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Abstract 
 

Code of project : A73/ 2557 
Project name : Design and Technique Development for Vetiver Leaf Products using Thai Silk 
Researcher     : Ms.Varaporn  Chalosantisakul   
  

The objectives of this study were to study the importance of natural resources in 
relation to soil and water conservation under the Royal Initiative of His Majesty the King as 
well as the development of innovative process in vetiver grass product combined with 
other local materials such as Thai silk. In addition, the study was to develop a product 
prototype for knowledge base and transfer to the community or an interest group of 
people through the knowledge integration for expansion on the use of vetiver grass 
product-making and for selling to the markets to supplement the household income. 

The approaches and methods used in this research vary across the followings; 
literature review, information seeking and studying, collection of contents and concepts 
regarding vetiver and vetiver grass product as well as Thai silk work. The initiative theories 
integrated with fieldwork into content analysis for innovative model and new techniques in 
production.  
 Recent research has revealed that the combination of traditional vetiver grass 
product-making techniques and those of new fabric initiative generally resulted in a 
different fine-looking and innovative product from diverse types of traditional woven 
products. The vetiver grass products combined with Thai silk have been carried out 
through exhibitions as well as public lectures to inspire the community to create and 
expand the innovative vetiver grass product-making further. This study has also shown that 
the aesthetic perception was the greatest on average value when participants directly 
experienced the substantial products with their own hands. Their true experience that was 
more sophisticated than that from other mass media provided learning and understanding 
how to increase their income from the waste even how to make the products for use in 
their households. As a result of a mass of cut and dried vetiver initially planted for soil 
protection and waste of silk fabrics derived from traditional weaving and cutting process, 
new technique to make products by the combination of vetiver leaves and waste of silk 
fabrics has been advised to the community for further expansion of vetiver grass 
production. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.  ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 
 ทรัพยากรธรรมชาติน้ันจัดได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญต่อการดํารงชีพของมนุษย์ ซึ่งส่วนใหญ่
จะถูกใช้เพ่ือตอบสนองความต้องการทางด้านปัจจัยสี่  เป็นเหตุทําให้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมน้ันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งมนุษย์ถือได้ว่าเป็นตัวแปรสําคัญที่ทําให้สิ่งแวดล้อม
เปลี่ยนแปลงทั้งในทางเสริมสร้างและการทําลาย การทําลายทรัพยากรของมนุษย์ในปัจจุบันส่ง
ผลกระทบให้เกิดภัยธรรมชาติขึ้น เช่น สภาวะโลกร้อน ภัยแล้ง ไฟป่า พายุฤดูร้อน พายุฝนฟ้าคะนอง 
โคลนถล่ม การทรุดตัวของหน้าดิน และน้ําท่วม เป็นต้น ซึ่งในรอบ 20 ปี ที่ผ่านมา ภัยนํ้าท่วมจัดได้ว่า
เป็นภัยที่มีความร้ายแรงและสร้างความเสียหายให้กับนานาประเทศ รวมถึงประเทศไทยซึ่งมีพ้ืนที่ส่วน
ใหญ่เป็นพ้ืนที่การเกษตรด้วย ดังบทความ “ประเทศไทยในสถานการณ์ภัยธรรมชาติพิบัติ” ของ
หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ได้กล่าวไว้ในเรื่องน้ีว่า 

จากสถิติภัยพิบัติแต่ละประเภทในรอบ 20 ปีต่างๆ พบว่าภัยพิบัติที่สร้างความเสียหายมาก
ที่สุดคือ ภัยจากนํ้าท่วม โดยเฉพาะมหาอุทกภัยที่เกิดข้ึนเมื่อปี 2554   อย่างไรก็ตาม แม้ภัยธรรมชาติ
จะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเอง แต่บ่อยคร้ังพบว่าการกระทําของมนุษย์กลับกลายเป็นส่วนหน่ึงที่ย่ิง 
“ซ้ําเติม” ให้ภัยธรรมชาติรุนแรงและเสียหายมากขึ้น เห็นได้ชัดจากเหตุการณ์ดินโคลนและซุงถล่มหลัง
ฝนตกหนักที่บ้านกะทูนเหนือ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2531 ทั้งยังสร้างความ
เสียหายครอบคลุมถึงหมู่บ้านคีรีวง ต.กําโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ทั้งสองพ้ืนที่มีลักษณะเป็น
ที่ราบหุบเขามีภูเขาล้อมรอบ ทําให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตประมาณ 230 คน บ้านเรือนเสียหาย
ประมาณ1,500 หลัง พ้ืนที่การเกษตรเสียหาย 6,150 ไร่ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1,000 ล้านบาท  หรือ
เหตุการณ์ฝนตกหนักเมื่อวันที่ 10-11 สิงหาคม 2544 ที่บ้านนํ้าก้อ  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ จนเกิด
ดินถล่มนํ้าป่าบนภูเขาสูงไหลทะลักเข้าใส่หมู่บ้านที่อยู่ในรัศมีทางน้ํา หอบเอาทั้งดินโคลนและซาก
ต้นไม้หลากลงมาพร้อมกระแสนํ้ารุนแรง ซัดเอาบ้านเรือนจํานวนมากหายไปในพริบตากลางดึก และ
คร่าชีวิตชาวบ้านไปอีก 147คน 

ทั้งสองเหตุการณ์ล้วนเป็นผลมาจากการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า เมื่อเกิดฝนตกหนักอย่าง
ต่อเน่ือง หน้าดินจึงอุ้มนํ้าไม่ไหวและพังทลาย จนกลายเป็นโศกนาฏกรรมที่สร้างความเสียหายครั้งใหญ่ 
(ไทยโพสต์. 2556 : ออนไลน์) 
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 จะเห็นได้ว่าภาวะนํ้าท่วม หรืออุทกภัย เป็นภัยที่เกิดขึ้นเนื่องจากนํ้า  โดยปกติแล้ว อุทกภัย
เกิดจากการที่ฝนตกหนักต่อเน่ืองกันเป็นระยะเวลานาน บางครั้งทําให้เกิดแผ่นดินถล่ม อาจมีสาเหตุ
จากพายุหมุนเขตร้อน ลมมรสุมมีกําลังแรง ร่องความกดอากาศตํ่ามีกําลังแรง อากาศแปรปรวน  
นํ้าทะเลหนุน แผ่นดินไหว เข่ือนพัง หรือการตัดไม้ทําลายป่า การระเบิดภูเขา การขายหน้าดิน  การทํา
ไร่เลื่อนลอย การกระทําของมนุษย์จึงเป็นสาเหตุทําให้เกิดอุทกภัยได้เช่นกัน  

ปัจจุบันในแต่ละประเทศมีการรณรงค์ในเรื่องการรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้นรวมไป
ถึงประเทศไทย ได้มีการจัดกิจกรรม โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมรักษ์โลก การประหยัดพลังงาน 
รวมไปถึงโครงการปลูกป่า อนุรักษ์ดินและนํ้า ทําให้เกิดโครงการในพระราชดําริเกี่ยวกับหญ้าแฝกเพื่อ
อนุรักษ์ดินและน้ําขึ้น 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักถึงอันตรายร้ายแรงจากปัญหาดังกล่าว เช่น ความ
ยากจนของเกษตรกรที่ประกอบอาชีพไม่ได้ผล เกิดภัยธรรมชาติ นําความเดือดร้อนมาสู่อาณา
ประชาราษฎร์ ด้วยนํ้าพระราชหฤทัยเมตตาห่วงใยในทุกข์สุขของพสกนิกร และพระราชปณิธานท่ีจะ
ทรงบําบัดทุกข์บํารุงสุขของทวยราษฎร์ จึงทรงพระอุตสาหะวิริยะคิดค้นหาวิธีแก้ปัญหาดินและนํ้า  
ด้วยพระปรีชาญาณ และด้วยสายพระเนตรยาวไกล ทรงศึกษาและวิเคราะห์พบว่า "หญ้าแฝก"  
มีรากยาวยึดติดดินได้ดี สามารถใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์ดินและน้ําได้ดี ทั้งยังเป็นพืชที่ช่วยรักษา
สภาวะแวดล้อม ใช้ทําประโยชน์อ่ืนได้อีกหลายประการ จึงทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชดําริ
เก่ียวกับการใช้หญ้าแฝก แก้ปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดินแก่ นายสุเมธ ตันติเวชกุล 
เลขาธิการสํานักงาน คณะกรรมการพิเศษ เพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ เมื่อ
วันที่ 22 มิถุนายน 2534 (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2557 : ออนไลน์) 

หญ้าแฝก (Vertiver Glass; Vertiveia spp.) เป็นพืชใบเลี้ยงเด่ียวตระกูลหญ้าชนิดหน่ึง 
เช่นเดียวกับข้าวโพด ข้าวฟ่าง และอ้อย ขึ้นเป็นกอมีหน่อเบียดแน่น ใบมีลักษณะแคบยาว ขอบขนาน 
ปลายสอบแหลม ท้องใบสีจางกว่าหลังใบ ความยาวใบประมาณ 45-100 ซม. กว้าง 0.6-1.2 ซม. แต่
ความมหัศจรรย์ที่เหนือกว่าหญ้าอ่ืนๆ ในตระกูลเดียวกัน คือ การมีรากที่หย่ังลึกลงดินในแนวด่ิง ต่าง
จากพืชตระกูลเดียวกันที่มีรากแผ่ออกในแนวราบ หญ้าแฝกที่มีอายุ 1 ปี จะมีรากหย่ังลึกมากกว่า 1 
เมตร ระบบรากฝอยของหญ้าแฝกช่วยยึดเหน่ียวดินไว้ให้มั่นคงและแข็งแรง  เป็นเสมือนม่านใต้ดินที่
ช่วยชะลอการไหลซึมของนํ้า เพ่ิมความชุ่มช้ืนในดิน และป้องกันการกัดเซาะของร่องนํ้า นอกจากน้ี
ระบบหญ้าแฝกยังเปรียบเสมือนระบบบําบัดนํ้าเสียแบบธรรมชาติ เน่ืองจากช่วยกรองของเสียที่ไหล
ปะปนมากับนํ้า เช่น  สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ไม่ให้ไหลลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะ อีกทั้งหญ้าแฝกยัง
สามารถปกป้องโครงสร้างดินและบรรเทาภัยธรรมชาติทางนํ้าได้อีกด้วย  ดังท่ี ตราน ตาน วาน 
(Tran Tan Van) ได้กล่าวไว้ในเรื่องน้ีว่า 

 



3 
 

ด้วยความที่มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์น้ี หญ้าแฝกจึงมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันภัยพิบัติ
จากน้ํา เช่น นํ้าท่วม การกัดเซาะบริเวณชายฝั่งทะเล และตลิ่งแม่นํ้า การกัดเซาะบริเวณเขื่อนและฝาย 
และพ้ืนที่อ่ืนๆ นอกจากน้ียังสามารถปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันสะพาน ท่อระบายนํ้า และส่วนเช่ือมต่อ
ระหว่างคอนกรีต หรือโครงสร้างที่เป็นหินและดิน หญ้าแฝกมีประสิทธิภาพสูงโดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่นํา
ดินไปเติมหรือพ้ืนที่เปิดใหม่ ซึ่งมักจะเกิดการพังทลายได้ง่าย อาทิ ดินโซดิก ดินด่าง ดินกรด และ 
ดินเปรี้ยว (ตราน ตาน วาน. 2556) 

และเอกสารจากกรมท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวไว้ว่า “อาจกล่าวได้ว่าหญ้า
แฝกทําหน้าที่ช่วยลดความรุนแรงจากการกระทําของนํ้าไหลบ่าในช่วงฤดูฝน เพ่ิมความชุ่มช้ืนในช่วง 
ฤดูแล้ง ช่วยเป็นพืชพ่ีเลี้ยงให้กับการปลูกป่าไม้ ช่วยการอนุรักษ์ดินและนํ้าในระบบการปลูกพืช
เศรษฐกิจ” (กรมพัฒนาที่ดิน. 2547) ทําให้เห็นได้ว่าหญ้าแฝกมีคุณประโยชน์ต่อดินและน้ํา รวมถึงการ
ช่วยลดภัยพิบัติทางน้ําอีกด้วย 

ในประเทศไทยการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและนํ้าเพ่ิงหยั่งรากอย่างจริงจังเมื่อปี 
พ.ศ.2548 การปลูกหญ้าแฝกให้เกิดประสิทธิภาพ จําเป็นต้องดูแลเอาใจใส่ในการถากถางวัชพืชรอบ
โคนต้น และตัดใบทุกๆ 3-4 เดือน เพ่ือไม่ให้ออกดอก เน่ืองจากหญ้าแฝกจะตายเมื่อทิ้งไว้ให้ออกดอก 
และต้องหมั่นขยายหน่อให้กอแฝกเบียดแน่น ซึ่งมีมูลนิธิชัยพัฒนา กรมพัฒนาที่ดิน และสํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อการประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) เป็น 
3 หน่วยงานหลักในการเผยแพร่การปลูกและประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา ให้
กว้างขวางทั่วทั้งประเทศ 

นอกจากน้ีมูลนิธิโครงการหลวงยังได้ทําวิจัยเก่ียวกับคุณสมบัติของรากและใบหญ้าแฝกร่วมกับ
นักวิจัยจากภาครัฐและเอกชนต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย และ NECTEC เป็นต้น ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2544-2545 มีผลการวิจัยที่เป็น
ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการผลิตในหลายๆด้าน อาทิ รากหญ้าแฝกหอมบางสายพันธ์ุมีคุณสมบัติทาง
สมุนไพรและเครื่องหอม สามารถสกัดเป็นนํ้ามันหอมระเหยที่มีคุณสมบัติช่วยบํารุงหัวใจ นํ้ามันจาก
รากหญ้าแฝกหอมมีคุณสมบัติในการตรึงกลิ่น (Fixation) เมื่อนําไปผสมกับหัวนํ้าหอมต่างๆ จะช่วยตรึง
กลิ่นหลักให้คงอยู่ได้นานกว่าเดิมอีก 2-3 เท่า ส่วนที่อยู่เหนือดินได้แก่ ก้าน และใบ สามารถนําไปแปร
สภาพเป็นเย่ือและใยเพ่ือเพ่ือใช้ประโยชน์หลากหลายโดยการเพ่ิมมูลค่าในระบบอุตสาหกรรมชาวบ้าน 
อาทิ ใบหญ้าแฝกบดเมื่อนําไปผสมกับโพลีเมอร์สามารถทดแทนวัสดุประเภทเมลามีน การใช้เถ้าแฝก
เป็นวัสดุปอซโซลานในงานคอนกรีต การใช้เย่ือและใยจากแฝกหอมร่วมกับซีเมนต์เพ่ือเป็นวัสดุก่อสร้าง
ประหยัดพลังงาน ฯลฯ ไปจนถึงการจัดการระบบการตลาด 

ผลงานวิจัยเบ้ืองต้นเหล่าน้ีมูลนิธิโครงการหลวงได้ทําขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เมื่อประมาณกลางปี พ.ศ.2545 และทรงมีพระราชวินิจฉัยว่า สังคมไทยยังไม่พร้อมนํา
ผลการวิจัยดังกล่าวไปพัฒนาเพื่อประโยชน์เชิงธุรกิจ เน่ืองจากอาจทําให้หญ้าแฝกกลายเป็นพืช
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เศรษฐกิจ และอาจมีกลุ่มธุรกิจใช้ประโยชน์จากที่ดินการเกษตรมาปลูกหญ้าแฝกเพื่อหาประโยชน์อ่ืนที่
มิใช่เพ่ือการอนุรักษ์ดินและนํ้า โดยทรงยกตัวอย่างว่า ในบางประเทศ เช่น อินเดีย เวเนซูเอล่า มีการ
จําหน่ายนํ้ามันสกัดจากรากหญ้าแฝกหอมสูงถึงลิตรละประมาณ 2,000 บาท พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแนวทางว่า หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสมควรช่วยกันกระตุ้นให้เกษตรกรและ
ประชาชนมีความเข้าใจประโยชน์ และกระตุ้นให้เกิดการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ําอย่าง
กว้างขวางเสียก่อน และเมื่อหญ้าแฝกหย่ังรากลงในแผ่นดินอย่างมั่นคงแล้ว จึงค่อยนํางานวิจัยดังกล่าว
มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือเกษตรกรส่วนใหญ่ 

อ ย่ างไร ก็ต าม  ในการป ระ ชุมหญ้ าแฝก โลก  (World Vertiver Glass Conference)  
ปี พ.ศ.2549  ซึ่งจัดขึ้นในประเทศเวเนซูเอล่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้
เสด็จไปในฐานะตัวแทนประเทศไทย พบว่ามีการสนับสนุนให้เกษตรกรเวเนซูเอล่านํา “ใบหญ้าแฝก” 
มาใช้ประโยชน์ในเชิงหัตถกรรมหลากหลายรูปแบบ จึงได้มีพระราชดําริกับ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล 
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาว่า การรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกในประเทศไทยได้ดําเนินมาระดับหน่ึงแล้ว 
และได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างเข้าถึงได้ โดยไม่ต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ซับซ้อน 
และจะเป็นหนทางหน่ึงที่ช่วยกระตุ้นให้เกษตรกรเห็นประโยชน์จากใบหญ้าแฝก มีการปลูกหญ้าแฝก
เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้นอกเหนือจากการอนุรักษ์ดินและนํ้า เป็นการสร้าง
มูลค่าจากวัสดุที่มีต้นทุนน้อย และเป็นการสร้างงานให้แก่ชุมชนอีกทางหน่ึงด้วย 

ดังน้ันเพ่ือเป็นการสืบสานแนวพระราชดําริจึงเริ่มมีหน่วยงานเข้ามาส่งเสริมและพัฒนาหญ้า
แฝกมาสู่งานหัตถกรรม และงานสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ แต่ยังคงอยู่ในวงแคบ และยังไม่เป็นที่รู้จัก
มากนัก ผู้วิจัยจึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาผลงานผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกให้มีความน่าสนใจด้วย
การผสมผสานเทคนิค กลวิธี และวัสดุต่างๆ ให้เกิดความเป็นไปได้ในการสร้างสรรค์ผลงงานผลิตภัณฑ์
จากหญ้าแฝกในรูปแบบใหม่ และถ่ายทอดสู่ชุมชนเพ่ือเป็นการพัฒนาไปสู่การอนุรักษ์ดินและนํ้าตาม
แนวพระราชดําริสืบไป 
 
2.  วัตถุประสงค์การวิจัย 

ในการวิจัยครั้งน้ี มีความมุ่งหมายสําคัญเพ่ือพัฒนาวิธีการและสร้างสรรค์รูปแบบผลิตภัณฑ์
จากใบหญ้าแฝกด้วยผ้าไหม และสร้างต้นแบบเพ่ือนําเสนอเป็นองค์ความรู้ไปสู่การถ่ายทอดแบบ 
บูรณาการให้กับชุมชนหรือผู้ที่มีความสนใจ  เพ่ือให้สามารถนํามาต่อยอดสร้างงานผลิตภัณฑ์ และผลิต
จําหน่ายเป็นรายได้เสริมในครัวเรือน  โดยผู้วิจัยกําหนดวัตถุประสงค์ไว้ ดังน้ี 

 1.  เพ่ือออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกด้วยผ้าไหมไทย 
 2.  เพ่ือศึกษาวิธีการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกในรูปแบบต่างๆ 
 3.  เพ่ือศึกษาความเป็นมา ประเภท และรูปแบบของผ้าไหมไทย    
 4.  เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยให้กับชุมชนเพ่ือสร้างอาชีพและเพ่ิมรายได้ต่อไป 
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3.  ขอบเขตการวิจัย 
 เพ่ือให้การวิจัยครั้งน้ีบรรลุตามความมุ่งหมายที่ต้ังไว้ ผู้วิจัยจึงได้กําหนดขอบเขตของการวิจัย

ดังต่อไปนี้ 
 1. พัฒนาวิธีการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกด้วยผ้าไหมไทย 
 2. สร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จากการผสมผสานเทคนิคจากใบหญ้าแฝกและผ้าไหมไทย และ

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกรูปแบบใหม่ๆ เช่น เทคนิคการเย็บ การคว่ัน การพับ การฉลุลาย  
เป็นต้น 

