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Abstract 
 
Code of Project: A-26/2561 
Project name : The Design and Development to make Integrated  

  Natural materials bags for OTOP in Angthong Province. 
Researcher name: Asst.Prof. TawatchaiTeanprative 

 
The study of “The Design and Development to make integrated Natural 

materials bags” for OTOP in Angthong Province. aims to design and develop natural 
materials for 4 OTOP groups in Angthong Province.; SonsinBangchaocha, 
JaksanPaktopchawa Ban Bangtapan, Torpamadmee Nar Wat Bot and 
SatriKrapaonangTambon Ban Hae.The develop and design continue from local 
wisdom of each OTOP group to create identity and value added to reach the 
customers need. 
 The research methodology used is select 4 OTOP groups in Angthong. After 
each group got the product, it had been analyzed by 3 experts for pros and cons and 
created 5 prototype bags for working women which had difference and novelty. The 
step by step of doing this is in picture and caption. The prototype products are used 
to transfer knowledge to the OTOP groups in materials mixing, design and production. 
The research instruments included materials mixing, usage, beauty and 
satisfaction..Theresearch in struments are questionnaires for both producers and users 
in materials mixing, usage, beauty and satisfaction. The statistics used are percentage, 
mean, standard deviation and t-test.  
 The research findings suggest that the producers and users consider all aspects 
at high level. There is 0.5 statistical significant different in all aspects. OTOP groups in 
Angthong acquire knowledge and skill in materials mixing, design, and production to 
create natural materials products. 
 
 
 
 
Keyword      : Design   Development   Natural materials Integrated 
                    One Tambon one Product 
E-mail Address :tawatchai.tea@at rmutr.ac.th 
Period of Project :1 October 2017 - 30 September 2018 

mailto:tawatchai.tea@at


ง 

 

สารบัญ 
    
   หน๎า 
กิตติกรรมประกาศ ก 
บทคัดยํอภาษาไทย ข 
บทคัดยํอภาษาอังกฤษ ค 
สารบัญ ง 
สารบัญตาราง ฉ 
สารบัญภาพ ช 
    
บทที่ 1 บทน า 1 
  1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 1 
  2. วัตถุประสงค์การวิจัย 4 
  3. สมมุติฐานการวิจัย 5 
  4. ขอบเขตของการวิจัย 5 
  5. ประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับ 5 
  6. นิยามค าศัพท์ 6 
    
บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 6 
  1. ข๎อมูลทั่วไปจังหวัดอํางทอง 6 
  2. แนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 12 
  3. แนวคิดเก่ียวกับหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของไทย 20 
  4. ทิศทางการสํงเสริมและพัฒนาหัตถกรรมไทย 22 
  5. การจักสานไม๎ไผํ 23 
  6. งานหัตถกรรมจักสานผักตบชวา 31 
  7. ข๎อมูลเกี่ยวกับผ๎าทอ 43 
  8. ทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑ์ 49 
  9. เครื่องมือ และวัสดุ   อุปกรณ์ในการท าผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง 54 
  10.ทฤษฎีพฤติกรรมผู๎บริโภค 61 
  11.งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 64 
    
บทที่ 3 ระเบียบวิธีการวิจัย 73 
  1. ประชากรและกลุํมตัวอยําง 73 
  2. เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 73 
  3. การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 74 
  4. การเก็บรวบรวมข๎อมูล 74 



จ 

 

สารบัญ(ต่อ) 
    
   หน้า 
  5. การวิเคราะห์ข๎อมูล 75 
    
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 77 
  1. ขั้นตอนการศึกษาวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากวัสดุธรรมชาติ 80 
  2. ผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติ  แบบที่ 1 85 
  3. ผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติ  แบบที่ 2 90 
  4. ผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติ  แบบที่ 3 96 
  5. ผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติ  แบบที่ 4 100 
  6. ผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติ  แบบที่ 5 105 
  7. การถํายทอดเทคโนโลยีสูํชมุชน 112 
  8. ผลการวิเคราะห์ข๎อมูล 114 
    
บทที่ 5 สรุปผล  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 121 
  1. สรุปผล 121 
  2. อภิปรายผล 125 
  3. ข๎อเสนอแนะ 128 
    
บรรณานุกรม 130 
    
ภาคผนวก 134 
    
ประวัติผู้วิจัย 140 
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 



ฉ 

 

สารบัญตาราง 
    

  หน้า 
ตารางท่ี   

1 สถานภาพของผู๎ตอบแบบสอบถาม 114 
2 คําเฉลี่ย ( X ) และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.) ของผู๎ตอบแบบสอบถามตํอ

ความคิดเห็นการออกแบบและพัฒนาวัสดุธรรมชาติแบบบูรณาการเพ่ือสร๎าง
ผลิตภัณฑ์กระเป๋าให๎กลุํม OTOP ในจังหวัดอํางทอง 

114 

3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นตํอการออกแบบและพัฒนาวัสดุธรรมชาติแบบ
บูรณาการเพ่ือสร๎างผลิตภัณฑ์กระเป๋าให๎กลุํม OTOP ในจังหวัดอํางทองของ
ผู๎ผลิต หรือผู๎บริโภคและผู๎สนใจผลิตภัณฑ์ 

117 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ช 

 

สารบัญภาพ 
    

  หน้า 
ภาพที่   
2.1 การเก็บผักตบชวา 32 
2.2 การคัดเลือกล าต๎นของผักตบชวา 33 
2.3 การตัดปลายใบของผักตบชวา 34 
2.4 การตากแห๎งผักตบชวา 35 
2.5 การรีดผักตบชวาด๎วยเครื่องรีด 35 
2.6 การตัดความกว๎างของผักตบชวาให๎เทําๆ กันด๎วยกรรไกร 36 
2.7 การอบก ามะถันในโอํงเพ่ือป้องกันเชื้อรา 37 
2.8 เครื่องรีดเส๎นผักตบชวา 37 
2.9 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช๎ในการผลิตผักตบชวา 38 
2.10 หุํนไม๎รูปแบบทรงกลม 38 
2.11 วิธีการสานผักตบชวาจากหุํน 40 
2.12 เครื่องมือที่ใช๎ในการท ากระเป๋า 1 55 
2.13 เครื่องมือที่ใช๎ในการท ากระเป๋า 2 56 
2.14 ลักษณะของหนังฟอกฝาด 57 
2.15 ลักษณะของหนังฟอกโครม 57 
2.16 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช๎ในการท าผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง 58 
2.17 เครื่องเจียนหนังหรือเครื่องปอกหนัง 59 
2.18 จักรอุตสาหกรรมแบบพ้ืน 60 
2.19 จักรอุตสาหกรรมแบบกระบอก 61 
3.1 ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุ

ธรรมชาติ 
76 

4.1 ประธานกลุํมสานศิลป์บางเจ๎าฉํา  นายพรชัย  บุญรื่น 78 
4.2 ประธานกลุํมจักสานผักตบชวาบ๎านบางตาแผํน  นางปราณี  จันทวร 78 
4.3 ประธานกลุํมทอผ๎ามัดหมี่หน๎าวัดโบสถ์  นางละเอียด  จิตต์กระจําง 79 
4.4 ประธานกลุํมสตรีกระเป๋าหนังต าบลบ๎านแห  นางบุญมาก  วิริยะพันธ์ 79 
4.5 คุณนพดล   นิลลออ  ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการออกแบบ 82 
4.6 คุณขวัญไชย   สุสุขเมฆ  ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการออกแบบ  ด๎านการผลิตและด๎านการ

สอนการท ากระเป๋า 
83 

4.7 คุณก๎องนรา  เสงี่ยมศักดิ์ ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการผลิตผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนัง 83 
4.8 Idea Sketch ผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติ แบบที่ 1 86 
4.9 Idea Developmentผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติแบบที่1  86 

 



ซ 

 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
   
  หน้า 

ภาพที่   
4.10 Working drawing ผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติ แบบที่ 1 87 
4.11 วัดขนาดเส๎นรอบวงของเครื่องจักสานไม๎ไผํแบบที่ 1 87 
4.12 การตัดแพทเทรินของกระเป๋าแบบที่ 1 88 
4.13 การวาดหนัง และการวาดซับในของกระเป๋า แบบที่ 1 88 
4.14 การตัดหนังด๎วยกรรไกร และการตัดหนังด๎วยคัทเตอร์กระเป๋าแบบที่ 1 88 
4.15 การประกอบชิ้นสํวนตํางๆของกระเป๋า แบบที่ 1 89 
4.16 การทากาว  การประกอบชิ้นสํวนตกแตํง กระเป๋าแบบที่ 1 89 
4.17 การเย็บชิ้นสํวน  การประกอบรูปทรง กระเป๋าแบบที่ 1 89 
4.18 การตกแตํงกระเป๋า  การตัดด๎าย  การเช็ดกาว กระเป๋าแบบที่ 1 90 
4.19 ผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติ แบบที่ 1 90 
4.20 Idea Sketch ผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติ แบบที่ 2 91 
4.21 Idea Developmentผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติแบบที่2 91 
4.22 Working drawing ผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติ แบบที่ 2 91 
4.23 การวัดขนาด เส๎นรอบวง ความสูง  ความกว๎าง  ความยาว ของเครื่องจักสาน

ผักตบชวา แบบที่ 2 
92 

4.24 การตัดแพทเทริน ด๎วยกระดาษเทาขาว  กระเป๋าแบบที่ 2 92 
4.25 การวาดหนัง และการวาดซับใน  การตัดซับใน  กระเป๋าแบบที่ 2 93 
4.26 การตัดหนังด๎วยกรรไกร และการตัดหนังด๎วยคัทเตอร์ กระเป๋าแบบที่ 2 93 
4.27 การเจียนหนังหรือการปอกหนัง  ชิ้นสํวนตํางๆ ของกระเป๋า  แบบที่ 2 93 
4.28 การทากาว  การประกอบชิ้นสํวนตํางๆ กระเป๋าแบบที่ 2 94 
4.29 การเย็บชิ้นสํวน  การประกอบรูปทรง กระเป๋าแบบที่ 2 94 
4.30 การตกแตํงกระเป๋า  การเช็ดรอยปากกาวาดหนัง  การเช็ดกาว กระเป๋าแบบที่ 2 95 
4.31 ผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติ แบบที่ 2 95 
4.32 Idea Sketch ผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติ แบบที่ 3 96 
4.33 Idea Developmentผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติแบบที่3 96 
4.34 การประกอบรูปทรงกระเป๋าโดยการเย็บด๎วยจักรอุตสาหกรรม แบบที่ 2 97 
4.35 การตัดแพทเทริน ด๎วยกระดาษเทาขาว  กระเป๋าแบบที่ 3 97 
4.36 การวาดหนัง การตัดหนังด๎วยคัทเตอร์ - กรรไกร กระเป๋าแบบที่ 3 97 
4.37 การวาดซับใน  การตัดซับในจากวัสดุผ๎าขาวม๎า  กระเป๋าแบบที่ 3 98 
4.38 การเจียนหนังหรือการปอกหนัง ชิ้นสํวนตํางๆ ของกระเป๋าแบบที่ 3 98 
4.39 การทากาว  การประกอบชิ้นสํวนตํางๆ ของกระเป๋าแบบที่ 3 98 

 



ฌ 

 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
   
  หน้า 

ภาพที่   
4.40 การเย็บชิ้นสํวนตํางๆของกระเป๋า และการเย็บประกอบรูปทรง ของกระเป๋าแบบที่ 3 99 
4.41 การตกแตํงกระเป๋าการตัดด๎ายการเช็ดรอยปากกาวาดหนัง การเช็ดรอยกาวกระเป๋าแบบ

ที่ 3 
99 

4.42 ผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติ แบบที่ 3 99 
4.43 Idea Sketch ผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติ แบบที่ 4 100 
4.44 Idea Developmentผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติแบบที่4 100 
4.45 Working drawing ผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติ แบบที่ 4 101 
4.46 การวัดขนาด เครื่องจักสานไม๎ไผํเพื่อใช๎ท าตัวผลิตภัณฑ์กระเป๋าแบบที่ 4 101 
4.47 การตัดแพทเทรินกระเป๋า ด๎วยกระดาษเทาขาว  กระเป๋าแบบที่ 4 102 
4.48 การวาดหนัง การตัดหนังด๎วยกรรไกร - คัทเตอร์ กระเป๋าแบบที่ 4 102 
4.49 การวาดซับใน  การตัดซับในจากวัสดุผ๎าขาวม๎า กระเป๋าแบบที่ 4 102 
4.50 การเจียนหนังหรือการปอกหนัง ชิ้นสํวนตํางๆ ของกระเป๋าแบบที่ 4 103 
4.51 การทากาว  การประกอบชิ้นสํวนตํางๆของกระเป๋าแบบที่ 4 103 
4.52 การเย็บชิ้นสํวนตํางๆของกระเป๋าและการเย็บประกอบรูปทรงของกระเป๋าแบบที่ 4 104 
4.53 การตกแตํงกระเป๋าการตัดด๎าย การเช็ดรอยปากกาวาดหนังการเช็ดรอยกาวของกระเป๋าแบบ

ที่ 4 
104 

4.54 ผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติ แบบที่ 4 105 
4.55 Idea Sketch ผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติ แบบที่ 5 106 
4.56 Idea Developmentผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติแบบที่5 106 
4.57 Working drawing ผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติ แบบที่ 5 106 
4.58 การวัดขนาด เครื่องจักสานไม๎ไผํเพื่อใช๎ท าตัวผลิตภัณฑ์กระเป๋าแบบที่ 5 107 
4.59 การตัดแพทเทรินกระเป๋า ด๎วยกระดาษเทาขาว  กระเป๋าแบบที่ 5 107 
4.60 การวาดหนัง การตัดหนังด๎วยกรรไกร - คัทเตอร์ กระเป๋าแบบที่ 5 108 
4.61 การวาดซับใน  การตัดซับในจากวัสดุผ๎าขาวม๎า กระเป๋าแบบที่ 5 108 
4.62 การเจียนหนังหรือการฟอกหนัง ชิ้นสํวนตํางๆ ของกระเป๋าแบบที่ 4 108 
4.63 การทากาว  การประกอบชิ้นสํวนตํางๆตกแตํงด๎วยผ๎าขาวม๎าและผักตบชวากระเป๋าแบบ

ที่ 5 
109 

4.64 การเย็บชิ้นสํวนตํางๆของกระเป๋า และการเย็บประกอบรูปทรงของกระเป๋าแบบที่ 5 109 
4.65 การตกแตํงกระเป๋าการตัดด๎าย การเช็ดรอยปากกาวาดหนัง การเช็ดรอยกาว กระเป๋าแบบที่ 

5 
110 

4.66 ผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติ แบบที่ 5 110 
 



ญ 

 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
   
  หน้า 

ภาพที่   
4.67 แบบส าเร็จผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติ  จ านวน 5 แบบ 111 
4.68 การถํายทอดเทคโนโลยีด๎านความรู๎  ทักษะด๎านการออกแบบด๎านการผลิตผลิตภัณฑ์

กระเป๋าจากวัสดุธรรมชาติ 
112 

4.69 ผลงานของกลุํมกระเป๋าสตรีต าบลบ๎านแหหลังจากได๎รับการถํายทอดเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากผ๎าขาวม๎า 

113 

   
   
   
   
   
   
   

 



 
 

 

 
 

บทที่ 1 
บทน า 

 
1.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศและทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  ประชาชนชาว
ไทยสํวนใหญํมีวิถีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับสภาพภูมิศาสตร์ท๎องถิ่น  มีการใช๎วัตถุดิบหรือทรัพยากรทาง
ธรรมชาติในท๎องถิ่นเพ่ือที่อยูํอาศัย  และการด ารงชีวิตแบบพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน  จนกระทั่งวิถีชีวิต
ได๎มีการแปรเปลี่ยนตามยุคสมัย การใช๎ชีวิตที่อาศัยทรัพยากรทางธรรมชาติ กํอให๎เกิดอาชีพหลักคือการ
ท าการเกษตรเป็นหลัก การท าประมงน้ าจืด การท าประมงน้ าเค็ม รวมถึงการเลี้ยงสัตว์ (นิธิ เอียวศรี
วงศ์. 2542 : 12-15) โดยอาชีพหลักของคนไทยขึ้นอยูํกับสภาพของภูมิประเทศนั้นๆ วําเหมาะสมกับ
การประกอบอาชีพในลักษณะใด ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติของประเทศยังได๎เอ้ือให๎คนไทย
สามารถประกอบอาชีพเสริมได๎อีกมากมาย โดยอาศัยวัตถุดิบที่มีอยูํจ านวนมากในท๎องถิ่นมาแปรรูป 
ประยุกต์ ดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ท๎องถิ่นโดยค านึงถึงประโยชน์ใช๎สอย และความสวยงามควบคูํกันไป 
(คุณาภา ฉายเชิด. 2546: 93) 
 การพัฒนาประเทศควรให๎ความส าคัญกับการพัฒนาชุมชนเพราะชุมชนเป็นแหลํงข๎อมูลด๎าน
ภูมิปัญญา  องค์ความรู๎  เพ่ือน าไปสูํการพัฒนาชุมชนให๎เป็นสังคมแหํงความรู๎  (Knowledge Base-
Society) รูปแบบการด าเนินการควรเน๎นการพัฒนาคนด๎วยการจัดการความรู๎  (Knowledge 
Management) หลังจากนั้นจึงน าองค์ความรู๎ที่ได๎รับการจัดระบบแล๎ว ไปใช๎เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชนให๎ดียิ่งขึ้น ด๎วยเหตุนี้ “ความเป็นสุขของชุมชน” จะเกิดขึ้นได๎จึงต๎องมีการเข๎าไป
สํงเสริมให๎ชุมชนได๎เรียนรู๎รํวมกันจากการปฏิบัติให๎เกิดความเข๎มแข็งและสามารถดูแลตัวเองได๎การ
สํงเสริมการเรียนรู๎นี้  อาจจะเป็นความรู๎เทําที่มีอยูํในชุมชนหรือเป็นการเสริมสร๎างความรู๎ใหมํๆ ให๎กับ
ชุมชนก็ได๎  แตํประเด็นต๎องเน๎นการเรียนรู๎ควบคูํไปกับการปฏิบัติและต๎องพัฒนาอยํางบูรณาการเพราะ
ทุกสิ่งทุกอยํางมีความสัมพันธ์กัน (ประเวศ วะสี.2542 : 25) ซึ่งความล๎มเหลวของการพัฒนาตั้งแตํอดีต
จนถึงปัจจุบัน  เกิดจากการละเลยองค์ความรู๎และเทคโนโลยีที่มีอยูํในท๎องถิ่น  การไมํเข๎าใจคนในสังคม  
การละเลยระบบสังคมวัฒนธรรม  ตลอดจนการขาดข๎อมูลพื้นฐานของชุมชนท๎องถิ่นเพ่ือก าหนดผลลัพธ์
ของการพัฒนา  ด๎วยสภาพปัญหาดังกลําวผนวกกับนโยบายการพัฒนาประเทศที่ผํานมาซึ่งวางอยูํบน
แนวคิดเรื่องความทันสมัย (Modernization Approach) และการพัฒนาระบบเศรษฐกิจแบบทุนเสรี
นิยม  ท าให๎กระบวนการพัฒนาเดินมาถึงทางตัน  และน ามาสูํปัญหาสังคมมากมาย  ไมํวําจะเป็นปัญหา
ความยากจน  ความเสื่อมโทรมลงของระบบนิเวศวิทยาและสภาพแวดล๎อม  ปัญหาความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และปัญหาความเสื่อมทรามลงของระบบคุณคําและ
มาตรฐานทางจริยธรรมของคนในสังคม  ซึ่งล๎วนเป็นผลที่ได๎จากการพัฒนาตามแนวทางดังกลําว  ด๎วย
สภาพปัญหาและข๎อจ ากัดเชิงนโยบาย  ท าให๎เกิดแนวคิดการพัฒนาสังคมแบบทางเลือก (Alternative 
Development Approach)  ขึ้นมากมาย (พัชรินทร์สิรสุนทร. 2552 : 5-6) 
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 การพัฒนาชุมชนให๎มีความเข๎มแข็งต๎องเริ่มต๎นจากการพัฒนาศักยภาพที่ยังคงเหลือของชุมชน  
การเริ่มต๎นที่ทุนทางสังคม  อมรวิชช์  นาครทรรพ และคณะ (2543 : 26-28) ได๎กลําวถึงศักยภาพของ
ชุมชนไว๎ 5 ประการ คือ 1.)ลักษณะคุณคําทางวัฒนธรรมที่พบในชุมชนมีความส าคัญยิ่งตํอการถํายทอด
องค์ความรู๎หรือภูมิปัญญาที่มีอยูํในชุมชน  เชํน  โครงสร๎างเศรษฐกิจแบบเครือญาติ  วัฒนธรรมการ
เรียนรู๎  งานอาชีพแบบสังคมประกิต (Socialization)  2.) ชุมชนสํวนใหญํเป็นสังคมของคนเกําแกํที่มี
ความผูกพันกันหลายชั้น  มีวิถีชีวิตและวิธีแก๎ปัญหาโดยใช๎ภูมิปัญญาชาวบ๎านสอดประสานกับความคิด
แนวใหมํ 3.) ภูมิปัญญาที่มีอยูํในชุมชนจะเป็นกลไกที่มีความส าคัญยิ่ งตํอศักยภาพของชุมชนนั้นๆ 4.) 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมในชุมชนมีความส าคัญยิ่งตํอการท างานรํวมกันในชุมชน5.) ครอบครัวใน
ชุมชนเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญยิ่งของชุมชนศักยภาพทั้ง 5 ประการดังกลําวนั้น  จะเห็นวําภูมิปัญญาใน
ชุมชนมีความส าคัญอยํางยิ่งตํอศักยภาพชุมชนการเริ่มต๎นพัฒนาชุมชนที่ศักยภาพของชุมชนยํอม
กํอให๎เกิดการพัฒนาที่มั่นคงยั่งยืน ระบบภูมิปัญญาของชุมชน  ซึ่งเป็นตัวก าหนดความสัมพันธ์ของ
สังคม  ระบบความรู๎กับระบบความสัมพันธ์ที่มนุษย์สัมผัสกับธรรมชาติเป็นกระบวนการที่ไมํหยุดนิ่งมี
พลวัตของการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพ่ือปรับให๎เข๎ ากับสภาพแวดล๎อมซึ่งจะน าไปสูํความเข๎มแข็ง  
การบูรณาการความรู๎เกํา (ภูมิปัญญา)  กับความรู๎ใหมํ (สากล) ของประชาชนในชุมชนนั้น  เกิดขึ้นได๎ก็
โดยกระบวนการเรียนรู๎ที่ถูกต๎องของชุมชน  อุทัย  ดุลยเกษมและอรศรี งามวิทยพงศ์ (2540: 24-28) ได๎
กลําววํา กระบวนการการศึกษาของชุมชนที่มีสํวนสร๎างความเข๎มแข็งให๎แกํชุมชนได๎นั้นมาจากรูปแบบ
และวิธีการ 3 ประการ คือ  1) ฐานการเรียนรู๎ต๎องเรียนรู๎จากสิ่งที่มีอยูํในชุมชน บุคคลที่อยูํในชุมชน   
2) เนื้อหาต๎องก าหนดจากความต๎องการและความจ าเป็นของคนและชุมชนเป็นหลัก 3) กระบวนการเรียนรู๎ 
ต๎องเกิดขึ้นด๎วยวิธีการที่หลากหลาย  ยืดหยุํนตามเนื้อหาและผู๎เรียนและผู๎สอน  กระบวนการเรียนรู๎
ของชุมชน  ซึ่งเป็นลักษณะที่ส าคัญของชุมชนเข๎มแข็งนั้น  ต๎องเป็นกระบวนการเรียนรู๎ที่มาจากการน า
ความรู๎เกําหรือภูมิปัญญาของชุมชน  มาจัดกระบวนการถํายทอดและบูรณาการผสมผสานกับความรู๎
ใหมํที่เป็นความรู๎สากลหรือความรู๎จากภายนอกชุมชน  ความสามารถในการบูรณาการและสร๎างสรรค์
ภูมิปัญญาจะเกิดขึ้นได๎ต๎องอาศัยภูมิปัญญาเดิมที่มีอยูํ  ประกอบกับกระบวนการที่เหมาะสม  ทอดทิ้ง
ภูมิปัญญาของตนเอง  มุํงแสวงหาภูมิปัญญาที่เป็นสากล  ฐานการเรียนรู๎  เนื้อหา  และกระบวนการ
เรียนรู๎จึงไมํเป็นไปในทางสร๎างสรรค์ความเข๎มแข็งของชุมชน 
 สินค๎าหัตถกรรมมีความเก่ียวข๎องกับวิถีชีวิตของคนไทยทั้งทางตรงและทางอ๎อมมาเป็นเวลาช๎า
นาน  แตํเดิมการผลิตใช๎วัตถุดิบและทรัพยากรที่อยูํในท๎องถิ่นผสมผสานกับฝีมือที่แสดงถึงคุณคําทาง
ศิลปวัฒนธรรมที่สืบตํอกันมาจากบรรพบุรุษตลอดจนการใช๎อุปกรณ์การผลิตแบบพ้ืนบ๎านสร๎างสรรค์
ผลงานที่มีเอกลักษณ์ประจ าถิ่นจากรากฐานสังคมเกษตร  การสร๎างสรรค์ผลงานทางศิลปะจะออกมาใน
รูปแบบที่สอดคล๎องกับสภาพความเป็นอยูํภูมิประเทศตลอดจนสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติโดย
ผสมผสานกับวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อถือที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษประดิษฐ์ผลงานเพ่ือการใช๎
สอยเป็นหลัก (กรมสํงเสริมอุตสาหกรรม. 2544: 2)ในภาวะที่เศรษฐกิจของประเทศตํางก าลังแขํงขันกัน
อยํางมากทั้งด๎านการค๎า การลงทุนและการสื่อสาร ทํามกลางบรรยากาศของกระแสโลกาภิวัฒน์และ
ความก๎าวหน๎าของวิทยาการแขนงตํางๆ การพัฒนาเพ่ือการสํงออกผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) นับเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหนึ่งที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาขีดความสามารถในการแขํงขันของไทยในตลาดโลก  ด๎วยการอาศัยการพ่ึงพาเศรษฐกิจใน
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ประเทศและตํางประเทศควบคูํกันด๎วย  ซึ่งการที่จะพัฒนาให๎ผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) มีลูํทางการสํงออกที่สดใสจ าเป็นที่ภาครัฐต๎องให๎การสนับสนุนและแก๎ไขปัญหา อุปสรรค ที่
เกี่ยวข๎องอยํางตํอเนื่อง  พร๎อมกับสร๎างจุดแข็งและเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) เพ่ือดึงดูดความสนใจจากตลาดตํางประเทศให๎มากขึ้น  ซึ่งนอกจากจะเป็นสิ่งหนึ่งของการเสริม
รายได๎  สํงเสริมการใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและสร๎างความแข็งแกรํงชุมชนระดับฐานรากแก๎ว  ในระดับมหภาค
ยังเป็นการเสริมสร๎างความแข็งแกรํงตํอระบบเศรษฐกิจของประเทศให๎เติบโตอยํางมั่นคงและยั่งยืน 
แนวคิดหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon One Product หรือเรียกยํอสั้นๆ วํา OTOP) เป็น
นโยบายเรํงดํวน  เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาสังคม เพ่ือสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนโดยมี
จุดมุํงหมายที่แก๎ไขปัญหาความยากจนด๎วยการสร๎างงานในท๎องถิ่น ในลักษณะการกระตุ๎นให๎แตํละ
ชุมชนรวมตัวกันน าภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่มีอยูํ เ พ่ือผลิตสินค๎าและบริการ  จนได๎ผลิตภัณฑ์ที่ เป็น
เอกลักษณ์เกิดการสร๎างงานได๎ที่ยั่งยืนในแตํละชุมชน  อันจะกํอให๎เกิดก าลังซื้อ และเพ่ิมปริมาณ
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพ่ือเป็นรากฐานของสังคมในระดับครอบครัว  เมื่อครอบครัวมั่นคง  ชุมชน
ก็จะมีความเข๎มแข็งและน าไปสูํความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  สังคม ของประเทศ  ลดปัญหาการอพยพ
ย๎ายถิ่นฐานไปสูํเมืองใหญํ  ซึ่งถือวําเป็นการสร๎างระบบเศรษฐกิจชุมชนให๎เกิดขึ้น  เป็นแนวคิดที่
สอดคล๎องกับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงและยั่งยืน  ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ๎าอยูํหัว (ศมลพรรณ   ภูํเล็ก. 2555 : 1-2) 
 ในภาคกลางของประเทศไทยเป็นแหลํงที่มีการผลิตงานหัตถกรรมจากวัสดุธรรมชาติมาเป็น
เวลาช๎านาน  จนเป็นที่รู๎จักและยอมรับกันโดยทั่วๆ ไปโดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดอํางทองได๎มีชุมชน
ตํางๆ สร๎างผลิตภัณฑ์(OTOP)ขึ้นมาเพ่ือจัดจ าหนํายเป็นจ านวนมาก  ซึ่งผลิตภัณฑ์ล๎วนมีความ
หลากหลายทั้งในด๎านคุณสมบัติ  วัตถุดิบ  วัสดุธรรมชาติ และประโยชน์ใช๎สอยของผลิตภัณฑ์  จังหวัด
อํางทอง   เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีองค์ประกอบ  สภาพแวดล๎อมทางภูมิศาสตร์ที่เอ้ืออ านวยให๎ผลิตงาน
หัตถกรรมจากวัสดุธรรมชาติ  ที่มีชื่อเสียง  ซึ่งเป็นตัวแทนของภูมิปัญญาที่สร๎างสรรค์งานหัตถกรรมจาก
วัสดุธรรมชาติ  เพ่ือการประโยชน์ใช๎สอย ควบคูํกับ ความสวยงามของรูปทรงมีความประณีตในการ
ผลิตซึ่งถือเป็นงานศิลปหัตถกรรมที่ส าคัญในการบํงบอกถึงอัตลักษณ์  อันสะท๎อนรากฐานแหํงภูมิ
ปัญญาในการพ่ึงพาธรรมชาติด๎วยวัสดุธรรมชาติมาสร๎างเป็นงานศิลปหัตถกรรม  ตามการใช๎งานและ
จินตนาการเพ่ือไว๎ใช๎ในครัวเรือน   ผลิตเพ่ือเป็นสินค๎าจ าหนําย  สร๎างรายได๎ให๎กับครอบครัวและชุมชน  
แตํขาดการบูรณาการโดยการใช๎วัสดุธรรมชาติ  แตํละชุมชนมาสร๎างเป็นผลิตภัณฑ์ใหมํ 
 ผู๎วิจัยได๎ทบทวนวรรณกรรม  และลงพ้ืนที่ส ารวจที่จังหวัดอํางทองพบวํา  ผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของจังหวัดอํางทองมีมากมายหลายผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง  ซึ่งผลิตจากวัสดุ
ธรรมชาติในท๎องถิ่น  ที่เกิดจากภูมิปัญญา  ความรู๎  ความเข๎าใจ  ทักษะฝีมือ  ความช านาญที่สืบทอด
กันมาตั้งแตํบรรพบุรุษ   แตํขาดการบูรณาการ การรํวมมือกันในกลุํม OTOP ด๎วยกันเอง  โดยเฉพาะ
การใช๎วัสดุธรรมชาติมาผสมผสานกัน  กลุํม OTOP กลุํมหนึ่งกับอีกกลุํมหนึ่ง และน าวัสดุอ่ืนๆ มา
ประกอบเพ่ือสร๎างเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความแปลกใหมํ ซึ่งแตกตํางไปจากผลิตภัณฑ์เดิม  ยังไมํเข๎าถึง
แหลํงข๎อมูลในการใช๎วัสดุธรรมชาติที่มีอยูํในจังหวัดอํางทอง  มาใช๎รํวมกัน  ขาดการจัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ 
ที่แปลกใหมํทันสมัย  ขาดเทคนิคกระบวนการผลิต  เพ่ือผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต๎นแบบผลิตภัณฑ์ใหมํ  
เพ่ือจ าหนํายในท๎องตลาด  ทั้งนี้ยังไมํพบวํามีหนํวยงานหรือองค์กรใดใช๎กระบวนการวิจัยเกี่ยวกับ
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การบูรณาการ วัสดุธรรมชาติ ที่มีอยูํในกลุํม OTOP ด๎วยกันเองในจังหวัดอํางทองมาใช๎รํวมกันเพ่ือให๎
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นใหมํมีความแปลกใหมํ  สร๎างมูลคําเพ่ิมได๎  โดยให๎กลุํม OTOP แตํละกลุํมมีสํวนรํวม 
ซ่ึงกันและกันเพ่ือประโยชน์ในการสร๎างผลิตภัณฑ์ใหมํผู๎วิจัยได๎พบนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัด
อํางทอง  คือคุณสุรเชษ  นิ่มกุล ได๎ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับกลุํม OTOP ที่มีลักษณะเดํนที่สามารถบูรณาการ
ใช๎วัสดุ  ใช๎ทักษะฝีมือ  เพ่ือสร๎างเป็นผลิตภัณฑ์ใหมํได๎   โดยให๎ผู๎วิจัยด าเนินการพัฒนาวัสดุธรรมชาติ
มาใช๎รํวมกันในแตํละกลุํม  เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหมํๆ  โดยมีกลุํมที่เข๎ามารํวมในการพัฒนาวัสดุ
ธรรมชาติประกอบด๎วย  กลุํมสานศิลป์บางเจ๎าฉํา  กลุํมจักสานผักตบชวาบ๎านบางตาแผํน  กลุํมทอผ๎า
มัดหมี่หน๎าวัดโบสถ์ และกลุํมสตรีกระเป๋าหนังต าบลบ๎านแห เข๎ารํวมกลุํม OTOP ในจังหวัดอํางทอง  
ควรได๎รับการสํงเสริมในการบูรณาการ การใช๎วัสดุธรรมชาติรํวมกัน  พัฒนาตามระบบ  เข๎าใจ
กระบวนการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์  กระบวนการผลิตและเทคนิค  การผลิต  ผู๎วิจัยเชื่อวํา
จะสามารถสร๎างผลิตภัณฑ์ให๎กับกลุํม OTOP ที่มีความแปลกใหมํในด๎านการผสมผสานวัสดุธรรมชาติซึ่ง
กันและกัน  มีรูปแบบใหมํ  มีคุณภาพ  สามารถสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎กับผลิตภัณฑ์ใหมํได๎   ตลอดจน
สามารถน าเทคโนโลยีและองค์ความรู๎ใหมํๆ ไปพัฒนาตํอยอดการผลิตสินค๎าผลิตภัณฑ์ใหมํ  ให๎กับคนใน
ชุมชนของตนได๎อยํางมีประสิทธิภาพตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน 

 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการบูรณาการ  ผสมผสานวัสดุธรรมชาติ  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  ศาสตร์ด๎ าน
การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์  ด๎านกระบวนการผลิตและเทคนิคการผลิตเข๎าด๎วยกัน  โดยมี
วัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 
 1. เพ่ือออกแบบและพัฒนา วัสดุธรรมชาติแบบบูรณาการผสมผสานวัสดุธรรมชาติ  เพ่ือสร๎าง
ผลิตภัณฑ์กระเป๋า ให๎กลุํม OTOPในจังหวัดอํางทองแบบมีสํวนรํวมในการใช๎ภูมิปัญญา การออกแบบ 
การผลิต เพื่อสร๎างเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋า ที่มีรูปแบบแปลกใหมํ มีเอกลักษณ์เฉพาะ และสามารถสร๎าง
มูลคําเพ่ิมให๎กับวัสดุธรรมชาติได๎ 
 2.เพื่อให๎กลุํม OTOP ของจังหวัดอํางทองคือประกอบด๎วย  กลุํมสานศิลป์บางเจ๎าฉํา  กลุํมจัก
สานผักตบชวาบ๎านบางตาแผํน  กลุํมทอผ๎ามัดหมี่หน๎าวัดโบสถ์ และกลุํมสตรีกระเป๋าหนังต าบลบ๎านแห 
รํวมมือกันใช๎วัสดุธรรมชาติแบบบูรณาการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าจ านวน 5 ผลงาน ผลิตเพ่ือการ
จ าหนํายให๎ตรงกับความต๎องการของตลาดและผู๎บริโภค 
 3. เพื่อถํายทอดเทคโนโลยี  การบูรณาการใช๎วัสดุธรรมชาติด๎านความรู๎  ด๎านทักษะ  ด๎านการ
ออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าให๎กับกลุํม OTOPในจังหวัดอํางทอง 
 4. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู๎ผลิต  ผู๎บริโภค หรือผู๎ที่สนใจผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติที่
ได๎รับการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าในด๎านการผสมผสานวัสดุ   ด๎านประโยชน์ใช๎สอย  ด๎านความ
สวยงาม  และด๎านความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ และเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู๎ผลิต  ผู๎บริโภคหรือผู๎
ที่สนใจผลิตภัณฑ์ในแตํละด๎าน 
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3.สมมุติฐานการวิจัย 
วัสดุธรรมชาติสามารถบูรณาการผสมผสานสร๎างเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าให๎มีรูปแบบแปลกใหมํ  

มีเอกลักษณ์ สร๎างมูลคําเพ่ิมให๎กับวัสดุธรรมชาติ ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าที่ตรงกับความต๎องการของ
ตลาดและผู๎บริโภคได๎ กลุํม OTOPที่ได๎รับการถํายทอดเทคโนโลยี สามารถที่จะพัฒนาวัสดุธรรมชาติ
แบบบูรณาการ เป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าที่มีความสวยงาม  มีประโยชน์ใช๎สอยและมีคุณภาพได๎ 
 
4.ขอบเขตของการวิจัย 

1.ขอบเขตด๎านพ้ืนที่ผู๎วิจัยได๎สืบค๎นข๎อมูลจากเอกสาร และลงพ้ืนที่ส ารวจพบนายกองค์การ
บริหารสํวนจังหวัดอํางทอง  คือคุณสุรเชษ  นิ่มกุล  พบวํากลุํมสานศิลป์บางเจ๎าฉํา  กลุํมจักสาน
ผักตบชวาบ๎านบางตาแผํน  กลุํมทอผ๎ามัดหมี่หน๎าวัดโบสถ์ และกลุํมสตรีกระเป๋าหนังต าบลบ๎านแห มี
ความพร๎อมที่จะบูรณาการวัสดุธรรมชาติเพ่ือสร๎างเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าให๎มีความเหมาะสมมากที่สุด 
 2. ขอบเขตชํวงเวลา  การศึกษาวิจัยเรื่องนี้  มีความเก่ียวข๎องกับกลุํมชุมชน OTOPเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น ที่ถํายทอดมาจากบรรพบุรุษอยํางมีเอกลักษณ์ ต๎องอาศัยความละเอียดอํอนการรํวมมือ 
การแลกเปลี่ยน การเรียนรู๎ กับคนในชุมชนด๎วยวิธีการตํางๆ เป็นเวลาทั้งสิ้น 1 ปี 
 3. ขอบเขตด๎านการออกแบบและการพัฒนาวัสดุธรรมชาติแบบบูรณาการผู๎วิจัยต๎องท าความ
เข๎าใจกับกลุํม OTOP น าองค์ความรู๎ของชุมชนมาสูํองค์ความรู๎ด๎านการออกแบบผลิตภัณฑ์  เทคนิค
การผลิตจากต ารา  เอกสาร และผู๎เชี่ยวชาญ มาเป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาวัสดุธรรมชาติ
แบบบูรณาการ  มาสร๎างเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าต๎นแบบโดยให๎ชุมชนมีสํวนรํวม  จ านวน 5 แบบ  การ
ถํายทอดให๎กับกลุํม OTOP ที่มีสํวนรํวมในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติแบบ
บูรณาการและประเมินผลผลิตผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติที่ได๎รับการพัฒนา
แล๎วจากกลุํมผู๎ผลิต ผู๎บริโภคหรือผู๎ที่สนใจผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติ ที่
ได๎รับการพัฒนาจากการบูรณาการของวัสดุธรรมชาติ 
 
5.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.ได๎ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากการใช๎วัสดุธรรมชาติมาบูรณาการจากการตํอยอดภูมิปัญญาแบบ
การมีสํวนรํวมของชุมชนกลุํม OTOPที่มีรูปแบบใหมํผํานการออกแบบและพัฒนารูปแบบที่มีความ
แปลกใหมํมีเอกลักษณ์ สร๎างมูลคําเพ่ิมให๎กับวัสดุธรรมชาติ และสร๎างเศรษฐกิจให๎กับชุมชน กลุํม 
OTOP ของจังหวัดอํางทอง 
 2. ได๎ผลิตภัณฑ์กระเป๋า จากการออกแบบและพัฒนาวัสดุธรรมชาติแบบบูรณาการ เป็นต๎นแบบที่
ผํานการท างานรํวมกันระหวํางกลุํม OTOP จ านวน 4 กลุํม กับนักวิจัยผลิตงานผลิตภัณฑ์กระเป๋า จ านวน 
5 ผลงานที่สามารถจ าหนํายให๎ตรงกับความต๎องการของตลาดและผู๎บริโภคได๎ 
 3. ชุมชนกลุํม OTOP ได๎รับการพัฒนาวัสดุธรรมชาติแบบบูรณาการเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋า 
โดยการได๎รับการถํายทอดด๎านความรู๎ทักษะด๎านการออกแบบ ด๎านการผลิต สามารถที่จะพัฒนาสินค๎า
ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากวัสดุธรรมชาติที่สามารถแขํงขันเชิงพาณิชย์ได๎ 
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 4. ได๎ความคิดเห็นของผู๎ผลิต  ผู๎บริโภคหรือผู๎สนใจ ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากวัสดุธรรมชาติ แบบ
บูรณาการ ที่ได๎รับการพัฒนาในด๎านการผสมผสานวัสดุ  ด๎านประโยชน์ใช๎สอย  ด๎านความสวยงามและ
ด๎านความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และเปรียบเทียบความคิดเห็นในแตํละด๎าน 
 5. ผลิตภัณฑ์กระเป๋าที่ได๎รับการบูรณาการจากวัสดุธรรมชาติที่โดดเดํนสามารถน าไปจด
สิทธิบัตรรํวมกับชุมชนพร๎อมๆ กับเป็นการโอกาสทางการค๎าภายในประเทศและตํางประเทศ 
 
6.นิยามค าศัพท์  

กลุํม OTOP ในจังหวัดหมายถึง กลุํมอาชีพที่ใช๎วัสดุธรรมชาติท าผลิตภัณฑ์เพ่ือสร๎างรายได๎กับ
ครอบครัวในการวิจัยครั้งนี้ คือกลุํมสานศิลป์บางเจ๎าฉํา กลุํมจกสานผักตบชวาบ๎านบางตาแผํน กลุํมทอ
ผ๎ามัดหมี่หน๎าวัดโบสถ์ และกลุํมสตรีกระเป๋าหนังต าบลบ๎านแห ที่อยูํในจังหวัดอํางทอง 
 การบูรณาการ หมายถึง การใช๎วัสดุธรรมชาติรวมกันอยํางน๎อยสองชนิดมาผสมผสานรํวมกัน
เพ่ือสร๎างผลิตภัณฑ์กระเป๋าโดยมีวัสดุธรรมชาติที่บูรณาการรํวมกัน คือ ไม๎ไผํ  ผักตบชวา  เส๎นใย
ธรรมชาติโดยการทอผ๎าเป็นผ๎าขาวม๎า  โดยมีกลุํมสตรีกระเป๋าหนังต าบลบ๎านแห เป็นผู๎ผลิตภัณฑ์
กระเป๋า  
 ชุมชน หมายถึง กลุํมคนที่อยูํรํวมกันเป็นสังคมขนาดเล็กอาศัยอยูํอาณาบริเวณเดียวกันมี
ผลประโยชน์รํวมกัน  กลุํมคนที่มีวิถีชีวิตเกี่ยวกัน  มีการติดตํอสื่อสารกันอยํางเป็นปกติ อันเนื่องมาจาก
การอยูํในพื้นท่ีรํวมกันมีอาชีพรํวมกันหรือประกอบกิจการมีวัตถุประสงค์รํวมกัน 
 การเรียนรู๎ คือการรับรู๎  การเรียนรู๎  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ข๎อมูล  ข๎อเท็จจริง  เพ่ือให๎เกิด
การเข๎าใจสภาพปัญหาข๎อจ ากัดความต๎องการและสภาพที่แท๎จริงของผู๎ที่เกี่ยวข๎องในชุมชนกับปัญหาใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จากวัสดุธรรมชาติ 
 ภูมิปัญญาชาวบ๎าน หมายถึง องค์ความรู๎ ความสามารถที่สั่งสมและสืบทอดกันมาอันเป็น
ความสามารถและศักยภาพในเชิงปัญหาการปรับตัว  เรียนรู๎ และสืบทอดไปสูํคนรุํนใหมํเพ่ือการด ารง
อยูํรอดของเผําพันธุ์  จึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ  เผําพันธุ์หรือเป็นวิถีของชาวบ๎าน 
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หมายถึง การพัฒนาปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ โดยการใช๎วัสดุ
ธรรมชาติผสมผสาน การออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าแบบใหมํๆ ให๎ตรงกับความต๎องการของผู๎ที่สนใจ
ผลิตภัณฑ์หรือผู๎บริโภค 
 กระบวนการผลิต หมายถึง กรรมวิธี  ล าดับขั้นตอนการผลิตตั้งแตํการออกแบบ  การเตรียม
วัสดุ-อุปกรณ์  การปฏิบัติงานการท า ด าเนินการตํอเนื่องจนส าเร็จ เป็นชิ้นงานผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช๎
งานได๎จริง 
 ผู๎ผลิต หมายถึง กลุํม OTOP ในจังหวัดอํางทอง ที่ผลิตผลิตภัณฑ์จากวัสดุที่มีในท๎องถิ่น โดย
อาศัยภูมิปัญญาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถจ าหนํายได๎ 
 ผู๎บริโภคหรือผู๎สนใจผลิตภัณฑ์ หมายถึง กลุํมผู๎ซื้อสินค๎ากลุํมบุคคลที่เข๎ามาเยี่ยมชมสินค๎าของ
กลุํม OTOP ในจังหวัดอํางทองที่ได๎ออกจ าหนํายสินค๎าในสถานที่ตํางๆ 
 
 



 
 

 
 

บทที่ 2 
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
 การออกแบบและพัฒนาวัสดุธรรมชาติแบบบูรณาการเพ่ือสร๎างผลิตภัณฑ๑กระเป๋าให๎กลุํม 
OTOPในจังหวัดอํางทอง ผู๎วิจัยได๎ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง ดังนี้ ข๎อมูลทั่วไปของจังหวัดอํางทอง แนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดเกี่ยวกับหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ๑ ทิศทางการสํงเสริมและพัฒนา
หัตถกรรมไทย การจักสานไม๎ไผํงานหัตถกรรมจักสานผักตบชวา ข๎อมูลเกี่ยวกับผ๎าทอ ทฤษฎีการออกแบบ
ผลิตภัณฑ๑ เครื่องมือและวัสดุ-อุปกรณ๑ในการท าผลิตภัณฑ๑เครื่องหนัง ทฤษฎีพฤติกรรมผู๎บริโภค และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
 
