดเด่นของจังหวัด
นครสวรรค์มาเป็นสิ่งเชื่อมโยงความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะผ้าทอจันเสนที่มีชื่อเสียงอยู่ก่อนแล้วแต่
ขาดความหลากหลายของประเภทผลิตภัณฑ์ และเมื่อนามาผสมผสานกับจักสานที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้
สอยได้จริงในชีวิตประจาวันจะสามารถเพิ่มความใหม่ในตัวผลิตภัณฑ์ได้และมีความเหมาะสมในการผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงพาณิชย์ได้ต่อไป
จากประเด็นดังกล่าว จึงเป็นแนวคิดในการนามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
เชิงเศรษฐกิจจากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุพื้นบ้านที่หาง่าย เพื่อนามาสร้างสรรค์
และผลิตเป็ นผลิตภัณ ฑ์ชุมชนให้ มีรูป แบบสอดคล้องกับความนิยมของผู้บริโภค ดังนั้นจึงพบว่าวัสดุพื้นถิ่น
ประเภทใบตองกล้วยแห้ง สามารถที่จะนามาฟั่น สาน เย็บ และทอ เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีมูลค่าได้ โดยต้อง
ผสมผสานแนวคิดการออกแบบ การผสมผสานวัสดุ และค่านิยมในการบริโภคผลิตภัณฑ์ในยุคปัจจุบันด้วย เพื่อ
สร้างนวัตกรรมเชิงกระบวนการผ่านความคิดสร้างสรรค์ขึ้น และเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่บนพื้นฐานภูมิปัญญ า
เดิมที่มีรูปแบบสอดคล้องกับสมัยนิยม ซึ่งจะทาให้ผลิตภัณฑ์กลายเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สามารถจาหน่ายได้ใน
กลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลาย ในขณะเดียวกันการนาวัสดุใบตองกล้วยแห้ง มาถักทอเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมกับวัสดุ
อื่นๆที่สามารถแสดงอัตลักษณ์ของชุมชน จะสามารถสร้างคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มได้ทั้งจากลวดลายและ
รูปแบบที่ผลิตขึ้นใหม่ หรือรูปแบบเดิมแต่มีการจัดวางองค์ประกอบใหม่ในผลิตภัณฑ์นั้นๆเพื่อให้เกิดความงาม
และปรับเปลี่ยนจากประเภทผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานธรรมดาทั่วไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบตามสมัยนิยม มี
ความสอดคล้องกับบริบทของสังคมวัฒนธรรมปัจจุบัน สามารถทาให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มเชิง
พาณิชย์ได้ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมในการนามาใช้ร่วมกับผ้าทอจันเสน ให้มีรูปแบบที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้บริโภคในวัฒนธรรมปัจจุบันจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้สอยได้จริงในชีวิตประจาวัน สามารถ
ซื้อเป็นของที่ระลึกในโอกาสต่างๆได้ และมีรูปแบบตามสมัยนิยมทั่วไป
วัสดุจักสานประเภทใบตองกล้วย เป็นวัสดุที่เหลือทิ้งและมีการปลูกจานวนมากในชุมชนบ้านอ่างทอง
อาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ และเป็น ผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้สอยทั่วไป เช่น กระเป๋า หมวก กล่อง
กระดาษทิชชู พวงกุญแจ ส่วนกรรมวิธีการผลิตเริ่มจากการฟั่น คือการเอาใบตองฉีกให้เป็นเส้น ๒ เส้น แล้วใช้
มือฟั่นลงบนขาด้านที่ถนัดที่สุด เนื่องจากต้องฟั่นเป็นเวลานานจึงจะได้เชือกที่เกิดจากการฟั่นใบตองกล้วยที่
เป็นเส้นเล็ก ๆ ซึ่งกรรมวิธีดังกล่าวเป็นการประยุกต์จากการฟั่นด้ายต่างๆ ฟั่นเส้นใยปอแก้วให้เป็นเชือกเพื่อ
นามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน ใช้ผูกมัดสิ่งของ ฯลฯ ชาวบ้านจึงได้ประยุกต์ใช้กับใบตองกล้วย โดยฉีกให้
เป็นเส้นเล็กๆ และฟั่นให้เกิดเป็นเส้นเชือก จากนั้นนามาถักเปียเย็บขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามที่ออกแบบ
ไว้ได้หลากหลาย แต่ปัญหาที่พบคือผลิตได้ช้า ชาวบ้านจึงทดลองนามาทอผสมกับเส้นด้าย และสามารถทอเป็น
ผืน ได้เร็ว จึงต้องการสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ของคนในชุมชน และเกิดรายได้เชิงเศรษฐกิจได้อย่าง
ยั่งยืน ผู้วิจัยจึงได้นาแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์จักสานจากใบกล้วยร่ วมกับผ้าทอ จันเสน เพื่อส่งเสริม
ให้ชุมชุน มีรูป แบบผลิ ตภัณฑ์จากภูมิปั ญญาท้องถิ่นที่สอดคล้ องกับสมัยนิยมด้วยรูปแบบผลิตภัณ ฑ์ใหม่บน
พื้นฐานของลวดลายจักสานเดิมทั้งจาก ลายขัด ลายทแยง ลายขด และลายอิสระ โดยลายขัดเป็นลายพื้นฐาน
ของเครื่องจักสานทั่วไปที่มีความนิยมในการนามาสานร่วมกับผลิตภัณฑ์ได้สวยงาม จากผลการศึกษาความ
สนใจลวดลายจักสานในกลุ่มผู้บริโภคด้วยแบบคัดเลือกลายจากผู้บริโภค ๕q คน พบว่า ผู้บริโภคมีความสนใจ

ลายที่มีความเรียบง่าย ผลิตง่าย ในการนามาออกแบบร่วมกับผ้าทอจันเสน โดยผู้บริโภคให้ข้อเสนอแนะว่า
ลายพื้นฐานแบบง่ายๆทาให้รูปแบบผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นและไม่ล้าสมัย โดยกลุ่มลายที่ผู้บริโภคให้ความ
สนใจและมีความต้องการในการนามาใช้สานเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมกับผ้าทอจันเสนคือ กลุ่ม ลายขัด ทั้งการสานขัด
พื้นฐานทั่วไป และสานขัดลายทแยง โดยมีผู้เลือกตอบจานวน ๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๐
๒. เพื่อศึกษาลวดลายผ้าทอจันเสนสาหรับออกแบบร่วมกับผลิตภัณฑ์จักสานใบตองกล้วย
ผู้วิจัยได้ศึกษาผลิตภัณฑ์ผ้าทอจันเสน จากแหล่งผลิตบ้านจันเสน อาเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ผ้าทอ
จันเสน เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีการจาหน่ายที่ศูนย์จาหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอในบริเวณวัดจันเสน โดยผลิตภัณฑ์
ที่จาหน่ายเป็นผ้าทอมัดหมี่ ทอด้วยกี่กระตุก ส่วนใหญ่จะใช้เส้นใยจากธรรมชาติทั้งฝ้ายและไหม ซึ่งได้รับ
ความนิยมจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากการทอที่มีความปราณีต สวมใส่สบาย เป็นงานที่ใช้ฝีมือ
ในการผลิตจากช่างทอผ้าที่มีทักษะสูง ส่วนผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลผลิตจากผ้าทอมีจานวนน้อย ได้แก่ กระเป๋า ถุง
ผ้า กล่องใส่ทิชชู พวงกุญแจ ผ้าถุง หมวก ผ้าขาวม้า ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่โดดเด่นและไม่สามารถสร้าง
ความสนใจจากผู้บริโภคได้ ผู้วิจัยจึงได้นาผลการศึกษาวิจัยด้านการนาผ้าทอไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์จัก
สาน เพื่อให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ และสามารถสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนจากการบูรณาการสินค้าของ
ชุมชนแต่ละพื้นที่ร่วมกัน มีการพึ่งพากัน ทาการตลาดร่วมกัน และสามารถกระจายช่องทางการจาหน่ายได้มาก
ขึ้น
ในการศึกษารูปแบบ ลวดลายผ้าทอที่วัดจันเสน ด้วยการถ่ายภาพลวดลายผ้าทอ เพื่อวิเคราะห์ ความ
โดดเด่นในด้านต่างๆ และจัดกลุ่มลายได้ผลสรุป ดังนี้
๒.๑ ลวดลายผ้าทอจันเสนกลุ่มลายดั้งเดิม พบหลายลวดลาย ได้แก่
๒.๑.๑ ลายผักกูด เป็นการทอผ้าและมัดหมี่ มีด้ายยืนและด้ายที่มัดหมี่ใส่ไว้ในกระสวย ซึ่ง
การมัดหมี่ คือการทาลวดลายของผืนผ้า โดยการใช้วัสดุกันน้ามัดกลุ่มเส้นฝ้ายให้เกิดเป็นลวดลายต่างๆตาม
ต้องการ แล้วจึงนาฝ้ายไปย้อมน้าสี เมื่อแก้วัสดุกันน้าออกจึงเกิดสี ที่แตกต่างกัน ซึ่งหากต้องการเพียง 2 สี จะ
แก้วัสดุมัดฝ้ายเพียงครั้งเดียว หากต้องการหลายสี ให้แก้และมัดวัสดุหลายครั้ง โดยย้อมจากสีอ่อนก่อนเพื่อให้
น้าหนักสีทับกันได้ดี
๒.๑.๒ ลายปลาเสื อ ตอ ในอดีต รูป แบบลวดลายมีค วามคล้ ายปลาเสื อ ตอ แต่ ในปั จ จุบั น
ลวดลายมีการตัดทอนมากขึ้นจึงปรากฏลวดลายเป็นเชิงสัญลักษณ์ทาให้ง่ายต่อการวางลวดลายและการมัดหมี่
ซึ่งเป็นรูปแบบที่มีความนิยมในการทอผ้าลวดลายจากปลาเสือตอ
๒.๑.๓ ลายจันทวารวดี เป็นการทอผ้าด้วยการมัดหมี่ โดยประยุกต์ลวดลายจากลวดลาย
ทวารวดี และจัดวางประกอบเป็นลวดลายบนผืนผ้า แสดงอัตลักษณ์ของชุมชนได้ดี
๒.๑.๔ ลายลูกแก้ว ทอจากฝ้ายหรือไหมที่มัดหมี่ รูปแบบลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีขนาดเล็กจัด
วางซ้ากันต่อเนื่อง
๒.๑.๕ ลายฉั ต รจั น เสน คื อ ลวดลายที่ ป ระยุ ก ต์ จ ากรู ป แบบของฉั ต รที่ ป รากฏในงาน
ประติมากรรม เช่น พระพิมพ์ เศษภาชนะเครื่องปั้นดินเผา เป็นต้น
๒.๑.๖ ลายหนู ทอจากฝ้ายหรือไหมที่มัดหมี่ รูปแบบลายได้แรงบันดาลใจจากหนู
๒.๑.๗ ลายเชิงเทียน ทอจากฝ้ายหรือไหมที่มัดหมี่ รูปแบบลายได้แรงบันดาลใจจากเชิงเทียน