 3. จัดกิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงผลงานในรูปแบบนิทรรศการ นําผลงาน
ต้นแบบที่ผ่านการวิจัยร่วมกับชุมชนมาจัดแสดงนิทรรศการ พร้อมนําเสนองานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ 
พร้อมความเข้าใจเร่ืองประโยชน์ของหญ้าแฝกในด้านการอนุรักษ์ดินและนํ้า 
 

4.  นิยามศพัท์ 
 1.  การพัฒนา (Development)  หมายถึง  กระบวนการค้นคว้า คิดออกแบบ แก้ไขและ

ปรับปรุงรวมไปถึง การเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เกิดคุณภาพดีขึ้นกว่าเดิม โดยผ่านลําดับขั้นตอน
ต่างๆ ไปสู่ระดับที่สามารถขยายตัวขึ้น  เติบโตข้ึน  มีการปรับปรุงให้ดีขึ้น  และเหมาะสมกว่าเดิมหรือ
อาจก้าวหน้าไปถึงข้ันที่สมบูรณ์เป็นที่น่าพอใจ 

 2.  ผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก (Products of  Vertiver Leaf) หมายถึง  สิ่งที่มนุษย์ค้นคว้า
ออกแบบ หรือประดิษฐ์ขึ้นโดยใช้วัตถุดิบจากใบหญ้าแฝก เพ่ือใช้อํานวยความสะดวกสบายในการดํารง
ชีพ 

 3.  ผ้าไหมไทย (Thai Silk) หมายถึง  ผ้าที่ทอจากเส้นไหมซึ่งเป็นใยธรรมชาติที่แข็งแรงที่สุด 
มีความมันวาว ดูแล้วสวยงามแตกต่างจากผ้าที่ทอด้วยเส้นใยชนิดอ่ืน และเป็นเอกลักษณ์ที่สําคัญอย่าง
ย่ิงของประเทศไทย  ถือเป็นการแสดงออกถึงศิลปะพ้ืนบ้าน และเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ซึ่งทําให้ 
ผ้าไหมที่ทอในแต่ละภูมิภาคมีเอกลักษณะเฉพาะของตนเองแตกต่างกัน 
 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ได้สร้างวิธีการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกด้วยผ้าไหมไทย ที่สามารถนํามา
ถ่ายทอดสู่ชุมชนได้ 
 2. ทราบแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาเทคนิค กรรมวิธีการใช้
วัสดุประเภทต่างๆ ร่วมกับใบหญ้าแฝก 
 



 

บทท่ี 2 
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

 
ในการวิจัยคร้ังน้ี  ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  และได้นําเสนอตาม

หัวข้อต่อไปน้ี 
 1.  เอกสารที่เก่ียวข้องกับการออกแบบและพัฒนา 
 2.  เอกสารที่เก่ียวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ 
 3.  เอกสารที่เก่ียวข้องกับหญ้าแฝก 
 4.  เอกสารที่เก่ียวข้องกับผ้าไหมไทย 
 5. เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
1.  เอกสารที่เก่ียวข้องกับการออกแบบและพัฒนา 
 1.1  ความหมายและความสําคัญของการออกแบบและพัฒนา 

หากจะมองสิ่งต่างๆ รอบตัวเรา ไม่ ว่าจะเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ อาคารบ้านเรือน 
ยานพาหนะ หรือวัฒนธรรม กิจกรรมต่างๆ ล้วนเกิดจากการคิดออกแบบและพัฒนาทั้งสิ้น เพ่ือให้เกิด
ความโดดเด่น แตกต่าง มีเอกลักษณ์ มีจุดสนใจดึงดูด ซึ่งการออกแบบในแต่ละด้านล้วนมีวัตถุประสงค์
ในการออกแบบแตกต่างกันออกไปด้วย หากจะกล่าวถึงความหมายหรือคําจํากัดความของการ
ออกแบบ(Design) แล้ว นักวิชาการหลายท่านได้ให้คํานิยามไว้อย่างหลากหลาย แตกต่างกันออกไป 
ขึ้นอยู่กับความรู้ความเข้าใจในการออกแบบ ประสบการณ์ หรือทัศนคติ ซึ่ง มาโนช กงกะนันทน์ 
(2549) ได้ให้นิยามเกี่ยวกับการออกแบบไว้ว่า  การออกแบบ คือ กระบวนการสร้างสรรค์ประเภทหน่ึง
ของมนุษย์ โดยมีทัศนธาตุและลักษณะของทัศนธาตุเป็นองค์ประกอบ ใช้ทฤษฎีต่างๆเป็นแนวทาง และ
ใช้วัสดุนานาชนิดเป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์ โดยที่นักออกแบบจะต้องมีขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
ตลอดจนกระบวนการสร้างสรรค์ ผลงานออกแบบจะเกิดขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการในการ
ดํารงชีวิตประจําวันให้มีความสะดวกสบายและมีความงาม เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทางกายภาพ หรือ
เพ่ือพัฒนาชีวิตของมนุษย์ให้มีคุณภาพสูงข้ึนกว่าเดิม  

ประเสริฐ พิชยะสุนทร (2555) ได้กล่าวถึงการออกแบบว่า การออกแบบ คือ การ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ และการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของเดิมให้ดีขึ้นด้วยการใช้หลักทัศนธาตุ องค์ประกอบ
ทางศิลปะ ทฤษฎีต่างๆ เป็นแนวทาง และใช้วัสดุนานาชนิดเป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์งาน ตามวิธีที่
เหมาะสม ตามแบบแผนและจุดมุ่งหมายที่ต้องการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประการคือ 

1. การออกแบบเพ่ือประโยชน์ใช้สอย คือ ผู้ออกแบบจะต้องคํานึงถึงประโยชน์ที่ได้รับ
เป็นจุดมุ่งหมายแรกของการออกแบบ ซึ่งประโยชน์ที่จะได้รับมีทั้งประโยชน์ในการใช้สอยและ
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ประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร การออกแบบเพ่ือประโยชน์ในการใช้สอยที่สําคัญได้แก่ ที่อยู่อาศัย 
เครื่องนุ่งห่ม ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ เช่น อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
เช่น แห อวน ไถ ประโยชน์เหล่าน้ีจะเน้นประโยชน์ทางกายโดยตรง สําหรับประโยชน์ในการ
ติดต่อสื่อสาร ได้แก่ การออกแบบหนังสือ โปสเตอร์ งานโฆษณา ส่วนใหญ่มักจะเน้นการสื่อสารถึงกัน
ด้วยภาษาและภาพ ซึ่งสามารถรับรู้ร่วมกันได้เป็นอย่างดี ผู้ออกแบบจําเป็นต้องมีความรู้ความสามารถ
เฉพาะด้าน ซึ่งการออกแบบโดยมากมักจะเกี่ยวข้องกับจิตวิทยาชุมชน ประโยชน์ด้านนี้จะเน้นด้าน
ความศรัทธา เช่ือถือ และการยอมรับตามสื่อที่ได้รับรู้ 

2. การออกแบบเพ่ือความงาม คือ การเน้นประโยชน์ทางด้านจิตใจเป็นหลัก ซึ่งผลจาก
การออกแบบจะทําให้ผู้ที่พบเห็นเกิดความสุข ความพึงพอใจ การออกแบบประเภทนี้ ได้แก่ การ
ออกแบบสร้างสรรค์ด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ตลอดจนงานออกแบบตกแต่งต่างๆ เช่น งาน
ออกแบบตกแต่งภายใน และภายนอกอาคาร งานออกแบบภูมิทัศน์ เป็นต้น  

ศิริวัฒน์ แสนเสริม (2547) ได้กล่าวถึงการออกแบบด้วยเช่นกันว่า “การออกแบบ คือ 
การสื่อสารทางศิลปะ คือการจัดองค์ประกอบของหลายสิ่งหลายอย่างโดยการสร้างสรรค์ให้มี
ความสัมพันธ์กัน และมนุษย์เราจะรู้และเข้าใจถึงการสร้างสรรค์ได้ก็ต่อเมื่อมีการสร้างสิ่งของใหม่ๆให้
เกิดขึ้น และสิ่งน้ีเป็นส่วนหน่ึงในการดําเนินชีวิตของมนุษย์”  

และปิยะชาติ แสงอรุณ (2545) ได้กล่าวถึงการออกแบบว่า “การออกแบบ คือ การ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ที่เร่ิมจากความคิด ความคิดเชิงวิเคราะห์จากการประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการออกแบบ และสังเคราะห์เป็นกรอบความคิดที่เข้าใจครอบคลุมชัดเจน เป็นการสร้างความคิด
รวบยอด หรือแนวความคิดซึ่งจะใช้เป็นกรอบ เพ่ือความสร้างสรรค์ในการออกแบบตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่มีประสิทธิภาพอย่างมีคุณค่า”  

อาจกล่าวได้ว่า การออกแบบน้ัน หมายถึง กระบวนการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ โดยอาศัยหลัก
ทางศิลปะ และทฤษฎีต่างๆมาเป็นแนวทางการในการสร้างสรรค์ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้
ตอบสนองความต้องการในการดํารงชีวิตทั้งในด้านประโยชน์ใช้สอย และความงามน่ันเอง แต่การท่ีนัก
ออกแบบจะสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์หรือผลงานที่ดีออกมาสู่สายตาคนทั่วไปได้น้ัน จําเป็นต้องผ่าน
กระบวนการคิดออกแบบและวางแผนเสียก่อน ปิยะชาติ แสงอรุณ (2545) ได้กล่าวถึงการคิดออกแบบ 
ไว้ว่า มนุษย์มีความคิดอยู่ตลอดเวลา ดังเช่นนักปราชญ์ชาวฝรั่งเศส ช่ือ Darcartes กล่าวว่า I think 
therefore, I am. เพราะมนุษย์รู้จักการคิด หรือมีความคิด จึงเป็นดังเช่นที่เขาเป็น การคิดของมนุษย์
เป็นสื่อที่พัฒนาต่อการรับรู้และเป็นลักษณะการพัฒนาที่ปรุงแต่งซับซ้อนข้ึนในลักษณะเฉพาะตัว ตาม
บริบทของปัญหาและประสบการณ์พ้ืนฐานแต่ละคน ตลอดจนมีวิธีการคิด และการปรุงแต่งที่แตกต่าง
กัน ดังนั้นการคิดของมนุษย์จึงถือได้ว่าสามารถพัฒนา เพราะมิใช่สิ่งที่ติดตัวมา หากแต่ถือเป็นทักษะซึ่ง
อาศัยการฝึก และปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ ดังที่ Edward de Bono  กล่าวว่า To regard thinking as a 
skill rather than as a gift is the first step toward doing something to improve that skill. 



8 
 

การคิดเป็นวิธีการที่ช่วยให้คนเรามีความสามารถท่ีจะเข้าใจ และสื่อความเข้าใจในปัญหา และวิธีการ
แก้ ปัญหาน้ันๆ  อย่างสร้างสรรค์  นอกจากนั้ น ยัง ยํ้ าว่า On the whole, it must be more 
important to be skillful in thinking than to be stuffed with facts. พัฒนาการทางความคิด
เชิงทักษะดุจการลับมีด ย่ิงลับย่ิงคม ย่ิงคิดย่ิงลึกแฝงนัยแห่งความคิด ความเข้าใจเหตุแห่งความคิด การ
ขยายความคิด ความสัมพันธ์ของความคิด การเข้าใจภาพรวมของความคิดซึ่งถือเป็นจุดสําคัญของ
ความคิด 

Thorndike นักจิตวิทยาพฤติกรรมผู้ที่ให้ความสนใจในเรื่องความคิดของมนุษย์ มีความ
เช่ือว่าความคิดของมนุษย์เกิดจากกระบวนการพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมเพียงอย่างเดียว แต่
นักจิตวิทยาพฤติกรรมหลายท่านพยายามหาข้ออธิบายว่าความคิดเป็นการเช่ือมโยงระหว่างสิ่งเร้าต่อ
การตอบสนองสิ่งเร้า แต่ Watson กลับแย้งว่า ความคิดเป็นเพียงการพูดกับตัวเอง 

มนุษย์มีพัฒนาการทางความคิด ความคิดมิใช่เพียงกลไกทางกายภาพ มนุษย์มีพลังของ
ความกระตือรือร้น มีการเรียนรู้ มีความจํา สามารถเลือกที่จะจดจําบางอย่างที่เขาสนใจ และจําโดยวิธี
ต่างกันอย่างสลับซับซ้อน นักทฤษฎีการเรียนรู้คิดว่าความคิดน่าจะมีกระบวนการสองส่วน ส่วนแรก
เป็นแบบคอมพิวเตอร์ คือ จะรับทุกสิ่งทุกอย่างโดยหยาบๆไว้ก่อน ส่วนที่สองจะเป็นส่วนที่ให้ความ
สนใจพิเศษน่ันเป็นกระบวนการที่ต้องมีการเรียนรู้ การพัฒนา และการจัดลําดับความคิด โดยนําข้อมูล
ความรู้พ้ืนฐานจากส่วนแรกที่เคยรู้มาจัดใหม่ ความคิดในระดับสองเป็นความรับผิดชอบในการ
แก้ปัญหา 

ความคิดอาจเป็นเหตุผลและจินตนาการ ความคิดเชิงเหตุผลเป็นส่วนที่เก่ียวกับทาง
ตรรกวิทยาการแก้ปัญหา และข้อมูลในความคิดรวบยอด ส่วนความคิดจินตนาการเป็นเร่ือง
ประสบการณ์เฉพาะตัว เป็นการนําเรื่องราวต่างๆมาปะติดปะต่อเช่ือมโยง บางครั้งไม่มีจุดหมาย ปัญหา
อยู่ที่เรื่องเหตุผลและจินตนาการแยกจากกันหรือไม่ ถ้าแยกจากกันจะไม่มีคําว่า การแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ (Creative problem solving) หรือ การพัฒนาความงามเชิงเหตุผล (Logical artistic 
development) 

นักพัฒนาความคิดเชิงวิทยาศาสตร์มีความเห็นว่า ความขัดแย้งระหว่างระบบเก่าๆกับ
ความคิดเชิงก้าวหน้าก่อให้เกิดความคิดใหม่ๆ ทั้งน้ี เพราะการหาข้อโต้แย้งหรือการปฏิเสธกรอบเหตุผล
ที่ใช้อยู่ นําไปสู่การหาทางแก้ปัญหา หาคําตอบ เพ่ือสร้างแนวทางใหม่ เป็นกระบวนการพัฒนาสร้าง
ความคิดใหม่ (Inspiration) เป็นการจุดประกายทางความคิด การให้อิสระต่อความคิดและการขยาย
ขอบเขตความคิดท้าทายอย่างสร้างสรรค์ โดยลักษณะการคิดของมนุษย์จะมีการคิด 2 ลักษณะ คือ  

การคิดฟุ้ง เป็นการคิดที่มักจะเกิดข้ึนเสมอกับคนทั่วๆไป มีลักษณะที่ปล่อยใจเลื่อนลอย 
ไม่มีจุดหมายที่ชัดเจน บางคร้ังเป็นเร่ืองราวเก่ียวโยงกันซึ่งอาจเกิดจากประสบการณ์เดิม หรือวาดฝันที่
อยากจะเป็น อยากจะมีในอนาคต ความคิดฟุ้งเป็นบ่อเกิดหรือจุดประกายของความคิดแปลกๆใหม่ๆ 
เน่ืองจากมีความอิสระ มีความสร้างสรรค์สู่วิธีการใหม่ที่ไม่เคยคิดไม่เคยมีมาก่อน  
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การคิดตรึกตรอง หรือการคิดที่เป็นระบบ ลักษณะการคิดแบบคิดทบทวนเพ่ือหาคําตอบ
ที่มีจุดหมายชัดเจน เป็นความคิดเชิงเหตุผล มีหลักการ มีขั้นมีตอนสามารถตรวจสอบได้ เป็นลักษณะ
ความคิดที่สามารถพัฒนาเพ่ือการสร้างสรรค์  

การคิดในการออกแบบเป็นหลักพ้ืนฐานที่สําคัญและเป็นหัวใจของนักออกแบบ เพราะ
เป็นจุดเร่ิมต้นของการพัฒนาสู่ความคิดสร้างสรรค์ เกิดลักษณะใหม่มีความเฉพาะตัว นักออกแบบจะมี
ความไวต่อการรับรู้ สามารถบันทึกในสภาพของพลังสอง โดยเฉพาะการรับรู้เชิงรูปร่าง ก่อให้เกิดระบบ
ความคิดเชิงเปรียบเทียบเข้าใจในความต่างสู่การคิดในสิ่งใหม่ ดังได้กล่าวแล้วว่าความคิดเป็นทักษะที่
สามารถพัฒนาได้ การพัฒนาความคิดเพ่ือการออกแบบจึงต้องมีประสบการณ์เชิงสั่งสม รู้จักสังเกตและ
การค้นคว้า ดัง McGinty ได้เสนอว่ามีขั้นตอนการพัฒนาความคิดจากข้อคิด (notion) ความคิด 
(idea) แนวความคิด (concept) และมวลแนวความคิด (conceptual scenarios) ดังนี้  

ข้อคิด หรือข้อสังเกต เป็นแง่มุมความคิดต่างๆอย่างกระจัดกระจาย แต่มีประเด็นสําคัญที่
แฝงอยู่ และเป็นสิ่งที่ผลักดันให้เกิดความคิดที่มีสาระข้ึนเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตัวของความคิดที่
ชัดเจนต่อไป 

ความคิด เป็นลักษณะความคิดเฉพาะที่ชัดเจน เกิดจากความเข้าใจจากการสังเกตและ
ความมีเหตุผล เป็นหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการแก้ปัญหาเพ่ือการออกแบบ 

แนวความคิด เป็นความคิดเฉพาะ ซึ่งเกิดจากความเข้าใจคล้ายความคิด แต่แตกต่างตรง
การรวมองค์ประกอบต่างๆ ในเชิงข้อมูลและเหตุผลเข้าเป็นแนวเดียวกัน มีลักษณะกรองให้ชัดเป็น
ความคิดรวบยอด 

มวลความคิด เป็นการรวมแนวความคิดหลายๆแนวเข้าด้วยกัน มีลักษณะครอบคลุม
ประเด็นปัญหาต่างๆ และสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์หลายประการ 

แนวความคิดในการออกแบบเป็นระดับความคิดที่สําคัญและมีคุณค่าต่อการพัฒนา
ความคิดที่ประมวลข้อมูล หลักการ ทฤษฎี ความเป็นเหตุผลแห่งความจริง สู่การสร้างกรอบแนวคิดที่
ครอบคลุม (ความคิดรวบยอด) เพ่ือใช้เป็นแนวคิดพัฒนาการออกแบบที่สามารถตอบสนองตรงตาม
วัตถุประสงค์อย่างมีคุณค่า มีความใหม่และลักษณะเฉพาะตน  ลักษณะแนวคิดของนักออกแบบจะมี
ระดับแตกต่างกัน ซึ่งอาจเป็นแนวคิดในระดับรูปธรรมและนามธรรม แต่โดยท่ัวไปแนวความคิดที่ได้จะ
เน้นหนักไปในทางนามธรรมเพื่อขยายความคิด (idea) สู่การแก้ปัญหาได้หลายแนวทาง หรือแนวการ
ออกแบบได้หลายรูปแบบ  

ความคิดของนักออกแบบนั้นส่วนหน่ึงเกิดจากประสบการณ์ที่ได้ฝึกฝน สั่งสมมา และเกิด
จากคุณลักษณะของนักออกแบบ ที่มีความกระตือรือร้น ติดตาม สนใจแนวคิดใหม่ๆ และสามารถ
นํามาประยุกต์ปรับใช้ได้อย่างสร้างสรรค์น้ัน สิ่งที่สําคัญอีกสิ่งหนึ่งในการออกแบบคือ แรงบันดาลใจ ซึ่ง
ถือได้ว่าเป็นส่วนที่ผลักดันให้เกิดการออกแบบอย่างไม่คาดฝัน เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดมุมมองและแนวคิด
ใหม่ๆ โดย มาโนช กงกะนันทน์ (2549) ได้กล่าวถึงเร่ืองน้ีว่า  
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ในการสร้างงานออกแบบ ความบันดาลใจมีความสําคัญมาก นักออกแบบแต่ละคนอาจมี
ความบันดาลใจที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และจินตนาการ ความบันดาลใจเป็นพลังอัน
เร้นลับ และมีคุณค่ามหาศาลชนิดหน่ึง ที่เกิดขึ้นได้ 3 ทาง คือ จากภายในตัวของเราโดยผ่านทางสมอง 
น่ันคือ จินตนาการ และอีกทางหนึ่งจากภายนอก เช่นธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การศึกษา และ
ประการสุดท้ายจากสังคมและวัฒนธรรม 