1.ข้อมูลท่ัวไปของจังหวัดอ่างทอง 
 1.1 ประวัติความเป็นมาและข้อมูลทั่วไปของจังหวัดอ่างทอง 
 อํางทองเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยที่มีพ้ืนที่อยูํในบริเวณภาคกลางมีประวัติอันยาวนาน
ตั้งแตํเม่ือครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี และถือได๎วําอํางทองเป็นจังหวัดที่นําสนใจอีกจังหวัดหนึ่งของ
ไทยที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร๑ของชาติไทย พอสรุปได๎ดังนี้ 
 จังหวัดอํางทองมีหลักฐานทางโบราณคดีอยูํในสมัยทราวดี (วัฒน๑  ระวี. 2548 : 263) พบ
รํองรอยของคูเมืองเป็นคูน้ าใหญํบริเวณบ๎านคูเมือง ต าบลห๎วยไผํ อ าเภอแสวงหา ทิศเหนือเลียบคลอง
ชลประทานไปราว 4 กิโลเมตร นายบาสเซอลีเยนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศส และเจ๎าหน๎าที่กรมศิลปากร
ได๎สันนิษฐานวําเป็นเมืองโบราณสมัยทวารดีซึ่งปัจจุบันหลักฐานตํางๆ จะเลือนรางแตํเค๎าโครงยังพอมี
ให๎เห็นอยูํบ๎างซึ่งมีลักษณะคล๎ายชุมชนโบราณในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีในสมัยสุโขทัยมีข๎อสันนิษฐานวํา
มีผู๎เข๎าตั้งถิ่นฐานอยูํอาศัยแถบนี้และเจริญรุํงเรืองอยูํในสมัยสุโขทัยเชํนกัน สังเกตจากพุทธรูปเกําแกํที่
สร๎างตามแบบศิลปะเชิงชํางสุโขทัยหลายองค๑ คือ พระพุทธไสยาสน๑วัดขุนอินทประมูล  อ าเภอโพธิ์ทอง 
และพระพุทธไสยาสน๑วัดปุาโมก  อ าเภอปุาโมก  เป็นต๎น  และในสมัยกรุงศรีอยุธยาได๎กลําวถึงอํางทอง
โดยเรียกแขวงเมืองวิเศษไชยชาญในพงศาวดารได๎กลําวถึงชื่อเมืองวิเศษชัยชาญเป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 
2127  วําสมเด็จพระนเรศวร และสมเด็จพระเอกาทศรถได๎เสด็จยกกองทัพไปรบกับพระยาสิมที่เมือง
สุพรรณบุรี  โดยเสด็จไปประทับที่แขวงเมืองวิเศษชัยชาญ  จึงสันนิษฐานวําเมืองวิเศษชัยชาญได๎ตั้ง
เมืองในแผํนดินพระมหาธรรมราชาทางล าแมํน้ าน๎อยฝั่งตะวันออก  ตํอมาสภาพพ้ืนที่เปลี่ยนแปลงไป
เพราะกระแสน้ าในแควแมํน้ าน๎อยเปลี่ยนไปการคมนาคมไปมาระหวํางแมํน้ าน๎อยกับแมํน้ าใหญํ คือ เมํ
น้ าเจ๎าพระยาติดตํอไมํสะดวก  จึงย๎ายที่ตั้งเมืองไปอยูํที่ต าบลบ๎านแหบริเวณวัดไชยสงคราม (วัด
กระเจา) พร๎อมกับขนานนามให๎เป็นสิริมงคลแกํเมืองใหมํวําเมืองอํางทอง ซึ่งมีพ้ืนที่ติดตํอกับกรุงศรี
อยุธยา  จึงเสมือนเป็นเมืองชานเมืองหลวงที่มีประวัติศาสตร๑เกี่ยวเนื่องกันหลายชํวงโดยเฉพาะสงคราม
ที่ส าคัญหลายตํอหลายครั้ง 
 ปีพุทธศักราช 2122 ญาณพิเชียรมาซํองสุมคนในต าบลยี่ล๎น  ขุนศรีมงคลแขวงเมืองสํงขําวการ
กบฏมาถวายสมเด็จพระมหาธรรมราชาโปรดให๎พระยาจักรียกก าลังไปปราบปรามตั้งทัพในต าบล
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มหาดไทย ญาณพิเชียรและพรรคพวกสู๎รบกับพระยาจักรี  พระยาจักรี เสียชีวิตในการสู๎รบ พวก
ชาวบ๎านเข๎าเป็นพวกญาณพิเชียรยกก าลังไปปล๎นเมืองลพบุรีเกิดรบกับพระสีหราชเดโชญาณพิเชียรถูก
ยิงตาย 
 ปีพุทธศักราช2128  พระเจ๎าเชียงใหมํยกทัพมาตั้งทัพที่บ๎านสระเกษ  แขวงเมืองวิเศษชัยชาญ
ปัจจุบันเขตต าบลไชยภูมิ  อ าเภอไชโย  เพ่ือมาแก๎แค๎นกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระนเรศวรและพระเอกา
ทศรถยกทัพไปถึงต าบลปุาโมกเข๎าโจมตีทหารพมําลําถอยไป และมีพระราชด ารัสสั่งให๎พระราชมนูคุม
กองทัพขึ้นตระเวนตามกองทัพพมําที่บ๎านบางแก๎ว  เมื่อเสด็จขึ้นไปถึงบ๎านแหได๎เข๎าโอบล๎อมรุกไลํตีทัพ
พมําแตก 
 ในปีพุทธศักราช 2130  ที่บ๎านปุาโมกแขวงเมืองวิเศษไชยชาญได๎กลายเป็นสนามรบระหวําง
ไทยกับพมําอีกครั้ง  โดยพระเจ๎ากรุงหงสาวดียกทัพมาล๎อมกรุงศรีอยุธยา  ทหารไทยน าปืนใหญํลงเรือ
ส าเภาไประดมยิงคํายหลวงพระเจ๎าหงสาวดีจนต๎องถอยทัพหลวงกลับขึ้นไปตั้งที่ปุาโมก  สมเด็จพระ
นเรศวรเสด็จโดยขบวนทัพเรือตามตีกองทัพหลวงไปจนถึงปุาโมกพมําต๎องเลิกทัพกลับไปถึงพุทธศักราช 
2135 ที่บ๎านปุาโมกและบ๎านสามโก๎  แขวงเมืองวิเศษชัยชาญ  สมเด็จพระนเรศวรและพระเอกาทศรถ
ยกทัพจากกรุงศรีอยุธยาผํานทุํงปุาโมกไปเมืองสุพรรณบุรีทางบ๎านสามโก๎ทรงกระท ายุทธหัตถีกับพระ
มหาอุปราชาที่ต าบลตระพังตรุหนองสาหรําย  จังหวัดสุพรรณบุรี  ปัจจุบันอยูํในเขตอ าเภอดอนเจดีย๑  
จนมีชัยชนะในยุทธหัตถีครั้งนั้น 
 และปีพุทธศักราช 2147  สมเด็จพระนเรศวร และสมเด็จพระเอกาทศรถยกกองทัพไปตีกรุง
อังวะเสด็จไปทางชนมารคขึ้นเหยียบชัยภูมิต าบลเอกราช  อ าเภอปุาโมก  เพ่ือตัดไม๎ขํมนามตามพระ
ราชพิธีของพราหมณ๑แล๎วยกทัพตํอไปแล๎วยกทัพตํอไปแตํเสด็จสวรรคตที่เมืองหางหรือเมืองห๎างหลวง  
สมเด็จพระเอกาทศรถน าพระบรมศพกลับกรุงศรีอยุธยาพร๎อมด๎วยพระเกียรติ และในสมัยแผํนดิน
สมเด็จพระศรีสรรเพชญ๑ที่ 8 (พระเจ๎าเสือ) พระองค๑ได๎ปลอมพระองค๑เป็นสามัญชนไปในงานฉลองพระ
อาราม ทรงชกมวยได๎ชัยชนะถึง 2 ครั้ง  สถานที่ทรงเสด็จไปก็คือบ๎านพระจันตชนบท  แขวงเมืองวิเศษ
ชัยชาญ  เชื่อกันวํางานฉลองวัดดังกลําวอาจเป็นวัดโพธิ์ถนนหรือวัดถนนซึ่งเป็นวัดร๎างอยูํในต าบลตลาด
กรวด  อ าเภอเมืองอํางทอง นั่นเอง 
 สมัยกรุงธนบุรี  ราวพุทธศักราช 2317  แขวงเมืองวิเศษชัยชาญถือเป็นแขวงเมืองหน๎าดําน
ในชํวงปลายสมัยกรุงธนบุรีในคราวที่ไทยกับพมําได๎ท าสงครามรบกันที่บางแก๎ว  เมืองราชบุรี  พระราช
พงศาวดารตอนนี้บันทึกไว๎วํา (มาลี  แดงดอกไม๎.2542: 24-31) พระยาอินทรชิตเจ๎าเมืองวิเศษชัยชาญ 
ได๎คุมกองทัพไปชํวยพระยายมราชรบกับพมําที่แขวงเมืองราชบุรี  ไมํมีการกลําวถึงเมืองวิเศษชัยชาญ
แตํใช๎ชื่อใหมํ คือ เมืองอํางทองท าให๎สันนิษฐานวํา  เมืองวิเศษชัยชาญซึ่งเดิมตั้งอยูํริมฝั่งแมํน้ าน๎อย ได๎
ย๎ายมาตั้งใหมํท่ีริมฝั่งตะวันออกของแมํน้ าเจ๎าพระยาบริเวณต าบลบางแก๎วบริเวณวัดชัยสงครามหรือวัด
กะเขาในปัจจุบัน 
 สมัยกรุงรัตนโกสินทร๑ในราวพุทธศักราช 2356  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล๎านภาลัย
โปรดเกล๎าฯ ให๎เจ๎าพระยายมราชเป็นแมํกองเกณฑ๑ราษฎร๑จากนครราชสีมา  เวียงจันทร๑ และหัวเมือง
ฝุายตะวันออกไปท านบกั้นล าน้ าที่เมืองอํางทอง เพ่ือจะให๎สายน้ าไหลเข๎าคลองบางแก๎วซึ่งตื้นเขินให๎
กลับใช๎เรือเดินได๎ตลอดปีดังแตํกํอน  แตํทวําท านบที่สร๎างเกิดพังทลายลงเพราะกระแสน้ าเชี่ยวจึงได๎
ย๎ายเมืองมาอยูํทางฝั่งตะวันออกของแมํน้ าเจ๎าพระยา  เพื่อจะได๎สะดวกแกํการเดินทาง 
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 เหตุการณ๑ดังกลําวชี้ให๎เห็นวําดินแดนของอํางทองมีความส าคัญตํอกรุงศรีอยุธยาในด๎านการ
เป็นยุทธภูมิด๎านการรบเป็นชานเมืองใกล๎เมืองหลวง เมืองหน๎าดํานในสมัยที่กลําวมา  และในปัจจุบันยัง
เป็นเมืองที่เป็นอํูข๎าวอํูน้ าแหลํงเกษตรกรรม และศูนย๑รวมผลิตภัณฑ๑ท๎องถิ่นที่ส าคัญของประเทศไทยที่
ชาวบ๎านมีฝีมือในด๎านการผลิตเครื่องจักสานไม๎ไผํและหวาย  เป็นผลิตภัณฑ๑ที่มีคุณภาพและมีคุณคําแกํ
การอนุรักษ๑ที่ผํานการสั่งสมมานานนับศตวรรษ  ซึ่งปัจจุบันยังคงมีการผลิตเป็นอาชีพหลักท ารายได๎
ให๎กับชาวบ๎านได๎ดี  อีกทั้งยังเป็นเอกลักษณ๑ของจังหวัดอํางทองที่ชาวตํางชาติหลายประเทศได๎ประจักษ๑
มาแล๎วจนถึงทุกวันนี้ 
 1.2 ที่ตั้งและอาณาเขต 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย และส านักงาน
จังหวัดอํางทอง  ได๎กลําวถึงท่ีตั้งและอาณาเขตของจังหวัดดังนี้ 
 จังหวัดอํางทอง เป็นจังหวัดขนาดเล็กตั้งอยูํในบริเวณพ้ืนที่ราบลุํมภาคกลางตอนลํางของ
ประเทศไทย หํางจากกรุงเทพมหานครมาตามทางทางหลวงแผํนดินหมายเลข 32 (สายเอเชีย)ประมาณ 
108 กิโลเมตร และเส๎นทางตามล าแมํน้ าเจ๎าพระยาถึงตลาดทําเตียน  ระยะทางประมาณ 120 
กิโลเมตร  มีรูปรํางลักษณะคล๎ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  มีสํวนกว๎างตามแนว  ทิศตะวันออกถึงตะวันตก  
และสํวนยาวตามแนวทิศเหนือถึงทิศใต๎ใกล๎เคียงกัน คือ ประมาณ 40 กิโลเมตร  มีพ้ืนที่ทั้งหมด 
968,372 ตารางกิโลเมตร  หรือ 613,120 ไรํ  โดยมีอาณาเขตติดตํอกับจังหวัดใกล๎เคียงดังตํอไปนี้ 
 ทิศเหนือ ติดตํอกับอ าเภอคํายบางระจัน  อ าเภอพรหมบุรีและอ าเภอทําช๎าง  จังหวัด
สิงห๑บุรี  บางสํวนติดตํอกับจังหวัดลพบุรีที่เขตอ าเภอทําวุ๎ง 
 ทิศใต ๎  ติดตํอกับอ าเภอบางปะหันและอ าเภอบางบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ทิศตะวันออก ติดตํอกับอ าเภอบางปะหัน  อ าเภอมหาราช  และอ าเภอบ๎านแพรก  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 ทิศตะวันตก ติดตํอกับอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  อ าเภอศรีประจันต๑  อ าเภอสามชุก และ 
อ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 1.3 เขตการปกครอง 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม และกระทรวงมหาดไทย  ได๎กลําวถึงการแบํง
เขตการปกครองของจังหวัดอํางทองซึ่งสามารถแบํงออกเป็น 7 อ าเภอ  73  ต าบล  509 หมูํบ๎าน และ 
10 เทศบาล  อ าเภอทั้ง 7 ของจังหวัดอํางทอง  ได๎แกํ อ า เภอเมืองอํางทอง  อ าเภอวิเศษชัยชาญ  
อ าเภอไชโย  อ าเภอปุาโมก  อ าเภอโพธิ์ทอง  อ าเภอแสวงหา และอ าเภอสามโก๎  แตํละอ าเภอมีพ้ืนที่
ดังนี้ 
  อ าเภอเมืองอํางทอง พ้ืนที่ 107 ตารางกิโลเมตร 
  อ าเภอไชโย  พ้ืนที่   71 ตารางกิโลเมตร 
  อ าเภอปุาโมก  พ้ืนที่   88 ตารางกิโลเมตร 
  อ าเภอโพธิ์ทอง  พ้ืนที่ 208 ตารางกิโลเมตร 
  อ าเภอวิเศษชัยชาญ พ้ืนที่ 233 ตารางกิโลเมตร 
  อ าเภอสามโก๎  พ้ืนที่  97 ตารางกิโลเมตร 
  อ าเภอแสวงหา  พ้ืนที่ 155 ตารางกิโลเมตร 
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(กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  2546 : 1; กระทรวงมหาดไทย 2542: 21) 
 1.4 ค าขวัญประจ าจังหวัด 
 ค าขวัญของจังหวัดอํางทอง คือ  พระนอนองค๑ใหญํ  วีรไทยใจกล๎า  ตุ๏กตาชาววัง  โดํงดังจัก
สาน  ถิ่นฐานท ากลอง  
 1.5 ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดอํางทอง “จากหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระ
เจ๎าอยูํหัว  เรื่องวัฒนธรรม  พัฒนาการทางประวัติศาสตร๑ เอกลักษณ๑และภูมิปัญญาจังหวัดอํางทอง” 
และส านักงานจังหวัดอํางทอง  ได๎กลําวถึงลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดไว๎วํา 
 จังหวัดอํางทองเป็นจังหวัดที่มีลักษณะทั่วไปมีพ้ืนที่เป็นที่ราบลุํม  ลักษณะคล๎ายอํางน้ า  ไมํมี
ภูเขา  ไมํมีปุาไม๎ และแรํธาตุ  สภาพดินเป็นดินเหนียวปนทราย  พ้ืนที่สํวนมากเหมาะแกํการท านาข๎าว  
ท าไร  ท าสวน และ ไรํนาสวนผสม  มีแมํน้ าส าคัญไหลผําน 2 สาย  คือ  แมํน้ าเจ๎าพระยาและแมํน้ า
น๎อย  โดยแมํน้ าเจ๎าพระยาไหลผํานจังหวัดอํางทองทางทิศเหนือไปทิศใต๎   เป็นระยะทางยาวประมาณ 
40 กิโลเมตร ในเขตอ าเภอไชโย  อ าเภอเมืองอํางทอง  และอ าเภอปุาโมก  ตํอจากนั้นไหลเข๎าสูํเขต
อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สํวนแมํน้ าน๎อยเป็นแมํน้ าที่แยกมาจากแมํน้ าเจ๎าพระยา
ไหลผํานอ าเภอวิเศษชัยชาญ และอ าเภอโพธิ์ทองไปบรรจบกับแมํน้ าเจ๎ าพระยาอีกครั้งที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยารวมระยะทางที่ไหลผํานจังหวัดอํางทองประมาณ 50 กิโลเมตร  จังหวัดอํางทองไมํมี
ภูเขาหรือปุาไม๎  ลีกษณะภูมิประเทศที่เป็นที่ราบลุํมเป็นสํวนใหญํและมีน้ าอุดมสมบูรณ๑สํงเสริมให๎ชาว
อํางทองประกอบอาชีพทางกสิกรรมเป็นหลัก 
 1.6 ลักษณะภูมิอากาศ 
 จังหวัดอํางทองมีลักษณะฟูาอากาศเชํนเดียวกับจังหวัดอ่ืนๆ ในภาคกลางของประเทศไทยซึ่งมี
สภาพภูมิอากาศแบบร๎อนชื้นดังนั้นภูมิอากาศของจังหวัดอํางทองจึงเป็นแบบฝนเมืองร๎อนหรืออยูํในเขต
โซนร๎อนแบบฝนเมืองร๎อนเฉพาะฤดูซึ่งได๎รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต๎  ฤดูกาลของจังหวัดอํางทองมี 3 ฤดู  คือ 
 ฤดูร๎อน เริ่มตั้งแตํเดือนมีนาคม-พฤษภาคม  เป็นฤดูเปลี่ยนมรสุมครั้งแรก  มีอากาศร๎อนจัดใน
เดือนเมษายน  อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 35.5 องศาเซลเซียส 
 ฤดูฝน   เริ่มตั้งแตํเดือนมิถุนายน – ตุลาคม  อยูํในชํวงอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎ ฝน
จะตกหนักปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย  818.8  มิลลิเมตร 
 ฤดูหนาว  เริ่ มตั้ งแตํ เดื อนพฤศจิกายน –กุมภาพันธ๑  อยูํ ในชํ วง อิทธิพลลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ  มีอากาศแห๎งแล๎ง และหนาวเย็น  อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 14.3 องศาเซลเซียส 
 1.7 ประชากรและการประกอบอาชีพ 
 ชาวจังหวัดอํางทองร๎อยละ 80 ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม  พ้ืนที่ท าการเกษตรทุก
ประเภทคิดเป็นร๎อยละ 82 ของพ้ืนที่ทั้งหมด  เกษตรกรรมที่ท ากันมากที่สุด คือ การเพาะปลูก  มีการ
ท านา  ท าพืชไรํ  พืชสวน  เลี้ยงสัตว๑และประมง  นอกจากเกษตรกรรมแล๎วชาวอํางทองยังประกอบ
อาชีพอุตสาหกรรม  พาณิชกรรม และอาชีพบริการด๎วย 
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1.8 การคมนาคม 
 การคมนาคมของจังหวัดอํางทองมีด๎วยกัน 2 วิธีการ  คือ  การคมนาคมภายในจังหวัด และ
ระหวํางจังหวัดอํางทองกับจังหวัดอ่ืนๆ 
 1.การเดินทางภายในจังหวัดเป็นการเดินทางจากจังหวัดไปยังอ าเภอ  ต าบลอ่ืนๆ ในจังหวัด
อํางทองสามารถเดินทางด๎วยการโดยสารรถยนต๑ประจ าทาง และรถยนต๑สํวนบุคคล  จากหนังสือเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวเรื่อง วัฒนธรรม  พัฒนาการทางประวัติศาสตร๑เอกลักษณ๑และ
ภูมิปัญญาจังหวัดอํางทอง  ได๎กลําวถึงเส๎นทางเดินรถภายในจังหวัดมีดังนี้ 
  สายวัดสามประชุม- วัดไชโย ระยะทาง 1.8  กิโลเมตร 
  สายแสวงหา – สีบัวทอง  ระยะทาง 1.2  กิโลเมตร 
  สายวัดท๎องคุ๎ง-วัดเชิงหวาย ระยะทาง  12  กิโลเมตร 
  สายปุาโมก-ตลาดไผํวง  ระยะทาง 12.5  กิโลเมตร 
  สายโพธิ์ทอง-ร ามะลัก  ระยะทาง  20  กิโลเมตร 
  สายศาลเจ๎าโรงทอง – หลักแก๎ว ระยะทาง    8  กิโลเมตร 
  สายอบทม – ห๎วยคันแหลม ระยะทาง    3  กิโลเมตร 
  สายชะไว – ตรีณรงค๑  ระยะทาง    9  กิโลเมตร 
  สายสาวร๎องไห๎ – ไผํวง  ระยะทาง    5  กิโลเมตร 
  สายบ๎านสาย – โรงช๎าง   ระยะทาง    7  กิโลเมตร 
  สายปากทางสายเอเชีย – ชัยฤทธิ์ ระยะทาง    5  กิโลเมตร 
  สายคลองโพทะเล – ดินทอง ระยะทาง    3  กิโลเมตร 
(กระทรวงมหาดไทย 2542 : 8)  
 2. การเดินทางระหวํางจังหวัดอํางทองกับจังหวัดอ่ืนๆ สามารถเดินทางได๎สะดวกโดยทาง
รถยนต๑  ซึ่งในปัจจุบันนี้มีเส๎นทางท่ีส าคัญโดยเฉพาะการเดินทางโดยรถยนต๑ประจ าทางและรถยนต๑สํวน
บุคคล  ในการเดินจากกรุงเทพมหานครมาจังหวัดอํางทอง  สามารถเดินทางได๎ 3 เส๎นทาง คือ 
 เส๎นทางที่ 1  ใช๎เส๎นทางสายพหลโยธิน (เส๎นทางหลวงแผํนดิน หมายเลข 1 ) จากกรุงเทพฯ 
แล๎วแยกเข๎าเส๎นทางเอเชีย (เส๎นทางหลวงแผํนดิน หมายเลข 32 ) ระยะทางประมาณ 105 กิโลเมตร  
ซึ่งเป็นเส๎นทางท่ีใกล๎ที่สุด 
 เส๎นทางที่ 2  ใช๎เส๎นทางกรุงเทพ – ปทุมธานีผํานอ าเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  เข๎าทาง
หลวงแผํนดินหมายเลขแผํนดินหมายเลข 3111  ผํานอ าเภอบางไทร และอ าเภอเสนา  เข๎าสูํจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  จากนั้นใช๎เส๎นทางหลวงแผํนดินหมายเลข 309  ผํานอ าเภอปุาโมก  จนถึง  จังหวัด
อํางทอง  รวมระยะทางประมาณ 140 กิโลเมตร 
 เส๎นทางที่ 3 ใช๎เส๎นทางตัดใหมํข๎ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล๎า-ตลิ่งชันเข๎าสูํเส๎นทางหลวง
แผํนดินหมายเลข 340  ผํานจังหวัดนนทบุรี  จังหวัดปทุมธานี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และจังหวัด
สุพรรณบุรี  จากนั้นใช๎เส๎นทางแผํนดินหลายเลข 3195  ผํานอ าเภอวิเศษชัยชาญ  เข๎าสูํจังหวัดอํางทอง
รวมระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร 
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2. แนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
 ความหมายและความส าคัญของแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ปรัชญานี้ถือวําเป็นแนวการด าเนินชีวิตที่มาจากพ้ืนฐานของ
สังคมไทยที่ให๎ยึดหลักการเดินสายกลางสูํความสมดุล  เพ่ือความมั่นคงและยั่งยืนของสังคมไทยซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดชได๎ให๎แนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไว๎อยําง 
สอดคล๎องกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยํางมีคุณธรรมจริยธรรม  ทั้งนี้เพราะหลักการของแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงจะสนับสนุนสํงเสริมให๎บุคคลรู๎จักแนวทางการด ารงชีวิตตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม  อันได๎แกํ  การลดละความโลภ  การประหยัด   ความมีเมตตา   ความซื่อสัตย๑  
ความมีสติรู๎ตัวทั่วพร๎อม   เป็นต๎น 
 ความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Philosophy of Sufficiency Economy)   คือ 
ความพอประมาณ (Moderation) เงื่อนไขส าคัญ  คือ การสร๎างคนให๎มีคุณธรรม  ซื่อสัตย๑สุจริต  มี
ความเพียร  มีความรอบรู๎  รู๎เทําทันโลก  รอบคอบ ระมัดระวัง  ความพอประมาณอยํางมีเหตุผลนั้น
จะต๎องตระหนักถึงการท าอะไรที่ไมํเกินตัวจนเกินไป  ไมํโลภ  การด าเนินชีวิตให๎เป็นไปตามขั้นตอน  
อยําคิดก๎าวกระโดดจนเกินไป  คิดถึงความพอดี  ไมํมากเกินไป  ไมํน๎อยเกินไปความส าคัญของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแนวคิดการด ารงชีวิตตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นสามารถกลําวได๎วํา
สามารถสร๎างภูมิคุ๎มกันให๎กับสังคมไทยได๎  ซึ่งการสร๎างภูมิคุ๎มกันนั้นเป็นเรื่องที่ต๎องพัฒนาให๎เกิดขึ้ นได๎   
สังคมจะมีภูมิคุ๎มกันที่ดีต๎องวางรากบานของสังคมที่แข็งแรง  เปรียบเสมือนการสร๎างบ๎านที่ลงเสาเข็ม  
เพ่ือให๎มีรากฐานที่แข็งแรง   ซึ่งเสาเข็มเหลํานั้นจะเป็นรากฐานไปสูํการพัฒนาที่ยั่งยืนมีภูมิคุ๎มกันที่ดี  
เสาเข็มที่ส าคัญๆ เชํน  การสร๎างคนที่ดีมีคุณภาพ  มีสุขภาพและพลานามัยดี  ซื่อสัตย๑สุจริต มีความ
เพียร  มีวินัย  รับผิดชอบและการสร๎างระบบบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ  จะน าไปสูํคุณภาพที่ดีในเรื่อง
ตํางๆ  การสร๎างองค๑ความรู๎ให๎กับคน  ให๎มีภูมิปัญญาไปพัฒนาปรับปรุงใช๎ในชีวิตประจ าวันให๎สามารถ
พ่ึงพาตนเองให๎มากขึ้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ไมํใชํเรื่องที่กลําวถึงด๎านเศรษฐกิจเทํานั้น  แตํ
เป็นแนวปรัชญาในการด าเนินชีวิตที่เกี่ยวข๎องกับการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  สังคม  การ
ปกครอง  และการพัฒนาโดยเฉพาะอยํางยิ่งพัฒนาคุณภาพของคนให๎ตั้งอยูํในความไมํประมาท  ไมํ
เสี่ยงจนเกินไป  มีคุณธรรม  มีความรู๎เทํากัน   สร๎างภูมิคุ๎มกันให๎กับตนเองและประเทศชาติ  การ
ด าเนินการพัฒนาภายใต๎ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค๎าเสรี  ยังท าการค๎าระหวํางประเทศอยูํไมํปิด
ประเทศ  แตํปรัชญานี้เป็นเครื่องยึด-เหนี่ยว  เตือนสติ และเป็นเครื่องถํวงดุลให๎ระบบทุนนิยม  เสรี
นิยม  ด าเนินไปอยํางมีเหตุผลเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยที่ยังไมํมีความ
พร๎อม  ขาดภูมิค๎ุมกันที่ดี  การพัฒนายังไมํสมดุลอยูํหลายเรื่อง (สุทธิพร   บญสํง.2549:37-39)  
 เศรษฐกิจพอเพียงมีวัตถุประสงค๑ให๎คนรู๎จักการพ่ึงพาตนเองให๎มากที่สุด  รู๎จักความพอเ พียง  
รู๎จักการชํวยเหลือซึ่งกันและกันในด๎านตํางๆ (ทองทิพภา   วิริยะพันธุ๑. 2550 : 13-14) ดังนี้ 
 1.ด๎านจิตใจ   ยึดหลักตนเป็นที่พ่ึงแหํงตนโดยมีจิตส านึกที่ดีตํอตนเอง  และประเทศชาติ  มี
เมตตา  เอื้ออาทร  ประนีประนอม  รู๎จักสามัคคี และเห็นประโยชน๑สํวนรวมเป็นที่ต้ัง 
 2. ด๎านสังคม  เน๎นให๎แตํละชุมชนชํวยเหลือเกื้อกูลกัน  มีการเชื่อมโยงเป็นเครือขํายชุมชน
เข๎มแข็ง  เพื่อให๎มีการกระจายรายได๎ท่ีดีขึ้น  มีการแก๎ปัญหาตํางๆ ได๎อยํางเหมาะสม 
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 3. ด๎านเศรษฐกิจ  เน๎นหลักประหยัด  ลดการฟุุมเฟือย  ยึดหลักพออยูํ  พอกิน  พอใช๎  
หลีกเลี่ยงการกํอหนี้ที่ไมํมีผลตอบแทนที่ค๎ุมคํา  ลดความเสี่ยงในด๎านตํางๆ เชํน การพนัน 
 4. ด๎านเทคโนโลยี  ควรมีการผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหมํกับภูมิปัญญาท๎องถิ่น  เพ่ือใช๎ใน
การประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยํอม ที่มีความสอดคล๎องกับความต๎องการของประชาชน 
 5. ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  เน๎นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมอยํางชาญฉลาด  รู๎จักการเพิ่มมูลคําอยํางยั่งยืน 
 เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ 
 ลีลาภรณ๑   บัวสาย (2549. 11-12)  ได๎อธิบายถึงเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางปฏิบัติของ
ทฤษฎีใหมํ  วําเป็นแนวทางในการพัฒนาที่น าไปสูํความสามารถในการพ่ึงตนเองในระดับตํางๆ อยําง
เป็นขั้นตอน  โดยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการผันแปรของธรรมชาติหรือการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยตํางๆ 
โดยอาศัยความพอประมาณและความมีเหตุผล  การสร๎างภูมิคุ๎มกันที่ดี  มีความรู๎  ความเพียร  และ
ความอดทน  สติปัญญา  การชํวยเหลือซึ่งกันและกัน และความสามัคคีซึ่งทฤษฎีใหมํตามแนว
พระราชด าริ  อาจเปรียบเทียบได๎กับหลักเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีอยูํ 3 แบบ  ดังนี้ 
 1. ความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัว  โดยเฉพาะอยํางยิ่งเกษตรกรเป็นเศรษฐกิจ
พอเพียงแบบพ้ืนฐานเทียบได๎กับทฤษฎีใหมํ  ชั้นที่ 1  ซึ่งมุํงแก๎ปัญหาของเกษตรกรที่อยูํหํางไกลแหลํง
น้ า  ต๎องพ่ึงฝนและมีความเสี่ยงจากปริมาณน้ าฝนไมํเพียงพอตํอการเพาะปลูกโดยมีข๎อสมมุติวํา  ต๎อง
พ่ึงฝนและมีความเสี่ยงจากปริมาณน้ าฝนไมํเพียงพอตํอการเพาะปลูก  โดยมีข๎อสมมติวํา  เกษตรกรมี
ที่ดินพอเพียงในการขุดบํอเพ่ือแก๎ไขปัญหาความเสี่ยงเรื่องน้ า  จะท าให๎เกษตรมีข๎าวเพ่ือการบริโภคได๎
ในระดับหนึ่ง และใช๎ที่ดินสํวนที่เหลือตอบสนองความต๎องการขั้นพ้ืนฐานของครอบครัว และสร๎าง
รายได๎เพ่ือเป็นคําใช๎จํายอ่ืนๆ ซึ่งไมํสามารถผลิตได๎เองซึ่งเป็นการสร๎างภูมิคุ๎มกันในตัวให๎เกิดขึ้นในระดับ
ครอบครัว 
 2. ความพอเพียงในระดับชุมชนและระดับองค๑กร  เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก๎าวหน๎าซึ่ง
เทียบได๎กับทฤษีใหมํขั้นที่ 2 ซึ่งสนับสนุนให๎เกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุํมสหกรณ๑  หรือเครือขําย
วิสาหกิจที่มีความพอเพียงขั้นพ้ืนฐานแล๎วเพ่ือรํวมมือกันสร๎างประโยชน๑ให๎แกํกลุํมและแกํสํวนรวมบน
พ้ืนฐานของการไมํเบียดเบียน  มีการแขํงขัน  ชํวยเหลือซึ่งกันและกันตามก าลังและตามความสามารถ
ของตนเอง  ท าให๎ชุมชนหรือเครือขํายวิสาหกิจชุมชนเกิดความพอเพียงในวิถีการปฏิบัติงานรํวมกัน 
 3. ความพอเพียงในระดับประเทศเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก๎าวหน๎า  ซึ่งเทียบได๎กับทฤษฎี
ใหมํ ขั้นที่ 3  ที่สํงเสริมให๎ชุมชนหรือเครือขํายวิสาหกิจชุมชนสร๎างความรํวมมือกับองค๑กรอ่ืนๆ ใน
ประเทศ  เชํน ธนาคาร  บริษัทขนาดใหญํ  ซึ่งความรํวมมือในลักษณะนี้กํอให๎เกิดประโยชน๑โดยตรงตํอ
การสืบทอดภูมิปัญญา  การแลกเปลี่ยนความรู๎  เทคโนโลยีท าให๎ประเทศเป็นสังคมที่ประกอบด๎วย
ชุมชน  องค๑กร  ธุรกิจตํางๆ ที่ด าเนินชีวิตอยํางพอเพียงกลายเป็นเครือขํายชุมชนพอเพียง  ซึ่งมีความ
เชื่อมโยงด๎วยหลักการแบํงปัน  ชํวยเหลือเกื้อกูลกันและกันอยํางยั่งยืน  ซึ่งกลําวได๎วําเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นทั้งวิธีในการประกอบอาชีพ  และด ารงชีพที่จะน าไปสูํชีวิตที่มีความทุกข๑ลดน๎อยลง และมีความสุข
เพ่ิมมากข้ึนทั้งในระดับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน สังคม และระดับประเทศ 
 แนวทางส าคัญที่จะชํวยให๎ประชาชนสามารถก๎าวตํอไปได๎อยํางเข๎มแข็ง  คือ หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานแกํปวงชนชาวไทย
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ในฐานะที่เป็นเสมือนเข็มทิศของการด าเนินชีวิต  ซึ่งเป็นทางหนึ่งของการบริหารและการพัฒนาของ
สังคมในระยะยาวที่จะชํวยสํงเสริมให๎เกิดความสมดุลในกระบวนการพัฒนาอยํางยั่งยืน  ตลอดจนมี
ภูมิค๎ุมกันให๎สามารถด ารงชีวิตได๎อยํางมีความสุขในโลกของวัตถุนิยมในปัจจุบันนี้ 
 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการด ารงอยูํและการปฏิบัติแกํประชาชนทุกระดับ  
ตั้งแตํระดับครอบครัว ระดับชุมชน และระดับรัฐทั้งในด๎านการพัฒนาและการบริหารประเทศ เพ่ือให๎
ด าเนินไปในทางสายกลาง  ซึ่งความพอเพียง  หมายถึง ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล การมีระบบ
คุ๎มกันที่ดีในตัวเพ่ือไมํให๎ได๎รับผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก  ซึ่ง
จ าเป็นต๎องอาศัยความรอบรู๎  รอบคอบ  และความระมัดระวังอยํางยิ่งในการน าวิชาการตํางๆ มาใช๎ใน
การวางแผน  และด าเนินการในทุกขั้นตอน  ในขณะเดียวกันต๎องเสริมสร๎างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ
โดยเฉพาะเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ  นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให๎มีจิตส านึกในคุณธรรม  มีความ
ซื่อสัตย๑  สุจริต  และรอบคอบเพ่ือกํอให๎เกิดความสมดุล พร๎อมยอมรับการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว  
และอยํางกว๎างขวางในด๎านธุรกิจ สังคม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได๎เป็นอยํางดี (สมพร เทพสิทธา. 
2549: 9-10) 
การปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 การปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  มีแนวทาง (สุเมธ  ตันติเวชกุล.2550: 45) ดังนี้ 
 1. ต๎องยึดหลักความประหยัด  ตัดทอนคําใช๎จํายในทุกด๎านเพ่ือลดละความฟุุมเฟือยในการ
ด ารงชีพอยํางจริงจัง 
 2. ต๎องยึดถือการประกอบอาชีพด๎วยความถูกต๎อง  สุจริต  แม๎ตกอยูํในภาวะขาดแคลนในการ
ด ารงชีพก็ตาม 
 3. ต๎องละเลิกการแกํงแยํงผลประโยชน๑ และแขํงขันกันในทางการค๎าขายประกอบอาชีพแบบ
ตํอสู๎รุนแรง  โดยยึดถือวําความสุขเป็นความเจริญที่บุคคลหามาได๎ด๎วยความเป็นธรรมทั้งในเจตนา และ
การกระท า  ไมํใชํได๎มาด๎วยความบังเอิญ หรือด๎วยการเบียดบังมาจากผู๎อื่น 
 4. ไมํหยุดนิ่งที่จะหาทางให๎ชีวิตหลุดพ๎นจากความทุกข๑ยาก  จึงจ าเป็นต๎องขวนขวายใฝุหา
ความรู๎ให๎เกิดรายได๎เพ่ิมพูนขึ้นจนพอมีพอกิน  สามารถด ารงชีพอยูํได๎ด๎วยตนเอง 
 5. ต๎องปฏิบัติตนในทางที่ดี  ลด  ละ   สิ่งชั่วให๎หมดสิ้น  เพราะความชั่วเป็นสิ่งท าลายตนอง
และท าลายผู๎อ่ืน 
 หากประชาชนทุกคนได๎ปฏิบัติตามแนวทางตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 5 แนวทาง
ดังกลําว  จะชํวยให๎สามารถครองสติปัญญาของตนเองได๎อยํางเหมาะสม  ด ารงชีวิตอยูํได๎อยํางมี
ความสุข และชีวิตมีความม่ันคงตํอไป 
 เศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึง  เศรษฐกิจที่ตั้งอยูํบนพ้ืนฐานของทางสายกลาง และความไมํ
ประมาท  โดยค านึงถึงความพอประมาร  ความมีเหตุผล  การสร๎างภูมิคุ๎มกันที่ดีในตัว  ตลอดจนการใช๎
ความรู๎  ความรอบคอบ  และคุณธรรมประกอบการวางแผน  การตัดสินใจ และการกระท าในทุก
กิจกรรมในความเป็นจริงแล๎วปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได๎ชี้แนวทางการด ารงอยูํและการปฏิบัติ
ตนเองของประชาชนในทุกรดับตั้งแตํระดับบุคคล  ระดับครอบครัว  ระดับชุมชน  ระดับสังคมแล
ระดับประเทศทั้งในภาคเกษตร  ภาคธุรกิจ  และภาคการบริหาร  เพ่ือให๎ด าเนินไปในทางสายกลาง
โดยเฉพาะอยํางยิ่งในด๎านเศรษฐกิจเพ่ือให๎ก๎าวทันตํอโลกยุคโลกาภิวัฒน๑  วัตถุประสงค๑หลักของ
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เศรษฐกิจพอเพียง  คือการให๎คนรู๎จักการพ่ึงพาตนเองให๎มากที่สุด  รู๎จักความพอเพียง  การชํวยเหลือ
เกื้อกูลกันให๎มากที่สุด  การอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎มีความสมดุลและด๎วย
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้เอง  องค๑การสหประชาชาติแจ๎งวําจะน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดชไปเผยแพรํใน 144 ประเทศทั่วโลก  ด๎วยพิจารณา
แล๎ววําแนวทางประราชด าริดังกลําวเป็นประโยชน๑  และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  แดละได๎มอบ
เกียรติบัตรถวายแดํพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว  เพ่ือเชิดชูพระเกียรติตํอแนวทางแหํงเศรษฐกิจ
พอเพียงที่พระองค๑ได๎ทรงแสดงให๎ทั่วโลกได๎เห็นจริงด๎วยโครงการหลวงตํางๆ ซึ่งเป็นความพยายามใน
การตํอสู๎กับกระแสการบริโภคนิยม  ซึ่งแพรํระบาดในทุกวันนี้ 
 
การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ความหมาย  แนวคิด และความส าคัญของการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 ค าวํา “การพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable Development) World Commission on 
Environment and Developmentให๎ความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนวํา เป็นการพัฒนาที่
สอดคล๎องกับความต๎องการของคนรุํนปัจจุบัน โดยไมํท าให๎คนรุํนตํอไปในอนาคตต๎องลดความสามารถ
ที่จะตอบสนองความต๎องการของตนเอง นั่นคือการใช๎ประโยชน๑จากทรัพยากรตํางๆเพ่ือผลประโยชน๑
ของคนรุํนปัจจุบันที่จะต๎องไมํใช๎อยํางสิ้นเปลือง แตํควรเป็นการใช๎ทรัพยากรในเชิงอนุรักษ๑และพัฒนา
ให๎เต็มศักยภาพอยูํตลอดเวลา  ดังนั้นการพัฒนาที่ยั่งยืนจะต๎องพิจารณาทั้งทางด๎านเศรษฐกิจ  สังคม  
และความยั่งยืน  ของระบบนิเวศไปพร๎อมๆกัน ส าหรับประเทศไทย  ได๎มีนักวิชาการหลายทําน
พยายามอธิบายความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนให๎ชัดเจนยิ่งขึ้น  ดังเชํน  แนวคิดของพระธรรมปิฎก 
ป.อ. ปยุตโต (2546: 68-69) ได๎อธิบายการพัฒนาที่ยั่งยืนวํา “การพัฒนาที่ยั่งยืน  มีลักษณะเป็นการ
พัฒนาที่เป็นบูรณาการ (Integrated) คือ ท าให๎เกิดเป็นองค๑รวม (holistic) หมายความวําองค๑ประกอบ
ทั้งหลายที่เกี่ยวข๎องจะต๎องประสานกันครบองค๑  และมีลักษณะอีกอยํางคือ  มีดุลยภาพ  (balanced) 
นั่นก็คือ  การก าหนดแนวทางการพัฒนาจะต๎องค านึงถึงปัจจัยด๎านมนุษย๑  โดยให๎คุณคําทางวัฒนธรรม
อยูํในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งการแก๎ปัญหาสิ่งแวดล๎อมด๎วย  ดังนั้นตามแนวความคิดนี้  
จึงสรุปได๎วําการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นการพัฒนาที่ครอบคลุมการพัฒนาในทุกด๎าน และทุกมิติกลําวคือ  
ทั้งเศรษฐกิจ  สังคม  ทรัพยากร  ธรรมชาติ  และสิ่งแวดล๎อม  จิตใจ  วัฒนธรรม ฯลฯ  โดยมีคนเป็น
ศูนย๑กลางหรือเปูาหมายของการพัฒนา  เพ่ือให๎คนอยูํดีดินดีและมีความสุข ทั่งคนรุํนนี้และรุํนตํ อไป
ความคิดเห็นตํอการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยบรรลุข๎อยุติด๎านค านิยามของการพัฒนาที่ยั่งยืนวํา 
“การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทไทยเป็นการพัฒนาที่ต๎องค านึงถึงความเป็นองค๑กรรวมของทุกๆ ด๎านอยําง
สมดุลบนพ้ืนฐานของทรัพยากรธรรมชาติ  ภูมิปัญญา  และวัฒนธรรมของไทยด๎วยการมีสํวนรํวมของ
ประชาชนทุกกลุํม  การมีความเอ้ืออาทรตํอกัน  การเคารพซึ่งกันและกัน  เพ่ือความสามารถในการ
พ่ึงตนเองและคุณภาพชีวิตที่ดีอยํางเทําเทียม” 
 การพัฒนาสังคมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  หมายถึง  การพัฒนาคนและสังคมให๎เชื่อมโยงกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมอยํางสมดุล  โดยพัฒนาคนไทยให๎มีผลิตภาพ
สูงขึ้น  สามารถปรับตัวรู๎เทําทันการเปลี่ยนแปลงที่จะน าไปสูํการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  ของประเทศอยํางยั่งยืนมีจิตส านึก  พฤติกรรมและวิถีชีวิตที่ไมํท าลาย
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  มีสิทธิและโอกาสที่จะได๎รับการจัดสรรทรัพยากรผลประโยชน๑จาก
การพัฒนาและได๎รับการคุ๎มครองอยํางทั่วถึง และเป็นธรรมที่จะน าไปสูํการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
ชีวิตที่ดี  สามารถพ่ึงตนเองได๎อยํางมั่นคง  มีระบบ  การจัดการทางสังคมที่เสริมสร๎างการมีสํวนรํวม
จากทุกภาคและทนุทางทรัพยากรธรรมชาติ  ที่มีอยูํหลากหลายมาประยุกต๑ใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ได๎อยําง
เหมาะสม  เพ่ือสร๎างสังคมไทยให๎เป็นสังคมที่มีคุณภาพ  เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ตลอดชีพ  และเป็น
สังคมสมานอันดีเอื้ออาทร (สุทธิพร  บุญสํง. 2549: 52-53) 
 กระบวนการบูรณาการ 
 เป็นการบูรณาการความรู๎ และทักษะจากการศึกษาที่ผู๎เรียนมีอยูํหรือได๎รับจากการเข๎ารํวม
กิจกรรมตํางๆ ในชุมชน  เพ่ือน ามาใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ตํอการพัฒนาสังคมและชุมชนกระบวนการ
เรียนรู๎จะผสมผสานทั้งการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ใช๎เวทีประชารัฐ  ใช๎ศูนย๑การ
เรียนรู๎ชุมชนเป็นแหลํงกลางส าหรับการรวบรวมความรู๎โดยให๎ความส าคัญการเรียนรู๎จากภูมิปัญญาใน
ชุมชน  การพัฒนาให๎เกิดความยั่งยืนได๎นั้น  คงจะไมํสามารถท าได๎ด๎วยการทุํมเงินจ านวนมหาศาลลงสูํ
ชุมชนโดยตรงเพียงอยํางเดียวแตํการเสริมสร๎างกระบวนการเรียนรู๎ทั้งกระบวนการคิดและกระบวนการ
จัดการให๎กับชุมชน  ถือวําเป็นสิ่งส าคัญและเรํงดํวนที่พึงกระท ามากกวําการพัฒนาให๎สังคมเกิดความ
ยั่งยืน  คงจะต๎องค านึงถึงความยั่งยืนของเศรษฐกิจ  ความยั่งยืนของสิ่งแวดล๎อม ของสังคมอยําง
สอดคล๎องประสานกัน  โดยไมํพัฒนาเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  การพัฒนาชุมชนหรือท๎องถิ่นอยําง
ตํอเนื่อง  สร๎างสรรค๑ซึ่งในที่สุดจะสํงผลถึงการพัฒนาให๎เกิดความเข๎มแข็งและยั่งยืนได๎ (สุทธิพร  บุญ
สํง.2549: 57)  

กระบวนการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 
1.ความหมายกระบวนการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 

 กระบวนการสร๎างชุมชนให๎เข๎มแข็ง  หมายถึง กระบวนการในการพัฒนาความคิด  จิตส านึก  
และความตะหนักรู๎ของผู๎น าชุมชน และสมาชิกในชุมชนถึงศักดิ์ศรีของตนเอง  ความสามารถของตนเอง
ในการคิด  ปฏิบัติ  และตัดสินใจอยําอิสระที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองในการจัดการตนเอง
ให๎มีสภาพที่ดีขึ้น  แก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและกับชุมชนให๎หมดไป  หรือลดน๎อยลง  โดยยึด
หลักการมีสํวนรํวม(Participation) ในการกระท ากิจกรรมตํางๆ ที่มีความหลากหลายในชุมชน   เพ่ือ
กํอให๎เกิดกระบวนการเรียนรู๎รํวมกัน น าไปสูํการท ากิจกรรมอ่ืนๆตํอไปในชุมชนอยํางตํอเนื่อง ซึ่ง
กระบวนการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนจะมีการพัฒนาไปสูํความเข๎มแข็งของชุมชนในมิติตํางๆ 
เชํนมิติทางด๎านเศรษฐกิจ มิติทางด๎านการเมืองการปกครอง มิติทางด๎านภูมิปัญญาท๎องถิ่น เป็นต๎น ซึ่ง
ในการสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนนั้น อาจพัฒนาความเข๎มแข็งได๎เพียงบางมิติเทํานั้น เนื่องจาก
เงื่อนไขและกระบวนการน าไปสูํความเข๎มแข็งได๎เพีย งบางมิติ เทํานั้น  เนื่องจากเงื่อนไขและ
กระบวนการน าไปสูํความเข๎มแข็งในแตํละมิติของแตํละชุมชนมีความแตกตํางกัน  ซึ่งประเวศ  วะสี 
(2537. : 136) ได๎กลําววํา กํอนการเริ่มกระบวนการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎แกํชุมชนนั้นควรสํงเสริม
ให๎ประชาชนซึ่งเป็นสมาชิกของชุมชน มีลักษณะดังนี ้
น าไปสู่ความเข้มแข็งในแต่ละมิติของแต่ละชุมชนมีความแตกต่างกัน  ซึ่งประเวศ  วะสี (2537 : 136) 
ได้กล่าวว่า ก่อนเริ่มกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนนั้นควรส่งเสริมให้ประชาชนซึ่ง
เป็นสมาชิกของชุมชนมีลักษณะดังนี้ 
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1. จิตใจที่มีธรรมมะ  ขยันหมั่นเพียร และสันโดษ 
2. แบบแผนการผลิตเป็นแบบยังชีพ  ท าการเกษตรแบบผสมผสาน 
3.เสริมสร๎างความสมดุลทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม 
4. พ่ึงตนเองในด๎านเศรษฐกิจชุมชน  ลดการพ่ึงพิงภายนอกชุมชน 
5. มีวิถีชีวิต  สถาบัน  บ๎าน  วัด  โรงเรียน และวัฒนธรรมชุมชนแบบชํวยเหลือพ่ึงพาอาศัยซึ่ง

กันและกัน 
การเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนเป็นฐานรองรับการแก๎ไขปัญหา และการพัฒนาทั้งด๎าน

เศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมพร๎อมกันทุกด๎าน  ทั้งนี้มีกิจกรรม
หลักท่ีด าเนินการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน  ดังนี้ 

1.การสํงเสริมกระบวนการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนเพื่อเผชิญปัญหาวิกฤตโดยพัฒนา
ศักยภาพให๎คนในชุมชนรวมกลุํม  รวมทั้งให๎ความส าคัญกับการปรับวิธีคิด  และวิธีการท างานของ
บุคลากรของภาครัฐจากการเป็นผู๎สั่งการมาเป็นผู๎สนับสนุนในการจัดการ และแก๎ ไขปัญหาของชุมชน
เอง 

2. การสํงเสริมการพัฒนาแบบมีสํวนรํวมของชุมชนประกอบด๎วย กระบวนการสํงเสริมและ
สนับสนุนชุมชนให๎มีการเรียนรู๎และแลกเปลี่ยนประสบการณ๑เพ่ือการพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน  
การพัฒนาสวัสดิการสังคม และสวัสดิภาพของชุมชน การฟ้ืนฟูอนุรักษ๑และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชน  การค๎นหาศักยภาพ และพัฒนาภูมิปัญญาท๎องถิ่นตลอดจนการจัดท าแผนความต๎องการของ
ชุมชน  รวมทั้งการประชาคมภายในชุมชนและการสร๎างเครือขํายของชุมชน 

การสร๎างพลังชุมชน (Community empowerment) เป็นระบบคุณคําและเป็นกระบวนการ
ขับเคลื่อนทางสังคมที่สํงเสริมให๎บุคคลและชุมชนน าศักยภาพของตนเอง และภูมิปัญญาของชุมชนมาใช๎
ให๎เกิดประโยชน๑ตํอการพัฒนาชุมชน  การเสริมสร๎างพลังชุมชนให๎เข๎มแข็งและการเตรียมประชาชนให๎
มีความพร๎อมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งด๎านจิตใจ  เศรษฐกิจ  สังคม  สุขภาพ  วัฒนธรรม  สิ่งแวดล๎อม  
การเมือง  และสานตํอความเป็นเครือขํายความรํวมมือหัวใจของการสร๎างพลังชุมชน  คือ  
กระบวนการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม  โดยชุมชนและภาคีการพัฒนารํวมเรียนรู๎ด๎วยกันกํอให๎เกิดการ
เรียนรู๎  3  ด๎าน  คือ  ด๎านความรู๎  เจตคติ  และเกิดทักษะในการพัฒนาชุมชน และเกิดโครงสร๎างใหมํ
ในสังคม  หรือชุมชนเพ่ือการจัดการซึ่งประกอบด๎วยการวางแผนปฏิบัติ  การก ากับประเมินผล และ
การตรวจสอบปรับปรุงแก๎ไขมุํงสูํเปูาหมายเพ่ือให๎ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  เกิดเป็นชุมชนแหํงการ
เรียนรู๎  และชุมชนเข๎มแข็ง  การสํงเสริมบทบาทของครูให๎เรียนรู๎การพ่ึงตนเองและการสร๎างพลังชุมชน
ให๎เป็นผู๎ที่มีสํวนรํวมในการตัดสินใจและลงมือปฏิบัติในทุกระดับน าไปสูํการบูรณาการและการสร๎าง
ความสมดุลของการพัฒนาในระดับบุคคล  เชื่อมโยงถึงการมีครอบครัวอบอํุนสร๎างกลุํมให๎มีพลัง
เข๎มแข็งเพ่ือการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน (โกวิทย๑  พวงงาม 2553. : 161-
165) ได๎อธิบายวํากระบวนการพัฒนาชุมชนเพ่ือให๎มีความเข๎มแข็ง ประชาชนพ่ึงตนเองได๎ และมี
ความสุข คือ กระบวนการที่ท าให๎ประชาชนในชุมชนมีจิตส านึกรํวมกัน มารวมตัวกันในลักษณะที่เป็น
หุ๎นสํวนกันในการกระท ากิจกรรม ด๎วยความรัก และเอ้ืออาทรตํอกัน เกิดความรู๎สึกรํวมกัน มีการ
ติดตํอสื่อสารกัน มีความเชื่อมโยงกันเป็นเครือขํายยํอยๆ ในลักษณะแนวราบที่มีสัมพันธภาพเทําเทียม
กัน 
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 2. กิจกรรมหลักท่ีสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 
กิจกรรมหลักท่ีด าเนินการเสริมสร๎างเข๎มแข็งของชุมชน  

    1.สํงเสริมกระบวนการพัฒนาศักยภาพของประชาชนเพ่ือให๎มีความสามารถเผชิญปัญหา
วิกฤต  ด๎วยการรวมกลุํมกิจกรรม ให๎ความส าคัญตํอการปรับวิธีคิด  วิธีการท างานของเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ 
และบุคคลภายนอกชุมชน  จากการเป็นผู๎สั่งการเป็นผู๎สนับสนุนในการจัดการและแก๎ไขปัญหาของ
ชุมชน 
    2. สํงเสริมกระบวนการมีสํวนรํวมของประชาชน  เพ่ือกํอให๎เกิดการพัฒนาอาชีพและ
เศรษฐกิจชุมชน  การพัฒนาสวัสดิการสังคมและสวัสดิภาพของชุมชน  การฟ้ืนฟู  อนุรักษ๑ และจัดการ
ทรัพยากร  ธรรมชาติชุมชน  การค๎นหาศักยภาพ และภูมิปัญญาท๎องถิ่น  การจัดท าแผนความต๎องการ
ของชุมชน  และการสร๎างประชาคมภายในชุมชน  และการสร๎างเครือขํายของชุมชน 
 นอกจากกิจกรรมหลักท่ีสร๎างชุมชนให๎เข็มแข็งแล๎ว  ในการสร๎างชุมชนให๎เข๎มแข็งยังมีขั้นตอนที่
ส าคัญๆ หลายขั้นตอนด๎วยเชํนกัน 
 3.ขั้นตอนการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 
 ขั้นตอนการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎ชุมชน  มีขั้นตอน (โกวิทย๑  พวงงาม.2553.: 225-226)  
ขั้นตอนที่ 1  การเตรียมคนในชุมชน  ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาให๎เป็นผู๎มีจิตส านึก  มีความรู๎  
ความเข๎าใจ ในการก าหนดประเด็นปัญหา  การพัฒนาทางเลือก เพ่ือด าเนินกิจกรรมและการบริหาร
จัดการให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค๑  การพัฒนาวิสัยทัศน๑  การถํายทอดความรู๎  โดยเน๎นที่ผู๎น าชุมชนซึ่ง
เป็นแกนน าของชุมชนเป็นส าคัญ  ซึ่งผู๎น าชุมชนควรมีลักษณะที่ส าคัญ  ได๎แกํ 
    1. เป็นผู๎มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑  รู๎สึก  รู๎กว๎าง  รู๎ไกล  สามารถน าเสนอทางเลือกในการ
พัฒนาได ๎
    2. เป็นผู๎มีความสามารถในการวิเคราะห๑ปัญหา และวางแผนแก๎ไขปัญหาทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาวได๎  มีความคิดรอบด๎านและบูรณาการไปสูํการปฏิบัติได๎ 
    3. เป็นผู๎มีความสามารถในการจดจ า ใฝุรู๎ มีการจัดระบบการเรียนรู๎ และแสวงหาความรู๎ที่ดี 
    4. เป็นผู๎มีความสามารถในการบริหารจัดการ และการประสานงานกับผู๎อ่ืน 
    5. เป็นผู๎มีความตั้งใจจริง  มีความเสียสละ  เพื่อสํวนรวม 
    6. เป็นผู๎มีความสามารถในการพูดโน๎มน๎าวให๎ผู๎อ่ืนท างานได๎ และมีความสามารถสูงในการ
น าเสนอทางเลือกในการแก๎ปัญหา  และในการพัฒนาชุมชนที่มีความหลากหลาย 
    7. เป็นผู๎มีความเข๎าใจชีวิต  เข๎าใจโลก  เข๎าใจธรรมและรู๎เทําทันตํอสถานการณ๑ภายนอก
ชุมชน 
    8. เป็นผู๎มีความสามารถในการรับฟังความคิดเห็นของผู๎อ่ืน  ควบคุมตนเองได๎ และยอมรับ
ฟังค าวิพากษ๑วิจารณ๑ด๎วยใจที่เป็นธรรม 
    9. เป็นผู๎ได๎รับการยอมรับจากประชาชนในชุมชน 
   10.เป็นผู๎มีอุดมการณ๑  เชื่อมั่น และยึดมั่นในหลักการ 
ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดประเด็นปัญหาของชุมชนและการพัฒนาทางเลือกเพ่ือด าเนินกิจกรรมโดยเน๎น
กระบวนการดังนี้ 
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    1.กระบวนการศึกษาและวิเคราะห๑ชุมชนโดยให๎ความส าคัญเรื่องการมีสํวนรํวมและ
ทรัพยากรที่มีอยูํในชุมชน  เพื่อน าไปใช๎ในการพัฒนา 
    2. การพัฒนาทางเลือกเพ่ือด าเนินกิจการ  โดยการพบปะพูดคุย  การรวมกลุํมสนใจและ
การจัดตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินกิจกรรม 
ขั้นตอนที่ 3  การด าเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชนในกรณีที่เป็นปัญหาและกรณีที่มีความสนใจ
รํวมกันของประชาชนในชุมชน ท าให๎มีการรวมพลังมีการจัดกิจกรรมรํวมกันภายใต๎ ความสัมพันธ๑ใน
แนวราบ  เรียนรู๎  สรุปบทเรียนรํวมกัน  และพัฒนาไปเป็นเครือขํายความรํวมมือ 
 อุทัย   ดุลยเกษม และอรศรี   งามวิทยาพงศ๑  (2540. : 12-33) ได๎วิเคราะห๑ปัจจัยและเงื่อนไข
ที่สํงผลให๎ชุมชนเข๎มแข็ง 7 ประการ 
    1. โครงสร๎างทางสังคมแบบแนวนอน  ซึ่งประชาชนแตํละคนมีความเทําเทียมกัน กํอให๎เกิด
ความรัก  ความสามัคคี  ความรํวมมือ  และการมีสํวนรํวมของชุมชนอยํางกว๎างขวาง 
    2. มีระบบเศรษฐกิจแบบพ่ึงตนเอง  แบํงออกได๎ 3 ด๎าน  คือ  ด๎านการผลิต  ด๎านการ
บริโภค และด๎านการสะสมและกระจายสํวนเกิน  ประชาชนมีสิทธิ์และอ านาจในการเข๎าถึงและจัดการ
ทรัพยากร มีรูปแบบการผลิตที่ตอบสนองความต๎องการของคนเป็นหลัก  เน๎นการพออยูํพอกินไมํ
ท าลายธรรมชาติ  มีการแบํงปัน  ท าบุญ และช าระภาษี 
    3. มีคํานิยมตามหลักธรรมของศาสนา  มีอุดมการณ๑ในการใช๎ชีวิต  มีความเชื่อมั่นเรื่องการ
กระท าความดี  มีความเคารพธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม 
    4. มีกระบวนเรียนรู๎เพ่ือชีวิต  การสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมจากครอบครัว  วัด  สถาน
ประกอบการ  โดยสังเกต  ฟัง ถาม ทดลองท า แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งเป็นการเรียนรู๎ที่น ามาปฏิบัติ
จริง 
    5. มีกลุํมผู๎น าตามธรรมชาติอยํางหลากหลายตามกิจกรรมที่เกิดขึ้น และมีการท างานใน
รูปการปรึกษา  หารือ  แสวงหาความรํวมมือในการแก๎ปัญหา 
    6. มีระบบความสัมพันธ๑ที่แนํนแฟูน  มีการชํวยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน มีระบบความมั่นคง
และสวัสดิการชุมชน สมาชิกในชุมชนมีความสัมพันธ๑ผํานระบบครอบครัวเครือญาติเพ่ือนฝูง  มี
กฎเกณฑ๑  แบบแผนการด าเนินชีวิตรํวมกัน  ความสัมพันธ๑ของประชาชนแนํนแฟูนและมีพลังในการ
จัดการ  แก๎ไขปัญหาได๎ดี 
    7. ระบบการติดตํอสื่อสารที่ตํอเนื่องตลอดเวลา เชํน การผํานสื่อทุกรูปแบบ การพบปะใน
วิถีชีวิต และในการท ากิจกรรมตํางๆ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ปรึกษาหารือกัน เพ่ือน าไปสูํการ
ปรับตัวของชุมชนได๎อยํางรวดเร็ว และทันเหตุการณ๑ 
 ความจ าเป็นต๎องสํงเสริมความเข๎มแข็งของชุมชน  เนื่องจากเกิดวิกฤตขึ้นจากผลการพัฒนาที่
มุํงตํอยอด  แตํไมํได๎เสริมฐานให๎มั่นคงพอ  ซึ่งผู๎สํงเสริมความเข๎มแข็งของชุมชน  มีหลายฝุายพิจารณา  
กระบวนการเสริมสร๎างชุมชนให๎เข๎มแข็ง  เป็นกระบวนการสร๎างจิตส านึกให๎ผู๎น าชุมชนและประชาชน
ซึ่งเป็นสมาชิกของชุมชนได๎พัฒนาความเป็นชุมชน  มีอิสระในการคิด  การกระท าเพ่ือให๎มีการ
เปลี่ยนแปลงชุมชน และพ่ึงตนเองได๎อยํางยั่งยืนตํอไป 
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3. แนวคิดเกี่ยวกับหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของไทย 
 ความเป็นมาของโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ๑ “หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ๑” มีชื่อเรียก
เป็นภาษาอังกฤษวํา “One Tumbon One Product” หรือ “ OTOP “ เป็นแนวคิดที่ต๎องการ
ด าเนินงานเพ่ือให๎เกิดการพัฒนาศักยภาพของชุมชน เพ่ือสามารถสร๎างเอกลักษณ๑ให๎เกิดแกํสินค๎าของ
ชุมชนมีตลาดรองรับและสามารถสร๎างเอกลักษณ๑ให๎เกิดแกํสินค๎าของชุมชนมีตลาดรองรับและสามรถ
สร๎างให๎เกิดความเข๎มแข็งอยํางยั่งยืนได๎ตํอไปค าวํา “ผลิตภัณฑ๑” ในแนวคิดของโครงการหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ๑นั้นไมํได๎หมายความถึงสินค๎าเพียงอยํางเดียวแตํยังหมายรวมถึงกระบวนการทางความคิด 
การบริหารจัดการ การอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมวิถีชีวิต และภูมิปัญญาของชุมชน 
ประเพณีวัฒนธรรม การทํองเที่ยว การตํอยอดภูมิปัญญาท๎องถิ่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับชุมชนต าบล
อ่ืนๆการสร๎างจุดเดํนจุดขาย ให๎กับผลิตภัณฑ๑ของต าบลเพ่ือให๎สามารถจ าหนํายสร๎างรายได๎ทั้งตลาด
ภายในประเทศและในตลาดตํางประเทศ 
 ประเทศไทยได๎รับแนวคิดเกี่ยวกับหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ๑มาจากแนวคิด “หนึ่งหมูํบ๎านหนึ่ง
สินค๎า” ของจังหวัดโออิตะในประเทศญี่ปุุนซึ่งตั้งอยูํทางตอนใต๎ของเกาะคิวชิวใกล๎กับประเทศเกาหลี 
และประเทศไต๎หวัน มีขนาดเนื้อที่ประมาณ 6,337 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 1.2 ล๎านคน 
จังหวัดโออิตะมีชื่อเสียงโดํงดังไปทั่งโลกเพราะได๎รับความส าเร็จในการพัฒนาท๎องถิ่นด๎วยนโยบาย 
“หนึ่งหมูํบ๎านหนึ่งสินค๎า” หรือ “One Village One Product” โดยนโยบายนี้เริ่มใช๎ในปี พ.ศ. 2522 
โดยมีผู๎น าในการพัฒนาจังหวัดคือนายฮิรามัตสึ ผู๎วําราชการจังหวัดโออิตะ โดยใช๎ค าขวัญวํา “น า
วิญญาณชนบทมาสูํเมือง” ใช๎หลักการ 3 ประการมาใช๎ในการด าเนินงานคือ  
 ประการที่ 1 คิดระดับโลกท าโลกท าระดับหมูํบ๎าน (Think Glovally) โดยค๎นหาวําในพ้ืนที่ของ
จังหวัดมีสินค๎าหรือสิ่งใดที่นําจะมีชื่อเสียงที่สามารถดึงดูดลูกค๎าทั้งในและตํางประเทศให๎มาซื้อสินค๎า
หรือใช๎บริการได๎ โดยการน าวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในหมูํบ๎านของตนมาพัฒนาปรับปรุงสิ่งที่มี
เหลํานั้นจนกลายเป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงโดํงดังไปสูํภายนอกหมูํบ๎านและในกรณีสิ่งที่มีอยูํใน
หมูํบ๎านยังไมํเหมาะสมเพียงพอที่จะน ามาใช๎เป็นเอกลักษณ๑ของชุมชนก็จะต๎องคิดสร๎างสรรค๑สิ่งใหมํๆ
ขึ้นในชุมชนของตน 
 ประการที่ 2 พึ่งตนเองและคิดอยํางสร๎างสรรค๑ (Self-Reliance-Creativity) โดยการฝึกหัดให๎
ชาวบ๎านคิดเป็นด๎วยตัวเองรู๎จักพ่ึงพาตนเองและรู๎จักคิดหาวิธีสร๎างสรรค๑สิ่งใหมํๆ ด๎วยตนเองไมํรอรับ
ค าสั่งจากนายทุนหรือข๎าราชการ โดยให๎ประชาชนในหมูํบ๎านตํางๆประชุมปรึกษาหารือข๎อตกลงรํวม
กันเองวําผลิตภัณฑ๑ในชุมชนของเขาเหลํานั้นที่จะท าเป็นผลิตภัณฑ๑ประจ าหมูํบ๎านควรเป็นอะไรโดยสํวน
ราชการไมํควรน าเงินไปแจกชาวบ๎านเพ่ือสร๎างแรงจูงในให๎ชาวบ๎านคิดเห็นไปในทางที่หนํวยราชการ
ต๎องการให๎ท าเพราะเมื่อเงินหมดชาวบ๎านอาจเลิกท าหรือไมํสามารถด าเนินโครงการตํอไปได๎จึงควรให๎
ชาวบ๎านได๎ลงมือท ากันเองกํอนเมื่อถึงจุดหนึ่งชาวบ๎านไมํสามารถพัฒนาหรือสร๎างสรรค๑ตํอไปได๎ หนํวย
ราชการจึงยื่นมือเข๎าไปชํวยเหลือทั้งในเรื่องของวิชาการและเงินลงทุนเพ่ือให๎กิจกรรมการสร๎างสรรค๑
ผลิตภัณฑ๑ประจ าหมูํบ๎านด าเนินตํอไปอยํางยั่งยืน 
 ประการที่ 3 การพัฒนาคน (Human Resource Development) เป็นเปูาหมายสูงสุดของ
โครงการนี้ การพัฒนาผู๎น าชุมชนระดับชาวบ๎านเพราะการพัฒนาชุมชนนั้นจะส าเร็จไมํได๎ถ๎าไมํมีผู๎น า
ชุมชนที่มองการณ๑ไกล เข๎มแข็ง มีความคิดริเริ่มและสามารถแก๎ปัญหาในสภาวะที่ยากล าบากได๎
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ความหมายของหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ๑ โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ๑โครงการหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ๑หรือเรียกสั่นๆวํา โอทอป (OTOP) มีการริเริ่มขึ้นในสมัยที่พันต ารวจโททักษิณ ชินวัตรเป็น
นายกรัฐมนตรีโดยเป็นโครงการที่รัฐบาลสํงเสริมให๎ชาวบ๎านในแตํละต าบลสร๎างอาชีพในการผลิตสินค๎า
เพ่ือออกจ าหนํายโดยสร๎างสินค๎าที่เป็นสินค๎าประจ าต าบลนั้นๆในห๎วงเวลาที่ประเทศชาติก าลังเผชิญ
ปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจและประชาชนทุกระดับประสบปัญหาตํางๆปัญหาหนึ่งที่ประชาชนระดับราก
หญ๎าซึ่งเป็นคนกลุํมใหญํของประเทศถูกรุมเร๎าคือปัญหาความยากจนรัฐบาลจึงได๎ประกาศสงครามกับ
ความยากจนโดยได๎แถลงนโยบายตํอรัฐสภาวํา จะจัดให๎มีโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ๑เพ่ือให๎
ชุมชนได๎ใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาใช๎ในการพัฒนาสินค๎าโดยรัฐพร๎อมที่จะเข๎าชํวยเหลือในด๎านความรู๎
สมัยใหมํ และการบริหารจัดการเพ่ือเชื่อมโยงสินค๎าจากชุมชนสูํตลาดทั้งในประเทศ และตํางประเทศ
ด๎วยระบบร๎านค๎าเครือขํายและอินเตอร๑เน็ต เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาท๎องถิ่นสร๎าง
ชุมชนให๎เข๎มแข็งพ่ึงตนเองได๎ ให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการสร๎างรายได๎จากการน าทรัพยากร ภูมิ
ปัญญาในท๎องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ๑และบริการที่มีคุณภาพมีจุดเดํน และมูลคําเพ่ิมเป็นที่ต๎องการ
ของตลาดทั้งใน และตํางประเทศและได๎ก าหนดระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยคณะกรรมการ
อ านวยการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ๑แหํงชาติ พ.ศ.2544 ณ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2544 ขึ้นโดย
ก าหนดให๎มีคณะกรรมการอ านวยการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ๑แหํงชาติ หรือเรียกโดยยํอวํา กอ.นตผ 
ซึ่งฯฯพณฯนายกรัฐมนตรีได๎มอบหมายให๎รองนายกรัฐมนตรี (นายปองผล อดิเรกสาร) เป็นประธาน
กรรมการ กอ.นตผ  มีอ านาจหน๎าที่ในการก าหนดนโยบายยุทธศาสตร๑และแผนแมํบทการด าเนินงาน 
“หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ๑” ก าหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ๑การคัดเลือก และขึ้นบัญชีผลิตภัณฑ๑
ดีเดํนของต าบลรวมทั้งสนับสนุนให๎การด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายยุทธศาสตร๑ และแผนแมํบทอยําง
มีประสิทธิ์ภาพ 
 “หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ๑” เป็นแนวทางประการหนึ่งที่จะสร๎างความเจริญแกํชุมชนให๎
สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยูํของคนในชุมชนให๎ดีขึ้น โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มีอยูํใน
ท๎องถิ่นให๎กลายเป็นสินค๎า ที่มีคุณภาพมีจุดเดํนเป็นเอกลักษณ๑ของตนเองที่สอดคล๎องกับวัฒนธรรมใน
แตํละท๎องถิ่น สามารถจ าหนํายในตลาดทั้งภายในและตํางประเทศ โดยมีหลักการพ้ืนฐาน 3 ประการ 
คือ 

1. ภูมิปัญญาท๎องถิ่นสูํสากล (Local Yet Gloval)  
2. พ่ึงตนเองและคิดอยํางสร๎างสรรค๑ (Self-Reliance-Creativity) 
3. การสร๎างทรัพยากรมนุษย๑ (Human Resource Fevelopment) 
ผลิตภัณฑ๑ไมํได๎หมายถึงตัวสินค๎าเพียงอยํางเดียวแตํเป็นกระบวนการทางความคิดรวมถึงการ 

บริการการดูแลการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม การรักษาภูมิปัญญาไทย การทํองเที่ยว 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การตํอยอดภูมิปัญญาท๎องถิ่นการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎เพ่ือให๎กลายเป็น
ผลิตภัณฑ๑ที่มีคุณภาพ มีจุดเดํน จุดขายที่รู๎จักกันแพรํหลายทั่วประเทศและทั่วโลก 

วัตถุประสงค๑ของหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ๑ จากนโยบายของรัฐบาลที่แถลงตํอรัฐสภา และตาม 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี วําด๎วยคณะกรรมการอ านวยการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ๑แหํงชาติ พ.ศ. 
2544 การด าเนินงานตามโครงการฯ มีวัตถุประสงค๑เพ่ือ 

1. สร๎างงาน สร๎างรายได๎ ให๎แกํชุมชน 
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2. สร๎างความเข๎มแข็งแกํชุมชน ให๎สามารถคิดเอง ท าเองได๎ 
3. สํงเสริมภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
4. สํงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ 

สํงเสริมความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ของชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ โดยสอดคล๎องกับวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมในท๎องถิ่น สรุปเกี่ยวกับโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ๑ ของประเทศไทยยังคงมีความ
จ าเป็นในการที่จะต๎องพัฒนากันตํอไป เพ่ือให๎คนในชุมชนเกิดการเรียนรู๎ถึงอุปสรรคปัญหาที่ เกิดขึ้น 
และสํงเสริมการท างานรํวมกัน ของคนในชุมชนสร๎างความสามัคคีในชุมชนสร๎างงานสร๎างรายได๎ให๎เกิด
แกํคนในชุมชนให๎ยั่งยืนสามารถยกระดับความเป็นอยูํของคนในชุมชนให๎สูงขึ้น สร๎างความเข๎มแข็งให๎
เกิดขึ้นในชีวิตของคนในชุมชนหมูํบ๎าน ต าบลสังคมและประเทศชาติ โดยการที่คนในชุมชนสามารถใช๎
ทรัพยากรที่มีอยูํในชุมชนท๎องถิ่นให๎เกิดเป็นผลิตผลของชุมชนที่มีคุณภาพ สร๎างงานสร๎างรายได๎ให๎กับ
ชุมชนให๎เกิดผลิตภัณฑ๑ชุมชนที่มีจุดเดํนจุดขายที่แตกตํางกันไปในแตํละท๎องถิ่น และสอดคล๎องกับวิถี
การด าเนินชีวิตประเพณีวัฒนธรรมที่มีอยูํในแตํละชุมชนอยํางกลมกลืนให๎เป็นที่รู๎จักกันทั่งไปทั้งใน
ประเทศและตํางประเทศ 

 
4. ทิศทางการส่งเสริมและพัฒนาหัตถกรรมไทย 

ในขณะที่ประเทศไทยก าลังหันเหไปสูํความเจริญของโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งมุํงเน๎นความเจริญทาง
วัตถุ การสื่อสาร วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี แตํสังคมไทยและสังคมของมนุษย๑โลกก็ประสบปัญหา
อยํางมากมายเป็นผลให๎มนุษย๑มีความเห็นแตํตัวเพ่ิมขึ้นจิตใจหยาบกระด๎าง หํางไกลจากธรรมชาติ
ศิลปะและคุณธรรมความดีงามในการที่จะสร๎างสรรค๑งานหัตถกรรมยุคปัจจุบัน อีกทั้งการใช๎
ทรัพยากรธรรมชาติอยํางฟุุมเฟือย เพ่ือสนองการด ารงชีวิตของมนุษย๑ที่มากมายเกินคว ามจ าเป็น
นับเป็นการท าลายความสมดุลของสภาพแวดล๎อมของธรรมชาติในโลกโดยรู๎เทําไมํถึงการณ๑ 

องค๑การสหประชาชาติได๎แถลงถึงความผิดพลาดของการพัฒนาในสมัยที่ผํานมา ซึ่งได๎มุํงการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและความเจริญพรั่งพร๎อมทางวัตถุ โดยให๎วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีเป็นเจ๎า
บทบาทใหญํในกระบวนการพัฒนา และประกาศให๎เปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาใหมํ ตามข๎อเสนอ
ขององค๑การศึกษาวิทยาศาสตร๑และวัฒนธรรมหรือ UNESCO ในปี พ.ศ. 2531-2540 เป็นทศวรรษโลก
เพ่ือการพัฒนาทางวัฒนธรรม (World Decade For Culture Development) 

ดังนั้นการที่จะสํงเสริมและพัฒนาหัตถกรรมไทยให๎บังเกิดผลส าเร็จได๎อยํางมีประสิทธิภาพนั้น 
จึงขึ้นอยูํกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ที่จะต๎องปรับตัวให๎ทันตํอ
สถานการณ๑ที่เปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวทิศทางการพัฒนาของโลกซึ่งยึดหลักของวัฒนธรรมเป็น
ศูนย๑กลางของการพัฒนาเพ่ือการสร๎างประชาชนให๎มีคุณภาพทางวัฒนธรรม 

การอนุรักษ๑และสืบทอดงานหัตถกรรมของไทยจากบรรพบุรุษให๎ด ารงอยูํได๎จึงจ าเป็นที่จะต๎อง
สํงเสริมความต๎องการของตลาดผู๎ใช๎ผลิตภัณฑ๑หัตถกรรมบางประเภท เพ่ือให๎มีการใช๎สอยใน
ชีวิตประจ าวันตํอไป โดยการปรับทิศทางของการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ๑หัตถกรรมของไทยถูกต๎อง
เหมาะสมกับกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงทุกขณะ ด๎วยการค านึงถึงความสมดุลของความสัมพันธ๑ใน
องค๑ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ ได๎แกํ มนุษย๑ ธรรมชาติ และสังคม กลําวคือ 
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ผลิตภัณฑ๑หัตถกรรมไทยควรที่จะสนองความต๎องการใช๎สอยของมนุษย๑ทั้งทางรํางกายและ
จิตใจ คือมีประโยชน๑ใช๎สอยและความงามทางศิลปะเพ่ือยกระดับจิตใจของมนุษย๑ให๎มีคุณธรรมความดี
งาม โดยการพัฒนาคุณภาพหัตถกรรมให๎ได๎มาตรฐานที่ดี ขณะเดียวกันก็จะต๎องค านึงถึงเรื่องธรรมชาติ 
ความรู๎เทําทันและเข๎าใจในคุณสมบัติของวัตถุดิบจากทรัพยากรธรรมชาติที่นับวันจะเหลือน๎อยลงและมี
อยูํอยํางจ ากัด จึงควรที่จะมีการคิดค๎นพัฒนาผลิตภัณฑ๑หัตถกรรมให๎ประหยัดใช๎วัสดุและใช๎ให๎เกิด
ประโยชน๑คุณคําสูงสุด ตลอดจนการสะท๎อนให๎เห็นถึงคุณคําของวัตถุดิบหัตถกรรมที่มาจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ ส าหรับองค๑ประกอบด๎านสังคมนั้น หมายรวมถึง วัฒนธรรมและระบบการตํางๆ ที่
จัดสรรการด ารงอยูํของชีวิตมนุษย๑ ผลิตภัณฑ๑หัตถกรรมไทยจึงควรจะมีรูปแบบของเอกลักษณ๑ท๎องถิ่น
เป็นสํวนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยด๎วยเชํนกัน 