๒.๑.๘ ลายกุญแจ ทอจากฝ้ายหรือไหมที่มัดหมี่ รูปแบบลายได้แรงบันดาลใจจากกุญแจ
๒.๑.๙ ลายยอดสน ทอจากฝ้ายหรือไหมที่มัดหมี่ รูปแบบลายได้แรงบันดาลใจจากยอดสน
๒.๑.๑๐ ลายขนมปังลูกศร ทอจากฝ้ายหรือไหมที่มัดหมี่ รูปแบบลายได้แรงบันดาลใจจาก
ลูกศร
๒.๒ ลวดลายผ้าทอจันเสนกลุ่มลายประดิษฐ์ใหม่
๒.๒.๑ ลายประดิษฐ์ที่เกิดจากการนาสิ่งของ และสิ่งแวดล้อมที่พบเห็นในชีวิตประจาวัน มา
ทอเป็นลวดลายผ้าจากวัสดุฝ้ายหรือไหมที่มัดหมี่ ยังคงมีการทอตามแบบลายเดิม เช่น ลายลูกจันทร์
๒.๒.๒ ลายประดิษฐ์ที่เกิดจากการนาอัตลักษณ์ของชุมชนมาสร้างเป็นลวดลายผ้า โดยเป็น
การประยุกต์รูปแบบของพิพิธภัณฑ์จันเสนมาออกแบบเป็นลวดลายผ้า ได้แก่ ลายพิพิธภัณฑ์จันเสน
ในการนาผ้าทอจันเสนมาใช้ร่วมกับงานจักสานได้สร้างแบบคัดเลือกลายจากลายที่ผู้บริโภคมีความ
พึงพอใจมากที่สุดร่วมกับการสัมภาษณ์ ประธานกลุ่มผ้าทอ เพื่อให้ทราบลายที่ได้รับความนิยมมากที่สุด และ
ลายที่ได้รับคัดเลือกจากแบบคัดเลือกลาย คือลายปลาเสือตอและลายจันทวารวดี ดังนั้นจึงได้นาลายดังกล่าว
มาออกแบบร่ ว มกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใช้ ส อยทั่ ว ไป เพื่ อ น าไปทดสอบความพึ งพอใจผู้ บ ริโภคและน าไปผลิ ต เป็ น
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการจาหน่ายเชิงพาณิชย์ต่อไป
๓. เพื่อสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์จักสานใบตองกล้วยลวดลายผ้าทอจันเสน
ในกระบวนการนี้ได้สรุปเป็น ๒ ขั้นตอน คือขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ และขั้นตอนการสร้าง
ต้นแบบผลิตภัณฑ์ ดังนี้
๓.๑ ขั้นการออกแบบผลิตภัณฑ์จักสานใบตองกล้วยลวดลายผ้าทอจันเสน สรุปผลิตภัณฑ์
สาหรับ การออกแบบได้ จานวน ๗ ประเภท คือ กระเป๋าสะพาย กระเป๋าถือ กระเป๋าสตางค์ กล่องทิช ชู
หมวก กรอบรูป ปกสมุด จากการสังเกตและสัมภาษณ์ความต้องการผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค นักท่องเที่ยวที่
สนใจผลิตภัณฑ์จกั สานและผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ที่ร้านจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในแหล่งขายของที่ระลึก และแหล่ง
ท่องเที่ยว จังหวัดนครสวรรค์ และนามาออกแบบผลิตภัณฑ์ ประเภทละ ๕ แบบ
๓.๑.๑ ออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าสะพายจักสานใบตองกล้วยผสมผสานลวดลาย
ผ้าทอจันเสน โดยกาหนดแนวคิดการออกแบบจากการผสมผสานงานจักสานกับผ้าทอจันเสนจากลายที่ได้รับ
ความนิยม คือลายปลาเสือตอ และลายจันทวารวดี
รูปแบบที่ ๑ ออกแบบรูปทรงกระเป๋าจากรูปทรงสี่เหลี่ยม ฝากระเป๋าเป็น
งานจักสาน ตัวกระเป๋ าเป็น ผ้ าทอขึ้น รูป ด้วยการถักริม และใช้องค์ประกอบร่วมของศิลปะทวารวดีจากรูป
ลวดลายผ้าทอจันเสน มาใช้ออกแบบประกอบฝากระเป๋าและสานเป็นลายขัดตามรูปทรงของลวดลาย
รูปแบบที่ ๒ กาหนดแนวคิดจากการผสมผสานผ้าทอจันเสนลายลายปลา
เสือตอกับจักสาน และใช้องค์ประกอบของศิลปะทวารวดีจากรูปเหรียญในการตกแต่งบนฝากระเป๋าและถัก
ขอบกระเป๋าโดยรอบ เพื่อความสวยงามและแข็งแรงยิ่งขึ้น
รูปแบบที่ ๓ กาหนดแนวคิดจากการผสมผสานผ้าทอจันเสนลวดลายจัน
ทวารวดี กับลายจักสาน ซึ่งสามารถใช้กับลายสานแบบลายขัดทั่วไป เพื่อไม่ให้ลายสานโดดเด่นกว่าลายผ้า
โดยกาหนดให้สัดส่วนอยู่ในปริมาณเท่ากัน ความน่าสนใจของกระเป๋านี้จึงรวมถึงการออกแบบรูปแบบกระเป๋า
ตามสมัยนิยม
รูปแบบที่ ๔ กาหนดแนวคิดจากการผสมผสานผ้าทอจันเสนลวดลาย

ผักกูดร่วมกัน โดยใช้เทคนิคการสานลายผักกูดและนามาเย็บติดบนกระเป๋า เพิ่มความสวยงามและแสดง
อัตลักษณ์ได้ดียิ่งขึ้น
รูปแบบที่ ๕ กาหนดแนวคิดจากการผสมผสานผ้าทอจันเสนลวดลายผัก
กูดร่วมกัน และนามาเย็บติดบนกระเป๋า
๓.๑.๒ ออกแบบกระเป๋าถือหิ้วจักสานใบตองกล้วยผสมผสานลวดลายผ้าทอจันเสน
รูปแบบที่ ๑ กาหนดแนวคิดจากการผสมผสานผ้าทอจันเสนลวดลายปลา
เสือตอร่วมกับกระเป๋าจักสานลายขัดสอง และนามาเย็บติดบนด้านข้างของกระเป๋าทั้งสองด้าน
รูปแบบที่ ๒ กาหนดแนวคิดจากการผสมผสานผ้าทอจันเสนลวดลายปลา
เสือตอร่วมกับกระเป๋าจักสานลายขัดสอง และนามาเย็บติดบนด้านหน้าของกระเป๋า ทั้งสองด้าน
รูปแบบที่ ๓ กาหนดแนวคิดจากการผสมผสานผ้าทอจันเสนลวดลายปลา
เสือตอร่วมกับกระเป๋าจักสานลายขัดสอง และนามาเย็บติดบนด้านหน้าของกระเป๋า ทั้งสองด้าน และใช้ลาย
ขดทวารวดีเย็บติดประดับบนกระเป๋าเพิ่มความโดดเด่นและสวยงามขึ้น
รูปแบบที่ ๔ กาหนดแนวคิดจากการผสมผสานผ้าทอจันเสนลวดลายปลา
เสือตอร่วมกับกระเป๋าจักสานลายขัดสอง และนามาเย็บติดบนด้านหน้าของกระเป๋า ทั้งสองด้าน
รูปแบบที่ ๕ กาหนดแนวคิดจากการผสมผสานผ้าทอจันเสนลวดลายปลา
เสือตอร่วมกับกระเป๋าจักสานลายขัดสอง และนามาเย็บติดบริเวณด้านข้างของกระเป๋า ทั้งสองข้าง เพิ่มความ
สวยงามขึ้น
๓.๑.๓ ออกแบบกระเป๋าสตางค์
รูปแบบที่ ๑ กาหนดแนวคิดจากการผสมผสานผ้าทอจันเสนลวดลายปลาเสือตอ
ร่วมกับกระเป๋าจักสานลายขัดสอง มีฝาปิดด้านบน และด้านล่างมีลาย จักสานเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
รูปแบบที่ ๒ กาหนดแนวคิดจากการผสมผสานผ้าทอจันเสนลวดลายจันทวารวดี
ร่วมกับกระเป๋าจักสานลายขัดสอง โดยออกแบบให้ลายจักสานไว้ด้านนอกและลายจันทวารวดีอยู่ด้านใน มีฝา
ปิดทั้งสองด้าน
รูป แบบที่ ๓ กาหนดแนวคิดจากการผสมผสานผ้าทอจันเสนลวดลายปลาเสือตอ
ร่วมกับกระเป๋าจักสานลายขัดสอง มีฝาปิดด้านบน และเพิ่มความสวยงามด้วยการสลับลายสานทั้งสี่ด้าน
รูปแบบที่ ๔ กาหนดแนวคิดจากการผสมผสาน ผ้าทอจันเสนลวดลายปลาเสือตอ
โดยรูปแบบกระเป๋าขึ้นรูปจากผ้าทอและออกแบบให้มีฝาปิดคาดกลางกระเป๋าโดยใช้วัสดุจักสานเพื่อให้รูปแบบ
มีความทันสมัย ใช้งานง่าย
รูป แบบที่ ๕ กาหนดแนวคิดจากการผสมผสานผ้าทอจันเสนลวดลายปลาเสือตอ
ร่วมกับกระเป๋าจักสานลายขัดสอง มีจักสานคาดปิดทับกระเป๋า และส่วนที่เป็นกระเป๋าทั้งหมดเป็นผ้าทอ ที่
ออกแบบเป็นลายสานคาดเพิ่มความสวยงาม
๓.๑.๔ ออกแบบกล่องใส่กระดาษทิชชู
รูปแบบที่ ๑ กาหนดแนวคิดจากการผสมผสานผ้าทอจันเสนลวดลายปลาเสือตอกับ