ความบันดาลใจจากจินตนาการ ในการสร้างจินตนาการ ผู้เขียนใช้สมาธิเป็นหลักเบ้ืองต้น
ประกอบกับสถานที่ซึ่งนอกจากจะเป็นห้องหรือมุมออกแบบแล้ว อาจเป็นสถานท่ีที่มีความเงียบสงบ
เพียงพอ โดยเริ่มต้นด้วยการรวมจิตใจให้เป็นอันหน่ึงอันเดียวกันและสงบน่ิง ต่อจากน้ันใช้ความคิดนํา
ว่าจะสร้างหรือออกแบบเร่ืองอะไร 

ความบันดาลใจจากธรรมชาติ น้ันจะมีอยู่ 2 ทางคือ ทางตรงและทางอ้อม ซึ่งทางตรง
ได้แก่ การที่เราไปสถานที่ต่างๆท่ีเป็นธรรมชาติ สิ่งที่ได้เห็นถือเป็นประสบการณ์ตรง เมื่อต้ังสมาธิแล้ว
ในขณะนั้นจะเกิดความบันดาลใจเป็นภาพอยู่ในสมอง จากน้ันจึงถ่ายทอดออกมาเป็นภาพ ซึ่งอาจมี
ความเหมือนหรือไม่เหมือนกับภาพต้นแบบก็ได้ ส่วนทางอ้อม ก็คือ เราได้เห็นภาพธรรมชาติจาก
ภาพถ่ายหรือหนังสือ จากน้ันจึงถ่ายทอดออกมาเป็นภาพ 

ความบันดาลใจจากสังคมและวัฒนธรรม มีอยู่ 2 ลักษณะ คือ ลักษณะที่เป็นรูปธรรม 
เช่น วัฒนธรรมทางศิลปกรรม ได้แก่ สถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม นาฏกรรมและดนตรี 
เมื่อมีโอกาสได้ชมสถาปัตยกรรมที่สําคัญทางศาสนาหรือประวัติศาสตร์ ได้ชมนิทรรศการศิลปะหรือฟัง
ดนตรี แล้วเกิดความบันดาลใจที่จะสร้างผลงานออกแบบ ส่วนลักษณะนามธรรม เช่น การอ่านหนังสือ 
การฟังคําบรรยายหรืออภิปราย สิ่งดังกล่าวเหล่าน้ีเป็นความบันดาลใจที่มีความสําคัญต่อการสร้าง
ผลงานออกแบบทั้งสิ้น นักออกแบบที่ดีน้ัน ควรให้ความสนใจต่อสิ่งทั้งหลายดังที่กล่าวมา เพ่ือเป็น
ข้อมูลสําหรับนํามาระดมความคิด และนําไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานจนบรรลุผลสําเร็จ 

การออกแบบถือได้ว่าเป็นส่วนสําคัญให้เกิดการคิดและการพัฒนาในสิ่งใหม่ๆ มุมมอง
ใหม่ๆ ประโยชน์ใช้สอยใหม่ๆ เป็นความสามารถทางการคิดและสร้างสรรค์ โดยใช้แรงบันดาลใจเป็นตัว
ขับเคลื่อน (ปิยะชาติ แสงอรุณ. 2547) ความสามารถสร้างสรรค์ (creativity) ของนักออกแบบมิใช่
เร่ืองความเช่ียวชาญทั่วไป แต่ดูเป็นเรื่องน่าตกใจ บางครั้งเป็นเร่ืองการคิดที่ขาดความเป็นระเบียบ มัน
ขาดความม่ันใจในสิ่งที่ได้เห็นได้ยิน แต่กล้าที่จะสงสัยและทําไปถึงแม้ว่าจะเข้าใจผิด มันแทรกซึมเข้าไป
ในความคิดที่ได้เตรียมล่วงหน้ามันสร้างความเช่ือมั่นอย่างรวดเร็ว สร้างแนวทางใหม่ คําศัพท์ใหม่อย่าง
ไม่หยุดย้ัง กระตุ้นและเปลี่ยนมุมมอง นักออกแบบจึงมิใช่ผู้ออกแบบงานเพียงเพ่ือใช้ แต่เป็นผู้สร้างงาน
ให้กับสังคม จะต้องสามารถสื่อสารกับสังคมในสิ่งที่ตัวเองคิด เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะนัก
ออกแบบ ตัวอย่างงานออกแบบท่ีมีวิธีคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์แตกต่างไปจากวิธีการคิดแก้ปัญหา
ทั่วๆไป เป็นตัวอย่างของการคิดต่าง คิดย้อนทาง คิดนอกกรอบ คิดฝัน และคิดด้วยประสบการณ์เชาว์
ปัญญา 
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 1.2  ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการออกแบบ 
การออกแบบผลงานหรือผลิตภัณฑ์ที่ดีน้ันควรมีหลักเกณฑ์หรือหลักทฤษฏีที่เก่ียวข้องกับ

งานเชิงออกแบบเข้ามาช่วยให้การออกแบบน้ันเกิดความสวยงาม ครบถ้วน และสมบูรณ์ ธีระชัย สุขสด 
(2544) ได้กล่าวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวของทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ไว้ว่า หลักการออกแบบเปรียบเทียบ
เสมือนปัจจัยเสริมสร้างงานออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือเป็นที่พอใจของผู้ ใช้
นอกเหนือจากพ้ืนฐานของการใช้งานแล้ว ก็จะต้องมีความสวยงามของรูปทรง สีสันที่ถูกใจผู้ใช้ตาม
กลุ่มหรือวัยต่างๆ การที่จะออกแบบให้ผลิตภัณฑ์สมบูรณ์แบบดังกล่าวมิใช่เรื่องง่าย เพราะถือว่าเป็น
เรื่องทางด้านจิตใจและค่านิยมของผู้ใช้ตลอดจนสภาวะของการตลาด ตามยุคสมัยต่างๆ ศาสตร์ด้าน
ศิลปะจึงเป็นสิ่งสําคัญ ข้อมูลฐานในการออกแบบท่ีจะช่วยเสริมสร้างให้ผลิตภัณฑ์สมบูรณ์องค์ประกอบ
ของมูลฐานดังกล่าวน้ีก็คือ หลักของการออกแบบทัศนธาตุของศิลปะต่างๆ ซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยในการ
เสริมสร้างรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้สมบูรณ์และสวยงาม  
 

1.2.1  ส่วนมูลฐานในการออกแบบ ( Elements Design ) 
 คือองค์ประกอบในการสร้างรูปทรงต่างๆ ก็จะนําไปใช้ในขั้นตอนการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ให้สมบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วย  
1. การจัดเส้น ( Arrangement of Line ) 
2. การจัดรูปทรง (Arrangement of Form ) 
3. การจัดพ้ืนที่ (Arrangement of Area ) 
4. การจัดน้ําหนัก (Arrangement of Value ) 
5. การจัดมวล (Arrangement of Mass ) 
6. การจัดช่องว่าง (Arrangement of Space) 
7. การจัดพ้ืนผิว (Arrangement of Texture ) 
8. การจัดสี (Arrangement of Color ) 

 
1.2.2  หลักเกณฑ์ในการออกแบบ ( Principle of Design ) 

 คือ แนวทางเบ้ืองต้นหลายแนวทางในการนําเอาส่วนมูลฐานในการออกแบบ มา
ทําการจัดวางในพ้ืนที่ให้ได้องค์ประกอบของรูปทรง ผลิตภัณฑ์ที่ควรจะมี ซึ่งจะประกอบด้วย 

1.2.2.1 ความเป็นหน่วยหรือเอกภาพ (Unity) เป็นการคํานึงถึงผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ที่ทําการออกแบบโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ประเภทที่ประกอบกันหลายหน่วย หรือเป็นชุด หรือมีหลายๆ 
ขนาด รวมทั้งการประดับและตกแต่งลวดลาย สีสันบนผลิตภัณฑ์ ควรจะออกแบบให้มีความเป็น
อันหน่ึงอันเดียวกันไปด้วยกันได้ มีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน ซึ่งก็คือ ความเป็นเอกภาพนั่นเอง แต่ถ้า



12 
 

ผลิตภัณฑ์ใดไม่มีความเป็นเอกภาพก็จะดูแตกกลุ่มอยู่รวมกันไม่ได้ ภาพลักษณ์และความรู้สึกของผู้ที่
พบเห็นผลิภัณฑ์จะดูเหมือนว่าไม่ได้เข้าเป็นชุดเดียวกัน ความสัมพันธ์ทางศิลปะสูญเสียไป 

วิธีการที่จะออกแบบให้ดูมีเอกภาพในทางการออกแบบรูปทรงที่เป็น 3 มิติ เช่น 
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ น้ัน กระทําได้ 2 วิธีคือ  

1. การซ้ํา (Repetition) คือ การออกแบบรูปทรงที่เหมือนๆ กัน รวมทั้ง
รูปแบบลวดลายหรือสีสัน เป็นชุดเดียวกัน 

2. การออกแบบหลากหลาย (Variety) คือ การออกแบบรูปทรงคล้องจอง
กัน เป็นลักษณะการแปรเปลี่ยนจากการซ้ํา ซึ่งจะเกิดความรู้สึกเบ่ือหน่าย จึงสามารถออกแบบให้เกิด
ความหลากหลายที่คล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนกัน 

นอกจากนี้ ในทางงาน 2 มิติ เช่น การตกแต่งสีสัน ลวดลาย บนตัวผลิตภัณฑ์
การออกแบบให้มี เอกภาพก็ยังจะต้องคํานึงถึงเอกภาพของส่วนประกอบของการออกแบบ  
(Element of Design) เช่น เส้น (Line) นํ้าหนัก (Tone) ช่องว่าง (Space) สี (Color) ทางศิลปะที่จะ
ก่อให้ผลิตภัณฑ์เกิดเอกภาพท่ีสมบูรณ์สวยงามนอกเหนือจากรูปทรง โดยหลักการทําให้เกิดเอกภาพขึ้น
โดย 2ลักษณะใหญ่ๆ คือ 

1. Opposition จะเป็นลักษณะการใช้ทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์ในหลักของ
การขัดแย้ง (Contrast) เพ่ือให้เกิดจุดเด่น (Dominance) นําไปสู่กฎสมดุลแห่งเอกภาพ 

2. Transition จะเป็นลักษณะของการใช้ทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์ใน
ลักษณะของการเช่ือมประสานโดยตัวกลาง เป็นตัวเช่ือม เพ่ือให้ส่วนประกอบหรือธาตุทางศิลปะต่างๆ 
น้ัน เกิดการยึดติด (Cohesion) นําไปสู่กฎสมดุลแห่งเอกภาพ 

1.2.2.2 ความสมดุล (Balance)  เป็นการคํานึงถึงความถ่วงในส่วนซ้ายขวาของ
ตัวผลิตภัณฑ์ที่พอดีในด้านของรูปทรงตลอดจนถึงเรื่องของการถ่วงนํ้าหนักในการที่จะออกแบบให้
ผลิตภัณฑ์สามารถทรงตัวในการวางตั้งได้ดี ไม่โค่นล้มง่าย ในเรื่องของความสมดุลมีหลักอยู่ 3 ลักษณะ 
คือ 

1. สมดุลในลักษณะเท่ากัน คือ รูปทรงที่มีความเท่ากันทั้ง2ด้าน ซ้ายขวา 
หรือที่เรียกว่า สมมาตร ในทางธรรมชาติ คือ รูปทรงมนุษย์ จะสมดุลทั้งสัดส่วนของรูปทรงและทั้ง
สายตาของผู้ที่มองรูปทรงเหล่าน้ันในผลิตภัณฑ์จะพบเห็นมากที่สุดเนื่องจากผลิตภัณฑ์น้ันเป็นสิ่งที่
สนองตอบทางด้านกายภาพ ผู้ใช้ได้ประโยชน์เพ่ือความจําเป็นหรือเพ่ือความสะดวกสบายในการ
ดํารงชีวิต  ตัวอย่างที่ชัดเจนของผลิตภัณฑ์ที่สมดุลในลักษณะเท่ากัน เช่น ขวดต่างๆ แจกัน ชุดเคร่ือง
เสียง นาฬิกา เคร่ืองใช้ไฟฟ้าบางประเภท เช่น เคร่ืองรับโทรทัศน์ ตู้อบอาหาร อาจมีการออกแบบ
หน้าปัด หรือตําแหน่งปุ่มปรับโน้มเอียงไปข้างใดข้างหน่ึงไม่มีทั้ง2ข้าง จึงเป็นการสมดุลในลักษณะ
คาดคะเน (Approximately Symmetry) 
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2. สมดุลในลักษณะไม่เท่ากัน คือ รูปทรงที่มีลักษณะไม่เท่ากัน หรือไม่
เหมือนกัน ทั้งด้านซ้ายและขวา การสมดุลลักษณะน้ีนิยมมากในงานจิตกรรม เน่ืองจากงานจิตรกรรม
เป็นงานที่สนองตอบในด้านจิตใจ ใช้การมองดูความงามด้วยสายตา ไม่ได้ใช้ประโยชน์เหมือนผลิตภัณฑ์ 
จึงจําเป็นต้องใช้การสมดุลแบบไม่เท่ากันน้ี เน่ืองจากดูแล้วไม่เบ่ือหน่าย มองได้นาน การสมดุลลักษณะ
ไม่เท่ากันน้ีถึงแม้ว่าจะไม่เท่ากันในด้านขนาด รูปร่าง มวล แต่ในการออกแบบสามารถทําให้ดูแล้วเกิด
ความสมดุลได้ในความรู้สึกด้วยนํ้าหนัก เส้น สี หรือธาตุอ่ืนๆ โดยไม่ดูโน้มเอียงไปทางซ้ายหรือขวา บน
หรือล่าง ผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบให้สมดุลในลักษณะน้ี เช่น แกลลอนนํ้ามันเครื่อง 1-5 ลิตร บาง
ย่ีห้อที่จําเป็นจะต้องมีหูหิ้วอีกด้านหนึ่ง หรือเน้นรูปแบบให้มีคอขวดโน้มเอียงหรือเฉียง เพ่ือสะดวกใน
การใช้งาน ลักษณะผลิตภัณฑ์เช่นน้ีจัดว่าเป็นประเภทรูปร่างเอ้ืออํานวยไปตามประโยชน์การใช้งาน  
นอกจากนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องป้ันดินเผา หรือแก้วที่เน้นในด้านของการเป็นสินค้าต้ังโชว์ 
จําพวกแจกัน ขวด บางประเภทเจาะจงที่จะออกแบบให้มีลักษณะสมดุลไม่เท่ากัน เพ่ือมีวัตถุประสงค์
ในด้านความทันสมัย แปลกตา ไม่จําเจ และดูไม่เบ่ือง่าย 

3. สมดุลในลักษณะจุดศูนย์ถ่วง คือ งานผลิตภัณฑ์ส่วนมากเป็นงาน 3 มิติ 
ลอยตัว ผลิตภัณฑ์บางประเภทท่ีมีลักษณะทรงสูงชะลูดและจะต้องวางต้ังในฐานที่แคบจําเป็นจะต้อง
ศึกษาเร่ืองจุดศูนย์ถ่วง (Center of Gravity) ซึ่งเป็นจุดที่อยู่บริเวณศูนย์กลางของตัวรูปทรงต่างๆ เป็น
แนวเส้นด่ิงที่จะแบ่งนํ้าหนัก 2 ด้านออกเท่ากัน แต่ถ้านํ้าหนัก2ข้างดังกล่าวไม่เท่ากันก็จะเกิดการทรง
ตัวที่ไม่ดี โค่นล้มง่าย การเคลื่อนไหว กิริยาท่าทางต่างๆของมนุษย์ ไม่ว่าจะว่ิง ยืน เดิน ก้ม พิงข้างฝา 
แนวจุดศูนย์ถ่วงน้ีจะเปลี่ยนไปตามกิริยาน้ันๆ น่ีคือจุดศูนย์ถ่วงที่เกิดข้ึนในทางธรรมชาติ แต่ผลิตภัณฑ์
น้ันจะมีความคงรูปอยู่ เสมอไม่สามารถเคลื่อนที่ ได้ เหมือนร่างกายมนุษย์จําเป็นจะต้องศึกษา
จุดศูนย์ถ่วงให้ถูกต้อง  ในส่วนผลิตภัณฑ์ เช่น ขวด แจกัน กระติกนํ้าทรงสูง เก้าอ้ี เป็นต้น ผลิตภัณฑ์
เหล่าน้ีต้องการการทรงตัวในทางสูงที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการสมดุลในลักษณะเท่ากัน หรือไม่เท่ากัน
ก็ตาม และยังต้องมีการรับนํ้าหนักในส่วนของการใช้งานอีกด้วย เช่น ขวดต้องใส่นํ้า แจกันใส่ดอกไม้ 
กระติกนํ้าจะต้องมีนํ้าและรับแรงกดของผู้ใช้งาน เก้าอ้ีต้องรองรับน้ําหนักของผู้น่ัง การโค่นล้มได้ง่าย
ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวน้ีจะไม่เกิดถ้านักออกแบบศึกษาและออกแบบรูปทรงให้ถูกต้องตามหลักของ
การคํานวณหาจุดศูนย์ถ่วง  
 

1.2.3 ความสัมพันธ์ทางศิลปะ ( Relativity of Arts )  
1.2.3.1 ส่วนเด่นและส่วนรอง (Dominance and Subordination) หมายถึง  

การเน้นให้เกิดความโดดเด่นในทางศิลปะ ดูแล้วเกิดความน่าสนใจ ประทับใจแก่ผู้พบเห็น จุดที่เน้น
อาจจะเป็น สี รูปทรง ลวดลาย หรือพ้ืนผิวของผลิตภัณฑ์ ในการเน้นจุดเด่นควรมีตําแหน่งไม่กระจาย
ทั่วทั้งตัวผลิตภัณฑ์ เพราะถ้าจุดเด่นเกิดทั่วไปเหมือนๆกัน จะกลายเป็นความกลมกลืน ควรมีตําแหน่ง
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อ่ืนเป็นจุดส่วนรองคล้ายจุดเด่นแต่มีความสําคัญรองลงไปตามลําดับ จะช่วยให้เกิดความลดหลั่นและ
นุ่มนวลทางผลงานการออกแบบ 

1.2.3.2 จังหวะและลีลา (Rhythm) หมายถึง ความสัมพันธ์ในทางความรู้สึก
เคลื่อนไหว ในระยะความถี่ ความห่าง ของสักส่วนช่องว่าง เป็นการรวมเอาการซ้ํากันของทัศนธาตุ 
(Visual Elements) เข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ มีจังหวะที่ลงตัวพอดี ดูแล้วเกิดความรู้สึกไม่น่าเบ่ือ 
นพวรรณ หมั้นทรัพย์ (2539) ได้กล่าวว่าจังหวะลีลามีอยู่ 3 ชนิด คือ 

1. จังหวะที่ซ้ํากัน คือ การซ้ํากันด้วย เส้น สี รูปทรง หรือแม้กระทั่งค่า
นํ้าหนักของสีและพ้ืนผิว ซึ่งเป็นส่วนประกอบของการออกแบบ แต่ถ้าการซ้ําน้ันรูปทรงเหมือนกันหมด
จะเกิดความรู้สึกเบ่ือหน่าย การสร้างขนาดให้มีความแตกต่างกันจะทําให้ดูมีความน่าสนใจมากขึ้น 

2. จังหวะที่สลับกัน คือ จังหวะที่รวมการซ้ํา และมีการสลับคั่นระหว่างการ
ซ้ําน้ัน ทําให้ดูแปลกไปอีกแบบหน่ึง 

3. จังหวะที่ต่อเน่ือง คือ จังหวะลีลาที่ต่อเน่ือง มีลักษณะการซ้ําของรูปทรง
ที่มีการแปรเปลี่ยนในลักษณะปกติเป็นระยะๆ จังหวะแบบน้ีมักจะมีการเปลี่ยนแปลงของรูปทรงไป
เร่ือยๆ 