 
5. การจักสานไม้ไผ่ 
 วัสดุและเครื่องมือที่ใช้ท างานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านเครื่องจักสาน 
 เครื่องจักสานเป็นงานหัตถกรรมเกําแกํอยํางหนึ่งที่มนุษย๑ท าขึ้น เป็นเครื่องมือเครื่องใช๎โดยใช๎
วัตถุดิบจากธรรมชาติที่มีอยูํในท๎องถิ่น มาแปรรูปเป็นวัสดุ สร๎างเป็นเครื่องจักสานประเภทตํางๆ ใน
เอเชียเป็นแหลํงผลิตเครื่องจักสานที่ส าคัญของโลก ทั้งนี้เพราะภูมิภาคนี้ มีพืชพันธุ๑ไม๎นานาชาติ ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม ที่จะน ามาท าเป็นเครื่องจักสาน นอกจากนี้ ประชากรสํวนใหญํ ยังประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมแบบดั่งเดิม ยังไมํได๎พัฒนาเป็นการเกษตรอุตสาหกรรม ที่ใช๎เครื่องจักรกล ดังนั้น เครื่องมือ
เครื่องใช๎ ที่เกษตรกรในภูมิภาคนี้ ใช๎ในการ ประกอบอาชีพจึงยังเป็นเครื่องมือพ้ืนบ๎าน มากกวําที่จะใช๎
เครื่องมือที่มีเทคโนโลยีสูง โดยเฉพาะประเทศกลุํมเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ หรือเอเชียอาคเนย๑ เชํน 
ประเทศไทย ในอดีตประชาชน สํวนใหญํมีอาชีพเกษตรกรรม และเป็นเกษตรแบบดั้งเดิม ที่ใช๎เครื่องมือ
เครื่องใช๎พ้ืนบ๎านเป็นสํวนใหญํ นอกจากนี้แล๎วประชาชนที่อาศัยอยูํในชนบท ยังด ารงชีพตามสภาพ
สังคมเกษตรกรรม ที่ยังใช๎เครื่องมือเครื่องใช๎ที่ผลิตขึ้นเองจากวัตถุดิบธรรมชาติในท๎องถิ่น เชํน การท า
ภาชนะดินเผาด๎วยดินที่หาได๎ในท๎องถิ่น การท าเครื่องจักสาน ด๎วยเถา ใบ และต๎นไม๎ชนิดตํางๆ ดังนั้น
เครื่องจักสานจึงเป็นเครื่องมือเครื่องใช๎พ้ืนบ๎าน ที่ใช๎กันแพรํหลายที่สุด ในทุกภาคของประเทศมนุษย๑มี
ความเฉลียวฉลาดในการเลือกสรรวัตถุดิบแตํละชนิดจากธรรมชาติ มาท าเป็นเครื่องจักสาน ให๎
สอดคล๎องเหมาะสมกับการใช๎สอย เชํน น ากิ่งไม๎มาสอดขัดกันอยํางงํายๆ เป็นรั้วเพ่ือแสดงอาณาเขต
ของตน น าใบไม๎ที่มีลักษณะเป็นเส๎นแบนๆ อยํางใบตาล ใบมะพร๎าว ใบลาน ใบล าเจียก มาจัดเป็นเส๎น 
แล๎วสานเป็นเครื่องจักสานประเภทตํางๆ น าไม๎ไผํและหวาย มาจักเป็นเส๎นเพื่อสานเป็นเครื่องจักสาน 
 ไผํเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะน ามาแปรรูปเป็นวัสดุ ส าหรับท า
เครื่องจักสานมากที่สุด จึงเห็นได๎วํา เครื่องจักสานไม๎ไผํ เป็นเครื่องจักสานที่นิยมใช๎ และผลิตกัน
แพรํหลายในภูมิภาคเอเชีย เฉพาะประเทศไทยนั้น ไผํหลายพันธุ๑มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะน ามาท า
เครื่องจักสาน กระจายอยูํในทุกภาคของประเทศ และไผํที่น ามาท าเครื่องจักสานได๎ดี มีหลายพันธุ๑ได๎แกํ 
ไผสีสุก ไผํรวก ไผํเฮี้ยะ ไผํข๎าวหลาม เป็นต๎น แตํละชนิดมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะน ามาใช๎ท าเครื่องจัก
สานแตกตํางกันไป 
 ไผํสีสุก (BambusablumeanaSchultes) ขึ้นทัว่ไปตามหัวไรํปลายนาทุกภาคของประเทศ แตํ
พบมากในภาคกลางและภาคใต๎ ชอบดินเหนียวปนทรายหรือดินรํวนในที่ราบต่ าๆ ตามริมแมํน้ าล า
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คลอง ไผํชนิดนี้กลําวกันวํามาจากหมูํเกาะชวา สุมาตรา และบอเนียว ล ามีสีออกเหลืองจึงเรียกวําไผํ
สีสุก เป็นไผํที่มีล าสูงใหญํ ล ายาวประมาณ 10-18 เมตร เส๎นผําศูนย๑กลางล าประมาณ 8-12 เซนติเมตร 
ปล๎องยาวประมาณ 30 เซนติเมตร ล าต๎นตรง ผิวแข็งเรียบเป็นมันโดยทั่วไปไผํสีสุกจะขึ้นเป็นกอแนํน
โดยเฉพาะโคนกอ แตํละล าจะแตกกิ่งตั้งแตํโคนล าขึ้นไปจนถึงปลาย ไผํชนิดนี้ใช๎ประโยชน๑ได๎หลาย
อยําง ชาวบ๎านจึงมักปลูกไว๎เป็นรั้วบ๎านเพ่ือชํวยก าบังลมและน าหนํอมาเป็นอาหาร น าต๎นมาใช๎
ประโยชน๑ตํางๆ เชํน ท าพะอง บันได และท าเครื่องจักสานนานาชนิด 
 ไผํรวก (ThyrsostachyssiamensisCamble) เป็นไผํที่กระจายพันธุ๑ตามธรรมชาติในบริเวณ
ประเทศพมํา จึงพบไผํชนิดนี้มากในบริเวณภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันตก บริเวณจังหวัด
กาญจนบุรี ไผํรวกเป็นไม๎ที่มีความสวยงาม เป็นกอชิดทึบ พํุมเตี้ย ล าต๎นเล็กและปลํองสูงประมาณ 2-7 
เมตร มีกิ่งเล็กๆ ตอนปลาย ล าต๎นเส๎นผําศูนย๑กลางประมาณ 2-5 เซนติเมตร แตํถ๎าพ้ืนดินสมบูรณ๑ก็จะ
มีล าต๎นใหญํขึ้น  ข๎อระหวํางปล๎องคํอนข๎างเรียบ  ปล๎องยาว 15 -30 เซนติเมตร  ไผํรวกเป็นไม๎ที่ใช๎
ประโยชน๑หลายอยําง  เชํน  ปลูกตกแตํงบริเวณบ๎าน  ท ารั้ว ใช๎เป็นวัสดุประกอบการกํอสร๎าง  การ
ประมง  ท าเยื่อกระดาษ  และใช๎ท าเครื่องจักสาน  
 ไผํเฮี้ยะ (Cephalostachyumvigatum)เป็นไม๎ที่รู๎จักกันดีในภาคเหนือ  ขึ้นทั่วไปในบริเวณปุา
ดงดิบ  หรือปุาผสมผลัดใบที่มีไม๎สัก  เฉพาะตามห๎วยตํางๆ ลักษณะเดํนของไผํชนิดนี้ คือ  เนื้อล าบาง
มากตั้งแตํโคนถึงยอดมีขนาดปล๎องยาวมากประมาณ 50-70 เซนติเมตร สูงประมาณ 18 เมตร ไผํเฮ้ียะ
เป็นไม๎ขนาดยํอมล าเรียวเปลา  ชาวบ๎านในภาคเหนือนิยมน ามาท าฝาบ๎าน  เครื่องมือจับปลา  กระบอก
ใสํน้ า  และเครื่องจักสาน 
 ไผํข๎ามหลาม (Cephalostachyumpergracile Munro) มีมากในบริเวณภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ขึ้นกระจายเป็นกลุํมๆ ในปุาผสมผลัดใบ  ชื่อพ้ืนเมืองอาจเรียก  ไม๎ข๎ามหลาม  
ไม๎ปูาง  เป็นไม๎ขนาดกลาง  ชูล าสวยงาม  กอไมํแนํนจนเกินไป  ล าต๎นตรงสีเขียวนวล  เนื้อบาง  ไผํ
ชนิดนี้ใช๎ประโยชน๑ได๎หลายอยําง  ตั้งแตํใช๎เผาข๎าวหลาม และเครื่องจักสาน  ใช๎กํอสร๎างบ๎านเรือน  ท า
ฟากฝา  เพดานบ๎าน  ท าโรงเรือนส าหรับเลี้ยงสัตว๑จนถึงน าไปท าเป็นตะแกรงแทนเหล็กส าหรับยึด
คอนกรีตในงานกํอสร๎าง  นอกจากไผํหลายชนิด  ซึ่งเป็นไม๎ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการน ามาท า
เครื่องจักสานได๎ดีแล๎ว  ยังมีวัตถุดิบจากธรรมชาติอีกหลายชนิด  ที่น ามาใช๎ท าเครื่องจักสานได๎ดี  เชํน 
หวาย  พรรณไม๎หลายชนิด Calamus spp. ในวงศ๑ Palmae ล าต๎นยาว  ผิวเกลี้ยง  เหนียว  ขึ้นเป็น
กอ มีหลายชนิด  เชํน  หวายตะค๎าทอง  หวายโปุง  ซึ่งเป็นพรรณไม๎อีกชนิดหนึ่ง  ที่ใช๎ท าเครื่องจักสาน
ได๎ดีอาจจะสานด๎วยหวายทั้งหมด  หรือใช๎หวายผสมกับวัสดุชนิดอ่ืนๆ  เชํน  ไม๎ไผํ  ใบตาล  ใบลาน  
เป็นต๎น 
 การน าวัตถุดิบธรรมชาติเหลํานี้มาท าเป็นเครื่องจักสานนั้น  มนุษย๑คํอยๆ เรียนรู๎คุณสมบัติของ
วัตถุดิบแตํละชนิด  แล๎วเลือกสรรน ามาแปรรูปวัตถุดิบให๎มีลักษณะเหมาะสม  ในการน ามาสานเป็น
เครื่องจักสาน  เชํน การน าไม๎ไผํมาผําเป็นซีกๆ แล๎ว “จัก” เป็นเส๎นๆ เรียก “ตอก” เฉพาะตอกไม๎ไผํ
นั้น  โดยทั่วไปมักจักเป็นตอกสองชนิดคือ  ตอกที่จักขนานกับผิวไผํ เรียก “ตอกบิ้น” ตอกชนิดนี้
อาจจะจักเอาผิวไผํไว๎เรียก “ตอกผิว” ชั้นหนึ่งกํอน แล๎วจึงจักเฉพาะเนื้อไผํเป็นชั้นๆ ลงไป  ตอกผิวนี้
เมื่อน าไปท าเครื่องจักสาน  จะมีความคงทนกวําตอก  ที่มีเฉพาะเนื้อไม๎  ตอกอีกชนิดหนึ่ง  เป็นตอกที่
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จักขวางผิวไผํ  มีผิวติดที่สันด๎านหนึ่งเรียก “ตอกตะแคง” ตอกชนิดนี้จะมีผิวไผํที่สันทุกเส๎น  ใช๎สาน
เครื่องจักสานได๎หลายชนิดเชํนเดียวกัน 
 การท าเครื่องจักสานเป็นหัตถกรรมพ้ืนบ๎านโบราณอยํางหนึ่ง  ที่ท าสืบทอดกันมาช๎านานแล๎ว  
เครื่องมือที่ใช๎ท าเครื่องจักสาน  ก็เป็นเครื่องมือพ้ืนบ๎านเพียงไมํกี่ชิ้น  ที่ชาวบ๎านมักท าขึ้นใช๎เอง
เครื่องมือส าคัญที่ใช๎ท าเครื่องจักสานของไทย  ได๎แกํ 
 มีด  เครื่องมือส าหรับแปรรูปวัตถุดิบธรรมชาติ  มาเป็นวัสดุส าหรับท าเครื่องจักสาน  มีด  ที่ใช๎
กันทั่วไป  เป็นมีดเหล็กกล๎า  เนื้อแกรํง   มี 2 ชนิด 
 1.มีดส าหรับผําและตัด  มักเป็นมีดขนาดใหญํ  สันหนา  เชํน มีดโต๎  หรือมีดอีโต๎  ใช๎ตัดและ
ผําไม๎ไผํ  หวาย  หรือไม๎อ่ืนๆ ที่จะใช๎ท าเครื่องจักสานให๎มีขนาดตามต๎องการ กํอนที่จะน าไป เหลา  จัก
เป็นตอก หรือเป็นเส๎นตํอไป 
 2. มีดตอก  มีดชนิดนี้มีประโยชน๑ใช๎สอยตามชื่อ ใช๎ส าหรับจักตอก  หรือเหลาหวาย  เป็นมีด
ปลายเรียวแหลม  ปลายและด๎ามงอน สํวนมากตัดมีดจะสั้นกวําด๎าม  เพราะในการจักหรือเหลาตอก  
จะใช๎ด๎ามสอดเข๎าไประหวํางแขนกับล าตัว  เพ่ือให๎จักหรือเหลาตอกได๎สะดวก  มีดชนิดนี้  จะมีสันบาง  
เพ่ือให๎จักได๎ดี  สํวนปลายที่งอนแหลมนั้น  จะใช๎เจาะหรือคว๎านได๎ด๎วย  มีดตอกทั่วไปจะมีรูปรําง
คล๎ายคลึงกันดังกลําวแล๎ว แตํอาจจะมีรูปรํางพิเศษแตกตํางกันบ๎าง  ตามความนิยมของแตํละถิ่น และ
ชํางจักสานแตํละคน 
 เหล็กหมาด  เหล็กปลายแหลม  ใช๎ส าหรับ  เจาะ  ไช  งัด  แงะ  มี 2-3 ชนิด คือ เหล็กหมาด
ปลายแหลม  เป็นเหล็กปลายกลมแหลม  มีด๎ามท าด๎วยไม๎  ใช๎ส าหรับใช๎หรือแกะ  มักท าด๎วยเหล็กก๎าน
รํมหรือซี่ลวดรถจักรยาน  ฝนปลายให๎แหลม  ใช๎ไชหรือแงะเครื่องจักสาน  เพ่ือร๎อยหวาย  ผูก
โครงสร๎าง  ผูกขอบ  หรือเจาะหูกระบุง  ตะกร๎า  เป็นต๎น 
 เหล็กหมาดปลายหอก  เป็นเหล็กแหลมปลายแบนอยํางปลายหอก  ใช๎เจาะหรือไชไม๎ให๎เป็นรู  
มักใช๎เจาะรูเครื่องจักสาน  เมื่อต๎องการผูกหวาย  เสริมโครงสร๎างให๎แข็งแรง 
 คีมไม๎ เป็นเครื่องมือจ าเป็นในการท าเครื่องจักสาน  รูปรํางคล๎ายคีมทั่วไป  แตํมีขนาดใหญํ 
และท าด๎วยไม๎เนื้อแข็ง  เชํน  ไม๎ชิงชัน  ไม๎มะคํา  แกํนไม๎มะขาม  คีมจะใช๎หนีบปากกาภาชนะจักสาน  
เพ่ือเข๎าขอบ  เชํน  ใช๎หนีบขอบกระบุง  ตะกร๎า  กระจาด  ขณะเข๎าขอบปาก  เพ่ือผูกหวาย  ที่ขอบให๎
แนํน  คีมจะชํวยให๎ชํางจักสานเข๎าขอบภาชนะจักสานได๎สะดวก  โดยไมํต๎องใช๎ผู๎ชํวยนอกจากเครื่องมือ
ส าคัญในการท าเครื่องจักสานดังกลําวแล๎ว  การท าเครื่องจักสานยังอาจจะมีเครื่องมืออยํางอ่ืนอีก  ทั้งนี้
ขึ้นอยูํกับวัสดุที่น ามาท าเครื่องจักสาน  เชํน  การเหลาหวายที่จักเป็นเส๎นแล๎ว  ให๎เรียบเสมอกัน  ชําง
จักสานจะใช๎ฝากระป๋อง หรือสังกะสี  มาเจาะรูให๎มีขนาดตํางกันจากรูใหญํไปเล็ก  แล๎วสอดเส๎นหวาย
เข๎าไปในรู  แล๎วชักผํานออกไป  ความคมของสังกะสีจะครูดให๎ผิวเส๎นหวายเรียบและมีขนาดเสมอกัน  
เรียกวํา  “ชักเลียด” การชักเลียดนั้นจะต๎องชักจากรูใหญํไปหารูเล็ก  การท าเครื่องจักสานยํานลิเภาก็
ใช๎  เครื่องมือชนิดเดียวกันนี้  แตํเรียกวํา “ชักแปูน” นอกจากเครื่องมือเหลํานี้แล๎ว  ชํางจักสานบาง
ท๎องถิ่นอาจจะมีเครื่องมือพิเศษเฉพาะตัวแตกตํางกันไปอีกก็ได๎ในปัจจุบันมีผู๎ประดิษฐ๑เครื่องจักและ
เหลาตอกด๎วยมอเตอร๑ไฟฟูาขึ้นใช๎ชํวยให๎จักและเหลาตอกไม๎รวดเร็วขึ้น  แตํกระนั้นก็ตาม  ตอกที่จัก
และเหลาด๎วยมือ  จะเรียบและประณีตกวําเมื่อได๎ตอกแล๎วจึงน าตอกไป “สาน” เป็นเครื่องจักสานให๎มี
รูปทรงและลวดลายตามความต๎องการ  การจัก หรือการท าไม๎ไผํเป็นตอก แล๎วสานเป็นภาชนะ
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เครื่องมือเครื่องใช๎ตํางๆ เป็นขั้นตอนส าคัญ  คนไทยจึงเรียกหัตถกรรมที่ท าขึ้นด๎วยวิธีการนี้วํา “เครื่อง
จักสาน” การท าเครื่องจักสานของไทย  ก็ท าขึ้นตามกระบวนการดังกลําวเริ่มจากการ “จัก”  คือการ
เอามีดผําไม๎ไผํ หวาย หรือวัตถุดิบอ่ืนๆ ให๎แตกแยกออกจากกันเป็นเส๎นบางๆแล๎ว “สาน” เป็นเครื่อง
จักสานประเภทตํางๆ ให๎มีรูปทรงสอดคล๎องกับการใช๎สอย และขนบนิยมของท๎องถิ่น  การใช๎เส๎นตอก  
หรือวัสดุที่มีลักษณะเป็นเส๎นอ่ืนๆ มาขัดกันเริ่มจากการสานอยํางงํายๆด๎วย “ยก” ขึ้นเส๎นหนึ่งแล๎ว 
“ขํม” ลงเส๎นหนึ่งสลับกันไป  เรียกวํา ลายชัดหรือลายหนึ่ง  จนถึงการสอดและขัด  แปลกออกไปเป็น
ลายที่ยากข้ึน  เชํน  ลายสอง  ลายสาม  จนถึงลายที่มีลักษณะพิเศษออกไปอยําง  ลายเฉลว  หรือลาย
ตาเขํง  ลายดอกพิกุล และลายอ่ืนๆ ที่ชํวยให๎เครื่องจักสานมีความสวยงาม  ควบคูํกับประโยชน๑ใช๎สอย  
การสาน  เป็นขั้นตอนส าคัญในการท าเครื่องจักสาน  โดยน าวัตถุดิบที่แปรรูปแล๎ว  มาสานเป็นรูปทรง
ตํางๆ กรรมวิธีในการสานแบํงออกเป็นแบบตํางๆ ได๎ดังนี้ 
 ลายขัด  เป็นวิธีการสานแบบพ้ืนฐานที่เกําแกํที่สุด  ลักษณะของลายขัดเป็นการสร๎างแรงยึด
ระหวํางตอก  ด๎วยการขัดกัน  เป็นรูปมุมฉาก  ระหวํางแนวตั้งกับแนวนอน  โดยใช๎ตอกยืนหรือตอก
แนวตั้ง หรือตอกยืน  สอดขัดกับตอกแนวนอน  โดยยกขึ้นเส๎นหนึ่ง  ขํมหรือขัดลงเส๎นหนึ่ง  สลับกันไป
อยํางที่เรียกวํา  ลายหนึ่ง  จากลายหนึ่งได๎พัฒนามาเป็นลายสอง  ลายสาม และลายอ่ืนๆ ที่ยังคงรักษา
ลักษณะการสอด และการขัดกันเชํนเดิม  แตํใช๎เส๎นตอกในแนวตั้ง  แนวนอนมากกวําหนึ่งเส๎นสอด
ขัดกันให๎สลับไปสลับมา เกิดเป็น ลายสอง ลายสาม และลายอ่ืนๆ อีกมาก ลายขัดนี้ใช๎สานเครื่องจัก
สานได๎หลายชนิด และมักใช๎รํวมกับลายชนิดอื่นเพ่ือให๎ได๎รูปทรงตามต๎องการ 
 ลายทแยง เป็นวิธีสานที่ใช๎ตอกสอดขัดกันในแนวทแยง (Diagonal) ไมํมีเส๎นตั้งและเส๎นนอน
เหมือนลายขัด แตํจะสานสอดขัดกัน ตามแนวทแยง เป็นหกเหลี่ยมตํอเชื่อมกันไปเรื่อยๆ คล๎ายรวงผึ้ง  
ลายชนิดนี้จึงมักสานโปรํง  เชํน ลายตาเขํง  ลายชะลอม  ลายหัวสุํม  ลายเกล็ดเตํา และลายเฉลว  
ลายชนิดนี้จึงมักสานโปรํง เชํน ลายตาเขํง  ลายชะลอม  ลายหัวสุํม  ลายเกล็ดเตํา และลายเฉลว  ลาย
ชนิดนี้มักใช๎สานภาชนะโปรํง  เชํน  เขํง  ชะลอมหรือใช๎สานประกอบกับลายอ่ืน  เชํนสานเป็นสํวนบน
ของหมวก  หรือหัวสุํม เพราะสามารถสานกระจายออกจากศูนย๑กลางได๎ดี  กํอนที่จะสานลายขัดหรือ
ลายอ่ืนประกอบเป็นสํวนของเครื่องจักสานตํอไป 
 ลายขดหรือถัก  เป็นการสานที่ใช๎กับวัสดุที่ไมํสามารถคงรูปอยูํได๎ด๎วยตนเอง  เชํนหวาย  
ยํานลิเภา  ปอ  ผักตบชวา  วัสดุเหลํานี้ต๎องสานด๎วยการขดหรือถัก  ได๎แกํ  การถักเป็นเส๎น  แล๎วขด
เป็นวง  กระจายออกจากศูนย๑กลาง  แล๎วถักเชื่อมกันเป็นชั้นๆให๎ได๎รูปทรงตามต๎องการหรือสานโดยใช๎
วัสดุอื่นเป็นโครงกํอนแล๎วถักหรือสานพันยึดโครงเหลํานั้น  ให๎เป็นรูปทรงตามโครงสร๎างที่ขึ้น  เชํนการ
สานเครื่องจักสานยํานลิเภา  จะต๎องใช๎โครงหวายหรือไม๎ไผํ  มาท าเป็นโครงตามรูปแบบภาชนะที่
ต๎องการจะสานกํอน  แล๎วจึงใช๎ยํานลิเภาที่จักเป็นเส๎นแล๎วสอดพันเชื่อมระหวํางโครงแตํละชื้น  เข๎า
ด๎วยกัน  จนเป็นภาชนะเครื่องใช๎ที่มีรูปทรงตามต๎องการ  เชํน  การสานกระเป๋า  กลํอง  ตะกร๎าหิ้ว  
การสอดขัดนี้อาจจะท าให๎เป็นลวดลายเพ่ือความสวยงามด๎วย 
 ลายอิสระ  เป็นการสานที่ไมํมีแบบแผนตายตัว  ขึ้นอยูํกับความต๎องการของผู๎สาน  ที่จะคิด
ประดิษฐ๑ขึ้นเอง  ให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของตน  ลายประเภทนี้มักสานขึ้นตามความต๎องการ
ของผู๎สานและแบบแผนที่สืบทอดกันมาในแตํละท๎องถิ่น  เชํนการสานของเลํนด๎วยใบตาล  ใบลาน  ใบ
มะพร๎าว  เป็นรูปสัตว๑ตํางๆ เชํน ปลาตะเพียนตั๊กแตน  นก หรือสานเป็นของเลํน  ประเภท
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เครื่องประดับของเด็ก  เชํนสานเป็นเข็มขัด  แหวน  ก าไล  นอกจากนี้การสานแบบอิสระนี้บางทีใช๎เศษ
ตอกสานเป็นดอกไม๎หรือพวงมาลัยเป็นเครื่องบูชาสิ่งที่เคารพนับถือก็มี  นอกจากกรรมวิธีการสาน
เครื่องจักสานดังกลําวแล๎ว  คนไทยยังมักรวมเอาการ “ถัก” เข๎าไว๎ในกระบวนการชองการท าเครื่องจัก
สานด๎วยเพราะเครื่องจักสานหลายชนิดต๎องใช๎หวาย  เชื่อก ปุาน  ปอ  ฯลฯ  มาถักประกอบด๎วย  เชํน
การใช๎เชือกหรือ หวายถักขอบหรือขายเสื่อ ฯลฯ  เพ่ือให๎ใช๎ได๎ทนทานและสวยงามด๎วยดังกลําวแล๎วจะ
เห็นวําเครื่องจักสานเป็นหัตถกรรมที่ท าขึ้นจากวัตถุดิบธรรมชาติ ที่มีอยูํในท๎องถิ่นตํางๆ น ามาแปรรูป
ให๎มีลักษณะเหมาะสมแล๎วสานเป็นเครื่องจักสาน  ที่มีรูปทรงธรรมดาจนพัฒนามาเป็นเครื่องจักสาน  ที่
มีรูปรํางสวยงามและมีลวดลายละเอียดประณีต  เครื่องจักสานเป็นเครื่องมือเครื่องใช๎ที่มนุษย๑ประดิษฐ๑
สร๎างสรรค๑ขึ้นจากวัตถุดิบพ้ืนบ๎านเทําที่จะหาได๎ในท๎องถิ่นตํางๆ แล๎วพัฒนารูปแบบให๎เหมาะสมกับ
ความต๎องการในการใช๎สอยเรื่อยมาจากอดีตจนปัจจุบัน  เครื่องจักสานมากมาย  หลายอยํางที่ท าขึ้นใน
ภาคตํางๆ ของไทยมีรูปแบบและประโยชน๑ใช๎สอยแตกตํางกันอยํางนําสนใจ 
 
เครื่องมือที่ใช้ท างานเครื่องจักสานของกลุ่มสานศิลป์บางเจ้าฉ่า 
 เครื่องมือเครื่องไม๎ที่ใช๎ในการจักสานไม๎ไผํ-หวาย 
 1. หุํนไม๎ แทํงสี่เหลี่ยม  มีไว๎ขึ้นรูปลายจักสานเป็นรูปทรงเหลี่ยม  เชํน กระเป๋าเหลี่ยม  ตะกร๎า
เหลี่ยม 
 2. หุํนไม๎ฐานมนโค๎งมีไว๎ขึ้นรูปลายจักสานเป็นรูปวัสดุที่มีฐานมนโค๎ง เชํนกระเป๋ามีฐานโค๎งมน 
 3. หุํนไม๎ขอบกลม  มีไว๎ขึ้นรูปลายจักสานเป็นรูปวัสดุที่มีรูปรํางทรงกลม  เชํน  กระเป๋าถือทรง
กลม  กลํองหรือกระปุกจักสานทรงกลม 
 4. หุํนไม๎รูปปิระมิด  มีไว๎ขึ้นรูปปลายจักสานเป็นรูปฝาชี ตามขนาดเล็กหรือใหญํ 
 5. ตะปูยึด  ใช๎ยึดตอกไม๎ไผํบางกับหุํนไม๎เพ่ือขึ้นรูปลายสานตาชะลอมตามรูปหุํนไม๎เป็น
ตัวก าหนด 
 6. มีดตัดตอก  ใช๎มีดตอกขนาดใหญํ  เน๎นความคมเป็นส าคัญไว๎ส าหรับตัดตอกทุกๆครั้งเมื่อ
ต๎องการ  ผู๎จักสานงานทุกคนจะต๎องมีมีดตัดตอกประจ ากายคนละ 1 เลํม ทุกคน 
 7. เครื่องเจียดฝากระป๋อง  เป็นเครื่องใช๎เจียดหรือรีดเส๎นตอกให๎มีขนาดเล็กเหมาะสมกับงาน
ใช๎ตอกเส๎นเล็กเก็บลายละเอียดของงาน 
 8. เครื่องเจียดท าด๎วยเหล็ก  เป็นเครื่องมือใช๎เจียดหรือรีด  เส๎นตอกให๎มีขนาดเล็กใหญํตํางกัน
ตามขนาดที่ต๎องการ 
 9. เครื่องเจียดท าด๎วยไม๎  เป็นเครื่องมือใช๎เจียดหรือรีด  เส๎นตอกให๎มีลักษณะแบนบาง 
 10. คีมตัดเหล็ก  คีมผูกเหล็ก  เป็นเครื่องมือที่ใช๎ตัดลวดเหล็ก  เพ่ือใช๎ผูกขอบไม๎ไผํเวลาเข๎า
ขอบงานเมื่องานจักสานลายตาชะลอมเป็นรูปทรงส าเร็จตามต๎องการ  และใช๎ตัดลวดเหล็กออกเมื่อถึง
ขั้นวิธีผูก  มัดขอบด๎วยหวาย 
 11. ค๎อนถือชนิดเล็ก  เป็นเครื่องมือใช๎ตอกตาปูเล็กเพ่ือยึดตอกกับหุํนไม๎  ใช๎ตอกตะปูเล็กเพ่ือ
เข๎าขอบในหรือใช๎กับลักษณะงานอยํางอ่ืนที่เหมาะสมกับงานนั้นๆ 
 12. ปลอกหนังสวมนิ้วมือ  เป็นเครื่องมือใช๎สวมนิ้วเวลาเหลาดอกไม๎ไผํ-หวาย  กันมิให๎มีตอก
บาดมือ 
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 13. เหล็กแหลมเล็กๆ เป็นเครื่องมือใช๎เจาะรูน าทางเมื่อเวลาใช๎เส๎นตอกเล็กๆ จักสานเป็นงาน
ละเอียดหรือเป็นการจัดสานลายดอกตํางๆหลายชั้น 
 14. กระป๋องใสํน้ า  ใช๎ส าหรับแชํตอกหวายเล็กๆกํอนจะสานท าดอกเป็นรูปตํางๆ เพ่ือให๎ตอก
หวายได๎ตื่นตัวและเพ่ิมความเหนียวไปด๎วยพร๎อมๆกัน 
 15. สีย๎อมหวาย  ใช๎ส าหรับย๎อมตอกหวายให๎เป็นสีตํางๆ  
 16. น้ ามันวาณิช  ใช๎ส าหรับทาชโลมวัสดุจักสานที่สานส าเร็จแล๎ว  เพ่ือปูองกันสัตว๑จ าพวก
แมลงมากัดแทะ หรือเพ่ิมความมันวาวของงานจักสานให๎สวยงามข้ึนอีกขั้นหนึ่ง 
 
ขั้นตอนการท างานเครื่องจักสานของกลุ่มสานศิลป์บางเจ้าฉ่า 
 1.การคัดเลือกไม้ไผ่และหวาย 
 การคัดเลือกไม๎ไผํในการจักสานจะต๎องเลือกไม๎ไผํที่มีล าปล๎องที่ยาว  ควรใช๎ไม๎ไผํที่ มีอายุ 1 ปี
ครึ่ง ถึง 4 ปี  ซึ่งเนื้อไม๎จะมีความเหนียวก าลังดี  ไมํแกํหรืออํอนเกินไป  และต๎องเลือกดูไม๎ที่ไมํมีตัว
แมลงไช และในปัจจุบันไม๎ไผํที่น ามาใช๎ในการจักสาน  ได๎แกํ  ไม๎ไผํสีสุก และไม๎ไผํนวล  ซึ่งไม๎ไผํ
ดังกลําว ต๎องสั่งซื้อจากอ าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี  ซึ่งมีแหลํงปลูกอยูํที่จังหวัดปราจีนบุรีและ
จันทบุรี  ไม๎ไผํที่สั่งซื้อนั้น 1 มัด จะมี 20 ปล๎องๆหนึ่งยาวประมาณ 35 นิ้ว หรือประมาณ 85 
เซนติเมตร  สํวนหวายจะใช๎หวายหอมและหวายนิ่ม  ซึ่งทั้งสองชนิดมีแหลํงปลูกทางภาคใต๎หาซื้อได๎ใน
ตลาด  อ าเภอโพธิ์ทอง  จะใช๎หวายแกํที่มีอายุประมาณ 2-3 ปี  หวาย 1 คอจะมีประมาณ 20-23 ตัน
แล๎วแตํขนาดของล าต๎น  ซึ่งหวายจะใช๎ท าสํวนประกอบของผลิตภัณฑ๑ เชํน ขอบปาก  หูหิ้ว  ขา และ
สํวนฐาน 
 2. การเลื่อย ขูดผิว  ฝา  จัดตอก  จักหวาย  และเลียดมีข้ันตอนดังตํอไปนี้ 
  - น าไม๎ไผํที่เป็นล ามาตัดหรือเลื่อยตามขนาดผลิตภัณฑ๑ที่จะสานเอามาริดข๎อออก  
อยําตัดหรือริดไม๎ไผํให๎ลึกเกินไป  จนกระทั่งผิวของไม๎ไมํมีรอยแผลและน าไม๎ไผํที่เป็นปล๎องมาขูดผิว 
  - กรณีซื้อไม๎ไผํมาเป็นปล๎อง  ให๎น าไม๎ไผํที่เป็นปล๎องมาขูดผิวเปลือก  ไม๎ไผํหรือผิวสี
เขียวด๎านนอกออกโดยใช๎มีดขูด 
  - น าไม๎ไผํมาผําเป็นชิ้นๆ หรือซี่ๆ แล๎วเจียกขี้ไม๎ไผํด๎านในทิ้งไป 
  - น าไม๎ไผํที่เจียกข้ีไม๎ออกแล๎วไปตากแดด 3 วัน 
  - น าไม๎ไผํที่เป็นชิ้นหรือตอกชิ้นที่ตากแดดแล๎วมาผําเพ่ือจักตอกตะแคงแล๎วน ามาครูด
หรือชักเลียดเพ่ือให๎เส๎นเทํากันและให๎คอกมีเงาและลื่น (ลบเหลี่ยม) 
 สํวนหวายจะจักหวายโดยน าหวายมาขูดผิวและเกลาข๎อพร๎อมจักและผําซีกหวายแล๎วน าไปชัก
เลียด  เพ่ือให๎หวายมีเส๎นเสมอกัน  มีผิวเรียบ และมีขนาดตาที่ต๎องการการจักตอกทั้งไม๎ไผํและหวายจะ
ใช๎เปลือกนอกของไม๎ไผํหรือหวายที่ขูดผิวแล๎ว เพราะถ๎าไมํขูดผิวจะย๎อมสีไมํติด 
 3. การย้อมสีตอก  
 การจักสานเป็นศิลปหัตถกรรมอยํางหนึ่งที่แสดงออกถึงความงดงาม  การย๎อมสีก็เป็นอีกวิธี
หนึ่งที่จะท าให๎ผลิตภัณฑ๑มีความโดดเดํนและมีลวดลายที่สวยงามตามลักษณะของผลิตภัณฑ๑  แตํเดิมจะ
ย๎อมสีโดยใช๎สีธรรมชาติ  แตํปัจจุบันจะใช๎สีเคมี (สีย๎อมผ๎า) โดยมีวิธีการดังนี้ 
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  - น ากะละมังหรือหม๎อน้ ามาตั้งไฟพอน้ าอํุนใสํสีและคนให๎ทั่ว  ใสํสีคามตามขนาด
ความต๎องการอํอนหรือเข๎ม  แล๎วต๎มให๎น้ าเดือดและน าตอกไม๎ไผํที่เตรียมไว๎มาย๎อมสีโดยแชํไว๎ประมาณ 
5-10 นาที (ตามความต๎องการ) 
  - น าตอกที่แชํน้ าไว๎ขึ้นมาแล๎วน าไปผึ่งลมให๎แห๎งก็จะได๎ตอกสีตามความต๎องการ 
 4. การก่อก้นและการขึ้นหุ่น 
 การกํอก๎นกระเป๋า  จะใช๎เส๎นตอกตั้งที่ตรงชํวงกลางของตอกจะอํอน  เพ่ือกํอก๎นได๎สนิทแนํน
ติดกัน  โดยใช๎ตอก (5เส๎น) ในด๎านรอบของกระเป๋าใช๎ตอกนอนมาใสํทีละเส๎นตามความกว๎างยาวของ
กระเป๋า  และใช๎ตอกแบนหรือตอกแซม  ซึ่งจะกว๎างตามด๎านยาว  โดยเอาตอกแนวตั้งมาวัดขนาดลอง 
(หุํนกระเป๋า) แล๎วตั้งตอกเรียงกันแล๎วใสํตอกแนวนอน 1 เส๎น  ยกเส๎นทับเส๎นแล๎วใสํตอกแบนหรือตอก
แซมท าสลับกันไปเรื่อยๆ จนได๎ขนาดของก๎นกระเป๋าใช๎เหล็กหมาดเขี่ยชํองไฟให๎เทํากัน  ชุบน้ าให๎แนํน
ไมํให๎ลื่นและไมํให๎ไม๎แข็งกรอบ  โดยตอกตั้งและตอกแซมต๎องสลับกันตามด๎านยาวของกระเป๋าในการ
กํอก๎น  ขณะท าต๎องวางกับพ้ืน  เมื่อกํอก๎นเสร็จจ าลองหรือแบบหุํนกระเป๋ามาทาบให๎ได๎ตามขนาดกัน  
แล๎วน าหนังยางมาผูกรัดกันกระเป๋าน าลองหรือแบบหุํนกระเป๋ามาทาบให๎ได๎ตามขนาดก๎น  แล๎วน าหนัง
ยางมาผูกรัดกันกระเป๋าน าลองหรือแบบหุํน  แล๎วสานลายตามที่ต๎องการจนถึงขอบปากลองหรือแบบ
หุํนกระเป๋าเมื่อสานลายเสร็จแล๎ว ถอดแบบหุํนกระเป๋าหรือลองออกจากตัวกระเป๋า  แล๎วพันปาก
กระเป๋าซึ่งท าได๎ 2 วิธี คือ 
  4.1 ตัดปาก หรือตัดตอกตั้ง  ให๎เรียบเสมอเนื้อกระเป๋าแล๎วทากาวน้ าแบบใสเพ่ือไมํให๎
เนื้อกระเป๋าหลุดรุํย 
  4.2 พับปากกระเป๋าโดยใช๎ตอกตั้งในตัวหุํนมาพันโดยยกเส๎นทับ 1 เส๎นตลอดปาก
กระเป๋า 
 
 5. การถักและการพัน 
 การถักและการพัน เป็นขั้นตอนการน ากระเป๋าที่สานเสร็จแล๎วมาเข๎าสํวนประกอบของหวาย  
ซึ่งจะใช๎หวายหอม  ซึ่งมีความเหนียว  โดยน าหวายที่เป็นต๎นมาจักตอกให๎เป็นเส๎นเล็กๆ ได๎ขนาดตามที่
ต๎องการ  จากนั้นน าหวายมาชักเลียดเพ่ือให๎มีขนาดเทํากันและเรียบ  แล๎วน ามาถักและพันปากกระเป๋า  
ก๎นกระเป๋า และหูหิ้ว ซึ่งจะใช๎เหล็กหมาดท าให๎เกิดรู แล๎วน ามาสอดเข๎าถักและพัน 
 การถักและการพัน  เป็นการเพ่ิมความแข็งแรง  สวยงามให๎แกํเครื่องจักสาน  ซึ่งจะใช๎หวายใน
การถักและพัน  ในสํวนที่ต๎องการเสริมเป็นพิเศษ  เชํน ที่ปาก  ขา  ฐาน และหู  การถักและการพัน
ด๎วยหวายมีหลายแบบ  เชํน  ลายธรรมดา (มัดเวียน)  จะใช๎หวายพันไปตามรอบลายสันปลาชํอน และ
ลายดอกพิกุล (จะใสํตอกสี)  เป็นต๎น 
 6. การเก็บก้น 
 ในการเก็บก๎นกระเป๋าจะเลือกใช๎หวายล าต๎นอํอนมาวัดก๎นกระเป๋าตามขนาดโดยรอบก๎น
กระเป๋า  น าหวายที่วัดแล๎วมาเกลาข๎อ แล๎วเจาะรูที่ต๎นหวาย  บากหวายให๎อํอนที่มุมเวลาเข๎ามุมเพ่ือให๎
กักมุมได๎ทั้ง 4 มุม และน าผิวหวายที่เตรียมไว๎เพ่ือพ๎นก๎นจากการที่ชักเลียดแล๎วมาสอดเข๎ารูที่เจาะ
เพ่ือให๎ตรึงไว๎กับก๎นกระเป๋าและหวาย  แล๎วพันหวายไปจนรอบก๎นกระเป๋า  โดยพันสอดเข๎าไปในเนื้อ
กระเป๋าทําตอกตั้ง การพันก๎นกระเป๋าเพ่ือเป็นฐานกระเป๋ารับน้ าหนักและเพ่ือความคงทนสวยงาม และ
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ต๎องใสํไม๎ขัดก๎นกระเป๋าตามแนวขวาง 3 อัน ชํวงกลางและชํวงริมทั้งสอง หรือตามแนวนอนเป็นรูป
กากบาทตามท่ีต๎องการ  

1. การเข้าขอบ  
 การเข๎าขอบจะต๎องเตรียมหวายโดยการเกลาข๎อหวายและน าหวายมาจัก เส๎นหนึ่งอาจแบํงเป็น 
4 เส๎น หรือ 6 เส๎นก็ได๎แล๎วแตํขนาดของหวาย แล๎วเหลาขี้หวายออกพอประมาณวําหวายอํอนแล๎ว
น าไปชักเลียด  ใสํขอบโดยวัดปากขอบตามขนาดความยาว  แล๎วตัดไม๎ไผํและหลาวให๎ได๎ขนาดทั้งขอบ
ในและขอบนอก การใสํขอบในและขอบนอก จะใช๎ไม๎ไผํที่หลาวได๎ขนาดแล๎ว  น าเหล็กหมาดมาเจาะน า
รูและน าตอกไม๎ไผํที่เตรียมไว๎มาผูกมัด  เพ่ือให๎ขอบเข๎ารูปทรงติดปากกระเป๋าแล๎วน าตอกหวายมาผูก
ปาก  โดยน าเหล็กหมาดมาเจาะน าเพ่ือผูกหวาย กํอนที่จะผูกหวาย จะต๎องน าตอกหวายมาวางไว๎บน
ขอบของกระเป๋ากํอน 2 เส๎น  เพ่ือปิดรอยตํอหรือชํองวํางระหวํางขอบกับเนื้อกระเป๋า  การผูกปากจะ
ใช๎หวายบนปาก 2 เส๎น และใช๎หวายพัน 1 เส๎น  พันปาก  โดยผูกสลับไปมา (สลับฟันปลา) กับเส๎นตอก
หวายที่วางไว๎ 2 เส๎น  โดยที่ตอกหวาย 2 เส๎นที่วางเป็นเส๎นหลัก  หวายที่ใช๎ผูก 1 เส๎น  จะเป็นที่ผูกปาก
กระเป๋าแบบสลับไปมา (สลับฟันปลา) เมื่อผูกปากเสร็จแล๎ว  น าตอกหวายเส๎นมาปิดชํองได๎ขอบเพ่ือปิด
แนวให๎เกิดความเรียบร๎อยสวยงาม  โดยใช๎กาวตราช๎าง 

2. การเข้าหู 
 การเข๎าหูกระเป๋า  ท าเพ่ือไว๎คล๎องกับงวงกระเป๋าที่ใช๎ถือและรับน้ าหนักของกระเป๋าจะต๎องวัด
ขนาดดูความเหมาะสมเพ่ือท าหูกระเป๋า  โดยใช๎เหล็กหมาดเจาะเนื้อกระเป๋าเพ่ือน ารูแล๎วน าหวายสอด
เข๎าเพ่ือท าหูคล๎องงวงกระเป๋าโดยสอดดอกหวายเข๎าไป 3-4 รอบ แล๎วพันด๎วยหวายเส๎นเดียวกันนั้น ท า
ให๎ครอบทั้ง 4 หู (ข๎างละ 2 หู) 

3. การท างวง 
 การท างวงจะต๎องใช๎ต๎นหวายที่แกํจัดมาวัดสํวนกระเป๋าแล๎วน ามาทอนให๎ได๎ขนาดเหมาะสมกับ
ตัวกระเป๋า  แล๎วบากชํวงที่คล๎องกับหู 2 ข๎าง  เพ่ือเป็นที่เกี่ยวกูกระเป๋า  ท างวงเสร็จแล๎วน าไปใสํหูที่
เตรียมไว๎โดยคล๎องที่หูและน าตอกหวายมาพันโดยรอบงวง และท าไม๎เสียบหูเล็กด๎านในกระเป๋ารองรับ
เนื้อหวายกับหู  เพื่อให๎หูทนทานและแข็งแรง 

4. การรมควัน 
 เมื่อสานตัวกระเป๋าเรียบร๎อยแล๎วจะน ากระเป๋ามารมควัน  ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ๑อยํางหนึ่งของ
งานจักสานที่ชุมชนบ๎านยางทอง  หมูํที่ 8  ต าบลบางเจ๎าฉําแหํงนี้  เพ่ือเป็นการรักษาเนื้อไม๎  กันมอด  
กันเชื้อรา และคงทน  โดยการใช๎ฟางพรมน้ าหมาดๆ เป็นเชื้อเพลิงเพ่ือให๎เกิดควันมาก รมควันจน
เครื่องจักสานมีสีเหลืองเทํากัน  ระยะเวลาที่ใช๎รมควันจะขึ้นอยูํกับขนาดและชนิดของผลิตภัณฑ๑  ถ๎า
เป็นกระเป๋าจะรมควันประมาณ 5 นาที  ถ๎าเป็นกระจาด  ตะกร๎า  กระบุง  จะต๎องใช๎เวลา 15-30 นาท ี

5. การทาน้ ามันเคลือบงา 
 เป็นวิธีการรักษาเนื้อไม๎เชํนกัน  เพ่ือปูองกันมอด  กันเชื้อราและคงทนสวยงามโดยมากจะทา
น้ ามันกับผลิตภัณฑ๑เชํน  ตะกร๎า  กระบุง  กระจาด  ปูานน้ าชา  ในผลิตภัณฑ๑ประเภทกระเป๋าจะไมํ
นิยมทา  เนื่องจากมีการย๎อมสี  และรมควันแล๎ว วิธีการทาน้ ามันก็จะใช๎น้ ามันเคลือบเงา  ทารอบ
ผลิตภัณฑ๑แล๎วผึ่งให๎แห๎ง  แล๎วทาซ้ าอีกครั้งหนึ่ง  จะต๎องทาในชํวงเวลาที่มีแสงแดดจัดในเวลากลางวัน 
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6. การตรวจสอบความเรียบร้อยของผลิตภัณฑ์ 
 ตรวจดูความเรียบร๎อยโดยใช๎มือลูบผลิตภัณฑ๑  ถ๎าพบปุุมหรือลอยตํอที่ไมํเรียบ  ก็น าที่ตัดเล็บ
มาตัดตกแตํง  และแก๎ไขปรับปรุงในสํวนที่ไมํเรียบร๎อยให๎สวยงามประณีต  โดยการประเมินชิ้นงานจาก
สายตาและประสบการณ๑ 

7. วิธีการเก็บรักษาเพื่อความคงทน 
 ในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ๑จะเก็บไว๎ในที่รํม  ไมํให๎ถูกแสงแดด และในที่แห๎ง ไมํอับชื้น  ไมํให๎
โดนน้ า และควรเก็บไว๎ในที่โลํงซึ่งจะชํวยให๎ผลิตภัณฑ๑คงอยูํได๎นาน 
 
6. งานหัตถกรรมจักสานผักตบชวา 
 ผักตบชวาเป็นพืชน้ ามีชื่อทางพฤกษศาสตร๑วํา Eichhorniacrassipesจัดเป็นวัชพืชประเภท
ลอยน้ า  มีความคงทนตํอดินฟูาอากาศได๎อยํางดีเยี่ยม  มีดอกสีมํวงอํอน  สวยงาม  คล๎ายชํอดอก
กล๎วยไม๎  และแพรํพันธ๑เจริญเติบโตได๎อยํางรวดเร็ว ตามประวัติกลําววํา  ผักตบชวาเริ่มเข๎ามาใน
เมืองไทยตั้งแตํสมัยรัชกาลที่ 5  คือ ในปี พ.ศ. 2444  โดยครั้งนั้น  เจ๎านายฝุายในตามเสด็จประพาสที่
ประเทศชวา (อินโดนีเซีย) ได๎เห็นพืชชนิดนี้ออกดอกสวยงามทั่วไปจึงได๎แยกต๎นกับมาปลูกในประเทศ
ไทย และใสํอํางอินเลี้ยงไว๎หน๎าสนามวังสระประทุม  และเพ่ิมจ านวนมากขึ้นจนกระทั่งน้ าทํวมวังสระ
ประทุมท าให๎ผักตบชวาลํองลอยกระจายไปตามแมํน้ าล าคลองทั่วไปและแพรํพันธุ๑จ านวนมาก  อันเป็น
ปัญหาอุปสรรคตํอการคมนาคมทางน้ า และการระบายน้ าทางชลประทาน  ตั้งแตํนั้นมาคนไทยจึงมี
ความคุ๎นเคยกับผักตบชวาจนทุกวันนี้ และน าผักตบชวาไปใช๎ประโยชน๑เป็นอาหารสัตว๑  ท าปุ๋ย  เพาะ
เห็ด  ท าก๏าซหุงต๎ม  เยื่อกระดาษ ตลอดจนเป็นเส๎นใยที่ใช๎ท าหัตถกรรมเครื่องจักสานแตํมีข๎อเสียคือเชื้อ
ราเกิดขึ้นได๎งําย  ซึ่งปูองกันโดยวิธีใช๎สารเคมีก าจัดเชื้อรา และระวังความชื้นผลิตภัณฑ๑ผักตบชวา รุํน
แรกคือเปลญวนผักตบชวา  ราษฎรในละแวกบึงบอระเพ็ด  จังหวัดนครสวรรค๑เป็นผู๎คิดริเริ่มประมาณ 
40 กวําปีมาแล๎ว  โดยท าขึ้นเพ่ือประโยชน๑ใช๎สอยในครัวเรือน  ส าหรับแขวนนอนเลํนและพักผํอนในรํม  
ตํอมาภายหลังจึงมีหารท าเปลญวนเป็นอาชีพเสริมเพ่ือจ าหนํายไปตามท๎องถิ่นอ่ืนๆ กลําวได๎วํา  
ผลิตภัณฑ๑ผักตบชวาเป็นผลิตภัณฑ๑เส๎นใยพืชเกิดขึ้นใหมํในยุคสังคมปัจจุบัน  ที่มีความจ าเป็นทาง
เศรษฐกิจโดยการริ เริ่มของภาครัฐ  เ พ่ือสํง เสริมให๎ราษฎรมีอาชีพเ พ่ิมรายได๎จากการใช๎
ทรัพยากรธรรมชาติในท๎องถิ่นให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด 
 คุณสมบัติและลักษณะเฉพาะของผักตบชวา  สามารถที่จะน ามาแปรรูปเพ่ือท าการพัฒนาและ
ออกแบบเป็นผลิตภัณฑ๑ได๎หลากหลายชนิด  โดยในการน ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ๑จากผักตบชวา เป็น
วิธีการหนึ่งที่สามารถน าผักตบชวาที่มีอยูํมาใช๎งานสร๎างเป็นผลิตภัณฑ๑ที่สร๎ างรายได๎ให๎กับประเทศได๎
อยํางมากมาย  ซึ่งกระบวนการน าผักตบชวามาใช๎ในงานจักสานเป็นผลิตภัณฑ๑ มีวิธีการที่ไมํได๎ยุํงยาก
ซับซ๎อนเพียงแตํเราต๎องรู๎ถึงหลักการการน าผักตบชวามาใช๎อยํางเข๎าใจ  โดยขั้นตอนในการผลิตงาน
หัตถกรรมจักสานผักตบชวามีดังนี้ 
กระบวนการผลิตงานหัตถกรรมจักสานผักตบชวา 
 การเตรียมผักตบชวาเพ่ือการท าผลิตภัณฑ๑ 

ลักษณะทั่วไปของผักตบชวาซึ่งประกอบไปด๎วย  ล าต๎น  ใบ  ราก  ดอก    
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สํวนประกอบที่มีความส าคัญของผักตบชวาที่มีการน ามาใช๎ประโยชน๑ในด๎านงาน
หัตถกรรม คือ  สํวนล าต๎น   ล าต๎นของผักตบชวาที่มีต๎นอํอน  ผักตบชวาจะเล็กและสั้น  คือมีล าต๎น
ประมาณ 6-7 นิ้ว  และเป็นกระเปาะอ๎วนๆ และหากมีที่พักพิงโดยไมํต๎องไหลไปไหนหรือมีที่พักตาม
ชายฝั่ง  ผักตบชวาก็จะยาวสมบูรณ๑ขยายตัวออกไปถึง 60 -70 ซ.ม. หนึ่งล าต๎นจะมีใบ 1 ใบเสมอ 
(ล าเพา  มะนะ.  2534 : 10) 
 การคัดเลือกชนิดของผักตบชวา  

ผักตบชวามีความเป็นอยูํทนตํอสถานการณ๑ตามธรรมชาติได๎เป็นอยํางดีมากกวําพันธุ๑ไม๎
ชนิดอ่ืนๆ จะด๎วยลม  ฝน  หรือการเปลี่ยนแปลงทางอากาศ  ผักตบชวาก็ไมํยํอท๎อตํอความเป็นอยูํ
มักจะปรับตัวเองเข๎ากับสภาพการที่เกิดขึ้น  เชํน  ลมแรง  ผักตบชวาก็จะลํองลอยไปตามลมเพราะ
ผักตบชวามีใบใหญํเปรียบเหมือนเรือที่กางใบไว๎รับสมดุลแตํพายุหรือลมแรงที่เกิดขึ้นจะพาไป  ครั้นลม
พายุเบาบางลงก็ไมํอาจจะลํมจมลงได๎  เพราะผักตบชวามีฟองพรุนอยูํในล าต๎น  ประคองตัวเองให๎ลอย
อยูํในน้ าได๎อยํางสบาย  ประกอบกับยังมีรากหยั่งลงในน้ ายาวเป็นที่อาศัยของสัตว๑ตํางๆ และรากที่ยาว
นี้เป็นเครื่องถํวงประคองตัวไมํให๎ผักตบชวาจมได๎งํายๆ อีกด๎วย   เมื่อกระแสน้ าพัดพาลํองลอยไปตาม
น้ า  ผักตบชวาก็มิได๎ขัดขืนโอนอํอนผํอนตาม  เหตุการณ๑ตํางๆที่เกิดขึ้นไปได๎เสมอ  ถึงแม๎วําจะเกิดการ
เบียดบังสํวนตํางๆ ของล าต๎นขณะลํองลอยอยูํนั้นก็ไมํท าให๎ผักตบชวาล๎มตายทั้งๆ ที่ตามล าต๎นมีแผล
เกิดขึ้น อยํางไรก็ตามเป็นแตํเพียงรอยขีดขํวนที่เห็นได๎ชัดบนผิวเปลือกเป็นสีน้ าตาลยิ่งถ๎าผักตบชวามี
อายุที่แกํแผลเหลํานั้นก็จะมีมาก  แตํถ๎าผักตบชวามีโอกาสถูกพัดพาไปติดอยูํในที่ก าบังไมํสามารถไหล
ตํอไปตามน้ าได๎  ผักตบชวาก็จะไมํต๎องผจญตํอธรรมชาติเทําใดนักก็มักจะมีโอกาสเจริญเติบโตอยูํกับท่ี 
 ความเจริญเติบโตอยูํกับที่โดยไมํต๎องฟันฝุาพายุ  ลม ฝน นี่เองจะท าให๎ผักตบชวามีโอกาสเจริญ
ขึ้นได๎โดยไมํต๎องไปกระทบกระเทือนตํอสิ่งอ่ืนๆ ท าให๎ผักตบชวามีล าต๎นที่สะอาดผิดกับล าต๎นที่ต๎อง
ลํองลอยไปตามล าน้ าท าหน๎าที่ผจญไปตามสถานการณ๑ท่ีเกิดข้ึนดังนั้นข๎อสังเกตงํายๆ ก็คือควรเลือกเก็บ
ผักตบชวาที่ควรจะอยูํเป็นที่   โดยไมํต๎องผํานลมหรือมรสุมมากๆ ผิวของล าต๎นก็จะสะอาดกวําไมํมี
แผลเป็นมากนัก  เมื่อเก็บผักตบชวามาตากแห๎งแล๎วผิวของล าต๎นจะแห๎งสีคํอนข๎างสวยและจะมีสี
น้ าตาลอํอน 
 การเลือกเก็บ  จะสังเกตล าต๎นที่ใหญํยาว  เพราะผักตบชวามีโอกาสเจริญได๎เต็มที่ไมํต๎องไป
ตํอสู๎กับธรรมชาติเหมือนอยํางต๎นผักตบชวาที่ลํองลอยอยูํตามล าน้ า  อีกทั้งต๎นอํอนก็จะอวบใหญํกวํา
และยาวกวําเมื่อเก็บได๎มาแล๎วฉีกเปลือกท่ีเป็นกาบหุ๎มออกก็จะเห็นผิวสีเขียวอํอน 
 

 
 

ภาพที่ 2.1 การเก็บผักตบชวา 
ที่มา : ธวัชชัย   เทียนประทีป 
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 ล าต๎นของผักตบชวา  แตกตํางกันระหวํางผักตบชวาสองชนิด  คือชนิดหนึ่งผักตบชวาที่
ลํองลอยไปตามล าน้ า   ต๎นมักจะไมํคํอยยาวล าต๎นแกรน  ผิวหยาบ  เมื่อตากแห๎งแล๎วจะกรอบงํายมีสี
น้ าตาลเข๎ม  และบางทีจะมีแผลเป็นมาก  ล าต๎นดูไมํสะอาดตาดังนั้นควรเลือกผักตบชวาชนิดที่สอง  คือ
ผักตบชวาที่ถูกพัดพามาติดในที่ไมํไหล   ไปไหน เชํนตามกระชังที่ดักเก็บไว๎หรือในแอํงที่บังลมก็จะได๎
ผักตบชวาที่อาจจะเลือกได๎อีกด๎วย  เลือกล าต๎นที่ไมํอํอนจนเกินไปนัก  เลือกล าต๎นยาวประมาณ 1.5 
ฟุต ถึง 2 ฟุต สํวนล าต๎นแกํผิวคํอนข๎างเขียวแกํ ก็มักจะไมํเก็บจะปลํอยไว๎ให๎เกิดพันธุ๑ตํอไปอันที่จริงแล๎ว
ผักตบชวาเลือกเก็บได๎ทั้งสองชนิด  สุดแท๎แตํจะใช๎ไปตามโอกาสเพราะผลิตภัณฑ๑ที่ท ามีหลายแบบสํวน
ที่เลือกใช๎ต๎นอํอนๆ ที่มีผิวสวยๆก็เลือกชนิดที่สองคือ ผักตบชวาที่มีความเจริญอยูํกับที่ นิยมน ามาใช๎กัน
มากเพราะสะอาดตาดีสํวนต๎นแกํชนิดที่หนึ่งที่มักจะลอยไปตามน้ าก็มีผู๎ใช๎อยูํบ๎างคือ เก็บเอามาท าเป็น
ของหยาบๆ เชํน ท าพ้ืนรองเท๎าแตะบ๎าง  ท าเชือกขวั้นเกลียวเพราะไมํเก่ียวกับผิวสีจะเป็นสีอยํางไรก็ได๎
ไมํต๎องมีผิวสีสะอาด  สํวนไส๎ภายในก็จะแยกใช๎ได๎และมีเส๎นหยาบกวําเหมาะกับการท างาน  เชํน  ใช๎บุ
หรือรองเบาะชั้นใน  เป็นต๎น 
 การคัดเลือกล าต๎นควรเลือกล าต๎นที่มีคุณภาพดีที่มีความยาวตั้งแตํ 70 ซม. ขึ้นไป   เพราะ
เหมาะแกํการน ามาสานได๎สะดวก   ล าต๎นแกํและอํอนยังมีผลตํอผิวของก๎านผักตบชวาด๎วยเมื่อตากแห๎ง
แล๎วถ๎าเป็นล าต๎นอํอนจะมีสีเขียวใบตองอํอน   เมื่อแห๎งแล๎วจะมีสีขาวนวล 
 

 
 

ภาพที่ 2.2 การคัดเลือกล าต๎นของผักตบชวา 
ที่มา : ธวัชชัย   เทียนประทีป 

 
 การคัดเมื่อเลือกล าต๎นวําใช๎ได๎   ตํอไปก็เป็นการตัดล าต๎นออกจากกอควรตัดให๎ถึงปลายโคน   
และตัดให๎ถึงปลายใบ   เพ่ือที่จะได๎ก๎านผักตบชวาที่ยาวเต็มที่   น ามาตัดรากและใบออกเอาแตํก๎านมัด
รวมกันไว๎   ประมาณ 10 ต๎น/ก า 
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ภาพที่ 2.3 การตัดปลายใบของผักตบชวา 
ที่มา : ธวัชชัย   เทียนประทีป 

 
 การล๎าง   ต๎นผักตบชวาที่เก็บมาใช๎ประโยชน๑มักสกปรกและมีโคลนติดมาด๎วย   ควรท าความ
สะอาดโดยใช๎น้ าฉีด   เพ่ือให๎ได๎ผิวที่สะอาด 
 การผําซีก   การสร๎างงานหัตถกรรมบางชนิดอาจใช๎ทั้งล าต๎น   บางชนิดอาจต๎องท าการผําซีก
กํอนเพื่อให๎เหมาะสมกับรูปแบบของงาน   โดยวิธีการผําใช๎มีดคมผํา เป็น 2, 4 ซีก   ตามความต๎องการ   
แล๎วจึงน าไปตากให๎แห๎ง 
 การท าให๎แห๎ง    มี 2 วิธี   คือ  การตากแดด   การอบแห๎ง 

1 การตากแดด  ล าต๎นผักตบชวา  มี  4 วิธีด๎วยกันคือ 
1.1 การวางตากในแนวนอนใช๎ไม๎ไผํทํอนยาวรองหนุนทั้ง 2 ข๎าง   เพ่ือมิให๎

ผักตบชวาเปื้อนดิน  และต๎องคอยดูแลกลับเส๎นผักตบชวาเพ่ือให๎ถูกแดดทั่วถึงและตากให๎แห๎งสนิทจะ
ได๎ไมํเป็นรา 

1.2 การตากโดยการแขวนในแนวดิ่ง   วิธีนี้คํอนข๎างยุํงยากเล็กน๎อย   แตํมีข๎อดีคือ   
ไมํต๎องหมั่นดูแลคอยกลับ   เพราะเส๎นผักตบชวาจะถูกแดดทั้ง 2 ด๎าน  และได๎เส๎นผักตบที่สะอาด  ท า
ได๎โดยขึงราวเส๎นลวดคล๎ายราวตากผ๎า 

1.3 การตากแบบชาวบ๎าน   โดยท าการตากบนหลังคาบ๎านหรือหลังคาที่มีแผํน
สังกะสีท าให๎ผักตบชวาแห๎งได๎เร็ว   ประมาณ 3-4 แดด  ก็ใช๎ได๎ 

1.4 การตากบนพ้ืนปูนซีเมนต๑   โดยวางกระจายบนลานซีเมนต๑ให๎ถูกแสงแดด
อยํางทั่วถึงก็จะท าให๎เส๎นผักตบชวาแห๎งได๎เร็วยิ่งขึ้น 
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ภาพที่ 2.4 การตากแห๎งผักตบชวา 
ที่มา : ธวัชชัย   เทียนประทีป 

 
2 การอบแห๎ง   มี 2 วิธีด๎วยกัน คือ 

2.1 การอบไอน้ า 
2.2 การอบแห๎ง   ชํวยได๎ในกรณีที่ไมํมีแดดแตํจะได๎ล าต๎นที่มีสีเขียวนวลโดยการ

ท าตู๎กระจกภายในบุด๎วยวัตถุสีด า   มีที่ระบายความร๎อน   ตั้งตัวเครื่องให๎ตรงกับแสงอาทิตย๑ 
 การรีด   เพื่อแยกเส๎นสานลาย   ใช๎งานตําง ๆ ต๎องจัดรีดด๎วยเครื่องรีดให๎แบน 
 

 
 

ภาพที่ 2.5 การรีดผักตบชวาด๎วยเครื่องรีด 
ที่มา : ธวัชชัย   เทียนประทีป 

 
 การเลียด  เป็นการท าเส๎นผักตบชวาที่ผํานการรีดแล๎วมาตัดขอบให๎เส๎นผักตบชวามีขนาด
สม่ าเสมอได๎ความกว๎างของเส๎นผักตบชวาตามต๎องการเพื่อให๎การประดิษฐ๑ผลิตภัณฑ๑สะดวกและมีความ
สวยงามในกรณีที่ไมํมีเครื่องเลียดสามารถใช๎มีดหรือกรรไกรตัดขอบเส๎นผักตบชวาตามความยาวขนาดที่
ต๎องการ 
 



36 
 

 
 

ภาพที่ 2.6 การตัดความกว๎างของผักตบชวาให๎เทําๆ กันด๎วยกรรไกร 
ที่มา : ธวัชชัย   เทียนประทีป 

 
 การป้องกันเชื้อราผักตบชวา 

ปัจจุบันมีการน าเส๎นใยผักตบชวามาประดิษฐ๑เป็นงานหัตถกรรมประเภทตํางๆ มากมาย   
เชํน  ประเภทใช๎สอย   ภาชนะ   เฟอร๑นิเจอร๑   สํงออกจ าหนํายทั้งในและตํางประเทศ   ท าให๎
เกษตรกรมีรายได๎เสริมหลังจากการท าเกษตรกรรม   แตํเนื่องจากคุณสมบัติของเส๎นใยพืชผักตบชวา
งํายตํอการถูกท าลายด๎วยเชื้อราถ๎าหากเก็บไว๎นาน ๆ ถ๎าถูกความชื้นในอากาศ  หรือละอองไอน้ าก็จะ
เกิดเชื้อราอยูํเสมอ   ท าให๎คุณคําของผลิตภัณฑ๑ลดลง 
 วิธีปูองกันการเกิดเชื้อราในผักตบชวานั้นมีหลายวิธี แล๎วแตํลักษณะของงาน   ตามความ
เหมาะสม   โดยมีวิธีการดังตํอไปนี้ 

1.การใช๎สารละลายทรีเท็ซ 243 
2.การใช๎สารละลายบอริคแอสิค 
3.การใช๎สารละลายแมงคามิส 77 
4.การใช๎น้ ายากรีสเซอร๑รีน 
5.การใช๎สารละลายแพนตาโคโรฟินอล 
6.การใช๎สารละลายอะทิไซด๑อีพิเทรท 
7.การใช๎น้ ามันทินเนอร๑ผสมแลคเกอร๑ 
8.การรมควัน  โดยการน าเอาผักตบชวาที่ตากแห๎งแล๎วไปอบในตู๎ที่มีเตาถํานติดไฟอํอนๆ 

แล๎วโรยก ามะถันบนเตาไฟจะท าให๎ก ามะถันเกิดควันอบผักตบชวาโดยจะท าการอบประมาณ 2 -3 วัน 
จะท าให๎เป็นการปูองกันเชื้อราได๎ผลดีและเมื่อท าเป็นรูปผลิตภัณฑ๑แล๎วควรจะน ามาอบอีกครั้งเพ่ือ
ปูองกันเชื้อรากํอนออกจ าหนําย 
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ภาพที่ 2.7 การอบก ามะถันในโอํงเพ่ือปูองกันเชื้อรา 
ที่มา : ธวัชชัย   เทียนประทีป 

 
 การฟอกขาว   โดยมีวิธีการโดยสรุปดังนี้ 

1.การต๎มแยกเอาสิ่งสกปรกออก 
2.ท าการฟอกด๎วยปูนคลอรีนให๎ขาวแบบเปลี่ยนสี 
3.ล๎างให๎สะอาด   แล๎วน าออกตากให๎แห๎ง  เปลี่ยนสีได๎โดยการย๎อม 

 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต 
 หลังจากผํานขั้นตอนการเตรียมเส๎นผักตบชวาแล๎วก็มาถึงขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ๑ในการ
สร๎างสรรค๑งาน   ดังตํอไปนี้ 