งานจักสาน โดยออกแบบเป็นกล่องใส่กระดาษทิชชู่ รูปทรง ๖ เหลี่ยม หุ้มลายปลาเสือตอไว้ด้านใน ส่วนลาย
จักสานหุ้มด้านนอกของกล่อง และเปิด-ปิดด้านข้างสาหรับใส่กระดาษทิชชู่
รูปแบบที่ ๒
กาหนดแนวคิดจากการผสมผสานผ้าทอจันเสนลวดลายปลาเสือตอกับงาน
จักสาน โดยออกแบบเป็ น กล่องใส่ กระดาษทิชชู่ รูปทรง ๖ เหลี่ ยม หุ้ มลายปลาเสื อตอไว้ด้านใน ส่วนลาย
จักสานหุ้มด้านนอกของกล่อง และเปิด-ปิดด้านข้างสาหรับใส่กระดาษทิชชู่
รูปแบบที่ ๓
กาหนดแนวคิดจากการผสมผสานผ้าทอจันเสนลวดลายปลาเสือตอกับงาน
จักสาน โดยออกแบบเป็นกล่องใส่กระดาษทิชชู่ รูปทรง ๖ เหลี่ยม หุ้มลายปลาเสือตอไว้ด้านล่างตามแบบ ส่วน
ลายจักสานได้ออกแบบให้อยู่ด้านในของกล่อง และเปิด-ปิดด้านข้างสาหรับใส่กระดาษทิชชู่
รูปแบบที่ ๔ กาหนดแนวคิดจากการผสมผสานผ้าทอจันเสนลวดลายปลาเสือตอกับ
งานจักสาน โดยออกแบบเป็นกล่องใส่กระดาษทิชชู่ รูปทรงสี่เหลี่ยมสานเป็นแผ่นเสริมโครงด้วยลวดและดัดโค้ง
วนกลับเป็นมือจับ ใช้สาหรับแขวนได้ และวางตั้งโต๊ะได้ ส่วนที่ใส่กระดาษทิชชูด้านในขึ้นโครงด้วยกระดาษ
ชานอ้อยและหุ้มผิวด้วยผ้าทอจันเสน ดึงเข้าออกด้านข้างของแผ่นจักสาน (ลักษณะการใช้งานคล้ายลิ้นชัก)
รูปแบบที่ ๕ กาหนดแนวคิดจากการผสมผสานผ้าทอจันเสนลวดลายปลาเสือตอกับ
งานจักสาน โดยออกแบบเป็นกล่องใส่กระดาษทิชชู่ รูปทรงกลม หุ้มลายปลาเสือตอไว้ด้านนอก หุ้มจักสาน
ด้านล่าง ส่วนด้านบนสาหรับเปิด-ปิดกล่องเพื่อใส่กระดาษทิชชู่
๓.๑.๕ ออกแบบหมวก
รูปแบบที่ ๑ กาหนดแนวคิดจากการผสมผสานผ้าทอจันเสนลวดลายปลาเสือตอ
กับงานจักสาน โดยออกแบบเป็นหมวก มีลายจักสานสลับกับลายปลาเสือตอตามแบบ และเย็บโชว์แนวตะเข็บ
รูปแบบที่ ๒ กาหนดแนวคิดจากการผสมผสานผ้าทอจันเสนลวดลายปลาเสือตอกับ
งานจักสาน โดยออกแบบเป็นหมวก มีลายจักสานสลับกับลายปลาเสือตอตามแบบ และเย็บโชว์แนวตะเข็บ
รูปแบบที่ ๓ กาหนดแนวคิดจากการผสมผสานผ้าทอจันเสนลวดลายปลาเสือตอ
โดยออกแบบเป็ น หมวก มีลายจั กสานสลั บ กับลายปลาเสือตอตามแบบ โดยลายจั กสานได้ออกแบบให้ อยู่
ด้านหน้าเพื่อทาหน้าที่ยึดโครงสร้างหลักให้แข็งแรง ด้านบนของหมวกประดับตกแต่งด้วยไม้ไผ่ตัดเป็นวงขัด
เรียบและเย็บโชว์แนวตะเข็บในบริเวณรอยต่อทั้งหมด
รูปแบบที่ ๔ กาหนดแนวคิดจากการผสมผสานผ้าทอจันเสนลวดลายปลาเสือตอ
โดยออกแบบเป็นหมวก มีลายจักสานสลับกับลายปลาเสือตอตามแบบ และเย็บโชว์แนวตะเข็บ
รูปแบบที่ ๕ กาหนดแนวคิดจากการผสมผสานผ้าทอจันเสนกับลวดลายปลาเสือตอ
โดยออกแบบเป็นหมวก มีลายจักสานอยู่ด้านหน้า ลายปลาเสือตอได้ออกแบบให้เป็นส่วนสวมหัว ตามแบบ
และเย็บโชว์แนวตะเข็บ ส่วนฐานเป็นงานจักสาน การใช้งานง่ายโดยการสวมประกบเข้าด้วยกัน
๓.๑.๖ ออกแบบกรอบรูป
รูปแบบที่ ๑ กาหนดแนวคิดจากการผสมผสานผ้าทอจันเสนลวดลายปลาเสือตอกับ
ลวดลายจักสานใบกล้วย โดยออกแบบเป็นกรอบรูป มีลายจักสานสลับกับผ้าทอลายปลาเสือตอตามแบบ และ
เย็บโชว์แนวตะเข็บ

รูปแบบที่ ๒ กาหนดแนวคิดจากการผสมผสานผ้าทอจันเสนลวดลายปลาเสือตอกับ
ลวดลายจักสานใบกล้วย โดยออกแบบเป็นกรอบรูป มีลายจักสานสลับกับผ้าทอลายปลาเสือตอตามแบบ และ
เย็บโชว์แนวตะเข็บ
รูปแบบที่ ๓ กาหนดแนวคิดจากการผสมผสานผ้าทอจันเสนลวดลายปลาเสือตอกับ
ลวดลายจักสานใบกล้วย โดยออกแบบเป็นกรอบรูป มีขาตั้งกรอบรูปอยู่ภายในกรอบจักสานและมีกรอบผ้าทอ
ลายปลาเสือตอครอบทับตามแบบ และเย็บโชว์แนวตะเข็บ
รูปแบบที่ ๔ กาหนดแนวคิดจากการผสมผสานผ้าทอจันเสนลวดลายปลาเสือตอกับ
ลวดลายจักสานใบกล้วย โดยออกแบบเป็นกรอบรูปปิดทับด้วยจักสานลายเปียโดยรอบ มีลวดลายแบบศิลปะ
ทวารวดีประดับอยู่ข้างกรอบรูป และด้านล่างหุ้มผ้าทอลายปลาเสือตอตามแบบ และเย็บโชว์แนวตะเข็บ
รูปแบบที่ ๕ กาหนดแนวคิดจากการผสมผสานผ้าทอจันเสนลวดลายปลาเสือตอกับ
ลวดลายจักสานใบกล้วย โดยออกแบบเป็นกรอบรูป มีขาตั้ง มีลายจักสานลายเปียเป็นกรอบโดยรอบส่วนกรอบ
ภายในผ้าทอลายปลาเสือตอตามแบบ
๓.๑.๗ ออกแบบสมุดบันทึก
รูปแบบที่ ๑ กาหนดแนวคิดจากการผสมผสานผ้าทอจันเสนลวดลายปลาเสือตอกับ
ลวดลายจักสานใบกล้วย โดยออกแบบเป็นสมุดบันทึกหุ้มด้วยผ้าทอลายปลาเสือตอ มีจักสานลายขัดสองคาดที่
ปกทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
รูปแบบที่ ๒ กาหนดแนวคิดจากการผสมผสานผ้าทอจันเสนลวดลายปลาเสือตอกับ
ลวดลายจักสานใบกล้วย โดยออกแบบเป็นสมุดบันทึกหุ้มด้วยผ้าทอลายปลาเสือตอ มีจักสานลายขัดสองคาดที่
ปกทั้งด้านหน้าและด้านหลัง และสานลายรูปทรงวงกลมตกแต่งด้านหน้าปกเพื่อความสวยงาม
รูปแบบที่ ๓ กาหนดแนวคิดจากการผสมผสานผ้าทอจันเสนลวดลายผักกูดกับ
ลวดลาย จักสานใบกล้วย โดยออกแบบเป็นสมุดบันทึก มีลายเปียประดับที่ปกสมุดรูปทรงกระหนกม้วนหัว
เป็นวงขด และมีสายรัดคาดสมุดโดยรอบพร้อมกระดุม
รูปแบบที่ ๔ กาหนดแนวคิดจากการผสมผสานผ้าทอจันเสนลวดลายปลาเสือตอกับ
ลวดลายจักสานใบกล้วย โดยออกแบบเป็นสมุดบันทึกปิดทับด้วยผ้าทอลายปลาเสือตอทั้งเล่ม มีจักสานที่ได้
ออกแบบเป็นกระเป๋าข้างสาหรับใส่ปากกาได้ และมีกระดุมพร้อมสายรัด
รูปแบบที่ ๕ กาหนดแนวคิดจากการผสมผสานผ้าทอจันเสนลวดลายผักกูดกับ
ลวดลายจั กสานใบกล้ ว ย โดยออกแบบเป็ น สมุ ด บั น ทึ ก ปิ ด ทั บ ด้ ว ยผ้ าทอลายผั ก กูด ทั้ งเล่ ม มี จัก สานที่ ได้
ออกแบบเป็นกระเป๋าทรงกลมสาหรับใส่ปากกาได้ และเย็บตะเข็บโชว์เส้นด้าย
จากการกาหนดแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ทั้ง ๗ ประเภท ผู้วิจัยได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหลือ
ประเภทละ ๒ รูป แบบจากภาพผลิตภัณฑ์ ด้วยแบบเลือกตอบ (Check list) เพื่อนาไปเขียนแบบและสร้าง
ต้นแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ใช้สอย ได้ผลดังนี้

๑. ผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋าสะพาย
กระเป๋าสะพาย ผู้วิจัยได้เลือกรูปแบบที่ ๑ และรูปแบบที่ ๒ จากการเลือกของผู้บริโภคเพื่อ
ทาการผลิตจริง จึงได้สรุปแบบเพื่อสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์จักสานใบตองกล้วยลวดลายผ้าทอจันเสน
และถ่ายทอดสู่ชุมชนต่อไป

ภาพที่ ๕.๑ กระเป๋าสะพาย รูปแบบที่ ๑
กระเป๋ า ทรงสี่ เหลี่ ย มคางหมู (ปากกว้ า งก้ น
สอบ)ขึ้นรูปด้วยผ้าทอจันเสนเย็บประกอบขึ้น
รูปด้วยอัตราส่ว น ๖๐:๔๐ (ผ้ าทอ : จักสาน)
ขอบกระเป๋าใช้วัสดุหนังช่วยรับน้าหนัก

ภาพที่ ๕. ๒ กระเป๋าสะพาย รูปแบบที่ ๒
กระเป๋าทรงสี่เหลี่ยมด้านล่างโค้งมน สานขึ้น
รูปทรงสี่เหลี่ยม มีฝาปิดทรงสามเหลี่ยมขนาด
เล็ก มีกระเป๋าเล็ก ๒ ใบใช้วัสดุผ้าทอจันเสน

๒. ผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋าถือหิ้ว
กระเป๋าถือหิ้วรูปแบบที่ ๑ ได้รับเลือกอันดับ ๑ จานวน ๕๐ คน ส่วนแบบที่เลือกผลิตลาดับที่
๒ ผู้บ ริโภคเลือกอันดับ ๒ จานวน ๔๕ คน จึงสรุปแบบและนามาสร้างต้นแบบผลิ ตภัณ ฑ์จักสาน
ใบตองกล้วยลวดลายผ้าทอจันเสน เพื่อถ่ายทอดสู่ชุมชนต่อไป

ภาพที่ ๕. ๓ กระเป๋าถือหิ้ว รูปแบบที่ ๑

ภาพที่ ๕. ๔ กระเป๋าถือหิ้ว รูปแบบที่ ๒

กระเป๋ า ทรงสี่ เหลี่ ย มขึ้ น รู ป ด้ ว ยจั ก สานใบ
กล้ วย ป ระกอ บ ขึ้ น รู ป ด้ ว ยก ารเย็ บ มื อ
ด้านล่ างของกระเป๋ าประดับ ผ้ าทอด้ว ยการ
เย็บด้ายโชว์แนวตะเข็บบนผ้าทอ

กระเป๋าทรงสี่เหลี่ยม ออกแบบเป็น ๒ ส่วน ส่วน
ด้ านนอกเป็ น โครงสร้างของงานผ้ าทอจัน เสน
ส่วนด้านในเป็นกระเป๋าจักสาน ประกอบขึ้นรูป
ด้วยการเย็บติดกัน มีฝาเปิดปิด

๓. ผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋าสตางค์
กระเป๋าสตางค์รูปแบบที่ ๑ ได้รับเลือกอันดับ ๑ จานวน ๔๕ คน ส่วนรูปแบบที่ ๒ ผู้บริโภค
เลือกอันดับ ๒ จานวน ๔๔ คน จึงได้นามาสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์จักสานใบตองกล้วยลวดลายผ้าทอ
จันเสน เพื่อถ่ายทอดสู่ชุมชน

ภาพที่ ๕. ๕ กระเป๋าสตางค์ รูปแบบที่ ๑

ภาพที่ ๕. ๖ กระเป๋าสตางค์ รูปแบบที่ ๒

กระเป๋ าทรงสี่ เหลี่ ย มขึ้ น รู ป ด้ ว ยผ้ าทอจั น
เสน มีฝาปิดเปิด ทาด้วยวัสดุจักสานหรือใบ
กล้วยทอเป็นผืน มีกระดุม

กระเป๋าทรงสี่เหลี่ยมขึ้นรูป โครงสร้างด้วยผ้า
ทอจั น เสน มี ก ระเป๋ าเล็ ก ด้ านนอกท าจาก
วัสดุใบกล้วยสานหรือทอ กุ๊นขอบกระเป๋า
เพื่อความแข็งแรง