1.2.3.3 ความแตกต่าง (Contrast) หมายถึง ความประสงค์ของนักออกแบบท่ี
ต้องการจะออกแบบให้เกิดความขัดแย้งกันในเรื่องใดเรื่องหน่ึงของส่วนต่างๆในตัวผลิตภัณฑ์ เพ่ือ
แก้ปัญหาความซ้ําซาก จําเจ ที่จะก่อให้เกิดความเบ่ือหน่าย ความแตกต่างจะช่วยให้เกิดความแปลก
ใหม่ ต่ืนเต้น เร้าใจ 

1.2.3.4 ความกลมกลืน (Harmony) หมายถึง ความเหมาะสมพอดี เข้ากันได้ดี
โดยไม่ขัดเขินหรือขัดตา นักออกแบบสามารถพิจารณาความกลมกลืนมาใช้ในงานออกแบบได้ 3 
ลักษณะ วัฒนะ จูฑะวิภาต (2527) ได้ให้ความหมายของความกลมกลืนไว้3ลักษณะ ดังน้ี 

1. การออกแบบให้กลมกลืนด้านความคิด ตัวอย่างเช่น การออกแบบบ้าน
ของประเทศทางตะวันออกที่เหมาะสมกับอากาศร้อน บ้านของประเทศตะวันตกท่ีเหมาะสมกับอากาศ
เย็น 

2. การออกแบบให้กลมกลืนด้วย รูปทรง (Form) สี (Color) ลักษณะผิว 
(Texture) ความอ่อนแก่ (Tone) ซึ่งออกแบบโดยเลือกใช้ข้อแตกต่างที่กลมกลืนกัน 

3. การออกแบบให้กลมกลืนตามธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น ลักษณะของคน 
ต้นไม้ สัตว์ เหล่าน้ีมีลักษณะที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาอย่างพอเหมาะกลมกลืนกัน 
 
 1.3  บริบททางการออกแบบและพัฒนา 
 ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทางสังคมและวัฒนธรรมได้เกิดการผสมผสานเป็น 
องค์รวมน้ัน ทางด้านการออกแบบนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของความเป็นงานออกแบบร่วมสมัยกับ
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บริบทของการออกแบบในภาพรวม ได้ทําให้เราย้อนกลับไปถึงกระแสความเคลื่อนไหวของการ
ออกแบบในระดับพ้ืนฐานมากข้ึน ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงแนวทางการออกแบบในปัจจุบัน และใช้เป็น
แนวทางสําหรับในอนาคตต่อไปได้ 

นักออกแบบในปัจจุบันจึงควรคํานึงถึงองค์ประกอบพ้ืนฐานเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
สร้างสรรค์ผลงานดังรายละเอียดต่างๆ น้ี 

1. การสํารวจและพิจารณาความสนใจของผู้ออกแบบที่มีต่อประเด็นที่จะออกแบบ 
2. การคํานึงถึงผลกระทบทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่อกระบวนการทํางานและผลงานการ

ออกแบบ 
3. ผลจากการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการออกแบบ 
4. การคํานึงถึงความสอดคล้องระหว่างงานออกแบบและกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในยุคสมัย

เดียวกัน 
5. ความเป็นสากลของงาน 
6. การคํานึงถึงองค์ประกอบแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่องานออกแบบทั้งทางด้านเน้ือหา 

และการปฏิบัติ 
7. การศึกษาถึงความต้องการของผู้บริโภค 

 จากองค์ประกอบต่างๆ ข้างต้น และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ได้
เป็นเสมือนเง่ือนไขที่ทําให้นักออกแบบในปัจจุบันจะต้องมีความรอบคอบมากข้ึนกว่าเดิม เพ่ือที่จะสร้าง
ผลงานการออกแบบที่ดี มีประสิทธิภาพครบถ้วนทั้งคุณค่าทางสุนทรียะ และประโยชน์ใช้สอยสําหรับ
ทุกคน 

นอกไปจากน้ัน รูปแบบและการสื่อความหมายเฉพาะของการออกแบบ ก็ถือเป็นส่วน
หน่ึงที่จะทําให้กระบวนการการทํางานน้ันสมบูรณ์มากย่ิงข้ึน ทั้งการขยายตัวของวัฒนธรรมที่ส่งผล
อย่างชัดเจนในช่วงปี ค.ศ.1980-1990 ที่ผ่านมา ได้ทําให้เห็นถึงแนวทางการออกแบบที่ตอบสนอง
ความต้องการเฉพาะของผู้บริโภค และคํานึงถึงมิติทางวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น อันเน่ืองมาจากการพัฒนา
ทางเทคโนโลยี กับการเช่ือมโยงทางวัฒนธรรม ทําให้เกิดการตลาดสําหรับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
การการเติบโตของระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ทําให้สามารถขยายเครือข่ายบริษัทต่างๆ ให้
เข้าถึงผู้บริโภคได้มากย่ิงขึ้น ซึ่งรสนิยมและความต้องการเฉพาะดังกล่าวน้ีได้แสดงให้เห็นถึงทิศทางของ
กระบวนการสร้างสรรค์งานออกแบบที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างสิ้นเชิง ซึ่งสินค้าต่างๆ ต้อง
สร้างสรรค์สําหรับการใช้งานในวงกว้างให้ได้มากที่สุด 

การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมส่งผลถึงการออกแบบดังกล่าวน้ีสามารถจําแนกให้เห็นถึง
บริบททางการออกแบบในส่วนต่างๆ พอสังเขป ดังน้ี 
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1.3.1  รูปแบบ 
 การออกแบบในปัจจุบันได้มีการผสมผสานระหว่าโครงสร้างและรูปลักษณ์เข้า
ด้วยกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผลงานทางด้านวัสดุอุปกรณ์ทั้งหลาย การก่อสร้าง รวมไปถึงการออกแบบ
ตกแต่งภายใน ซึ่งในส่วนต่างๆ ได้ประกอบเข้าด้วยกันอย่างแยกไม่ออก ทั้งน้ีเน่ืองมาจากเทคโนโลยีที่
ถูกพัฒนาขึ้นของเครื่องมือเครื่องใช้ในการทํางานต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบทั้งอุปกรณ์
และระบบที่นํามาใช้ นักออกแบบจึงสามารถที่จะสร้างสรรค์รูปแบบของงานได้ตามความต้องการ
เฉพาะทางมากข้ึน ทําให้เกิดผลงานที่มีรูปลักษณ์ภายนอกและโครงสร้างที่ชัดเจน 
 รูปแบบของการพิมพ์และตัวอักษร เป็นส่วนหนึ่ งที่ แสดงให้ เห็น ถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเคร่ืองมืออุปกรณ์ที่เก่ียวข้องโดยรอบ จากการจัดวางในอดีตที่มีตารางช่องไฟ
กําหนดชัดเจน มาถึงการวางรูปแบบและการใช้งานที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้มากข้ึน นักออกแบบจึง
เปรียบเหมือนวาทยกรผู้ควบคุมองค์ประกอบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องและความ
ชํานาญทั้งฝีมือ และทักษะในส่วนต่างๆ รวมถึงจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ให้สามารถประสานกัน
ออกมาเป็นผลงานสําหรับสู่ผู้บริโภคได้อย่างเหมาะเจาะกลมกลืนมากที่สุด 

1.3.2  หลักการทางกายภาพ 
 ขอบเขตในการทํ างานของนักออกแบบน้ันย่อมเกี่ ยวข้องกับการนําเอา
ประสบการณ์โดยธรรมชาติตามหลักการทางกายภาพมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการคํานึงถึงทิศทางของแสง 
เงา การจัดวางตําแหน่งสิ่งของต่างๆ เข้าด้วยกัน รวมถึงการคํานึงถึงการรับรู้ตามธรรมชาติของ
ประสาทสัมผัส และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามธรรมชาติจากผลงานออกแบบท่ีจัดทําขึ้น ดังน้ันงาน
ออกแบบร่วมสมัยในปัจจุบันจึงมักที่จะต้องมีการทดสอบการใช้งาน หรือการทํางานอย่างละเอียด 
ก่อนที่จะมีการนําเอาผลงานน้ันไปใช้จริง ทั้งน้ีเพ่ือลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับส่วนต่างๆให้เหลือน้อย
ที่สุด 
 การคํานึงถึงหลักทางกายภาพ และกระบวนการพฤติกรรมมนุษย์จึงถือเป็นส่วน
สําคัญที่มีผลต่องานออกแบบในปัจจุบัน 

1.3.3  การตัดทอน 
 รูปทรงที่เรียบง่าย นําเอาเฉพาะองค์ประกอบที่จําเป็นที่สุดมาใช้ในการออกแบบ 
ถือเป็นหลักการทางการออกแบบสมัยใหม่ ทั้งน้ีเน่ืองจากนักออกแบบในปัจจุบัน ได้นําเอากระบวนการ
ตัดทอนดังกล่าวมาใช้มากขึ้น ในขั้นตอนของลายละเอียดทางฝีมือและการนําเสนอ โดยงานออกแบบท่ี
ตัดทอนแล้วน้ันยังคงความหรูหราสง่างามไว้ครบถ้วน และประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย ซึ่งทําได้โดย
การลดทอนวัสดุที่ไม่จําเป็น การเผยให้เห็นโครงสร้างภายในสู่ภายนอก ซึ่งนักออกแบบสามารถใช้จุด
เล็กๆ น้ีมาช่วยในการเพ่ิมคุณค่าของงานให้มากข้ึนได้ โดยการช้ีให้เห็นถึงการใช้งานที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะของจุดน้ัน 
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1.3.4  ผลลัพธ์ทางบวก 
 โดยทั่วไปแล้ว จินตนาการกับเคร่ืองมือในการออกแบบน้ันมีความเกี่ยวเป็นวงจรท่ี
ต่อเนื่องกัน ไม่ว่าจะเป็นการนําเอามาใช้ใหม่ และการละทิ้งสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไป นักออกแบบใน
ปัจจุบันจึงต้องคํานึงถึงผลลัพธ์ในทางบวกให้มากข้ึน หรือเหลียกเลี่ยงผลกระทบทางลบท่ีมีต่อสิ่งต่างๆ 
โดยรอบ อีกทั้งผลงานในรูปแบบเดิมที่ต้องรองรับการใช้งานในแบบใหม่ๆ ถือเป็นเรื่องที่การออกแบบ
จะต้องสามารถผสมผสานและคาดการล่วงหน้าในส่วนน้ีไว้เสมอ และส่วนที่ถูกหลงลืมน้ีปรากฏเป็น
ผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่สําหรับอนาคต 

1.3.5  การมีลักษณะเฉพาะ – ความเป็นท้องถิ่น 
 นักออกแบบโดยท่ัวไปมักเริ่มต้นจากรูปทรงและวัสดุที่อยู่ใกล้ตัว หรือจากวัตถุดิบ
ที่มีอยู่ในท้องถิ่นเดียวกันน้ัน และคํานึงถึงความต้องการทางสังคมและวัฒนธรรมความเป็นมาของ
ท้องถิ่น ความต้องการของผู้ใช้โดยตรง และการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผิดพลาด จึงจะทําให้การ
ออกแบบน้ันเกิดผลตอบรับที่ดี และตอบสนองถึงความต้องการเฉพาะได้มากที่สุด 

1.3.6  การสร้างการจดจํา 
 การสร้างภาพลักษณ์องค์กร หรือการสร้างการจดจําของผลงานการออกแบบ ถือ
เป็นพลังทางด้านรูปแบบที่สําคัญในปัจจุบัน เป็นสิ่งที่ส่งผลสะท้อนทั้งทางมิติทางวัฒนธรรมและทาง
เศรษฐกิจ การสร้างการจดจําโดยการวางแผนทางด้านภาพลักษณ์น้ี เป็นส่วนประกอบอย่างหน่ึงของ
โครงสร้างการสร้างสรรค์ และเพ่ิมมูลค่าของงานเป็นอย่างย่ิง นักออกแบบสามารถพัฒนาการแสดงถึง
เอกลักษณ์เฉพาะน้ีให้มีความโดดเด่นได้โดยการใช้องค์ประกอบทางการออกแบบต่างๆ อาทิ สี รูปทรง 
วัสดุ ตัวพิมพ์ หรือการสื่อสารเนื้อหาเฉพาะผ่านการใช้งานของผลงานนั้น หรือสร้างการจดจําโดยการ
นําเอาเนื้อหานั้นเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจําวันมนุษย์ตามกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ 

1.3.7  การมีเน้ือหาเชิงพรรณนา 
 การออกแบบที่สามารถแสดงถึงเน้ือหาเชิงบรรยายได้ด้วยตัวเองน้ันเป็นผลงานที่
แสดงให้ทุกฝ่ายเห็นถึงงานน้ันได้อย่างเปิดเผยที่สุด การกําหนดภาพรวมของเนื้อหาที่จะนําเสนอจึงเป็น
สิ่งสําคัญ ในการที่ทําให้ผู้บริโภคได้เข้าใจในสิ่งที่นักออกแบบต้องการจะนําเสนอได้ การกําหนด
องค์ประกอบต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง จึงเป็นสิ่งสําคัญในการที่จะแสดงออกถึงภาพลักษณ์เฉพาะตัวของงาน
น้ันๆ เช่น การสร้างภาพประกอบการ์ตูน ก็จะสะท้อนพฤติกรรมในจินตนาการของมนุษย์ทั้งเด็กและ
ผู้ใหญ่ออกมา เน้ือหาที่สื่อออกมาจากภาพน้ันๆ ก็จะบอกและอธิบายถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ 
สภาพแวดล้อมโดยทั่วไป ฯลฯ ของสังคมหรือเหตุการณ์น้ันๆ ได้ด้วยตัวเอง (ศิริวัฒน์ แสนเสริม. 2547) 
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2.  เอกสารที่เก่ียวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ 
2.1  ความสําคัญของความคิดสร้างสรรค์ 

 ความคิดสร้างสรรค์น้ันถือได้ว่าเป็นส่วนประกอบที่มีความสําคัญต่อนักออกแบบ นัก
ศิลปะ และบุคคลทั่วไป ในการคิดหรือพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดความก้าวหน้าในวิทยาการด้านต่างๆ กัน
ออกไป ซึ่งจินตนาการถือได้ว่าเป็นส่วยสําคัญในการที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดแรงผลักดันในด้านความคิด
สร้างสรรค์มากกว่าความรู้หรือตัวทฤษฎี ดังเช่น อัลเบิร์ต ไอสไตน์ (Albert Einstein) นักวิทยาศาสตร์
เอกของโลก เคยกล่าวไว้ว่า  จินตนาการ สําคัญกว่าความรู้ (Imagination is more important than 
knowledge)  น่ันอาจเป็นเพราะว่า  ความรู้ทั้งหลายถูกจัดเก็บในรูปแบบของข้อมูล  ซึ่งมีการศึกษา
ค้นคว้าเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  และปรับเปลี่ยนไปตามแต่ละยุคสมัย  เมื่อก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่  
เกิดการศึกษาความรู้วิทยาการใหม่ๆ  ข้อมูลในยุคเก่าก็ล้าสมัย  บางอย่างก็ใช้ไม่ได้ไปเสียแล้ว ส่วน
จินตนาการน้ัน  เกิดข้ึนจากกระบวนความคิดของแต่ละบุคคล  ไม่ว่ากาลเวลาจะเปลี่ยนไปจินตนาการ
ก็ยังคงอยู่  เพราะเมื่อใดที่เราใช้ความคิด  จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆก็เกิดขึ้นได้เสมอ  
ซึ่ง ชัยยุทธ  รัตตานุกูล (2541) ได้กล่าวไว้ว่า 

มนุษย์ได้ถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้าจากการรับสัมผัสด้วยประสาทสัมผัส  ก็จะเกิดรูปของ
ความคิดขึ้นที่เรียกว่า จินตนาการ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หลายแนวทางอันยังไม่สามารถสร้างเอกภาพของรูป
ความคิดจนกว่าจะผ่านกระบวนการทางการศึกษาเพ่ือวิเคราะห์  และพิจารณาด้วยเหตุและผล  ดังนั้น
จินตนาการ คือ ผลจากการรับรู้โดยประสาทสัมผัสต่างๆของมนุษย์  ผสมผสานกับประสบการณ์ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม แบ่งออกเป็น 

1.  จินตนาการโครงสร้าง (Constructive Imagination) ได้แก่  วิธีคิดจินตนาการจาก
การรวบรวมข้อมูล  ซึ่งไม่ใช่จินตนาการที่เกิดข้ึนจากประสบการณ์เดิม  ทําให้เกิดกระบวนการคิด
สร้างสรรค์ขึ้นโดยไม่ต้องประสบกับสิ่งน้ันๆมาก่อน 

2.  จินตนาการสร้างสรรค์ (Creative Imagination)  ได้แก่  การมีแนวคิดจินตนาการ
ขึ้นใหม่ตามความต้องการและความรู้สึกภายในบุคคล  อาจเป็นการคิดจินตนาการเพ่ือแก้ปัญหา  การ
คิดหาเทคนิควิธีการใหม่ๆ  หรือการนําเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้  

จินตนาการน้ันกล่าวได้ว่า เป็นความคิด  เป็นภาพในจิตใจ  ที่อาจจะยังไม่เกิดขึ้น  บางสิ่ง
อาจเป็นไปไม่ได้ หรืออาจเป็นไปได้ยาก  ผลงานที่เราพบเห็นกันในงานศิลปะ การออกแบบ ดนตรี  
วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ดาราศาสตร์  หรือแขนงอ่ืนๆล้วนมีรากฐานทางจินตนาการทั้งสิ้น  การ
สร้างภาพด้วยการใช้จินตนาการบางคนอาจคิดว่า น่ันคือการคิดเพ้อฝัน  ฝันเฟ่ือง  ไม่อาจเป็นจริงไปได้  
แต่ถ้าเราสังเกตดูความฝันของเราในวัยเด็ก  ปัจจุบันมันอาจมีหรือเกิดข้ึนแล้วก็เป็นได้  แม้ว่าความคิด
จินตนาการจะนําไปสู่การค้นพบสิ่งใหม่ๆ  แต่การใช้จินตนาการเพียงอย่างเดียวก็ไม่อาจสําเร็จได้  
เพราะการใช้จินตนาการต้องขวบคู่ไปกับความคิดสร้างสรรค์  ค้นคว้าศึกษา และลงมือทํา  จึงจะ
เกิดผลมากที่สุด   
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อารี  พันธ์มณี (2354) ได้กล่าวไว้ในบทความตอนหน่ึงว่า สเปียร์แมน (Spearman. 
1963) ได้ให้ความหมายว่า ความคิดสร้างสรรค์ คือ อํานาจจินตนาการของมนุษย์ในการที่จะสามารถ
สร้างผลผลิตใหม่ๆซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของกลุ่มเกสตัลท์ที่ ว่า  ความคิดสร้างสรรค์เป็น
กระบวนการของการกระทําเพ่ือให้ได้ผลผลิตใหม่ๆทางความคิด  ซึ่งเกิดจากความคิดจินตนาการ
มากกว่าการใช้เหตุผล  และเช่นเดียวกับการศึกษาของ  ออสบอร์น (Osborn. 1957)  พบว่าความคิด
สร้างสรรค์เป็นจินตนาการประยุกต์ (Applied Imagination) ความคิดจินตนาการจึงเป็นลักษณะ
สําคัญของความคิดสร้างสรรค์   

วิจิตร  วรุตบางกูร (2531) ได้ทําการรวบรวมความคิดเห็นของนักจิตรวิทยาหลายท่าน 
สรุปได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นจินตนาการประยุกต์ (Applied Imagination)  ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือ
แก้ปัญหายุ่งยาก  เป็นการรวบรวมจินตนาการจากสิ่งเร้าที่รับรู้ให้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์   

ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)  เป็นความสามารถในการคิดของมนุษย์  ในการ
เช่ือมโยงความรู้ในส่วนต่างๆไปสู่กระบวนความคิดเพ่ือให้เกิดสิ่งใหม่  ความสามารถในส่วนน้ีมีอยู่ในตัว
ทุกคนซึ่งจะมีระดับแตกต่างกันออกไป  โดยมีผู้ให้คํานิยามถึงความคิดสร้างสรรค์ไว้อย่างหลากหลาย         

กิลฟอร์ด (Guilford) (1967)  ได้ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ไว้ว่า ความคิด
สร้างสรรค์น้ันเป็นความสามารถทางสมอง  เป็นความสามารถท่ีจะคิดได้หลายทิศทาง  หรือเป็น
ความคิดแบบอเนกนัย (Divergent thinking) คือการคิดหลายแง่มุม คิดกว้างไกลหรือคิดแบบกระจาย  
ซึ่งประกอบด้วยความคล่องตัวในการคิด (Fluency) ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) ความคิดไม่ซ้ําแบบ 
(Originality) และความคิดแตกต่าง (Elaboration)  