1.เครื่องรีดเส๎นผักตบชวา 
 

 
ภาพที่ 2.8 เครื่องรีดเส๎นผักตบชวา 

ที่มา : ธวัชชัย   เทียนประทีป 
 
2.ฆ๎อนหัวเหล็ก   ใช๎ส าหรับทุบหรือตอกตะปูลงบนหุํนไม๎ท าผลิตภัณฑ๑ 
3.คีมปลายแหลม   ใช๎จับถอนตะปู หรือดึงเส๎นใยในที่มือไมํสามารถจับได๎ 
4.เข็ม   ขนาดตํางๆ ใช๎สอดเส๎นใยหรือเย็บประกอบผลิตภัณฑ๑ 
5.มีด   ใช๎ตัดแตํงต๎นผักตบชวา หรือตัดแตํงผลิตภัณฑ๑ตามความถนัด 
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6.กรรไกร   ใช๎ตัดหรือตกแตํง   ขนาดของเส๎นผักตบชวา 
 
 
    
      
          

         
        
        
    

 
 

ภาพที่  2.9 เครื่องมือและอุปกรณ๑ท่ีใช๎ในการผลิตผักตบชวา 
1.ขวดฉีดน้ า    2.กรรไกร   3.เข็มหมุด   4.ตะปู   5.ฆ๎อน 

ที่มา : ธวัชชัย   เทียนประทีป 
 

7.ไม๎บรรทัด   เพ่ือการวัดขนาดของผลิตภัณฑ๑   วัดสํวนประกอบตํางๆ  
8.สายวัด   ส าหรับใช๎วัดขอบผลิตภัณฑ๑   วัดเส๎นรอบวง   เชํน  หมวก  โคมไฟ   เป็นต๎น 
9.ตะปูเข็ม   ใช๎ตอกลงบนหุํน   มีที่เป็นหุํนไม๎ต๎นแบบของผลิตภัณฑ๑ 
10.ขวดฉีดน้ า   ใช๎ฉีดน้ ากํอนการท าผลิตภัณฑ๑ผักตบชวาทุกครั้ง   ใช๎น้ าฉีดเพ่ือให๎เส๎น

ผักตบชวาชื้นและอํอนตัวเพ่ืองํายตํอการข้ึนรูปแบบ 
11.หุํนไม๎รูปแบบตําง ๆ ใช๎ก าหนดขนาดและรูปแบบตํางๆ ของผลิตภัณฑ๑ 
 

 
 

ภาพที่ 2.10 หุํนไม๎รูปแบบทรงกลม 
ที่มา : ธวัชชัย   เทียนประทีป 
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12.เครื่องเลียด   ใช๎ในการท าให๎เส๎นผักตบชวาให๎ได๎ขนาดเล็ก   ใช๎ในงานที่ต๎องการความ
ละเอียดมาก 

13.แลคเกอร๑เงา แปรงทา ในการท าผลิตภัณฑ๑ทุกชนิด ขั้นตอนสุดท๎ายควรทาแลคเกอร๑
เคลือบเงาเพ่ือความสวยงาม   ความคงทนของผลิตภัณฑ๑และสามารถปูองกันเชื้อราได ๎
 
การออกแบบเครื่องจักสานผักตบชวา 
 ล าเพา   มะนะ (2534: 41) ได๎ศึกษาเกี่ยวกับผักตบชวาวําเป็นพืชที่มีเส๎นใยยาวสามารถน าไป
ประดิษฐ๑เป็นสิ่งของเครื่องใช๎ได๎หลากหลายชนิด 
    1.สามารถประดิษฐ๑ได๎ด๎วยตัวของมันเองโดยไมํมีวัสดุอ่ืน  มาประกอบโดยใช๎ผักตบชวา
ล๎วนๆ เชํน   ถาดใสํผลไม๎   อาศัยรูปแบบของการสานในการข้ึนรูปผลิตภัณฑ๑ 
    2.การประดิษฐ๑   ชนิดผสมผสานกับวัสดุอ่ืน   ซึ่งสามารถน ามาใช๎ได๎หลายสํวน  เชํน   น าไม๎
ไผํมาเป็นโครงส าหรับสานขึ้นรูป   การน าผ๎ามาบุภายในกระเป๋า   เป็นต๎น 
    3.การประดิษฐ๑โดยใช๎เครื่องทํุนแรงชํวย   โดยต๎องดูรูปแบบผลิตภัณฑ๑เป็นหลัก   เชํน   การ
ผลิตหมวก  ต๎องใช๎จักรเย็บ   ชํวยในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ๑ 
    4.การประดิษฐ๑ขึ้นจากหุํนต๎นแบบ   เป็นวิธีที่ให๎รูปทรงของผลิตภัณฑ๑ที่ต๎องการผลิตเป็น
จ านวนมาก ๆ ให๎ได๎คุณสมบัติที่ใกล๎เคียงกันมากที่สุด 
 
กรรมวิธีการผลิตเครื่องจักสานผักตบชวา 
 กรรมวิธีการผลิต   ลออรัตน๑   ศรีเทียมทอง(2537: 32) ได๎ศึกษา   กรรมวิธีการผลิตเครื่องจัก
สานจากผักตบชวามีหลายวิธี   ขึ้นอยูํกับรูปแบบของผลิตภัณฑ๑ ซึ่งมีการผลิตดังนี้  
 1.วิธีการถัก   จะใช๎วัสดุที่เป็นเส๎นอํอนและมีความยาวพอสมควรใช๎ถักยืดโครงสร๎างภายนอก
ให๎ติดกับผนังของผลิตภัณฑ๑ที่ผลิต   เชํน   การถักขอบภาชนะ   การถักหูภาชนะ หรือการถักโครงตําง 
ๆ ของภาชนะ เป็นต๎น 
 2.วิธีการพัน   ผักตบชวาที่ใช๎ผลิตภัณฑ๑นั้นเป็นเส๎นอํอนและมีความเหนียวพอสมควร   ถ๎าได๎
รวมกันเป็นจ านวนมากด๎วยวิธีการพันที่ถูกวิธี   ก็สามารถขึ้นเป็นรูปทรงตําง ๆ ได๎  วิธีการใหญํ ๆ ใน
การรวมผูกพันกันขึ้นรูปนั้นมีวิธีดังนี้ 

2.1 พันข๎าม   คือเริ่มพันที่หัวเส๎น   เมื่อพันได๎มากแล๎วพันรวมหักขมวด  พันให๎ติดกันเป็น
ก๎นหอย   ใช๎เข็มรูโตหรือลวดน า 

2.2 พันไขว๎   คือเริ่มพันหัวเส๎นผักตบชวาหักหัวงอขมวดพันติดกันเป็นก๎นหอยด๎วยวิธีพัน
ไขว๎ 
 3.วิธีการตีเกลียว   คือการน ามาตีเกลียวเพ่ือใช๎ถักสิ่งของตําง ๆ เชํน  เก๎าอ้ี   หรือการตีเกลียว
ด๎วยมือ   เชํน   การท าแผํนที่วางของร๎อนหรือรองจาน 
 4 วิธีการสาน   คือใช๎หลักการโดยการน าผักตบชวามาไขว๎สลับกันไปมาอาจใช๎หุํนต๎นแบบ
หรือไมํก็ได๎   เป็นรูปทรงแบบตําง ๆ มีหลายลาย  เชํน  ลาย 1 ลาย 2   เป็นต๎น   
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ภาพที่ 2.11 วิธีการสานผักตบชวาจากหุํน 
ที่มา : ธวัชชัย   เทียนประทีป 

 
 5 วิธีการผูก   คือลักษณะการผูกรัดหํวงคล๎อง   ใช๎เส๎นผักตบชวาไมํต่ ากวํา 8 เส๎น   แตํละเส๎น
ขวั้นกันเป็นเกลียว   เมื่อพันเกลียวดีแล๎ว ก็ให๎ซํอนปลายทั้ง 2 ข๎าง   โดยเอาเส๎นที่เหลือสอดเข๎าในหํวง
แล๎วดึงเส๎นผักตบชวา 
 6 วิธีการทอ   คือใช๎วิธีการทอเสื่อ   โดยมีเส๎นยืนเป็นวัสดุอื่นๆ เชํน   ด๎าย   ฝูาย   เชือก   ไน
ลํอน  และใช๎ผักตบชวาเป็นเส๎นพุํง   เส๎นผักตบชวาบิดเป็นเกลียวเล็ก 

  การสาน   เป็นขั้นตอนส าคัญในการท าเครื่องจักสานโดยน าวัตถุดิบที่แปรรูปแล๎วมาสานเป็น
รูปทรงตํางๆ กรรมวิธีในการสานแบํงออกเป็นแบบตํางๆได๎ดังนี้ 
 1. การสานลายขัด   เป็นวิธีการสานแบบพ้ืนฐานที่เกําแกํที่สุดลักษณะของลายขัดเป็นการ
สร๎างแรงยึดระหวํางดอก  ด๎วยการขัดกันเป็นรูปมุมฉากระหวํางแนวตั้งกับแนวนอน  โดยใช๎ตอกยืน
หรือตอกแนวตั้งหรือตอกยืนสอดขัดกับตอกแนวนอน  โดยยกขึ้นเส๎นหนึ่งขํมหรือขัดลงเส๎นหนึ่งสลับกัน
ไปอยํางที่เรียกวํา ลายหนึ่ง จากลายหนึ่งได๎พัฒนามาเป็นลายสอง ลายสาม และลายอ่ืนๆที่ยังคงรักษา
ลักษณะการสอดและการขัดกันเชํนเดิม  แตํใช๎เส๎นตอกในแนวตั้งและแนวนอนมากกวําหนึ่งเส๎นและ
สอดขัดกันให๎สลับมาเกิดเป็น  ลายสอง ลายสามและลายอ่ืนๆอีกมาก ลายขัดนี้ใช๎สานเครื่องจักสานได๎
หลายชนิด  และมักใช๎รํวมกับลายชนิดอื่นเพ่ือให๎ได๎รูปทรงตามต๎องการ 
 2. การสานลายทแยง   เป็นวิธีสานที่ใช๎ตอกสอดขัดกันในแนวทแยง (Diagonal) ไมํมีเส๎นตั้ง
และเส๎นนอนเหมือนลายขัด  แตํจะสานสอดขัดกันตามแนวทแยงเป็นหกเหลี่ยมตํอเชื่อมกันไปเรื่อยๆ
คล๎ายรวงผึ้ง ลายชนิดนี้จึงมักสานโปรํง  เชํน ลายตาเขํง  ลายชะลอม  ลายหัวสุํม  ลายเกร็ดเตํา  และ
ลายเฉลว  ลายชนิดนี้มักใช๎สานภาชนะโปรํง  เชํนเขํง  ชะลอม  หรือใช๎สานประกอบกับลายอ่ืน  เชํน  
สานเป็นสํวนบนของหมวกหรือหัวสุํม  เพราะสามารถสานกระจายออกจากศูนย๑กลางได๎ดีกํอนที่จะสาน
ลายขัดหรือลายอ่ืนประกอบเป็นสํวนของเครื่องจักสานตํอไป 
 3. การสานลายขดหรือถัก   เป็นการสานที่ใช๎กับวัสดุที่ไมํสามารถคงรูปอยูํด๎วยตนเอง  เชํน  
ผักตบชวา  วัสดุเหลํานี้ต๎องสานด๎วยการขดหรือถัก  คือการถักเป็นเส๎นแล๎วขดให๎เป็นวงกระจายออก
จากศูนย๑กลางแล๎วถักเชื่อมกันเป็นชิ้นๆ ให๎ได๎รูปทรงตามต๎องการจนเป็นภาชนะแครื่องใช๎ที่มีรูปทรง
ตามต๎องการ  เชํน  การสานกระเป๋า ตะกร๎าหิ้วการสอดขัดนี้อาจจะท าให๎เป็นลวดลายเพ่ือความ
สวยงาม 
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 4. การสานลายอิสระ   เป็นการสานที่ไมํมีแบบแผนตายตัว  ขึ้นอยูํกับความต๎องการของผู๎สาน
ที่จะคิดประดิษฐ๑ขึ้นเองให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของตน  ลายประเภทนี้มักสานขึ้นตามความ
ต๎องการของผู๎สาน และแบบแผนที่สืบทอดกันมาในแตํละท๎องถิ่น  เชํน  การสานของเลํนด๎วยใบตาล  
ใบลาน  ใบมะพร๎าว  เป็นรูปสัตว๑ตํางๆ เชํน ปลาตะเพียน  หรือสานเป็นของเลํนประเภทเครื่องประดับ
ของเด็ก  เชํน  สานเป็นเข็มขัด  แหวน  ก าไล   นอกจากนี้การสานแบบอิสระนี้ บางทีใช๎เศษตอกสาน
เป็นดอกไม๎หรือพวงมาลัยเป็นเครื่องบูชาสิ่งที่นับถือก็มีนอกจากกรรมวิธีการสานเครื่องจักสานดังกลําว
แล๎วคนไทยยังมักรวมเอา  การ “ถัก” เข๎าไว๎ในกระบวนการของการท าด๎วย  เพราะเครื่องจักสานหลาย
ชนิดต๎องใช๎หวาย   เชือก  ปุาน  ปอ ฯลฯ มาถักประกอบ  เชํน  การใช๎เชือกหรือหวายถักขอบหรือชาย
เสื่อ เพื่อให๎ใช๎ได๎ทนทานและสวยงาม (วิบูลย๑  ลี้สุวรรณ. 2540) 
 
ขั้นตอนการจักสาน 
 - ฉีกผักตบชวาใช๎แตํผิวฉีกท าเส๎นไพร   ขนาด 0.5 เซนติเมตร  ผักตบชวา 1 ต๎น  ประมาณ   
3-4 เส๎น   แล๎วเล็มเส๎นผักตบชวาด๎วยกรรไกรจะได๎เส๎นที่เสมอกันทั้งปลายและกก 
 - ฉีกผักตบชวาใช๎ผิว และไส๎ผักตบชวาติดด๎วยเล็กน๎อยส าหรับท าเส๎นเปีย   ถ๎าเอาแตํผิวจะท า
ให๎เส๎นผักตบชวาอํอนเกินไป  เล็มเส๎นผักตบชวาด๎วยกรรไกร  ท าให๎เส๎นเสียเสมอกัน 
 - คัดต๎นยืนเทําๆกันใช๎ต๎นเล็กจ านวน 100 ต๎น  ตัดปลายให๎แหลมเตรียมเปียไว๎ยาว 25 
เซนติเมตร  
 - ขึ้นรูปโดยน าผักตบต๎นยืนที่ตัดปลายให๎แหลมมาทับกัน  และสานด๎วยเส๎นไพรที่เตรียมไว๎  
การเสริมเส๎นผักจะเสริมตามมุมกระเป๋าตะกร๎า  เสริมไปเรื่อยๆ จนเป็นก๎นกระเป๋า  เมื่อได๎ขนาดที่
ต๎องการแล๎วให๎สานลงไปด๎านข๎าง 
 - การวัดขนาดจะวัดจากเส๎นศูนย๑กลางของก๎นกระเป๋าไปหาปากกระเป๋า  เมื่อสานเสร็จแล๎วน า
เส๎นเปียมาสานคูํกันเส๎นไพรโดยใช๎เส๎นเปีย 2 ต๎นยืน เส๎นไพร 2 ต๎นยืน สูงประมาณ1.5 เซนติเมตร 
การย้อมสีผักตบชวา 
 - น าผักตบชวาตากแห๎ง ซึ่งกรีดเป็นเส๎นๆ และน าไส๎ออกแล๎ว ประมาณ  1  กิโลกรัม  มาแชํน้ า  
ครึ่งชั่วโมง  เพื่อให๎ดูดสีได๎ดีน าผักตบขึ้นผึ่งให๎หมาด 
 - น าน้ าใสํหม๎อ  หรือกะละมังประมาณ  10 ลิตร มาต๎มจนให๎เดือดพลําน  น าสีย๎อม  (สีย๎อม
ไหม) ใสํลงในหม๎อน้ าเดือด 1 หํอ พร๎อมกับสารส๎มและเกลืออีก 1 ช๎อนชา   เพ่ือให๎ผักตบชวาสามารถ
ดูดสีและติดทนทาน 
 - น าผักตบชวาที่เตรียมไว๎  ใสํลงในหม๎อน้ าเดือดที่ผสมสีไว๎แล๎ว 
 - พยายามคนผักตบชวาให๎สีติดทั่วถึง  เคี่ยวตํอประมาณชั่วโมงพอสีติดทั่วหมั่นกลับผักตบชวา
บํอยๆ เพ่ือให๎เสมอกัน  น ามาล๎างน้ าให๎สะอาดจนน้ าใส  สีไมํตก  จากนั้นน ามาแขวนใสํราวผึ่งแดดให๎
แห๎งกํอนที่จะน าไปจักสานผลิตภัณฑ๑ตํอไป 
ลวดลาย ในงานผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานผักตบชวา 
 จากการศึกษาลวดลายในงานผลิตภัณฑ๑เครื่องจักสานผักตบชวาของกลุํมหัตถกรรมพ้ืนบ๎าน
ผักตบชวา ต าบลไทรงาม  อ าเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม พบวํามีการเรียกชื่อลายหรือตั้งชื่อลายจาก
ลักษณะของลวดลายนั้นๆ  ดังตัวอยํางเชํน  ลายต๎นจมเปียลอย   ลายขัด   ลายสามหนึ่งหนึ่ง   ลาย
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ทแยง  หรือการเรียกชื่อลายตามรูปรํางของลวดลายที่มีลักษณะคล๎ายกัน   เชํน  ลายเม็ดแดง   ลาย
รวงข๎าว   ลายเม็ดมะยม   โดยลวดลายทั้งหมดของผลิตภัณฑ๑เครื่องจักสานผักตบชวาทั้งหมดสามารถ
จ าแนกลวดลายผลิตภัณฑ๑ได๎ดังนี้  
 - ลายต๎นจมเปียลอย  คือการน าเส๎นผักตบชวามาเป็นเส๎นยืนและน าเส๎นเปียมาขัดกันใน
แนวนอน  โดยเส๎นยืนท ามุมฉากกับเส๎นนอน   ลักษณะของลายนี้  เส๎นต๎นจะจม  สํวนเส๎นเปียที่เป็น
เส๎นนอนจะนูนออกมา  นิยมท าผลิตภัณฑ๑ประเภทภาชนะสิ่งของเชํน  กระเป๋า  ตะกร๎า  
 - ลายเปียจมต๎นลอย   คือการน าเส๎นเปียมาเป็นเส๎นยืนและน าเส๎นผักตบชวาที่รีดแล๎วมาขัด
กับเส๎นเปียในแนวนอนโดยเส๎นยืนท ามุมฉากกับเส๎นนอน  ลักษณะของลายนี้เส๎นนอนที่เป็นลายเปียจะ
จมแตกตํางกับเส๎นยืนจะนูนออกมา  ลวดลายนี้นิยมท าเป็นผลิตภัณฑ๑ประเภทภาชนะสิ่งของ  เชํน 
กระเป๋า  ตะกร๎า 
 - ลายขัดคือการน าเส๎นผักตบชวาที่รีดแล๎วมาขัดกันเป็นรูปมุมฉากระหวํางเส๎นยืนกับเส๎นนอน  
โดยยกขึ้นหนึ่งเส๎นขํมหนึ่งเส๎นสลับไปมา   นิยมสานสํวนก๎นของผลิตภัณฑ๑ประเภทภาชนะตํางๆ เชํน 
ตะกร๎า  กระเป๋า 
 - ลายรวงข๎าว  คือการน าเส๎นยืนไปรีด  จากนั้นใช๎เส๎นจักผักตบชวาที่แบํงเป็นเส๎นเล็กมาสาน
ขัดกับเส๎นยืน   ลักษณะคล๎ายเม็ดข๎าวเรียงชิดติดกัน  นิยมสานผลิตภัณฑ๑ประเภท  กระเป๋า และตะกร๎า   
 - ลายชะลอม หรือลายทแยง  จะเป็นการสานเส๎นผักตบชวาที่รีดแล๎วหรือทั้งต๎นมาไขว๎กันเป็น
แนวทแยง  ไมํมีเส๎นยืนและเส๎นนอน ลายนี้จะโปรํงนิยมสานลายตะกร๎า กลํองใสํทิชชู  กระจาดหรือ
ผลิตภัณฑ๑ประเภทตํางๆ ที่ต๎องการระบายอากาศ  เหมาะส าหรับภาชนะท่ีไมํต๎องรับน้ าหนักมาก 
 - ลายไพร (เม็ดแดง)  เป็นลายที่มีความแนํนหรือลายคํอนข๎างทึบ  นิยมสานผลิตภัณฑ๑มาก
ที่สุด  ลักษณะของลายจะเรียงชิดติดกันมีความทึบมาก  เหมาะส าหรับน าไปตกแตํงเพ่ิมเติมได๎ด๎วย
วิธีการตํางๆ  เชํน  การเพ๎นท๑ด๎วยสีอะครีลิค  หรือที่นิยมในตอนนี้คือ  การติดลวดลายตํางๆ ด๎วย
วิธีการแบบเดคูพาจ  ซึ่งเป็นที่นิยมกันมากในเวลานี้ 
 - ลายเปียแปด  คือการน าเส๎นผักตบชวาจ านวนแปดเส๎นมาถัก สลับไปกันมาตํอกันไปเรื่อยจน
ได๎ตามแบบที่ต๎องการ  วิธีการสานขึ้นรูปจะใช๎เส๎นผักตบชวาขนาดที่ต๎องการจ านวนแปดเส๎นหากบาง
เส๎นใหญํเกินขนาดที่ต๎องการ  สามารถแบํงเส๎นให๎ได๎ขนาดที่ใกล๎เคียงกันมากที่สุดด๎วยการผําซีกนิยม
สานผลิตภัณฑ๑ประเภทภาชนะ  ได๎แกํ  กระเป๋าสะพายสุภาพสตรี 
 - ลายสามหนึ่งหนึ่ง  หมายถึงการใช๎เส๎นยืน  สลับกับเส๎นนอน  โดยการยกเส๎นนอนสาม ขํม
เส๎นนอน หนึ่ง เส๎น  และอีกหนึ่งเส๎น  นิยมสานประเภทที่ใสํภาชนะ  เชํนตะกร๎า 
 - ลายเม็ดมะยม   เป็นลายที่มีความโปรํง  นิยมสานผลิตภัณฑ๑ตะกร๎า และกระเป๋ามากที่สุด   
ลักษณะของลายเป็นการน าเส๎นเปียมาผูกมัดให๎เป็นปม   ลักษณะคล๎ายเม็ดมะยม   หากต๎องการให๎
ระหวํางชํองหํางหรือชิดสามารถท าได๎ด๎วยวิธีการผูกตามแบบที่ต๎องการ 
 - ลายดอกแก๎ว (โบว๑) เป็นลายที่มีความโปรํง  นิยมสานผลิตภัณฑ๑ประเภทกระเป๋าสะพาย
สุภาพสตรีมากที่สุด   ลักษณะของลายเป็นการน าเส๎นยืนและเส๎นนอนมาผูกกันจากนั้นน าผักตบชวา
แบํงเป็นเส๎นเล็กมาขัดผูกกันในแนวทแยงหรือเฉียงมีลักษณะคล๎ายดอกไม๎นิยมสานเป็นผลิตภัณฑ๑
ประเภทกระเป๋าสุภาพสตรี 
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 - ลวดลายงานจักสานที่ทางกลุํมหัตถกรรมพ้ืนบ๎านผักตบชวา  ใช๎ท าผลิตภัณฑ๑โดยสํวนใหญํจะ
ใช๎ลายพ้ืนฐานหรือลายดั้งเดิมแตํทางกลุํมได๎มีการน าวิธีการสานมาประยุกต๑ใช๎  เชํน การใสํเส๎นเปีย
แทนเส๎นต๎น หรือการท าการขัดเส๎นให๎หําง  การท าลวดลายในผลิตภัณฑ๑ตํางๆ จะไมํยึดติดกับรูป
แบบเดิมๆ แตํมีการน าไปพัฒนาอยํางตํอเนื่องดังที่ กันดา   สระทองแยง  ได๎กลําวไว๎วํา 
 แตํเดิมชาวบ๎านมีวิธีการท าลวดลายแบบเดิมๆอยูํ เชํน ลายรวงข๎าว ลายชะลอม หรือลายทแยง  
ลายไพรหรือลายเม็ดแดง   ตํอมาทางกลุํมได๎สํงสมาชิกในกลุํมไปอบรมและคนที่รับข๎อมูลจากการอบรม
ต๎องท าให๎ทางกลุํมดูเป็นตัวอยํางกํอน  ซึ่งเป็นการถํายทอดความรู๎ใหมํ  บางครั้งสมาชิกในกลุํมได๎
ออกไปเรียนรู๎จากการประชุมหรือจัดการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ท๎องถิ่น  ซึ่งทางภาครัฐ
หรือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเป็นผู๎จัด  เราไปดูลายเขามา  เราไมํเคยลอกลายเราท าไมํได๎ถึงแม๎เรามีความ
ตั้งใจจะลอกลายแตํก็ไมํสามารถที่จะลอกให๎เหมือนต๎นแบบ ได๎ในบางลาย  ซึ่งมีความยากและซับซ๎อน
มาก ทางกลุํมจึงมีความคิดที่วําเราไมํควรลอกลายใคร  เราควรเอาลายตํางมาประยุกต๑ด๎วยวิธีการ
ปรับเปลี่ยนวัสดุและการตํอลายในรูปทรงของผลิตภัณฑ๑เชํน  การสานลายขัดธรรมดาเราก็น าเอาลาย
เปียมาขัดแทนหรือการใช๎วัสดุที่แทนกันได๎เชํนการน าเศษผ๎ามาสานให๎เกิดพ้ืนผิวที่แปลกตาได๎ รวมถึง
การน าวัสดุธรรมชาติเชํน กก มาผสมผสานให๎เกิดความแปลกใหมํเป็นลวดลาย  ซึ่งเป็นการออกแบบ
และพัฒนาของทางกลุํม   เพ่ือให๎ผลิตภัณฑ๑มีความหลากหลายและแตกตํางจากกลุํมอ่ืน  ในสํวนของ
การใช๎สี  การเลือกใช๎สีจะขึ้นอยูํกับความชอบของชํางแตํละคนและขึ้นอยูํกับการขายในแตํละที่  ที่มี
ความนิยมเรื่องสีแตกตํางกัน   อยํางเชํนถ๎าขายในเมืองหรือกรุงเทพมหานคร สีที่ใช๎จะไมํใช๎สีสดใสซึ่ง
กับแตกตํางกับที่ตํางจังหวัดที่นิยมสีสดใส  และการเลือกใช๎สียังขึ้นอยูํกับความต๎องการของลูกค๎าอีก
ด๎วยวําต๎องการสีแบบใด  ทางกลุํมก็สามารถท าตามแบบได๎  แตํในปัจจุบันผลิตภัณฑ๑ ที่ใช๎สีจะไมํคํอย
ได๎รับความนิยมเทําไร  แตํกลับนิยมผลิตภัณฑ๑ที่ไมํได๎ย๎อมสีมากกวํา ซึ่งแตํกํอนทางกลุํมก็ไมํมีการย๎อมสี  
แตํพอทางการและจากหนํวยงานตํางๆเข๎ามาแนะน าให๎ความรู๎เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ๑รวมถึงการ
ย๎อมสีด๎วย ท าให๎เริ่มมีการย๎อมสี และเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ ตามความนิยม ในชํวงเวลานั้น  แตํตํอมาความ
นิยมการใช๎สีเริ่มเปลี่ยนไปการใช๎สีเริ่มลดน๎อยลงตามล าดับทางกลุํมจึงได๎เปลี่ยนตามความนิยมคือท า
ผลิตภัณฑ๑ที่ไมํย๎อมสี และบางครั้งก็จะมีคนน าผลิตภัณฑ๑แบบไมํย๎อมสีไปตกแตํงเพ่ิมเติมเพ่ือไปขายตํอ
อีกทางหนึ่งด๎วยท าให๎ความนิยมในตอนนี้จะไมํนิยมผลิตภัณฑ๑ที่ใช๎สี  (กันดา  สระทองแยง. 2560 
สัมภาษณ๑)  
 
7.ข้อมูลเกี่ยวกับผ้าทอ 
 การทอผ๎าเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิตมนุษย๑มีประวัติความเป็นมายาวนาน  ซึ่งบํงบอกถึง
วิธีชีวิต  ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและเป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมจนกลายเป็น 
เอกลักษณ๑เฉพาะถิ่น  อีกทั้งงานทอผ๎าเป็นงานศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ๎านที่แนบแนํนกับวิถีชีวิตมนุษย๑อัน
ยาวนานตั้งแตํยุคโบราณกาล  ที่ยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน  
 การทอผ๎าของไทยมีมาแตํโบราณ  จากอดีตถึงปัจจุบัน  ผ๎าทอในประเทศไทยแสดงถึงศิลปะ
ภูมิปัญญาของชุมชน  ภาพรวมการทอผ๎าในประเทศไทยปัจจุบันการทอผ๎ายังคงเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม  เป็นศิลปะที่มีอยูํทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย  หลายแหํงยังคงลวดลายและสัญลักษณ๑
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ดั้งเดิมเอาไว๎โดยเฉพาะชุมชนที่มีเชื้อสายชาติพันธุ๑บางกลุํม  ยังคงเอกลักษณ๑เฉพาะกลุํมเอาไว๎จนถึงทุก
วันนี้โดยสามารถแบํงผ๎าพื้นเมืองของกลุํมชนตามภาคตํางๆได๎ดังนี้ 
 1. การทอผ๎าในภาคเหนือแถบล๎านนาไทย(จังหวัดเชียงราย  พะเยา  ล าพูน  ล าปาง  แพรํ  
นําน  เชียงใหมํ  และแมํฮํองสอน)  ประกอบด๎วยชาวไทยยวน และไทลื้อ  ซึ่งปัจจุบันยังรักษา
วัฒนธรรมในรูปแบบและลวดลายที่สืบทอดกันมา  โดยเฉพาะการทอซิ่นตีนจก  ผ๎าขิด และผ๎าที่ใช๎
เทคนิค “เกาะ” เป็นต๎น  นอกจากนี้ยังมีการทอผ๎าไหมยกดอก และการทอซิ่นไหมตํอตีนจกดิ้นเงินดิ้น
ทอง  รวมถึงผ๎าที่เป็นเอกลักษณ๑ของแตํละจังหวัด  เชํน ผ๎ามํอฮํอมที่ จ. แพรํ และผ๎าลายน้ าไหล จ. 
นําน เป็นต๎น 
 2. การทอผ๎าในภาคเหนือตอนลํางและภาคกลาง  (จังหวัดพิษณุโลก  พิจิตร  อุตรดิตถ๑ และ
สุโขทัย  จังหวัดอุทัยธานี  ชัยนาท  สุพรรณบุรี  ลพบุรี  นครปฐม  ราชบุรี  เพชรบุรี ฯลฯ) สํวนใหญํ
เป็นกลุํมชนชาวไทยยวนและชาวไทยลาว  เชํน  พวน  โซํง  ผู๎ไท  ครั่ง  ซึ่งอพยพไปตั้งถิ่นฐานอยูํ
ในชํวงตํางๆ ของประวัติศาสตร๑ไทย  คนไทยเหลํานี้ยังคงรักษาวัฒนธรรมและเอกลักษณ๑เฉพาะถิ่นไว๎ได๎
โดยเฉพาะวัฒนธรรมการทอผ๎าของผู๎หญิงที่ใช๎เทคนิคการท าตีนจก และ ขิด  เพ่ือตกแตํงเป็นลวดลาย
บนผ๎าที่ใช๎นุํงในเทศกาลตํางๆ หรือใช๎ท าที่นอนหมอน  ผ๎าหํม  ผ๎าเช็ดหน๎า  ผ๎าขาวม๎า 
 3. การทอผ๎าในภาคอิสาน กลุํมคนไทยเชื้อสายลาวเป็นกลุํมชนใหญํของภาคอีสาน  กระจาย
กันอยูํตามจังหวัดตํางๆ และมีวัฒนธรรมการทอผ๎าอันเป็นประเพณีของผู๎หญิงที่สืบทอดกันมาช๎านาน
เกือบทุกชุมชนแตํละชุมชน  แตํละเผํา  ก็จะมีลักษณะลวดลายการทอผ๎าที่เป็นเอกลักษณ๑ของตนเอง 
โดยเฉพาะผ๎ามัดหมี่  ผ๎าแพรวา  ผ๎าขิด  ผ๎าปูม และผ๎าไหมหางกระรอก 
 4. การทอผ๎าในภาคใต๎  ภาคใต๎เริ่มมีชื่อเสียงในเรื่องของการทอผ๎ายก  ทั้งยกฝูาย  ยกไหม  ยก
ดิ้นเงินดิ้นทอง  ส าหรับลวดลายยังคงอนุรักษ๑ลวดลายดั้งเดิมไว๎  เชํน ลายราชวัตร  ลายดอกพิกุล  ลาย
ลูกแก๎ว  ลายก๎านแยํงและลายรูปสัตว๑ตํางๆ  นอกจากนี้ยังมีการประยุกต๑สร๎างสรรค๑ลวดลายที่แปลก
ใหมํและสวยงามข้ึนส าหรับแหลํงทอผ๎ายกท่ีส าคัญในภาคใต๎ คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช  สุราษฎร๑ธานี 
สงขลา และตรัง (สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน  โดยพระราชประสงค๑ในพระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัว เลํม 21. ป.ป.ป. : 101-111) 
 ปัจจุบันการทอผ๎าของประเทศไทย  มีการทอทั้งในระดับครัวเรือน และระดับอุตสาหกรรม
ขนาดยํอม  ซึ่งมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ๑ให๎มีความทันสมัย  อีกท้ังยังได๎พัฒนารูปแบบกระบวนการ
ผลิตให๎สอดคล๎องกับสภาพเศรษฐกิจสังคม และความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีซึ่งมีความก๎าวหน๎าอยํางไมํ
หยุดยั้งแตํผูํคนยังคงนิยมผ๎าทอมือ  อันถือเป็นภูมิปัญญาชาวบ๎านที่สืบสานกันมาเป็นเวลายาวนาน 
ประเภทของผ้า 
 จากเหตุผลที่วําผ๎ามิได๎มีความหมายเฉพาะเป็นเครื่องนุํงหํมเทํานั้น  ความส าคัญของผ๎ายังบํง
บอกฐานะสถานภาพทางสังคม  ยศ  ต าแหนํง  ชาติพันธุ๑  วัฒนธรรมประเพณีท่ีเกี่ยวข๎องได๎อีกด๎วย 
 1. ผ้าที่ชาวบ้านทอขึ้นใช้เอง   แบํงตามลักษณะการใช๎งานได๎เป็น 2 ประเภท  คือ 
  1.1 ผ๎าที่ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  ซึ่งเรียกกันวําผ๎าพ้ืนนั้นไมํมีความประณีตและสวยงาม
เทําใดนักแตํมีความทนทาน  ทอขึ้นอยํางงํายๆ มีสีและลวดลายบ๎าง  เชํน  ผ๎าพ้ืน  ผ๎าตาโถง  ผ๎าโสรํง  
ผ๎าแถบ  ผ๎าซิ่น และผ๎าขาวม๎า  ซึ่งชาวบ๎านนิยมใช๎ติดตัวมาตั้งแตํสมัยโบราณ  ปรากฏอยูํในหลักศิลา
จารึกหลักท่ี 44 แหํงแผํนดินสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (พ.ศ. 1916) 
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  1.2 ผ๎าที่ใช๎ในงานพิธีตํางๆ เชํน  ท าบุญ  ฟูอนร า  แตํงงานหรือเทศกาลตํางๆใน
สังคมไทยสมัยกํอนถือวําการทอผ๎าเป็นงานของผู๎หญิง  เพราะต๎องใช๎ความประณีตและความ
ละเอียดอํอน  ใช๎เวลานานกวําจะทอผ๎าชนิดนี้เสร็จแตํละผืน  ผู๎หญิงในสมัยนั้นต๎องอยูํกับเหย๎าเฝูากับ
เรือนอยูํแล๎ว  จึงมีโอกาสทอผ๎ามากกวําผู๎ชายอักประการหนึ่งคํานิยมของคนสมัยนั้นยกยํองผู๎หญิงที่ทอ
ผ๎าเกํง เพราะเมื่อโตผู๎หญิงคนใดทอผ๎าไมํเป็น  หรือไมํเกํงก็จะถูกต าหนิชายหนุํมไมํสนใจเพราะถือวําไมํ
มีคุณสมบัติที่ไปอวดประชันกัน  ผ๎าชนิดนี้จะทอขึ้นด๎วยฝีมือประณีตเชํนเดียวกันมีสีสันและลวดลาย 
ดอกดวง งดงามเป็นพิเศษผ๎าบางผืน จะทอกันเป็นเวลาแรมปีด๎วยใจรักและศรัทธา  เชํนผ๎าลายจากผ๎า
ตีนจก  ผ๎าตาด  ผ๎ายกและผ๎าปูมเป็นต๎น 
 2. ผ้าที่ใช้ในราชส านักส าหรับพระมหากษัตริย์  ชนชั้นสูง และขุนนาง   เป็นผ๎าที่มีความ
ประณีตสวยงามทอด๎วยฝีมือชํางหลวงหรือสั่งซื้อจากตํางประเทศ เชํน จีน อินเดีย เขมร เปอร๑เซีย ผ๎า
ทอเหลํานี้เป็นเครื่องก าหนดยศ  ก าหนดต าแหนํงของผู๎สวมใสํ  ผ๎าบางชนิดใช๎ได๎เฉพาะพระมหากษัตริย๑
และเจ๎านายชั้นสูง  ผ๎าในราชส านักบางสํวน มีการเปลี่ยนแปลงตามความนิยมและยุคสมัยบางสํวน
ยังคงยึดถือแบบแผนดั้งเดิมตามโบราณราชประเพณีจนถึงปัจจุบัน 
 3. ผ้าที่ใช้ในศาสนา  ชนชาวไทยมีความศรัทธาในพุทธศาสนาตั้งแตํโบราณกาลผ๎าใช๎ใน
ศาสนาจึงมีมากมายหลายชนิด  ดังนี้ 
  3.1 ผ๎าที่ใช๎เป็นเครื่องนุํงหํมของพระสงฆ๑  เชํน  สบง  จีวร  อังสะ   
  3.2 ผ๎าที่ใช๎ในพิธีตํางๆ เชํน ผ๎าในพิธีบวชให๎นาคสวมใสํ  ต๎องเป็นผ๎าใหมํ  สีขาว  หาก
เป็นทางภาคอีสานอาจใช๎เป็นผ๎านุํงหรือผ๎าโสรํงก็ได๎  ผ๎าปกหัวนาค  ผ๎าอาสนะสงฆ๑ 
  3.3 ผ๎าอื่นๆ เชํน ตุง หรือธง  ผ๎าหํอคัมภีร๑  ผ๎าพระบฎ  ผ๎าพระเวสส๑ 
กระบวนการทอผ้า 
 การทอผ๎านับเป็นศิลปะอยํางหนึ่งของคนไทยที่มีการสืบทอดมาช๎านานเป็นมรดกตกทอดมาแตํ
โบราณกาล  เป็นมรดกทางภูมิปัญญาของชาวบ๎าน  ที่มีวิธีการทอแตกตํางกันไปตามลักษณะภูมิภาคซึ่ง
แยกได๎วําเป็น ผ๎าทอพ้ืนเมือง  ตามที่ วรรณา วุฒิฑะกุล และยุรารัตน๑  พันธ๑ยุรา (2536 : 20-21) ได๎
กลําวถึงการประเภทและกรรมวิธีการทอผ๎าพื้นเมืองในประเทศไทยวํา 
 การจัดประเภทและกรรมวิธีการทอผ๎าพ้ืนเมืองในประเทศไทยสามารถแบํงได๎เป็น 2 ประเภท  คือ 
 1. แบ่งตามวัตถุดิบที่ใช้ในการทอผ้า  ได๎แกํ  เส๎นใยฝูาย  เส๎นใยไหม และเส๎นใยประดิษฐ๑
หรือเส๎นใยสังเคราะห๑ ดังนี้ 
  1.1 เส๎นใยฝูาย  เป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกได๎ทั่วไปในทุกภาคของประเทศไทย เพราะ
เป็นพืชเขตอากาศร๎อน  ชอบดินเหนียวผสมทราย  อากาศโปรํง  ไมํชอบที่รํมเงาบัง  เส๎นใยของฝูายดูด
ความชื้นได๎งํายเป็นตัวน าความร๎อนที่เร็วเหมาะส าหรับทอเป็นเครื่องนุํงหํมในเมืองร๎อนเราะเมื่อฝูายดูด
ความชื้นแล๎วความชื้นจะระเหยกลายเป็นไอ  ผู๎ที่สวมเสื้อผ๎าด๎วยผ๎าฝูายจะรู๎สึกเย็นสบาย  ฝูายจะปลูก
ในเดือนพฤษภาคมกับเดือนมิถุนายนหรือปลายเดือนกรกฎาคมตํอกับเดือนสิงหาคม  เพราะระยะเวลา 
4-5เดือนนี้เป็นฤดูฝน  จะชํวยให๎ฝูายรับฝนดี  พอประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม ฝูายก็จะ
แกํและแตกปุยการปลูกฝูายชาวนาจะปลูกไปพร๎อมๆกับการปลูกข๎าว  คือหวํานข๎าวในนาในขณะที่รอ
ให๎กล๎าโต  ก็จะท าการปลูกฝูายไปด๎วยคือ ปลูกในไรํหรือเนื้อที่ที่วํางตํอจากบริเวณบ๎าน  ซึ่งสามารถ
ดูแลได๎ท่ัวถึงเม่ือเสร็จจากการปลูกฝูายกล๎าในนาก็โตพอดีตํอจากนั้นก็ถอนกล๎าแล๎วด านาตํอไป  พร๎อม
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กันนั้นก็บ ารุงรักษาฝูายที่ได๎ปลูกไว๎ ระยะเวลาที่ใช๎ในการปลูกฝูายจนกระทั่งสามารถเก็บปุยฝูายได๎ใช๎
เวลาประมาณ 6-7 เดือน  ชาวบ๎านทุกครัวเรือนสามารถปลูกฝูายได๎แล๎วน าเส๎นใยมาทอเป็นผืนผ๎า
ส าหรับนุํงหํมและใช๎สอยในชีวิตประจ าวัน 
  1.2 เส๎นใยไหม ได๎จากตัว ไหมที่ เลี้ ยงตัว ไหมนั้นสํ วนมากเลี้ ยงกันในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคเหนือ และภาคกลาง  สํวนภาคใต๎นั้นก็มีการเลี้ยงกันบ๎าง  ชาวบ๎านเริ่มต๎น
จากการปลูกต๎นหมํอนส าหรับเป็นอาหารของตัวไหม  ตัวหมํอนขึ้นได๎ดีในดินเกือบทุกชนิด  ไมํวําจะ
เป็นดินดีดินคํอนข๎างเหลวก็ตาม  โดยหมํอนต๎องการชุํมชื้นเล็กน๎อยในระยะตั้งตัว  แตํเมื่อโตหมํอนจะ
ทนความแห๎งแล๎งได๎ดีพอสมควร  การเลี้ยงไหมตัวไหมเป็นสัตว๑ชนิดหนึ่งมีลักษณะคล๎ายตัวหนอน  เมื่อ
แกํตัวเข๎าจะชักใยหุ๎มตัวของมันเอง และตัวไหมจะอาศัยอยูํภายในนั้น  ชาวบ๎านจะเอาใบหมํอนที่หั่น
เป็นฝอยๆให๎ตัวไหมกินและเฝูาดูแลตัวไหมชักใย  ตัวไหมและใบหมํอนสามารถเลี้ยงและปลูกได๎ทุกบ๎าน  
ชาวบ๎านจะเอารังไหมมาสาวเพ่ือจะเอาเส๎นไหม  ตํอจากนั้นก็น าเส๎นไหมมาฟอก  โดยน ามาต๎ม ฟอก 
ด๎วยดํางเพ่ือขับให๎สีเส๎นไหมเดิมออก แล๎วน ามากวักเพ่ือท าให๎เส๎นใยไหมติดตํอกันเป็นเส๎นเดียวกัน
ตลอด  หลังจากนั้นก็น ามาย๎อมสี  แล๎วจึงน าไปทอเป็นผืนผ๎าตามที่ต๎องการ  เส๎นใยไหมมีคุณสมบัติ  
คือ ลื่น  มัน  และยืดหยุํนได๎ดี 
  1.3 เส๎นใยสังเคราะห๑ในปัจจุบันใช๎กันมากในทุกภูมิภาคสํวนหนึ่งเกิดจากความเจริญ
ทางด๎านเทคโนโลยีท าให๎  สามารถผลิตเส๎นใยชนิดนี้ขึ้นมาใช๎  เส๎นใยสังเคราะห๑ดังกลําวมีคุณสมบัติที่ดี
ในการทอ  เชํน  มีความเหนียวท าให๎ทอได๎งํายย๎อมสีติดดี  สีไมํตก  เมื่อทอเป็นผืนผ๎าแล๎วมีลักษณะ
คล๎ายไหม  ซักรีดและเก็บรักษางํายไมํยับ  มีความทนทาน หาซื้อได๎งํายมีหลายประเภท  หลายยี่ห๎อ  
หลายขนาด  ราคาไมํแพง  ดังนั้นหนํอยงานราชการที่ท าหน๎าที่สํงเสริมอาชีพให๎แกํประชาชน  ซึ่งเข๎าไป
สอนการทอผ๎าให๎แกํชาวบ๎านมักจะใช๎เส๎นใยประดิษฐ๑ หรือเส๎นในสังเคราะห๑  ท าให๎เกิดผ๎าทอที่ใช๎เส๎นใย
ชนิดนี้ขึ้นมากมาย  และได๎รับความนิยมจากผู๎ที่มีความรักงานหัตถกรรมด๎วยเหตุที่ราคาถูกกวําซื้อผ๎า
ไหมหรืออาจจะเห็นวําผ๎าไหมน ามาใช๎สมบุกสมบันไมํได๎  จึงหันมาใช๎ผ๎าจากใยสังเคราะห๑ดังกลําวแทน 
 2. แบ่งตามกรรมวิธีในการทอผ้า  กรามวิธีในการทอผ๎า  คือการกระท าให๎เกิดลวดลายบนผืน
ผ๎าในรูปแบบตํางๆ ทั้งที่ซับซ๎อนและไมํซับซ๎อน  แตํละกรรมวิธีการท าลวดลายนั้นมีชื่อเรียกที่แตกตําง
กันออกไป  ได๎แกํ 
  2.1 ผ๎ามัดหมี่  มีกรรมวิธีการท าให๎เกิดลวดลายโดยการย๎อมเส๎น และทอเป็นหลักโดย
การย๎อมเส๎นไหมหรือฝูายให๎ตํางโดยการผูกมัดให๎เกิดชํองวําง  สีไมํติด  การทอมัดหมี่ แตํละผืนต๎องใช๎
เวลาและความประณีต  จัดเรียงเส๎นไหมและฝูายให๎สม่ าเสมอคงที่  และกรรมวิธีต๎องเรียงล าดับ
กํอนหลังเพ่ือให๎เกิดลวดลายสวยงาม  ถูกต๎อง  ลวดลายก็จ าสืบตํอกันมาจากบรรพบุรุษ 
  2.2 ผ๎าจก  กรรมวิธีการทอจกเป็นการทอและปักผ๎าไปพร๎อมๆ กัน  การทอลวดลาย
บนผืนผ๎าด๎วยวิธีการเพ่ิมด๎วยเส๎นพุํงพิเศษเข๎าเป็นชํวง ๆ  ไมํติดตํอกันตลอดหน๎ากว๎างของผ๎า  การกระท า
โดยใช๎ไม๎หรือขนเมํนหรือนิ้วมือยกขึ้น  กลําวงํายๆ คือ การทอผสมปักกลายแตํแทนที่จะใช๎เข็มปักก็ใช๎
บนเมํนหรือไม๎แหลมๆ คํอยท าลวดลายไหมสอดสลับสีด๎าย 
  2.3 ขิด  เป็นผ๎าทอด๎วยกรรมวิธีใช๎ไม๎เขี่ยหรือสะกิดซ๎อนเส๎นด๎ายยืนขึ้นแล๎วสอดเส๎น
พํุงไปตามแนวเส๎นยืนที่ถูกจัดซ๎อนขึ้นนั้น  จังหวะการสอดเส๎นด๎ายพํุงท าให๎เกิดลวดลายเป็นรูปแบบ
ตํางๆ 
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  2.4 ผ๎าแพรวา  เป็นผ๎าทอมือกรรมวิธีการทอผ๎าเพื่อให๎เกิดลวดลายเป็นลักษณะ 
ผสมกันระหวํางลายขิดกับลายจก การท าผ๎าแพรวาต๎องมีหลายๆลายอยูํในผืนเดียวกัน 
  2.5 ผ๎ายกดอก  มีกรรมวิธีการทอให๎เกิดลวดลายโดยการยกตะกอแยกด๎ายเส๎นยืนแตํ
ไมํได๎เพ่ิมเส๎นด๎ายยืนหรือเส๎นด๎ายพํุงพิเศษเข๎าไปในผืนผ๎า และในบางครั้งการยกดอกจะมีการเพ่ิมด๎าย
เส๎นพํุงจ านวนสองเส๎นหรือมากกวํานั้นเข๎าไป 
 ลวดลายที่ทอจะเป็นลายที่เกี่ยวข๎องกับวิถีชีวิต  สิ่งแวดล๎อม และความเชื่อทางศาสนา  ซึ่ง
ได๎แกํ ปราสาท  ลายธรรมาสน๑  ลายสัตว๑  ลายพืช  ลายจากสิ่งของเครื่องใช๎และลายเรขาคณิต  ผ๎าทอ
อาจจะเรียกตามสถานที่ทอก็ได๎  เชํน  ผ๎าทอเกาะยอ  ผ๎าทอนาหมื่นศรี  ผ๎าทอพุมเรียง  ผ๎ายก
นครศรีธรรมราช  ผ๎าทอบ๎านไรํ  เป็นต๎น 
เครื่องมือและอุปกรณ์ทอผ้า 
 เครื่องมืออุปกรณ๑ทอผ๎า แบํงออกเป็น 2 จ าพวก คือ อุปกรณ๑การเตรียมด๎าย และเครื่องทอผ๎า 
 1.อุปกรณ๑การเตรียมด๎าย  ประกอบด๎วยสํวนตํางๆ คือ ดอหวิง (หรือดอกสวิง) ในหลอดค๎น 
(หรือลูกค๎น)  รางค๎น  หลักค๎น  ฟีม  ตะขอเกี่ยวด๎วยเครื่องรองตอนเข๎าฟืม  ลูกหัด  เพ่ือสํงด๎ายเวลาทอ  
ไม๎นัด  มีไว๎เพื่อกรอเข๎าไม๎ขัดด๎ายหรือไม๎ค้ า และเครื่องม๎วนด๎าย 
 2. เครื่องทอผ๎าที่ใช๎กันมี 2 ชนิด  กี่กระตุกและกี่โบราณ หรือเรียกวํา กี่มือหรือหูกพ้ืนเมือง  
แตํที่นิยมใช๎กันมากเป็นกี่กระตุกเพราะทอได๎เร็ว  สํวนกี่โบราณใช๎ส าหรับทอผ๎ายกที่ต๎องการประดิษฐ๑
ลวดลายพิถีพิถัน  กี่กระตุกหรือก่ีโบราณเป็นโครงสร๎างที่ใหญํของเครื่องมือที่ใช๎ทอทั้งหมดประกอบด๎วย 
ฟืม (ฟันหวี)เขาหูก (ตะกอหรือตระกอ)กระสวย รางกระสวย ไม๎แกนม๎วนผ๎า หลักม๎วนผ๎า คานเหยียบ
(ตีนเหยียบ) สายกระตุก(เชือกดึง)  ด๎ายยืน  หลอดด๎ายพํุง  ระหัดถักด๎าย  ผังและเครื่องมืออ่ืนๆ ที่แยก
จากเครื่องทอผ๎า  มีไนปั่นด๎าย  ใช๎ส าหรับปั่นด๎ายเข๎ากระสวย และกงล๎อปั่นด๎าน  ใช๎ส าหรับปั่นด๎ายยืน
เข๎าระหัดถักด๎าย 
วิธีการทอผ้า 
 วิธีการทอผ๎าแบํงออกเป็น 2 ตอน คือขั้นตอนการเตรียมเส๎นกํอนทอ และข้ันตอนการทอ 
 1.ขั้นการเตรียมเส๎นกํอนทอ  เส๎นด๎ายหรือไหมที่ใช๎ทอ  แบํงเป็น 2 ชนิด  พวกที่ขึงตึงไปตาม
ความยาวของผ๎าเรียกวํา “ด๎ายยืน” หรือ “ไหมยืน” สํวนที่ใช๎ขัดเส๎นด๎ายหรือไหมยืนเป็นมุมฉากไปตาม
ความกว๎างของผืนผ๎า  เรียกวํา “ด๎ายพํุง” หรือ “ไหมพํุง” การเตรียมเส๎นทอทั้ง 2 ชนิด  จึงมีวิธีการที่
แตกตํางออกไป  คือ 
  1.1 การเตรียมเส๎นยืน เส๎นไหมที่ ใช๎ เป็นเส๎นยืนสํวนใหญํจะใช๎ เส๎นไหมจาก
ตํางประเทศเพราะไหมพ้ืนเมืองเส๎นไมํเรียบเวลาทอจะติดฟันหวีท าให๎ขาดงําย  สํวนเส๎นด๎ายที่ใช๎เป็น
เส๎นยืนก็จะมีขนาดใหญํกวําด๎ายพุํง กระบวนการเตรียมเส๎นยืน  แบํงเป็นชั้นๆ คือ  การลงแปูงและการ
เข๎าหลอด การเดินด๎าย  การหวีด๎าย และการเก็บตะกอ 
  1.2 การลงแปูงและเข๎าหลอด  เส๎นไหมที่ฟอกขาวหรือย๎อมสีแล๎วจะถูกชุบด๎วยน้ าแปูง
แล๎วบิดให๎แห๎ง  กระตุกให๎เส๎นไหมกระจายแล๎วเอาไปผึ่งแดดให๎แห๎ง  เพ่ือให๎เส๎นไหมมีสีเรียบจากนั้นก็
เอาเส๎นไหมไปกรอเข๎าหลอดส าหรับการกรอ 
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  1.3 การเดินด๎ายเครื่องเดินด๎ายประกอบด๎วยรางส าหรับบรรจุหลอดด๎ายและแครํ
ส าหรับเดินด๎าย มีขนาดใหญํ เมื่อการเดินด๎ายเสร็จแล๎วไหมเส๎นยืนจะถูกปลดออกจากแครํขมวดให๎เป็น
ลูกโซํเพ่ือปูองกันไมํให๎เส๎นไหมพันกันแล๎วน าไปเก็บส าหรับการหวีตํอไป 
  1.4 การหวีหรือด๎าย  คือการแผํเส๎นด๎ายจากลักษณะเป็นก าให๎กระจายออกสม่ าเสมอ
กัน แล๎วม๎วนเก็บเข๎าแกนองกงพัดส าหรับตั้งบนกี่โดยเอาปลายข๎างหนึ่งของเส๎นไหมยืนสอดเข๎าไปในไม๎
อัดด๎าย การหวีด๎ายใช๎คนจ านวน 2 คน  คนหนึ่งท าหน๎าที่ม๎วนกงพัด อีกคนหนึ่งหวีด๎ายให๎เรียบ
สม่ าเสมอ เมื่อยืนถูกม๎วนเข๎ากงพัดแล๎วน าไปติดตั้ง และขึงบนกี่ส าหรับเก็บตะกอตํอไป 
  1.5 การเตรียมเส๎นพุํงการทอผ๎าไหมจะใช๎เส๎นไหมพ้ืนเมืองเป็นเส๎นพุํง สํวนเส๎นด๎ายพํุง
จะมีขนาดเล็กกวําเส๎นด๎ายยืน การเตรียมเส๎นด๎ายพํุงเริ่มด๎วยการกรอเส๎นด๎ายที่ฟอกและย๎อมสีแล๎ว 
(กลุํมหนึ่งเทํากับเส๎นไหม 15 ใจ ใจหนึ่งคือการหมุนกงไป 80 รอบ) แล๎วกรอเส๎นไหมบนสวิงเข๎าอัก (อัก
เป็นเครื่องส าหรับตัดด๎ายหรือไหมมีรูปคล๎ายระวิง ส าหรับหมุนพันด๎ายหรือไหมเป็นตอนๆตามล าดับ 
เส๎นใหญํเล็ก) กรอจากอักเข๎าหลอดด๎ายพุํงส าหรับใช๎ทอตํอไป 
 2. ขั้นตอนการทอผ๎ามีล าดับขั้นการทอ คือ 
  ขั้นที่ 1 ลับตะกอให๎ด๎ายยืนแยกออกจากกัน  โดยมีที่เหยียบอยูํข๎างลําง (ใช๎เท๎า
เหยียบ) เป็นการเปิดชํองวํางส าหรับให๎ “ด๎ายพุํง” ผํานเข๎าไปได๎ 
  ขั้นที่ 2 ใช๎มือพํุงกระสวยด๎ายพํุงให๎สอดไปตามหวํางด๎ายโดยมีชํองสอดกระสวยซึ่งท า
ด๎วยไม๎ 
  ขั้นที่ 3 ปลํอยเท๎าที่เหยียบเครื่องบังคับตะกอ  เพ่ือให๎ด๎ายพํุงรวมเป็นหมูํเดียว
ตามเดิม  กระทบฟันหวีโดยแรง  ฟันหวีจะพาด๎ายพุํงให๎เข๎ามาชิดกันเป็นเส๎นตรง 
  ขั้นที่ 4 เหยียบที่บังคับตะกออีกครั้งหนึ่ง  ซึ่งตรงกันข๎ามกับขั้นที่ 1 กระทบโดยแรง
อีกครั้งหนึ่ง จึงหุํงด๎ายพุํงเส๎นที่สองจะท าให๎ได๎ผ๎าเนื้อแนํนขึ้น 
 การกระแทกฟันหวีอยํางแรงหรือเบา  มีผลตํอความยาวของผ๎าที่ทอได๎และท าให๎ผ๎าเนื้อแนํน
หนาหรือบางได๎ (สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต๎ เลํม 5. 2529-2153) 
 จากการศึกษากระบวนการทอผ๎า  สรุปได๎วําวัตถุดิบในการทอผ๎านั้นแตํเดิมจากอดีตจะใช๎เส๎น
ใยฝูาย และเส๎นใยไหม  ที่เป็นวัตถุดิบธรรมชาติแตํในปัจจุบันนั้น  วัตถุดิบจากธรรมชาติเริ่มหาได๎ยาก
มากขึ้น  จึงหันมาใช๎เส๎นในสังเคราะห๑แทน แตํก็มีคุณสมบัติที่ดีในการทอมีความทนทานหาซื้อได๎งําย 
หมีหลายประเภทและราคาไมํแพง  รูปแบบการทอนั้นสํวนใหญํมีวิธีการและชื่อที่เรียกตํางกันออกไป
ตามลักษณะท๎องถิ่น  เชํน ผ๎ามัดหมี่  ผ๎าจก  ผ๎าขิด  ผ๎าแพรวา ผ๎ายกดอก  เป็นต๎น  เครื่องมือที่ใช๎ใน
การทอผ๎าเป็นเครื่องมือที่ท าได๎จากวัสดุธรรมชาติ เครื่องมือที่ส าคัญ  เชํน  กี่มือ หรือหูก  นับได๎วําเป็น
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นท่ีมีการถํายทอดกันมา และควรคําแกํการอนุรักษ๑ไว๎ 
 
รูปแบบการออกแบบลวดลายผ้า 
 ฟีนาลีน  สาริยา (2549.85-90) ได๎ก าหนดรูปแบบของการออกแบบลวดลายผ๎าไว๎ดังนี้ 
การออกแบบลวดลายผ๎าทั่วไปมี 4 รูปแบบ คือ 
 1. รูปแบบของลวดลายผ๎าประยุกต๑จากของจริง (Applied Objective) หมายถึงการออกแบบ
ลวดลายซึ่งได๎รับแรงดลใจจากความจริง ของจริง ผสมผสานกับความคิดสร๎างสรรค๑ของผู๎ออกแบบด๎วย
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วิธีการลด เพ่ิม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แตํลวดลายนั้นๆ ยังคงท าให๎ผู๎ดู บอกได๎วําเป็นลวดลายอะไร 
เชํน ลวดลายดอกไม๎ ลวดลายสัตว๑ ลวดลายมนุษย๑ 
 2. รูปแบบลวดลายผ๎าเรขาคณิต (Geometric) หมายถึง การออกแบบลวดลายผ๎าซึ่งได๎รับแรง
บันดาลใจจากรูปรําง รูปทรง ที่เกิดข้ึนตามกฎเกณฑ๑ทางคณิตศาสตร๑ซึ่งเป็นรูปรําง รูปทรงที่งํายตํอการ
จดจ า เชํน ลวดลายวงกลม ลวดลายวงรี ลวดลายสามเหลี่ยม ฯลฯ 
 3. รูปแบบลวดลายผ๎าจากความคิด (Idealistic) หมายถึง การออกแบบลวดลายผ๎า ซึ่งได๎รับ
แรงดลใจจากความคิด จินตนาการสิ่งแวดล๎อม ความเชื่อ หรือภาพที่ประกอบกันเป็นเรื่องราวตํางๆ 
เชํนลวดลายประจ าชาติ (ลายไทย) ลายจีน ฯลฯ ลวดลายวัฒนธรรมประเพณี (ลวดลายที่บันทึก
เรื่องราวกิจกรรมที่ปฏิบัติสืบตํอกันมาของแตํละท๎องถิ่นแตํละสังคม) 
 4. รูปแบบลวดลายผ๎าจากนามธรรม (Abstract) หมายถึง การออกแบบลวดลายซึ่งได๎รับแรง
ดลใจจากความรู๎สึกนึกคิด ในการถํายทอดของผู๎ออกแบบลวดลายเพียงเพ่ือให๎ผู๎ดูเกิดความรู๎สึกรับรู๎
ด๎วยความคิดค านึงลวดลายนั้นๆ ไมํสามารถท าให๎ผู๎ดูบอกได๎วํา เป็นลวดลายอะไร เชํน ลวดลายที่ดู
วุํนวายสับสน ลวดลายที่ดูราบเรียบ 
 จากการศึกษาข๎อมูลเกี่ยวกับลวดลาย  สรุปได๎วํา  ลวดลายที่ปรากฏบนผืนผ๎านั้นมีอิทธิพลมา
จากธรรมชาติและวัฒนธรรมการเลียนแบบจากพืช  สัตว๑  จินตนาการ  หรือ อิทธิพลทางศาสนา  
ขนบธรรมเนียมประเพณี  ความเชื่อ  ท าให๎มนุษย๑รังสรรค๑ลวดลายตํางๆ ขึ้นมาได๎อยํางสวยงาม  มีการ
พัฒนาปรับปรุงให๎เหมาะสม และดีข้ึนตามล าดับ 
 
8.ทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

การออกแบบ (Design)  หมายถึง การถํายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเป็นผลงานหรือ
วิธีการที่ผู๎อ่ืนสามารถมองเห็น รับรู๎ หรือสัมผัสได๎ เพื่อให๎มีความเข๎าใจในผลงานหรือวิธีการรํวมกัน การ
ออกแบบจึงไมํได๎มุํงเน๎นเฉพาะผลงานหรือชิ้นงาน แตํจะเน๎นถึงวิธีในการท างานตํางๆด๎วย การออกแบบ
จึงเป็นการใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑ทั้ง 4 ลักษณะ คือ ความคิดริเริ่ม ความคลํองในการคิด ความยืดหยุํน
ในการคิด และความคิดละเอียดลออ โดยเฉพาะความคิดริเริ่มนั้นจะมีสํวนส าคัญในการสร๎างและพัฒนา
ผลิตภัณฑ๑ใหมํที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงกลายเป็นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสมัยใหมํที่มี
ประโยชน๑ตํอมวลมนุษย๑ชาติ 

การออกแบบผลิตภัณฑ๑ (Product Design) คือการออกแบบสิ่งของเครื่องใช๎เพ่ือน ามาใช๎สอย
ในชีวิตประจ าวัน โดยเน๎นการผลิตจ านวนมากในรูปสินค๎าไปสูํผู๎บริโภค (Consumer) ในวงกว๎างโดย
รูปแบบและคุณภาพของผลิตภัณฑ๑จะเป็นปัจจัยส าคัญในการจูงใจผู๎บริโภคให๎เกิดความต๎องการและ
ยินดีที่จะจํายเงินเพ่ือซื้อผลิตภัณฑ๑นั้น การออกแบบผลิตภัณฑ๑มีปัจจัยส าคัญที่เกี่ยวข๎อง 4 ประการ 
ดังนี้ 

1. การออกแบบที่สัมพันธ๑กับคุณภาพของผลิตภัณฑ๑ การออกแบบผลิตภัณฑ๑ต๎องพิจารณาถึง 
คุณภาพของผลิตภัณฑ๑เป็นประการแรก เพ่ือจะได๎ออกแบบให๎ได๎ความคงทน ถาวร และเหมาะสมกับ
การใช๎งานผลิตภัณฑ๑นั้น เพราะการออกแบบจะต๎องค านึงถึงวัสดุที่ใช๎ อายุการใช๎งาน และคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ๑ไปพร๎อมกัน เพ่ือให๎ผลิตภัณฑ๑นั้นมีคุณภาพตามเปูาหมายของการผลิต 

2. การออกแบบที่สัมพันธ๑กับวัสดุและกระบวนการผลิตการออกแบบผลิตภัณฑ๑ประเภท 
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สิ่งของเครื่องใช๎เพ่ือให๎ได๎ผลิตภัณฑ๑จ านวนมากมีความจ าเป็นที่ต๎องใช๎เครื่องมือเครื่องจักรกล หรือ
เครื่องทุํนแรงอ่ืนๆ ดังนั้น ในการออกแบบจึงต๎องพิจารณาถึงวัสดุและกระบวนการผลิตไปพร๎อมกัน 
เพราะวัสดุอยํางหนึ่งอาจจะต๎องใช๎เครื่องมือเฉพาะอยํางใดอยํางหนึ่งเทํานั้น 