๔. ผลิตภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษทิชชู
รูปแบบที่ ๑ ได้รับเลือกอันดับ ๑ จานวน ๕๐ คน ส่วนรูปแบบที่ ๓ ผู้บริโภคเลือกอันดับ ๒
จานวน ๔๙ คน จึงได้นามาสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์จักสานใบตองกล้วยลวดลายผ้าทอจันเสน เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจและถ่ายทอดสู่ชุมชน

ภาพที่ ๕. ๗ กล่องใส่กระดาษทิชชู รูปแบบที่ ๑

ภาพที่ ๕. ๘ กล่องใส่กระดาษทิชชู รูปแบบที่ ๒

กล่องใส่กระดาษทิชชูทรงหกเหลี่ยม ขึ้นรูป
โครงสร้างด้วยกระดาษแข็งหุ้มผ้าทอและปิดทับผิว
ชั้นนอกด้วยวัสดุสานหรือทอใบกล้วย เย็บตะเข็บ
ตามขอบกระเป๋าเพิ่มความแข็งแรงยิ่งขึ้น

กล่องใส่กระดาษทิชชู ทรงกลม มีโครงสร้าง ๒
ส่ ว น คื อ ส่ ว นงานสานหรื อ ทอใบกล้ ว ยเป็ น
โครงสร้างส่วนนอก และส่วนที่รองรับกระดาษ
ทิชชูอยู่ภายในหุ้มด้วยวัสดุผ้าทอจันเสน ดึงเข้า
ออกด้านข้าง (คล้ายลิ้นชักโต๊ะ)

๕ ผลิตภัณฑ์ประเภทหมวก
หมวกรูปแบบที่ ๑ ได้รับเลือกอันดับ ๑ จานวน ๔๘ คน ส่วนรูปแบบที่ ๕ ผู้บริโภคเลือก
อันดับ ๒ จานวน ๔๕ คน จึงได้นามาสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์จักสานใบตองกล้วยลวดลายผ้าทอจันเสน เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจและถ่ายทอดสู่ชุมชน

ภาพที่ ๕. ๙ หมวก รูปแบบที่ ๑
ขึ้น โครงสร้างด้วยผ้ าทอจัน เสนเพื่ อความยื ดหยุ่น
ของรูปทรงได้ง่าย และเสริมด้วยแผ่นงานสานหรือ
ทอใบกล้วยบางส่วนตามแบบเพิ่มความสวยงามและ
สร้ างอั ต ลั ก ษณ์ เย็ บ ตะเข็ บ ตามขอบกระเป๋ า เพิ่ ม
ความแข็งแรงยิ่งขึ้น

ภาพที่ ๕. ๑๐ หมวก รูปแบบที่ ๒
หมวกทรงกลมลึก ขึ้นโครงสร้างด้วยผ้าทอจัน
เสนเพื่อความยืดหยุ่นของรูป ทรงได้ ง่าย และ
เสริมด้วยแผ่นงานสานหรือทอใบกล้วยบางส่วน
ตามแบบเพิ่มความสวยงามและสร้างอัตลักษณ์
เย็บตะเข็บตามขอบกระเป๋าเพิ่มความแข็งแรง
ยิ่งขึ้น

๖. ผลิตภัณฑ์ประเภทกรอบรูป
กรอบรูป รูปแบบที่ ๑ ได้รับเลือกอันดับ ๑ จานวน ๔๘ คน ส่วนรูปแบบที่ ๒ ผู้บริโภคเลือก
อันดับ ๒ จานวน ๔๔ คน จึงได้นามาสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์จักสานใบตองกล้วยลวดลายผ้าทอจันเสน เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจและถ่ายทอดสู่ชุมชน

ภาพที่ ๕. ๑๑ กรอบรูป รูปแบบที่ ๑

ภาพที่ ๕. ๑๒ กรอบรูป รูปแบบที่ ๒

กรอบรูปทรงสี่เหลี่ยม มีโครงสร้าง ๒ ส่วน คือส่วน
กรอบนอกเป็นงานผ้าทอจัน เสน ส่วนกรอบในเป็น
งานสานหรือทอใบกล้วย และมีส่วนใส่รูปเป็นแผ่น
พลาสติกอยู่ด้านในสุด มีขา ๒ ขา เพิ่มความโดดเด่น
ของภาพ

กรอบรูปทรงสี่เหลี่ยม มีโครงสร้าง ๒ ส่วน คือ
ส่วนกรอบนอกเป็นงานผ้าทอจันเสน ส่วนกรอบ
ในเป็นงานสานหรือทอใบกล้วยจัดวางเป็นแบบ
สี่เหลี่ ยมข้าวหลามตัด เพื่อเพิ่มความสวยงาม
จากความขัดแย้งของรูปทรง

๗. ผลิตภัณฑ์ประเภทสมุดบันทึก
สมุดบันทึก รูปแบบที่ ๑ ได้รับเลือกอันดับ ๑ จานวน ๕๐ คน ส่วนรูปแบบที่ ๒ ผู้บริโภค
เลือกอันดับ ๒ จานวน ๔๘ คน จึงได้นามาสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์จักสานใบตองกล้วยลวดลายผ้าทอจันเสน
เพื่อประเมินความพึงพอใจและถ่ายทอดสู่ชุมชน

ภาพที่ ๕. ๑๓ สมุดบันทึก รูปแบบที่ ๑

ภาพที่ ๕. ๑๔ สมุดบันทึก รูปแบบที่ ๒

สมุดบันทึกทรงสี่เหลี่ยม มีโครงสร้าง ๒ ส่วน
คือส่วนสมุดบันทึกเป็นงานผ้าทอจันเสน และ
ส่วนที่เป็นกระเป๋าเป็นงานสานหรือทอใบกล้วย
เพิ่ ม ความโดดเด่ น และสวยงามด้ ว ยความ
ขัดแย้งของรูปทรง

สมุดบันทึกทรงสี่เหลี่ยม มีโครงสร้างของสมุด
บั น ทึ ก เป็ น งานผ้ าทอจั น เสน และส่ ว นที่ เป็ น
งานสานหรื อ ทอใบกล้ ว ยเป็ น แผ่ น คาดเย็ บ
ตะเข็บด้วยด้ายสีขาว และมีที่ใส่ป ากกาด้าน
สั น ปก เพิ่ ม ความโดดเด่ น และสวยงามด้ ว ย
ความขัดแย้งของรูปทรง

เมื่อคัดเลือกแบบจากภาพร่างผลิตภัณฑ์แล้วจึงทาการเขียนแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์
ให้สามารถสร้างต้นแบบได้ง่ายขึ้น ในขั้นตอนนี้จึงได้เขียนแบบผลิตภัณฑ์ทั้ง ๗ ประเภทคือ กระเป๋าสะพาย
กระเป๋ าถือหิ้ ว กระเป๋ าสตางค์ กล่ องกระดาษทิ ช ชู หมวก กรอบรูป และสมุ ดบั นทึ ก โดยเขียนแบบ
ประเภทละ ๒ รูป แบบตามภาพร่างผลิ ตภั ณ ฑ์ที่ ถูกคัดเลื อก พร้อมกาหนดขนาดจริงของผลิ ตภัณ ฑ์ แต่ ล ะ
ประเภท ประกอบด้วยรายการเขียนแบบรูปด้านบน ด้านหน้า ด้านข้าง ด้านล่าง ด้านหลัง เพื่อให้ผู้ผลิต
เข้าใจขนาด สัดส่วน ของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทก่อนนาไปสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์สาหรับถ่ายทอดสู่ชุมชน
ต่อไป

๓.๒ สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงพาณิชย์ ในกระบวนการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ เป็นการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างสาหรับทดสอบความพึงพอใจผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์และมีการถ่ายทอดการผลิตสู่ชุมชน
จากผลิตภัณฑ์ต้นแบบทั้ง ๗ ประเภทๆละ ๒ รูปแบบ รวม ๑๔ รูปแบบ ได้แก่ กระเป๋าสะพาย กระเป๋าถือ
หิ้ว กระเป๋าสตางค์ กล่องกระดาษทิชชู หมวก กรอบรูป และสมุดบันทึก
๓.๒.๑ ต้นแบบผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋าสะพาย
กระเป๋าสะพาย รูปแบบที่ ๑ และรูปแบบที่ ๒ นามาสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์จักสานและทอ
ใบตองกล้วยร่วมกับลวดลายผ้าทอจันเสน และถ่ายทอดสู่ชุมชนต่อไป

ภาพที่ ๕. ๑๕ ต้นแบบกระเป๋าสะพาย รูปแบบที่ ๑
กระเป๋าทรงสี่เหลี่ยมคางหมู (ปากกว้างก้นสอบ)ขึ้น
รูปด้วยผ้าทอจันเสนเย็บประกอบขึ้นรูป โดยต้นแบบ
กระเป๋าได้ทดลองผลิต ๒ แนวคิด คือ แบบสมดุลใช้
ลวดลายปลาเสือตอ และแบบก้น สอบใช้ลายผักกูด
และให้สีต่างกันตามข้อเสนอแนะในแบบสอบถาม

ภาพที่ ๕. ๑๖ ต้ น แบบกระเป๋ า สะพาย
รูปแบบที่ ๒
กระเป๋าทรงสี่เหลี่ยมด้านล่างโค้งมน สานขึ้น
รูปทรงสี่เหลี่ยม มีฝาปิดทรงสามเหลี่ยมขนาด
เล็ก มีกระเป๋าเล็ก ๒ ใบใช้วัสดุผ้าทอจันเสน

๓.๒.๒ ผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋าถือหิ้ว
กระเป๋าถือหิ้วรูปแบบที่ ๑ ได้รับเลือกอันดับ ๑ จานวน ๕๐ คน ส่วนรูปแบบที่ ๕ ผู้บริโภค
เลือกอันดับ ๒ จานวน ๔๕ คน จึงสรุปแบบและนามาสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์จักสานใบตองกล้วย
ลวดลายผ้าทอจันเสน เพื่อถ่ายทอดสู่ชุมชนต่อไป

ภาพที่ ๕. ๑๗ ต้นแบบกระเป๋าถือหิ้ว รูปแบบที่ ๑
กระเป๋ าทรงสี่ เหลี่ ย มขึ้ น รู ป ด้ ว ยจั ก สานใบกล้ ว ย
ประกอบขึ้ น รู ป ด้ ว ยการเย็ บ มื อ ด้ า นล่ า งของ
กระเป๋ าประดับผ้าทอลายผั กกูดด้วยการเย็บด้าย
โชว์แนวตะเข็บบนผ้าทอ

ภาพที่ ๕. ๑๘ ต้นแบบกระเป๋าถือหิ้ว รูปแบบ
ที่ ๕ กระเป๋าทรงสี่เหลี่ยม
ออกแบบเป็ น ๒ ส่ ว น ส่ ว นด้ า นนอกเป็ น
โครงสร้างของงานผ้ าทอจันเสน ส่ ว นด้านใน
เป็นกระเป๋าจักสาน ประกอบขึ้นรูปด้วยการเย็บ
ติดกัน มีฝาเปิดปิด

๓.๒.๓ ผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋าสตางค์
กระเป๋าสตางค์รูปแบบที่ ๑ ได้รับเลือกอันดับ ๑ จานวน ๔๕ คน ส่วนรูปแบบที่ ๒ ผู้บริโภค
เลือกอันดับ ๒ จานวน ๔๔ คน จึงได้นามาสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์จักสานใบตองกล้วยลวดลายผ้าทอ
จันเสน เพื่อถ่ายทอดสู่ชุมชน

ภาพที่ ๕. ๑๙ ต้นแบบกระเป๋าสตางค์ รูปแบบที่ ๑
กระเป๋าทรงสี่เหลี่ยมขึ้นรูปด้วยผ้าทอจันเสน มีฝา
ปิดเปิด ทาด้วยวัสดุจักสานหรือใบกล้วยทอเป็นผืน
มีกระดุม