โอลสัน (Olsan)  (1980)  มีความเห็นสอดคล้องกับ กิลฟอร์ด  ด้วยเช่นกันว่า ความคิด
สร้างสรรค์น้ันมีส่วนประกอบสําคัญ 2 ส่วนด้วยกัน คือ  ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency)  เป็น
ความสามารถคิดที่รวดเร็วในการแก้ปัญหา  ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility)  เป็นความสามารถใน
ลักษณะอเนกนัย  ซึ่งเป็นความสามารถที่นําไปสู่ความรู้ใหม่  เห็นในสิ่งใหม่  

อาร์โนลด์ (Arnold) (1988) ก็มีความเห็นสอดคล้องด้วยเช่นกันคือ ความคิดสร้างสรรค์
เป็นการกระทําที่นําไปสู่การแก้ปัญหาหรือความสามารถในการคิดแบบเปิด  คิดแบบอเนกนัย และคิด
ในแนวทางที่ไม่เหมือนกัน ประกอบไปด้วย 4 อย่างด้วยกัน คือ เป็นสิ่งใหม่ (Novel) เป็นสิ่งที่ 
มีความสัมพันธ์กัน (Relevance) เป็นสิ่งที่ขัดแย้งกัน (Conflict) และเป็นสิ่งที่ ต้องประเมินผล 
(Evaluation)  

ทอร์แรนซ์  (Torrance)  (1964) ก็ ได้ให้ความหมายไว้เช่นเดียวกันว่า  ความคิด
สร้างสรรค์เป็นกระบวนการของการริเร่ิมสิ่งใหม่ๆขึ้น โดยไม่ลอกเลียนแบบผู้ใด เป็นสิ่งที่เกิดข้ึนโดยไม่
มีขอบเขตจํากัด  บุคคลสามารถมีความคิดสร้างสรรค์ในหลายๆแบบ ผลงานทางความคิดสร้างสรรค์ที่
เกิดขึ้นน้ันมีมากมายไม่จํากัด  ซึ่งเป็นผลมาจากความคิดที่ว่ายังมีสิ่งใดสิ่งหน่ึงที่ขาดหายไป แล้ว
รวบรวมความคิด  ทดสอบ เสนอผล ปรับปรุง และทดสอบใหม่อีกครั้ง  
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เวสท์คอทท์ และ สมิท (Westcott and Smith)  (1976) อธิบายว่า เป็นกระบวนการ
ทางสมองที่รวมเอาประสบการณ์เดิมของแต่ละคนออกมาจัดให้อยู่ในรูปแบบใหม่  การจัดรูปแบบ
ความคิดใหม่น้ีเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละคนซึ่งไม่จําเป็นจะต้องเป็นสิ่งใหม่ก็ได้   

เดรฟดาล (Drevdahl) (ประสิทธิรักษ์  เจริญผล.  2547; อ้างอิงจาก Drevdahl.  1964)  
กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถของบุคคลในการคิดสร้างสรรค์ผลผลิตแปลกใหม่ซึ่งไม่
เป็นที่รู้จักมาก่อน  ผลผลิตน้ีอาจจะเกิดจากการรวบรวมเอาความรู้ต่างๆท่ีได้จากประสบการณ์ใหม่ๆ  
สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่น้ีไม่จําเป็นต้องเป็นสิ่งที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง  อาจออกมาในรูปแบบของผลผลิตทาง
ศิลปะ  วรรณคดี  วิทยาศาสตร์ หรือเป็นเพียงกระบวนการหรือวิธีการเท่าน้ัน  

วอลเลช  และ โคแกน  (Wallach and Kogan) (1965)  ให้คํ านิยามว่า ความคิด
สร้างสรรค์ หมายถึง  ความสามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ์  กล่าวคือ เมื่อระลึกถึงสิ่งหน่ึงได้ก็จะเป็น
สะพานช่วยให้ระลึกถึงสิ่งอ่ืนที่มีความสัมพันธ์กันได้ต่อไปอีก  จะเห็นได้ว่าเกิดกระบวนการคิดแบบ
ลูกโซ่  คือเมื่อคิดถึงสิ่งหนึ่งก็จะคิดถึงอีกสิ่งหน่ึงต่อๆกันไป เช่น เมื่อเห็นดินสอแล้วนึกถึง กระดาษ  
ภาพวาด  สี  จานสี  พู่กัน  นํ้า  กระป๋อง  และคิดต่อไปอีกเรื่อยๆ    

เฮมโมวิทช์ (Haimowitz) (ประสิทธิรักษ์  เจริญผล.  2547; อ้างอิงจาก Haimowitz.  
1973)   อธิบายว่า  เป็นความสามารถที่จะประดิษฐ์หรือคิดค้นสิ่งใหม่ๆ  หรือจัดองค์ประกอบแบบที่
ไม่มีใครจัดมาก่อน  ในวิถีทางที่ทําให้เกิดสิ่งประดิษฐ์หรือแนวคิดที่มีคุณค่าและมีความงาม   

แอนเดอร์สัน และ คณะ (Anderson and Others) (1970) ได้กล่าวถึงความหมายของ
ความคิดสร้างสรรค์ว่า  เป็นความสามารถของบุคคลที่แสดงความคิดใหม่ๆ  ที่นอกเหนือจาก
ประสบการณ์ที่ผ่านมา  เพ่ือสร้างรูปแบบใหม่  ความคิดใหม่  หรือผลิตผลงานใหม่  และคนทุกคนเป็น
เจ้าของความคิดสร้างสรรค์ซึ่งมีระดับแตกต่างกัน  ซึ่งสามารถพัฒนาได้ในทุกระดับทุกวัย  ขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  

  มาเยสกี้ (Mayesky) (1985)  กล่าวไว้ในเรื่องน้ีว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นแนวทางการ
คิดหรือการกระทําบางสิ่งที่ไม่ซ้ําแบบใคร  มีแนวทางใหม่ๆในการแก้ปัญหา  มีการสร้างผลผลิตใหม่ๆ  
และต้องเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสําหรับทุกคน   

ทางด้านนักการศึกษาและจิตวิทยาในไทยก็มีการศึกษาในเรื่องความคิดสร้างสรรค์อยู่
พอสมควรและได้ให้คําจํากัดความไว้ในหลายแง่มุมด้วยกัน อย่างเช่น ศศิพันธ์ ทัดสมร (2540) ได้กล่าว
ไว้ว่า การสร้างสรรค์เป็นกระบวนการความคิดที่แตกต่างจากการวิพากวิจารณ์ (Critical Thinking)  
ความคิดสร้างสรรค์เก่ียวข้องกับความคิดใหม่ๆที่ตรงข้ามกับความคิดเดิมหรือการมีปฏิกิริยาตอบสนอง
ต่อความคิดผู้อ่ืน  เป็นการกระทําที่เลือกจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเพ่ือทําการสร้างรูปแบบใหม่  
ความคิดใหม่หรือผลผลิตใหม่   

อารี  พันธ์มณี (2537) ได้กล่าวถึงความคิดสร้างสรรค์ไว้ว่า  ความคิดสร้างสรรค์เป็น
กระบวนการทางสมองที่คิดในลักษณะอเนกนัยอันนําไปสู่การค้นพบสิ่งแปลกๆใหม่ๆด้วยการคิด
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ดัดแปลง  ปรุงแต่งจากความคิดเดิมผสมผสานกันให้เกิดสิ่งใหม่ๆ  ซึ่งรวมถึงการประดิษฐ์คิดค้นพบส่ิง
ต่างๆ  ตลอดจนวิธีการคิด  ทฤษฎี  หลักการ  ได้สําเร็จ  ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้น้ันมิใช่
เพียงแต่คิดในสิ่งที่เป็นได้  สิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลเพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน   หากแต่ความคิดจินตนาการก็
เป็นสิ่งสําคัญย่ิงที่จะก่อให้เกิดความแปลกใหม่  แต่ต้องควบคู่ไปกับการพยายามที่จะสร้างความคิดฝัน
หรือจินตนาการให้เป็นไปได้  หรือที่เรียกว่าจินตนาการประยุกต์น่ันเองจึงจะทําให้เกิดผลงานจาก
ความคิดสร้างสรรค์ขึ้น    

อุษณีย์  โพธิสุขและคณะ (2537) ได้ให้ความเห็นว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการ
ทางปัญญาระดับสูงที่ใช้ความสามารถทางความคิดมารวมกันเพ่ือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เกิดข้ึน  เมื่อเรา
พยายามหาหนทางที่จะแก้ปัญหาหรือหลีกหนีความซ้ําซากจําเจเก่าๆ  หรือความพยายามท่ีจะทําให้
หลุดพ้นไปจากกรอบต่างๆท่ีเป็นอุปสรรค์อยู่  และจะเกิดขึ้นได้หากมีความเป็นอิสระทางความคิด   

วิชัย  วงศ์ใหญ่ (2529)  ก็ได้กล่าวถึงความคิดสร้างสรรค์ไว้ด้วยเช่นกันว่า  เป็นลักษณะที่
หลากหลายแนวคิด  ขึ้นอยู่กับผู้นิยามว่ามีมุมมองเก่ียวกับความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องใด  ความคิด
สร้างสรรค์จึงอธิบายได้ในหลายลักษณะสามารถสรุปได้คือ  การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์  หรือการค้นพบ
วิธีการใหม่ๆ  จากการศึกษาทดลอง  เกิดจากความคิดอเนกนัย  ซึ่งเป็นความคิดที่กว้างและ
สลับซับซ้อนหลายแง่มุม  อันนําไปสู่การคิดประดิษฐ์สิ่งใหม่หรือเพ่ือการแก้ปัญหา  การจินตนาการ
หรือการคิดฝันที่มีความสําคัญต่อความรู้  เป็นสื่อที่นําไปสู่การแสวงหาความรู้ใหม่  และความรู้สึกที่ไว
ต่อปัญหาและการเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น   

ดังน้ันจะเห็นได้ว่าการใช้จินตนาการ และการใช้ความคิดสร้างสรรค์ น้ันเป็นสิ่งที่อยู่คู่กัน  
และมักใช้ร่วมกันเสมอ  เน่ืองจากมีความเกี่ยวเน่ืองเช่ือมโยงกันอย่างซับซ้อน เพราะก่อนที่เราจะเริ่ม
คิดสร้างสรรค์สิ่งใด  เราจะต้องใช้จินตนาการในการคิด  หรือสร้างภาพในความคิดถึงสิ่งน้ันๆก่อน  ซึ่ง
อาจเช่ือมโยงจากประสบการณ์เดิม  หรือจินตนาการถึงสิ่งใหม่ที่ยังไม่เคยมี  เมื่อเรามีภาพร่างทาง
ความคิดแล้ว  เราจึงเริ่มนําส่วนความคิดนั้นมาทําการสร้างสรรค์  ผลลัพธ์ปลายทางอาจไม่ได้มีแค่
คําตอบเดียว  หรืออาจจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่ในความเป็นจริง  แต่ถูกเราสร้างภาพและสร้างสรรค์
ขึ้นภายในจินตนาการของเราเอง ซึ่งจินตนาการ  และการสร้างสรรค์เหล่าน้ีจะถูกปรับเปลี่ยน  หรือ
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะแวดล้อม สังคม ช่วงวัย หรืออายุด้วย สอดคล้องกับความเห็นของ ชาญชัย 
อินทรประวัติ (2518)  ที่ได้กล่าวไว้ในเรื่องน้ีว่า  “เป็นความสามารถพิเศษซึ่งมีอยู่ในตัวบุคคลและ
พฤติกรรมที่เกิดความคิดสร้างสรรค์จะมีระดับแตกต่างกันตามวัย”  วัยหรือช่วงอายุจึงเป็นปัจจัยสําคัญ
ในการพัฒนาจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  เพราะวัยที่เหมาะแก่การพัฒนาศักยภาพทางด้านน้ี
มากที่สุดคือ วัยเด็ก ในช่วงวัยเด็กนั้นเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ การศึกษา พัฒนาความคิด  และเป็น
รากฐานของผู้ใหญ่ในอนาคต เราควรปลูกฝังให้เด็กรู้จักใช้ความคิด จินตนาการ และการสร้างสรรค์ไป
พร้อมๆกัน  ทอแรนซ์ (Torrance) (1964) ได้เสนอว่า “การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ควรส่งเสริมแก่
เด็กต้ังแต่วัยเยาว์โดยเฉพาะช่วงเด็กก่อนวัยเรียน 0-6 ปี  เป็นช่วงที่เด็กมีจินตนาการสูงรวมทั้งศักยภาพ
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ด้านความคิดสร้างสรรค์  เป็นการพัฒนาความคิดเพ่ือเป็นรากฐานท่ีมั่นคงในช่วงวัยที่สูงข้ึน”  และ   
เกล (Gale) ได้มีทัศนะท่ีว่า  “ความคิดสร้างสรรค์เป็นคุณลักษณะที่มีอยู่ในตัวของทุกคนและสามารถ
พัฒนาส่งเสริมคุณลักษณะให้สูงขึ้นได้”  สอดคล้องกับ  อารี พันธ์มณี  (2545)   ได้กล่าวว่า 
“คุณลักษณะของความคิดสร้างสรรค์ที่มีอยู่ในตัวบุคคลน้ัน  จะมีระดับที่มากน้อยแตกต่างกัน  
ความคิดสร้างสรรค์สามารถเกิดการพัฒนาขึ้นด้วยการสอน  ฝึกฝน  และฝึกปฏิบัติที่ถูกวิธี”   

จากแนวคิด  คํานิยาม  และการให้ความหมายข้างต้น  พอจะสรุปความหมายของ
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ได้ว่า  เป็นกระบวนการทางสมองของมนุษย์  ในการสร้างภาพ
ความคิด  ในลักษณะอเนกนัย  เป็นการผสานความรู้และประสบการณ์ไปสู่การคิดในสิ่งใหม่ๆ  
สร้างสรรค์เป็นจินตนาการประยุกต์ที่ได้จากการรวบรวมจินตนาการให้เกิดความคิดเช่ือมโยงเป็นลูกโซ่
สอดคล้องสัมพันธ์กัน  ซึ่งจะมีลักษณะเฉพาะตัวและเป็นคุณลักษณะที่มีอยู่ในตัวทุกคนมากน้อย
แตกต่างกันออกไป  สามารถส่งเสริมพัฒนาให้มีศักยภาพสูงขึ้นได้  ผลของความคิดสร้างสรรค์น้ันจะ
เกิดขึ้นได้มากมายไม่มีขอบเขตจํากัด  จึงควรพัฒนาให้กับเด็กซึ่งเป็นวัยแห่งการเปิดรับการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาสู่กระบวนการคิดในระดับต่อๆไป 
 
 2.2  ทฤษฎีเก่ียวกับความคิดสร้างสรรค์ 

 การศึกษาค้นคว้าและการทําความเข้าใจในเร่ืองความคิดสร้างสรรค์น้ันมีมาอย่าง
ยาวนาน  นักการศึกษาและนักจิตวิทยาได้ทําการค้นคว้าถึงความหมายและกระบวนการที่ทําให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ในหลากหลายแง่มุม โดย เดวิส (กรมวิชาการ.  2553: 6-7;  อ้างอิงจาก Davis.  
1983) ได้แบ่งทฤษฎีเก่ียวกับความคิดสร้างสรรค์ออกเป็นกลุ่มแนวคิดใหญ่ๆด้วยกัน 
 1.  ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์เชิงจิตวิเคราะห์  นักจิตวิเคราะห์หลายคน เช่น ฟรอยด์
และคริส  ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดของความคิดสร้างสรรค์ว่า  ความคิดสร้างสรรค์เป็นผลมา
จากความขัดแย้งภายในจิตใต้สํานึกระหว่างแรงขับทางเพศ (Libido)  กับความรู้สึกผิดชอบทางสังคม 
(Social Conscience)  คูไบและรัค  ซึ่งเป็นนักจิตวิเคราะห์แนวใหม่  กล่าวว่า  ความคิดสร้างสรรค์น้ัน
เกิดขึ้นระหว่างการรู้สติกับจิตใต้สํานึก  ซึ่งอยู่ในขอบเขตของจิตส่วนที่เรียกว่า  จิตก่อนสํานึก 
 2.  ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์เชิงพฤติกรรมนิยม  นักจิตวิทยากลุ่มน้ีมีแนวคิดเกี่ยวกับ
เร่ืองความคิดสร้างสรรค์ว่า  เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้โดยเน้นที่ความสําคัญของการเสริมแรง
ตอบสนองที่ถูกต้องกับสิ่งเร้าเฉพาะหรือสถานการณ์  นอกจากนี้ยังได้เน้นความสัมพันธ์ทางปัญญา  คือ 
การโยงความสัมพันธ์จากสิ่งเร้าหน่ึงไปยังสิ่งต่างๆทําให้เกิดความคิดใหม่หรือสิ่งใหม่เกิดขึ้น 
 3.  ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์เชิงมานุษยนิยม  นักจิตวิทยากลุ่มน้ีมีแนวคิดว่า  ความคิด
สร้างสรรค์เป็นสิ่งที่มนุษย์มีติดตัวมาแต่เกิด  ผู้ที่สามารถนําความคิดสร้างสรรค์ออกมาใช้ได้คือผู้ที่มีสัจ
การแห่งตน  คือ  รู้จักตนเอง  พอใจตนเอง  และใช้ตนเองเต็มตามศักยภาพของตน  มนุษย์จะสามารถ
แสดงความคิดสร้างสรรค์ของตนเองอออกมาได้อย่างเต็มที่ น้ัน  ขึ้นอยู่กับการสร้างสภาวะหรือ
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บรรยากาศที่เอ้ืออํานวย  บรรยากาศที่สําคัญในการสร้างสรรค์ประกอบด้วย  ความปลอดภัยในเชิง
จิตวิทยา ความมั่นคงของจิตใจ  ความปรารถนาที่จะเล่นกับความคิด  และการเปิดกว้างที่จะรับ
ประสบการณ์ใหม่  

และนอกจากจะแบ่งทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ตามโครงสร้างในเชิงจิตวิทยาแล้วก็ยังมี
ทฤษฎีที่น่าสนใจและเป็นหลักในการคิดสร้างสรรค์อีกหลายทฤษฎีด้วยกัน   ดังนี้ 

 

2.2.1  ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ของ ฟรอยด์ 
ท ฤษ ฎี น้ี เป็ น แน ว คิ ด ขอ ง  ซิ ก มุ น ด์  ฟ รอย ด์  (Sigmund Freud) (1983) 

นักจิตวิทยากลุ่มจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis) ชาวเวียนนาซึ่งมาแนวคิดที่ว่า  “ความคิดสร้างสรรค์
เกิดจากความขัดแย้งระหว่างแรงขับทางเพศ  ซึ่งถูกผลักดันออกมาโดยจิตใต้สํานึกกับความรู้สึกผิด
ชอบช่ัวดีในสังคม  ดังน้ันการที่ทําให้แรงขับทางเพศแสดงออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมที่สังคม
ยอมรับได้น้ันจึงแสดงออกมาในรูปแบบของความคิดสร้างสรรค์  และคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ก็จะมี
ความคิดที่เป็นอิสระส่งผลให้เกิดความคิดแบบอเนกนัยมากข้ึนด้วย”  