3. การออกแบบที่สัมพันธ๑กับความต๎องการของผู๎บริโภค หน๎าที่ใช๎สอยของผลิตภัณฑ๑แตํละ 
ชิ้นเป็นสิ่งจ าเป็นที่ผู๎ออกแบบจะต๎องพิจารณาและท าความเข๎าใจโดยเฉพาะหน๎าที่ใช๎สอยหลักของ
ผลิตภัณฑ๑นั้นๆ โดยพิจารณาใน 2 ประเด็น ดังนี้ 

- ความต๎องการที่สอดคล๎องกับชีวิตความเป็นอยูํเป็นความต๎องการที่เหมาะสม 
กับวัฒนธรรมและรสนิยมในการใช๎ผลิตภัณฑ๑นั้นๆ 

- ความสอดคล๎องกับสภาพเศรษฐกิจ ในกรณีที่ สภาพทางเศรษฐกิจอยูํใน 
สภาวะต่ ากวําการออกแบบผลิตภัณฑ๑ที่มีคุณภาพสูงจะกลายเป็นสินค๎าฟุุมเฟือย หรือเน๎นความงาน
ทางการออกแบบมากเกินไป ท าให๎ผลิตภัณฑ๑นั้นมีราคาสูง เป็นการออกแบบที่ไมํสอดคล๎องกับความ
ต๎องการของผู๎บริโภคในภาวะดังกลําว 

4. การออกแบบที่มีคุณคําทางความสวยงาม ผู๎ออกแบบผลิตภัณฑ๑นอกจากจะมีความคิด 
สร๎างสรรค๑เป็นประการส าคัญแล๎ว ยังต๎องตระหนักถึงความสวยงาม ความทันสมัยของชิ้นงานด๎วย 
ดังนั้นการออกแบบชิ้นงานแตํละชิ้นจะต๎องมีความประณีตบรรจง ผลิตภัณฑ๑ที่ได๎จึงจะมีคุณคําทางด๎าน
ความสวยงาม 

การออกแบบมีหลักการพ้ืนฐานคือ การใช๎องค๑ประกอบศิลป์ได๎แกํ จุด เส๎น รูปรําง รูปทรง 
น้ าหนักสี และพ้ืนผิว น ามาจัดวางเพ่ือให๎เกิดความสวยงาม โดยมีหลักการจัดวาง ดังนี้ 

1. ความเป็นหนํวย (Unit) ในการออกแบบชิ้นงานแตํละชิ้นงาน ผู๎ออกแบบจะต๎องคิด 
ภาพรวมของงานทั้งหมดให๎อยูํในหนํวยเดียวกัน เป็นกลุํมเป็นก๎อน หรือมีความสัมพันธ๑กันแล๎วพิจารณา
สํวนยํอยลงไปตามล าดับ 

2. ความสมดุล (Balancing) ความสมดุลหรือความถํวงเป็นหลักการทั่วไปของงานศิลปะ  
ความรู๎ทางสมดุลของงานเป็นความรู๎สึกและความคิดในเรื่องของความงามของสิ่งนั้นๆซึ่งหลักของความ
สมดุลแบํงออกได๎ 4 ประการ คือ 

- ความสมดุลในลักษณะเทํากัน (Symmetry Balancing) คือมีลักษณะเป็น  
ซ๎าย ขวา หรือบน-ลําง เป็นความสมดุลที่มองดูแล๎วเข๎าใจงําย 

- ความสมดุลในลักษณะไมํเทํากัน (Non-Symmetry Balancing) คือม ี
ลักษณะสมดุลกันในตัวเองโดยไมํจ าเป็นจะต๎องเทํากัน แตํมองแล๎วเกิดความรู๎สึกสมดุลกัน ความสมดุล
แบบนี้ผู๎ออกแบบจะต๎องทดลองดูให๎แนํใจในความรู๎สึกของผู๎พบเห็นอ่ืนๆ ได๎แกํ ความสมดุลที่เกิดใน
ลักษณะที่แตกตํางกัน เชํน ใช๎ความสมดุลตัวผิว แสง-เงา หรือสี เป็นต๎น 

- จุดศูนย๑ถํวง (Gravity Balance) การออกแบบวัสดุสิ่งของที่จะต๎องใช๎งาน 
ประเภทต๎องการการทรงตัว ผู๎ออกแบบจะต๎องค านึงถึงจุดศูนย๑ถํวงคือ ไมํโยกเอียงหรือรู๎สึกไมํมั่นคง
แข็งแรง ดังนั้น สิ่งใดที่ต๎องมีจุดศูนย๑ถํวง ผู๎ออกแบบจะต๎องระมัดระวังให๎มาก เชํน การออกแบบโต๏ะ 
และเก๎าอ้ีจะต๎องตั้งตรง ขาท้ังสี่ต๎องม่ันคงเทําๆกัน เป็นต๎น 

- ความสัมพันธ๑ทางศิลปะ (Relativity of arts) เป็นความรู๎สึกท่ีสัมพันธ๑กันจึง 
ต๎องพิจารณาขั้นตอนดังตํอไปนี้ 



51 
 

- การเน๎นหรือจุดสนใจ ผู๎ออกแบบจะต๎องมีจุดเน๎นให๎เกิดสิ่งที่ประทับใจแกํผู๎ 
พบเห็น จุดเดํนจึงควรมีเพียงจุดเดียว 

- จุดส าคัญรอง มีลักษณะคล๎ายกับจุดเน๎นแตํมีความส าคัญรองลงไปซึ่งอาจจะ 
เป็นรองสํวนที่ 1 หรือสํวนที่ 2 จุดส าคัญรองจะชํวยให๎เกิดความลดหลั่นของผลงานที่ออกแบบจน
กลายเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ๑ที่นําสนใจ 

3. จังหวะ (Rhythm) จากหลักการที่วําสิ่งใดที่สัมพันธ๑กันสิ่งนั้นๆยํอมมีจังหวะมีระยะ 
ความถี่-หํางในตัวมันเอง หรือในสิ่งแวดล๎อมที่สัมพันธ๑กัน อยูํ การเกิดจังหวะในการออกแบบจะใช๎เส๎น 
สี เงา ชํวงจังหวะของการตกแตํงแสงไฟ ลวดลายที่มีความสัมพันธ๑กัน เพ่ือให๎เกิดคุณคําทางความงาม 

4. ความแตกตําง (Contrast) ความรู๎สึกแตกตํางจะชํวยให๎มีการเคลื่อนไหวไมํซ้ าซากเกินไป  
หรือเกิดความเบื่อหนําย จ าเจ ผู๎ออกแบบ ยุคใหมํมักจะหาทางให๎เกิดความรู๎สึกขัดกันหรือตัดกัน เพ่ือ
เพ่ิมรสชาติจากความขัดกันในจุดใดจุดหนึ่ง 

5. ความกลมกลืน (Harmonies) เป็นการพิจารณาในภาพรวมของผลงานทั้งหมดแม๎จะมี 
บางอยํางที่แตกตํางกัน เชํน การใช๎สี การใช๎ผิว การใช๎เส๎นที่ขัดกัน เป็นต๎น ความรู๎สึกสํวนน๎อยนี้ถ๎าไมํ
ท าให๎สํวนรวมเสียหายก็ถือวําเกิดความกลมกลืนกันในสํวนรวม ความกลมกลืนที่เป็นพ้ืนฐานทางศิลปะ 
ได๎แกํ เส๎น แสง เงา รูปทรง ขนาด ผิว และสี  

แนวคิดในการออกแบบ 
สินีนาถ เลิศไพรวัน (2549: 11-13) กลําวถึงแนวคิดในการออกแบบหรือแรงบันดาลใจในการ 

ออกแบบได๎มาจาก 3 ประเด็นใหญํๆ คือ 
1. แนวคิดท่ีสืบเนื่องจากธรรมชาติ (Inspiration by Nature) หมายถึง สิ่งมีชีวิต 

และสิ่งไมํมีชีวิตธรรมชาติเป็นสิ่งที่มนุษย๑ไมํสามารถก าหนดได๎แตํจะเกิดขึ้นเองตามวัฏจักรของมันเอง
ปัจจุบันความเจริญของเทคโนโลยีมีมากข้ึน มนุษย๑จึงแสวงหาสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติ ด๎วยการใช๎เวลา
วํางทํองเที่ยวกับธรรมชาติ หลีกหนีจากตัวเมือง หํางไกลความเจริญและตึกอาคารบ๎านชํองที่แขํงกันสูง
ตระหงํานอยูํในเมือง ท าให๎มนุษย๑หันมาใช๎วัสดุธรรมชาติเพ่ือลดความตึงเครียดส าหรับการด าเนินชีวิตที่
เครํงเครียดดังนี้ 

- วัสดุทางธรรมชาติ ได๎แกํ ไม๎สามารถแยกได๎เป็น ต๎นไม๎ ทํอนไม๎ แทํนไม๎ กิ่งไม๎  
ไม๎อัด ด๎วยการน ามาประยุกต๑ใช๎กับเครื่องมือเครื่องจักรตํอไป 

- วัสดุประเภทกึ่งธรรมชาติ คือโลหะ ได๎แกํ ทอง เงิน ทองขาว เหล็ก ดีบุก  
ทองเหลือง ทองแดง อลูมิเนียม สแตนเลส ซึ่งเป็นผลผลิตที่มาจากธรรมชาติ ที่เป็นวัตถุดิบประยุกต๑ใช๎
กับการการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ โดยใช๎เครื่องจักรอุตสาหกรรมแทนแรงงานในการผลิต 

- วัสดุประเภทประยุกต๑ คือ วัสดุที่ไมํได๎เกิดจากธรรมชาติ เชํน พลาสติก น าไป 
หลอมแล๎วหลํอเป็นรูปรํางได๎ตามต๎องการ 

องค๑ประกอบทางการออกแบบ (Element of design) ที่มีอยูํในบรรยากาศภายนอกที่อยูํ 
อาศัย ท๎องฟูาเป็นสิ่งแรกที่มนุษย๑สัมผัส โดยเปรียบได๎กับบริเวณวําง (Space) รูปทรง (Form) ที่มีใน
ธรรมชาติ ได๎แกํ ทรงกลมของดวงอาทิตย๑ หรือทรงอิสระของก๎อนเมฆ หรือสี (Color) ที่อยูํรํวมกันอยําง
กลมกลืนในธรรมชาติที่มีความสวยสดงดงามและให๎ความสดชื่น การน าลวดลาย (Pattern) ที่เกิดจาก
ปรากฏการณ๑ทางธรรมชาติมาใช๎ ได๎แกํ ดวงดาวบนท๎องฟูา รํองน้ าไหลบนพ้ืนทราย แขนงของกิ่งไม๎ 
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ลายของเปลือกไม๎ นักออกแบบได๎น าความเป็นธรรมชาติสูํแรงบันดาลใจในการออกแบบซึ่งจะสามารถ
เห็นได๎ถึงความสมดุล (Symmetry) ในเรื่องตํางๆในการจัดองค๑ประกอบทางศิลปะ ได๎แกํ สี รูปรําง 
ความสัมพันธ๑ขององค๑ประกอบ การสํองกล๎องจุลทรรศน๑มักจะพบความสมดุลที่เสมอภาค (Bilateral 
Symmetry) ซึ่งเป็นสมดุลที่มนุษย๑คุ๎นเคย หรือการมองเห็นและรับรู๎เกี่ยวกับความสมดุลที่เป็นไปตาม
รัศมีของวงกลม (Radial Symmetry) ที่ได๎จากการผําเห็ดดูภาพตัด (Cross Section) ในพืชบางชนิด 
พบวํามีรูปทรงเกลียว (Spiral Form) โดยเกิดจากการพันกันของกิ่งก๎านสาขาของต๎นไม๎ หรือรูปทรง
เรขาคณิต (Geometrical Form) ที่ได๎จากโครงสร๎างของดอกไม๎ที่ประกอบด๎วยกลีบดอกที่มีลักษณะซ้ า
กัน กลีบดอกที่มีลักษณะซ้ ากันเป็นร๎อยเป็นที่มาของลวดลายทางคณิตศาสตร๑ และน าไปสูํโครงสร๎าง
ของงานออกแบบที่เป็นแบบอยํางในการยึดเหนี่ยวและเกาะเกี่ยวกันของธรรมชาติ ได๎แกํ โครงสร๎างที่
ได๎จากต๎นไม๎ ใยแมงมุม หรือการรวมตัวกันของเซลในรํางกายมนุษย๑เมื่อมองผํานกลํองจุลทรรศน๑ ใน
ขณะเดียวกัน สีของแมลง ผีเสื้อ ที่ธรรมชาติสร๎างสรรค๑ให๎แมลงนี้ต๎องซํอนตัว ปูองกันศัตรู หรือการที่มี
สีสดใสเพื่อเรียกร๎องความสนใจจากเพศตรงข๎าม 

1. แนวความคิดท่ีสืบเนื่องมาจากงานออกแบบพ้ืนบ๎าน (Inspiration by  
Vermicular Design) งานออกแบบพื้นบ๎าน หมายถึงงานออกแบบขั้นเบื้องต๎น ได๎แกํรูปแบบผลิตภัณฑ๑
ตํางๆทีป่ระดิษฐ๑ขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความต๎องการของมนุษย๑ในระยะแรกๆซึ่งสิ่งตํางๆเหลํานั้น อาจได๎
จากธรรมชาติ และตํอมามนุษย๑น ามาปรับปรุงและพัฒนา งานออกแบบพ้ืนบ๎านจึงรวมหมายถึงงาน
ออกแบบที่ท าอยูํเป็นประจ า หรือเป็นงานออกแบบจากภูมิปัญญาไทยที่ได๎มีการพัฒนาตํอๆกันมาเรียก
ได๎วํางานหัตถศิลป์คือการท าไปออกแบบไปไมํมีการวางแผนที่ชัดเจน งานประเภทนี้ผู๎ออกแบบและ
ผู๎ผลิตเป็นคนคนเดียวกัน แก๎ปัญหาในการประดิษฐ๑ไปเรื่อยๆ ท าให๎สามารถแยกออกได๎วําขั้นตอนใด
เป็นขั้นตอนออกแบบและขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนผลิต ทักษะของการออกแบบมาจากความเคยชินและ
ถูกสอนด๎านเทคนิคจากบรรพบุรุษตํอๆกันมา เมื่อเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงไปการออกแบบขั้น
พ้ืนฐานก็เปลี่ยนแปลงไปด๎วย ผู๎ผลิตก็ด าเนินการเปลี่ยนไป รูปแบบก็ผิดเพ้ียนไปจากงานเดิม งาน
ออกแบบพ้ืนบ๎านได๎ถูกปรับปรุงแปลงไปตามยุคสมัยตํอๆกันมา การเปลี่ยนแปลงบางอยํางมีสาเหตุมา
จากการแบํงระดับของผู๎ใช๎มากขึ้น ระดับฐานะมีระยะตั้งแตํจนถึงรวย ผลิตภัณฑ๑ตํางๆที่ได๎รับการ
ออกแบบจะมีผู๎บริโภคตํางกลุํมกันตามฐานะและพฤติกรรมความเป็นอยูํตํางๆงานออกแบบพ้ืนบ๎านนั้น
กลายเป็นวัตถุโบราณ (Antique) 

2. แนวความคิดท่ีสืบเนื่องจากเทคโนโลยี (Inspiration by Technology)  
เทคโนโลยีเกี่ยวข๎องโดยตรงกับการพัฒนาการทางวิทยาศาสตร๑และการน าพัฒนาการมาใช๎ประโยชน๑ให๎
มากที่สุดกับสิ่งประดิษฐ๑หรืองานปรับปรุง แนวคิดประเภทนี้มีรากฐานจากสิ่งที่พิสูจน๑ได๎จากข๎อมูลและ
หลักฐานทางการวิจัยอยํางมีระเบียบแบบแผนและขั้นตอน ทุกครั้งที่เริ่มต๎นนักออกแบบจะต๎องมี
ผู๎เชี่ยวชาญเฉพาะด๎าน ได๎แกํ วิศวกร นักการตลาด นักเขียนแบบ เพ่ือชํวยกันสร๎างสรรค๑ผลิตภัณฑ๑ให๎
ได๎ประโยชน๑สูงสุด โดยสามารถสรุปได๎วํา งานออกแบบที่สืบเนื่องมาจากเทคโนโลยีจะต๎องท างานกัน
เป็นทีม นักออกแบบจะสร๎างสรรค๑ผลงานให๎มีเสนํห๑ นําสนใจ และน า ใช๎สอย ดังนั้นการออกแบบ
เกี่ยวข๎องโดยตรงกับการตลาด การแขํงขันกับคูํแขํง งานออกแบบโดยสืบเนื่องจากเทคโนโลยีจะถูก
วางแผนและเก็บบันทึกอยํางมีระบบ จะต๎องมีแบบพิมพ๑เขียว หรือแพทเทิร๑นเก็บไว๎เป็นหมวดหมูํพร๎อม
ที่จะผลิตเป็นจ านวนมากๆ ได๎โดยไมํมีข๎อบกพร๎องใดๆ และเม่ือจะหันมาผลิตใหมํก็น ามาใช๎ได๎ทันที การ
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เก็บบันทึกจะบันทึกจะบันทึกรูปทรง ขนาด วัสดุ และรายละเอียดตํางๆ วิธีการตํอประกอบกันเพ่ือให๎
เข๎าใจในการผลิตเป็นเรื่องส าคัญ 

งานออกแบบที่สืบเนื่องมาจากเทคโนโลยี ในยุคต๎นๆท าขึ้นเพ่ือประโยชน๑ใช๎สอยที่เรียกกันวํา 
สิ่งประดิษฐ๑ (Invention) ตํอมาเม่ือสิ่งประดิษฐ๑ถูกผลิตในระบบอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมากขึ้นเพ่ือให๎
เหมาะกับคนในหลายๆกลุํม หลายระดับฐานะและความเป็นอยูํ ท าให๎การตกแตํงมีมากขึ้น ได๎แกํ เรื่อง
สีสัน องค๑ประกอบทางศิลปะ สินค๎าเสื้อผ๎าเครื่องแตํงกายก็เชํนเดียวกัน มีวิวัฒนาการในด๎านรูปแบบจะ
เป็นไปเป็นระยะๆ โดยอาศัยความต๎องการใช๎งานเป็นหลัก เมื่อมีการใช๎งานนอกบ๎านมากขึ้น ต๎องถือ
กระเป๋าไปไหนมาไหนจึงต๎องมีสายสะพายเพ่ือความปลอดภัย สาเหตุของความเปลี่ยนแปลงในชํวง
ปลายศตวรรษที่ 8 จะสืบเนื่องมาจากขนาดของธนบัตรและเศษสตางค๑ เครื่องส าอาง กุญแจ 
ผ๎าเช็ดหน๎า สมุดบันทึกขนาดเล็ก ปากกา และเมื่อปลายคริสต๑ศตวรรษที่ 1990 สินค๎ายี่ห๎อ พราด๎า
(Prada) ได๎ท าการออกแบบกระเป๋าถือสตรีแบบใส มองเห็นทะลุข๎างใน ซึ่งตํอมายี่ห๎อชาแนล(Chanel) 
ก็ผลิตกลํองใสมีโซํเป็นสํวนประกอบ จากนั้นมาการออกแบบกระเป๋าก็เริ่มท ากันแพรํหลายขึ้น เพ่ือไว๎
เก็บสัมภาระและเป็นการโชว๑ไปในตัวโดยถือเป็นสํวนหนึ่งของการแตํงกาย ต๎องให๎เข๎ากันได๎กับทั้ง
รูปแบบของเสื้อผ๎าด๎วย (สินีนาถ เลิศไพรวัน . 2549 : 11-13)  
 กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา 
 ในการออกแบบผลิตภัณฑ๑จากภูมิปัญญาท๎องถิ่น อาจมีกระบวนการที่แตกตํางจากการ
ออกแบบผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม ในชํวงต๎นทางของการออกแบบที่มุํงเม๎นรายละเอียดที่แตกตํางกันโดย
การออกแบบผลิตภัณฑ๑จากภูมิปัญญาท๎องถิ่น จะมุํงหาอัตลักษณ๑ ตะหนักถึงคุณคําของชุมชนหรือ
ท๎องถิ่นเป็นส าคัญ โดยมีกระบวนการดังนี้ 

8. การสร๎างแรงบันดาลใจจากภูมิปัญญาท๎องถิ่น (Inspiration & Appreciation) ซึ่งเป็น 
การศึกษาคุณคําเชิงรูปธรรม (Tangible) ได๎แกํ เส๎นสาย ลวดลาย รูปลักษณ๑รูปทรงสีสัน ตลอดจน
พ้ืนผิวและวัสดุ และคุณคําเชิงนามธรรมของผลิตภัณฑ๑ (Intangible) ได๎แกํ ความซาบซึ้งในเรื่องราว
คุณคําและ ความหมาย จิตวิญญาณที่แฝงอยูํในภูมิปัญญา ปรัชญาแนวคิด การแก๎ปัญญาเชิงความคิด 
และเชิงชํางอาจจัดรวบรวมอยูํในลักษณะของผังภาพแสดงอารมณ๑หรือ Mood board 

9. การรํางภาพเพ่ือศึกษาสัญญะรูปทรงจากมุมมองตํางๆ (Study & Sketch) ซึ่งข้ันตอนนี ้
ถือเป็นการมุํงเน๎นการศึกษารูปธรรมของผลิตภัณฑ๑ (Tangible) จากภูมิปัญญา 

10. การตัดทอนรายละเอียด พ้ืนผิว ลวดลายของรูปทรง ให๎เข๎าสูํโครงสร๎างรูปทรงที่มีความ 
เรียบงําย (Simplicity Form) โดย พิจารณาใช๎โครงสร๎างเรขาคณิต (Geometry Form) เป็นพ้ืนฐาน
เบื้องต๎นกํอนจะใช๎รูปทรงอิสระ(Abstract Form) ในรูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือสร๎างทางเลือก (Solution) ให๎
รูปทรง ในขั้นตอนนี้ยิ่งลด บทบาทสัญญะของรูปทรงรูปธรรม (Tangible) ให๎มีความเรียบงํายมากขึ้น 
เทําไหรํ จะเป็นการเพ่ิมบทบาทและความหมาย ให๎แนวความคิดของผลิตภัณฑ๑ใหมํให๎โดดเดํนมากขึ้น
เทํานั้น และยังชํวยเพิ่มทางเลือกในการออกแบบสร๎างสรรค๑รูปลักษณ๑รูปทรง ในกระบวนการถัดไปให๎มี
ความหลากหลาย และมีความเป็นสากล ขึ้นอีกด๎วยความเรียบงํายของรูปทรงนี้เอง จะชํวยให๎ผลงาน 
ออกแบบผลิตภัณฑ๑อยูํได๎นาน หลุดพ๎นจากชํวงเวลาในอดีต สูํปัจจุบันและสามารถคงอยูํได๎ยาวนานถึง
อนาคต 

11. การถํายทอดสัญญะรูปทรงสูํการจัดการรูปทรงองค๑ประกอบตํางๆ (Elements Design  
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And Principles)โดยถอดองค๑ประกอบตํางๆจากรูปทรงใหมํ เป็นลวดลายหรือเป็นพ้ืนผิว 
เปรียบเสมือนการเรียบเรียง องค๑ประกอบเสียใหมํ ปรับสัดสํวนใหมํ ประกอบสร๎างรูปลั กษณ๑ รูปทรง
ขึ้นใหมํ ให๎เกิดความรู๎สึกใหมํ บรรยากาศใหมํ เพ่ือสร๎างความแตกตําง ความเป็นปัจเจกหรือความมีอัต
ลักษณ๑ในขั้นตอน นี้จะเพ่ิมศักยภาพให๎กับงานออกแบบและชํวยขยายกรอบการออกแบบจากงาน
ออกแบบผลิตภัณฑ๑สูํงานออกแบบประเภท อ่ืนๆที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ในขั้ นตอนนี้อาจไมํ
จ าเป็น หากพอใจกับการตัดทอนรูปทรงกํอนหน๎าแล๎วขั้นตอนนี้จะ ปรับเปลี่ยนสัญญะรูปทรงและก๎าว
ผํานบรรยากาศเดิมๆ สูํนวัตกรรมการออกแบบสิ่งอ่ืนๆได๎อีกมากมายซึ่งถือเป็น การจัดเตรียม
องค๑ประกอบขั้นสูง เพ่ือใช๎ในการออกแบบ ทางกายภาพได๎อยํางกว๎างขวางซึ่งถือเป็นการขยายขอบเขต
ใน การท างานออกแบบสูํงานออกแบบประเภทอ่ืนๆตํอไปอยํางไร๎ขอบเขตจ ากัด เชํน การออกแบบ
กราฟฟิกการออกแบบอัตลักษณ๑ องค๑กรการออกแบบลวดลายผ๎า 

12. การออกแบบเพื่อประสานพฤติกรรมและประโยชน๑ใช๎สอยในรูปแบบใหมํ (Functional)  
จะเป็นขั้นตอนที่เน๎นการวิเคราะห๑ในขั้นตอนนี้จ าเป็นต๎องพิจารณาจาก ความสอดคล๎องของรูปทรงกับ
การใช๎สอยด๎วยโดยข๎นตอนนี้ อาจใช๎การพิจารณา ในประเด็นของ Osbom’s Checklist เพ่ือกระตุ๎นให๎
เกิดนวัตกรรมในการออกแบบผลิตภัณฑ๑ ได๎แกํ การเปลี่ยนวิธีใช๎การพลิกมุมมอง การเพ่ิมคุณสมบัติ 
การลดคุณสมบัติการแทนที่ด๎วยสิ่งใหมํการล าดับรูปแบบใหมํ การพลิกกลับและการผสมผสาน 

13. การผลิตต๎นแบบ (Prototype) เพ่ือตรวจประเมินและ ดูผลลัพธ๑ของการออกแบบในด๎าน 
ตํางๆ ได๎แกํ รูปลักษณ๑ ความสวยงาม ความสอดคล๎องกับพฤติกรรม ความเหมาะสม ของวัสดุการลด
ต๎นทุนการผลิต 

เพ่ือให๎เกิดนวัตกรรมใหมํในผลิตภัณฑ๑จากภูมิปัญญา การตรวจสอบและวิเคราะห๑ด๎วยแนวคิด 
Osbom’s checklist ซึ่งเป็นแนวคิดสร๎างความแตกตํางให๎กับผลิตภัณฑ๑หรือผลงานให๎นําสนใจโดยการ
สร๎างหัวข๎อค าถามให๎นักคิดได๎น าไปประกอบการสร๎างสรรค๑หรือพัฒนา 

1. เอาไปใช๎อยํางอ่ืน ได๎หรือไมํ 
2. ดัดแปลง ได๎หรือไม ํ
3. ปรับเปลี่ยน ได๎หรือไม ํ
4. เพ่ิม หรือขยาย ได๎หรือไมํ 
5. ลด-หด ได๎หรือไม ํ
6. ทดแทน ได๎หรือไม ํ
7. จัดใหมํ ได๎หรือไม ํ
8. สลับใหมํ ได๎หรือไม ํ
9. ผสม รวมใหมํ ได๎หรือไมํ 

 
9.เครื่องมือ และวัสดุ   อุปกรณ์ในการท าผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง 
 การใช๎เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ๑ในการท าผลิตภัณฑ๑เครื่องหนังมีความจ าเป็นมากเครื่องมือ
เป็นปัจจัยที่ส าคัญอยํางยิ่งที่ผู๎ปฏิบัติงานเครื่องหนังจะต๎องศึกษาหาความรู๎เกี่ยวกับการใช๎ให๎ถูกวิธี
เพราะเครื่องมือที่ใช๎ปฏิบัติงานเครื่องหนังบางชนิดมีลักษณะพิเศษของการใช๎   เมื่อผู๎ปฏิบัติงานเครื่อง
หนังมีความรู๎ในการใช๎เครื่องมือแล๎วจะท าให๎การปฏิบัติงานได๎รวดเร็ว และได๎ผลงานที่มีความสวยงาม 
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เครื่องมือที่ใช้ในการท าผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง 
 1. วงเวียน   วงเวียนที่ใช๎ในงานเครื่องหนังมีลักษณะเป็นปลายแหลมทั้งสองขา   มีน็อตล็อค
เพ่ือมิให๎เลื่อนได๎งํายใช๎ส าหรับการวัดระยะความกว๎างของหนังเพื่อให๎ขนานกันโดยรอบ หรือเพ่ือที่ใช๎วัด
ระยะตํางๆ ให๎มีขนาดเทํากัน 
 2. กระดูกงู  มีลักษณะเป็นเส๎นสามารถหักได๎   งอได๎   มีขนาดบอกเป็นเซนติเมตร  นิ้ว  
ด๎านบน   ด๎านลําง ใช๎ในการท าสํวนโค๎งของกระเป๋าในการตัดแพทเทริน 
 3. แผํนรองตัด  ใช๎ส าหรับการรองตัดแบบกระดาษ  แผํนรองตัดหนังมีหลายขนาด  มีตาราง
บอกระยะมีหนํวยเป็นเซนติเมตร   เส๎นตรงตามตารางสามารถใช๎วัด  ก าหนดขนาด และท าเป็นมุมฉาก 
90 ° ได ๎
 
 

 
 

      
               
                                      

 
 
 
 

ภาพที่ 2.12 เครื่องมือที่ใช๎ในการท ากระเป๋า 1 
1.แผํนรองตัด  2.กระดูกงู  3.วงเวียน  4. คัทเตอร๑   5.ฟุตเหล็ก 

ที่มา : ธวัชชัย   เทียนประทีป 
 

 4. คัทเตอร๑   ใช๎ในการตัดแพทเทริน   ใช๎ในการตัดหนัง   มีขนาดเล็กและขนาดใหญํ  ขนาด
เล็ก  จะมีปลาย 45° เหมาะส าหรับการใช๎การตัดหนัง   ขนาดปลาย 30° เหมาะส าหรับการใช๎การตัด
กระดาษ   ข๎อควรระวังในการใช๎คัทเตอร๑   คือ  ความคมของคัทเตอร๑และเศษใบคัทเตอร๑ที่หักแล๎วควร
เก็บไว๎ในที่ปลอดภัยเพื่อปูองกันอันตรายจากความแหลมคมของเศษใบคัทเตอร๑ 
 5. แปรงทากาว   ใช๎ส าหรับการทากาว   ลักษณะด๎านหน๎าจะเป็นขน   แปรงคล๎ายพํูกัน   มี
หลายชนิด   ขนาดเล็กใช๎ส าหรับทาพ้ืนที่เล็กๆ หรือใช๎ทาประกอบรูปทรงของกระเป๋าหลังจากการใช๎
งานแล๎วควรเช็ดให๎สะอาด แล๎วแชํในน้ ามันเบนซินเพื่อขนแปรงจะได๎อํอนนุํม 
 6. ฟุตเหล็ก   ใช๎ในการวัด  ขนาด  มีหนํวยเป็นนิ้วและเซนติเมตร  ความยาวของฟุตเหล็กที่
นิยมใช๎มี 3 ขนาด  คือ 12 นิ้ว  24 นิ้ว และ 36 นิ้ว   ใช๎คูํกับคัทเตอร๑   การตัดกระดาษ  การตัดหนังที่
เป็นเส๎นตรง 
 7. กรรไกรตัดหนัง   ใช๎ในการตัดหนัง   ลักษณะของกรรไกรตัดหนังมีลักษณะพิเศษด๎านหน๎า
เป็นสํวนที่โค๎งงอ   อีกด๎านหนึ่งไมํได๎โค๎งงอ   เวลาจับกรรไกรใช๎หัวแมํมือกดด๎านที่ไมํได๎โค๎งงอให๎มี
น้ าหนักเวลาตัด   เวลาตัดควรตั้งกรรไกรให๎ตั้งฉากกับพ้ืน 
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ภาพที่ 2.13 เครื่องมือที่ใช๎ในการท ากระเป๋า 2 
1. คัทเตอร๑  2. กรรไกรตัดหนัง  3.ค๎อนเหล็ก   4. แปรงทากาว   5. วงเวียน 

6. ปากกาวาดหนัง  7.ฟุตเหล็ก 
ที่มา : ธวัชชัย   เทียนประทีป 

 
 8. ค๎อนเหล็ก   มีลักษณะหัวมนนูน  สํวนอีกด๎านปลายจะเรียว   ด๎ามเป็นไม๎  ค๎อนเหล็ ก
ส าหรับงานเครื่องหนังถูกจ ากัดไมํให๎ใช๎งานหนักมากนัก   จึงมีน้ าหนักไมํมาก  ค๎อนเหล็กส าหรับงาน
หนังใช๎ในการทุบ  เพื่อพับหนังให๎แนํนใช๎ตอกอุปกรณ๑ และอะไหลํตํางๆ เกี่ยวกับงานเครื่องหนัง 
 9. เหล็กดุนลาย   มีลักษณะปลายแหลมคมด๎านหนึ่ง   อีกด๎านหนึ่งแบนคล๎ายเท๎าเหยียบด๎าน
ปลายแหลมใช๎ลอกลวดลาย  และใช๎จุดหาต าแหนํงตํางๆ ด๎านแบนใช๎ดุนหนังเพ่ือให๎ได๎ภาพที่ต๎องการให๎
นูนขึ้นมา 
 10. ชุดตอกกระดุมกิ๊ป   มีลักษณะเป็นแทํงกลม   สํวนที่เป็นแปูนรองตอกด๎านหัวกระดุมกิ๊ป
จะเป็นรอยบุ๐มรูปทรงกลม   ชุดตอกกระดุมกิ๊ป 1 ชุด  จะมี 3 ตัว  ชุดตอกกิ๊ปตัวผู๎  ชุดตอกกิ๊ปตัวเมีย 
และแปูนรองตอก 
วัสดุ-อุปกรณ์ในการท าผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง 
 วัสดุ  อุปกรณ๑ในการท าผลิตภัณฑ๑เครื่องหนังมีความจ าเป็นอยํางยิ่ง   การเลือกใช๎วัสดุอุปกรณ๑
ที่ดีมีความเหมาะสมกับงาน   ท าให๎ผลิตภัณฑ๑เครื่องหนังส าเร็จรูป   มีความสวยงาม   มีความคงทน 
และสามารถน าไปใช๎สอยได๎อยํางมีประสิทธิภาพ   วัสดุอุปกรณ๑ที่จ าเป็นในการท าผลิตภัณฑ๑เครื่องหนัง
มีดังนี ้
 1. หนังฟอกฝาด   เป็นหนังสัตว๑ที่เหมาะส าหรับการท างานประเภทหัตถกรรม  การตอกลาย 
การดุนลาย   การปั้มลาย  หนังฟอกฝาดมีเนื้อแนํน และมีความนุํม   การตอกลายควรใช๎หนังที่มีความ
หนากวําการดุนลาย   และการปั้มลาย 
 



57 
 

 
 

ภาพที่ 2.14  ลักษณะของหนังฟอกฝาด 
ที่มา : ธวัชชัย   เทียนประทีป 

 
 2. หนังฟอกโครม  เป็นหนังสัตว๑ที่เหมาะส าหรับการท างานประเภทงานอุตสาหกรรมตํางๆ  
เชํน  การท าผลิตภัณฑ๑กระเป๋า   รองเท๎า   เบาะเฟอร๑นิเจอร๑   ปัจจุบันหนังฟอกโครมมีหลายชนิด
ขึ้นอยูํกับกรรมวิธีการฟอก   และการค๎า  สามารถท างานได๎ทุกชนิดมีหลากหลายสีให๎เลือก   ราคา
คํอนข๎างสูง   ซื้อขายเป็นตารางเซนติเมตร และตารางฟุต 
 

 
 

ภาพที่ 2.15 ลักษณะของหนังฟอกโครม 
ที่มา : ธวัชชัย   เทียนประทีป 

 
 3. การดาษเทา-ขาว   ใช๎ส าหรับในการตัดแพทเทรินในการท าผลิตภัณฑ๑เครื่องหนัง แพทเทรินมี
สํวนส าคัญในการท าผลิตภัณฑ๑เครื่องหนังอยํางมาก  โดยเฉพาะในสํวนของขนาด   สัดสํวน  
สํวนประกอบตํางๆ ของผลิตภัณฑ๑   ความพอดีของแบบมีสํวนท าให๎เกิด   ความประหยัดในการใช๎หนัง
ท าผลิตภัณฑ๑เครื่องหนัง 
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 4. ปากกาวาดหนัง   ใช๎ในการวาดหนัง   ปากกาวาดหนังมีลักษณะพิเศษ  คือ  สามารถวาด
ลงบนหนังแล๎วสามารถลบออกได๎   สีที่วาดลงบนหนังจะมีสีเทา-เงิน  ปากกาวาดหนังหรือเรียกอีก
อยํางหนึ่งวํา  ปากกาคาร๑บอน 
 5. กาว  ที่ใช๎ในการท าผลิตภัณฑ๑เครื่องหนังมี 2 ประเภท  คือ  กาวในหรือเรียกกันวําซังกาว   
มีสํวนประกอบของยางพารา และน้ ามันเบนซิน   คุณสมบัติติดได๎แตํไมํคงทน   กาวนอกหรือกาวยาง   
เป็นกาวที่ติดแนํนทนทานมีสํวนผสมของสารเคมีตํางๆ  กับทินเนอร๑  การใช๎งานควรเลือกใช๎กาวที่
เหมาะสมกับงาน 
 6. ด๎าย   ด๎ายที่ใช๎ในการเย็บจักร และการเย็บมือ   ขนาดของด๎านมีความแตกตํางกัน   ด๎ายที่
ใช๎ในการเย็บมือจะมีขนาดใหญํกวําประมาณด๎ายเบอร๑ 6 ส าหรับด๎ายเย็บจักรสํวนใหญํใช๎ด๎ายไนลํอน   
มีหลายสีให๎เลือก   สํวนเบอร๑ด๎ายที่ใช๎ในการเย็บจักรที่นิยมใช๎เย็บงานทั่วๆ ไป คือ เบอร๑ 30 เบอร๑ 20 
เบอร๑ 15 และเบอร๑ 8 
 
 
 

         
        
 
    
 
        
        

 
 
 

ภาพที่ 2.16 วัสดุอุปกรณ๑ท่ีใช๎ในการท าผลิตภัณฑ๑เครื่องหนัง 
1. ซิ๊ป  2. กาว  3.ด๎าย   4. หวัเข็มขัด 

ที่มา : ธวัชชัย   เทียนประทีป 
 
 7. ซับใน   ซับในที่ใช๎ในการท าผลิตภัณฑ๑เครื่องหนังโดยเฉพาะผลิตภัณฑ๑กระเป๋านิยม   ใช๎ผ๎า
ก ามะหยี่   ผ๎าไนลํอน  หนังเทียมชนิดบาง หรือผ๎าฝูาย   ซับในจะอยูํสํวนภายในของกระเป๋า  ผ๎าซับใน
มีหลากหลายสี 
 8. ซิ๊ปที่ใช๎ในการท างานผลิตภัณฑ๑เครื่องหนังกระเป๋ามี 2 ชนิด  คือ  ฟันซิ๊ปที่ท ามาจากโลหะ 
และฟันซิ๊ปที่ท ามาจากไนลํอน   ซิ๊ปโดยทั่วๆ ไป มี 2 ขนาด  คือ ขนาดใหญํ  คือเบอร๑ 5  ขนาดเล็กคือ
เบอร๑ 3   ควรเลือกใช๎ซิ๊ปให๎มีความเหมาะสมกับการใช๎งาน 
 9. สีทาขอบ   เป็นสีที่ใช๎ในการทาหน๎าตัดของหนังให๎สวยงามและเรียบร๎อย   สํวนใหญํนิยม
ทาสีขอบให๎ตรงกับสีผิวของหนัง   ปัจจุบันมีสีทาขอบมีหลากหลายสีให๎เลือกใช๎ตามลักษณะของสีที่เป็น
สีของผลิตภัณฑ๑เครื่องหนังกระเป๋า 
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 10. วัสดุ-อุปกรณ๑   ที่ใช๎ในการตกแตํงหรือติดสํวนตํางๆ ของกระเป๋า (Accessories) ซึ่งอาจ
ประกอบไปด๎วย กระดุมกิ๊ป กระดุมแมํเหล็ก หมุดย้ าขนาดตํางๆ หัวเข็มขัดขนาดตํางๆ วัสดุ-อุปกรณ๑   
เหลํานี้จะน ามาติดในผลิตภัณฑ๑เครื่องหนังกระเป๋าขึ้นอยูํกับการออกแบบของการตกแตํง และ การ
ออกแบบเพื่อประโยชน๑ใช๎สอย (ธวัชชัย เทียนประทีป.2555:49-51) 
 
เครื่องเจียนหนัง (Skiving Machine) 
 เครื่องเจียนหนังหรือในโรงงานผลิตกระเป๋า  ผลิตรองเท๎า  อาจเรียกวํา  เครื่องปอกหนัง  
เครื่องเจียนหนังมีความส าคัญอยํางมากในการท าผลิตภัณฑ๑เครื่องหนัง   เพราะปกติหนังแตํละชนิดมี
ความหนาบางไมํเทํากัน   เครื่องเจียนหนังสามารถท าให๎หนังมีความหนาบางเทําโดยตลอด 
 การเจียนหนัง  คือ  การท าหนังให๎บางตามที่ต๎องการเพ่ือประโยชน๑ในการท าผลิตภัณฑ๑เครื่อง
หนัง   เครื่องเจียนหนังในปัจจุบันมี 2 ขนาด  คือเครื่องเจียนหนังขนาดเล็ก  เครื่องเจียนขนาดใหญํ
หรือเครื่องผําหนัง 
 เครื่องเจียนหนังขนาดเล็ก   ใช๎ระบบไฟฟูาเป็นตัวขับเคลื่อน   ใช๎มอเตอร๑ระบบคลัทซ๑ และไมํ
ใช๎ระบบคลัทซ๑   ใช๎เจียนหนังที่มีขนาดเล็ก   เจียนทั้งแผํนซึ่งมีขนาดไมํใหญํมาก   เจียนลาดเพ่ือการ
พับริม  เพ่ือการเย็บ   เพ่ือการทาบตํอหนัง หรือเจียนเฉพาะสํวนที่จะเจียนหนัง   เชํนเจียนเฉพาะตรง
กลางของหนัง  เฉพาะด๎านริมด๎านเดียว และเจียนหนังทั้งแผํน 
 

 
 

ภาพที่ 2.17 เครื่องเจียนหนังหรือเครื่องปอกหนัง 
ที่มา : ธวัชชัย   เทียนประทีป 

 
 เครื่องเจียนหนังขนาดใหญํหรือเครื่องผําหนัง (Splitting  Machine) ใช๎ระบบไฟฟูาเป็นตัว
ขับเคลื่อน   ใช๎มอเตอร๑ขนาดใหญํที่เป็นคลัทซ๑   ใช๎เจียนหนังหรือผําหนังที่มีขนาดใหญํได๎ที่มีหน๎ากว๎าง 
40-50 เซนติเมตร  เมื่อเจียนแล๎วหนังจะมีความหนา-บางเทํากันทั้งแผํนโดยตลอดเหมาะส าหรับท า
กระเป๋าใหญํ และกระเป๋าขนาดเล็กที่ต๎องการความเรียบร๎อยและคุณภาพสูง  ถ๎าต๎องการใช๎ในการเจียน
ลาด   เจียนทั้งแผํน หรือเจียนเฉพาะจุดต๎องท าแบบวางซ๎อนบนหนัง  แล๎วเจียนหนังไปครั้งเดียวจะได๎
ทั้งหมด   เครื่องเจียนหนังขนาดใหญํจะมีอยูํตามโรงงานหรือบริษัทที่มีขนาดใหญํที่ผลิตเครื่องหนัง
จ านวนมาก  ผลิตเครื่องหนังที่มีคุณภาพสูง 
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จักรเย็บหนัง (Sewing Machine) 
 การเย็บหนังในปัจจุบันสํวนใหญํใช๎เป็นแบบจักรอุตสาหกรรม   ใช๎ระบบไฟฟูามีมอเตอร๑
แบบคลัทซ๑   จักรเย็บหนังมีความส าคัญตํอการท างานผลิตภัณฑ๑เครื่องหนังอุตสาหกรรม   ชํางเย็บหนัง
จ าเป็นต๎องรู๎ถึงเทคนิคการใช๎จักรเย็บหนังอยูํในสภาพที่ใช๎งานได๎ดีเสมอ  และคงทนถาวร   การเรียนรู๎  
วิธีการใช๎จักรอุตสาหกรรม   นอกจากจะรักษาจักรอุตสาหกรรมให๎อยูํในสภาพที่คงทนถาวรแล๎วยังท า
ให๎การเย็บหนังได๎ผลดีอีกด๎วย 
ชนิดของจักรเย็บหนังแบบอุตสาหกรรม 
 1.จักรอุตสาหกรรมแบบพ้ืน  มีลักษณะเป็นพ้ืนสี่เหลี่ยมฐานเรียบ   ใช๎ขับเคลื่อนด๎วยมอเตอร๑
ไฟฟูาแบบระบบคลัทซ๑   ใช๎ในการเย็บหนังที่เป็นเส๎นตรง  เส๎นโค๎งได๎ดีและเหมาะส าหรับการประกอบ
รูปทรงที่ไมํสลับซับซ๎อนมาก   มีแบบตีนผีเดี่ยว และแบบตีนผีตะกรุย  ซึ่งมีลักษณะของตีนผี 2 ชิ้น   
ชํวยการผลักและสํงหนังแบบตีนผีตะกรุยสามารถใช๎ในการเย็บหนังที่มีความหนาได๎ดี 
 

 
 

ภาพที่ 2.18 จักรอุตสาหกรรมแบบพ้ืน 
ที่มา : ธวัชชัย   เทียนประทีป 

 
 
 2. จักรอุตสาหกรรมแบบกระบอก   ส าหรับจักรอุตสาหกรรมแบบกระบอก   มีแบบกระบอก
ตั้งและแบบกระบอกนอนขึ้นอยูํกับลักษณะของการใช๎งาน  การประกอบรูปทรงของผลิตภัณฑ๑เครื่อง
หนัง   จักรอุตสาหกรรมแบบกระบอกสามารถประกอบรูปทรงแบบสลับซับซ๎อนได๎   ท าให๎ผลงานผลิต
ที่ออกมามีประสิทธิภาพและมีความสวยงาม 
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ภาพที่ 2.19 จักรอุตสาหกรรมแบบกระบอก 
ที่มา : ธวัชชัย   เทียนประทีป 

 
10.ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 
 พฤติกรรมผู๎บริโภค  เป็นการศึกษาถึงการตัดสินใจซื้อสินค๎าและบริการของผู๎บริโภคแตํละคน
แตํละกลุํมวําใช๎เหตุผลอะไรเป็นเครื่องตัดสินใจในการแสวงหาสินค๎ามาสนองความต๎องการและได๎รับ
ความพึงพอใจมากที่สุดทฤษฎีพฤติกรรมผู๎บริโภคแบํงออกเป็น 2 ทฤษฎี ได๎แกํ 
 1. ทฤษฎีอรรถประโยชน๑เป็นทฤษฎีที่ศึกษาประโยชน๑ทางเศรษฐกิจที่ผู๎บริโภคจะได๎รับจากการ
บริโภคโดยการศึกษาความพอใจของผู๎บริโภคที่เกิดจากการบริโภคสินค๎าและบริการสิ่งใดสิ่งหนึ่งใน
ระยะเวลาหนึ่ง  โดยตั้งสมมุติในการวัดความพึงพอใจออกมาเป็นตัวเลข 
 2. ทฤษฎีเส๎นความพอใจเทํากัน  เป็นทฤษฎีที่อธิบายความพึงพอใจของผู๎บริโภคด๎วยการ
เปรียบเทียบบอกได๎แตํเพียงวําขอบสินค๎าหรือบริการนั้นๆ มากกวําน๎อยกวําหรือเทํากับสินค๎า หรือ
บริการชนิดอื่นๆโดยไมํสามารถระบุความแตกตํางออกมาเป็นตัวเลขได๎ 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Customer Behavior) 
 มีผู๎ให๎ความหมายของพฤตกิรรมผู๎บริโภคไว๎หลายทํานด๎วยกันได๎แกํ  
 เสรี  วงษ๑มณฑา (2548 : 32-46) กลําววํา พฤติกรรมบริโภคคือพฤติกรรมการแสดงออกของ
บุคคลแตํละบุคคลในการค๎นหา การเลือกซื้อ การใช๎ การประเมินผล หรือการจัดการกับสินค๎าและ
บริการ ซึ่งผู๎บริโภคคาดวําจะสามารถตอบสนองความต๎องการของตนเอง 
 ธงชัย  สันติวงษ๑ (2546: 4) ได๎ให๎ความหมายของ พฤติกรรมผู๎บริโภค (Customer Behavior) 
หมายถึง การบริโภคการแสดงออกของคนในฐานะผู๎บริโภคที่เกี่ยวข๎องกับการท ากิจกรรมตํางๆคือการ
จัดหา การบริโภคสินค๎าและบริการตํางๆ รวมถึงการก าจัดหรือทิ้งสิ่งที่ใช๎แล๎ว ทั้งนี้  การศึกษาจะมุํง
สนใจที่จะสืบค๎นให๎ทราบถึงเหตุผลวํา ท าไมและเพราะอะไร ผู๎บริโภคจึงเลือกซื้อสินค๎าและบริการนั้น
หรือตรานั้นๆ 
 ศิริวรรณ  เสรีรัตน๑ (2541)  กลําววํา พฤติกรรมผู๎บริโภค (Customer Behavior) หมายถึง
พฤติกรรมที่ผู๎บริโภคท าการค๎นหา การซื้อ การใช๎ การประเมินผล การใช๎สอยผลิตภัณฑ๑ และการ
บริหารซึ่งคาดวําจะสนองความต๎องการของเขา 
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 นที   บุญพราหมณ๑ (2546: ออนไลน๑) กลําววํา  การศึกษาพฤติกรรมผู๎บริโภคเป็นสิ่งส าคัญที่
จะท าให๎เข๎าใจพฤติกรรมและความต๎องการของผู๎บริโภค  ท าให๎สามารถสร๎างกลยุทธ๑ทางตลาดที่สร๎าง
ความพึงพอใจให๎แกํผู๎บริโภคและความสามารถในการค๎นหาทางแก๎ไขพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อ
สินค๎าของผู๎บริโภคในสังคมได๎ถูกต๎องและสอดคล๎องกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมาก
ยิ่งขึ้น  ที่ส าคัญจะชํวยในการพัฒนาตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ๑ของคุณให๎ดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง 
ประโยชน์ของการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค 
 1. ชํวยให๎นักการตลาดเข๎าใจถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าของผู๎บริโภค 
 2. ชํวยให๎ผู๎เกี่ยวข๎องสามารถหาหนทางแก๎ไขพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินค๎าของบริโภคใน
สังคมได๎ถูกต๎องและสอดคล๎องกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากยิ่งขึ้น 
 3. ชํวยในการพัฒนาตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ๑สามารถท าได๎ดีขึ้น 
 4. เพ่ือประโยชน๑มีการแบํงสํวนตลาด เพ่ือการตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภคให๎ตรงกับ
ชนิดของสินค๎าที่ต๎องการ 
 5. ชํวยในการปรับปรุงกลยุทธ๑การตลาดของธุรกิจตํางๆ เพ่ือความได๎เปรียบคูํแขํง 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค 
 จันทิมา  พรหมเกษ (2548: 4) กลําววํา การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมผู๎บริโภคท า
ให๎ทราบถึงสิ่งกระตุ๎นที่มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมผู๎บริโภค ซึ่งมีประโยชน๑ส าหรับนักการตลาด เพ่ือที่จะจัด
สํวนผสมทางการตลาดตํางๆ ให๎สามารถกระตุ๎นและสนองความต๎องการของผู๎บริโภคได๎อยํางถูกต๎องซึ่ง
สามารถแยกปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมผู๎บริโภค เป็นประเภทตํางๆ ได๎ดังตํอไปนี้ 
 1. ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Culture Factor) เป็นปัจจัยขั้นพ้ืนฐานในการก าหนดความ
ต๎องการและพฤติกรรมของมนุษย๑ วัฒนธรรม หมายถึง รูปแบบหรือวิถีการด าเนินชีวิตที่คนในสังคม
สํวนใหญํยอมรับ วัฒนธรรมแบํงออกเป็น วัฒนธรรมพ้ืนฐาน วัฒนธรรมยํอยและชั้นของสังคมโดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
  1.1 วัฒนธรรมพื้นฐาน (Culture) เป็นลักษณะพ้ืนฐานของบุคคลในสังคมซึ่งประกอบ
ไปด๎วยคํานิยม การแสดงออก การใช๎สิ่งของ 
  1.2 วัฒนธรรมยํอย (Subcultlure) หมายถึงวัฒนธรรมของแตํละกลุํมที่มีลักษณะเฉพาะ
และแตกตํางกัน ซึ่งมีอยูํภายในสังคมที่สลับซับซ๎อนเป็นตัวก าหนดการจ าแนกลักษณะและกระบวนการ
ทางสังคมเฉพาะอยํางยิ่งส าหรับสมาชิกในสังคมนั้นๆ 
  1.3 ชั้นทางสังคม (Social Class) เป็นการแบํงสมาชิกทางสังคมออกเป็นระดับฐานะ
ที่แตกตํางกันโดยสมาชิกทั่วไปถอดเกณฑ๑รายได๎ ฐานะทรัพย๑สิน หรืออาชีพ ในแตํละชั้นทางสังคมจะมี
ลักษณะอยํางเดียวกัน และสมาชิกในชั้นทางสังคมที่แตกตํางลักษณะตํางกันซึ่งการแบํงชั้นทางสังคม
เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจซื้อของผู๎บริโภค 
 2. ปัจจัยด้านสังคม (Social Factor) เป็นปัจจัยเกี่ยวข๎องในชีวิตประจ าวันและอิทธิพลตํอ
พฤติกรรมการซื้อลักษณะทางสังคมประกอบไปด๎วยกลุํมอ๎างอิง ครอบครัวบทบาทและสถานะของผู๎ซื้อ 
  2.1 กลุํมอ๎างอิง (References Group) คือกลุํมที่บุคคลเข๎าไปเกี่ยวข๎องด๎วยกลุํมนี้จะ
มีอิทธิพลตํอบุคคลในกลุํมทางด๎านการเลือกพฤติกรรมและการด ารงชีวิตรวมถึงทัศนคติและแนวคิดของ



63 
 

บุคคลความคิดเห็นและคํานิยมของบุคคลในกลุํมอ๎างอิงนักการตลาดใช๎กลุํมอ๎างอิงที่มีอิทธิพลตํอการ
ตัดสินใจของผู๎บริโภค 
  2.2 ครอบครัว (Family) บุคคลในครอบครัวถือวํามีอิทธิพลมากที่สุดตํอทัศนคติความ
คิดเห็น คํานิยมของบุคคล สิ่งเหลํานี้จะมีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการซื้อของครอบครัว 
  2.3 บทบาทและสถานะ (Roles and Statuses) บุคคลจะเกี่ยวข๎องกับหลายกลุํม 
เชํน ครอบครัว กลุํมอ๎างอิง และสถาบันตํางๆ บุคคลจะมีบทบาทและสถานะที่แตกตํางกัน ในแตํละ
กลุํมซึ่งต๎องวิเคราะห๑วําใครเป็นผู๎ริเริ่ม ผู๎ตัดสินใจซื้อ และผู๎ใช๎ 
 3. ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors) การตัดสินใจของผู๎ซื้อจะได๎รับอิทธิพลจากลักษณะ
สํวนบุคคลทางด๎านตํางๆ ประกอบด๎วย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได๎ อาชีพ 
การศึกษา 
 4. ปัจจัยทางจิตวิทยา (Psychological Factor) การเลือกซื้อของบุคคลทางด๎านจิตวิทยาถือ
วําเป็นปัจจัยภายในของผู๎บริโภค ที่มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการซื้อและการใช๎สินค๎าโดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
  4.1 แรงจูงใจ (Motivation) และทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว๑ (Maslow’s Theory 
of Motivation) การจูงใจเกิดขึ้นจาก แรงจูงใจหมายถึง ความต๎องการที่ได๎รับการกระตุ๎นจากภายใน
บุคคลที่ต๎องการแสวงหาความพอใจด๎วยพฤติกรรมที่มีเปูาหมาย หรือ อาจหมายถึงพลังสิ่งกระตุ๎นที่อยูํ
ภายในบุคคลซึ่งกระตุ๎นให๎บุคคลปฏิบัติ 
  4.2 การรับรู๎(Perception) เป็นกระบวนการซึ่งบุคคลได๎รับการเลือกสรรจัดระเบียบ
และตีความหมายข๎อมูลเพื่อสร๎างภาพที่มีความหมาย 
  4.3 ความเชื่อถือ (Beliefs) และทัศนคติ (Attitudes) ความเชื่อถือ หมายถึงความ
เข๎าใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งและลักษณะของเหตุการณ๑ทางกายภาพและสังคม สํวนทัศนคติเป็นความโน๎ม
เอียงในการเรียนรู๎ ที่ตอบสนองในลักษณะความพอใจหรือไมํพอใจตํอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
  4.4 การเรียนรู๎ (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมหรือความเข๎าใจ
ซึ่งเป็นผลจากประสบการณ๑ที่ผํานมาการเรียนรู๎ของบุคคลเกิดจากบุคคลได๎รับสิ่งกระตุ๎น ซึ่งผํานเข๎ามา
ตามความรู๎สึกนึกคิดและท าให๎เกิดการตอบสนองซึ่งทฤษฎีนี้เรียกวําทฤษฎีสิ่งกระตุ๎น-การตอบสนอง 
  4.5 ทฤษฎีความเข๎าใจ (Cognitive Theory) มีหลักเกี่ยวกับกระบวนการข๎อมูล การ
แก๎ปัญหาการให๎เหตุผลเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย๑ ทฤษฎีความเข๎าใจมุํงที่กระบวนการภายใน โดยเชื่อวํา
ความเข๎าใจของบุคคลเป็นสิ่งส าคัญในการเรียนรู๎ 
  4.6 แนวความคิดเก่ียวกับตนเอง (Self-Concept) หมายถึง ความคิดหรือความเข๎าใจ
ที่เกิดขึ้นภายในของบุคคลหนึ่ง 
  4.7 บุคลิกภาพ (Personality) เป็นลักษณะด๎านจิตวิทยาที่อยูํภายในตัวบุคคล ซึ่ง
ก าหนดและกระทบถงึวิธีการที่บุคคลตอบสนองตํอสิ่งแวดล๎อมของเขา 
บทบาทผู้บริโภคเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ 
 นที  บุญพราหมณ๑ (2546: ออนไลน๑) กลําววํา ผู๎บริโภคที่เกี่ยวข๎องกับการตัดสินใจซื้อมี
บทบาทท่ีแตกตํางกัน ดังนี้ 
 1. ผู๎ริเริ่ม  เป็นผู๎เสนอความคิดท่ีจะซื้อผลิตภัณฑ๑เป็นคนแรก 
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 2. ผู๎มีอิทธิพล เป็นผู๎มีบทบาทส าคัญที่จะให๎ค าแนะน าวําควรจะซื้อหรือไมํควรซื้อ  
 3. ผู๎ตัดสินใจซื้อ เป็นผู๎ที่ท าการตัดสินใจซื้อขั้นสุดท๎ายวําจะซื้อหรือไมํซื้อสินค๎า 
 4. ผู๎ซื้อ  เป็นผู๎ที่ท าการซื้อสินค๎า 
 5. ผู๎ใช๎เป็นผู๎บริโภคท่ีใช๎สินค๎าหรือการบริการนั้น 
 พฤติกรรมอ่ืนทั่วไป  ผู๎บริโภคกลุํมเปูาหมายมีพฤติกรรมอ่ืนที่ต๎องน ามาเป็นข๎อสังเกตอยํางไร
บ๎างบางกลุํมอาจมีความเชื่อท่ีแตกตํางกันซึ่งการเก็บข๎อมูลตามทฤษฎีสามารถท าได๎หลายวิธี คือ 
 1. การสัมภาษณ๑ คือการที่เราคุยกับผู๎บริโภคกลุํมเปูาหมายของเราโดยตรง 
 2. กลุํมตัวอยําง คือ การที่เราคุยกับผู๎บริโภคกลุํมเปูาหมายของเราโดยตรง 
 3. การสังเกต คือ การดูพฤติกรรมโดยทั่วไป พฤติกรรมการซื้อ 
 จากการศึกษาผู๎วิจัย สรุปได๎วํา  ผู๎บริโภค  คือบุคคลหรือกลุํมบุคคลที่ใช๎ประโยชน๑จากสินค๎า
ขั้นสุดท๎าย เพ่ือตอบสนองความต๎องการโดยตรงของบุคคลหรือกลุํมบุคคลผู๎นั้น 
 การศึกษาพฤติกรรมผู๎บริโภคท าให๎เข๎าใจกระบวนการและกิจกรรมตํางๆ ของบุคคลหรือกลุํม
บุคคลในการเสาะแสวงหา  การเลือก  การซื้อ  การใช๎ผลิตภัณฑ๑เพ่ือน ามาเป็นข๎อมูลในการสร๎างกล
ยุทธ๑ทางการตลาด สร๎างความพอใจให๎แกํผู๎บริโภค ซึ่งจะชํวยในการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ๑ 
 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมผู๎บริโภค  ท าให๎ทราบถึงปัจจัยที่สํงผลกระทบตํอ
พฤติกรรมผู๎บริโภค  ถ๎าสามารถท าให๎ผู๎บริโภคมีความเชื่อวําผลิตภัณฑ๑ของตนมีคุณภาพดีเดํนกวํา
ผลิตภัณฑ๑ของคูํแขํงขัน ถ๎าสามารถท าให๎ผู๎บริโภคมีทัศนคติที่ดีตํอผลิตภัณฑ๑ตนได๎  ผลิตภัณฑ๑นั้นยํอมมี
จินตภาพที่ดีอยูํในหัวใจของผู๎บริโภค  โอกาสที่ผลิตภัณฑ๑จะขายได๎ยํอมมีมากด๎วย  ซึ่งสามารถแยก
ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมผู๎บริโภคเป็นประเภทตํางๆ ได๎แกํ ปัจจัยด๎านวัฒนธรรม  ปัจจัยด๎าน
สังคม  ปัจจัยสํวนบุคคลและปัจจัยทางด๎านจิตวิทยา 
 
11.งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการออกแบบและพัฒนาวัสดุธรรมชาติแบบบูรณาการเพ่ือ
สร๎างผลิตภัณฑ๑กระเป๋าให๎กลุํม OTOP ในจังหวัดอํางทอง ผู๎วิจัยได๎ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข๎องตั้งแตํการเริ่มต๎น
การใช๎ภูมิปัญญา การออกแบบ ผลิตภัณฑ๑ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ๑ การวิจัยแบบมีสํวนรํวม และการ
ถํายทอดเทคโนโลยี มีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 
 การศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ๑หัตถกรรมไม๎แกะสลักเพ่ือเพ่ิมมูลคําทางเศรษฐกิจ  กรณีศึกษา : หมูํบ๎าน
แกะสลักบ๎านหลุก ต าบลนาครัว อ าเภอแมํทะ จังหวัดล าปาง กิตติพงษ๑ เกียรติวิภาค และคณะ (2558 :  
บทคัดยํอ) ได๎ศึกษา ผลิตภัณฑ๑ไม๎แกะสลักของชุมชนบ๎านหลุก  มีศักยภาพด๎านการผลิตสินค๎ามีความประณีต
และสวยงาม มีจุดเดํน  แกะสลักด๎วยชํางที่มีความช านาญ แตํสินค๎าไม๎แกะสลักกลับไมํเป็นที่นําสนใจ และไมํ
เป็นที่รู๎จักของคนทั่วไป  จึงเกิดแนวความคิดความตระหนักและมองเห็นแนวโน๎มของการตํอยอดและพัฒนา
ผลิตภัณฑ๑ไม๎แกะสลักโดยอาศัยทักษะภูมิปัญญาเชิงชําง  ทีมีความประณีตในชุมชนเป็นทุนเดิม  เพ่ือเป็นการ
ยกระดับผลิตภัณฑ๑ไม๎แกะสลัก และสํงเสริมการพัฒนาศักยภาพทางด๎านการตลาดของผลิตภัณฑ๑เพ่ือน าไปสูํ
การเพ่ิมมูลคําทางเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ๑ไม๎แกะสลักบ๎านหลุก  การสร๎างรายได๎และเพ่ิมขีดความสามารถ
ของชุมชนในการจ าหนํายผลิตภัณฑ๑  รวมทั้งสร๎างอัตลักษณ๑ของผลิตภัณฑ๑ไม๎แกะสลักบ๎านหลุกให๎เป็นที่รู๎จัก
ในตลาดวงกว๎างอีกด๎วยการออกแบบมีความมุํงหมายเน๎นถึงเรื่องราวและภาพลักษณ๑ท่ีนําจดจ า  โดยเน๎นไปที่
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ความหายาก  ทักษะชํางฝีมือและคุณคําดั้งเดิม  การสร๎างมูลคําจากความเรียบงํายเป็นการออกแบบเพ่ือใช๎
แนวทางทักษะที่ดั้งเดิมในการสร๎างสรรค๑ผลงานเพ่ือคงเอกลักษณ๑และลักษณะเฉพาะตัว  ท าให๎ผลิตภัณฑ๑ที่
ออกมามีคุณคําและมูลคําสะท๎อนขั้นตอนการผลิตผลงานที่เป็นทักษะชั้นยอด  การใช๎ศิลปะให๎น๎อยลงแตํคงมี
คุณคําในการจดจ า  มีการเปลี่ยนแปลง  มาสูํรูปแบบผลิตภัณฑ๑ที่มีความสวยงามและเน๎นประโยชน๑ใช๎สอย  
โดยใช๎พ้ืนผิวและลวดลายจากเครื่องมือแกะสลักให๎เกิดความหยาบกระด๎างและนุํมนวลผสมผสาน  เป็น
ตัวกระตุ๎นให๎เกิดอารมณ๑  ความรู๎สึกจากตัววัสดุกรอบแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ๑ 