ภาพที่ ๕. ๒๐ ต้นแบบกระเป๋าสตางค์ รูปแบบที่ ๒
กระเป๋าทรงสี่ เหลี่ ยมขึ้นรูป โครงสร้างด้วยผ้ าทอจัน
เสน มีกระเป๋าเล็กด้านนอกทาจากวัสดุใบกล้วยสาน
หรือทอ กุ๊นขอบกระเป๋า เพื่อความแข็งแรง

๓.๒.๔ ผลิตภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษทิชชู
รูปแบบที่ ๑ ได้รับเลือกอันดับ ๑ จานวน ๕๐ คน ส่วนรูปแบบที่ ๓ ผู้บริโภคเลือกอันดับ ๒
จานวน ๔๙ คน จึงได้นามาสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์จักสานใบตองกล้วยลวดลายผ้าทอจันเสน เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจและถ่ายทอดสู่ชุมชน

ภาพที่ ๕. ๒๑ ต้นแบบกล่องใส่กระดาษทิชชู
รูปแบบที่ ๑
กล่องใส่กระดาษทิชชูทรงหกเหลี่ยม ขึ้นรูป
โครงสร้างด้วยกระดาษแข็งหุ้มผ้าทอและปิดทับผิว
ชั้นนอกด้วยวัสดุสานหรือทอใบกล้วย เย็บตะเข็บ
ตามขอบกระเป๋าเพิ่มความแข็งแรงยิ่งขึ้น

ภาพที่ ๕. ๒๒ ต้ น แบบกล่ อ งใส่ ก ระดาษทิ ช ชู
รูปแบบที่ ๒
กล่ อ งใส่ ก ระดาษทิ ช ชู ท รงกลม มี โ ครงสร้ า ง ๒
ส่ ว น คื อ ส่ ว น งาน สาน ห รื อ ท อใบ กล้ ว ยเป็ น
โครงสร้างส่วนนอก และส่วนที่รองรับกระดาษทิชชู
อยู่ ภ ายในหุ้ ม ด้ ว ยวั ส ดุ ผ้ าทอจั น เสน ดึ งเข้ าออก
ด้านข้าง (คล้ายลิ้นชักโต๊ะ)

๓.๒.๕ ผลิตภัณฑ์ประเภทหมวก
หมวกรูปแบบที่ ๑ ได้รับเลือกอันดับ ๑ จานวน ๔๘ คน ส่วนอันดับ ๒ จานวน ๔๕ คน จึงได้
นามาสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์จักสานใบตองกล้วยลวดลายผ้าทอจันเสน เพื่อประเมินความพึงพอใจ
และถ่ายทอดสู่ชุมชน

ภาพที่ ๕. ๒๓ ต้นแบบหมวก รูปแบบที่ ๑
ขึ้นโครงสร้างด้วยผ้าทอจันเสนเพื่อความยืดหยุ่น
ของรูปทรงได้ง่าย และเสริมด้วยแผ่นงานสานหรือ
ทอใบกล้วยบางส่วนตามแบบเพิ่มความสวยงามและ
สร้ างอั ต ลั ก ษณ์ เย็ บ ตะเข็ บ ตามขอบกระเป๋ า เพิ่ ม
ความแข็งแรงยิ่งขึ้น

ภาพที่ ๕. ๒๔ ต้นแบบหมวก รูปแบบที่ ๒
หมวกทรงกลมลึก ขึ้นโครงสร้างด้วยผ้าทอจัน
เสนเพื่อความยืดหยุ่นของรูป ทรงได้ง่าย และ
เสริมด้วยแผ่นงานสานหรือทอใบกล้วยบางส่วน
ตามแบบเพิ่มความสวยงามและสร้างอัตลักษณ์
เย็บตะเข็บตามขอบกระเป๋าเพิ่มความแข็งแรง
ยิ่งขึ้น

๓.๒.๖ ผลิตภัณฑ์ประเภทกรอบรูป
กรอบรูป รูปแบบที่ ๑ ได้รับเลือกอันดับ ๑ จานวน ๔๘ คน ส่วนรูปแบบที่ ๒ ผู้บริโภคเลือก
อันดับ ๒ จานวน ๔๔ คน จึงได้นามาสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์จักสานใบตองกล้วยลวดลายผ้าทอจันเสน เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจและถ่ายทอดสู่ชุมชน

ภาพที่ ๕. ๒๕ ต้นแบบกรอบรูป รูปแบบที่ ๑
กรอบรูปทรงสี่เหลี่ยม มีโครงสร้าง ๒ ส่วน คือส่วน
กรอบนอกเป็นงานผ้าทอจัน เสน ส่วนกรอบในเป็น
งานสานหรือทอใบกล้วย และมีส่วนใส่รูปเป็นแผ่น
พลาสติกอยู่ด้านในสุด มีขา ๒ ขา เพิ่มความโดดเด่น
ของภาพ

ภาพที่ ๕. ๒๖ ต้นแบบกรอบรูป รูปแบบที่ ๒
กรอบรูป ทรงสี่ เหลี่ ย ม มี โครงสร้าง ๒ ส่ ว น
คือส่วนกรอบนอกเป็นงานผ้าทอจันเสน ส่วน
กรอบในเป็นงานสานหรือทอใบกล้ วยจัดวาง
เป็นแบบสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด เพื่อเพิ่มความ
สวยงามจากความขัดแย้งของรูปทรง

๓.๒.๗ ผลิตภัณฑ์ประเภทสมุดบันทึก
สมุดบันทึก รูปแบบที่ ๑ ได้รับเลือกอันดับ ๑ จานวน ๕๐ คน ส่วนรูปแบบที่ ๒ ผู้บริโภค
เลือกอันดับ ๒ จานวน ๔๘ คน จึงได้นามาสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์จักสานใบตองกล้วยลวดลายผ้าทอจันเสน
เพื่อประเมินความพึงพอใจและถ่ายทอดสู่ชุมชน

ภาพที่ ๕. ๒๗ ต้นแบบสมุดบันทึก รูปแบบที่ ๑
สมุดบันทึกทรงสี่เหลี่ยม มีโครงสร้าง ๒ ส่วน
คือส่วนสมุดบันทึกเป็นงานผ้าทอจันเสน และ
ส่วนที่เป็นกระเป๋าเป็นงานสานหรือทอใบกล้วย
เพิ่ ม ความโดดเด่ น และสวยงามด้ ว ยความ
ขัดแย้งของรูปทรง

ภาพที่ ๕. ๒๘ ต้ น แบบสมุด บั น ทึ ก รูป แบบที่ ๒
สมุ ด บั น ทึ ก ทรงสี่ เหลี่ ย ม มี โ ครงสร้ า งของสมุ ด
บัน ทึ กเป็ นงานผ้ าทอจัน เสน และส่ ว นที่ เป็ น งาน
สานหรือทอใบกล้วยเป็นแผ่นคาดเย็บตะเข็บด้วย
ด้ายสีขาว และมีที่ใส่ปากกาด้านสันปก เพิ่มความ
โดดเด่นและสวยงามด้วยความขัดแย้งของรูปทรง

๓.๓ ประเมินความพึงพอใจด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ ในการประเมินความพึงพอใจผลิตภัณฑ์ ผู้วิจัยใช้
ผลความพึงพอใจในกลุ่ม ผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ได้รับ เลื อกอันดับ ๑ เท่านั้น ในประเด็นคาถาม ด้านความงามตาม
ประเภทของผลิตภัณ ฑ์ การผสมผสานวัสดุ ความงามของผ้าทอลายปลาเสือตอ ความงามของลายจักสาน
ประโยชน์ใช้สอย ได้ผลสรุปรวม ดังนี้
กระเป๋าสะพาย ค่าร้อยละ เท่ากับ ๙๙.๖๐ ค่าเฉลี่ย ๔.๙๐ ความพึงพอใจมากที่สุด
กระเป๋าสตางค์ ค่าร้อยละ เท่ากับ ๙๘.๑๖ ค่าเฉลี่ย ๔.๙๐ ความพึงพอใจมากที่สุด
กล่องกระดาษทิชชู ค่าร้อยละ เท่ากับ ๙๘.๑๒ ค่าเฉลี่ย ๔.๙๐ ความพึงพอใจมากที่สุด
สมุดบันทึก
ค่าร้อยละ เท่ากับ ๙๗.๘๐ ค่าเฉลี่ย ๔.๘๙ ความพึงพอใจมากที่สุด
กระเป๋าถือหิ้ว
ค่าร้อยละ เท่ากับ ๙๗.๕๒ ค่าเฉลี่ย ๔.๘๗ ความพึงพอใจมากที่สุด
หมวก
ค่าร้อยละ เท่ากับ ๙๖.๖๘ ค่าเฉลี่ย ๔.๘๓ ความพึงพอใจมากที่สุด
กรอบรูป
ค่าร้อยละ เท่ากับ ๙๕.๖๐ ค่าเฉลี่ย ๔.๗๘ ความพึงพอใจมากที่สุด
ดังนั้น จากผลการประเมินความพึงพอใจด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว มีค่ามากกว่า ร้อยละ ๙๐ ทุก
ประเภท จึงแสดงถึงความเหมาะสมในการที่จะนารูปแบบผลิตภัณฑ์มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงพาณิชย์ได้