ทฤษฎีของกลุ่มจิตวิเคราะห์ได้พยายามอธิบายว่า  ความรู้สึกนึกคิด  อารมณ์  
และพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์ไม่ว่าจะปกติหรือไม่ปกติน้ันเกิดจากแรงผลักดันและความต้องการของ
สัญชาตญาณ (Instinctual Drive) แต่การแสดงออกน้ีถูกขัดขวางจากสภาพแวดล้อมทางสังคม  
มนุษย์จึงต้องแสดงออกถึงความต้องการเหล่าน้ีด้วยวิธีที่สังคมยอมรับ  การปรับตัวจึงก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งข้ึนภายในจิตใจ  ซึ่งมีวิธีแก้ไขได้โดยการใช้กลไกทางจิต (Defense Mechanism)  ฟรอยด์มี
ความคิดว่าความคับข้องใจที่เกิดข้ึนน้ีจะถูกเก็บกดไว้ในจิตใต้สํานึก  และมีอิทธิพลอย่างมากต่อ
พฤติกรรมของมนุษย์  เพราะส่ิงที่ถูกเก็บกดไว้น้ีจะหาโอกาสแสดงออกมาโดยไม่รู้ตัว  เช่น  การพพลั้ง
ปากพูด  ความฝัน  หรือแสดงออกมาในรูปแบบที่สังคมยอมรับ  เช่น  ผลงานสร้างสรรค์  ผลงานด้าน
ศิลปะ  ผลงานด้านดนตรีหรืองานประพันธ์  เป็นต้น  ซึ่งได้กล่าวไว้ในเรื่องน้ีว่า  “ความคิดสร้างสรรค์
เป็นลักษณะของความร่าเริงแจ่มใส  สนุกสนาน  ผ่อนคลาย  อิสระ  หรือเป็นลักษณะของความเป็น
เด็กซึ่งบริสุทธ์ิเป็นธรรมชาติ  เป็นไปตามความเป็นจริงไม่มีการเสแสร้งหรือปรุงแต่ง  และไม่มีความคิด
ยึดติดกับสิ่งใด” (Freud.  1983) 

การแสดงออกของพฤติกรรมในหลากหลายลักษณะน้ันเช่ือมโยงมาจากการทํางาน
ของจิต  ซึ่งฟรอยด์ได้ทําการแบ่งองค์ประกอบของโครงสร้างทางจิต (Psychic Energy) ไว้ 3 ส่วน
ด้วยกัน คือ 

อิด (id)  เป็นส่วนที่ติดตัวมาโดยกําเนิด จัดเป็นเรื่องของแรงขับตามสัญชาตญาณ
เบ้ืองต้นของมนุษย์ ความอยาก ตัณหา เป็นส่วนของจิตที่กระตุ้น ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมตามหลัก
แห่งความพอใจ  เช่น  สัญชาตญาณทางเพศ  ความก้าวร้าว  ที่แสดงออกมาตามความต้องการที่
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แท้จริงของมนุษย์โดยคํานึงถึงความต้องการของตนเพียงฝ่ายเดียว  เพ่ือแสวงหาความสุขสบาย เหลี่ยก
เลี่ยงความทุกข์  ความผิดหวัง  และความเจ็บปวด 

อีโก้ (ego) เป็นพลังส่วนที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้มาแล้ว เป็นส่วนที่ควบคุมการ
แสดงพฤติกรรมของคนๆ น้ันให้ดําเนินไปอย่างเหมาะสม โดยพยายามแก้ไขข้อขัดแย้งต่างๆ ซึ่งทําให้
เกิดความทุกข์ร้อน วิตก กระวน กระวาย   ถ้าความขัดแย้งดังกล่าวมีมากวิธีหน่ึงที่เป็นทางออก คือ 
ปรับตนโดยการใช้กลไกการป้องกันตัว (Defense Mechsnism) ซึ่งหมายถึงการที่บุคคลพยายามแก้ไข
ความคับข้องใจของตนเอง โดยที่มิได้จงใจ เป็นไปเพ่ือรักษาหน้าและศักด์ิศรีของตน 

ซุปเปอร์อีโก้ (super ego) คือ  มโนธรรมของมนุษย์ที่เป็นตัวคอยสั่งให้ทําตาม
กฏเกณฑ์ที่สังคมกําหนดไว้  เป็นพฤติกรรมทางสังคมที่เก่ียวกับหลักศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม อุดม
คติในการดําเนินชีวิต เป็นส่วนที่ควบคุมให้บุคคลแสดงพฤติกรรมโดยสอดคล้องกับหลักแห่งความเป็น
จริง (Principle of Reality)  ถือได้ว่าเป็นตัวที่คอยเหนี่ยวรั้งไม่ให้อิดเข้ามาครอบงําการแสดง
พฤติกรรมของมนุษย์  

จะเห็นได้ว่าในขณะท่ีจิตเรากําลังทํางาน  พฤติกรรมที่มนุษย์แสดงออกมาคือ
ลักษณะของอีโก้  ซึ่งเป็นตัวกลางระหว่าง  อิด  และ ซูปเปอร์อีโก้  พฤติกรรมที่แสดงออกมาจะอยู่ใน
รูปแบบบรรทัดฐานทางสังคมอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ขึ้นอยู่กับระดับของอิด และซูปเปอร์อีโก้ด้วย
เช่นกัน  ถ้าอิดมีอิทธิพลมากอีโก้ที่มนุษย์แสดงออกมามักจะไม่เป็นที่ช่ืนชอบในสังคม  ส่วนถ้าอิทธิพล
ของซูปเปอร์อีโก้มีมากบุคคลน้ันจะเป็นคนมีมโนธรรมสูง  อีโก้ที่แสดงออกมาจะเป็นไปตามบรรทัดฐาน
สังคมและมักออกไปในทางสร้างสรรค์น่ันเอง 

 
2 .2 .2   ทฤษ ฎี โครงสร้ างสมรรถภาพทางสมอง  (The Structure of Intellect  

Theory) 
เจ พี กิลฟอร์ด (J.P Guilford) (1967) นักจิตวิทยาชาวอเมริกันกลุ่มจิตมิติ 

(Psychologist)  ได้เสนอรูปแบบโครงสร้างทางสติปัญญา (Guilford’s Dimensional Model)  โดย
การคัดค้านความคิดเห็นของ ชาร์ล สเปียร์แมน (Charles Spearman)  ที่เห็นว่าทฤษฎีองค์ประกอบ
เด่ียว  องค์ประกอบสองตัว และองค์ประกอบหลายชนิดไม่สามารถท่ีจะอธิบายความสามารถเฉพาะ 
(Specific Abilities)  และได้เสนอมิติของโครงสร้างทางสติปัญญาของมนุษย์ ที่เรียกว่า Structure of 
Intellect หรือเรียกย่อว่า SI  โดยการศึกษาวิเคราะห์และทําการวิจัยขยายทฤษฎีตัวประกอบพหุคูณ
ของเธอร์สโตน (Thurstone) โดยการรวบรวมข้อมูลมาศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor 
Analysis)  ทางสติปัญญา  โดยเน้นในเร่ืองความคิดสร้างสรรค์  การแก้ปัญหา  และความมีเหตุผล  
จากการศึกษาได้นําเสนอแบบจําลองโครงสร้างของสมรรถภาพทางสมองข้ึน  แบบจําลองนี้ได้อธิบาย
ถึงโครงสร้างของสมรรถภาพทางสมองในลักษณะสามมิติ (Three Dimensional Model) ได้แก่ 
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มิติที่ 1  ด้านเน้ือหา (Contents) หมายถึง วัตถุ เน้ือหาข้อมูล  หรือสิ่งเร้าที่
สมองรับรู้ใช้เป็นสื่อก่อให้เกิดความคิด เน้ือหาแบ่งออกเป็น 4 ชนิด ดังน้ี                       

1.  เน้ือหาที่เป็นรูปภาพ (Figural Content) หมายถึง  ข้อมูล  วัตถุ  หรือ
สิ่งเร้าที่เป็นรูปธรรมต่างๆ ซึ่งสามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัส   

1.1  การเห็น  (Visual)  หมายถึง  สิ่งเร้าที่มีรูปแบบที่แน่นอน  และ
สามารถรับรู้ด้วยสายตา  เช่น  การมองเห็นวัตถุสีต่างๆ 

1.2  การได้ยิน (Audiotory)  หมายถึง  สิ่งเร้าที่เป็นเสียง  สัมผัสได้
ทางหู  เช่น  เสียงคนสนทนากัน  เสียงจากเคร่ืองดนตรี 

2.  เน้ือหาที่เป็นสัญลักษณ์ (Symbolic content) หมายถึง  ข้อมูลหรือสิ่ง
เร้าที่อยู่ในรูปเคร่ืองหมายต่างๆ  ได้แก่ ตัวเลข ตัวอักษร โน้ตดนตรี  และสัญลักษณ์ที่สร้างขึ้น เช่น 
พยัญชนะ ระบบจํานวน ซึ่งตามปกติเมื่ออยู่ตามลําพังจะปราศจากความหมาย แต่เน่ืองจากเราต้ัง
ความหมายขึ้นจึงใช้สื่อความหมายได้ 

3.  เน้ือหาท่ีเป็นภาษา (Semantic Content) หมายถึง ข้อมูลข่าวสาร 
หรือสิ่งเร้าที่อยู่ในรูปถ้อยคําที่มีความหมายต่างๆ  สามารถใช้ติดต่อสื่อสารกันได้  ซึ่งบางอย่างอาจไม่ได้
อยู่ในรูปถ้อยคํา เช่น ภาษาใบ้ รูปภาพที่มีความหมาย 

4.  เน้ือหาที่เป็นพฤติกรรม (Behavior content) หมายถึง  ข้อมูลหรือสิ่ง
เร้าที่เกี่ยวข้องกับกริยาอาการของมนุษย์ หรือสิ่งที่ไม่ใช่ถ้อยคําเป็นการแสดงออกของมนุษย์อันเกิดจาก
ความต้ังใจ การรับรู้ เจตคติ ความปรารถนา ความรู้สึก อารมณ์ ความต้องการ การกระทําต่างๆ  
รวมถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล บางคร้ังเรียกว่า สติปัญญาทางสังคม (Social intelligence) 
  

มิติที่ 2 วิธีการคิด (Operations) หมายถึง กระบวนการคิดต่างๆ ที่สร้างขึ้นมา 
ซึ่งประกอบด้วยความสามารถ 5 ชนิด ดังน้ี 

1.  การรับรู้และการเข้าใจ (cognition) เป็นความสามารถทางสติปัญญา
ของมนุษย์ในการรับรู้และทําความเข้าใจกับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัว  เป็นความสามารถในการตีความ
ของสมองเมื่อเห็นสิ่งเร้าแล้วเกิดการรับรู้เข้าใจในสิ่งน้ันและบอกได้ว่าเป็นอะไร 

2.  การจํา (Memory) หมายถึง  ความสามารถทางสติปัญญาของมนุษย์
ในการเก็บสะสมความรู้ เร่ืองราว หรือข่าวสาร  และสามารถระลึกได้เมื่อต้องการ หรือเมื่อเวลา 
ผ่านไปแล้ว ในปี ค.ศ.1988 กิลฟอร์ด (Guilford)  ได้แบ่งความจําเป็นเป็น 2 ชนิด คือ ความจําที่
บันทึกไว้ (Recording) และ ความจําเป็นที่เก็บไว้ในความจําระยะยาว (Retention) 
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3.  การคิดอเนกนัย (Divergent thinking) เหมายถึง  ความสามารถทาง
สมองที่สามารถคิดได้หลายแง่มุม  หลายทิศทาง  เป็นความสามารถในการตอบสนองต่อสิ่งเร้า และ
แสดงออกมาได้หลายแบบ  หลายวิธี  ความคิดประเภทน้ีมีความสําคัญต่อความคิดสร้างสรรค์  

4.  การคิดเอกนัย (Convergent thinking) หมายถึง  ความสามารถใน
การคิดหาคําตอบที่ดีที่สุดจากข้อมูลหรือสิ่งเร้าที่กําหนด  เป็นความสามารถที่เน้นเรื่องความถูกต้อง
ของคําตอบที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าคําตอบที่ถูกต้องจะมีเพียงคําตอบเดียว 

5.  การประเมินค่า (Evaluation) หมายถึง  ความสามารถทางสติปัญญา
ของบุคคลที่สามารถหาเกณฑ์ที่สมเหตุสมผลจากข้อมูลที่กําหนดไว้ได้  สามารถตัดสินสิ่งที่รับรู้ จําได้ 
หรือ กระบวนการคิดน้ันว่ามีคุณค่า ความถูกต้อง ความเหมาะสม หรือมีความเพียงพอหรือไม่อย่างไร  
และสามารถลงสรุปได้ว่าข้อมูลอ่ืนใดบ้างมีลักษณะสอดคล้องกับเกณฑ์ที่ต้ังขึ้น 

 
มิติที่ 3  ผลของการคิด  (Products)  หมายถึง การแสดงผลท่ีได้จากการทํางาน

ของสมอง เมื่อสมองรับรู้วัตถุ  ข้อมูล  หรือสิ่งเร้าจากมิติที่ 1  และทําการตอบสนองต่อข้อมูล หรือสิ่ง
เร้าในมิติที่ 2 แล้วผลที่ได้มาคือมิติที่ 3  การคิดในรูปแบบต่างๆกัน  สามารถให้ผลออกต่างกัน 6 
ลักษณะ ดังน้ี 

1. แบบหน่วย (Units) หมายถึง  สิ่งที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัว และมีความ
แตกต่างไปจากสิ่งอ่ืน ที่เป็นลักษณะเฉพาะ  เช่น  คน  แมว  หมู  หมา  ปลา  ไก่  เป็นต้น 

2. แบบกลุ่ม (Classes) หมายถึง  ประเภท  จําพวก  หรือกลุ่มของหน่วย  
สิ่งต่างๆซึ่งมีคุณสมบัติหรือลักษณะบางประการร่วมกัน  เช่น  คน  สุนัข  ช้าง  ปลาวาฬ  จัดอยู่ในกลุ่ม
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นเดียวกัน 

3. แบบความสัมพันธ์ (Relations) หมายถึง  การเช่ือมโยงผลของการคิด
ในรูปแบบต่างๆ  เช่น เช่ือมโยงลูกโซ่ เช่ือมโยงคํา เช่ือมโยงความหมาย  หรือเช่ือมโยงสองกลุ่มเข้า
ด้วยกันโดยอาศัยลักษณะบางประการเป็นเกณฑ์  ความสัมพันธ์อาจอยู่ในรูปของหน่วยกับหน่วย  
จําพวกกับจําพวก  ระบบกับระบบก็ได้  เช่น  คนกับบ้าน  เสือกับป่า  ปลากับนํ้า  เป็นต้น 

4. ระบบ (System) หมายถึง  แบบแผน หรือการรวมหน่วยเช่ือมโยงกลุ่ม
ของสิ่งเร้าหรือข้อมูลข่าวสารโดยอาศัยกฎเกณฑ์  เป็นการแสดงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของ
ส่วนประกอบ โดยมีทฤษฎีหรือหลักการ  เช่น  1,3,5,7,9,11  เป็นระบบเลขค่ี  เป็นต้น 

5. การแปลงรูป (Transformation) หมายถึง  การเปลี่ยนแปลง  ปรับปรุง  
ดัดแปลง  ตีความ  การหมุนกลับ การขยายความข้อมูลจากสภาพหน่ึงไปยังอีกสภาพหน่ึง เป็นต้นว่า
การให้คํ าจํ ากัดความใหม่หรือการคิดแปลงจัดองค์ประกอบของสิ่ งเร้าข้อมูลข่ าวสารที่ มี 
อยู่แล้วเสียใหม่  เช่น  เลนส์เว้า  ใช้แทนไม้ขีดไฟได้ในเวลากลางวัน  หรือเปลี่ยนรูปสี่เหลี่ยมให้เป็น
เส้นตรงสี่เส้น  เป็นต้น 
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6 การประยุกต์ (Implication) หมายถึง  การคิดคาดหวัง หรือการทํานาย
จากข้อมูลที่กําหนดให้เกิดความแตกต่างไปจากเดิม  เป็นความเข้าใจในการนําข้อมูลไปใช้ขยายความ  
เพ่ือการพยากรณ์และคาดคะเนข้อความในเชิงตรรกศาสตร์   

ถ้าจะกล่าวถึงในเรื่องสติปัญญาแล้ว กิลฟอรด์ มีความเช่ือว่า สติปัญญาน้ันเป็นการรวมตัวของ
ความสามารถหลายด้านเข้าด้วยกัน ซึ่งความสามารถบางด้านอาจวัดได้ด้วยแบบทดสอบความถนัด
ทางการเรียน  หรือแบบทดสอบไอคิว (IQ) ทั่วไป แต่ยังมีความสามารถอีกหลายด้านด้วยกันที่ไม่
สามารถวัดได้ด้วยการใช้แบบทดสอบดังกล่าว   ทําให้ กิลฟอร์ด ทําการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ โดย
วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบ ผลการศึกษาพบว่า ความคิดสร้างสรรค์ประกอบด้วยลักษณะของการคิด
อเนกนัย (Divergent thinking) คือ ความสามารถในการคิดได้หลายทาง มีความยืดหยุ่นในการคิด   
คิดแบบกว้างไกล  หลายแง่มุม และหลายทิศทาง  คําตอบของทุกสิ่งจะไม่ได้มีเพียงคําตอบเดียวเท่าน้ัน  
แต่สามารถเป็นได้หลายแบบ หลากหลายคําตอบ  ซึ่งลักษณะแนวคิดนี้จะนําไปสู่การคิดในสิ่งใหม่  
เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  อีกทั้งยังทําให้เกิดสิ่งประดิษฐ์และผลงานรูปแบบใหม่ๆข้ึนมา
อีกมากมาย  ในส่วนของการวัดความคิดสร้างสรรค์ กิลฟอร์ด  ได้ใช้แบบวัดวัดความสามารถทางการ
คิดโดยวิธีวัดตัวประกอบในแต่ละหน่วยลูกบาศก์ตามโครงสร้างสามมิติ 
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ภาพท่ี 1    แบบจําลองโครงสร้างสมรรถภาพทางสมองของ กิลฟอร์ด 
ที่มา:  (นงลักษณ์  ไหว้พรหม, 2554) 

 
จะเห็นได้ว่า  แนวคิดทฤษฎีโครงสร้างสมรรถภาพทางสมองของ กิลฟอร์ด นั้นนับได้ว่าเป็น

รากฐานของการศึกษาทางด้านแนวความคิดการสร้างสรรค์  โดยเรียบเรียงจากการรับข้อมูลเน้ือหา 
(Contents)  ไปสู่กระบวนวิธีคิด (Operations)  และออกมาเป็นผลของการคิด (Products)  จาก
ข้อสรุปนี้ทําให้มีการศึกษากันอย่างกว้างขวางไปสู่ทฤษฎีและแนวคิดอ่ืนๆในเวลาต่อมา 

 
2.2.3  ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ของทอร์แรนซ์ 

เอลลิส พอล ทอร์แรนซ์ (Ellis Paul Torrance)  นักจิตวิทยาชาวอเมริกันมี
ความคิดว่า “ความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการของการคิดริเร่ิมสิ่งใหม่ๆขึ้นโดยไม่ลอกเลียนแบบ” 
(Torrance.  1964) โดยแนวคิดของ ทอร์แรนซ์ นั้นส่วนหน่ึงได้รับอิทธิพล และอาศัยแนวคิดมาจาก 
กิลฟอร์ด ซึ่งมีแนวคิดว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถทางสมองที่คิดได้หลายทิศทาง  เป็นการ
คิดแบบอเนกนัย  (Divergent thinking)   นอกจากนั้นยังมีความเช่ือที่ว่า  “ความคิดสร้างสรรค์เป็น
การศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนรู้จักการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน กล้าคิด กล้าแสดงออก จะช่วยให้



29 
 

ผู้ เรียนแต่ละคนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของตนเองอย่างเต็มที่  ความคิดสร้างสรรค์เป็น
กระบวนการของความรู้สึกไวต่อปัญหา สิ่งที่ขาดหายไป สิ่งที่ไม่ประสานกัน  แล้วเกิดความพยายามใน
การสร้างแนวคิด  ต้ังสมมุติฐาน ทดสอบสมมุติฐาน และเผยแพร่ผลที่ได้ให้ผู้อ่ืนได้รับรู้และเข้าใจอัน
เป็นแนวทางค้นพบสิ่งใหม่ต่อไป”  (Torrance.  1962: 3)   โดย ทอร์แรนซ์  (Torrance.  1964: 47) 
ได้เสนอขั้นตอนการเกิดความคิดสร้างสรรค์  แบ่งออกได้เป็น 4 ขั้นตอน  คือ 

1. ขั้นเริ่มต้น  เกิดจากความรู้สึกต้องการหรือความไม่เพียงพอในสิ่งต่างๆท่ีทําให้
บุคคลเร่ิมคิดและเร่ิมพยายามรวบรวมข้อเท็จจริง  เรื่องราว  แนวคิดต่างๆที่มีอยู่เข้าด้วยกันเพ่ือหา
ความกระจ่างในปัญหา  ขั้นน้ีผู้คิดจะยังไม่ทราบว่าผลที่เกิดข้ึนจะเป็นรูปแบบใด  และอาจใช้เวลานาน  
บางคร้ังจะเกิดขึ้นโดยผู้คิดไม่รู้สึกตัว 