1. Rustic-Modem คือ ความเรียบงําย  ความเป็นชนบท  ไมํมีความแตํงแต๎มความเป็นธรรมชาติ 
และความเป็นสมัยใหมํ 

2. มีคุณคําของธรรมชาติหรืองานหัตถกรรมมีเอกลักษณ๑และศิลปวัฒนธรรมของท๎องถิ่น  ยึดถือ 
แนวทาง เทคนิค ภูมิปัญญาดั้งเดิมในการสร๎างสรรค๑งานเป็นส าคัญ 

3. วัสดุและกรรมวิธีการผลิตของท๎องถิ่น 
4. ผลิตได๎จริง  ใช๎สอยดี  เหมาะสมกับวัสดุท๎องถิ่น 
5. มีความสวยงามและความนําสนใจ  รูปแบบแปลกใหมํ สะดุดตา 
การพัฒนาผลิตภัณฑ๑หัตถกรรมจากใบหญ๎าแฝกเพ่ือพัฒนาชุมชนให๎เข๎มแข็งตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  กรณีศึกษา: กลุํมผลิตภัณฑ๑หัตถกรรมจากใบหญ๎าแฝกจังหวัดพะเยามีวัตถุประสงค๑เพ่ือ
พัฒนาผลิตภัณฑ๑หัตถกรรมจากใบหญ๎าแฝก  ประเมินประสิทธิภาพการออกแบบผลิตภัณฑ๑ด๎านการตลาด  
เพ่ือให๎ได๎ผลิตภัณฑ๑ต๎นแบบที่สามารถน าไปผลิตได๎จริงในงานหัตถกรรมของกลุํมถอดองค๑ความรู๎เป็นต๎นแบบ  
วิธีการ  สํงเสริมการสร๎างกระบวนการเรียนรู๎ในการสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎กับผลิตภัณฑ๑ชุมชน  และพัฒนาชุมชน
ให๎เข๎มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช๎วิธีวิทยาการวิจัยแบบผสมระหวํางการวิจัยเชิงคุณภาพและ
การวิจัยเชิงปริมาณ  โดยใช๎การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวมของสมาชิกกลุํมผู๎ผลิตผลิตภัณฑ๑หัตถกรรม
จากใบหญ๎าแฝกจังหวัดพะเยา  เครื่องมือส าคัญที่ใช๎ในการเก็บข๎อมูล  คือ การสืบค๎นเอกสาร  การสัมภาษณ๑
เชิงลึกผู๎ให๎ข๎อมูลหลัก  การสัมภาษณ๑แบบมีโครงสร๎าง  การสังเกตแบบมีสํวนรํวม  ต๎นแบบผลิตภัณฑ๑
ประกอบแบบสอบถาม  แบบประเมิน การประชุม  การอบรม  การทดลองปฏิบัติ  โดยผํานกิจกรรมตํางๆ 
เชํนการจัดเวทีประชุมชี้แจง  การวางแผนก าหนดแนวทางพัฒนา  การท าผลิตภัณฑ๑ต๎นแบบ  และสรุปขยาย
ผลสูํสาธารณะ  โดยเน๎นกระบวนการมีสํวนรํวมของกลุํมผู๎ผลิตการวิเคราะห๑ข๎อมูลเชิงคุณภาพ  ใช๎การ
วิเคราะห๑เนื้อหา  วิเคราะห๑สังเคราะห๑เป็นกรอบแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
น ามาใช๎เป็นแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ๑จากใบหญ๎าแฝก  ข๎อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห๑คําสถิติพ้ืนฐาน  
ผลการวิจัยที่ส าคัญมีดังนี้  1. การพัฒนาผลิตภัณฑ๑หัตถกรรมจากใบหญ๎าแฝก  มีกรอบแนวปฏิบัติคือ การ
สร๎างผลิตภัณฑ๑ต๎องอยูํบนความพอประมาณ  มีเหตุผล และ มีภูมิคุ๎มกัน 2. ผลการประเมินความต๎องการ
ตลาดพบวํา  ผู๎บริโภคสนใจซื้อผลิตภัณฑ๑ตกแตํงบ๎านและเครื่องประดับสตรีมากที่สุดจึงได๎มีพัฒนาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ๑  จ านวน 9 แนวทาง  โดยค านึงถึงหลักการ 6 ด๎าน  คือ 
 1. ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  ผลิตภัณฑ๑สะท๎อนถึงภูมิปัญญาเพ่ือสืบทอดภูมิปัญญาหรือเทคโนโลยีท๎องถิ่น 
 2. ด๎านทรัพยากร  คือใช๎วัตถุดิบทรัพยากรตํางๆ อยํางคุ๎มคํา 
 3. ด๎านบริบท/วัฒนธรรม  คือ ด าเนินการไปพร๎อมกับวัฒนธรรมของชุมชน 
 4. ด๎านภูมิสังคม  ค านึงถึงภูมิสังคม  สภาพทางภูมิศาสตร๑  วิถีปฏิบัติของชุมชน  ควบคูํกับการ
พัฒนา 
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 5. ด๎านศักยภาพการผลิต  อยูํบนศักยภาพการผลิตของคน  สามารถแขํงขันกับคูํแขํงได๎ 
 6. ด๎านประโยชน๑การใช๎งาน  ใช๎งานได๎ดี  คุ๎มคํา  สํวนขั้นตอนการออกแบบและพัฒนามี 5 ขั้นตอน 
คือ1) การสร๎างความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑ใหมํ2) การกลั่นกรองความคิด3) การพัฒนาแนวความคิดและ
ทดสอบแนวความคิด4) การพัฒนาผลิตภัณฑ๑5) การทดสอบตลาด6) ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ๑  พบวํา  ผลิตภัณฑ๑ท่ีออกแบบได๎สะท๎อน  เอกลักษณ๑  บริบทวัฒนธรรม  ภูมิ
ปัญญาของท๎องถิ่น  ธรรมชาติของวัสดุ  และเป็นไปตามความต๎องการของตลาด (รจนา  จันทราสา. 2556 : 
บทคัดยํอ) 
 สุภาพร  ชาววัง (2552 : บทคัดยํอ) ได๎ท าการวิจัยเรื่องการประยุกต๑ใช๎ภูมิปัญญาพ้ืนบ๎านในการ
พัฒนาเครื่องจักสานเชิงพาณิชย๑   จังหวัดนครราชสีมา  พบวําในการพัฒนาผลิตภัณฑ๑เครื่องจักสานมีการ
พัฒนาด๎านวัตถุดิบที่หาได๎ในพ้ืนที่  มีการผลิตอยํางตํอเนื่องมีการน าเทคนิคในด๎านตํางๆ มาใช๎ใน
กระบวนการผลิต  เชํน  การคัดเลือกต๎นผักตบชวา  การย๎อมสี  มีการพัฒนาเพ่ิมมูลคําผลิตภัณฑ๑วัตถุดิบที่
ท าให๎มีคุณภาพ  ผู๎ผลิตต๎องมีความรู๎ในการคัดเลือกคุณภาพของวัตถุดิบ   สํวนการแปรรูปผลิตภัณฑ๑เน๎น
ความประณีต   สวยงาม  ความเหมาะสมกับการใช๎งาน  มาตรฐานผลิตภัณฑ๑กระบวนการผลิตตลอดจนการ
ถํายทอดภูมิปัญญาให๎มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ  ปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตเครื่องจักสานให๎มีจุดเดํน  มี
เอกลักษณ๑ซึ่งต๎องอาศัยความรู๎   ความสามารถ  และประสบการณ๑ด๎านการสํงเสริมการผลิตเครื่องจักสานให๎มี
การพัฒนาเชิงพาณิชย๑  โดยผลิตเครื่องจักสานที่เป็นเอกลักษณ๑ของชุมชนดังนั้นการพัฒนาเครื่องจักสาน
หวาย  ผักตบชวาให๎เป็นที่ต๎องการของผู๎บริโภค  ปัจจัยที่สํงผลให๎ประสบผลส าเร็จในการด าเนินงาน  ได๎แกํ  
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ๑ให๎มีความหลากหลาย และสามารถพัฒนางานหัตถกรรมเพ่ือการสํงออก  และ
แนวทางในการพัฒนางานหัตถกรรม โดยผลจากการศึกษาพบวํา  ในการพัฒนาผลิตภัณฑ๑เครื่องจักสาน  
มุํงเน๎นที่ประโยชน๑ใช๎สอยเป็นหลัก  สามารถใช๎ได๎กับการด ารงชีวิตประจ าวัน  ไมํวําจะเป็นเครื่องใช๎ตํางๆ 
ภาชนะบนโต๏ะอาหาร  ของประดับตกแตํงบ๎าน  แตํอยํางไรก็ตามรูปแบบผลิตภัณฑ๑เครื่องจักสานยังคงเน๎น
รูปแบบดั้งเดิมและรูปแบบใหมํผสมผสานกัน  คือ  แบบเรียบงํายและมีรูปแบบที่มีแนวคิดทางด๎านศิลปะ  แตํ
ยังคงสะท๎อนให๎เห็นถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมของสังคมเกษตรกรรม  โดยรูปแบบของผลิตภัณฑ๑จากเส๎นใยพืช
ได๎แกํ  หวาย  ผักตบชวา  กระจูด  ไม๎ไผํ  กก  ปาหนัน  ลาน  โดยน ามาท าเป็นผลิตภัณฑ๑ใช๎สอยโดยทั่วไป  
เชํน  กลํอง  รองเท๎า  กระเป๋าถือ  เป็นต๎น 
 เพ็ญนิภา   อินทรตระกูล. (2542 : บทคัดยํอ) ได๎ท าการวิจัย เรื่องการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ๑ผ๎า
ทอกลุํมทอผ๎าบ๎านก๎างปลา  ต าบลชัยพฤกษ๑  อ าเภอเมือง  จังหวัดเลย  มีวัตถุประสงค๑  เพ่ือศึกษาพัฒนา  
คุณภาพวัตถุดบิ  และกระบวนการผลิตผ๎าทอให๎มีมาตรฐานชุมชน  โดยใช๎ภูมิปัญญาชาวบ๎าน รํวมเทคโนโลยี
สมัยใหมํเพ่ือให๎เกิดผลดีตํอการพัฒนาเศรษฐกิจ  รากของชุมชนอยํางยั่งยืน  และไมํสํงผล  กระทบตํอสังคม  
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล๎อม  การวิจัยปฏิบัติการมีสํวนรํวมใช๎ได๎  กระบวน  การวิจัย  ที่มีวิธีการรวบรวม  
ข๎อมูลหลากหลายวิธี  เพ่ือให๎เกิดการเรียนรู๎รํวมกันของกลุํม  ได๎แกํการ  จัดเวทีชุมชน  การศึกษาดูงาน  การ
วิเคราะห๑ชุมชน   วิเคราะห๑กลุํมด๎วยเทคนิค SWOT การสัมภาษณ๑กลุํม  การสนทนากลุํม  สัมภาษณ๑เชิงลึก  
โดยใช๎แบบสัมภาษณ๑แบบไมํมีโครงสร๎าง  การอบรมเชิงปฏิบัติการ  และการสรุปบทเรียนรํวมกันระหวําง
นักวิจัยและสมาชิกกลุํมจ านวน 60 คน  การวิเคราะห๑ข๎อมูลเป็นแบบพรรณนาวิเคราะห๑จากการจัดเวที
กระบวนการคืนข๎อมูลให๎กับชุมชน  ผลการวิจัยพบวํา  กลุํมได๎พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบโดยเลือกซื้อวัตถุดิบที่มี
คุณภาพผู๎น ากลุํม  และสมาชิกกลุํมเห็นความส าคัญที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ๑ของกลุํมให๎มีคุณภาพโดยแก๎ไขการ



67 
 

ย๎อมสีไมํให๎ตกสี สีไมํซีดจาง และมีการออกแบบบรรจุภัณฑ๑ที่เป็นสัญลักษณ๑ของตนเอง  เพ่ือยกระดับ 
มาตรฐานผลิตภัณฑ๑ของกลุํม   สมาชิกมีความรู๎  ความเข๎าใจ และสามารถผสมผสานภูมิปัญญา  ท๎องถิ่นกับ
เทคโนโลยีสมัยใหมํ  ด๎านการย๎อมสี  การทอที่ถูกต๎องตามหลักวิชาการ ผลการวิจัย  ยังพบวําการพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ๑  ของกลุํมสํงผลตํอเศรษฐกิจของกลุํมในภาพรวม และน าไปสูํความเข๎มแข็งของกลุํมได๎ 
 สินีนาถ   เลิศไพรวัน. (2549 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาแนวโน๎มแฟชั่นที่นักธุรกิจสตรีไทย พิจารณาการ
เลือกใช๎และเลือกซื้อกระเป๋าหนังครอบคลุมทั้งด๎านรูปแบบ วัสดุ กรรมวิธีการผลิตและราคาโดยวิธีการผลิต
และราคา  โดยวิธีการเชิงส ารวจ  การวิเคราะห๑เอกสารเพ่ือหาแนวโน๎ม  แฟชั่นด๎านรูปแบบพ้ืนฐานและการ
วิเคราะห๑ข๎อมูลจากแบบสอบถามนักธุรกิจสตรีไทยในยํานธุรกิจ  อันดับแนวหน๎าของกรุงเทพมหานคร  
ผลการวิจัยพบวํา  สตรีนักธุรกิจของไทยนิยมในการเลือกซื้อสินค๎าที่มีรูปแบบทันสมัยโดยไมํเน๎นที่ตราสินค๎า
ตํางประเทศ   แตํมีความเห็นวํานักออกแบบเครื่องหนังของไทยควรให๎ความพิถีพิถันใช๎วัสดุที่ทนทานและไมํ
ลอก  ด๎านประโยชน๑ใช๎สอยสตรียุคนี้  ให๎ความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับชํองใสํของที่มีความจ าเป็นต๎องหยิบใช๎
สะดวก  ได๎แกํ  ชํองใสํ  โทรศัพท๑มือถือ  เครื่องส าอางและเศษสตางค๑  เรื่องราคาไมํได๎เป็นอุปสรรคการ
ตัดสินใจเลือกซื้อ 
 กรมสํงเสริมอุตสาหกรรม (2554 : 69) ได๎ท าการสรุปแนวทางที่ใช๎ในการพัฒนาสินค๎ากระเป๋าของ
แบรนด๑ “ลาบัว” (La Bua) ซึ่งเป็นแบรนด๑สินค๎ากระเป๋าสตรีที่ผลิตโดยคนไทย โดยเริ่มต๎นด๎วยการมองหาวํา
จะขายอะไร แล๎วสังเกตและกลั่นกรองจึงได๎กลุํมที่เปูาหมายนําจะเป็นผู๎หญิงที่มีรายได๎ เพราะซื้อของงํายซื้อ
บํอย และผู๎หญิงทุกคนที่ซื้อกระเป๋า จากนั้นจึงเริ่มสอบถามเก็บข๎อมูลถึงเหตุผล และวัตถุประสงค๑ที่ใช๎
กระเป๋า ปีหนึ่งๆ ซื้อกี่ใบ  สํวนใหญํเป็นแบบไหน  เชํน  กระเป๋าสะพายไหลํ  ที่หิ้วติดตัวใช๎เก็บของมีคํา  เชํน  
ใสํกระเป๋าสตางค๑ โทรศัพท๑มือถือ  กุญแจรถ  ใสํเอกสาร  หนังสือ  เครื่องส าอาง  หลังจากนั้นจึงตรวจดูสินค๎า
วํากระเป๋าแบบไหนที่นําจะตรงความต๎องการของกลุํมเปูาหมายทั้งกระเป๋าแบรนด๑เนม   กระเป๋าทั่วไปในงาน
แสดงสินค๎า  หรือกระเป๋าราคาถูกตามตลาด  เพ่ือดูตลาดกระเป๋าถือผู๎หญิงวํามีตลาดตํางกันอยํางไร   
จากนั้นจึงมาถึงการสร๎างตราสินค๎า (Brand Name) ให๎กับกระเป๋าให๎ออกแนวทันสมัย   ขณะเดียวกันก็มี
เอกลักษณ๑เป็นของตนเอง  จึงใช๎ชื่อ “ลาบัว” (La Bua) ฟังดูออกฝรั่งเศสซึ่งเป็นเพศหญิงก็จะใช๎ค าน าหน๎าวํา 
La ดังนั้น  กระเป๋าถือผู๎หญิงจึงใช๎ค าน าวําlaสํวนBua มาจากภาษาไทย  คือ  ใบบัวและดอกบัวมีความหมาย
เป็นดอกไม๎ไทยที่ใช๎บูชาพระ  จากนั้นศึกษาวําท าอยํางไรให๎สินค๎าที่ผลิตออกมาดูมีคุณคํามีความหมาย
นําสนใจ  มีจุดขายหรือ มีเรื่องราวที่จะสื่อถึงเลําถึงได๎กระเป๋า“ลาบัว” (La Bua) จึงมีรุํนหรือคอลเล็คชั่น  สื่อ
ถึงแบบ ความหมาย และจะผลิตเพียงรุํนเดียวไมํผลิตซ้ า เวลาพูดถึงรุํนหรือคอลเล็คชั่นของกระเป๋า  ลูกค๎าจะ
คิดวําท ามานาน  เป็นวิธีการที่มีผลทางด๎านจิตวิทยา  วัสดุและอุปกรณ๑ที่ใช๎ต๎องเป็นของดีมีคุณภาพ คือ 
ภาพลักษณ๑ดูดี  นามบัตร  โบรชัวร๑ ภาพลักษณ๑ของสินค๎า คือ สิ่งส าคัญที่เราต๎องลงทุนเพราะกระเป๋าถือเป็น
งานที่มีราคาแพง  ทุกอยํางที่เป็นองค๑ประกอบต๎องการความดึงดูด  ด๎วยเหตุผลของความดูดีจึงมีการท าบรรจุ
ภัณฑ๑เป็นถุงพิมพ๑ตราสินค๎า (Logo) “ลาบัว”  (La Bua) ให๎ลูกค๎าส าหรับเก็บกระเป๋าด๎วย  เป็นการหวังผลใน
แงํภาพลักษณ๑  ความประทับใจ และการจดจ าจากลูกค๎า 
 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ๑หัตถกรรมจักสานจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องสํวน
ใหญํจะให๎ความส าคัญกับเอกลักษณ๑เฉพาะตัวของท๎องถิ่นในสํวนของการแสดงออกถึงเอกลักษณ๑เฉพาะตัว
ของท๎องถิ่นนั้น  เรวัต  สุขสิกาญจน๑  ได๎กลําวไว๎วํา  ในสํวนของการแสดงออกถึงเอกลักษณ๑เฉพาะตัวของ
ท๎องถิ่น  ทั้งในเรื่องของรูปแบบและวัสดุเป็นสิ่งที่ต๎องท าการศึกษาและน ามาพัฒนาเป็นอยํางยิ่ง   เพราะจะ
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เป็นตัวบํงชี้ถึงเอกลักษณ๑เฉพาะถิ่นอีกชั้นหนึ่งวัสดุจึงเป็นสิ่งที่จะสะท๎อนให๎เห็นถึงการรู๎จักสร๎างสรรค๑งาน
หัตถกรรมให๎สอดคล๎องกับผลิตภัณฑ๑และการใช๎งาน  ความสวยงาม  ทุกอยํางล๎วนมีเหตุผลตํอกันโดยเฉพาะ
จากวัสดุธรรมชาติเป็นภูมิปัญญาที่สืบสานในการออกแบบที่มีมาช๎านาน  ความหลากหลายของทรัพยากรใน
แตํละภูมิภาคของประเทศไทยการเลือกใช๎อยํางเหมาะสม (เรวัต  สุขสิกาญจน๑. 2549 : 80-81) 
 การเพ่ิมมูลคําและการแสดงคุณคําทางความงามนั้น  จะแสดงออกมาในรูปแบบการใช๎ประโยชน๑
ความแตกตํางจากที่มีอยูํ  การประยุกต๑เพ่ือน ามาผนวกกับแนวคิดใหมํให๎สอดคล๎องโดยไมํเสียคุณคําเดิม
การบูรณาการความคิด  และรูปแบบกลายเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ที่ลงตัว  ดังเชํนงานวิจัยของ สุรเชษฐ๑  
ไชยอุปละ มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาความต๎องการของชํางผู๎ผลิต  ผู๎จ าหนํายและผู๎ที่สนใจผลิตภัณฑ๑ในการ
พัฒนารูปแบบโดยการประยุกต๑เส๎นผักตบชวากับวัสดุอ่ืน  ที่มีอยูํในแผนกหัตถกรรม  ศูนย๑ศิลปาชีพบางไทร  
พบวําวัสดุที่เป็นที่ต๎องการน าประยุกต๑รํวม  คือหนังในสัดสํวนของการผสมผสานผักตบชวา  ร๎อยละ 55  : 
หนังร๎อยละ 45 น าไปสูํความลงตัวของการออกแบบผลิตภัณฑ๑กระเป๋าสตรี (สุรเชษฐ๑  ไชยอุปละ. 2546 : 
บทคัดยํอ) 
 โครงการวิจัยถํายทอดความรู๎ด๎านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ๑หัตถกรรมท๎องถิ่น  มีลักษณะ
วิธีการที่ใกล๎เคียงกันในเรื่องของกระบวนการ  คือเริ่มตั้งแตํขั้นตอนแรกการส ารวจข๎อมูลรูปแบบผลิตภัณฑ๑
และพัฒนาคุณภาพของวัสดุ  การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ๑ขั้นตอนการอบรมถํายทอดความรู๎  ซึ่งเป็น
ขั้นตอนสุดท๎ายในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ๑เป็นการประมวลผลเผยแพรํและถํายทอดองค๑ความรู๎แกํ
สาธารณชน  หนํวยงานหรือผู๎ที่สนใจ  เพ่ือการสืบสานในอนาคตดังเชํน  โครงการถํายทอดความรู๎ด๎าน
ศิลปกรรมในงานหัตถกรรมท๎องถิ่น  ด าเนินการโดยคณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร (2543-2544) มี
วัตถุประสงค๑เพ่ือการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ๑จากกระดาษสา  วัสดุกระบวนการพัฒนากระดาษสาให๎
สอดคล๎องกับผลิตภัณฑ๑จ าหนํายในประเทศและตํางประเทศให๎เข๎าใจถึงปัญหาการพัฒนารูปแบบสินค๎าเพ่ือ
ใช๎องค๑ความรู๎ด๎านศิลปกรรมและการออกแบบผสมผสานกับภูมิปัญญาท๎องถิ่นสูํการออกแบบพัฒนาและ
สร๎างสรรค๑งานผลิตภัณฑ๑ให๎ตรงกับความต๎องการของผู๎บริโภค (คณะมัณฑนศิลป์. 2543.-2544 : บทคัดยํอ) 
 การศึกษาค๎นคว๎างานหัตถกรรมในประเทศไทยสํวนใหญํใช๎วัสดุที่มีอยูํในท๎องถิ่น  อาศัยองค๑ความรู๎ที่
ได๎จากภูมิปัญญา  มีเอกลักษณ๑เฉพาะตัว  กระบวนการถํายทอดจากรุํนหนึ่งสูํอีกรุํนหนึ่ง  ปัญหางาน
หัตถกรรมบางอยํางเริ่มสูญหายเนื่องจากขาดผู๎สืบทอด  เพราะต๎องใช๎ความช านาญ  ความประณีต  ความ
อดทน  ประกอบกับวัสดุในท๎องถิ่นเริ่มหายาก จึงมีความจ าเป็นที่จะต๎องพัฒนางานผลิตภัณฑ๑หัตถกรรมจาก
วัสดุธรรมชาติมาบูรณาการโครงการผสมผสานวัสดุแตํละท๎องถิ่น มาสร๎างเป็นผลิตภัณฑ๑ใหมํโดยการพัฒนา
รูปแบบตํางๆ ด๎านประโยชน๑ใช๎สอย  ด๎านความสวยงาม  ด๎านการน าไปใช๎เป็นผลิตภัณฑ๑อ่ืนๆ ที่มีความ
แตกตํางจากของเดิม  การสร๎างมูลคําเพ่ิมโดยการผสมผสานวัสดุธรรมชาติการออกแบบกระบวนการผลิต  
และการน าไปจ าหนํายการพัฒนาควรมีการถํายทอดความรู๎ด๎านการออกแบบ  การพัฒนาผลิตภัณฑ๑จากวัสดุ
ธรรมชาติมาบูรณาการเข๎ารํวมกันโดยอาศัยชุมชนในท๎องถิ่นเข๎ามามีสํวนรํวมในการปฏิบัติการพัฒนา
ผลิตภัณฑ๑  เพ่ือสร๎างความยั่งยืนให๎กับชุมชนที่ได๎รับการพัฒนาแล๎ว 
 สุภาภรณ๑เมียร๑แมน ( 2556: บทคัดยํอ)ได๎ท าการวิจัยเรื่องการวิจัยพัฒนารูปแบบและคุณคํา
ผลิตภัณฑ๑เครื่องปั้นดินเผาบ๎านเมืองกุงโดยการตํอยอดเทคนิคภูมิปัญญาท๎องถิ่นและฟ้ืนฟูเอกลักษณ๑ใน
การออกแบบมีวัตถุประสงค๑เพ่ือหาแนวทางการตํอยอดเทคนิคการตกแตํงเครื่องปั้นดินเผาเหมืองกุง  
อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหมํ  โดยน ามาประยุกต๑กับเทคนิคงานเครื่องปั้นดินเผารํวมสมัย  เพ่ือให๎
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เกิดการตกแตํงรูปลักษณ๑ใหมํที่มีความโดดเดํนหลากหลาย และมีคุณคําทางงานเครื่องปั้นดินเผา  
สามารถสร๎างตลาดและมูลคําเพ่ิมจากนั้นจึงทดลองสร๎างแนวทางการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ๑  ให๎
สนองประโยชน๑ใช๎สอยของผู๎บริโภคปัจจุบันได๎มากยิ่งขึ้นโดยเน๎นเอกลักษณ๑ท๎องถิ่นและเทคนิคภูมิ
ปัญญาที่น ามาตํอยอด  ท๎ายที่สุดจึงน าแนวทางที่ได๎มาถํายทอดสูํชุมชนด๎วยการจัดสัมมนา  อบรมเชิง
ปฏิบัติการ และนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ๑ของโครงการวิจัยรํวมกับผลิตภัณฑ๑ของสลําเหมืองกุงที่เป็น
ผลจากการฝึกอบรมงานวิจัยใช๎เวลาทั้งสิ้น 24 เดือน  โดยประชากรที่เข๎ารํวมการวิจัยฝึกอบรม
ประกอบด๎วยสมาชิกและผู๎น ากลุํมวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ๎านเหมืองกุง  จ านวน 37 
คน  เห็บข๎อมูลโดยวิธีการ  สังเกต  สัมภาษณ๑  เจาะลึก  สนทนากลุํมยํอย  และการทดลองใน
ห๎องปฏิบัติการ  การวิเคราะห๑ข๎อมูลและรายงานผลใช๎เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพผลการวิจัยพบวํา
แนวทางที่เหมาะสมในการตํอยอดเทคนิคตกแตํง และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ๑ประกอบด๎วย 3 
แนวทาง คือ1. ฟ้ืนฟูเอกลักษณ๑ของรูปทรง ลวดลาย และเรื่องราว2. ตํอยอดภูมิปัญญาเทคนิคการ
ตกแตํง  ด๎วยเทคนิคการกันลายรมควัน และใช๎เคลือบเป็นสํวนเสริม3. พัฒนารูปแบบโดยค านึงถึง  
ประโยชน๑ใช๎สอยรํวมสมัย  สํงเสริมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท๎องถิ่น  สนับสนุนการเป็นหมูํบ๎านทํองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม และใช๎คุณสมบัติพิเศษของดินเผาโดยทั้ง 3 แนวทางนี้  เป็นแนวทางที่ตํอเนื่องสนับสนุน
ซึ่งกันและกัน  ควรใช๎รํวมกันโดยปรับสัดสํวนให๎เหมาะสมกับประเภทของผลิตภัณฑ๑และกลุํมผู๎ บริโภค  
แนวทางที่ชาวเหมืองกุงตอบรับและพบวําท าได๎งํายที่สุด  คือแนวทางการฟ้ืนฟูเอกลักษณ๑ของรูปทรง
โดยที่แนวทางการพัฒนารูปแบบและแนวทางการตํอยอดภูมิปัญญาเทคนิคการตกแตํงนับเป็นเรื่องใหมํ  
ชาวบ๎านยังต๎องการให๎มีการอบรมเพ่ิมเติมและตํอเนื่อง  เพ่ือให๎เข๎าใจแนวคิดและเกิดความช านาญมาก
พอแตํผลสัมฤทธิ์ที่ได๎จากงานวิจัยครั้งนี้ที่ชัดเจน  คือการจุดประกายแนวคิดในการ “ตํอยอด” และ”
พัฒนา” ให๎แกํสลํารุํนใหมํของหมูํบ๎านได๎จากผลงานที่รํวมสํงเข๎าแสดงนิทรรศการที่จัดขึ้นเพ่ือแสดง
ผลงานที่ได๎จากโครงการวิจัยนี้ 
 ทัศนีพร  ประภัสสร(2553: บทคัดยํอ) ได๎ท าการวิจัยเรื่องการจัดการความรู๎การออกแบบ
ผลิตภัณฑ๑และศักยภาพธุรกิจชุมชน  ต าบลลวงเหนือ  อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหมํมี
วัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาความต๎องการของกลุํมอาชีพตํางๆ ในการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ๑  
การศึกษาศักยภาพของธุรกิจชุมชนและเพ่ือศึกษากลวิธีในการออกแบบผลิตภัณฑ๑  ขั้นตอนในการผลิต  
ทัศนคติ  สภาพแวดล๎อม  ต๎นทุนทางธรรมชาติที่สํงผลกระทบตํอรูปแบบของผลิตภัณฑ๑ รวมถึงเพ่ือ
วิเคราะห๑ศักยภาพด๎านการตลาด และการด าเนินงานด๎านธุรกิจของกลุํมอาชีพในชุมชนบนฐานหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว  เพ่ือพัฒนาชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนให๎
ยั่งยืนด๎วยกระบวนการการจัดการความรู๎  โดยใช๎ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานกันระหวําง  วิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพกับวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวมผลจากการวิจัยท าให๎ได๎โครงการการจัดการ
ความรู๎เพื่อพัฒนากลุํมอาชีพในด๎านการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ๑เพ่ือมุํงสูํมาตรฐานสินค๎าชุมชน  และ
พบวําชุมชนมีศักยภาพในการด าเนินธุรกิจบนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ๎าอยูํหัว  นอกจากนี้ยังพบวําสมาชิกของกลุํมอาชีพมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองให๎มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และมีความพร๎อมที่จะถํายทอดความรู๎ให๎กับคนรุํนตํอไปด๎วยความ
ภาคภูมิใจผลการวิจัยโดยใช๎กระบวนการการจัดการความรู๎  พบวํา  สมาชิกในกลุํมอาชีพทุกกลุํมมี
ความกระตือรือร๎นที่จะพัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพในการปฏิบัติงานของตนเพ่ิมขึ้น  มีการบันทึก
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องค๑ความรู๎ด๎านการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ๑ในรูปเอกสาร และ วีซีดี  เพ่ือใช๎เป็นเรื่องเลําในการ
จัดการความรู๎ตํอไป  นอกจากนี้ยังพบวํา  กลุํมอาชีพมีการพัฒนาขีดความสามารถในการแขํงขันโดย
รํวมกับเครือขํายวิสาหกิจ (Cluster) และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหมํได๎ท างานวิจัยใน
ชุมชนซึ่งเป็นประสบการณ๑ตรงที่นักศึกษาสามารถน าความรู๎ที่ได๎รับไปพัฒนาการเรียน  การท างานและ
การพัฒนาหมูํบ๎านของตน 
 สุกัญญา  ดวงอุปมาและคณะ (2556 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาการถํายทอดองค๑ความรู๎ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นการทอสื่อกก  มีวัตถุประสงค๑เพ่ือถํายทอดองค๑ความรู๎และทักษะการทอเสื่อกก  โดยท าการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวมและเก็บรวบรวมข๎อมูลโดยใช๎วิธีการศึกษาภาคสนาม (field study) กลุํม
ตัวอยําง (Sample)  ได๎แกํชาวบ๎านค าผา  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ๑  จ านวน 30  คน  ด๎วยวิธีการ
สุํมตัวอยํางแบบงําย (Simple random sampling) จากการศึกษาพบวําองค๑ความรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น
การทอเสื่อกกในอดีตจนถึงปัจจุบัน  ด๎านวัสดุและอุปกรณ๑  ด๎านกระบวนการทอเสื่อกก  ด๎านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ๑และการอนุรักษ๑ลวดลายการทอเสื่อกก  ควรให๎มีการสํงเสริมให๎ความรู๎และพัฒนา
ทักษะแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกัน  สํงเสริมความรู๎และพัฒนาทักษะให๎มีคุณภาพและมาตรฐาน  สามารถ
สร๎างรายได๎ให๎กับครัวเรือน  สังคม  ชุมชนเกิดความรัก ความสามัคคี  ตลอดจนการอนุรักษ๑ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นด๎านการทอเสื่อกกตํอไป 

จักรพันธ๑  โสมะเกษตริน (2559 : บทคัดยํอ) ได๎ท าการวิจัยเรื่องการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ๑จากผ๎าขาวม๎าเพ่ือใช๎กิจการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ  เพ่ือรวบรวมข๎อมูล
เกี่ยวกับแบบแผนการทอผ๎าขาวม๎า  ประโยชน๑ใช๎สอย และวิเคราะห๑ความงามของผ๎าขาวม๎าทอมือใน
จังหวัดศรีสะเกษ  ศึกษากรรมวิธีการผลิตผ๎าทอมือในจังหวัดศรีสะเกษในด๎านกระบวนการผลิต  การ
ออกแบบลวดลาย และการออกแบบผลิตภัณฑ๑  ผ๎าขาวม๎าทอมือ ในจังหวัดศรีสะเกษ และเพ่ือ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ๑จากผ๎าขาวม๎าทอมือ  ส าหรับใช๎ในกิจการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎศรี
สะเกษ  ผู๎วิจัยได๎แยกกลุํมตัวอยําง  ได๎แกํ  ผู๎รู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น หรือผู๎ที่มีความรู๎ และประสบการณ๑
ทั่วไปเกี่ยวกับผ๎าทอมือและการทอผ๎า  จ านวน 30 คน  ใช๎การสุมแบบเฉพาะเจาะจง  (Purposive 
Sampling) ผู๎ผลิตและผู๎จ าหนํายหัตถกรรมจากผ๎าทอมือ  จากกลุํมผู๎ผลิตหัตถกรรมผ๎าทอมือโดยตรง  
จ านวน 30  คน  และประยุกต๑ใช๎ผ๎าทอมือในงานหัตถกรรมตํางๆ จ านวน 60 คน  ใช๎การสุํมแบบ
เฉพาะเจาะจงผลการวิจัยพบวํา 
 1. แบบแผนการทอผ๎าขาวม๎า  ประโยชน๑ใช๎สอย และวิเคราะห๑ความงามของผ๎าขาวม๎าทอมือ
ในจังหวัดศรีสะเกษ  พบวํา  การทอผ๎าที่ก าหนดแบบแผนที่สืบทอดกันมาแตํบรรพกาลตั้งแตํลักษณะ
นิสัย  แนวความคิด  คํานิยม และภูมิปัญญาที่ได๎สั่งสมกันมา  การทอผ๎าจึงมีลวดลายสีสันอัน เป็น
เอกลักษณ๑เฉพาะแม๎วําวัฒนธรรมจากสังคมสมัยใหมํจะเปลี่ยนไปตามกระแสเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  
การเมืองและสังคม  แตํศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ๎านก็ยังคงมีความสัมพันธ๑กับวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต
เป็นเสมือน  การบันทึกเรื่องราวถํายทอดแกํชนรุํนหลังให๎ได๎เล็งเห็นคุณคําของงานศิลปหัตถกรรมที่
แท๎จริง  ผ๎าไมํเพียงแตํละใช๎สวมใสํเป็นอาภรณ๑ปกปิดรํางกายได๎เทํานั้น  ยังสามารถแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ๑ตํางๆได๎อีกมากมายไมํวําจะเป็น กระเป๋า  เข็มกลัด  พวงกุญแจ  ดอกไม๎ประดิษฐ๑  ผ๎าพันคอ  
หรือแม๎กระทั่วประโยชน๑ในการตกแตํง  สิ่งหํอหุ๎นเฟอร๑นิเจอร๑หรือเครื่องเรือน 
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 2. กรรมวิธีการผลิตผ๎าทอมือในจังหวัดศรีสะเกษ ในด๎านกระบวนการผลิต  การออกแบบ
ลวดลาย  และการออกแบบผลิตภัณฑ๑  ผ๎าขาวม๎าทอมือในจังหวัดศรีสะเกษ  พบวํา  ความผูกพันจาก
ต๎นรากประวัติศาสตร๑และวัฒนธรรมรํวมกันระหวํางไทยลาว  ไทยเขมรท าให๎ทั้งสองชาติพันธุ๑ มีการ
ยอมรับวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน  โดยเฉพาะอยํางยิ่งวัฒนธรรมลาวที่ มีความตํอเนื่องยาวนานและ
เข๎มขน๎ท าให๎ลาวเป็นผู๎ถํายทอดมากกวําเป็นผู๎รับ  รูปลักษณ๑ของปัจเจกที่สื่อออกทางวัฒนธรรมการแตํง
กายผ๎าทอในกลุํมตระกูลไทมีลักษณะสามารถแบํงแยกแยะออกเป็นกลุํมๆจากความแตกตํา งของ
ลวดลายและสีสันของผ๎า  ฉะนั้นลวดลายจึงเป็นเครื่องมือในการจัดประเภทกลุํมชาติพันธ๑และ
วัฒนธรรมได๎เป็นอยํางดี  ปรากฏการณ๑สากลของสงครามมนุษย๑ตั้งแตํระดับของสังคมดั้งเดิมจนถึง
สังคมระดับเมือง  คือ นับถือสัตว๑  บางสังคมยกยํองสัตว๑เป็นบรรพบุรุษ  เป็นสัญลักษณ๑ประจ าตระกูล
หลักฐานทางประวัติศาสตร๑ของไทยลาวปรากฏผลิตผลทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับงู  สัญลักษณ๑ส าคัญใน
สังคมลาวที่ปรากฏอยูํดาษดื่นในพ้ืนที่วัฒนธรรม  นาคเป็นความหมายของสังคมโดยเฉพาะศรัทธา
ดั้งเดิมของวัฒนธรรมถูกสร๎างบนพ้ืนฐานสุนทรียะทางศิลป์ความศรัทธาของสังคมและอุดมการณ๑ของ
มนุษย๑ที่มีความหมายสังคมแหํงความบริบูรณ๑  เทคนิคการทอ  การออกแบบลวดลายผ๎าเป็นการสร๎าง
ภาพในบริบททางสังคม  เป็นสื่อความหมายที่ตอกย้ าความเจริญทางสังคม  ลวดลายแตํละลายถูกจัด
อยูํบนผืนผ๎าที่เน๎นน้ าหนักความส าคัญแตกตํางกัน  ขนาดของลวดลายแสดงถึงความแตกตํางทางอายุ
และคุณคําความดีทางสังคม  หญิงสาวจะนุํงผ๎าซิ่นที่ลายตีนใหญํ  สํวนคนแกํนุํงลายเล็ก  คุณคําของ
หญิง  วัดขนาดจากขนาดลวดลายบนผืนผ๎าถ๎าผลิตลวดลายมากแสดงวําเป็นผู๎หญิงขยันจากที่กลําวมา
การผลิตผ๎าทอล๎วนอยูํบนพ้ืนฐานความคิดในเรื่อง  ความงาม  คุณคํา  และประโยชน๑ใช๎สอยซึ่งเกิดจาก
อิทธิพลและความเชื่อตํางหลํอหลอมให๎เกิดกระบวนการซึ่งได๎รับการพัฒนาจากบรรพกาลจนเกิดเป็น
เทคนิควิธีที่หลากหลายตอบสนองความต๎องการของคุณคําประโยชน๑ใช๎สอย 
 3. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ๑จากผ๎าขาวม๎าทอมือ  ส าหรับใช๎ในกิจการภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษพบวํา วัตถุดิบประเภทเส๎นใยที่น ามาผลิตเป็นผ๎าขาวม๎านั้นมีคุณสมบัติ
การต๎านทานแรงดึงดูด  เมื่อน ามาทอเป็นผืนท าให๎สามารถน ามาแปรรูปเป็นสินค๎าได๎ทุกชนิดจึงท าให๎
ผู๎วิจัย  ศึกษารูปแบบที่เหมาะสมเพ่ือน ามาใช๎ให๎สอดคล๎องกับความต๎องการเพ่ือให๎สอดคล๎องกับวิถีการ
ด ารงชีวิตของคนในมหาวิทยาลัย และการประดับตกแตํงอาคารของฝาก  ของใช๎  ของที่ระลึกล๎วนแล๎ว
เกิดจากคุณสมบัติของผ๎าที่ผํานการพัฒนา  ทั้งเส๎นใย  เทคนิคการย๎อม  เทคนิคการทอ และการ
ออกแบบผลิตภัณฑ๑ชนิดใหมํ  สอดคล๎องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ๑จากผ๎าขาวม๎าเพ่ือเพ่ิมมูลคําผลิตภัณฑ๑
ชุมชนบ๎านมํวง  จังหวัดอุดรธานี แสดงให๎เห็นวําการพัฒนาผลิตภัณฑ๑จากผ๎าขาวม๎ามีความจ าเป็นอยําง
ยิ่งที่จะต๎องศึกษา  ท าความเข๎าใจเกี่ยวกับผ๎าขาวม๎า  ทั้งการวิเคราะห๑ รูปแบบ  ลวดลาย  สีสัน 
 จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข๎องข๎างต๎นสรุปได๎วํา  สังคมไทยเป็นสังคมแบบชนบทมีการอยูํ
รํวมกันแบบชุมชนที่มีความเป็นเอกลักษณ๑ วัฒนธรรมและประเพณีรํวมกัน มีการถํายทอดทางสังคมใน
ครอบครัวทั้งทางตรงและทางอ๎อม  การพัฒนาผลิตภัณฑ๑สํวนใหญํเกิดจากภูมิปัญญาของมนุษย๑ในอดีต
ที่สะสมกันมาท าเพ่ือประโยชน๑ใช๎สอยในชีวิตประจ าวัน  แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันท าในเวลาวํางจาก
การท าอาชีพหลัก ท าได๎จ านวนมากๆจึงเกิดการซื้อขายและพัฒนาผลิตภัณฑ๑โดยหนํวยงานภาครัฐและ
เอกชน มาชํวยประยุกต๑การออกแบบเพ่ือให๎ได๎รูปแบบของผลิตภัณฑ๑ตรงกับความต๎องการของผู๎
จ าหนํายและผู๎บริโภค  เกิดการเรียนรู๎  การถํายทอดองค๑ความรู๎  สร๎างสรรค๑ผลงานพัฒนารูปแบบให๎มี
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ความสอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎บริโภคเป็นแนวทางในการสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎กับวัสดุธรรมชาติ
และสร๎างรายได๎เพ่ิมให๎กับชุมชนตํอไป 
 
 
 
 



 
 

 
 

บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการออกแบบและพัฒนาวัสดุธรรมชาติแบบบูรณาการเพ่ือสร๎างผลิตภัณฑ์
กระเป๋าให๎กลุํม OTOP ในจังหวัดอํางทอง ผู๎วิจัยได๎ด าเนินงานวิจัยเป็นขั้นตอนดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
 2. เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
 3. การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 4. การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 5. การวิเคราะห์ข๎อมูล 
 
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรคือผลิตภัณฑ์กระเป๋า 
 กลุํมตัวอยําง  ผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีที่ท าจากวัสดุธรรมชาติ  โดยการออกแบบ
รําง (Sketch Design) จ านวนแบบละ 6 แบบรําง การพัฒนารูปแบบ(Idea  development)จากแบบ
รําง 3 รูปแบบ  การเขียนแบบเพื่อการผลิต(Working  drawing)สรุปรูปแบบโดยผู๎เชี่ยวชาญ  ผู๎วิจัยท า
การสุํมกลุํมตัวอยํางแบบเจาะจง (Purposive  sampling) จากกลุํมOTOP ในจังหวัดอํางทอง ได๎กลุํม
สานศิลป์บางเจ๎าฉํา  กลุํมจักสานผักตบชวาบ๎านบางตาแผํน  กลุํมทอผ๎ามัดหมี่หน๎าวัดโบสถ์ และกลุํม
สตรีกระเป๋าหนังต าบลบ๎านแห เพ่ือน าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรี เป็นชิ้นงาน
ต๎นแบบ  จากนั้นสร๎างแบบสอบถาม ความคิดเห็นที่มีตํอผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากวัสดุธรรมชาติ ด๎านการ
ผสมผสานวัสดุ ด๎านประโยชน์ใช๎สอย  ด๎านความสวยงาม  และด๎านความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ 
 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้  ผู๎วิจัยได๎ใช๎การศึกษารูปแบบการสานผลิตภัณฑ์เดิม  ของกลุํม
สานศิลป์บางเจ๎าฉํา  กลุํมจักสานผักตบชวาบ๎านบางตาแผํน  กลุํมทอผ๎ามัดหมี่หน๎าวัดโบสถ์ และกลุํม
สตรีกระเป๋าหนังบ๎านแห วิเคราะห์ข๎อดี  ข๎อบกพรํอง  วิเคราะห์ปัญหา  การออกแบบและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์กระเป๋าสุภาพสตรีที่ท าจากวัสดุธรรมชาติ  น าข๎อมูลที่ได๎มาสูํการรํางแบบ  การออกแบบ  
การพัฒนาแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าสุภาพสตรีที่ท าจากวัสดุธรรมชาติ  และการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
ต๎นแบบ 
 การประเมินแบบรําง  ผู๎วิจัยได๎ประเมินแบบรําง  รํวมกับ กลุํมสานศิลป์บางเจ๎าฉํา  กลุํมจัก
สานผักตบชวาบ๎านบางตาแผํน  กลุํมทอผ๎ามัดหมี่หน๎าวัดโบสถ์ และกลุํมสตรีกระเป๋าหนังบ๎านแห แบบ
มีสํวนรํวมโดยการสัมภาษณ์  การสนทนา  การสอบถามข๎อคิดเห็น  ความเหมาะสมที่จะน าแบบรํางมา
สูํกระบวนการผลิต   โดยผู๎เชี่ยวชาญ 3 ทําน ด๎านการออกแบบ  ด๎านการผลิตผลิตภัณฑ์กระเป๋าโดย
การหารูปแบบที่เหมาะสมเพ่ือน าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต๎นแบบจริง  และสร๎างแบบสอบถามความ
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คิดเห็นความพึงพอใจตํอการออกแบบ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีที่ท าจากวัสดุ
ธรรมชาติ   ในด๎านการผสมผสานวัสดุ ด๎านประโยชน์ใช๎สอย  ด๎านความสวยงาม และด๎านความพึง
พอใจในผลิตภัณฑ์ 
 การสร้างแบบสอบถาม 
 1. ศึกษาเอกสาร  ต ารา  ทฤษฎี และงานวิจัย ที่เกี่ยวข๎องกับการออกแบบ และการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรี 
 2. ศึกษาการสร๎าง  รูปแบบ  ผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรี  สร๎างแบบสอบถาม  
ความคิดเห็น ความพึงพอใจ  ตํอการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากวัสดุ
ธรรมชาติส าหรับสุภาพสตรี ในด๎านการผสมผสานวัสดุด๎านประโยชน์ใช๎สอย  ด๎านความสวยงาม และ
ด๎านความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ 
 
3. การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติโดยยึด
หลักกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์มีล าดับขั้นตอนดังนี้ 
  1. วิเคราะห์ข๎อดี  ข๎อบกพรํองของผลิตภัณฑ์เดิม  วัสดุธรรมชาติ รูปแบบ  การสาน  
วิเคราะห์ปัญหา  สอบถาม  สัมภาษณ์  กลุํมสานศิลป์บางเจ๎าฉํา  กลุํมจักสานผักตบชวาบ๎านบางตา
แผํน  กลุํมทอผ๎ามัดหมี่หน๎าวัดโบสถ์ และกลุํมสตรีกระเป๋าหนังต าบลบ๎านแห เพ่ือน าไปสูํการออกแบบ
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติ 
  2. การออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากวัสดุธรรมชาติของกลุํม OTOP รูปแบบ  รูปรําง   
รูปทรง  การสาน  เพ่ือสร๎างผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีเป็นต๎นแบบ 
  3. ผลิตต๎นแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติ 
  4. ถํายทอดเทคโนโลยีด๎านความรู๎  ด๎านการออกแบบ  ด๎านการผลิต ผลิตภัณฑ์กระเป๋า
ส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติ ให๎กับ กลุํมสานศิลป์บางเจ๎าฉํา  กลุํมจักสานผักตบชวาบ๎านบางตา
แผํน  กลุํมทอผ๎ามัดหมี่หน๎าวัดโบสถ์ และกลุํมสตรีกระเป๋าหนังต าบลบ๎านแห 
  5. สอบถามความคิดเห็นความพึงพอใจของผู๎ผลิต  ผู๎บริโภค หรือผู๎สนใจผลิตภัณฑ์  ที่มี
ตํอ  การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติในด๎านการ
ผสมผสานวัสดุ ด๎านประโยชน์ใช๎สอย  ด๎านความสวยงาม  และด๎านความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ 
 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู๎วิจัยได๎ด าเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลดังนี้ 
 1.ท าการศึกษาและการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากภาคเอกสาร  ต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง  โดย
การรวบรวมข๎อมูล  การออกแบบผลิตภัณฑ์  แหลํงที่ผลิตผลิตภัณฑ์วัสดุธรรมชาติ  เพ่ือน าไปสูํการ
ออกแบบ 
 2. การเก็บข๎อมูลภาคสนาม  การลงพ้ืนที่ส ารวจ  การสังเกต  การสนทนา  การสัมภาษณ์  กับ
กลุํมสานศิลป์บางเจ๎าฉํา  กลุํมจักสานผักตบชวาบ๎านบางตาแผํน  กลุํมทอผ๎ามัดหมี่หน๎าวัดโบสถ์ และ
กลุํมสตรีกระเป๋าหนังต าบลบ๎านแห 
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 3. การเก็บรวบรวมข๎อมูล ขั้นตอนวิธีการผลิต  การผลิตผลิตภัณฑ์ต๎นแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋า
ส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติ 
 4. การเก็บรวบรวมข๎อมูล  แหลํงผลิตผลิตภัณฑ์วัสดุธรรมชาติ กลุํมสานศิลป์บางเจ๎าฉํา  กลุํม
จักสานผักตบชวาบ๎านบางตาแผํน  กลุํมทอผ๎ามัดหมี่หน๎าวัดโบสถ์ และกลุํมสตรีกระเป๋าหนังต าบลบ๎าน
แห เพ่ือจัดการฝึกอบรม  การถํายทอดเทคโนโลยีด๎านความรู๎  ด๎านการออกแบบ  ด๎านการผลิต
ผลิตภัณฑ์กระเป๋าสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติ 
 5. ขอความรํวมมือ  ในการตอบแบบสอบถาม  ผู๎ผลิต  ผู๎บริโภคหรือผู๎สนใจผลิตภัณฑ์  ที่เข๎า
มาเยี่ยมชมและซื้อสินค๎าในสถานที่จ าหนํายผลิตภัณฑ์ กลุํมOTOP ของจังหวัดอํางทอง ของกลุํมสาน
ศิลป์บางเจ๎าฉํา กลุํมจักสานผักตบชวาบ๎านบางตาแผํน กลุํมทอผ๎ามัดหมี่หน๎าวัดโบสถ์  และกลุํมสตรี
กระเป๋าหนังต าบลบ๎านแห 
 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎ใช๎วิธีการวิเคราะห์ข๎อมูลดังนี้ 
 1.วิเคราะห์วัสดุ รูปแบบการสานผลิตภัณฑ์เดิมของกลุํมสานศิลป์บางเจ๎าฉํา กลุํมจักสาน
ผักตบชวาบ๎านบางตาแผํน กลุํมทอผ๎ามัดหมี่หน๎าวัดโบสถ์ และกลุํมสตรีกระเป๋าหนังต าบลบ๎านแห  
เพ่ือหาข๎อดีข๎อบกพรํอง  วิเคราะห์ปัญหาออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรี
จากวัสดุธรรมชาติโดยการสังเกต  การสนทนาการสัมภาษณ์  กลุํมสานศิลป์บางเจ๎าฉํา กลุํมจักสาน
ผักตบชวาบ๎านบางตาแผํน กลุํมทอผ๎ามัดหมี่หน๎าวัดโบสถ์ และกลุํมสตรีกระเป๋าหนังต าบลบ๎านแห  
แบบมีสํวนรํวมในการพัฒนา  เพ่ือน าไปสูํการออกแบบ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับ
สุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติ 
 2.ออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนังสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติแบบมีสํวนรํวมโดยผู๎วิจัย
ออกแบบและผลิตภัณฑ์รํวมกับกลุํมสานศิลป์บางเจ๎าฉํา กลุํมจักสานผักตบชวาบ๎านบางตาแผํน กลุํม
ทอผ๎ามัดหมี่หน๎าวัดโบสถ์ และกลุํมสตรีกระเป๋าหนังต าบลบ๎านแห จ านวน 5 แบบ 
 3.การวิเคราะห์ข๎อมูลที่ได๎จากแบบสอบถาม   วิเคราะห์โดยใช๎โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
วิเคราะห์ข๎อมูลความคิดเห็นความพึงพอใจ ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในแตํละด๎าน รวม 4 
ด๎าน คือ ด๎านการผสมผสานวัสดุ ด๎านประโยชน์ใช๎สอย ด๎านความสวยงาม และด๎านความพึงพอใจใน
ผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์โดยการหาคําร๎อยละ คําเฉลี่ย(Mean) และคําความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard 
Deviation)เปรียบเทียบความคิดเห็นความพึงพอใจตํอการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋า
ส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติของกลุํมผู๎ผลิตกับกลุํมผู๎บริโภคหรือผู๎สนใจผลิตภัณฑ์ในแตํละด๎าน
รวม 4 ด๎าน ด๎านการผสมผสานวัสดุ  ด๎านประโยชน์ใช๎สอย ด๎านความสวยงาม และด๎านความพึงพอใจ
ในผลิตภัณฑ์วิเคราะห์ความแตกตํางโดยใช๎ ที-เทสต์(t-test) โดยระดับความคิดเห็นความพึงพอใจท า
เป็นรายด๎าน และภาพรวมทุกด๎านน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง   โดยแบํงเกณฑ์คํา
ระดับดังนี ้
 
 คําเฉลี่ย  4.50-5.00 หมายถึง   ความพึงพอใจระดับมากที่สุด 

คําเฉลี่ย  3.50-4.49 หมายถึง   ความพึงพอใจระดับมาก 
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คําเฉลี่ย  2.50-3.49 หมายถึง   ความพึงพอใจระดับปานกลาง 
คําเฉลี่ย  1.50-2.49 หมายถึง   ความพึงพอใจระดับน๎อย 
คําเฉลี่ย  1.00-1.49 หมายถึง   ความพึงพอใจระดับน๎อยที่สุด 

 ผู๎วิจัยได๎ด าเนินการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติ
ของกลุํม OTOP ในจังหวัดอํางทองจ านวน 4 กลุํม โดยมีขั้นตอนในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติดังนี้ 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ภาพที่ 3.1 ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑก์ระเป๋า 
ส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติ 

ส ารวจวิเคราะห์ข๎อดี ข๎อบกพรํอง ของผลิตภณัฑเ์ดิม 
ของกลุํม OTOP ในจังหวัดอํางทองจ านวน 4 กลุํม 

วิเคราะห์ปัญหาการออกแบบและการพัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุ
ธรรมชาติ จากการสังเกต   การสนทนาการสัมภาษณ์ประธานกลุํมของกลุํมสานศิลป์บางเจ๎าฉํา กลุํม
จักสานผักตบชวาบ๎านบางตาแผํน กลุํมทอผ๎ามัดหมี่หน๎าวัดโบสถ์ และกลุํมสตรีกระเป๋าหนังต าบลบ๎าน
แหแบบมีสํวนรํวมในการพัฒนา 

ก าหนดแนวทางการออกแบบและการพัฒนาพัฒนาของกลุํมสานศิลป์บางเจ๎าฉํา กลุํมจักสานผักตบชวา
บ๎านบางตาแผํน กลุํมทอผ๎ามัดหมี่หน๎าวัดโบสถ์ และกลุํมสตรีกระเป๋าหนังต าบลบ๎านแหผลิตภัณฑ์
ผักตบชวา  โดยการออกแบบรํางและการเขียนแบบ   แบบมีสํวนรํวมกับกลุํมOTOPเพื่อสร๎างเป็น
ผลิตภัณฑ์ต๎นแบบ  เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติ จ านวน 5 แบบ 

การถํายทอดเทคโนโลยี  ความรู๎และทักษะด๎านการออกแบบ  ด๎านการผลิตเพื่อการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภณัฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวสัดุธรรมชาติ ให๎กับกลุํมสานศิลป์บางเจ๎าฉาํ กลุํมจักสานผักตบชวาบ๎าน

บางตาแผํน กลุมํทอผ๎ามดัหมี่หน๎าวัดโบสถ์ และกลุมํสตรีกระเป๋าหนงัต าบลบ๎านแห 

ประเมินผลผลิตภณัฑ์กระเปา๋ส าหรับสุภาพสตรีจากวสัดุธรรมชาติ ทีไ่ด๎รับการพัฒนาแล๎วในดา๎น
การผสมผสานวสัดุ ด๎านประโยชน์ใช๎สอย  ด๎านความสวยงาม และดา๎นความพึงพอใจในผลิตภณัฑ์

จากผู๎ผลิต  ผูบ๎ริโภค หรือผู๎สนใจผลิตภณัฑโ์ดยใช๎แบบสอบถาม   



 
 

 
 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 อํางทองเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยที่มีพ้ืนที่อยูํในบริเวณภาคกลางมีประวัติยาวนาน
ตั้งแตํเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี  เป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยที่มีความส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์  อํางทองเป็นเมืองโบราณสมัยทราวดี  เดิมชื่อแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ  ตั้งอยูํริมฝั่ง
แมํน้ าน๎อยปลายสมัยกรุงธนบุรี  ได๎ย๎ายที่ตั้งมาอยูํฝั่งซ๎ายของแมํน้ าเจ๎าพระยาที่บ๎านบางแก๎วเรียกชื่อ
ใหมํวํา “อํางทอง” เพราะเป็นที่ลุํม  เป็นอํูข๎าว  อํูน้ า  เสมือนขุมทรัพย์  ตราประจ าจังหวัดอํางทอง  
เป็นรูปรวงข๎าวอยูํในอํางน้ าเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ด๎วยพืชพันธุ์ธัญญาหารและเป็นอํูข๎าว 
อํูน้ า  เชื่อกันวําชื่อของจังหวัดอํางทองนี้มาจาก  สภาพทางภูมิศาสตร์เนื่องจากเป็นที่ราบลุํม  มี
ลักษณะคล๎ายแอํงคล๎ายอําง  ปราศจากภูเขาและป่าไม๎เต็มไปด๎วยท๎องนาที่มีรวงข๎าว  สีสุกราวกับสีทอง
จึงเป็นที่มาของค าวํา “อํางทอง” ต๎นไม๎ประจ าจังหวัดอํางทอง  ชื่อต๎นมะพลับหรือตะโก  สวนพลับ
มะพลับใหญํ  ค าขวัญของจังหวัดอํางทองคือ “ พระนอนองค์ใหญํ  วีรไทยใจกล๎า  ตุ๏กตาชาววัง  โดํงดัง
จักสาน  ถิ่นฐานท ากลอง”จังหวัดอํางทอง มีเนื้อที่ 981 ตารางกิโลเมตร แบํงการปกครองออกเป็น  7 
อ าเภอ  ประกอบด๎วย อ าเภอเมืองอํางทอง อ าเภอป่าโมก อ าเภอวิเศษชัยชาญ อ าเภอแสวงหา อ าเภอ
โพธิ์ทอง  อ าเภอไชโย และอ าเภอสามโก๎ 
 ผู๎วิจัยได๎พบนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดอํางทองนายสุรเชษ   นิ่มกุล  ทํานได๎ให๎ข๎อมูลใน
การวิจัย  การคัดเลือกกลุํม  OTOP ของจังหวัดอํางทอง ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ วัสดุธรรมชาติ  แบบ
บูรณาการเพ่ือสร๎างเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าให๎กลุํมOTOP ในจังหวัดอํางทอง  จ านวน 4 กลุํม ดังนี้  กลุํม
สานศิลป์บางเจ๎าฉํา  โดดเดํนในด๎านการจักสานไม๎ไผํ  ซึ่งมี นายพรชัย  บุญยืน  เป็นประธานกลุํมตั้งอยูํ
ที่บ๎านเลขที่ 77 หมูํที่ 8  ต าบลบางเจ๎าฉํา  อ าเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอํางทอง  กลุํมจักสานผักตบชวา
บ๎านบางตาแผํน มีทักษะ ฝีมือ โดดเดํน ในด๎านการจักสานผักตบชวา มีนางปราณี  จันทวร  เป็น
ประธานกลุํม ตั้งอยูํบ๎านเลขท่ี 19/2 หมูํที่ 1  ต าบลคลองวัว  อ าเภอเมือง  จังหวัดอํางทอง  กลุํมทอผ๎า
มัดหมี่หน๎าวัดโบสถ์  มีทักษะฝีมือโดดเดํน  ในด๎านการทอผ๎าขาวม๎ามี นางละเอียด  จิตต์กระจําง  เป็น
ประธานกลุํมตั้งอยูํที่บ๎านเลขที่ 25  หมูํที่ 2  ต าบลสามโก๎  อ าเภอสามโก๎  จังหวัดอํางทอง และกลุํม
สตรีกระเป๋าหนังต าบลบางแห  มีทักษะฝีมือ  โดดเดํนในด๎านการตัดเย็บกระเป๋าหนัง  มีนางบุญมาก  
วิริยะพันธ์  เป็นประธานกลุํม  ตั้งอยูํบ๎านเลขที่ 3/2 หมูํที่ 1  ต าบลบ๎านแห  อ าเภอเมือง  จังหวัด
อํางทอง  ผู๎วิจัยได๎ข๎อมูลจากนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดอํางทอง  ได๎สนทนาในเรื่องวัสดุธรรมชาติ  
ภูมิปัญญาของกลุํมพ้ืนฐานความสามารถเดิมของกลุํมได๎ผลสรุป  โครงการน าวัสดุธรรมชาติของกลุํม 
OTOP แตํละกลุํม มาผสมผสาน เพ่ือสร๎างผลิตภัณฑ์กระเป๋า  โดยให๎แตํละกลุํมรํวมมือกันกับผู๎วิจัย  
สร๎างเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋า  โดยการผสมผสานวัสดุธรรมชาติ  และมีการถํายทอดองค์ความรู๎  
เทคโนโลยีซึ่งกันและกัน 
 
 



78 
 

 
 

ภาพที่ 4.1 ประธานกลุํมสานศิลป์บางเจ๎าฉํา  นายพรชัย  บุญรื่น 
ที่มา: ธวัชชัย   เทียนประทีป 

 

 
 

ภาพที่ 4.2  ประธานกลุํมจักสานผักตบชวาบ๎านบางตาแผํน  นางปราณี  จันทวร 
ที่มา  : ธวัชชัย   เทียนประทีป 
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ภาพที่ 4.3 ประธานกลุํมทอผ๎ามัดหมี่หน๎าวัดโบสถ์  นางละเอียด  จิตต์กระจําง 
 ที่มา: ธวัชชัย   เทียนประทีป 

 

 
 

ภาพที่ 4.4  ประธานกลุํมสตรีกระเป๋าหนังต าบลบ๎านแห  นางบุญมาก  วิริยะพันธ์ 
ที่มา: ธวัชชัย   เทียนประทีป 
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 ขั้นตอนการศึกษาวิจัย การออกแบบและการพัฒนาวัสดุธรรมชาติแบบบูรณาการเพ่ือสร๎าง
ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กระเป๋าให๎กลุํม OTOP ในจังหวัดอํางทอง 
 