เนื่องจาก ประเด็นการวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนพบว่าในกลุ่มจักสานใบกล้วย อาเภอบรรพตพิสัย มีปัญหา
ด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ คือ เมื่อชุมชนทอใบกล้วยเป็นผืนแล้วไม่สามารถที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อ
การจาหน่ายได้ ซึ่งเกิดจากขาดความเข้าใจในด้านการสร้างแบบ และการออกแบบผลิตภัณฑ์ จึงอาศัยการ
จดจาผลิตภัณฑ์ที่มีในท้องตลาดทั่วไปมาทดลองผลิตจาหน่าย ทาให้ผลิตภัณฑ์ขาดอัตลักษณ์ของชุมชน ดังนั้น
จากผลการวิจัย ซึ่งได้ผลสรุปประเภทผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมในการเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก่ กระเป๋าสะพาย
กระเป๋าถือหิ้ว กระเป๋าสตางค์ กล่องกระดาษทิชชู หมวก กรอบรูป และสมุดบันทึก ซึ่งผู้วิจัยได้ถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชนด้วยการจัดกิจกรรมสอนชาวบ้านในกลุ่มจักสานใบกล้วย เพื่อให้เข้าใจการสร้างแพทเทิร์น
ผลิตภัณฑ์และสามารถทาเองได้ โดยมีการจัดกิจกรรมร่วมกับสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ด้วย เพื่อ
เป็นการสร้างเครือข่ายในการสนับสนุนให้ผลิต ภัณฑ์ชุมชนมีความต่อเนื่องในเชิงพาณิชย์ต่อไป และหลังจาก
การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนแล้วพบว่า กลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมดังกล่าวมากที่สุดคือกลุ่มจักสาน
ใบกล้วย เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ที่มีความต้องการในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ออกสู่ตลาด
จึงได้รวมกลุ่มชาวบ้านมารับการฝึกอบรมการสร้างรูปแบบผลิตภัณฑ์จากการวิจัย โดยนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้
ออกแบบไว้แล้วและต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลจากการวิจัยนี้เป็นแบบอย่างในการผลิตเพื่อจาหน่ายเป็นสินค้า
ของกลุ่มด้วย ส่วนกลุ่มผ้าทอจันเสนเป็นกลุ่มใหญ่ ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่แตกต่างกันคือมีทั้งผู้ที่ต้องการที่จะเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์ใหม่ตามแนวทางการวิจัย และผู้ที่ต้องการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอในรูปแบบเดิม จึงทาให้มีการผลิต
ชิ้นงานผลิตภัณฑ์จานวนน้อยกว่าการทอผ้าเป็นผืน ซึ่งผู้วิจัยจึงได้ให้ข้อเสนอแนะในประเด็นของการสร้าง
เครือข่ายผลิตภัณฑ์ร่วมกันจากการนาผ้าทอจันเสนมาใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์จักสานใบกล้วย และเป็นแนวทางใน
การสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ที่มีความโดดเด่น และสร้างคุณค่าจากภูมิปัญญาดั้งเดิม
ได้อย่างเหมาะสม
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานร่วมกับผ้าทอจันเสนเพื่อผลิตในเชิงพาณิชย์นั้น เป็นกระบวนการที่ควร
ทาหลั งจากได้รูป แบบผลิ ตภัณ ฑ์ที่ เหมาะสมแล้ ว โดยพิ จารณาในด้านการขับเคลื่ อนเชิงพาณิ ช ย์ที่ มีความ
ต่อเนื่อง ดังนั้นจึงต้องพิจารณาในประเด็นของการสร้างกลยุทธ์การตลาด เพื่อให้ สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของ
ผู้บริโภคในปัจจุบัน คือการตลาดแบบ ๔.๐ ที่เน้นใน ๓ ประเด็นใหญ่ๆ คือ ประเด็นแรก การเปลี่ยนแปลงจาก
การผลิตสินค้าทั่วไป เป็นสินค้าเชิงนวัตกรรมมากขึ้น ประเด็นที่ ๒ การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์มาใช้ในอุตสาหกรรม และประเด็นที่ ๓ การเปลี่ยนจากประเทศที่รับจ้างผลิตในเชิงอุตสาหกรรม
เป็นการเน้นภาคบริการมากกว่าเดิม (ฟิลลิป คอตเลอร์, ๒๕๖๐ : ๕) ซึ่งรูปแบบของประเด็นดังกล่าวคือ การ
ผสมผสานการตลาดดิ จิ ทั ล กั บ การตลาดแบบดั้ ง เดิ ม (ประกอบด้ ว ยการตลาดที่ ยึ ด ตั ว สิ น ค้ าเป็ น ส าคั ญ
การตลาดที่ยึดผู้บริโภคเป็ นศูน ย์กลาง และการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยค่านิยมของคน) เข้า ด้วยกันได้ อย่าง
กลมกลืน โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริโภค เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการทั่วไปจึง
ต้องให้ความสาคัญกับการสร้างกลยุทธ์สินค้าเพื่อให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น
ดังนี้
๑. การรู้จักสินค้า (Aware) หมายถึงการทาให้ผู้บริโภครู้จักสินค้า เช่น ผลิตภัณฑ์จักสานผสมผสานผ้า
ทอจั น เสน ผู้ ป ระกอบการต้ องหากลวิธีท าให้ คนรู้จักให้ ได้ โดยอาจท าเป็ น สิ น ค้าที่ ระลึ ก เป็ นของฝากใน

เทศกาลต่างๆเนื่องจากเป็นสินค้าที่แสดงอัตลักษณ์พื้นถิ่นได้ อีกทั้งกระแสนิยมอัตลักษณ์ไทยจะสามารถสร้าง
ความสนใจได้ดี ดังนั้นการเพิ่มช่องทางที่ทาให้ผู้บริโภครู้จักจึงไม่เพียงแต่ใช้ช่องทางการจาหน่ายเท่านั้น แต่
อาจอยู่ในรูปแบบการใช้เป็นของฝากตามเทศกาลที่สาคัญได้
๒. ความชอบในตัวสินค้า (Appeal) เป็นช่วงที่นักการตลาดต้องพยายามสร้างความสนใจในตัวสินค้า
ให้ได้ ถึงแม้ว่าจะมีสิ นค้าอื่นๆที่หลากหลายเกิดขึ้น แต่ ต้องทาให้คนเหล่านั้นสนใจสินค้าให้ได้ ซึ่งอาจใช้การ
ศึกษาแนวโน้มที่คนทั่วไปให้ความสนใจมากที่สุดในช่วงระยะเวลานั้น ทั้งละคร เพลง หรือแฟชั่นต่างๆ ฯลฯ
แล้วนามาประยุกต์ใช้ในการทาให้ คนชื่นชอบสินค้าเรา เป็นต้น เช่น ในปี ๒๕๖๑ เกิดกระแสความชื่นชอบ
ละครทีวีบุเพสันนิวาส ทาให้ผู้คนหันมาใส่ชุดผ้าไทย และท่องเที่ยวตามแหล่งโบราณสถาน ดังนั้นการที่จะสร้าง
กระแสความชื่ น ชอบในผลิ ตภั ณ ฑ์ จั กสานผสมผสานผ้ าทอจัน เสน จึงเกิ ดจากการนาไปจ าหน่ ายยังแหล่ ง
โบราณสถานต่างๆที่ปรากฎในเรื่องราวของละครเรื่องดังกล่าว แล้ วใช้ข้อความโฆษณา ประชาสัมพันธ์ตาม
กระแสที่เกิดขึ้นจากละคร เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้คุ้นเคย จดจาและหันมาสนใจสินค้าเหล่านั้น
๓ การถามต่อ (Ask) การถามต่อๆกันมา คือการที่ลูกค้าเรียนรู้สินค้าจากการถามผู้ที่เคยใช้สินค้านั้น
ซึ่งอาจมีการถามถึงรายละเอียดของสินค้า ทั้งคุณภาพและราคา ซึ่งแสดงถึงการที่ผู้บริโภคให้ความสนใจในตัว
สิน ค้าแล้ว ดังนั้น สิ่งดังกล่าวจึงเกิดจากผลที่ได้รับจากการใช้สินค้านั้น ซึ่งผู้ผลิตสินค้าจึงควรสร้างคุณค่าให้
เกิดขึ้นในตัวผลิตภัณฑ์ให้ได้ เช่น ประโยชน์ใช้สอยที่สามารถทาให้ได้รับความพอใจอย่า งสูงสุด หรือการได้รับ
ความพึงพอใจจากการรับบริการ ฯลฯ
๔. การตัดสินใจซื้อ (Act) เป็นกระบวนการหลังจากการถามผู้ใช้สินค้านั้นๆมาก่อนแล้ว และทาให้
ทราบถึงคุณค่าที่ได้รับจากความพอใจที่เกิดขึ้นในใจทั้งจากรูปแบบผลิตภัณฑ์และความเป็นลวดลายพื้นถิ่น ซึ่ง
สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ทาให้ลูกค้าพอใจ จึงส่งผลต่อการทาให้กล้าที่จะตัดสินใจซื้อได้ทันที เนื่องจากมี ความมั่นใจ
และเชื่อในคุณค่าเหล่านั้น เช่น กระเป๋าจักสานใบกล้วยผสมผสานผ้าทอจันเสน เมื่อผู้ใช้พอใจจากความเป็น
อัตลักษณ์พิ้นถิ่นและมีความภูมิใจในความเป็นภูมิปัญญาของจังหวัด นครสวรรค์ จึงทาให้มีความมั่นใจในการที่
จะซื้อทันที เป็นต้น
๕. การแนะนาสินค้าจากผู้อื่น (Advocate) เป็นกระบวนการแนะนาสินค้าจากผู้บริโภคที่เคยใช้สินค้า
ไปสู่ผู้บริโภคอื่นๆ เช่น กระเป๋าผ้าทอผสมจักสาน เมื่อใช้แล้วรู้สึกมีคุณค่า ไม่มีใครมีเหมือนเรา จึงเกิดความ
ภูมิใจ และได้แนะนาเพื่อนๆและกลุ่มเพื่อนเหล่านั้นนาไปบอกต่อเพื่อนๆ จึงขยายกลุ่มการใช้เพิ่มขึ้นอันเป็นผล
จากการบอกต่อแบบปากต่อปาก ต้นทุนต่า ซึ่งบางครั้งอาจมีพลังมากกว่าการโฆษณาตามสื่อต่างๆที่ต้องใช้
ต้นทุนสูงอีกด้วย
สรุป การขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ จึงควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ในด้านการสร้างรูปแบบให้ผู้บริโภค
เห็นความใหม่ของผลิตภัณฑ์ สามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจาวัน โดยทาร่วมกับการสร้างกลยุทธ์การตลาด
ที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุบัน ด้วยกลยุทธ์การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยค่านิยมของคน คือ
การตลาดที่คานึงถึงผลกระทบของผู้บริโภคและสังคมเป็นหลัก ซึ่งต้องอาศัยการเข้าใจในพฤติกรรมการใช้ชีวิต
ของผู้ ค นด้ ว ย เช่ น ผู้ บ ริ โภคมี ส่ ว นร่ ว มในการสร้างนวัต กรรมใหม่ ๆ ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่ างๆผ่ านการแสดง
ข้อคิดเห็นและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยอาจมีการจัดกิจกรรมทางสังคมขึ้นในชุมชนนั้นๆ เพื่อให้คนใน
ชุมชนได้สัมผัสกับตัวสินค้า และมีส่วนร่วมในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือสัมผัสผลิตภัณฑ์ในบริบทต่างๆจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมนั้นๆด้วย ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะสามารถทราบถึงความรู้สึกและความต้องการในการบริโภคที่

แท้จริง โดยผู้บริโภคจะแสดงออกผ่านพฤติกรรมให้เห็นได้ ทันที ในขณะเดียวกัน การสร้างบุคลิกลักษณะ
เฉพาะของสิ น ค้าเพื่อให้ สิ น ค้า มีอัตลักษณ์ ก็มีส่ ว นในการส่ งเสริม การตลาดด้วยเช่น กัน โดยอาจสร้างจาก
รูปแบบสินค้าหรือตราสินค้า เพื่อให้มีจุดเด่นและแตกต่างจากสินค้าอื่นๆ จึงจะสามารถสะท้อนอัตลักษณ์ของ
ตราสินค้าให้ เกิดความเชื่ อมั่นในสิน ค้า เกิดการจดจา และประทับใจจากการใช้ บริการนั้นๆจากผู้บริโภคได้
ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นต้องสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องด้วย ดังนั้นสิ่งที่สนับสนุน
ในประเด็น ของความต่อเนื่ อง คือ การประชาสัมพันธ์ ด้วยคุณ ค่า ซึ่งเป็นการทาให้ ผู้บ ริโภครู้จักสินค้า รู้จัก
ภาพลักษณ์สินค้า ในด้านค่านิยมของคน เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ยังจัดเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทาให้ผู้บริโภค
รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าได้ดี โดยจะสะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบผลิตภัณฑ์ จาก
สินค้าทั่วไปเป็นสินค้าเชิงนวัตกรรมมากขึ้น เช่น การสะท้อนให้ผู้บริโภคเห็นรูปแบบสินค้าจากใช้วัสดุพื้นบ้าน
ให้ เกิดเป็นสิ่งใหม่ด้วยกระบวนการคิดสร้างสรรค์ การผสมผสานเทคนิคใหม่ การผสมผสานวัสดุ และการ
ออกแบบร่วมกัน ทาให้ผลิตภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและทาให้ผู้บริโภคเห็นความเป็นสิ่งใหม่บนพื้นฐาน
ของสิ่งดั้งเดิมได้ และมีการสื่อสารผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ ร่วมกับการจัดกิจกรรมเพื่อให้ ผู้บริโภค
สัมผัสได้จากการสัมผัสทั้ง 5 ด้านโดยตรง และการสัมผัส ผ่านสื่อออนไลน์ ในผู้บริโภคกลุ่มที่ยังปิดรับสังคม
ภายนอกให้รู้จักผ่านสังคมดิจิตัลที่มีบทบาทและมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคในปัจจุบันค่อนข้างสูง
แผนผังประกอบการสรุปการสร้างกลยุทธ์การตลาดเชิงพาณิชย์ที่ขับเคลื่อนด้วยค่านิยม
การตลาดเชิงพาณิชย์ที่ขับเคลื่อนด้วยค่านิยม
พฤติกรรมการดาเนินชีวิตของผู้บริโภค
การสร้างจุดเด่นผลิตภัณฑ์