2. ขั้นครุ่นคิด  เป็นระยะที่รู้ความคิดและเร่ืองราวต่างๆท่ีรวบรวมไว้ แล้วนํามา
ประสมเข้าเป็นรูปร่าง ระยะน้ีผู้คิดต้องใช้ความคิดอย่างหนัก  แต่บางคร้ังความคิดน้ีอาจหยุดชะงักไป
เฉยๆและเป็นเวลานาน และสามารถกลับมาเกิดขึ้นใหม่อีกครั้งได้ 

3. ขั้นเกิดความคิด  เป็นระยะในการคิดที่บางครั้งอาจเกิดความคิดผุดขึ้นมา
ทันทีทันใด ผู้คิดจะมองเห็นความสัมพันธ์ของความคิดใหม่ที่ เกิดขึ้นมาซ้ําๆกัน และมองเห็น
ความสัมพันธ์ของความคิดเก่าที่มีผู้คิดมาแล้ว  ซึ่งความคิดน้ีจะเกิดขึ้นในทันทีทันใด 

4. ขั้นปรับปรุง  เมื่อเกิดความคิดใหม่แล้วจะเป็นระยะขัดเกลาความคิดเพ่ือให้
ผู้อ่ืนเข้าใจง่าย  หรือต่อเติมให้สมบูรณ์เพ่ือการพัฒนาต่อไป 

จะเห็นได้ว่าความคิดของ  ทอร์แรนซ์  น้ันสนับสนุนและได้ฐานแนวคิดมาจาก กิล
ฟอร์ด เพราะลักษณะความคิดสร้างสรรค์ที่ ทอร์แรนซ์ นําเสนอนั้นเป็นความคิดแบบปลายเปิด  โดยให้
อิสระในการคิด  ซึ่งมีคําตอบไม่ซ้ํากันในหลากหลายรูปแบบ  และเขาได้พยายามเสนอแนะวิธีสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดแก่เด็กโดยที่ผู้สอนต้องยอมรับคําถาม  และพฤติกรรมความคิดแปลกๆของ
เด็กนอกจากนั้นยังต้องแสดงให้เด็กเห็นว่า  ความคิดประหลาดๆของเขามีคุณค่า  ให้โอกาส  และ
เช่ือมั่นในความคิด   สิ่งประดิษฐ์  โดยไม่ยึดติดกับกรอบการคิดเดิมๆ  ถือได้ว่าเป็นหลักการที่พัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เด็กได้เป็นอย่างดี 

 
2.2.4  ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์แบบออต้า (AUTA) 

ทฤษฎีออต้าเป็นรูปแบบของการพัฒนาความคิดส้รางสรรค์ขึ้นในตัวบุคคล  โดยมี
แนวความคิดว่าความคิดสร้างสรรค์น้ันมีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนและสามารถพัฒนาเสริมสร้างให้มีการ
พัฒนาและมีศักยภาพสูงขึ้นได้  ในปี ค.ศ.1980  เดวิส (Davis)  ได้เสนอทฤษฎีโดยอธิบายลําดับขั้นใน
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ว่าประกอบขึ้นด้วยกระบวนการของการแนะนําในกระบวนการเรียนการ
สอน  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ตามรูปแบบโมเดลออต้าประกอบด้วย (Davis.  1983) 
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1. การตระหนัก (Awareness) หมายถึง การตระหนักถึงความสําคัญของ
ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคล  ทั้งต่อตนเอง  และสังคม  
เช่น  การพัฒนาศักยภาพ  การรู้จักตนเอง  การมีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์  การมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม  ซึ่ง
ควรจะเข้าใจบทบาทของนวัตกรรมท่ีเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์  และวิธี
แก้ปัญหาทั้งในปัจจุบัน และอนาคต 

2. ความเข้าใจ (Understanding) หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งใน
เน้ือหาที่มีความสําคัญ  ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยให้เข้าใจในเรื่องราวต่างๆของความคิดสร้างสรรค์  ได้แก่ 

2.1  บุคลิกภาพของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ 
2.2  ธรรมชาติของกระบวนการคิดสร้างสรรค์ 
2.3  ความสามารถในการสร้างสรรค์ 
2.4  ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ 
2.5  แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ 
2.6  วิธีฝึก และปัจจัยที่ทําให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 

3. เทคนิควิธี (Techniques)  หมายถึง  วิธีในการคิดสร้างสรรค์ของแต่ละ
บุคคล  ที่เป็นลักษณะเฉพาะบุคคลหรือเป็นแบบมาตรฐาน เพ่ือนําผลจากการสร้างสรรค์ไปใช้
ประโยชน์  ได้แก่ 

3.1  การระดมสมอง 
3.2  การนําคุณลักษณะต่างๆออกมาแจกแจงหรือนํามาปรับเปลี่ยน 
3.3  การจับคู่ในลักษณะ 2 ด้าน แล้วจับคู่สลับกันหลายๆคู่ จะได้รูปแบบ

หลากหลายออกไป 
3.4  การใช้ความคิดริเร่ิมหรือการสร้างสิ่งใหม่ๆโดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่แล้ว 
3.5  การคิดโดยนําสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกันมาเก่ียวข้องกัน หรือทําสิ่งที่ธรรมดา

ให้แปลกใหม่  โดยการนําคุณลักษณะของการเปรียบเทียบมาใช้ 
4. การเข้าใจความเป็นจริงของแต่ละบุคคล (Self-Actualization)  หมายถึง  

การรู้จักและตระหนักในตนเอง  เพราะเป้าหมายของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ คือ การรู้จัก
ตนเอง  พอใจในตนเอง  โดยพัฒนาความสามารถและใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพในแต่ละบุคคล  รวมท้ัง
เปิดรับประสบการณ์ต่างๆและปรับตัวได้อย่างเหมาะสม  ประกอบด้วยลักษณะ ดังน้ี 

4.1  เป็นผู้เปิดรับประสบการณ์ต่างๆ 
4.2  มีความตระหนักถึงการเป็นอยู่ของเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน 
4.3  เรียนรู้และสร้างสรรค์สิ่งต่างๆด้วยความคิดริเร่ิมของตนเอง 
4.4  มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงแนวทางในการดําเนินชีวิตได้อย่าง

เหมาะสม 
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จากทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์แบบออต้า  จะเห็นได้ว่าเป็นแนวคิดที่ใช้ตนเองหรือ
ตัวบุคคลเป็นหลัก  เร่ิมจากการรู้จักใช้ศักยภาพของตนเองให้ได้เต็มศักยภาพ เข้าใจตนเอง เข้าใจ
ข้อมูล และระดมสมองในการคิดปรับเปลี่ยนให้เกิดสิ่งใหม่ อีกทั้งยังไม่ยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยการ
เปิดรับประสบการณ์ต่างๆเข้ามาเพ่ือช่วยเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพในการคิดให้เกิดผลสําเร็จได้มาก
ที่สุด 
 

2.2.5  ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ของ เทเลอร์ (Tayler Theory) 
เทเลอร์ (Tayler) (สิทธิพล อาจอินทร์. 2539 อ้างอิงจาก ประสิทธิรักษ์  เจริญผล. 

2547)  ได้ให้ข้อคิดของทฤษฎีอย่างน่าสนใจว่า  ผลงานความคิดสร้างสรรค์ของคนนั้นไม่จําเป็นต้อง
เป็นขั้นสูงสุดเสมอไป  คือ ไม่จําเป็นต้องคิดค้นคว้าประดิษฐ์ของใหม่ๆที่ยังไม่มีผู้ใดคิดมาก่อนเลย  หรือ
สร้างทฤษฎีทีต้องใช้ความคิดด้านนามธรรมอย่างสูงย่ิง  แต่ความคิดสร้างสรรค์ของคนน้ันอาจเป็นข้ันใด
ขั้นหน่ึงใน  6  ขั้นต่อไปนี้  คือ 

ขั้นที่ 1 ความคิดสร้างสรรค์ขั้นต้นที่สุด  เป็นสิ่งธรรมดาสามัญ  คือ พฤติกรรม 
หรือการแสดงออกของคนอย่างอิสระ  ซึ่งพฤติกรรมน้ันไม่จําเป็นต้องอาศัยความคิดริเริ่ม และทักษะ
แต่อย่างใด  เป็นเพียงการกล้าแสดงออกอย่างอิสระเท่าน้ัน 

ขั้นที่ 2 งานที่ผลิตออกมา คือ ผลงานซึ่งจําเป็นต้องอาศัยทักษะบางประการ  
แต่ไม่จําเป็นต้องเป็นสิ่งใหม่สําหรับบุคคลทั่วไป แต่ใหม่สําหรับตนเอง 

ขั้นที่ 3 ขั้นสร้างสรรค์ คือ ขั้นที่แสดงความคิดใหม่ของบุคคล ไม่ได้ลอกเลียนแบบ
จากใคร  แม้ว่าความคิดน้ันอาจจะมีคนอ่ืนคิดไว้แล้วก็ตาม 

ขั้นที่ 4 ขั้นสร้างความสร้างสรรค์ คือ ขั้นประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆโดยไม่ซ้ําแบบใคร  เป็น
ขั้นที่ผู้กระทําได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถที่แตกต่างไปจากผู้อ่ืน 

ขั้นที่ 5 ขั้นการพัฒนาปรับปรุงผลงาน คือ การพัฒนาหรือปรับปรุงผลงานจากใน
ขั้นที่สี่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ขั้นที่ 6 ขั้นความคิดสร้างสรรค์สุดยอด คือ สามารถคิดสิ่งที่เป็นนามธรรมข้ันสูงสุด
ได้ เช่น ชาร์ล ดาร์วิน คิดต้ังทฤษฎีวิวัฒนาการขึ้น เป็นต้น 

จากหลักการของ เทเลอร์ (Tayler)  พอสรุปได้ว่า  ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์
น้ันไม่จําเป็นจะต้องเป็นความคิดข้ันนามธรรมหรือขั้นสูงสุดเพียงอย่างเดียว บางคร้ังการแสดงออก
อย่างอิสระในรูปแบบธรรมดาก็เกิดความสร้างสรรค์ได้  ถ้าเพียงเราได้นําสิ่งที่ดูว่าธรรมดามาพัฒนา 
ปรับเปลี่ยน ด้วยทัศนะและความคิดของเราเองอย่างเต็มศักยภาพในขณะที่ เป็นอยู่ เราก็จะมี
จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และได้ผลงานอันเกิดจากการสร้างสรรค์ของเราอย่างประสบ
ความสําเร็จที่สุด 
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2.2.6  ทฤษฎีความคิดสองลักษณะ (Two – Factors Theory) 
สมอง  เป็นส่วนหน่ึงของร่างกาย มีหน้าที่เก่ียวกับการจดจําการคิด และความรู้สึก

ต่างๆ  สมองนั้นประกอบด้วยตัวเซลล์ประมาณ 10 พันล้านตัว ถึง 12 พันล้านตัว แต่ละตัวมีเส้นใยที่
เรียกว่า แอกซอน (Axon) และเดนไดรต์ (Dendrite) สําหรับให้กระแสไฟฟ้าเคมี (Electrochemical) 
แล่นผ่านถึงกัน   การท่ีเราจะคิดหรือจดจําสิ่งต่างๆน้ันเกิดจากการเช่ือมต่อของกระแสไฟฟ้าในสมอง  
คนที่ฉลาดที่สุดก็คือ  คนที่สามารถใช้กําลังไฟฟ้า ได้เต็มที่โครงสร้างของสมอง  สมองของเราน้ันถูก
พัฒนาเรื่อยมาและสามารถแบ่งออกเป็นสามส่วนด้วยกัน  ดังที่  NovaBizz (2011: Online) ได้กล่าว
ไว้ว่า 

สมองส่วนแรก คอร์เบรน (Core brain) คือ แกนหลักของสมอง หรือ ก้านสมอง 
มีหน้าที่ขั้นพ้ืนฐานท่ีง่ายที่สุดเกี่ยวกับ การเต้นของหัวใจ การหายใจ ประสาทสัมผัส การเคลื่อนไหว
กล้ามเน้ือ ระบบตอบโต้ เช่น สัญชาตญาณ  เป็นต้น 

สมองส่วนที่สอง  ลิมบิกเบรน (Limbic brain) หรือ โอลด์แมมมาเลียนเบรน 
(Old Mammalian brain) คือ สมองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสมัยเก่า  ซึ่งมีหน้าที่ เก่ียวกับ ความจํา 
การเรียนรู้ พฤติกรรม ความสุข อารมณ์ขั้นพ้ืนฐาน ความรู้สึก เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดี ไม่ดี โกรธ หรือ มี
ความสุข เศร้า หรือ สนุกสนาน รัก หรือเกลียด  

สมองส่วนท่ีสาม  นิวแมมมาเลียนเบรน (New Mammalian brain) คือสมอง
ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสมัยใหม่   สมองส่วนน้ีจะทําหน้าที่สูงสุดในบรรดาสมองทั้งหมดและมีขนาด
ใหญ่ เรียกว่า นีโอคอร์เท็กซ์ แปลว่า สมองส่วนใหม่ (New brain)  มีขนาดใหญ่ กว่าสมองอีก 2 ส่วน
ถึง 5 เท่าด้วยกัน  สมองในส่วนน้ีจะทําหน้าที่เก่ียวกับ  ความรู้สึกนึกคิด การเรียนรู้ สติสัมปชัญญะ  
ความฉลาด ความคิดสร้างสรรค์ การคํานวณ ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน  และความรักความเสน่หา  
สมองส่วนน้ีจะทําให้เรารู้จักหาหนทางที่จะควบคุมสิ่งแวดล้อมในโลกนี้  สิ่งที่อยู่รอบตัวเรา  และการมี
อิทธิพลควบคุมคนอ่ืนด้วย  แต่อย่างไรก็ตาม สมองส่วนน้ีไม่สามารถที่จะทํางานได้ โดยปราศจาก 
สมองอีก 2 ส่วนมาช่วยด้วย โดยสมองส่วนใหม่แบ่งแยกออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านขวา และด้านซ้าย ซึ่ง
แต่ละด้านจะมีหน้าที่เฉพาะเจาะจง   

จะเห็นได้ว่าระบบการทํางานของสมองมีกระบวนการและมีความสัมพันธ์กันใน
ระบบความคิดและการแสดงออก รวมไปถึงกระบวนการคิดสร้างสรรค์ด้วย ซึ่ง อารี พันธ์มณี (2537) 
ได้ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ไว้ว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการทางสมองที่คิดใน
ลักษณะอเนกนัย  อันนําไปสู่การค้นพบสิ่งแปลกใหม่  ด้วยการคิดดัดแปลง  ปรุงแต่งความคิด  
ผสมผสานกันให้เกิดสิ่งใหม่  ซึ่งรวมทั้งการประดิษฐ์ค้นพบสิ่งต่างๆ  ตลอดจนวิธีการคิดทฤษฎีหลักการ
ได้สําเร็จ  ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้มีใช่เพียงความคิดในสิ่งที่เป็นไปได้ หรือสิ่งที่เป็นเหตุผลเพียง
อย่างเดียวเท่าน้ัน  หากแต่ความคิดจินตนาการก็เป็นสิ่งสําคัญย่ิงที่ก่อให้เกิดความแปลกใหม่  แต่ต้อง
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ควบคู่ไปกับความพยายามที่จะสร้างความคิดฝันหรือจินตนาการให้เป็นไปได้  จึงจะทําให้เกิดผลงาน
จากความคิดสร้างสรรค์ขึ้น   

โดย อารี  พันธ์มณี (2543) ได้เสนอทฤษฎีความคิดสองลักษณะ  ซึ่งเป็นทฤษฎีที่
กล่าวถึงการทํางานของสมองซีกซ้าย และขวา ในกระบวนการคิดสร้างสรรค์ไว้ดังน้ี 

ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์สองลักษณะ  เป็นทฤษฎีที่เก่ียวกับการทํางานของ
สมองของมนุษย์  ซึ่งมีแนวคิดเบ้ืองต้นว่า เผ่าพันธ์ุของมนุษย์อยู่รอดสืบสายมาจนถึงคนรุ่นปัจจุบันได้ก็
เพราะมนุษย์มีสมองอันเช่ียวชาญ  ซึ่งเกิดจากการทํางานของสมองสองส่วน  โดยแบ่งหน้าที่กันทําใน
แต่ละส่วน   และจากการค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับการทํางานของสมองสองซีกของมนุษย์มา 
เป็นเวลา15ปี  นักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันจึงสรุปได้ว่า  มนุษย์แต่ละคนมีสมองสองซีก  คือสมองซีก
ซ้ายและสมองซีกขวา  ซึ่งทําหน้าที่แตกต่างกันอย่างเด่นชัดในการรับรู้ความเป็นไปของสิ่งต่างๆ 

ความคิดสร้างสรรค์  เกิดจากการทํางานของสมองซีกขวา  ซึ่งทําหน้าที่คิด
จินตนาการ  ความคิดแปลกๆใหม่ๆ  ความซาบซึ้งในดนตรี  ศิลปะ  วรรณคดี  เป็นต้น  ส่วนสมองซีก
ซ้ายเป็นส่วนที่คิดและมีการทํางานออกมาเป็นรูปธรรม  เช่น  การวิเคราะห์  การหาเหตุผล  กฎเกณฑ์  
เป็นต้น  ดังมีรายละเอียด ดังน้ี 

 
ฉะน้ันความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเกิดจากการทํางานของสมองซีกขวาจะสามารถแสดง 

หรือบอกให้ผู้อ่ืนทราบได้  ต้องเกิดจากการรวบรวม วิเคราะห์ และหาถ้อยคําของสมองซีกซ้ายเท่าน้ัน  
ดังน้ันหากสมองทั้งสองซีก คือ ซีกซ้ายและซีกขวา ได้มีการพัฒนาอย่างเหมาะสมท้ังสองซีก  ก็จะ
สามารถทําคุณประโยชน์ต่างๆแก่มนุษยชาติอย่างมหาศาล  ทฤษฎีความคิดสองลักษณะจึงเป็นพ้ืนฐาน
ทฤษฎีหน่ึงในการจัดและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล   

จากทฤษฎีความคิดสองลักษณะที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น  จะเห็นได้ว่าการทํางานของ
สมองถูกแบ่งหน้าที่ซึ่งกันและกัน  แบ่งออกเป็นสมองซีกซ้าย  ทําหน้าที่ทําการวิเคราะห์ในเชิงของ

สมองซีกซาย 
- สรรหาถอยคํา 
- วิเคราะห 
- ใชเหตุผล 
- เชิงตรรกวิทยา 
- ความแบงแยก 
- มีกาลเวลา 
- โนมเอียงเขาหากฎเกณฑทาง

คณิตศาสตร  และวิทยาศาสตร 

สมองซีขวา 
- ไมมีถอยคํา 
- สังเคราะห 
- หยั่งรูเอง 
- ความคิดเชิงสรางสรรค 
- ความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน 
- ไมมีกาลเวลา 
- โนมเอียงเขาหากฎเกณฑของ

ศิลปะ และดนตรี 
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เหตุผล  มีกรอบระเบียบในการทํางาน  และแสดงออกมาในเชิงรูปธรรม  ส่วนสมองซีกขวา จะทํา
หน้าที่ในอีกด้านหน่ึงเป็นด้านการใช้ความคิดในการจิตนาการ  ไม่มีขอบเขต  ไม่มีสิ้นสุด  และแสดง
ออกมาในรูปแบบนามธรรม  อารมณ์  ความรู้สึกต่างๆ  โดยการทํางานของสมองทั้งสองส่วนจะต้อง
ทํางานควบคู่ประสานกันและมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองอยู่ตลอดเวลา  จะเห็นได้ว่าแนวคิดของทฤษฎี
น้ีมุ่งเน้นลึกลงไปในเร่ืองกระบวนการทํางานของสมองมากกว่ากระบวนการใช้ความคิดแบบผิวเผิน 

 
2.3  องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ 

ทฤษฎีโครงสร้างสมรรถภาพทางสมอง  หรือโครงสร้างทางสติปัญญา ของกิลฟอร์ด 
(Guilford)  มีอิทธิพลอย่างมากในการอธิบายในเร่ืองของความคิดสร้างสรรค์  ในเรื่ององค์ประกอบ
ของความคิดสร้างสรรค์น้ัน กิลฟอร์ด (Guilford.  1969: 145-151) ได้อธิบายถึงรายละเอียดไว้ 
ดังต่อไปนี้  