1.ขั้นตอนการศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากวัสดุธรรมชาติ 
 1.ผู๎วิจัยได๎คัดเลือกกลุํม OTOP ในจังหวัดอํางทอง จ านวน 4 กลุํม คือ กลุํมสานศิลป์บางเจ๎า
ฉํา กลุํมจักสานผักตบชวาบ๎านบางตาแผํน กลุํมทอผ๎ามัดหมี่หน๎าวัดโบสถ์ และกลุํมสตรีกระเป๋าหนัง
ต าบลบ๎านแห 
 2. ส ารวจทักษะ  ความสามารถ  ลักษณะที่โดดเดํนของกลุํม OTOPแตํละกลุํม ผลิตภัณฑ์ที่ท า
อยูํเดิม โดยการสังเกต สัมภาษณ์ เพ่ือน าผลมาวิเคราะห์ ข๎อดี ข๎อบกพรํอง น าข๎อมูลมาใช๎ในการพัฒนา
วัสดุธรรมชาติ เพื่อสร๎างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าให๎กับกลุํม OTOP ในจังหวัดอํางทอง 
 3. วิเคราะห์ข๎อมูลของกลุํม OTOP ในจังหวัดอํางทอง จ านวน 4 กลุํม  โดยการสังเกต  การ
สนทนา  การสัมภาษณ์  ประธานกลุํม OTOP และสมาชิกกลุํม OTOP จ านวน 4 กลุํม  โดยการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์วัสดุธรรมชาติเพ่ือสร๎างเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋า  เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบมีสํวนรํวม 
 4. ก าหนดแนวทางในการพัฒนาวัสดุธรรมชาติ เพ่ือสร๎างเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าให๎กับกลุํม 
OTOP ในจังหวัดอํางทอง โดยการออกแบบรํางผํานการเห็นชอบจากผู๎เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ทําน เพ่ือ
สร๎างเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าที่ท าจากวัสดุธรรมชาติแบบผสมผสานวัสดุ ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋า 
ต๎นแบบจ านวน 5 แบบ 
 5. การถํายทอดเทคโนโลยี แบบเฉพาะทางให๎กับกลุํมOTOP ในจังหวัดอํางทอง เพ่ือการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุธรรมชาติ ด๎านความรู๎ ด๎านทักษะ ด๎านการออกแบบ และด๎านทักษะการผลิต
ให๎กับกลุํม OTOP ในจังหวัดอํางทอง จ านวน 4 กลุํม  
 6. สอบถามความคิดเห็นที่มีตํอการออกแบบและพัฒนาวัสดุธรรมชาติแบบบูรณาการเพ่ือสร๎าง
ผลิตภัณฑ์กระเป๋าให๎กลุํม OTOP ในจังหวัดอํางทอง ที่ได๎รับการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋า ในด๎าน
การผสมผสานวัสดุ ด๎านประโยชน์ใช๎สอย ด๎านความสวยงาม และด๎านความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ และ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู๎ผลิต ผู๎บริโภคหรือผู๎ที่สนใจผลิตภัณฑ์กระเป๋าที่ท าจากวัสดุธรรมชาติ  
แบบบูรณาการในแตํละด๎าน 
 การส ารวจทักษะ ความสามารถ  การวิเคราะห์  ข๎อดี  ข๎อบกพรํองของกลุํม OTOP ในจังหวัด
อํางทอง จ านวน 4 กลุํม เพ่ือน าข๎อมูลมาพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบมีสํวนรํวม ผู๎วิจัยสามารถสรุปใน
ภาพรวมได๎ดังนี้ 
 ผลการวิเคราะห์ข๎อดีของผลิตภัณฑ์ ของกลุํมOTOPในจังหวัดอํางทอง จ านวน 4 กลุํม 
ประกอบด๎วยกลุํมสานศิลป์บางเจ๎าฉํา กลุํมสานผักตบชวาตาแผํนกลุํมทอผ๎ามัดหมี่หน๎าวัดโบสถ์ และ
กลุํมสตรีกระเป๋าหนังต าบลบ๎านแห 
 1.ใช๎วัสดุธรรมชาติ  ที่มีในท๎องถิ่น หรือจังหวัดใกล๎เคียงสามารถสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎กับวัสดุ
ธรรมชาติได๎ 
 2. ผลิตภัณฑ์กลุํม OTOPในจังหวัดอํางทอง มีความหลากหลายสามารถสร๎างเป็นผลิตภัณฑ์ได๎
หลากหลายประเภท ประเภทของใช๎ในชีวิตประจ าวัน ของตกแตํงบ๎าน และเครื่องประดับตกแตํง
รํางกาย 
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 3. สามารถสร๎างอาชีพ  สร๎างรายได๎  เป็นรายได๎หลัก  รายได๎เสริมให๎กับครอบครัวและชุมชน  
หลังจากท าอาชีพเกษตรกรรม และเป็นการใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์  สามารถท าให๎เศรษฐกิจภายใน
ชุมชนดีขึ้น 
 4. ผลิตภัณฑ์ของกลุํม OTOP ในจังหวัดอํางทอง เกิดจากภูมิปัญญาของมนุษย์ ที่สืบทอดกัน
มาตั้งแตํบรรพบุรุษ มีเอกลักษณ์ มีทักษะเฉพาะมีประโยชน์ใช๎สอยมีความสวยงาม และสามารถใช๎งาน
ได๎จริงในชีวิตประจ าวัน 
 5. ผลิตภัณฑ์ของกลุํม OTOPในจังหวัดอํางทอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สามารถสร๎าง
ชื่อเสียงให๎กับชุมชนในจังหวัดอํางทอง เป็นที่รู๎จักภายในประเทศและตํางประเทศ 
 ผลการวิเคราะห์ข๎อบกพรํองของผลิตภัณฑ์กลุํม OTOP ในจังหวัดอํางทอง จ านวน 4 กลุํม
ประกอบด๎วยกลุํมสานศิลป์บางเจ๎าฉํา กลุํมจักสานผักตบชวาบ๎านบางตาแผํน กลุํมทอผ๎ามัดหมี่หน๎าวัด
โบสถ ์และ กลุํมสตรีกระเป๋าหนังต าบลบ๎านแห 
 1. ผลิตภัณฑ์ที่กลุํม OTOP ในจังหวัดอํางทองเคยท ามาอยํางไรก็ท าตํอมาเรื่อยๆ ขาดการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ไมํคํอยมีการเปลี่ยนแปลง 
 2. ผลิตภัณฑ์กลุํม OTOP ในจังหวัดอํางทอง สํวนใหญํท าตามที่ลูกค๎าสั่งท า ลูกค๎าเป็นผู๎
ก าหนดราคา ท าให๎กลุํม OTOP มีผลก าไรต่ ามากเพราะกลัวจะไมํมีงานท า สินค๎าที่ลูกค๎าสั่งผลิตบาง
รายการไมํมีก าไรเลยเพราะต๎นทุนการผลิตสูง มีผลิตภัณฑ์ที่ไมํเป็นไปตามที่ลูกค๎าก าหนด 
 3. ผลิตภัณฑ์กลุํม OTOP ในจังหวัดอํางทอง มีผลิตภัณฑ์เหมือนๆกับผลิตภัณฑ์  OTOP 
จังหวัดอ่ืนๆ วัสดุเหมือนๆกัน รูปแบบไมํมีความแตกตําง ท าให๎มีราคาในการจ าหนํายไมํสูงเพราะลูกค๎า
สามารถเลือกสินค๎าและตํอรองราคาได๎ 
 4. ผลิตภัณฑ์กลุํม OTOP ในจังหวัดอํางทอง ขาดการรวมตัวกลุํมในการผลิตสินค๎า ขาดการ
ผสมผสานวัสดุของแตํละกลุํม OTOP เพ่ือสร๎างเป็นผลิตภัณฑ์ใหมํ ท าให๎ผลิตภัณฑ์ไมํมีจุดเดํน ไมํมีจุด
ขาย ขาดเอกลักษณ์ในการสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎กับผลิตภัณฑ์ในกลุํม OTOP 
 การวิเคราะห์ปัญหา  ข๎อดี  ข๎อบกพรํอง  ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุธรรมชาติแบบบูรณา
การเพ่ือสร๎างเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าให๎กลุํม OTOP ในจังหวัดอํางทอง  จ านวน 4 กลุํม  ประกอบด๎วย 
กลุํมสานศิลป์บางเจ๎าฉํา  กลุํมจักสานผักตบชวาบ๎านบางตาแผํน  กลุํมทอผ๎ามัดหมี่หน๎าวัดโบสถ์ และ
กลุํมสตรีกระเป๋าหนัง ต าบลบ๎านแห  โดยการสังเกต  การสนทนา  การสัมภาษณ์  เพ่ือการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์วัสดุธรรมชาติ  เพ่ือสร๎างเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋า  โดยมีข๎อมูลดังนี้ 
 1.ค๎นหาความโดดเดํนของกลุํม OTOPในจังหวัดอํางทอง จ านวน 4 กลุํม เพ่ือรํวมมือกันผลิต
สินค๎าใหมํๆ จากวัสดุธรรมชาติที่มีอยูํมาผสมผสานรํวมกัน ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋า วัสดุธรรมชาติที่
โดดเดํน มี การจักสานไม๎ไผํ การจักสานผักตบชวา การทอผ๎าขาวม๎า และการท าผลิตภัณฑ์กระเป๋า 
 2. กลุํม OTOP ในจังหวัดอํางทอง จ านวน 4 กลุํม รํวมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบมีสํวนรํวม
ตั้งแตํเริ่มต๎นจนถึงเป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป การใช๎วัสดุธรรมชาติผสมผสาน การออกแบบผลิตภัณฑ์
กระเป๋าและการผลิตผลิตภัณฑ์กระเป๋า 
 3. กลุํม OTOP ในจังหวัดอํางทอง สํวนใหญํไมํคํอยยอมรับในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การ
เปลี่ยนแปลงโดยมีข๎ออ๎างวําท าไมํเป็น ท ายาก ท าแล๎วจะจ าหนํายได๎หรือไมํ ผู๎วิจัยต๎องอธิบาย ท าความ
เข๎าใจ โดยความพยายามให๎มีการเปลี่ยนแปลงทีละเล็ก ทีละน๎อย โดยการให๎กลุํม OTOP ในจังหวัด
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อํางทองยอมรับ มีสํวนรํวมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสร๎างผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปให๎กลุํมได๎เห็นเป็น
รูปธรรมเพื่อเกิดการยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
 4. กลุํม OTOP ในจังหวัดอํางทองขาดวัสดุอุปกรณ์ ไมํมีผู๎เชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากวัสดุธรรมชาติ ผู๎วิจัยต๎องสนับสนุนในสํวนที่ขาดเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุธรรมชาติเพ่ือสร๎าง
เป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋า 
 5. กลุํม OTOP ในจังหวัดอํางทอง  ขาดการสนับสนุนของหนํวยงานรัฐบาลและเอกชน  เข๎า
มาพัฒนาผลิตภัณฑ์อยําตํอเนื่อง  ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในด๎านการผสมผสานวัสดุของแตํละกลุํม 
OTOP การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหมํๆ และด๎านการตลาด  ผลิตผลิตภัณฑ์ให๎ตรงกับความต๎องการของ
ตลาดและผู๎บริโภค  หาตลาดเพ่ือจ าหนํายสินค๎าให๎กับกลุํม OTOP ในจังหวัดอํางทอง  เป็นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แบบมีสํวนรํวมของกลุํม OTOP ในจังหวัดอํางทองจ านวน 4 กลุํม  มีผู๎เชี่ยวชาญจ านวน 3 
คน  ผู๎เชี่ยวชาญทํานที่ 1  คือ  นายนพดล  นวลลออ  เป็นผู๎เชี่ยวชาญด๎านการออกแบบ  ด๎านการผลิต  
ผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนังผสมผสานวัสดุธรรมชาติ มีประสบการณ์ในการท าผลิตภัณฑ์กระเป๋า 25 ปี  
ผู๎เชี่ยวชาญทํานที่ 2  คือ  นายขวัญไชย  สุสุขเมฆ  เป็นผู๎เชี่ยวชาญด๎านการออกแบบ  ด๎านการผลิต 
และด๎านการสอนการท ากระเป๋า  มีประสบการณ์ในด๎านการสอนและการท ากระเป๋า 35 ปี  
ผู๎เชี่ยวชาญทํานที่ 3  คือ  นายก๎องนรา  เสงี่ยมศักดิ์  เป็นเจ๎าของกิจการโรงงานผลิตกระเป๋าหนังมี
ประสบการณ์ในการผลิตกระเป๋า 20 ปี  
 
 

 
 

ภาพที่ 4.5 คุณนพดล   นิลลออ  ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการออกแบบ 
ด๎านการผลิตผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนังผสมผสานวัสดุธรรมชาติ 

ที่มา : ธวัชชัย   เทียนประทีป 
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ภาพที่ 4.6 คุณขวัญไชย   สุสุขเมฆ  ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการออกแบบ   
ด๎านการผลิตและด๎านการสอนการท ากระเป๋า 

ที่มา : ธวัชชัย   เทียนประทีป 
 

 

 
 
 

ภาพที่ 4.7  คุณก๎องนรา เสงี่ยมศักดิ์ ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการผลิตผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนัง 
เจ๎าของโรงงานผลิตกระเป๋าหนัง 
ที่มา : ธวัชชัย   เทียนประทีป 
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ผู๎วิจัยได๎พบกลุํมOTOP ในจังหวัดอํางทอง จ านวน 4 กลุํม  ประกอบด๎วยกลุํมสานศิลป์บางเจ๎า
ฉํา  กลุํมจักสานผักตบชวาบ๎านบางตาแผํน  กลุํมทอผ๎ามัดหมี่หน๎าวัดโบสถ์ และกลุํมสตรีกระเป๋าหนัง 
ต าบลบ๎านแห เพ่ือมีสํวนรํวมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุธรรมชาติของกลุํมวัสดุธรรมชาติประกอบด๎วย  
จักสานไม๎ไผํ  จักสานผักตบชวา  ผ๎าขาวม๎า และกลุํมผู๎ผลิตกระเป๋าหนัง  ผู๎วิจัยได๎น าวัสดุธรรมชาติไป
พบผู๎เชี่ยวชาญ  พูดคุยสนทนา  สัมภาษณ์  ให๎ผู๎เชี่ยวชาญมีสํวนรํวมในการออกแบบ  การผลิตการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุธรรมชาติ  ไม๎ไผํ  ผักตบชวา  ผ๎าขาวม๎า  เพ่ือการออกแบบและพัฒนาวัสดุ
ธรรมชาติแบบบูรณาการเพ่ือสร๎างผลิตภัณฑ์กระเป๋าให๎กลุํม OTOP ในจังหวัดอํางทอง  เพ่ือสร๎างเป็น
ผลิตภัณฑ์ต๎นแบบ และสรุปผลไปสูํการออกแบบ  การผลิตผลิตภัณฑ์กระเป๋า มีผลสรุปดังตํอไปนี้ 

1. ควรมีการผสมผสานวัสดุธรรมชาติอยํางน๎อย 2 ชนิด  โดยการผสมผสานวัสดุธรรมชาติหลัก  
จ านวนหรือปริมาณที่มากกวํา  วัสดุรอง  หรือผสมผสานวัสดุธรรมชาติ  3  ชนิด  โดยให๎กลุํมสตรี
กระเป๋าหนังต าบลบ๎านแหมีสํวนรํวมในการตัดเย็บผลิตภัณฑ์กระเป๋า 

2. ควรใช๎หนังสัตว์ฟอกโครมสีน้ าตาลเข๎ามาผสมผสานวัสดุธรรมชาติ  โดยใช๎หนังให๎มีปริมาณ
น๎อยที่สุด  เข๎ามาประกอบเพื่อการตกแตํง 

3. ควรท ากระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีวัยท างานที่มีรูปทรงใกล๎เคียงกับผลิตภัณฑ์ที่ทางกลุํม
OTOP ท าเพราะจะท าให๎เห็นการเปลี่ยนแปลงจากการผสมผสานวัสดุ การออกแบบ และ การผลิต
ผลิตภัณฑ์กระเป๋า 

4. สีที่ใช๎ในตัวผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ  ผักตบชวาใช๎สีธรรมชาติ  เครื่องจักสานไม๎ไผํใช๎
โทนสีร๎อน  สีของผ๎าขาวม๎าใช๎โทนสีร๎อน หรืออาจน าเศษวัสดุธรรมชาติที่ไมํได๎ใช๎น ามาประยุกต์เพ่ือการ
ตกแตํงที่สวยงาม 

5. การออกแบบการผลิต  ควรค านึงถึง การออกแบบที่เรียบงํายดูหรูหรา  มีความสวยงาม  
การผลิตควรค านึงถึงการผสมผสานวัสดุการติดการประกอบชิ้นสํวนตํางๆ และการเย็บด๎วยจักร
อุตสาหกรรม 

6. โครงสร๎างภายในของผลิตภัณฑ์กระเป๋า ควรใช๎วัสดุผ๎าขาวม๎า ภายในควรออกแบบให๎ มี
ประโยชน์ใช๎สอยมีท่ีใสํสิ่งของที่ปลอดภัยโดยมีซิปด๎านใน และมีชํองใสํสิ่งของ  โทรศัพท์มือถือ 

7. ควรมีการน าเสนอขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากวัสดุธรรมชาติ แบบการบูรณาการ
ผสมผสานวัสดุธรรมชาติให๎มีล าดับขั้นตอนการออกแบบ การผลิต เพ่ือประโยชน์ตํอผู๎สนใจ หรือผู๎ผลิต
มรชุมชนตํางๆ ที่สนใจการผสมผสาน วัสดุธรรมชาติประเภทอ่ืนๆ 

8. ควรมีการถํายทอดเทคโนโลยีเฉพาะทางให๎กับกลุํมOTOPที่สนใจในการเรียนรู๎ การท า
ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากวัสดุธรรมชาติผสมผสานกัน เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตํอไปในอนาคต 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การออกแบบและการพัฒนาวัสดุ
ธรรมชาติแบบบูรณาการเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์กระเป๋าให้กลุ่ม OTOP ในจังหวัดอ่างทอง ที่จ าเป็นมี
ดังนี้ 

เครื่องมือที่ใช๎ท าเครื่องจักสานไม๎ไผํมีดังนี้ คือ มีดโต๎  มีดตอก  เลื่อยลันดา  เลื่อยรอ  เหล็ก
หมาด  เครื่องชักเลียด  ค๎อนหงอน  กรรไกร  ค๎อนเหล็ก  คีมปลายแหลม  มีด  กรรไกร  ไม๎บรรทัด  
สายวัด  กระบอกหรือขวดฉีดน้ า  กาวลาเท็กซ์ และแลดเกอร์เงา 
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เครื่องมือที่ใช๎ท าเครื่องจักสานผักตบชวามีดังนี้  คือ  หุํนไม๎  เครื่องรีด  ค๎อนหัวเหล็ก  คีม
ปลายแหลม  มีด  กรรไกร  ไม๎บรรทัด  สายวัด  กระบอกหรือขวดฉีดน้ า  กาวลาเท็กซ์ และแลคเกอร์
เงา 

เครื่องมือที่ใช๎ทอผ๎าขาวม๎า มีดังนี้  เครื่องทอผ๎า    
วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช๎ท าเครื่องจักสานไม๎ไผํมีดังนี้  ไม๎ไผํสีสุก  ไม๎ไผํขาวนวล  หวายหอม  สีย๎อม

ตอก  เกลือ  กางลาเท็กซ์  กาวยาง  กาวร๎อน  วานิช  น้ ามันสน  ลวด  และยางรัดของ 
เครื่องมือเครื่องจักรวัสดุ-อุปกรณ์  ที่ ใช๎ท าผลิตภัณฑ์เครื่องหนังประกอบด๎วย  จักร

อุตสาหกรรม  เครื่องเจียนหนังหรือเครื่องปอกหนัง  แผํนรองตัด  วงเวียน  คัทเตอร์  แปรงทากาว  ฟุต
เหล็ก  กรรไกรตัดหนัง  ค๎อนเหล็ก  กระดาษเทาขาว  หนังแท๎  ผ๎าซับใน  กาวนอก  เทปกาว  ด๎าย  
อะไหลํอุปกรณ์  ซิป  หัวเข็มขัด  และตัวเลื่อนหํวงส าหรับสายกระเป๋า 

ผู๎วิจัยได๎สรุปข๎อมูลจากกลุํม OTOP ในจังหวัดอํางทอง จ านวน 4  กลุํมและผู๎เชี่ยวชาญ 
จ านวน 3 ทําน  ได๎ข๎อสรุปในการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุธรรมชาติเพ่ือผลิตเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋า  จาก
วัสดุเครื่องจักสานไม๎ไผํ  เครื่องจักสานผักตบชวา และผ๎าขาวม๎า  จ านวน 5 แบบ  โดยการผสมผสาน
วัสดุ  โดยมีวัสดุหลัก  จ านวน 80% และวัสดุรองหรือวัสดุอ่ืนๆที่ใช๎รํวมด๎วย 20%  โดยการผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจ านวน 5 แบบ  ที่มีรูปทรงที่แตกตํางกันตามวัสดุธรรมชาติของ
กลุํมOTOP ในจังหวัดอํางทอง 
 
2.ผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติ  แบบท่ี 1 
 ใช๎วัสดุของกลุํมOTOP กลุํมสานศิลป์บางเจ๎าฉํา กับ กลุํมจักสานผักตบชวาบ๎านบางตาแผํน 
สรุปข๎อที่เป็นประเด็นส าคัญของกลุํม OTOP และผู๎เชี่ยวชาญแนะน าเพ่ือการน าไปสูํการออกแบบและ
การผลิตผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติแบบที่ 1 ดังนี้ 

1. ใช๎วัสดุเครื่องจักสานไม๎ไผํเป็นวัสดุหลัก 80% ใช๎เศษวัสดุจากผักตบชวาผสมผสานกับวัสดุ
อ่ืนๆ 20% 

2. ออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีที่สามารถใช๎ได๎ 2 แบบ  คือใช๎ส าหรับการ
สะพาย และใช๎ส าหรับการหนีบสามารถถอดสายสะพายเก็บได๎  เหมาะส าหรับสุภาพสตรีวัยท างาน 

3. การสานเครื่องไม๎ไผํสานแบบละเอียด  มีการย๎อมสีเส๎นสานไม๎ไผํเล็กน๎อย  มีความหนา
เล็กน๎อย 

4. ใช๎วัสดุหนังแท๎สีน้ าตาล  ที่ ปิด-เปิดเป็นแบบซิป  ซับในกระเป๋าด๎านในใช๎ผ๎าขาวม๎าท าซับใน 
5. การผลิต  ประกอบรูปทรงแบบการใช๎จักร์ อุตสาหกรรม เย็บซับในด๎านในมีที่ ใสํ

โทรศัพท์มือถือและใสํสิ่งของอ่ืนๆ 
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ภาพที่ 4.8  Idea Sketch ผลติภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติ แบบที่ 1 

ที่มา : ธวัชชัย   เทียนประทีป 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 4.9 Idea Development ผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติ แบบที่ 1 
ที่มา : ธวัชชัย   เทียนประทีป 
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ภาพที่ 4.10 Working drawing ผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติ แบบที่ 1 
ที่มา: ธวัชชัย   เทียนประทีป 

 
สรุป ผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติแบบที่ 1  โครงการออกแบบรํางจ านวน 
6 แบบ คัดเลือกแบบรํางมาพัฒนารูแบบ จ านวน 3 แบบ  คัดเลือกแบบรํางที่ได๎พัฒนาแล๎วให๎
ผู๎เชี่ยวชาญ 3 ทํานท าการคัดเลือก  โดยการสนทนา  สัมภาษณ์  สรุปผลโดยผู๎วิจัย  ผู๎เชี่ยวชาญ ได๎ท า
การคัดเลือกรูปแบบที่ 3  มาท าการเขียนแบบเพ่ือการผลิตโดยมีขนาดกว๎าง 32 ×ยาว 4 ×สูง 26 
เซนติเมตร 
 
ขั้นตอนในการผลิตผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติแบบที่ 1 
 

 
 

ภาพที่ 4.11  วัดขนาดเส๎นรอบวงของเครื่องจักสานไม๎ไผํแบบที่ 1 
ที่มา: ธวัชชัย   เทียนประทีป 
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ภาพที่ 4.12 การตัดแพทเทรินของกระเป๋าแบบที่ 1 
ที่มา : ธวัชชัย   เทียนประทีป 

 
 

 
 

ภาพที่ 4.13 การวาดหนัง และการวาดซับในของกระเป๋า แบบที่ 1 
ที่มา: ธวัชชัย   เทียนประทีป 

 
 

 

 
 

ภาพที่ 4.14 การตัดหนังด๎วยกรรไกร และการตัดหนังด๎วยคัทเตอร์กระเป๋าแบบที่ 1 
ที่มา : ธวัชชัย   เทียนประทีป 
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ภาพที่ 4.15  การเจียนหนังหรือการปอกหนัง ชิ้นสํวนตํางๆ กระเป๋าแบบที่ 1 
ที่มา: ธวัชชัย   เทียนประทีป 

 

 

 
 

ภาพที่  4.16 การทากาว  การประกอบชิ้นสํวนตกแตํง กระเป๋าแบบที่ 1 
ที่มา : ธวัชชัย   เทียนประทีป 

 

 
 

ภาพที่  4.17 การเย็บชิ้นสํวน  การประกอบรูปทรง กระเป๋าแบบที่ 1 
ที่มา: ธวัชชัย   เทียนประทีป 
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ภาพที่ 4.18  การตกแตํงกระเป๋า  การตัดด๎าย  การเช็ดกาว กระเป๋าแบบที่ 1 
ที่มา: ธวัชชัย   เทียนประทีป 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 4.19  ผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติ แบบที่ 1 
ที่มา   : ธวัชชัย   เทียนประทีป 

 
 
3.ผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติ  แบบท่ี 2 
 ใช๎วัสดุของกลุํม OTOP กลุํมจักสานผักตบชวาบ๎านบางตาแผํน กับกลุํมทอผ๎ามัดหมี่หน๎าวัด
โบสถ์ ผ๎าขาวม๎า สรุปข๎อมูลที่เป็นประเด็นส าคัญของกลุํม OTOP และผู๎เชี่ยวชาญแนะน า เพ่ือการ
น าไปสูํการออกแบบและการผลิต ผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติแบบที่ 2 ดังนี้ 
 1.ใช๎วัสดุเครื่องจักสานผักตบชวาเป็นวัสดุหลัก 80% ใช๎ผ๎าขาวม๎าผสมผสานวัสดุอื่นๆ 20% 
 2. ออกแบบเป็นกระเป๋าถือส าหรับสุภาพสตรีมีสายจ านวน 2 เส๎นด๎านหน๎าและด๎านหลัง 
 3. การสานผักตบชวาใช๎การสานแบบละเอียดด๎านบนกับด๎านลําง  ตรงกลางสานแบบหยาบๆ 
 4. ใช๎วัสดุหนังแท๎สีน้ าตาล  ตกแตํงด๎วยผ๎าขาวม๎าเป็นเส๎นสลับฟันปลา  ซับในภายในกระเป๋า
ท าด๎วยผ๎าขาวม๎า  ที่ปิด-เปิดด๎านบนท าเป็นซิป  เพ่ือความปลอดภัย 
 5. การผลิต ประกอบรูปทรงแบบการใช๎จักรอุตสาหกรรมโครงสร๎างภายในกระเป๋า  ซับใน  ท า
เป็นซิปด๎านหนึ่ง และท าเป็นชํองส าหรับใสํสิ่งของ ใสํโทรศัพท์มือถืออีกด๎านหนึ่ง 
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ภาพที่ 4.20 Idea Sketch ผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติ แบบที่ 2 
ที่มา: ธวัชชัย   เทียนประทีป 

 

 
 

ภาพที่ 4.21 Idea Development ผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติ แบบที่ 2 
ที่มา: ธวัชชัย   เทียนประทีป 

 

 
 

ภาพที่ 4.22 Working drawing ผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติ แบบที่ 2 
ที่มา : ธวัชชัย   เทียนประทีป 
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สรุป ผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติแบบที่ 2  โดยการออกแบบรํางจ านวน 6 
แบบ  คัดเลือกแบบรํางน ามาพัฒนารูปแบบจ านวน 3 แบบ  คัดเลือกแบบรํางที่ได๎พัฒนาแล๎วให๎
ผู๎เชี่ยวชาญ 3 ทําน  ท าการคัดเลือกโดยการสนทนา  สัมภาษณ์  สรุปผลโดยผู๎วิจัย  ผู๎เชี่ยวชาญได๎ท า
การคัดเลือกรูปแบบที่ 3 มาท าการเขียนแบบเพ่ือการผลิต โดยมีขนาดกว๎าง 36 X ยาว 10 X สูง 22 
เซนติเมตร 
 
ขั้นตอนในการผลิตผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติแบบที่ 2 
 

 

 
 

ภาพที่ 4.23  การวัดขนาด เส๎นรอบวง ความสูง  ความกว๎าง  ความยาว ของ 
เครื่องจักสานผักตบชวา แบบที่ 2 

ที่มา : ธวัชชัย   เทียนประทีป 
 
 

 
 

ภาพที่ 4.24 การตัดแพทเทริน ด๎วยกระดาษเทาขาว  กระเป๋าแบบที่ 2 
ที่มา : ธวัชชัย   เทียนประทีป 
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ภาพที่  4.25 การวาดหนัง และการวาดซับใน  การตัดซับใน  กระเป๋าแบบที่ 2 
ที่มา   : ธวัชชัย   เทียนประทีป 

 
 

 
 

ภาพที่ 4.26 การตัดหนังด๎วยกรรไกร และการตัดหนังด๎วยคัทเตอร์ กระเป๋าแบบที่ 2 
ที่มา: ธวัชชัย   เทียนประทีป 

 
 

 
 

ภาพที่ 4.27 การเจียนหนังหรือการปอกหนัง ชิ้นสํวนตํางๆ ของกระเป๋าแบบที่ 2 
ที่มา : ธวัชชัย   เทียนประทีป 
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ภาพที่ 4.28  การทากาว  การประกอบชิ้นสํวนตํางๆ กระเป๋าแบบที่ 2 
ที่มา: ธวัชชัย   เทียนประทีป 

 
 

 

 
 

ภาพที่ 4.29 การเย็บชิ้นสํวน  การประกอบรูปทรง กระเป๋าแบบที่ 2 
ที่มา : ธวัชชัย   เทียนประทีป 
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ภาพที่ 4.30 การตกแตํงกระเป๋า  การเช็ดรอยปากกาวาดหนัง  การเช็ดกาว กระเป๋าแบบที่ 2 
ที่มา: ธวัชชัย   เทียนประทีป 

 
 

 
 

ภาพที่ 4.31  ผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติ แบบที่ 2 
ที่มา: ธวัชชัย   เทียนประทีป 
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4.ผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติ แบบท่ี 3 
 ใช๎วัสดุของกลุํม OTOP กลุํมทอผ๎ามัดหมี่หน๎าวัดโบสถ์เป็นผ๎าขาวม๎า กับกลุํมจักสานผักตบชวา
บ๎านบางตาแผํน สรุปข๎อมูลที่เป็นประเด็นส าคัญของกลุํมOTOP และผู๎เชี่ยวชาญแนะน า เพ่ือนไปสูํการ
ออกแบบและการผลิตผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติแบบที่ 3  
 1.ใช๎วัสดุผ๎าขาวม๎าเป็นวัสดุหลัก 80% ใช๎เครื่องจักสานผักตบชวาผสมผสานกับวัสดุอ่ืนๆ 20% 
 2. ออกแบบเป็นกระเป๋าสะพายส าหรับสุภาพสตรีเพราะมีความหนาไมํมาก สามารถใช๎สะพาย
ได๎ มีสายกระเป๋าจ านวน 2 สาย ด๎านหน๎ากับด๎านหลัง 
 3. ใช๎ผ๎าขาวม๎ารีดด๎วยผ๎ากาว  โทนผ๎าขาวม๎าใช๎สีโทนร๎อนใช๎ผักตบชวาส าหรับการตกแตํงโดย
การรีดล าต๎นผักตบชวาให๎แบนเรียบใช๎หนังแท๎เป็นตัวประสานเย็บติดกับตัวกระเป๋า 
 4. ใช๎วัสดุหนังแท๎สีน้ าตาล  ตกแตํงด๎วยล าต๎นผักตบชวารีดให๎แบนเรียบ  ซิปในภายในกระเป๋า
ท าด๎วยผ๎าขาวม๎า  ด๎านปากกระเป๋าด๎านบนท าที่ปิด-เปิดด๎วยซิป  เพื่อความปลอดภัย 
 5. การผลิต  เป็นกระเป๋าที่มียึดข๎าง 2 ชิ้นด๎านซ๎ายขวาประกอบรูปทรง  โดยการใช๎จัก ร์
อุตสาหกรรมเย็บ  ลักษณะของกระเป๋าจะมีลักษณะทรงนิ่ม  รูปทรงสี่เหลี่ยม เหมาะส าหรับสุภาพสตรี
ใช๎งานโดยการสะพายกระเป๋า 

 

 
 

ภาพที่ 4.32  Idea Sketch ผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติ แบบที่ 3 
ที่มา : ธวัชชัย   เทียนประทีป 

 

 
 
ภาพที่ 4.33  Idea Development ผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติ แบบที่ 3 

ที่มา: ธวัชชัย   เทียนประทีป 
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ภาพที่ 4.34Working drawing ผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติ แบบที่ 3 
ที่มา : ธวัชชัย   เทียนประทีป 

 

สรุป  ผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติ แบบที่ 3  โดยการออกแบบรําง 6 แบบ  
คัดเลือกแบบรํางมาพัฒนารูปแบบ จ านวน 3 แบบ คัดเลือกแบบรํางที่ได๎รับการพัฒนาแล๎วให๎
ผู๎เชี่ยวชาญ 3 ทํานท าการคัดเลือก  โดยการสนทนา  สัมภาษณ์  สรุปผลโดยผู๎วิจัย  ผู๎เชี่ยวชาญได๎ท า
การคัดเลือกรูปแบบที่ 3 มาท าการเขียนแบบเพ่ือการผลิตโดยมีขนาดกว๎าง 38X ยาว 8 X สูง 32 
เซนติเมตร 
 ขั้นตอนในการผลิตผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติ แบบที่ 3 
 

 
 

ภาพที่ 4.35 การตัดแพทเทริน ด๎วยกระดาษเทาขาว  กระเป๋าแบบที่ 3 
ที่มา: ธวัชชัย   เทียนประทีป 

 

 

 
 

ภาพที่  4.36 การวาดหนัง การตัดหนังด๎วยคัทเตอร์ - กรรไกร กระเป๋าแบบที่ 3 
ที่มา : ธวัชชัย   เทียนประทีป 
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ภาพที่ 4.37  การวาดซับใน  การตัดซับในจากวัสดุผ๎าขาวม๎า  กระเป๋าแบบที่ 3 
ที่มา : ธวัชชัย   เทียนประทีป 

 

 
 

ภาพที่ 4.38  การเจียนหนังหรือการปอกหนัง ชิ้นสํวนตํางๆ ของกระเป๋าแบบที่ 3 
ที่มา : ธวัชชัย   เทียนประทีป 

 

 

 
 

ภาพที่ 4.39  การทากาว  การประกอบชิ้นสํวนตํางๆ ของกระเป๋าแบบที่ 3 
ที่มา : ธวัชชัย   เทียนประทีป 
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ภาพที่ 4.40  การเย็บชิ้นสํวนตํางๆของกระเป๋า และการเย็บประกอบรูปทรง ของกระเป๋าแบบที่ 3 
ที่มา: ธวัชชัย   เทียนประทีป 

 

 

 
 

ภาพที่ 4.41 การตกแตํงกระเป๋าการตัดด๎ายการเช็ดรอยปากกาวาดหนัง การเช็ดรอยกาวกระเป๋าแบบที่ 3 
ที่มา : ธวัชชัย   เทียนประทีป 

 

 
ภาพที่ 4.42  ผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติ แบบที่ 3 

ที่มา : ธวัชชัย   เทียนประทีป 
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5.ผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติ แบบท่ี 4 
 ใช๎วัสดุของกลุํม OTOP กลุํมสานศิลป์บางเจ๎าฉํา กับ กลุํมทอผ๎ามัดหมี่หน๎าวัดโบสถ์เป็น
ผ๎าขาวม๎า สรุปข๎อมูลที่เป็นประเด็นส าคัญของกลุํมOTOPและผู๎เชี่ยวชาญแนะน า เพ่ือน าไปสูํการ
ออกแบบและการผลิตผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติแบบที่ 4 
 1.ใช๎เครื่องจักสานไม๎ไผํเป็นวัสดุหลัก 80 % ใช๎ผ๎าขาวม๎าผสมผสานวัสดุอื่นๆ 20% 
 2. ออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีที่มีการใช๎งานโดยการถือ มีสายกระเป๋า 2 
สายด๎านหน๎ากับด๎านหลัง 
 3. การสานเครื่องจักสานไม๎ไผํสานแบบละเอียดมาก  มีการยอมสีที่ตอกไม๎ไผํ  ลวดลายที่สาน
เป็นลวดลายน้ าไหล  การสานใช๎การสานจากหุํนไม๎ท่ีมีเส๎นรอบวงเป็นตัวกระเป๋า 
 4. ใช๎วัสดุหนังแท๎สีน้ าตาล  ใช๎ผ๎าขาวม๎าส าหรับการตกแตํงด๎านบนกับด๎านลําง โดยการใช๎หนัง
เชื่อมประสานวัสดุธรรมชาติ 
 5. การผลิต  ลักษณะของกระเป๋ามียึดข๎างแบบในตัวมีลักษณะโค๎งมนเป็นรูปวงรี  ด๎านลําง
กระเป๋าใช๎หนังโดยมีผนังยึดกับตัวกระเป๋า  การประกอบรูปทรงด๎านลํางของกระเป๋ากับด๎านปาก
กระเป๋าเหมือนกัน  แตกตํางกันที่ปากของกระเป๋าด๎านบนมีซิปเพ่ือการ ปิด-เปิด และใช๎จักร
อุตสาหกรรมเย็บประกอบรูปทรง 
 

 
 

ภาพที่ 4.43  Idea Sketch ผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติ แบบที่ 4 
ที่มา : ธวัชชัย   เทียนประทีป 

 

 
 

ภาพที่ 4.44  Idea Development ผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติ แบบที่ 4 
ที่มา : ธวัชชัย   เทียนประทีป 
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ภาพที่ 4.45 Working drawing ผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติ แบบที่ 4 
ที่มา: ธวัชชัย   เทียนประทีป 

 
สรุป  ผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติแบบที่ 4  โดยการออกแบบรํางจ านวน 6 
แบบ  คัดเลือกแบบรํางมาพัฒนารูปแบบจ านวน 3 แบบ  คัดเลือกแบบรํางที่ได๎พัฒนาแล๎วให๎
ผู๎เชี่ยวชาญ 3 ทําน ท าการคัดเลือก โดยการสนทนา  สัมภาษณ์  สรุปผลโดยผู๎วิจัย  ผู๎เชี่ยวชาญได๎ท า
การคัดเลือกรูปแบบที่ 3  มาท าการเขียนแบบเพ่ือการผลิต  โดยมีขนาดกว๎าง 26X ยาว 10 X สูง 24 
เซนติเมตร 
 ขั้นตอนในการผลิตผลิตภัณฑ์กระเป๋า ส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติแบบที่ 4 
 

 

 
 

ภาพที่ 4.46  การวัดขนาด เครื่องจักสานไม๎ไผํเพ่ือใช๎ท าตัวผลิตภัณฑ์กระเป๋าแบบที่ 4 
ที่มา: ธวัชชัย   เทียนประทีป 
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ภาพที่ 4.47  การตัดแพทเทรินกระเป๋า ด๎วยกระดาษเทาขาว  กระเป๋าแบบที่ 4 
ที่มา: ธวัชชัย   เทียนประทีป 

 

 

 
 

ภาพที่ 4.48 การวาดหนัง การตัดหนังด๎วยกรรไกร - คัทเตอร์ กระเป๋าแบบที่ 4 
ที่มา : ธวัชชัย   เทียนประทีป 

 

 
 

ภาพที ่4.49 การวาดซับใน  การตัดซับในจากวัสดุผ๎าขาวม๎า กระเป๋าแบบที่ 4 
ที่มา: ธวัชชัย   เทียนประทีป 
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ภาพที่ 4.50 การเจียนหนังหรือการปอกหนัง ชิ้นสํวนตํางๆ ของกระเป๋าแบบที่ 4 
ที่มา : ธวัชชัย   เทียนประทีป 

 
 
 
 

 

 

 
 

ภาพที่ 4.51 การทากาว  การประกอบชิ้นสํวนตํางๆของกระเป๋าแบบที่ 4 
ที่มา: ธวัชชัย   เทียนประทีป 

 
 



104 
 

 

 
 

ภาพที่ 4.52 การเย็บชิ้นสํวนตํางๆของกระเป๋าและการเย็บประกอบรูปทรงของกระเป๋าแบบที่ 4 
ที่มา : ธวัชชัย   เทียนประทีป 

 
 

 

 
 

ภาพที่ 4.53 การตกแตํงกระเป๋าการตัดด๎าย การเช็ดรอยปากกาวาดหนังการเช็ดรอยกาวของกระเป๋าแบบที่ 4 
ที่มา : ธวัชชัย   เทียนประทีป 
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ภาพที่ 4.54  ผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติ แบบที่ 4 
ที่มา: ธวัชชัย   เทียนประทีป 

 
 
6.ผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติ แบบท่ี 5 
 ใช๎วัสดุของกลุํม OTOP กลุํมสานศิลป์บางเจ๎าฉํา กลุํมทอผ๎ามัดหมี่หน๎าวัดโบสถ์เป็นผ๎าขาวม๎า
และกลุํมจักสานผักตบชวาบ๎านบางตาแผํน สรุปข๎อมูลที่เป็นประเด็นส าคัญของกลุํม OTOP และ
ผู๎เชี่ยวชาญแนะน า เพ่ือน าไปสูํการออกแบบและการผลิตผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุ
ธรรมชาติแบบที่ 5(แตกตํางกับรูปแบบที่ 4 ใช๎วัสกุผักตบชวาตกแตํงผลิตภัณฑ์กระเป๋ารํวมกับ
ผ๎าขาวม๎า) 
 1. ใช๎เครื่องจักสานไม๎ไผํเป็นวัสดุหลัก 60 % ใช๎ผ๎าขาวม๎าและใช๎ผักตบชวา 20% 
 2. ออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีที่มีการใช๎งานโดยการถือ มีสายกระเป๋า 2 
สายด๎านหน๎ากับด๎านหลัง 
 3. การสานเครื่องจักสานไม๎ไผํสานแบบละเอียดมาก  มีการยอมสีที่ตอกไม๎ไผํ  ลวดลายที่สาน
เป็นลวดลายน้ าไหล  การสานใช๎การสานจากหุํนไม๎ท่ีมีเส๎นรอบวงเป็นตัวกระเป๋า 
 4. ใช๎วัสดุหนังแท๎สีน้ าตาล  ใช๎ผ๎าขาวม๎าและผักตบชวาส าหรับการตกแตํงด๎านบนกับด๎านลําง 
โดยการใช๎หนังเชื่อมประสานกับวัสดุธรรมชาติ 
 5. การผลิต  ลักษณะของกระเป๋ามียึดข๎างแบบในตัวมีลักษณะโค๎งมนเป็นรูปวงรี  ด๎านก๎น
กระเป๋าใช๎หนังโดยมีผนังยึดกับตัวกระเป๋า  การประกอบรูปทรงด๎านลํางของกระเป๋ากับด๎านปาก
กระเป๋าเหมือนกัน  แตกตํางกันที่ปากของกระเป๋าด๎านบนมีซิ ปเพ่ือการ ปิด-เปิด และใช๎จักร
อุตสาหกรรมเย็บประกอบรูปทรง 
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ภาพที่ 4.55  Idea Sketch ผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติ แบบที่ 5 
ที่มา: ธวัชชัย   เทียนประทีป 

 

 
 

ภาพที่ 4.56  Idea Development ผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติ แบบที่ 5 
ที่มา : ธวัชชัย   เทียนประทีป 

 

 
 

ภาพที่ 4.57  Working drawing ผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติ แบบที่ 5 
ที่มา: ธวัชชัย   เทียนประทีป 
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สรุป  ผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติแบบที่ 4  โดยการออกแบบรํางจ านวน 6 
แบบ  คัดเลือกแบบรํางมาพัฒนารูปแบบจ านวน 3 แบบ  คัดเลือกแบบรํางที่ได๎พัฒนาแล๎วให๎
ผู๎เชี่ยวชาญ 3 ทําน ท าการคัดเลือก โดยการสนทนา  สัมภาษณ์  สรุปผลโดยผู๎วิจัย  ผู๎เชี่ยวชาญได๎ท า
การคัดเลือกรูปแบบที่ 3  มาท าการเขียนแบบเพ่ือการผลิต  โดยมีขนาดกว๎าง 26 ยาว 12 X สูง 20 
เซนติเมตร(มีความแตกตํางกับรูปแบบที่ 4 โดยการใช๎ วัสดุผักตบชวาตกแตํงผลิตภัณฑ์กระเป๋ารํวมกับ
ผ๎าขาวม๎า) 
 
 ขั้นตอนในการผลิตผลิตภัณฑ์กระเป๋า ส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติแบบที่ 5 
 

 

 
 

ภาพที่ 4.58 การวัดขนาด เครื่องจักสานไม๎ไผํเพ่ือใช๎ท าตัวผลิตภัณฑ์กระเป๋าแบบที่ 5 
ที่มา : ธวัชชัย   เทียนประทีป 

 

 
 

ภาพที่  4.59 การตัดแพทเทรินกระเป๋า ด๎วยกระดาษเทาขาว  กระเป๋าแบบที่ 5 
ที่มา : ธวัชชัย   เทียนประทีป 
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ภาพที่ 4.60 การวาดหนัง การตัดหนังด๎วยกรรไกร - คัทเตอร์ กระเป๋าแบบที่ 5 
ที่มา : ธวัชชัย   เทียนประทีป 

 

 
 

ภาพที่ 4.61 การวาดซับใน  การตัดซับในจากวัสดุผ๎าขาวม๎า กระเป๋าแบบที่ 5 
ที่มา: ธวัชชัย   เทียนประทีป 

 

 
 

ภาพที่ 4.62 การเจียนหนังหรือการฟอกหนัง ชิ้นสํวนตํางๆ ของกระเป๋าแบบที่ 4 
ที่มา: ธวัชชัย   เทียนประทีป 
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ภาพที่ 4.63 การทากาว  การประกอบชิ้นสํวนตํางๆตกแตํงด๎วยผ๎าขาวม๎าและผักตบชวากระเป๋าแบบที่ 5 

ที่มา: ธวัชชัย   เทียนประทีป 
 
 

 

 
 

ภาพที่ 4.64 การเย็บชิ้นสํวนตํางๆของกระเป๋า และการเย็บประกอบรูปทรงของกระเป๋าแบบที่ 5 
ที่มา : ธวัชชัย   เทียนประทีป 
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ภาพที่ 4.65  การตกแตํงกระเป๋าการตัดด๎าย การเช็ดรอยปากกาวาดหนัง การเช็ดรอยกาว กระเป๋าแบบที่ 5 
ที่มา: ธวัชชัย   เทียนประทีป 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 4.66  ผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติ แบบที่ 5 
ที่มา: ธวัชชัย   เทียนประทีป 
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ภาพที ่4.67  แบบส าเร็จผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติ  จ านวน 5 แบบ 
ที่มา : ธวัชชัย   เทียนประทีป 
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7.การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
 การถํายทอดเทคโนโลยีสูํชุมชน  ด๎านความรู๎และทักษะด๎านการออกแบบ  ด๎านการผลิต  เพ่ือ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดอํางทอง  จ านวน 4 กลุํม  ได๎แกํกลุํมสานศิลป์บางเจ๎าฉํา  
กลุํมจักสานผักตบชวาบ๎านบางตาแผํน  กลุํมทอผ๎ามัดหมี่หน๎าวัดโบสถ์ และกลุํมสตรีกระเป๋าหนังต าบล
บ๎านแห  โดยมีวิทยากรคือ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ธวัชชัย  เทียนประทีป  และอาจารย์ธวัชชัย  เที่ยงสัตย์  
เป็นการถํายทอดเทคโนโลยีแบบไมํเป็นทางการโดยในชํวงแรกถํายทอดให๎กับกลุํม OTOP เป็นรายกลุํม  
ชํวงที่สองแนะน าเทคนิคเฉพาะทางเป็นรายบุคคล 
 

 
 

ภาพที่ 4.68 การถํายทอดเทคโนโลยีด๎านความรู๎  ทักษะด๎านการออกแบบ 
ด๎านการผลิตผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากวัสดุธรรมชาติ 

ที่มา : ธวัชชัย   เทียนประทีป 
 
 

 การถํายทอดเทคโนโลยี  ด๎านความรู๎  ทักษะ  ด๎านการออกแบบ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
วัสดุธรรมชาติ  เพ่ือสร๎างเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋า  ส าหรับกลุํมสานศิลป์บางเจ๎าฉํา ได๎ให๎ค าแนะน าการ
สานเครื่องจักสานไม๎ไผํ เส๎นสานควรขนานกันโดยตลอดตั้งแตํด๎านบนสูํด๎านลําง  จุดเริ่มต๎นจุดสิ้นสุด
ควรมีการทากาวหรือติดกระดาษกาวเพ่ือไมํให๎เกิดการเสียหายคือการหลุด  การรื้อของผลิตภัณฑ์
เครื่องจักสานกํอนที่จะน าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋า  กลุํมจักสานผักตบชวาบ๎านบางตาแผํนได๎ให๎
ค าแนะน าการสานควรสานให๎มีความสม่ าเสมอในการจักสานดึงน้ าหนักมือให๎เทําๆกัน  ควรมีการย๎อมสี
ผลิตภัณฑ์ผักตบชวาเพ่ือให๎เกิดความสวยงาม  ด๎านปากกระเป๋าควรสานให๎มีความบางหรือใช๎
ผักตบชวาแบบซีก  เพ่ือการประกอบการเย็บจักรเมื่อท าเป็นกระเป๋าจะได๎ท าได๎งําย  และควรมีการสาน
รูปทรงกระเป๋าแบบอ่ืนๆด๎วย  กลุํมทอผ๎ามัดหมี่หน๎าวัดโบสถ์ได๎ให๎ค าแนะน า  ควรมีลวดลายในการทอ
ผ๎าที่แปลกใหมํ  การย๎อมสีผ๎าขาวม๎าควรมีความหลากหลาย  ควรมีสีธรรมชาติ  โทนสีร๎อน  โทนสีเย็น
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ผสมผสานกันสีของผ๎าขาวม๎าเพื่อสร๎างความจุดเดํน  ผ๎าขาวม๎าท่ีน ามาใช๎ท าผลิตภัณฑ์กระเป๋าควรมีการ
วางลวดลายที่ตรงกันด๎านซ๎ายด๎านขวา  กลุํมสตรีกระเป๋าหนังต าบลบ๎านแห  ได๎ให๎ค าแนะน า  การ
ออกแบบกระเป๋าจากวัสดุธรรมชาติ  การผสมผสานวัสดุธรรมชาติที่มีในจังหวัดอํางทอง  กระบวนการ
ผลิต  การตัดเย็บ  ความประณีต  ในการท าผลิตภัณฑ์กระเป๋า 
 

 
 

ภาพที่ 4.69 ผลงานของกลุํมกระเป๋าสตรีต าบลบ๎านแหหลังจากได๎รับ 
การถํายทอดเทคโนโลยีผลิตภณัฑ์กระเป๋าจากผ๎าขาวม๎า 

ที่มา : ธวัชชัย   เทียนประทีป 
 
 
ปัญหาและอุปสรรคในการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับกลุ่ม OTOP ของจังหวัดอ่างทอง   
 1.กลุํมOTOP ของจังหวัดอํางทอง   ไมํคํอยให๎ความส าคัญของการฝึกอบรมถํายทอด
เทคโนโลยีเทําท่ีควร 
 2. ผู๎ เข๎ารับการอบรมมีเวลาวํางไมํคํอยตรงกัน  เนื่องจากการประกอบอาชีพหลักคือ
เกษตรกรรม  ต๎องใช๎วิธีการถํายทอดเทคโนโลยีไปที่บ๎านสมาชิก  ใช๎การพูดคุย  แนะน า  อบรม  และ
สอนเป็นรายบุคคลในบางครั้ง 
 3. กลุํม OTOP ของจังหวัดอํางทองยังมีความคิดเดิมๆ ไมํคํอยยอมรับการเปลี่ยนแปลงต๎องใช๎
วิธีท าตัวอยํางของจริงมาให๎ดูพร๎อมทั้งอธิบาย สาธิต ขั้นตอนการผลิตให๎เห็นจริง 
 4. กลุํม OTOP ของจังหวัดอํางทอง ขาดแหลํงเงินทุนที่จะเป็นทุนในการซื้อวัสดุ -อุปกรณ์ 
เครื่องมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุธรรมชาติ 
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8.ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการศึกษาความคิดเห็น การออกแบบและพัฒนาวัสดุธรรมชาติแบบบูรณาการเพ่ือสร๎าง
ผลิตภัณฑ์กระเป๋าให๎กลุํม OTOP ในจังหวัดอํางทอง  
 

ตารางท่ี 1 สถานภาพของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพ จ านวน ร๎อยละ 
ผู๎ผลิต 50 25.0 
ผู๎บริโภคหรือผู๎สนใจผลิตภัณฑ์ 150 75.0 

รวม 200 100.0 
 

 จากตารางที่ 1 ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นผู๎ผลิต จ านวน 50 คน คิดเป็นร๎อยละ 25.0 
และผู๎บริโภคหรือผู๎สนใจผลิตภัณฑ์ จ านวน 150 คน คิดเป็นร๎อยละ 75.0 

 

ตารางท่ี 2 คําเฉลี่ย (X ) และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของผู๎ตอบแบบสอบถามตํอความ
คิดเห็นการออกแบบและพัฒนาวัสดุธรรมชาติแบบบูรณาการเพื่อสร๎างผลิตภัณฑ์กระเป๋าให๎กลุํม 
OTOP ในจังหวัดอํางทอง 
 

รายละเอียด X S.D. แปลความ 
1. ด้านการผสมผสานวัสดุ    
   1.1 ผลิตภัณฑ์มีการผสมผสานวัสดุมีความสวยงามเข๎า
กับรูปแบบกระเป๋า 

4.55 .499 มากที่สุด 

   1.2 วัสดุที่ใช๎ผลิตภัณฑ์มีความทนทานตํอการใช๎งาน 4.08 .264 มาก 
   1.3 ผลิตภัณฑ์กระเป๋าแบบที่ 1 ใช๎วัสดุไม๎ไผํเป็นวัสดุ
หลัก ผักตบชวาเป็นวัสดุรอง 

4.18 .381 มาก 

   1.4 ผลิตภัณฑ์กระเป๋าแบบที่ 2 ใช๎วัสดุผักตบชวาเป็น
วัสดุหลัก ผ๎าขาวม๎าเป็นวัสดุรอง 

4.05 .208 มาก 

   1.5 ผลิตภัณฑ์กระเป๋าแบบที่ 3 ใช๎วัสดุผ๎าขาวม๎าเป็น
วัสดุหลัก ผักตบชวาเป็นวัสดุรอง 

4.38 .485 มาก 

   1.6 ผลิตภัณฑ์กระเป๋าแบบที่ 4 ใช๎วัสดุไม๎ไผํเป็นวัสดุ
หลัก ผ๎าขาวม๎าเป็นวัสดุรอง 

4.05 .218 มาก 

   1.7 ผลิตภัณฑ์กระเป๋าแบบที่ 5 ใช๎การผสมผสานวัสดุ
ไม๎ไผํ ผ๎าขาวม๎าและผักตบชวา 

4.19 .389 มาก 

รวม 4.21 .269 มาก 
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ตารางท่ี 2 (ตํอ) 
 

รายละเอียด X S.D. แปลความ 
2. ด้านประโยชน์ใช้สอย    
   2.1 ผลิตภัณฑ์มีรูปแบบการใช๎งานที่หลากหลาย
สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎บริโภค 

4.40 .491 มาก 

   2.2 ผลิตภัณฑ์มีรูปรําง รูปทรง มีประโยชน์ใช๎สอยที่
เหมาะสมกับการใช๎งาน 

4.42 .494 มาก 

   2.3 ผลิตภัณฑ์มีรูปแบบภายในที่มีประโยชน์ใช๎สอย
และมีความปลอดภัย 

4.06 .229 มาก 

   2.4 ผลิตภัณฑ์มีความสะดวกสบายในการใช๎งาน 4.07 .247 มาก 
   2.5 ผลิตภัณฑ์มีการพัฒนารูปแบบมีความเหมาะสม
ตํอการใช๎งานตรงกับความต๎องการของผู๎บริโภค 

4.58 .496 มากที่สุด 

รวม 4.30 .316 มาก 
3. ด้านความสวยงาม    
   3.1 รูปแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบให๎เหมาะสมตามสมัย
นิยม 

4.07 .256 มาก 

   3.2 ผลิตภัณฑ์มีการจัดวางวัสดุธรรมชาติที่มีความ
สวยงาม 

4.63 .485 มากที่สุด 

   3.3 ผลิตภัณฑ์ที่มีการใช๎วัสดุหนังประกอบตกแตํง
สวยงาม และมีความเหมาะสม 

4.08 .272 มาก 

   3.4 ผลิตภัณฑ์มีรูปแบบเหมาะสมกะทัดรัดสวยงาม 4.09 .280 มาก 
   3.5 ผลิตภัณฑ์มีการตกแตํงด๎วยสี พื้นผิว วัสดุ มีความ
สวยงาม 

4.46 .499 มาก 

   3.6 ผลิตภัณฑ์มีความโดดเดํน สะท๎อนให๎เห็นถึงคุณคํา
มีความสวยงามในตัวผลิตภัณฑ์ 

4.48 .501 มาก 

รวม 4.30 .299 มาก 
4. ด้านความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์    
   4.1 ความพึงพอใจในการประยุกต์ใช๎วัสดุธรรมชาติ
รํวมกับหนัง 

4.07 .256 มาก 

   4.2 ความพึงพอใจในด๎านความประณีตในการตัดเย็บ
การผสมผสานวัสดุภายนอก-ภายในที่มีตํอผลิตภัณฑ์ 

4.50 .501 มากที่สุด 

   4.3 ความพึงพอใจในด๎านคุณภาพของวัสดุที่น ามาผลิต
เป็นผลิตภัณฑ์ 

4.06 .238 มาก 
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ตารางท่ี 2 (ตํอ) 
 

รายละเอียด X S.D. แปลความ 
   4.4 ความพึงพอใจในการประกอบรูปทรง การจัดวาง
วัสดุ ผลส าเร็จของผลิตภัณฑ์ 

4.51 .501 มากที่สุด 

   4.5 ความพึงพอใจผลิตภัณฑ์กระเป๋าที่ได๎รับการ
พัฒนาแล๎ว สามารถสร๎างมูลคําเพ่ิมและรายได๎ให๎กับ
ชุมชน 

4.65 .478 มากที่สุด 

รวม 4.36 .317 มาก 
 

จากตารางที่ 2 ความคิดเห็นตํอการออกแบบและพัฒนาวัสดุธรรมชาติแบบบูรณาการเพ่ือ
สร๎างผลิตภัณฑ์กระเป๋าให๎กลุํม OTOP ในจังหวัดอํางทองของผู๎ตอบแบบสอบถาม แยกเป็นรายด๎าน 
พบวํา 
 1. ด้านการผสมผสานวัสดุมีความคิดเห็นในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา สํวน
ใหญํมีความคิดเห็นในระดับมากได๎แกํ 1) วัสดุที่ใช๎ผลิตภัณฑ์มีความทนทานตํอการใช๎งาน  2) 
ผลิตภัณฑ์กระเป๋าแบบที่ 1 ใช๎วัสดุไม๎ไผํเป็นวัสดุหลัก ผักตบชวาเป็นวัสดุรอง  3) ผลิตภัณฑ์กระเป๋า
แบบที่ 2 ใช๎วัสดุผักตบชวาเป็นวัสดุหลัก ผ๎าขาวม๎าเป็นวัสดุรอง  4)  ผลิตภัณฑ์กระเป๋าแบบที่ 3 ใช๎วัสดุ
ผ๎าขาวม๎าเป็นวัสดุหลัก ผักตบชวาเป็นวัสดุรอง 5) ผลิตภัณฑ์กระเป๋าแบบที่ 4 ใช๎วัสดุไม๎ไผํเป็นวัสดุหลัก 
ผ๎าขาวม๎าเป็นวัสดุรอง และ 6) ผลิตภัณฑ์กระเป๋าแบบที่ 5 ใช๎การผสมผสานวัสดุไม๎ไผํ ผ๎าขาวม๎าและ
ผักตบชวา สํวนข๎อที่มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ได๎แกํ ผลิตภัณฑ์มีการผสมผสานวัสดุมีความ
สวยงามเข๎ากับรูปแบบกระเป๋า 

 2. ด้านประโยชน์ใช้สอยมีความคิดเห็นในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา สํวนใหญํ
มีความคิดเห็นในระดับมากได๎แกํ 1)  ผลิตภัณฑ์มีรูปแบบการใช๎งานที่หลากหลายสอดคล๎องกับความ
ต๎องการของผู๎บริโภค 2)  ผลิตภัณฑ์มีรูปรําง รูปทรง มีประโยชน์ใช๎สอยที่เหมาะสมกับการใช๎งาน  3)  
ผลิตภัณฑ์มีรูปแบบภายในที่มีประโยชน์ใช๎สอยและมีความปลอดภัย และ 4) ผลิตภัณฑ์มีความ
สะดวกสบายในการใช๎งาน สํวนข๎อที่มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ได๎แกํ ผลิตภัณฑ์มีการพัฒนา
รูปแบบมีความเหมาะสมตํอการใช๎งานตรงกับความต๎องการของผู๎บริโภค 

 3. ด้านความสวยงามมีความคิดเห็นในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา สํวนใหญํมี
ความคิดเห็นในระดับมากได๎แกํ 1) รูปแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบให๎เหมาะสมตามสมัยนิยม  2) 
ผลิตภัณฑ์ที่มีการใช๎วัสดุหนังประกอบตกแตํงสวยงาม และมีความเหมาะสม  3)  ผลิตภัณฑ์มีรูปแบบ
เหมาะสมกะทัดรัดสวยงาม  4) ผลิตภัณฑ์มีการตกแตํงด๎วยสี พ้ืนผิว วัสดุ มีความสวยงาม และ 5) 
ผลิตภัณฑ์มีความโดดเดํน สะท๎อนให๎เห็นถึงคุณคํามีความสวยงามในตัวผลิตภัณฑ์  สํวนข๎อที่มีความ
คิดเห็นในระดับมากท่ีสุด ได๎แกํ ผลิตภัณฑ์มีการจัดวางวัสดุธรรมชาติที่มีความสวยงาม 

 4. ด้านความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์สวยงามมีความคิดเห็นในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข๎อพบวํา สํวนใหญํมีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด ได๎แกํ 1) ความพึงพอใจในด๎านความประณีตใน
การตัดเย็บการผสมผสานวัสดุภายนอก-ภายในที่มีตํอผลิตภัณฑ์ 2) ความพึงพอใจในการประกอบ
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รูปทรง การจัดวางวัสดุ ผลส าเร็จของผลิตภัณฑ์ และ 3) ความพึงพอใจผลิตภัณฑ์กระเป๋าที่ได๎รับการ
พัฒนาแล๎ว สามารถสร๎างมูลคําเพ่ิมและรายได๎ให๎กับชุมชน สํวนข๎อที่มีความคิดเห็นในระดับมาก ได๎แกํ 
1) ความพึงพอใจในการประยุกต์ใช๎วัสดุธรรมชาติรํวมกับหนัง และ 2) ความพึงพอใจในด๎านคุณภาพ
ของวัสดุที่น ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ 

 

 

ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นตํอการออกแบบและพัฒนาวัสดุธรรมชาติแบบบูรณาการเพ่ือ
สร๎างผลิตภัณฑ์กระเป๋าให๎กลุํม OTOP ในจังหวัดอํางทองของผู๎ผลิตและผู๎บริโภคหรือผู๎สนใจผลิตภัณฑ์  
 

 
รายละเอียด 

ผู๎ผลิต 
n= 50 

ผู๎บริโภค 
n=150 

 
t 

 
sig 

X S.D. X S.D. 
1. ด้านการผสมผสานวัสดุ       
   1.1 ผลิตภัณฑ์มีการผสมผสานวัสดุ
มีความสวยงามเข๎ากับรูปแบบกระเป๋า 

5.00 .000 4.40 .492 14.950 .000* 

   1.2 วัสดุที่ใช๎ผลิตภัณฑ์มีความ
ทนทานตํอการใช๎งาน 

4.30 .463 4.00 .000 4.583 .000* 

   1.3 ผลิตภัณฑ์กระเป๋าแบบที่ 1 ใช๎
วัสดุไม๎ไผํเป็นวัสดุหลัก ผักตบชวาเป็น
วัสดุรอง 

4.70 .463 4.00 .000 10.693 .000* 

   1.4 ผลิตภัณฑ์กระเป๋าแบบที่ 2 ใช๎
วัสดุผักตบชวาเป็นวัสดุหลัก 
ผ๎าขาวม๎าเป็นวัสดุรอง 

4.18 .388 4.00 .000 3.280 .000* 

   1.5 ผลิตภัณฑ์กระเป๋าแบบที่ 3 ใช๎
วัสดุผ๎าขาวม๎าเป็นวัสดุหลัก 
ผักตบชวาเป็นวัสดุรอง 

5.00 .000 4.17 .374 27.295 .000* 

   1.6 ผลิตภัณฑ์กระเป๋าแบบที่ 4 ใช๎
วัสดุไม๎ไผํเป็นวัสดุหลัก ผ๎าขาวม๎าเป็น
วัสดุรอง 

4.20 .404 4.00 .000 3.500 .000* 

   1.7 ผลิตภัณฑ์กระเป๋าแบบที่ 5 ใช๎
การผสมผสานวัสดุไม๎ไผํ ผ๎าขาวม๎า
และผักตบชวา 

4.74 .443 4.00 .000 11.809 .000* 

รวม 4.59 .244 4.08 .109 14.229 .000* 
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ตารางท่ี 3(ตํอ) 
 

 
รายละเอียด 

ผู๎ผลิต 
n= 50 

ผู๎บริโภค 
n=150 

 
t 

 
sig 

X S.D. X S.D. 
2. ด้านประโยชน์ใช้สอย       
   2.1 ผลิตภัณฑ์มีรูปแบบการใช๎งาน
ที่หลากหลายสอดคล๎องกับความ
ต๎องการของผู๎บริโภค 

5.00 .000 4.20 .401 24.413 .000* 

   2.2 ผลิตภัณฑ์มีรูปรําง รูปทรง มี
ประโยชน์ใช๎สอยที่เหมาะสมกับการใช๎
งาน 

5.00 .000 4.22 .416 22.984 .000* 

   2.3 ผลิตภัณฑ์มีรูปแบบภายในที่มี
ประโยชน์ใช๎สอยและมีความปลอดภัย 

4.22 .418 4.00 .000 3.718 .000* 

   2.4 ผลิตภัณฑ์มีความสะดวกสบาย
ในการใช๎งาน 

4.26 .443 4.00 .000 4.149 .000* 

   2.5 ผลิตภัณฑ์มีการพัฒนารูปแบบ
มีความเหมาะสมตํอการใช๎งานตรงกับ
ความต๎องการของผู๎บริโภค 