+
การประชาสัมพันธ์ด้วยค่านิยม

ผู้บริโภคในโลกออนไลน์

ผู้บริโภคในโลกออฟไลน์

กลุ่มผู้บริโภคที่ใช้ชีวิตในโลกออนไลน์
และดาเนินชีวิตในโลกออนไลน์

กลุ่มผู้บริโภคที่ใช้ชีวิตในโลกออฟไลน์
และดาเนินชีวิตในโลกออนไลน์
(กลุ่มเฉพาะ เช่น ผู้ใช้ชีวิตในชนบท
ผู้ใช้ชีวิตในห้องกิจกรรมเฉพาะ ได้แก่
ห้องออกกาลังกาย ห้องดนตรี ฯลฯ)

(กลุ่มผู้บริโภคทั่วไป)

อภิปรายผล
๑. การศึกษาผลิตภัณฑ์จักสานประเภทต่างๆที่เหมาะสมในการนามาสร้างสรรค์ร่วมกับผ้าทอจันเสน
ให้มีรูปแบบสอดคล้องกับความต้อ งการของผู้บริโภค ควรเป็นผลิตภัณฑ์จักสานประเภทที่สามารถใช้สอยได้
ทั่วไปในชีวิตประจาวัน และมีรูปแบบการสานลายแบบเรียบง่าย มีการผสมผสานหลายเทคนิค ทั้งการสาน การ
ฟั่น การถัก การเย็บเพื่อให้รูปทรงคงทนและสวยงามยิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ จรรยาวรรณ จรรยา
ธรรม และประทับใจ สิกขา (2550) ที่กล่าวว่าเทคนิคการสานเส้นใยจากการฟั่นเป็ นเส้นเชือกก่อนนาไปใช้
ประโยชน์จะได้ความเหนียวที่สุด สามารถนามาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ได้ และยังสอดคล้องกับแนวคิดการสาน
ลายถั ก ลาย ของวิบู ล ย์ ลี้ สุ ว รรณ (2532) ที่ ก ล่ าวว่ากระบวนการสานแบบสอดขั ด กั น ของวัส ดุ ต่ างๆตาม
วัตถุประสงค์ของการใช้งานช่วยส่งเสริมให้งานจักสานมีความสมบูรณ์ของรูปทรงยิ่งขึ้นและการถักลายยังเป็น
การเสริ ม ความแข็ งแรงของรู ป ทรงผลิ ต ภั ณ ฑ์ ได้ ด้ ว ย เช่ น งานถั ก เพื่ อ ขึ้ น รูป ทรงของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซึ่ งเป็ น
องค์ประกอบที่ทาให้งานจักสานยึดติดกันได้อย่างประณีตสวยงาม นอกจากความคงทนแข็งแรงจากการสาน
สอดขัดลายและถักลายแล้ว ความงามของรูปทรง สัดส่วนต่างๆของผลิตภัณฑ์ต้องมีความสมดุลกันโดยรวม ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของชะลูด นิ่มเสมอ (2545) ที่กล่าวว่าการออกแบบพื้นฐานต้องอาศัยส่วนประกอบของ
องค์ป ระกอบศิล ป์ห ลายอย่าง คือ จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง น้าหนัก สี และพื้นผิว เพื่อให้ เกิดความ
สวยงาม และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาริชาติ ศรีสนาม (2554) ที่ได้ทาวิจัยและพบว่าการผสมผสาน
เส้นใยทาให้เกิดความแปลกใหม่ของรูปแบบและมีความสวยงามเพิ่มขึ้น จึงเป็นแนวทางในการนามาใช้ในการ
ผสมผสานวัสดุในการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วย ส่วนแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากผ้าทอจันเสนลวดลาย
ปลาเสือตอเป็นการผสมผสานวัสดุ 2 สิ่งคือผ้าทอกับ จักสาน ซึ่งเป็นการพัฒนาในมิติการสร้างนวัตกรรมจาก
ภูมิปัญญา ให้มีความงามที่สามารถใช้สอยได้ตามสมัยนิยม สอดคล้องกับแนวคิดของวัฒนะ จูฑะวิภาต (2549)
ซึ่งกล่าวว่า มุมมองของการสร้างหรือปรับปรุงจากความเป็นสิ่งดั้งเดิมให้มีความร่วมสมัยควรสอดคล้องกับสมัย
นิยม และผลิตภัณฑ์ที่สร้างใหม่ต้องสามารถใช้สอยได้ในชีวิตประจาวัน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของปาน
ฉัตท์ อินทร์คง (2556 ) ที่ค้นพบว่าผลิตภัณฑ์ที่ระลึกต้องสามารถใช้สอยได้เพื่อให้ ผู้บริโภครับรู้ได้ถึงประโยชน์
ใช้สอยนั้นๆ
๒. เพื่อศึกษาลวดลายผ้าทอจันเสนสาหรับออกแบบผลิตภัณฑ์จักสานใบตองกล้วย พบว่า ลวดลาย
ผ้าทอจันเสนมีลวดลายหลากหลาย และจัดกลุ่มลายได้ ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มลายดั้งเดิม ได้แก่ ลายผักกูด ลาย
ปลาเสือตอ ลายจันทวารวดี ลายลูกแก้ว ลายฉัตรจันเสน ลายหนู ลายปลาเสือตอ ลายเชิงเทียนลายกุญแจ
ลายยอดสน ลายขนมปังลูกศร ส่วนลายประดิษฐ์ใหม่ ส่วนใหญ่ได้ทอตามแบบลายดั้งเดิม ซึ่งบางลายได้มีการ
ประยุกต์รูปแบบตามฝีมือช่างทอที่แตกต่างกัน เช่น ลายปลาเสือตอเก่ากับลายปลาเสือตอใหม่ พบว่ามีรูปทรงที่
แตกต่างกัน แต่เค้าโครงโดยรวมเหมือนกัน ในการออกแบบหรือ ประดิษฐ์ลายผ้าทอใหม่เกิดจากการพบเห็น
สิ่งของ และสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจาวัน จึงนามาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบลวดลายผ้า
นอกจากนี้ยังได้นาอัตลักษณ์ของชุมชนมาสร้างเป็นลวดลายผ้าด้วย โดยได้ประยุกต์รูปแบบของเจดีย์
เมืองเก่าจันเสนมาออกแบบเป็นลวดลายผ้า ได้แก่ ลายเมืองเก่าจันเสน ซึ่งสามารถแสดงอัตลักษณ์ของชุมชน
ได้ดี

จากการศึกษาลวดลายผ้าทอจันเสน เพื่อนามาใช้ร่วมกับงานจักสาน ได้สร้างแบบคัดเลือกลายจาก
ลายที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยนาไปคัดเลือกจากการสัมภาษณ์และสร้างแบบคัดเลือกจากผู้จาหน่ายผ้าทอ
จันเสน และพบว่าลายที่ได้รับความนิยม และมีนักท่องเที่ยวซื้อมากที่สุด คือลายปลาเสือตอ รองลงมาคือลาย
จันทวารวดี และลายลูกแก้ว ดังนั้นจึงได้นาลายดังกล่าวมาออกแบบร่วมกับผลิตภัณฑ์ใช้สอยทั่วไป และนาไป
ทดสอบความพึงพอใจผู้บริโภคเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน และการจาหน่ายเชิงพาณิชย์ต่อไป
๓. เพื่อสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์จักสานใบตองกล้วยลวดลายผ้าทอจันเสน
ผลการวิจัยพบว่า ในการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์จักสานใบตองกล้วยลวดลายผ้าทอจันเสน เป็นการ
พัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์ชุมชนให้ สามารถน าอัตลั กษณ์ พื้ นถิ่นมาผสมผสานกับวัสดุพืชพื้นบ้าน เกิดความใหม่จาก
กระบวนการผลิตที่มีการผสมผสานวัสดุ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมรูปแบบที่ทาให้ผู้บริโภคสามารถรับรู้ถึงความใหม่
จากรูปแบบผลิตภัณฑ์ได้ เพื่อสร้างความสนใจจากผู้บริโภคที่หลากหลาย จึง ควรพิจารณาการออกแบบจาก
องค์ประกอบต่างๆ คือ ด้านความสวยงามของรูปแบบ ด้านความสัมพันธ์ของวัสดุ ด้านความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบ ด้านการสื่ออัตลักษณ์ชุมชน เพื่อให้สามารถอยู่ในแนวโน้มของตลาดและวัฒนธรรมปัจจุบันได้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิกรม วงษ์สุวรรณ์ (๒๕๕๘) ที่ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกกจังหวัดมหาสารคาม เพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่ม จากประโยชน์ ใช้ส อยและความงาม เพื่ อให้ ผลิ ตภัณ ฑ์มีความสอดคล้ องกับการใช้ส อยใน
ชีวิตประจาวัน และยัง สอดคล้องกับแนวคิดของธนทรัพย์ ปิยะมณีธนา(๒๕๕๙) ที่กล่าวว่าวัสดุมีความสาคัญ
กับ การออกแบบผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้ว ยเป็ น ส่ ว นที่ท าให้ ผ ลิ ตภั ณ ฑ์ มี ความสวยงามและเหมาะสมกับ ประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ โดยหากเลือกวัสดุได้เหมาะสมจะสามารถสะท้อนจุดเด่น ของการตกแต่งได้อย่างน่าสนใจ ซึ่งแนวคิด
ดังกล่าวนามาใช้ในด้านการถักทอใบตองกล้วยร่วมกับผ้าทอจันเสนให้เกิดความน่าสนใจขึ้น จึง เป็นการค้นหา
วัสดุใหม่ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจขึ้น ดังนั้นการผสมผสานวัสดุจึงเป็น
แนวทางการออกแบบใหม่ที่พิจารณาบทบาทของการผสมผสานวัสดุเข้ามาเป็นองค์ประกอบของความงามและ
สร้างลักษณ์ของตัวผลิตภัณฑ์ได้ด้วย
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
๑. ควรต่อยอดแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์จากงานภูมิปัญญาด้านอื่นๆเพื่อให้เกิดการผลิตสินค้า
ชุมชนเชิงพาณิชย์ได้หลากหลาย
๒. ควรพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ประเภทของที่ระลึกเพื่อการใช้สอยในงานผ้าทอประเภทอื่นๆ เพื่อให้
เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนได้อย่างทั่วถึง
๓. ควรนาผลการวิจัยไปถ่ายทอดสู่ชุมชนในกลุ่มจักสานอื่น เพื่อให้รู้แนวทางในการนาไปประยุกต์ใช้ใน
ผลิตภัณฑ์ทหี่ ลากหลาย
๔. ควรส่งเสริมการตกแต่งและสร้างภาพลักษณ์ของร้านจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสะท้อนให้เห็น
คุณค่าของสินค้าชุมชน ดังนั้นจึงควรมีการสร้างบรรยากาศให้เป็นที่สนใจ มีความเกี่ยวข้องกับสาระของสินค้า
มีการจัดกิจกรรมตามเทศกาลต่างๆด้วย เช่น เทศกาลปีใหม่ วันแห่งความรัก หรือวันแม่ เป็นต้น เพื่อสร้าง
อารมณ์ ร่วมให้ ผู้ บ ริ โภคเกิดความอยากซื้อ ผลิ ตภัณ ฑ์ เนื่องจากเทศกาลต่างๆ ส่ วนใหญ่ ผู้ บริโภคมักจะมี