5.00 .000 4.43 .497 13.959 .000* 

รวม 4.70 .168 4.17 .234 17.232 .011* 
3. ด้านความสวยงาม       
   3.1 รูปแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบให๎
เหมาะสมตามสมัยนิยม 

4.28 .454 4.00 .000 4.365 .000* 

   3.2 ผลิตภัณฑ์มีการจัดวางวัสดุ
ธรรมชาติที่มีความสวยงาม 

5.00 .000 4.50 .502 12.207 .000* 

   3.3 ผลิตภัณฑ์ที่มีการใช๎วัสดุหนัง
ประกอบตกแตํงสวยงาม และมีความ
เหมาะสม 

4.32 .471 4.00 .000 4.802 .000* 

   3.4 ผลิตภัณฑ์มีรูปแบบเหมาะสม
กะทัดรัดสวยงาม 

4.34 .479 4.00 .000 5.024 .000* 

   3.5 ผลิตภัณฑ์มีการตกแตํงด๎วยสี 
พ้ืนผิว วัสดุ มีความสวยงาม 

5.00 .000 4.27 .447 19.903 .000* 
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ตารางท่ี 3(ตํอ) 
 

 
รายละเอียด 

ผู๎ผลิต 
n= 50 

ผู๎บริโภค 
n=150 

 
t 

 
sig 

X S.D. X S.D. 
   3.6 ผลิตภัณฑ์มีความโดดเดํน สะท๎อน
ให๎เห็นถึงคุณคํามีความสวยงามในตัว
ผลิตภัณฑ์ 

5.00 .000 4.30 .460 18.646 .000* 

รวม 4.66 .227 4.18 .212 13.53
6 

.167 

4. ด้านความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์       
   4.1 ความพึงพอใจในการประยุกต์ใช๎
วัสดุธรรมชาติรํวมกับหนัง 

4.28 .454 4.00 .000 4.365 .000* 

   4.2 ความพึงพอใจในด๎านความ
ประณีตในการตัดเย็บการผสมผสานวัสดุ
ภายนอก-ภายในที่มีตํอผลิตภัณฑ์ 

5.00 .000 4.33 .471 17.525 .000* 

   4.3 ความพึงพอใจในด๎านคุณภาพของ
วัสดุที่น ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ 

4.24 .431 4.00 .000 3.934 .000* 

   4.4 ความพึงพอใจในการประกอบ
รูปทรง การจัดวางวัสดุ ผลส าเร็จของ
ผลิตภัณฑ์ 

5.00 .000 4.35 .478 16.757 .000* 

   4.5 ความพึงพอใจผลิตภัณฑ์กระเป๋าที่
ได๎รับการพัฒนาแล๎ว สามารถสร๎าง
มูลคําเพ่ิมและรายได๎ให๎กับชุมชน 

5.00 .000 4.53 .501 11.418 .000* 

รวม 4.70 .173 4.24 .266 14.174 .000* 
 

จากตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นตํอการออกแบบและพัฒนาวัสดุธรรมชาติ
แบบบูรณาการเพ่ือสร๎างผลิตภัณฑ์กระเป๋าของผู๎ผลิต หรือผู๎สนใจผลิตภัณฑ์ และผู๎บริโภคพบวํา 
โดยรวมและรายข๎อของด๎านการผสมผสานวัสดุ  ด๎านประโยชน์ใช๎สอย และด๎านความพึงพอใจใน
ผลิตภัณฑ์ มีความแตกตํางกัน แตํด๎านความสวยงาม รายข๎อมีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีรูปแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋า รูปแบบที่หลากหลายมากกวํานี้ อาจมีสายสะพายกระเป๋า

เพ่ือประโยชน์ใช๎สอย 
2. ควรมีผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพบุรุษด๎วย 
3. ควรใช๎หนังที่มีความหลากหลายพ้ืนผิว  หรืออาจใช๎สีหนังสีตํางๆมาผสมผสานเพ่ือความ

สวยงาม 
4. ควรมีชํองส าหรับใสํสิ่งของด๎านนอกของกระเป๋าเพ่ือประโยชน์ใช๎สอย 
5. รูปทรงกระเป๋าควรมีรูปทรงที่นิ่มกวํานี้เพราะไม๎ไผํ  ผักตบชวา  เป็นวัสดุที่ทรงตัวแข็ง 
6. ควรผลิตผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับใสํธนบัตรส าหรับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี 
7. วัสดุธรรมชาติผักตบชวาที่เป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าควรมีการย๎อมสีเพ่ือความสวยงามในตัว

ผลิตภัณฑ์ 
 
 



 
 

 
 

บทที่ 5 
สรุปผล  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
1. สรุปผล 
 การออกแบบและพัฒนาวัสดุธรรมชาติแบบบูรณาการเพ่ือสร๎างผลิตภัณฑ์กระเป๋าให๎กลุํม 
OTOP ในจังหวัดอํางทอง ผู๎วิจัยได๎ด าเนินการวิจัยตามล าดับขั้นตอนการวิจัยสามารถสรุปผลอภิปราย
ผลและข๎อเสนอแนะ ได๎ดังนี้ 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือออกแบบและพัฒนา วัสดุธรรมชาติแบบบูรณาการผสมผสานวัสดุธรรมชาติ  เพ่ือสร๎าง
ผลิตภัณฑ์กระเป๋า ให๎กลุํม OTOPในจังหวัดอํางทองแบบมีสํวนรํวมในการใช๎ภูมิปัญญา การออกแบบ 
การผลิต เพื่อสร๎างเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋า ที่มีรูปแบบแปลกใหมํ มีเอกลักษณ์เฉพาะ และสามารถสร๎าง
มูลคําเพ่ิมให๎กับวัสดุธรรมชาติได๎ 
 2.เพ่ือให๎กลุํม OTOPของจังหวัดอํางทองคือประกอบด๎วย กลุํมสานศิลป์บางเจ๎าฉํา กลุํมจัก
สานผักตบชวาบ๎านบางตาแผํน กลุํมทอผ๎ามัดหมี่หน๎าวัดโบสถ์ และกลุํมสตรีกระเป๋าหนังต าบลบ๎านแห 
รํวมมือกันใช๎วัสดุธรรมชาติแบบบูรณาการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าจ านวน 5 ผลงาน ผลิตเพ่ือการ
จ าหนํายให๎ตรงกับความต๎องการของตลาดและผู๎บริโภค 
 3. เพื่อถํายทอดเทคโนโลยี  การบูรณาการใช๎วัสดุธรรมชาติด๎านความรู๎  ด๎านทักษะ  ด๎านการ
ออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าให๎กับกลุํม OTOPในจังหวัดอํางทอง 
 4. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู๎ผลิต  ผู๎บริโภค หรือผู๎ที่สนใจผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติที่
ได๎รับการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าในด๎านการผสมผสานวัสดุ  ด๎านประโยชน์ใช๎สอย  ด๎านความ
สวยงาม  และด๎านความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ และเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู๎ผลิต  ผู๎บริโภคหรือผู๎
ที่สนใจผลิตภัณฑ์ในแตํละด๎านวิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือผลิตภัณฑ์กระเป๋า   
 กลุํมตัวอยําง  ผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีที่ท าจากวัสดุธรรมชาติ  โดยการออกแบบ
รําง (Sketch Design) จ านวนแบบละ 6 แบบรําง การพัฒนารูปแบบ(Idea  development)จากแบบ
รําง 3 รูปแบบ  การเขียนแบบเพื่อการผลิต(Working  drawing)สรุปรูปแบบโดยผู๎เชี่ยวชาญ  ผู๎วิจัยท า
การสุํมกลุํมตัวอยํางแบบเจาะจง (Purposive  sampling) จากกลุํมOTOP ในจังหวัดอํางทอง ได๎กลุํม
สานศิลป์บางเจ๎าฉํา  กลุํมจักสานผักตบชวาบ๎านบางตาแผํน  กลุํมทอผ๎ามัดหมี่หน๎าวัดโบสถ์ และกลุํม
สตรีกระเป๋าหนังต าบลบ๎านแห เพ่ือน าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรี เป็นชิ้นงาน
ต๎นแบบ  จากนั้นสร๎างแบบสอบถาม ความคิดเห็นที่มีตํอผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากวัสดุธรรมชาติ ด๎านการ
ผสมผสานวัสดุ ด๎านประโยชน์ใช๎สอย  ด๎านความสวยงาม  และด๎านความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้   ผู๎วิจัยได๎ใช๎การศึกษาวัสดุธรรมชาติ รูปแบบ การสาน

ผลิตภัณฑ์เดิมของกลุํมสานศิลป์บางเจ๎าฉํา  กลุํมจักสานผักตบชวาบ๎านบางตาแผํน  กลุํมทอผ๎ามัดหมี่
หน๎าวัดโบสถ์ และกลุํมสตรีกระเป๋าหนังบ๎านแห วิเคราะห์ข๎อดี  ข๎อบกพรํอง  วิเคราะห์ปัญหา  การ
ออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าสุภาพสตรีที่ท าจากวัสดุธรรมชาติ  โดยการสังเกต  การ
สัมภาษณ์  การสนทนากลุํม   โดยให๎กลุํมมีสํวนรํวมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติ  การประเมินแบบรําง  ผู๎วิจัยได๎ใช๎วิธีการสนทนา  
สัมภาษณ์  ข๎อคิดเห็น  จากผู๎เชี่ยวชาญ 3 คนด๎านการออกแบบ  และด๎านการผลิต  ผู๎วิจัยสรุป  ความ
เป็นไปได๎ในด๎านการท าเป็นผลิตภัณฑ์ต๎นแบบกระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติที่มีความ
หลากหลายและมีการใช๎วัสดุธรรมชาติที่มีความแตกตําง  มีความสวยงาม  มีประโยชน์ใช๎สอย  มีความ
เป็นเอกลักษณ์  ส าหรับแบบสอบถามได๎สอบถามความคิดเห็น  ความพึงพอใจตํอการพัฒนาผลิตภัณฑ์
กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติในด๎านการผสมผสานวัสดุ  ด๎านประโยชน์ใช๎สอย  ด๎าน
ความสวยงาม และด๎านความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ 
ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติ 
 ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติโดยยึด
หลักกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์มีล าดับขั้นตอนดังนี้ 
  1. วิเคราะห์ข๎อดี  ข๎อบกพรํองของผลิตภัณฑ์เดิม  วัสดุธรรมชาติ รูปแบบ  การสาน  
วิเคราะห์ปัญหา  สอบถาม  สัมภาษณ์  กลุํมสานศิลป์บางเจ๎าฉํา  กลุํมจักสานผักตบชวาบ๎านบางตา
แผํน  กลุํมทอผ๎ามัดหมี่หน๎าวัดโบสถ์ และกลุํมสตรีกระเป๋าหนังต าบลบ๎านแห เพ่ือน าไปสูํการออกแบบ
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติ 
  2. การออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากวัสดุธรรมชาติของกลุํม OTOP รูปแบบ  รูปรําง   
รูปทรง  การสาน  เพ่ือสร๎างผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีเป็นต๎นแบบ 
  3. ผลิตต๎นแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติ 
  4. ถํายทอดเทคโนโลยีด๎านความรู๎  ด๎านการออกแบบ  ด๎านการผลิต ผลิตภัณฑ์กระเป๋า
ส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติ ให๎กับ กลุํมสานศิลป์บางเจ๎าฉํา  กลุํมจักสานผักตบชวาบ๎านบางตา
แผํน  กลุํมทอผ๎ามัดหมี่หน๎าวัดโบสถ์ และกลุํมสตรีกระเป๋าหนังต าบลบ๎านแห 
  5. สอบถามความคิดเห็นความพึงพอใจของผู๎ผลิต  ผู๎บริโภค หรือผู๎สนใจผลิตภัณฑ์  ที่มี
ตํอ  การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติที่ได๎รับการพัฒนา
แล๎วในด๎านการผสมผสานวัสดุ ด๎านประโยชน์ใช๎สอย  ด๎านความสวยงาม  และด๎านความพึงพอใจใน
ผลิตภัณฑ์ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.ศึกษาข๎อมูลจากเอกสาร  ต ารา  งานวิจัยเกี่ยวข๎อง  รวบรวมข๎อมูลการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
แหลํงผลิตเครื่องจักสานไม๎ไผํ  เครื่องจักสานผักตบชวา และผ๎าขาวม๎า  เพ่ือน าไปสูํการออกแบบ และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติ 
 2. การเก็บข๎อมูลภาคสนาม  การลงส ารวจพ้ืนที่  การสังเกตการณ์สนทนา  การสัมภาษณ์  
ขั้นตอนวิธีการผลิต  การผลิตต๎นแบบจากกลุํมOTOPในจังหวัดอํางทองและผู๎เชี่ยวชาญ 3 ทําน 
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 3. แบบสอบถามใช๎วิธีการขอความรํวมมือผู๎ตอบแบบสอบถามโดยให๎ผู๎ผลิต  ผู๎บริโภคหรือ
ผู๎สนใจผลิตภัณฑ์  ตอบแบบสอบถามด๎วยตนเอง เวลาที่มาเยี่ยมชมหรือซื้อสินค๎าในสถานที่จ าหนําย
ผลิตภัณฑ์ของกลุํมOTOPในจังหวัดอํางทอง 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎ใช๎วิธีการวิเคราะห์ข๎อมูลดังนี้ 
 1. วิเคราะห์รูปแบบผลิตภัณฑ์เดิมของผลิตภัณฑ์OTOPในจังหวัดอํางทองจ านวน 4 กลุํม                                                               
เพ่ือหาข๎อดีข๎อบกพรํอง วิเคราะห์ปัญหาการพัฒนาผลิตภัณฑ์OTOPในจังหวัดอํางทองโดยการสังเกต 
การสนทนา การสัมภาษณ์ กลุํมOTOPในจังหวัดอํางทองแบบมีสํวนรํวมในการพัฒนาเพ่ือน าไปสูํการ
ออกแบบ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์OTOPในจังหวัดอํางทองเพ่ือผลิตเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋า 
 2. ออกแบบผลิตภัณฑ์OTOPในจังหวัดอํางทองจ านวน 4 กลุํม เพ่ือผลิตเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋า
จากวัสดุธรรมชาติ ให๎ผู๎เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นโดยผู๎วิจัยเป็นผู๎สนทนา สัมภาษณ์แล๎วสรุปรูปแบบ
ที่ดีที่สุดเพ่ือผลิตเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าต๎นแบบ จ านวน 5 แบบ 
 3. การวิเคราะห์ข๎อมูลจากแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช๎โปรแกรมส าเร็จรูป SPSSวิเคราะห์
ข๎อมูลการหาค๎าร๎อยละคําเฉลี่ ยMEAN(X)  และคําความเบี่ยง เบนมาตรฐานS.D. (Standard 
Deviations) เปรียบเทียบความพึงพอใจตํอการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุ
ธรรมชาติ ของกลุํมผู๎ผลิตกับกลุํมผู๎บริโภคหรือผู๎สนใจผลิตภัณฑ์ในแตํละด๎านในด๎านการผสมผสานวัสดุ 
ด๎านประโยชน์ใช๎สอย  ด๎านความสวยงาม  และด๎านความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์วิเคราะห์ความแตกตําง
โดยใช๎ ที-เทสต์ (t-test) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผู๎วิจัยได๎คัดเลือกกลุํม OTOP จังหวัดอํางทองจ านวน 4 กลุํม คือ กลุํมสานศิลป์บางเจ๎าฉํา มี
ผลิตภัณฑ์ที่โดดเดํน คือการจักสานไม๎ไผํ กลุํมจักสานผักตบชวาบ๎านบางตาแผํนมีผลิตภัณฑ์ที่โดดเดํน
คือการจักสานผักตบชวา กลุํมทอผ๎ามัดหมี่หน๎าวัดโบสถ์มีผลิตภัณฑ์ที่โดดเดํนคือ ผ๎าขาวม๎า และกลุํม
สตรีกระเป๋าหนัง ต าบลบ๎านแห  มีความโดดเดํนในด๎านการท ากระเป๋าหนังโดยกลุํม OTOP จังหวัด
อํางทองมีความโดดเดํนในด๎านการใช๎วัสดุธรรมชาติที่มีในท๎องถิ่น  มีความหลากหลายในการท า
ผลิตภัณฑ์  สามารถสร๎างอาชีพสร๎างรายได๎ สร๎างมูลคําเพ่ิมให๎กับวัสดุธรรมชาติได๎  โดยการใช๎ภูมิ
ปัญญาทักษะฝีมือสร๎างผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากวัสดุธรรมชาติ ได๎รับการยอมรับมีชื่อเสียงเป็นที่รู๎จักกัน
ในระดับจังหวัดอํางทองและระดับประเทศ  ข๎อบกพรํองชองกลุํม OTOP จังหวัดอํางทอง 4 กลุํมนี้ คือ 
ผลิตภัณฑ์ขาดการพัฒนาเคยท ากันมาอยํางไรก็ท าตามๆกันมาผลิตภัณฑ์ไมํเกิดการเปลี่ยนแปลงท าตาม
ลูกค๎าสั่ง  ราคาไมํสามารถก าหนดเองได๎  ผลิตภัณฑ์บางชนิดมีรูปแบบเหมือนๆกันภายในจังหวัดและ
จังหวัดใกล๎เคียง  ท าให๎ราคาจ าหนํายไมํสูง  ตัดราคากันเอง  ลูกค๎าสามารถเลือกสินค๎าและตํอรองราคา
ได๎  ขาดการรํวมมือการรวมกลุํมชุมชนไมํคํอยยอมรับการเปลี่ยนแปลงขาดการผสมผสานวัสดุท าให๎
ผลิตภัณฑ์ขาดจุดเดํน  ขาดเอกลักษณ์  ไมํมีจุดขายในตัวผลิตภัณฑ์  และไมํสามารถสร๎างมูลคําเพ่ิม
ให๎กับสินค๎าได๎  จากข๎อมูลดังกลําวผู๎วิจัยได๎ท าการวิจัยแบบมีสํวนรํวมของกลุํม OTOP จ านวน 4 กลุํม
ในการออกแบบและพัฒนาวัสดุธรรมชาติแบบบูรณาการเพ่ือสร๎างเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับ
สุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติของแตํละกลุํมประกอบไปด๎วยเครื่องจักสานไม๎ไผํ  เครื่ องจักสาน
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ผักตบชวา  ผ๎าขาวม๎า  โดยมีผู๎เชี่ยวชาญจ านวน 3 ทําน  ด๎านการออกแบบ  ด๎านการผลิตผลิตภัณฑ์
กระเป๋าผสมผสานวัสดุธรรมชาติเป็นผู๎ชี้แนะ  แนะน า  สรุปรูปแบบ โดยผู๎วิจัยสนทนาพูดคุย  
สัมภาษณ์  ผู๎เชี่ยวชาญ  เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลที่ดีที่สุดส าหรับการผลิตผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรี
จ านวน 5 แบบประกอบด๎วยรายละเอียดดังนี้  กลุํมOTOP ควรรํวมมือกันใช๎วัสดุธรรมชาติของแตํละ
กลุํมผสมผสานกันอยํางน๎อย 2 ชนิด ใช๎หนังสัตว์สีน้ าตาลเป็นสํวนประกอบในการประสานวัสดุ
ธรรมชาติประกอบรูปทรงโดยการใช๎จักรอุตสาหกรรมโดยกลุํมสตรีกระเป๋าหนังต าบลบ๎านแห  
ผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติ แบบที่ 1  ใช๎วัสดุเครื่องจักสานไม๎ไผํ 80% วัสดุ
จากผักตบชวาผสมผสานวัสดุอ่ืนๆ 20%ใช๎ไม๎ไผํสานเป็นตัวกระเป๋าตกแตํงกระเป๋าด๎วยผักตบชวาเป็น
กระเป๋าที่สามารถใช๎ได๎สองแบบคือ ใช๎เป็นกระเป๋าหนีบหรือใช๎เป็นกระเป๋าสะพายได๎  ผลิตภัณฑ์
กระเป๋าผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติแบบที่ 2 ใช๎วัสดุจากผักตบชวา  80% 
วัสดุจากผ๎าขาวม๎าผสมผสานวัสดุอ่ืนๆ 20%ใช๎ผักตบชวาใช๎ผักตบชวาสานเป็นตัวกระเป๋ารูปทรง
สี่เหลี่ยมคางหมู  ใช๎ผ๎าขาวม๎าเป็นวัสดุตกแตํง  ลักษณะเป็นกระเป๋าถือส าหรับสุภาพสตรี  ผลิตภัณฑ์
กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติ แบบที่ 3  โชว์วัสดุหลักผ๎าขาวม๎า 80% ผักตบชวา
ผสมผสานวัสดุอื่นๆ 20% ผักตบชวาเป็นวัสดุตกแตํงแบบรีดเรียบ  ลักษณะเป็นกระเป๋าถือหรือสะพาย
ส าหรับสุภาพสตรี  ผลิตภัณฑ์กระเป๋าสานส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติ แบบที่ 4  ใช๎วัสดุจัก
สานไม๎ไผํเป็นวัสดุหลัก 80% ผ๎าขาวม๎าผสมผสานวัสดุอ่ืนๆ 20% ผ๎าขาวม๎าเป็นวัสดุตกแตํงด๎านบน 
ด๎านลําง  ลักษณะเป็นกระเป๋าถือส าหรับสุภาพสตรีผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติ
แบบที่ 5ใช๎วัสดุธรรมชาติผสมผสาน 3 ชนิด  วัสดุหลักคือเครื่องจักสานไม๎ไผํ 60  % วัสดุรองคือ 
ผักตบชวา 20% และวัสดุรองอีกชนิดหนึ่งคือผ๎าขาวม๎า 20%การสานไม๎ไผํใช๎ลวดลายสานแบบลายน้ า
ไหลใช๎การย๎อมสี  ใช๎วัสดุผักตบชวาและผ๎าขาวม๎าเป็นวัสดุตกแตํงกระเป๋า  ลักษณะเป็นกระเป๋าถือ
ส าหรับสุภาพสตรี  ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจ านวน 5 แบบ  มีขั้นตอนการท างานดังนี้  ออกแบบรําง  พัฒนา
รูปแบบ เขียนแบบเพ่ือการผลิต  สรุปรูปแบบโดยผู๎เชี่ยวชาญ  โดยการสนทนา สัมภาษณ์  สรุปรูปแบบ
ที่ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต๎นแบบ  น าเสนอขั้นตอนการผลิตโดยละเอียดทุกขั้นตอน 
 การถํายทอดเทคโนโลยีด๎านความรู๎  ด๎านการออกแบบ  ด๎านการผลิต เพ่ือการออกแบบและ
พัฒนาวัสดุธรรมชาติแบบผสมผสานวัสดุธรรมชาติของกลุํม OTOP จ านวน 4 กลุํม  เพ่ือผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์กระเป๋า  มีการสอนแบบการสาธิต  แนะน าการผสมผสานวัสดุธรรมชาติ  การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์กระเป๋า  การผลิตผลิตภัณฑ์กระเป๋า  การใช๎เครื่องมือ วัสดุ-อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานจริง  
ถํายทอดเทคนิคเฉพาะทางให๎ผู๎สนใจเฉพาะกลุํม OTOP จ านวน 4 กลุํมโดยให๎ผู๎เข๎ารํวมอบรมปฏิบัติไป
พร๎อมๆ กับการสาธิต การสอน 
 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู๎ผลิต  ผู๎บริโภคหรือผู๎สนใจผลิตภัณฑ์ที่มีตํอการออกแบบและ
พัฒนาวัสดุธรรมชาติแบบบูรณาการเพ่ือสร๎างผลิตภัณฑ์กระเป๋าให๎กลุํม OTOP ในจังหวัดอํางทองที่
ได๎รับการพัฒนาแล๎วพบวําด๎านการผสมผสานวัสดุ  ด๎านประโยชน์ใช๎สอย  ด๎านความสวยงาม และด๎าน
ความพึงพอใจในลิตภัณฑ์  มีความคิดเห็นในระดับมาก  เพ่ือพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา  ด๎านการ
ผสมผสานวัสดุข๎อที่มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดคือ  ผลิตภัณฑ์มีการผสมผสานวัสดุมีความสวยงาม
เข๎ากับรูปแบบกระเป๋า  ส าหรับข๎อที่มีความคิดเห็นน๎อยที่สุดคือ ผลิตภัณฑ์กระเป๋าแบบที่ 2ใช๎วัสดุ
ผักตบชวาเป็นวัสดุหลัก  ผ๎าขาวม๎าเป็นวัสดุรอง  ด๎านประโยชน์ใช๎สอยข๎อที่มีความคิดเห็นในระดับมาก
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ที่สุด  คือ  ผลิตภัณฑ์มีการพัฒนารูปแบบมีความเหมาะสมตํอการใช๎งานตรงกับความต๎องการของ
ผู๎บริโภค  ข๎อที่มีความคิดเห็นน๎อยที่สุดคือ  ผลิตภัณฑ์รูปแบบภายในมีประโยชน์ใช๎สอยและมีความ
ปลอดภัย  ด๎านความสวยงาม  ข๎อที่มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดคือผลิตภัณฑ์มีการจัดวางวัสดุ
ธรรมชาติที่มีความสวยงาม  ข๎อที่มีความคิดเห็นน๎อยที่สุดคือ  รูปแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบให๎เหมาะสม
ตามสมัยนิยม  ด๎านความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์  ข๎อที่มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด คือ ความพึง
พอใจผลิตภัณฑ์กระเป๋าที่ได๎รับการพัฒนาแล๎วสามารถสร๎างมูลคําเพ่ิมและรายได๎ให๎กับชุมชน  ข๎อที่มี
ความคิดเห็นน๎อยที่สุดคือ ความพึงพอใจในด๎านคุณภาพของวัสดุที่น ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เมื่อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นความพึงพอใจในแตํละด๎านพบวํา ด๎านการผสมผสานวัสดุ  ด๎านประโยชน์ใช๎
สอย  และด๎านความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์  มีความแตกตํางกัน  ด๎านความสวยงาม  รายข๎อมีความ
แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 
2. อภิปรายผล 
 การออกแบบและพัฒนาวัสดุธรรมชาติแบบบูรณาการเพ่ือสร๎างผลิตภัณฑ์กระเป๋าให๎กลุํม 
OTOP ในจังหวัดอํางทอง ได๎ด าเนินการในแตํละข้ันตอนที่มีประเด็นส าคัญน ามาอภิปรายผลดังนี้ 
 การคัดเลือกกลุํม OTOP ผู๎วิจัยได๎ข๎อมูลเบื้องต๎นจากนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดอํางทอง
นายสุรเชษ  นิ่มกุล  แนะน ากลุํมOTOPในจังหวัดอํางทองที่ใช๎วัสดุธรรมชาติสามารถผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
กระเป๋าได๎  ประกอบด๎วยกลุํมสานศิลป์บางเจ๎าฉํา  กลุํมจักสานผักตบชวาบ๎านบางตาแผํน  กลุํมทอผ๎า
มัดหมี่หน๎าวัดโบสถ์ และกลุํมสตรีกระเป๋าหนังต าบลบ๎านแห  ซึ่งมีความพร๎อมมากที่ สุดในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติแบบผสมผสานเพ่ือสร๎างเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋า  ประธานกลุํมมีความ
ต๎องการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบมีสํวนรํวม  ตามความต๎องการของกลุํม  OTOP สอดคล๎องกับ
งานวิจัยของ  เพ็ญนิภา  อินทรตระกูล(2542: บทคัดยํอ) การมีสํวนรํวมในการปฏิบัติงานท าให๎เกิดการ
เรียนรู๎ซึ่งกันและกัน  สามารถที่จะพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให๎มีคุณภาพ และการเปลี่ยนแปลง
ผลิตภัณฑ์ไปในแนวทางที่ดีสูํอนาคตได๎  การใช๎วัสดุธรรมชาติผสมผสานกันในกลุํม OTOP เป็นการ
สร๎างสรรค์  ใช๎ทรัพยากรในท๎องถิ่นอยํางมีคุณคํา  ออกแบบผลิตภัณฑ์รํวมกันกับวัสดุธรรมชาติ   เป็น
การสร๎างความแตกตําง  เพ่ิมคุณคําให๎กับผลิตภัณฑ์  สามารถผลิตเป็นต๎นแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าซึ่ง
เป็นหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดี  ดังที่วัชรินทร์  จรุงจิตสุนทร (2548: 16) กลําวไว๎  ผลิตภัณฑ์เดิม
มีรูปแบบที่เหมือนเดิม  ท าให๎ราคาจ าหนํายไมํสูง  ตัดราคาขายกันเอง  อาจเป็นเพราะท าผลิตภัณฑ์กัน
มาตั้งแตํในอดีต  เคยท ามาอยํางไรก็ท าสืบทอดกันมาบางครั้งมีการลอกเลียนแบบซึ่งกันและกันอาจ
เป็นเพราะกลุํม OTOP ที่ออกไปจ าหนํายด๎วยกันได๎เห็นผลิตภัณฑ์ซึ่งกันและกัน รูปแบบซึ่งกันและกัน
ภายในกลุํม OTOPด๎วยกันเอง  อีกประการหนึ่งอาจเป็นเพราะสื่อเทคโนโลยี  มีการค๎าขายทาง
อินเตอร์เน็ตมีลูกค๎าเข๎าชมมากมีการซื้อขายเกิดขึ้น  เห็นวํามีการขายดีจึงเกิดการลอกเลียนแบบซึ่งกัน
และกัน  จากปัจจัยข๎อบกพรํองของกลุํม OTOP จึงเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการน าวัสดุธรรมชาติที่
มีอยูํมาผสมผสานกัน  หาผู๎เชี่ยวชาญท าการชี้แนะควรให๎ภาครัฐหรือภาคเอกชนมาชํวยพัฒนาโดยการ
จ๎างนักออกแบบมาออกแบบให๎จ๎างที่ปรึกษา  เรียนรู๎จากกลุํมผลิตภัณฑ์เดียวกันโดยการเข๎ารํวม
แลกเปลี่ยน เรียนรู๎  จัดกิจกรรมอบรม  สัมมนา  การสร๎างระบบการเรียนรู๎ในชุมชนโดยท าเป็นกลุํมท า
ให๎ทุกคนได๎มีสํวนรํวมในการคิดรํวมกัน  โดยมีผู๎เชี่ยวชาญหรือนักออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นผู๎ชี้แนะ
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แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  ดังที่ผู๎วิจัยเข๎าไปท าการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให๎กับกลุํมOTOP ใน
จังหวัดอํางทอง ผู๎เชี่ยวชาญได๎ให๎ค าแนะน าเพ่ือน าไปสูํการออกแบบ และผลิตผลิตภัณฑ์กระเป๋าจาก
วัสดุธรรมชาติส าหรับสุภาพสตรี  จ านวน 5 แบบ  ซึ่งมีข๎อมูลดังตํอไปนี้  ใช๎วัสดุธรรมชาติ รํวมกัน  
ประกอบไปด๎วยเครื่องจักสานไม๎ไผํ  เครื่องจักสานผักตบชวา  และผ๎าขาวม๎า  การผสมผสานควรมีวัสดุ
หลักจ านวน 80%  วัสดุรอง วัสดุอื่นที่รํวมด๎วย 20% โดยใช๎หนังฟอกโครมสีน้ าตาล  เข๎ามารํวมด๎วยทุก
แบบ เพ่ือจะได๎ประหยัดหนังใช๎หนังได๎อยํางมีคุณคําจะได๎มีเศษหนังเหลือน๎อยที่สุด  ประกอบกับจะได๎
เป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าที่เป็นเซทในจ านวน 5 แบบ  การผสมผสานวัสดุธรรมชาติกับวัสดุรองหรือวัสดุ
อ่ืนๆในสัดสํวน 80: 20 เป็นการเพ่ิมความสวยงาม  เพ่ิมมูลคําเพ่ิมให๎กับวัสดุ  สร๎างความแตกตํางเป็น
การบูรณาการประยุกต์วัสดุสร๎างความลงตัวในการออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋ าสตรีผสมผสานวัสดุ
ธรรมชาติ (สุรเชษฐ์  ไชยอุปละ. 2546: บทคัดยํอ) 
 การสร๎างผลิตภัณฑ์ต๎นแบบ  การออกแบบและพัฒนาวัสดุธรรมชาติแบบบูรณาการเพ่ือสร๎าง
ผลิตภัณฑ์กระเป๋า  จากการพบผู๎เชี่ยวชาญ 3 ทําน ทํานได๎ให๎ค าแนะน า  การผสมผสานวัสดุธรรมชาติ
ควรมีความแตกตํางกัน  โดยมีวัสดุหลักกับวัสดุรองอัตราสํวนโดยประมาณ  วัสดุหลัก 80% วัสดุรอง
รํวมกับวัสดุอ่ืนๆ 20% ออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจาก
วัสดุธรรมชาติ  โดยการใช๎วัสดุธรรมชาติของกลุํมOTOPในจังหวัดอํางทอง ซึ่งประกอบไปด๎วย  เครื่อง
จักสานไม๎ไผํ  เครื่องจักสานผักตบชวา และผ๎าขาวม๎าโดยผลิตเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรี
จากวัสดุธรรมชาติแบบที่ 1ใช๎เครื่องจักสานไม๎ไผํ 80% ผักตบชวากับวัสดุอ่ืนๆ 20% โดยการสานตัว
กระเป๋าด๎วยไม๎ไผํรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ๎าไม๎ไผํที่ใช๎สานมีสีธรรมชาติกับการย๎อมสีน้ าตาลลวดลายที่ใช๎สาน
เป็นลวดลายสองส าหรับผักตบชวาที่ใช๎น ามาตกแตํงใช๎เศษผักตบชวาที่ตัดทิ้งแล๎วน ามาเข๎าเครื่องรีด
ผักตบชวาให๎แบนมีขนาดที่แตกตํางกันเชื่อมประสานโดยการใช๎หนังฟอกโครมสีน้ าตาล  ปากด๎านบน
ติดซิป  มีสายกระเป๋าสามารถถอดเก็บได๎ใช๎งานได๎ 2 ลักษณะ  คือ กระเป๋าหนีบกับกระเป๋าสะพาย  
ผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติแบบที่ 2  ใช๎ผักตบชวา 80% ผ๎าขาวม๎ากับวัสดุ
อ่ืนๆ 20% ใช๎ผักตบชวาสานกับหุํนรูปทรงเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู  การสานใช๎วิธีการสานแบบหยาบๆ 
ชํวงกลางหยาบมาก  ตกแตํงสีสันของกระเป๋าด๎วยผ๎าขาวม๎า  ปากด๎านบนของกระเป๋าใช๎ซิป ปิด -เปิด  
ซับในของกระเป๋าท าด๎วยผ๎าขาวม๎าภายในมีชํองใสํสิ่งของโทรศัพท์มือถือ  ลักษณะเป็นกระเป๋าถือมีสาย
กระเป๋าส าหรับถือสองเส๎นด๎านหน๎ากับด๎านหลัง  กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติแบบที่ 3 
ใช๎วัสดุผ๎าขาวม๎าเป็นวัสดุหลัก 80% วัสดุรองคือผักตบชวา 20% เป็นวัสดุส าหรับตกแตํงใช๎หนังฟอก
โครมเป็นตัวประสาน  ลักษณะของกระเป๋าจะเป็นทรงไมํแข็งชํองภายในใช๎ผ๎าขาวม๎า  มีชํองส าหรับใสํ
สิ่งของและโทรศัพท์มือถือประกอบรูปทรงโดยการใช๎จักร์อุตสาหกรรมเย็บ  การผสมผสานวัสดุ
ธรรมชาติมีความลงตัวมาก  มีความสวยงามและมีประโยชน์ใช๎สอยสอดคล๎องกับงานวิจัยของกิตติพงษ์  
เกียรติวิภาค และคณะ (2558: บทคัดยํอ) การออกแบบใช๎แนวทางทักษะเดิมสร๎างสรรค์ผลงานโดยการ
ใช๎วัสดุผสมผสานให๎เกิดความสวยงามจากตัววัสดุมีคุณคํา มีการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบเดิมมาสูํ
รูปแบบที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหมํที่มีความสวยงามและมีประโยชน์ใช๎สอย  กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรี จาก
วัสดุธรรมชาติ แบบที่ 4 ใช๎วัสดุเครื่องจักสานไม๎ไผํเป็นวัสดุหลัก 80% วัสดุรองคือผ๎าขาวม๎า 20% 
เครื่องจักสานไม๎ไผํสานแบบละเอียดมากไม๎ไผํมีการย๎อมสี  การสานใช๎ลวดลายลายน้ าไหล การสาน
สานบนหุํนไม๎  โชว์ลวดลายใช๎ผ๎าขาวม๎าเป็นวัสดุตกแตํงด๎านบนกับด๎านลําง  เย็บประสานด๎วยหนังฟอก
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โครมสีน้ าตาลลักษณะเป็นกระเป๋าถือ  รูปทรงด๎านบนกับด๎านลํางเป็นรูปวงรี  กระเป๋าส าหรับ
สุภาพสตรีจากวัสดุธรรมชาติแบบที่ 5 ใช๎วัสดุธรรมชาติผสมผสานประกอบด๎วย  เครื่องจักสานไม๎ไผํ  
วัสดุรองคือผักตบชวากับผ๎าขาวม๎า  ซึ่งเป็นวัสดุตกแตํงใช๎จักร์อุตสาหกรรมเย็บประกอบรูปทรง 
ลักษณะเป็นกระเป๋าถือภายในมีชํองใสํสิ่งของ โทรศัพท์มือถือ  ใสํเครื่องส าอาง ค์และเศษสตางค์
สอดคล๎องกับ สินีนาถ  เลิศไพรวัน (2549: บทคัดยํอ) ให๎ความส าคัญกับกระเป๋าหนังส าหรับสุภาพสตรี
กับการออกแบบเครื่องหนังของนักออกแบบไทยควรให๎มีความพิถีพิถันในการใช๎วัสดุผสมผสาน  ที่มี
ความคงทนส าหรับประโยชน์ใช๎สอย  สุภาพสตรีให๎ความส าคัญเป็นพิเศษเกี่ยวกับชํองใสํของที่จ าเป็น  
ในภายในกระเป๋าเองใสํสิ่งของใสํโทรศัพท์มือถือ  เครื่องส าอางและเศษสตางค์ ราคาไมํได๎เป็นอุปสรรค
ในการตัดสนใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์กระเป๋า 
 การถํายทอดเทคโนโลยีด๎านความรู๎  ด๎านการออกแบบ  ด๎านการผลิต  การพัฒนาวัสดุ
ธรรมชาติเพ่ือผลิตเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าใช๎การถํายทอดเทคโนโลยีแบบการสาธิต  การปฏิบัติจริง  
ตามความต๎องการของกลุํม OTOP การถํายทอดไมํเน๎นวิชาการ เน๎นการปฏิบัติงานจริงการถํายทอดที่ดี
ควรทราบข๎อมูลความต๎องการของชุมชนกํอนเพราะผู๎เข๎ารับการอบรมอาจมีปัญหาความต๎องการที่
แตกตํางกัน การรับรู๎ข๎อมูลกํอนจะท าให๎เกิดการถํายทอดที่ตรงใจ และเกิดประโยชน์ตํอผู๎เข๎ารับการ
อบรม สุภาภรณ์เมียร์แมน (2556: บทคัดยํอ)ควรตรวจสอบข๎อมูลด๎านสถานที่วัสดุ-อุปกรณ์ กํอนเพราะ
เป็นสิ่งที่สนับสนุนให๎กิจกรรมการอบรมมีประสิทธิภาพ  การถํายทอดเทคโนโลยีที่ดีควรเป็นกลุํมยํอยๆ 
เพราะจะได๎เข๎าถึงความต๎องการที่แท๎จริง  ปัญหาตํางๆ ที่เกิดระหวํางการอบรมจะได๎ชํวยแก๎ปัญหาได๎
ตรงจุด และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในชํวงตํอไป 
 ความคิดเห็นของผู๎ผลิต ผู๎บริโภคหรือผู๎สนใจผลิตภัณฑ์ที่มีตํอการออกแบบและพัฒนาวัสดุ
ธรรมชาติแบบบูรณาการเพ่ือสร๎างผลิตภัณฑ์กระเป๋าให๎กลุํม OTOP ในจังหวัดอํางทองที่ได๎รับการ
พัฒนาแล๎วพบวําด๎านผสมผสานวัสดุ  ด๎านประโยชน์ใช๎สอย  ด๎านความสวยงาม และด๎านความพึง
พอใจมีความคิดเห็นในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวําด๎านการผสมผสานวัสดุข๎อที่มีความ
คิดเห็นในระดับมากที่สุดคือผลิตภัณฑ์มีการผสมผสานวัสดุมีความสวยงามเข๎ากับรูปแบบกระเป๋าอาจ
เป็นเพราะวัสดุธรรมชาติมีความสวยงามเข๎ากับรูปแบบกระเป๋าอาจเป็นเพราะวัสดุธรรมชาติมีความ
สวยงามในตัวเอง เมื่อเพ่ิมสีสันโดยการย๎อมสี  การตกแตํง  น ามาผสมผสานในอัตราสํวนที่แตกตํางกัน
จึงท าให๎มีความสวยงามเข๎ากับรูปแบบของกระเป๋า  ข๎อที่มีความคิดเห็นน๎อยที่สุดคือ ผลิตภัณฑ์กระเป๋า
แบบที่ 2 ใช๎วัสดุผักตบชวาเป็นวัสดุหลักผ๎าขาวม๎าเป็นวัสดุรอง  อาจเป็นเพราะรูปทรงของกระเป๋าไมํ
ทันสมัยเทําที่ควร  ความหนาของยืดข๎างเทําๆกันตั้งแตํก๎นกระเป๋าถือปากกระเป๋าท าให๎รูปทรงไมํ
สวยงาม การสานผักตบชวาสานคํอนข๎างหยาบ  ด๎านประโยชน์ใช๎สอยข๎อที่มีความคิดเห็นในระดับมาก
ที่สุดคือ ผลิตภัณฑ์มีการพัฒนารูปแบบมีความเหมาะสมตํอการใช๎งานตรงกับความต๎องการของ
ผู๎บริโภค อาจเป็นเพราะรูปแบบผลิตภัณฑ์ในจ านวน 5 แบบ มีความหลากหลาย  มีประโยชน์ใช๎สอย
ตรงกับสุภาพสตรีวัยท างานมากที่สุด  ข๎อที่มีความคิดเห็นน๎อยที่สุดคือผลิตภัณฑ์รูปแบบภายในมี
ประโยชน์ใช๎สอย และมีความปลอดภัยอาจเป็นเพราะโครงสร๎างภายในของกระเป๋าผู๎ตอบแบบสอบถาม
ไมํเห็นรูปรํางลักษณะภายใน  ประเมินผลแตํภายนอกของกระเป๋า  ด๎านความสวยงาม  ข๎อที่มีความ
คิดเห็นในระดับมากที่สุดคือผลิตภัณฑ์มีการจัดวางวัสดุธรรมชาติที่มีความสวยงาม  อาจเป็นเพราะ
ความหลากหลายของวัสดุธรรมชาติ  ผลิตภัณฑ์กระเป๋า 5 แบบ มีการใช๎วัสดุธรรมชาติที่แตกตํางกัน
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ผลิตภัณฑ์กระเป๋าแตํละใบใช๎วัสดุธรรมชาติมากน๎อยไมํเทํากันบางชิ้นใช๎เป็นวัสดุหลัก บางชิ้นใช๎เป็น
วัสดุรองในการตกแตํงเพ่ือความสวยงาม  สอดคล๎องกับ สุภาพร  ชาววัง(2552 : บทคัดยํอ) การ
ประยุกต์ใช๎ภูมิปัญญาพ้ืนบ๎านในการพัฒนาเครื่องจักสานผู๎ผลิตต๎องมีความรู๎ในการคัดเลือกวัตถุดิบจาก
ธรรมชาติ  สร๎างรูปแบบผลิตภัณฑ์จัดวางต าแหนํงวัสดุธรรมชาติให๎เหมาะสม มีกระบวนการผลิตที่
ประณีต  จะท าให๎ผลิตภัณฑ์มีความแปลกใหมํ  มีเอกลักษณ์และมีความสวยงาม  ข๎อที่มีความคิดเห็น
น๎อยที่สุดคือ รูปแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบและผลิตเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋ามีความเหมาะสมกับสุภาพสตรี
ในวัยท างานทั้งหมด  ด๎านความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ข๎อที่มีความคิดเห็นระดับมากที่สุด คือ ความพึง
พอใจผลิตภัณฑ์กระเป๋าที่ได๎รับการพัฒนาแล๎วสามารถสร๎างมูลคําเพ่ิมและรายได๎ให๎กับชุมชน  อาจเป็น
เพราะผลิตภัณฑ์กระเป๋าที่ได๎รับการพัฒนามีความแปลกใหมํ  มีเอกลักษณ์  มีความสวยงาม  ในด๎าน
การใช๎วัสดุตกแตํง  มีความประณีตในการตัดเย็บ   รูปแบบผลิตภัณฑ์ตรงกับความต๎องการของผู๎บริโภค
จึงท าให๎จ าหนํายได๎ในราคาสูงกวําเดิม  ผลิตภัณฑ์เดิมของกลุํม OTOP จ าหนํายในราคาหลักร๎อยเมื่อมี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท าให๎จ าหนํายได๎ในราคาหลักพันข๎อที่มีความคิดเห็นน๎อยที่สุดคือ ความพึงพอใจใน
ด๎านคุณภาพของวัสดุที่น ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อาจเป็นเพราะความคิดเดิมๆ ของผู๎ผลิตและผู๎บริโภค
มองวําวัสดุธรรมชาติ  หางําย  ราคาไมํสูงมาก  เมื่อท าเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าแล๎วเกิดการเปรียบเทียบ
กับผลิตภัณฑ์กระเป๋าที่ท าจากหนังจึงคิดวําคุณภาพของวัสดุธรรมชาติด๎อยกวํา  เมื่อเปรียบเทียบความ
คิดเห็นความพึงพอใจในแตํละด๎านพบวํา  ด๎านการผสมผสานวัสดุ  ด๎านประโยชน์ใช๎สอย  ด๎านความ
พึงพอใจในผลิตภัณฑ์มีความแตกตํางกัน ด๎านความสวยงามรายข๎อมีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ.05 
 
3. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.ควรมีการศึกษาวัสดุธรรมชาติ จักสานไม๎ไผํ ผ๎าขาวม๎าและการจักสานผักตบชวา มีคุณสมบัติ
เหมาะสมที่จะท าผลิตภัณฑ์กระเป๋าอยํางไร เพราะการสานใช๎เส๎นใยของตัวเองยึด ถ๎าเกิดการหลุดการ
รื้อ จะท าให๎หลุด รื้อตลอดไปเรื่อยๆ ควรมีการทากาวผ๎าติดด๎านในของผลิตภัณฑ์จักสานเพราะเป็นตัว
ชํวยในการยึด ไมํให๎เกิดการหลุดรื้อ ของการจักสาน 
 2.เพื่อเป็นประโยชน์ตํอผู๎ผลิตในการสร๎างผลิตภัณฑ์กระเป๋าที่มีคุณภาพ และเป็นที่ต๎องการของ
ตลาด  การพัฒนาการท าธุรกิจในอนาคตควรน ารูปแบบงานวิจัย  การได๎รับการถํายทอดเทคโนโลยีไป
พัฒนาตํอหรืออาจประยุกต์วัสดุธรรมชาติตํางๆ ที่มีอยูํ เพ่ือสร๎างเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืนๆนอกจากผลิตภัณฑ์
กระเป๋า 
 3.ควรสํงเสริมกลุํม OTOPในจังหวัดอํางทองให๎มีการรํวมมือซึ่งกันและกัน ผสมผสานวัสดุ
ธรรมชาติแตํละกลุํม เรียนรู๎การออกแบบ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร๎างผลิตภัณฑ์ใหมํๆ ที่มีความ
แตกตํางจากผลิตภัณฑ์เดิม 
 ข้อเสนอแนะเพื่อท าการวิจัยครั้งต่อไป 
 1.ควรมีการออกแบบ รูปแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋า  รูปแบบอ่ืนๆส าหรับสุภาพบุรุษและ
สุภาพสตรี  ออกแบบลวดลายสาน  ทดลองการย๎อมสีจากวัสดุธรรมชาติ  กลุํมโทนสีร๎อน  กลุํมโทนสี
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เย็น  เพ่ือให๎ผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม และเป็นทางเลือกของกลุํมผู๎บริโภคให๎มีความหลากหลายมาก
ขึ้น 
 2.ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุธรรมชาติอยํางตํอเนื่อง  โดยมีหนํวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน 
หรือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องชํวยสํงเสริมความรู๎ ทักษะในการปฏิบัติงาน  ด๎านการออกแบบ  ด๎านการ
ผลิตผลิตภัณฑ์  ด๎านการออกแบบบรรจุภัณฑ์และด๎านการตลาดให๎กับกลุํม OTOP เพราะการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ไมํมีที่สิ้นสุด 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



131 
 

บรรณานุกรม 
 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (2554). การออกแบบกระเป๋าหนังเทียม. (เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ) 
กรุงเทพฯ : กองบริการอุตสาหกรรม. 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (2544).แนวทางการพัฒนาสินค๎าหัตถกรรมไทยเพื่อการสํงออกตลาด 
ญี่ปุ่น. กรุงเทพฯ : อักษรไทย. 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2546). โครงการศึกษาจัดท าข๎อมูลสารสนเทศ 
 ภูมิศาสตร์  จังหวัดอํางทอง. กรุงเทพฯ : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อมกรมส่งเสริมคุณภาพ
 สิ่งแวดล้อม  
กระทรวงมหาดไทย. (2542). วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยเอกลักษณ์และภูมิปัญญา
 จังหวัดอ่างทอง. มปพ. 
กันดา  สระทองแยง. (2561, 10 มกราคม ). สัมภาษณ์โดย ธวัชชัย  เทียนประทีป ที่ศูนย์ผลิตภัณฑ์ 

ชุมชนกลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านหมู่ที่ 7  ต าบลไทรงาม  อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม. 
กิตติพงษ์  เกียรติวิภาค. 2555. ผักตบชวาสูํการออกแบบเครื่องเรือน, วารสารวิชาการคณะศิลปกรรม
 ศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, (ปีที่ 7 ฉบับที่ 1) 
กิตติพงษ์  เกียรติวิภาค และรัชภูมิบัญ ส่งเสริม.2558. “การศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม
 ไม้แกะสลักเพื่อเพิ่มมูลคําทางเศรษฐกิจ  กรณีศึกษา: หมํูบ๎านแกะสลักบ๎านหลุก 
 ต.นาครัว อ.แมํทะ จ.ล าปาง” ,วารสารวิชาการคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, (ปีที่ 10 ฉบับที่ 2). 
โกวิทย์  พวงงาม. (2553). การจัดการตนเองของชุมชนและท๎องถิ่น. กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์. 
คณะมัณฑนศิลป์.(2543-2544). รายงานโครงการวิจัยถํายทอดความรู๎ด๎านศิลปกรรมในงานหัตถกรรม 

ท๎องถิ่น. มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
คนธาภรณ์  เมียร์แมน. 2556. “การวิจัยพัฒนารูปแบบและคุณคําผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ๎าน
 เหมืองกงโดยการตํอยอดเทคนิคภูมิปัญญาท๎องถิ่นและฟื้นฟูเอกลักษณ์ในการออกแบบ” 
 วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่, (ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 ประจ าเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน). 
คุณาภา  ฉายเชิด. (2546). หัตถกรรมไทย. กรุงเทพฯ :โป้ยเซียน 
จักรพันธ์  โสมะเกษตริน. 2559. “การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ๎าขาวม๎า เพื่อใช๎ใน
 กิจการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ”,วารสารงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
 ราชภัฎศรีสะเกษ,(ปีที่ 3 ฉบับที่ 1  ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน). 
ชอบ  เข็มกลัดและโกวิทย์  พวงงาม. (2547). การวิจัยเชิงปฏิบัติการอยํางมีสํวนรํวมเชิงประยุกต์. 
 กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์เสมาธรรม. 
ทองทิพภา  วิริยะพันธ์. (2550). เศรษฐกิจพอเพียงความพอเพียงมวลรวมในประเทศ. กรุงเทพฯ:G P  
 CYBERPRINT. 
ทัศนีพร  ประภัสสร. 2553. “การจัดการความรู๎การออกแบบผลิตภัณฑ์และศักยภาพธุรกิจชุมชน
 ต าบลลวงเหนือ  อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหมํ”,วารสารวิจัยราชภัฎเชียงใหม่, (ปีที่ 1  
 ฉบับที่ 2  ประจ าเดือน เมษายน-กันยายน). 



132 
 

 
ธวัชชัย  เทียนประทีป.. (2555). ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังกระเป๋า. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์วาดศิลป์. 
นิธิ  เอ่ียวศรีวงศ์. (2542). ภูมิปัญญาท๎องถิ่นกับการจัดการทรัพยากร. กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับ 

ลิชซิ่ง. 
บัณณพงค์   วงค์ณาศรี. 2559. “ทุนทางสังคมกับข๎อเสนอเชิงนโยบายของการบูรณาการทุนทาง
 สังคมเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น”,วารสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 (ปีที่ 16 ฉบับที่ 1  ประจ าเดือน มกราคม-มิถุนายน). 
ประเวศ  วะสี. (2542). ชุมชนเข๎มแข็ง ทุนทางสังคมไทย. พิมพ์ครั้งที่ 3 กรุงเทพฯ : ส านักงานกองทุน 

เพ่ือสังคมและธนาคารออมสิน.  
            . (2537). วัฒนธรรมกับการพัฒนา. กรุงเทพฯ : ครุสภา. 
พัชรินทร์  สิรสุนทร. (2552) ชุมชนปฏิบัติการด๎านการเรียนรู๎. กรุงเทพฯ : ส านักงานแห่งจุฬาลงกรณ์. 
พีนาลีน  สาริยา. (2549) การออกแบบลวดลาย. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์ 
เพ็ญนภา  อินทรตระกูล. (2542) การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ๎าทอ กลุํมทอผ๎าบ๎านก๎างปลา ต าบล 

ชัยพฤกษ์อ าเภอเมือง  จังหวัดเลย.  คณะมนุษย์ศาสตร์.  มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย. 
มาลี  แดงดอกไม้. (2542).ศาสน์และศิลป์ :ภูมิปัญญาพื้นถิ่นเมืองอํางทอง.กรุงเทพฯ:แสงปัญญาเลิศ. 
รจนา  จันทราสา. 2556. “การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ๎าแฝกเพื่อพัฒนาชุมชนให๎
 เข๎มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  กรณีศึกษา: กลุํมผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
 จากใบหญ๎าแฝกจังหวัดพะเยา”, วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่, (ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 
 ประจ าเดือนกันยายน-ตุลาคม). 
เรวัต  สุขสิกาญจน์ .  (2549) .  การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานกระจูดในจังหวัด

นครศรีธรรมราช. วิทยานิพนธ์ คอ.ม (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) กรุงเทพฯ : บัณฑิต
วิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง. 

ลออรัตน์  ศรีเทียมทอง. (2537). ผักตบชวาพืชเศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม. 
ลีลาภรณ์  บัวสาย. (2549). เศรษฐกิจพอเพียง: รํวมเรียนรู๎สานขํายขยายผล. กรุงเทพฯ: ส านักงาน
 กองทุนสนับสนุนการวิจัย.  
วัชรินทร์  จรุงจิตสุนทร. (2548). หลักการและแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์. กรุงเทพฯ :แอปป้า พริ้นติ้ง 

กรุ๊ป. 
วัฒน  ระวี. (2548). รู้จักจังหวัดของเรา. กรุงเทพฯ : แสงดาว. 
วิบูลย์  ลี้สุวรรณ.. (2539). เครื่องจักสานในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : พิมพ์ครั้งที่ 2 โอ เอสพริ้นติ้งส์ 
 เฮ้าส์. 
วรรณา  วุฒฑะกุล และยุรารัตน์  พันธ์ยุรา. ผ๎าทอกับวิถีชีวิตชาวไทย. กรุงเทพฯ : รายงานการวิจัย. 
 (อัดส าเนา). 
ศมลพรรณ  ภู่เล็ก (2555) การศึกษารูปแบบจักสานภูมิปัญญาพื้นบ๎านจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อการ 

ออกแบบผลิตภัณฑ์ กระเป๋าผักตบชวาและกะลามะพร๎าว.  ปริญญานิพนธ์  กศม. 
(นวัตกรรมการออกแบบ). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ. (2541).การบริหารการตลาดยุคใหมํ.กรุงเทพฯ : ธีระฟิลม์และไซเท็กซ์. 



133 
 

สมพร  เทพสิทธา. (2549). แผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี 8 และวิกฤตเศรษฐกิจไทย. กรุงเทพฯ : แสงดาว.  
สินีนาถ  เลิศไพรวัน. (2549). การศึกษาแนวโน๎มความนิยมในการเลือกใช๎รูปแบบกระเป๋าหนังสตรีนัก 

ธุรกิจไทย.กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
สุกัญญา   ดวงอุปมา และ ภัทรพร  การะนาด  2556. “การถํายทอดองค์ความรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
 การทอเสื่อกก” วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, (ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจ าเดือน
 กันยายน-ธันวาคม) 
สุทธิพร บุญส่ง. (2549).คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต. กรุงเทพฯ:ทริปเพ้ิลเอ็ดดูเคชัน. 
สุภาพร ชาววัง. (2552).การประยุกต์ใช๎ภูมิปัญญาพื้นบ๎านในการพัฒนาเครื่องจักสานเชิงพาณิชย์ 

จังหวัดนครราชสีมา. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (วัฒนธรรมศาสตร์) มหาสารคาม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม. 

สุรเชษฐ์  ไชยอุปละ. (2546). การศึกษาและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานผักตบชวา 
          ส าหรับศูนย์ศิลปาชีพบางไทร. วิทยานิพนธ์ คอ.ม. (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม).  
          กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 
สุเมธ  ตันติเวชกุล. (2549). ปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงพระเจ๎าอยูํหัว. กรุงเทพฯ : แสงดาว. 
ส าเพา มะนะ. (2534). ผักตบชวา.กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์. 
อมรวิชช์  นาครทรรพ และคณะ (2543). “ชุมชนไทยทํามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงแปลง” 

เอกสารการประกอบการประชุมประจ าปีว่าด้วยเรื่องชุมชน. กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัยและคณะ. 

อุทัย   ดุลยเกษม และ อรศรี  งามวิทยพงศ์. (2540) .ระบบการศึกษากับชุมชน “กรอบความคิดและ 
 ข๎อเสนอเพื่อการศึกษาวิจัย”. กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
135 

 

แบบสอบถาม 
 

แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาความคิดเห็น การออกแบบและพัฒนาวัสดุ
ธรรมชาติแบบบูรณาการเพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์กระเป๋าให้กลุ่ม OTOP ในจังหวัดอ่างทอง 

ตอนที่ 1 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่อง   หน้าข้อความท่ีตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู้ผลิต 
 ผู้บริโภคหรือผู้สนใจผลิตภัณฑ์ 

 

ตอนที่ 2 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย √  ในหมายเลขที่ตรงกับความคิดเห็น ของการพัฒนา

ผลิตภัณฑว์สัดุธรรมชาติแบบบรูณาการเพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์กระเป๋าให้กลุ่ม OTOP ในจังหวดัอ่างทอง 

1. หมายถึง  ความคิดเห็นของการพัฒนาผลิตภัณฑว์สัดุธรรมชาติแบบบูรณาการเพ่ือสร้างผลติภัณฑ์
กระเป๋าให้กลุ่ม OTOP ในจังหวดัอ่างทอง ระดับ  น้อยที่สุด 

2.หมายถึง   ความคิดเห็นของการพัฒนาผลิตภัณฑว์สัดุธรรมชาติแบบบูรณาการเพ่ือสร้างผลติภัณฑ์
กระเป๋าให้กลุ่ม OTOP ในจังหวดัอ่างทองระดับน้อย 

3.หมายถึง   ความคิดเห็นของการพัฒนาผลิตภัณฑว์สัดุธรรมชาติแบบบูรณาการเพ่ือสร้างผลติภัณฑ์
กระเป๋าให้กลุ่ม OTOP ในจังหวดัอ่างทองระดับปานกลาง 

4.หมายถึง   ความคิดเห็นของการพฒันาผลิตภัณฑว์สัดุธรรมชาติแบบบูรณาการเพ่ือสร้างผลติภัณฑ์
กระเป๋าให้กลุ่ม OTOP ในจังหวดัอ่างทองระดับมาก 

5.หมายถึง   ความคิดเห็นของการพัฒนาผลิตภัณฑว์สัดุธรรมชาติแบบบูรณาการเพ่ือสร้างผลติภัณฑ์
กระเป๋าให้กลุ่ม OTOP ในจังหวดัอ่างทองระดับมากท่ีสุด 

 

                      
     กระเป๋าแบบท่ี 1       กระเปา๋แบบท่ี 2       กระเป๋าแบบท่ี 3      กระเป๋าแบบท่ี 4     กระเป๋าแบบท่ี 5 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
136 

 

ข้อ
ที่ 

รายละเอียด 
ระดับความคิดเห็นความพึงพอใจ 

ส าหรับ
ผู้วิจัย 

1 
น้อยที่สุด 

2 
น้อย 

3 
ปานกลาง 

4 
มาก 

5 
มากที่สุด 

1 ด้านการผสมผสานวัสดุ 
1.1 ผลิตภัณฑ์มีการผสมผสานวัสดุมีความสวยงาม 

เข้ากับรูปแบบกระเป๋า 

      1 

 1.2 วัสดุที่ใช้ท าผลิตภัณฑ์มีความทนทานต่อการใช้งาน      2 
 1.3 ผลิตภัณฑ์กระเป๋าแบบที่ 1 ใช้วัสดุไม้ไผ่เป็นวัสดุ  

หลัก ผักตบชวาเป็นวัสดุรอง 
     3 

 1.4 ผลิตภัณฑ์กระเป๋าแบบที่ 2 ใช้วัสดุผักตบชวาเป็น 
วัสดุหลัก  ผ้าขาวม้าเป็นวัสดุรอง 

     4 

 1.5 ผลิตภัณฑ์กระเป๋าแบบที่ 3 ใช้วัสดุผ้าขาวม้าเป็น   
วัสดุหลัก  ผักตบชวาเป็นวัสดรุอง 

     5 

 1.6 ผลิตภัณฑ์กระเป๋าแบบที่ 4 ใช้วัสดุไม้ไผ่เป็นวัสดุ 
หลัก  ผ้าขาวม้าเป็นวัสดุรอง 

     6 

 1.7 ผลิตภัณฑ์กระเป๋าแบบที่ 5 ใช้การผสมผสานวัสดุ 
ไม้ไผ่  ผ้าขาวม้าและผักตบชวา 

     7 

2 ด้านประโยชน์ใช้สอย 
2.1 ผลิตภณัฑ์มรีูปแบบการใช้งานท่ีหลากหลายสอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้บรโิภค 

     8 

 2.2 ผลิตภณัฑ์มรีูปร่าง  รูปทรง  มีประโยชน์ใช้สอยท่ี
เหมาะสมกับการใช้งาน 

      9 

 2.3 ผลิตภณัฑ์มรีูปแบบภายในทีม่ีประโยชน์ใช้สอยและมี
ความปลอดภัย 

      10 

 2.4 ผลิตภณัฑ์มีความสะดวกสบายในการใช้งาน       11 
 2.5 ผลิตภณัฑ์มีการพัฒนารูปแบบมคีวามเหมาะสมต่อการใช้

งานตรงกับความต้องการของผู้บรโิภค 
      12 

3 ด้านความสวยงาม 
3.1 รูปแบบผลติภณัฑ์ออกแบบไดเ้หมาะสมตามสมัยนิยม 

      13 

 3.2 ผลิตภณัฑม์ีการจดัวางวัสดุธรรมชาติที่มีความสวยงาม       14 
 3.3 ผลิตภณัฑม์ีการใช้วัสดุหนังประกอบตกแต่งสวยงาม และ  

     มีความเหมาะสม 
      15 

 3.4 ผลิตภณัฑม์ีรูปแบบกะทดัรัดสวยงาม       16 
 3.5 ผลิตภณัฑม์ีการตกแต่งด้วยสี  พื้นผิว  วัสดุ มีความ   

     สวยงาม 
      17 

 3.6 ผลิตภณัฑม์ีความโดดเด่น สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่า  มี 
     ความสวยงามในตัวผลิตภณัฑ ์

      18 

4 ด้านความพึงพอใจ 
4.1 ความพึงพอใจในการประยุกตใ์ช้วัสดุหนังร่วมกับวัสด ุ
     ธรรมชาติ 

      19 
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ข้อ
ที่ 

รายละเอียด 
ระดับความคิดเห็นความพึงพอใจ 

ส าหรับ
ผู้วิจัย 

1 
น้อยที่สุด 

2 
น้อย 

3 
ปานกลาง 

4 
มาก 

5 
มากที่สุด 

 4.2 ความพึงพอใจในด้านความประณีตในการตัดเย็บ 
     การผสมผสานของวัสดุภายนอก-ภายใน  ที่มีต่อ 
     ผลิตภัณฑ์ 

     20 

 4.3 ความพึงพอใจในด้านคุณภาพของวัสดุที่น ามาผลิต 
     เป็นผลิตภัณฑ์ 

     21 

 4.4 ความพึงพอใจในการประกอบรูปทรง  การจัดวาง 
     วสัดุ  ผลส าเร็จของผลิตภณัฑ์ 

     22 

 4.5 ความพึงพอใจผลิตภัณฑ์กระเป๋าที่ได้รับการพัฒนา 
     แล้ว สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและรายได้ให้กับ 
     ชุมชน 

     23 

 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
........................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 

ผู้วิจัยขอขอบคุณในความร่วมมือการตอบแบบสอบถาม 
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