อารมณ์ ร่วมในกิจกรรมต่างๆอยู่แล้ ว หากมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในช่วงนี้จะสามารถโน้มน้าวให้
ผู้บริโภคซื้อมากขึ้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมด้านการตลาด เช่น กระทรวง
พาณิชย์ ควรให้คาแนะนาเพื่อผู้ประกอบการจะได้ทราบแนวทางและนาไปประยุกต์ใช้ในการสร้างภาพลักษณ์
ของร้านจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนได้อย่างเหมาะสม
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ตารางคัดเลือกลายจักสาน ประเภทลายสาน (คัดเลือกโดยผู้บริโภค)
จากกลุ่มลายที่ ๑-๔ ให้เลือกกาเครื่องหมาย √ ในช่องของลายที่ชอบมากที่สุด (ให้เลือกเพียง ๑ ลายเท่านั้น)
แบบคัดเลือกลายจานวน ๑ ลาย เพื่อใช้สานขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ร่วมกับผ้าทอจันเสน (N=๕๐)
ลายกลุ่มที่ ๑

ลายกลุ่มที่ ๒

ลายกลุ่มที่ ๓

ลายกลุ่มที่ ๔

แบบสอบถามด้านความพึงพอใจที่มีต่อการผสมผสานจักสานกับผ้าทอ
เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์
การวิจั ย เรื่อ ง การประยุ กต์ใช้ผ้ าทอและลวดลายของผ้ าทอจันเสนร่ว มกับ งานจักสานเพื่ อพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงพาณิชย์ จังหวัดนครสวรรค์ ใช้แบบประเมินความพึงพอใจด้านรูปแบบที่เหมาะสมจาก
ผู้ บ ริ โภคทั่ ว ไป จ านวน ๕๐ คน (ข้ อ มู ล จากแบบประเมิ น ความพึ งพอใจจึ งมี ป ระโยชน์ อ ย่ างยิ่ ง ผู้ วิจั ย
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย)
แบบสอบถามมีทั้งหมด 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบและลวดลายผ้าทอจันเสน
ให้ผู้บริโภคเลือกตอบโดยทาเครื่องหมาย √ ในช่อง 5 4 3 2 1 ตามความเหมาะสมที่สุด
ระดับความคิดเห็น
ด้านความงามของลวดลาย
5
4
3
2
1

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอจันเสนร่วมกับงานจักสาน
ให้ผู้บริโภคเลือกตอบโดยทาเครื่องหมาย √ ในช่อง 5 4 3 2 1 ตามความเหมาะสมที่สุด
ระดับความคิดเห็น
ด้านความงามของลวดลาย
5
4
3
2

1

ให้อธิบายเพิ่มเติม

ความงามตามประเภทของผลิตภัณฑ์

การผสมผสานวัสดุ

ความงามของผ้าทอลายปลาเสือตอ

ความงามของลายจักสาน

ประโยชน์ใช้สอย

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ทรงคุณวุฒิ ๕ ด้าน
ให้กาเครื่องหมาย √ ในช่องแบบที ๑ - แบบที่ ๕

เกณฑ์การประเมิน

ความพึงพอใจของผู้ทรงคุณวุฒิ (n = ๕)

แบบที่ ๑
๑.ความสวยงามของรูปแบบ
,ลวดลาย
๒ ความเหมาะสมด้านการใช้สอย
๓.ความเหมาะสมด้านการผสมผสาน
ลายผ้ากับงานจักสาน
๔.ความเหมาะสมในการผลิต
เป็นสินค้าที่ระลึก
๕ความเป็นไปได้ในการผลิตเชิง
พาณิชย์
รวม

แบบที่ ๒

แบบที่ ๓

แบบที่ ๔

แบบที่ ๕

อื่นๆ

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ทรงคุณวุฒิ ๕ ด้าน
ให้กาเครื่องหมาย √ ในช่องแบบที ๑ - แบบที่ ๕

เกณฑ์การประเมิน

ความพึงพอใจของผู้ทรงคุณวุฒิ (n = ๕)

แบบที่ ๑
๑.ความสวยงามของรูปแบบ
,ลวดลาย
๒ ความเหมาะสมด้านการใช้สอย
๓.ความเหมาะสมด้านการผสมผสาน
ลายผ้ากับงานจักสาน
๔.ความเหมาะสมในการผลิต
เป็นสินค้าที่ระลึก
๕ความเป็นไปได้ในการผลิตเชิง
พาณิชย์
รวม

แบบที่ ๒

แบบที่ ๓

แบบที่ ๔

แบบที่ ๕

อื่นๆ

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ทรงคุณวุฒิ ๕ ด้าน
ให้กาเครื่องหมาย √ ในช่องแบบที่ ๑ – แบบที่ ๕

เกณฑ์การประเมิน

ความพึงพอใจของผู้ทรงคุณวุฒิ (n = ๕)

แบบที่ ๑
๑.ความสวยงามของรูปแบบ
,ลวดลาย
๒ ความเหมาะสมด้านการใช้สอย
๓.ความเหมาะสมด้านการผสมผสาน
ลายผ้ากับงานจักสาน
๔.ความเหมาะสมในการผลิต
เป็นสินค้าที่ระลึก
๕ความเป็นไปได้ในการผลิตเชิง
พาณิชย์
รวม

แบบที่ ๒

แบบที่ ๓

แบบที่ ๔

แบบที่ ๕

อื่นๆ

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ทรงคุณวุฒิ ๕ ด้าน
ให้กาเครื่องหมาย √ ในช่องแบบที ๑ - แบบที่ ๕

เกณฑ์การประเมิน

ความพึงพอใจของผู้ทรงคุณวุฒิ (n = ๕)

แบบที่ ๑
๑.ความสวยงามของรูปแบบ
,ลวดลาย
๒ ความเหมาะสมด้านการใช้สอย
๓.ความเหมาะสมด้านการผสมผสาน
ลายผ้ากับงานจักสาน
๔.ความเหมาะสมในการผลิต
เป็นสินค้าที่ระลึก
๕ความเป็นไปได้ในการผลิตเชิง
พาณิชย์
รวม

แบบที่ ๒

แบบที่ ๓

แบบที่ ๔

แบบที่ ๕

อื่นๆ

ภาคผนวก ข
การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
บ้านอ่างทอง อาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

การเตรียมวัสดุสาหรับสาน

วัสดุใบตองกล้วยแห้ง

การฟั่นให้เป็นเป็นเส้นเพื่อนาไปสาน

การถักเปียเพื่อนามาเย็บเป็นผืน

กระบวนการอบ

กระบวนการอบตามกรรมวิธีโบราณแบบชาวบ้าน
การอบเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความคงทน และป้องกันการเกิด
ราได้ ด้ ว ย โดยชาวบ้ า นจะน ากระเป๋ า ไปแขวนกั บ สุ่ ม ไก่
เนื่องจากสุ่มไก่มีช่องให้แขวนผลิตภัณฑ์ได้จานวนมากและ
กามะถันยังสามารถกระจายได้ทั่วถึง

การสอนสร้างแพทเทิร์น

การอ่านแบบจากภาพร่างผลิตภัณฑ์

การฝึกสร้างแพทเทิร์นจากกระดาษ
การสร้างแพทเทิร์นจากกระดาษจะทาให้ชาวบ้านเข้าใจรูปแบบได้ง่ายขึ้น

การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์

ตัวอย่างการออกแบบผลิตภัณฑ์จักสานร่วมกับผ้าทอจันเสน

การฝึกอบรมการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์
สถานที่ โรงแรมโบนิโต้ จังหวัดนครสวรรค์

กลุ่มชุมชนจักสานใบกล้วยเข้าร่วมการฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชน
ที่โรงแรมโบนิโต้ จังหวัดนครสวรรค์
เป็นการต่อยอดความรู้หลังจากได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลการวิจัย

ต้นแบบผลิตภัณฑ์จักสานร่วมกับผ้าทอจันเสน

การสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อให้ผู้ผลิตสามารถพิจารณารูปแบบที่ผลิตได้จริง
และสามารถทดลองตลาดเพื่อการจาหน่ายจริง ทาให้ทราบรูปแบบที่ผู้บริโภคต้องการ

ประวัติผู้วิจัย
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
รศ.ดร.ปานฉัตท์ อินทร์คง
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Assoc. Prof. Panchat Inkong, Ph.D.
(Associate Professor in Product design)
2 เลขหมายบัตรประจาตัวประชาชน
3 3499 00323 60 4
3 ตาแหน่งปัจจุบัน
รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
4 หน่วยงานและที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
ที่ทางาน : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี
บ้าน : 66/14 ม. สารินปาร์ค ถ.รังสิตนครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ : 090-2354410
e-mail : panchat_i@rmutt.ac.th, panchat9994@gmail.com
5 ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ศษ.บ. ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑ์) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า โท ศ ศ .ม . ศิ ล ป ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต (ก า ร บ ริ ห า ร ง า น วั ฒ น ธ ร ร ม )
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระดับปริญญาเอก ปร.ด. วัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6 สาขาวิชาการที่มีความชานาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์, การออกแบบนิทรรศการ, การตลาดในงานออกแบบผลิตภัณฑ์,การวาดเส้น
7 ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพการทา
วิจัยว่าเป็นผู้อานวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละหัวข้อเสนอการวิจัย
ปี 2551 - ชื่อผลงานวิจัย ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างงานผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม: กรณีศึกษา
ผลิตภัณฑ์แนวจิตรกรรมไทย
ปีที่พิมพ์ : 2551
การเผยแพร่ : เผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ
ปี 2555 - ชื่อผลงานวิจัย ต้นแบบผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม :การออกแบบเพื่อสื่อเอกลักษณ์พื้นถิ่น
จากงานจิตรกรรมฝาผนังไทย
ปีที่พิมพ์ : 2555

การเผยแพร่ : -งานประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมระดับชาติ กระทรวงวัฒนธรรม “วิจัยวัฒนธรรม
ครั้งที่ 4” และตีพิมพ์รวมเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 10 กรกฎาคม 2557
-งานประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษาและวัฒนธรรม 2557 “วัฒนธรรมสมัยนิยม”
มหาวิทยาลัยมหิดล และรวมเผยแพร่ในรูปแบบซีดี 28 กรกฏาคม 2557
-บทความวิชาการ “เอกลักษณ์พื้นถิ่นในงานจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน
การสร้างสรรค์สู่ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม” วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 38 ฉบับที่
2 มีนาคม - เมษายน พ.ศ.2561
ปี 2556 - ชื่อผลงานวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ระลึกชนเผ่าภาคเหนือ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาชนเผ่าม้งและเย้า
ปีที่พิมพ์ : 2556
การเผยแพร่ : งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัย ราชภัฎสวนสุนันทา 24-25
เมษายน 2557 และเผยแพร่ออนไลน์ใน file:///C:/Users/Administrator/Downloads/34-86-1PB%20(1).pdf หน้า 169.
ปี 2559 - ชื่อผลงานวิจัย การประยุกต์ใช้เทคนิคประดับกระจกสีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตกแต่ง
บ้านลวดลายขนบธรรมเนียมประเพณีไทย (วช.)
ปีที่พิมพ์ : 2560
การเผยแพร่ : กาลังดาเนินการ
ปี 2560 - ชื่อผลงานวิจัย การประยุกต์ใช้ผ้าทอจันเสนร่วมกับงานจักสานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนเชิงพาณิชย์ จังหวัดนครสวรรค์ (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม)
ปีที่พิมพ์ : 2560
ปี 2561 - ชื่อผลงานวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานใบตองกล้วยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