1. ความคิดริเริ่ม (Originality) หมายถึง ลักษณะของความคิดแปลกใหม่แตกต่างจาก
ความคิดธรรมดา และไม่ซ้ํากับความคิดของผู้อ่ืนที่มีอยู่ มีลักษณะความคิดในแนวกว้างที่ไม่ธรรมดา 
(Wide idea) เป็นความคิดที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม ซึ่งอาจเกิดจากนําความรู้เดิมที่มีอยู่
แล้วมาคิดดัดแปลงหรือทําให้แปลกแตกต่างจากที่ เคยเป็น และประยุกต์ให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ขึ้น  
ความคิดริเริ่มนี้มีอยู่หลายระดับด้วยกันโดยอาจเป็นความคิดคร้ังแรกที่เกิดขึ้นมาโดยไม่มีผู้สอนแม้ว่า
ความคิดน้ันจะมีผู้อ่ืนคิดไว้ก่อนแล้วก็ตาม   

2. ความคิดคล่อง (Fluency)  หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดหาคําตอบได้
อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว และมีคําตอบในปริมาณมากในเวลาท่ีจํากับ  เป็นปริมาณของความคิดที่ไม่
ซ้ํากันในเร่ืองเดียวกัน  โดยความคิดคล่องแบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ  ได้แก่  

2.1 ความคิดคล่องด้านถ้อยคํา (Word Fluency)  เป็นความสามารในการใช้
ถ้อยคําอย่างคล่องแคล่ว 

2.2  ความคิดคล่องด้านการโยงความสัมพันธ์ (Associational Fluency) เป็น
ความสามารถที่จะคิดหาถ้อยคําที่เหมือนกันหรือคล้ายกันได้มากที่สุดภายในเวลาที่กําหนด 

2.3 ความคิดคล่องด้านการแสดงออก (Expressional Fluency)  เป็นความสา
มารในการใช้วลีหรือประโยค  สามารถที่จะนําคํามาเรียงต่อกันอย่างรวดเร็วเพ่ือให้ได้ประโยคท่ี
ต้องการ 

2.4 ความคิดคล่องในการคิด (Ideational Fluency)  เป็นความสามารถท่ีจะคิด
สิ่งที่ต้องการภายในเวลาที่กําหนด เช่น ให้คิดหาประโยชน์ของก้อนหินมาให้มากที่สุดภายในเวลาที่
กําหนด ซึ่งมีความสําคัญต่อการคิดแก้ปัญหา เพราะในการแก้ปัญหาจะต้องแสวหาคําตอบหรือวิธีแก้ไข
หลายวิธี และต้องนําวิธีการเหล่าน้ันมาทดลองจนกว่าจะพบวิธีการที่ถูกต้องตามต้องการ 
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3. ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง  ความสามารถของบุคคลในการคิดหาคําตอบ
ได้หลายประเภท หลายทิศทางไม่ซ้ําแบบ แบ่งออกเป็น 

3 .1  ค วาม คิ ด ยื ด ห ยุ่ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั น ที  (Spontaneous Flexibility) เป็ น
ความสามารถที่จะพยายามคิดให้หลายหลากรูปแบบอย่างเป็นอิสระ 

3 .2 ความคิด ยืดห ยุ่นทางด้านการดัดแปลง (Adaptive Flexibility) เป็น
ความสามารถในการดัดแปลงความรู้หรือประสบการณ์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์หลายๆด้าน  ซึ่งมี
ประโยชน์ต่อการแก้ปัญหา  คนที่มีความคิดยืดหยุ่นจะคิดได้ไม่ซ้ํากัน ซึ่งจะเป็นตัวเสริมให้มีความคิด
แปลกแตกต่างออกไป  หลีกเลี่ยงการซ้ําซ้อน  และเพ่ิมคุณภาพความคิดให้มากขึ้น 

4 . ความคิดละเอียดลออ  (Elaboration) หมายถึง ความสามารถในการคิดให้
รายละเอียดในการตกแต่งเพ่ือให้มีความสมบูรณ์   ปรับปรุง หรือพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น 

ในเวลาต่อมา กิลฟอร์ดและฮอพฟ์เนอร์ (Guilford and Hoepfner. 1971)  ได้ทําการศึกษา
ในเรื่ององค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์เพ่ิมเติม และได้พบว่าองค์ประกอบของความคิด
สร้างสรรค์น้ันไม่ได้มีเพียงแค่ 4 ประการ และได้สรุปออกมา ดังต่อไปนี้ 

 1.  ความคิดริเร่ิม  (Originality)  
 2.  ความคิดคล่องตัว  (Fluency) 
 3.  ความคิดยืดหยุ่น  (Flexibility) 
 4.  ความคิดละเอียดลออ  (Elaboration) 
 5.  ความไวต่อปัญหา  (Sensitivity to Problem) 
 6.  ความสามารถในการให้คํานิยามใหม่  (Redefinition) 
 7.  ความซึมซาบ  (Penetration) 
 8.  ความสามารถในการทํานาย  (Prediction) 
 9.  การมีอารมณ์ขัน  (Humor) 
 10.ความมุ่งมั่น  (Intention) 
เจลเลนและเออร์บัน  (Jellen and Urban. 1986) ใด้กล่าวถึงองค์ประกอบของความคิด

สร้างสรรค์ไว้ในแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์  The Test for Creative Thinking – Drawing 
Production (TCT-DP) ว่ามีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 

 1.  ความคิดคล่องแคล่ว 
 2.  ความคิดยืดหยุ่น 
 3.  ความคิดริเร่ิม 
 4.  ความคิดละเอียดลออ 
 5.  การกระทําซึ่งแสดงถึงการเสี่ยงอันตราย 
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 6.  การผสมให้เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน 
 7.  อารมณ์ขัน 
วิชัย  วงษ์ใหญ่ (2523) ก็ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ไว้ ดังน้ีคือ 
 1.  ความคิดริเร่ิม  หมายถึง  ความคิดที่แปลกแตกต่างไปจากบุคคลอ่ืน 
 2.  ความว่องไว  หมายถึง  ปริมาณความคิดที่พรั่งพรูออกมามากกว่าบุคคลอ่ืน 
 3.  ความคล่องตัว  หมายถึง ชนิดของความคิดที่ปรากฏออกมาแตกต่างและไม่ซ้ํากัน 
 4.  ความคิดละเอียดลออประณีต  หมายถึง  ความคิดที่แสดงออกมานั้นละเอียดลออ  

สามารถที่จะนํามาทําให้สมบูรณ์และประณีตต่อไปได้อย่างเต็มที่ 
 5.  การสังเคราะห์  หมายถึง  การรวบรวมสิ่งที่คิดได้  มาทําให้มีความหมาย และนํามา

พัฒนาต่อไปให้สมบูรณ์เป็นจริงได้   
สุรศักด์ิ  หลาบมาลา (2541) ก็ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ไว้ว่า 

 ความคิดสร้างสรรค์อาจมองได้ว่าเป็นความสามารถพิเศษและเป็นเจตคติต่อชีวิต  ซึ่งเห็น
ได้มากในเด็กเล็กๆที่อยากคิด  อยากทํา  อยากรู้ไปเสียหมด  แต่จะหายไปเมื่อเติบโตขึ้น  เพราะถูก
ผู้ใหญ่คอยห้ามตลอดเวลา  ซึ่งความคิดสร้างสรรค์ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ คือ 

1.  ความสามารถในการสังเคราะห์  (Synthetic ability) คือ ความสามารถที่จะคิดอะไร
ได้มากกว่าสิ่งที่เห็นอยู่ปกติ ได้อะไรใหม่ๆข้ึนมา ซึ่งคนอ่ืนๆมองไม่เห็น เช่น เห็นสายไฟ เห็นแผ่น
พลาสติก  เห็นมอเตอร์  อาจนํามารวมกันเป็นพัดลมได้ 

2.  ความสามารถในการวิเคราะห์  (Analytical ability) หรือ ความคิดวิเคราะห์  
(Critical thinking) คือ ความสามารถในการคิดแยกแยะออกเป็นส่วนๆ  และมีการประเมินผล  
มองเห็นจุดดี คิดนําจุดดีไปใช้ประโยชน์ และอาจทดลองทําด้วยซ้ําไป 

3.  ความสามารถในทางปฏิบัติ  (Practical ability) คือ ความสามารถในการเปลี่ยน
ทฤษฎีเป็นปฏิบัติ  หรือเปลี่ยนความคิดเชิงนามธรรมเป็นรูปธรรม   

องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์จากหลายทัศนะมีหลายลักษณะด้วยกัน  แต่ไม่ว่าจะมี
ด้วยกันกี่องค์ประกอบ  จุดเริ่มของความคิดสร้างสรรค์ของทุกทัศนะ คือ ความคิดริเร่ิม  ผู้ใดหรือ
บุคคลใดที่มีความคิดริเร่ิมถือได้ว่าเป็นสัญญาณที่ดีในการพัฒนาและสร้างสรรค์ความคิดไปในส่วนต่างๆ  
ซึ่งจะมากหรือน้อยน้ันขึ้นอยู่กับสิ่งเร้าต่างๆด้วย  และหากได้รับการส่งเสริมพัฒนาอย่างถูกวิธี  ก็จะทํา
ให้บุคคลน้ันมีศักยภาพในเชิงการคิดสร้างสรรค์เพ่ิมมากขึ้นด้วย 
 

2.4 กระบวนการคิดสร้างสรรค์ 
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ ถือได้ว่าเป็นวิธีการคิดและการทํางานของสมองอย่างเป็น

ขั้นตอน และสามารถนํามาใช้ในการแก้ปัญหาได้  โดยรูปแบบของกระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์
น้ันได้มีนักการศึกษาและนักจิตวิทยาได้เสนอแนวคิดไว้หลายท่านด้วยกัน 
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ทอร์แรนซ์ (Torrance) (1965) ได้เสนอกระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ โดยแบ่ง
ออกเป็น 5 ขั้น ดังน้ี 

1. การค้นหาข้อเท็จจริง (Fact – Finding) คือ การเริ่มต้นจากความรู้สึกกังวล สับสน 
วุ่นวายขึ้นในใจแต่ยังไม่ทราบสาเหตุ จึงพยายามคิดว่าสิ่งที่ทําให้เกิดความรู้สึกน้ันคืออะไร 

2. การค้นพบ (Problem – Finding) คือ การพิจารณาด้วยความรอบคอบจนเข้าใจรู้ถึง
ความกังวล วุ่นวาย สับสน และพบว่าน่ันคือปัญหา 

3. การค้นพบแนวคิด (Idea – Finding) คือ การต้ังสมมติฐาน ตลอดจนรวบรวมข้อมูล
ต่าง ๆ เพ่ือทดสอบความคิด 

4. การค้นพบคําตอบ (Solution – Finding) คือ การทําการทดสอบสิ่งต่างๆตาม
สมมติฐานจนสามารถพบคําตอบของปัญหานั้นๆ  

5. การยอมรับผลที่ได้จากการค้นพบ (Acceptance – Finding)  คือ  การยอมรับข้อ
ค้นพบที่เป็นคําตอบ แล้วนําผลจากการค้นพบมาพัฒนาแนวคิดจนนําไปสู่การเกิดแนวคิดใหม่ และการ
ค้นพบใหม่ต่อไป   

ฮัทชินสัน  (Hutchinson) (1949)  มีแนวคิดถึงกระบวนการคิดสร้างสรรค์ว่าเกิดจากการ
หย่ังรู้ (Intuition)  ซึ่งมีกระบวนการของการคิด ดังต่อไปนี้ 

1. ขั้นเตรียม (The Stage of Preparation)  เป็นการรวบรวมประสบการณ์เก่ามาลอง
ผิดลองถูก และตั้งสมมุติฐานเพ่ือแก้ปัญหา 

2 . ขั้ นคิดแก้ ปัญหา  (The Stage of Frustration) เป็นระยะที่ เกิดความกระวน 
กระวายใจเกิดความรู้สึกเครียด  อันเน่ืองมาจากการครุ่นคิดแก้ปัญหาแต่ยังไม่ประสบผลสําเร็จ 

3. ขั้นเกิดความคิด (The Stage of Moment of Insight)  เป็นระยะที่ เกิดแนวคิด 
แวบขึ้นมาในสมอง  คิดคําตอบออกมาได้ในทันที 

4. ขั้นพิสูจน์ (The Stage of Verification)  เป็นระยะของการตรวจสอบประเมินผลโดย
ใช้เกณฑ์ต่างๆเพ่ือตรวจดูว่าคําตอบหรือผลท่ีได้ถูกต้องมากเพียงใด   

ทฤษฎีของ วอลเลซ (Wallach) (1965) ได้กล่าวไว้ว่า ในการท่ีจะเกิดความคิดสร้างสรรค์
น้ันจะต้องมีขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 

1. ขั้นเตรียม (Preparation) เป็นระยะของการรวบรวมข้อมูลต่างๆเมื่อพบปัญหา   
2. ขั้นฟักตัว  (Incubation) เป็นระยะครุ่นคิดที่เมื่อได้รวบรวมข้อมูลจากขั้นเตรียม

แล้วแต่ก็ยังคิดไม่ออก  ระยะน้ีผลงานจะยังไม่เกิด 
3. ขั้นคิดออก (Illumination or Insight) เป็นระยะที่คิดคําตอบออกทันที ทั้งๆที่อาจจะ

ดูเหมือนว่าจะเป็นระยะที่กําลังคิดหาคําตอบ 
4. ขั้นพิสูจน์ (Verification) เป็นระยะท่ีเมื่อคิดคําตอบออกแล้วจะพิสูจน์ทดลองซ้ํา  

เพ่ือให้ได้ผลแน่นอนตามกฎเกณฑ์ต่อไป   
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เวแกนด์  (Weigand) (1971) กล่าวว่า กระบวนการคิดสร้างสรรค์ประกอบด้วย 
5 ขั้นตอน ดังน้ี 

1. ขั้นวิเคราะห์ปัญหา (Analysis) เป็นการกําหนดตัวปัญหาให้ชัดเจน 
2. ขั้นปฏิบัติการณ์ (Manipulation) เป็นขั้นรวบรวมวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ 
3. ขั้นความคิดติดขัด (Impasse) เป็นขั้นที่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ 
4. ขั้นเกิดความกระจ่าง (Eureka) เป็นขั้นที่เกิดความคิดแวบขึ้น มองเห็นแนวทาง

แก้ปัญหาอย่างทันที 
5. ขั้นพิสูจน์ (Verification) เป็นขั้นตรวจสอบเพ่ือความแน่ใจ   
แอนเดอร์สัน (Anderson) (Anderson. 1957 อ้างอิงจาก  อารี พันธ์มณี . 2545)  

กล่าวว่า  ความแตกต่างของบุคคลอยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์เป็นสําคัญ  และได้แบ่ง
กระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ไว้ 6 ขั้นตอน คือ 

ขั้นที่ 1  มีความสนใจ  รู้ถึงความต้องการของจิตใจและสมอง 
ขั้นที่ 2  รวบรวมข้อมูลต่างๆท่ีมีความสัมพันธ์และสิ่งที่น่าสนใจ 
ขั้นที่ 3  ไตร่ตรองถึงการวางแผน  โครงร่าง และรูปแบบของงาน 
ขั้นที่ 4  จากผลของขั้นที่ 1-3 ทําให้เกิดจินตนาการ 
ขั้นที่ 5  สร้างจินตนาการออกมาเป็นความจริง  และแสดงผลให้เห็นได้ชัด 
ขั้นที่ 6  รวบรวมความคิด  และแสดงออกมาเป็นรูปของผลงาน   
ซัลลิแวนและเทย์เลอร์ (Sullivan and Taylor) (1967)  ได้อธิบายถึงขั้นตอนต่างๆของ

กระบวนการคิดสร้างสรรค์ไว้ ดังน้ี 
1. ขั้นประสบปัญหา (Puzzlement) เป็นขั้นซึ่งบุคคลเกิดความรู่สึกว่า  มีบางสิ่ง

บางอย่างเกิดความเข้าใจผิด  ไม่ชัดเจน  หรือมิอาจเข้าใจได้ 
2. ขั้นคิดไตร่ตรองอย่างหนัก (Mental Labor) เป็นขั้นที่บุคคลคิดถึงวิธีการและความรู้

ต่างๆท่ีได้สะสมไว้  ขั้นน้ีสมองทํางานอย่างหนักแต่ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ 
3. ขั้นบ่มเพาะความคิด (Incubation) เป็นข้ันที่ความคิดได้หยุดอยู่ ช่ัวขณะหนึ่ ง  

เพ่ือที่จะคอยดูว่าเกิดอะไรข้ึน 
4. ขั้นเกิดความกระจ่าง (Illumination) เป็นข้ันที่เกิดความคิดอย่างทะลุปรุโปร่ง หรือ

เกิดการค้นพบแล้ว 
5. ขั้นพิจารณาความคิดโดยละเอียด (Elaboration)  เป็นขั้นที่ทําการพิสูจน์  ทบทวนผล

ที่ได้จากการกระทําน้ัน   
อาจกล่าวได้ว่าการทํางานของกระบวนการคิดสร้างสรรค์จะเริ่มขึ้นก็ต่อเมื่อตัวเราเกิด

ความรู้สึกถึงความคิดที่แปลกไป  และเร่ิมค้นหา  ข้อมูล หรือประสบการณ์  เพ่ือให้รู้ถึงสิ่งน้ันให้แน่ชัด  
ในบางครั้งเราอาจเกิดความคิดขึ้นมาอย่างฉับพลัน  แต่บางคร้ังอาจต้องใช้เวลาในการคิดสร้างสรรค์
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อย่างยาวนาน  เมื่อไตร่ตรองจนเข้าใจแล้ว  จึงรวบรวมความคิด  ทบทวน  และสามารถสร้างสรรค์
ออกมาเป็นผลงานที่สมบูรณ์ได้  ดังน้ันกระบวนการคิดสร้างสรรค์จึงเป็นรูปแบบกระบวนการของแต่
ละบุคคล  เป็นความคิดที่เกิดขึ้นเฉพาะตัว  แต่ละบุคคลจึงมีความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่เหมือนกัน  เพราะ
การท่ีจะสร้างกระบวนการทางความคิดได้น้ันส่วนหน่ึงมาจากการได้รับความรู้  ประสบการณ์  และ
ทัศนะทางความคิด  ซึ่งแต่ละคนมีไม่เท่ากันน่ันเอง 
 
3.  เอกสารที่เก่ียวข้องกับหญ้าแฝก 

3.1  ความเป็นมาและความสําคัญของหญ้าแฝก 
เอกสารจากกรมพัฒนาที่ ดิน  กระทรงเกษตรและสหกรณ์  (2542) ได้ประมวล

พระราชดําริที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์ดินและนํ้า โดยการปลูกหญ้าแฝก จากเอกสารของสํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) กล่าวว่า 
สภาพความเสื่อมโทรมของทรัพยากรที่ดินส่วนใหญ่เกิดจากการที่ผิวหน้าดินถูกกัดเซาะจากฝนที่ตกลง
มาและน้ําที่ไหลบ่าหน้าดินเป็นจํานวนมาก  ทําให้สูญเสียดินที่อุดมสมบูรณ์ไป  บางคร้ังยังเกิดปัญหา
ดินพังทลายก่อให้เกิดผลเสียหายต่อพ้ืนที่ทําการเกษตร ส่งผลให้พ้ืนที่ซึ่งเดิมเคยให้ผลผลิตทางการ
เกษตรกรรมสูงกลับให้ผลผลิตลดลง  แม้ว่าจะเป็นพ้ืนที่ที่ได้รับปริมาณนํ้าฝนมากเพียงพอ แต่เน่ืองจาก
การไหลบ่าของนํ้าฝนจํานวนมาก  ทําให้พ้ืนดินไม่สามารถเก็บกักนํ้าฝนได้อย่างเต็มที่ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงตระหนักถึงสภาพปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้น  และ
ทรงตระหนักถึงศักยภาพของหญ้าแฝก  ซึ่งเป็นพืชที่ช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและ
อนุรักษ์ความชุ่มช่ืนไว้ในดินได้ จึงได้มีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระราชดําริให้ดําเนินการ
ศึกษาทดลองเกี่ยวกับหญ้าแฝก โดยได้พระราชดําริคร้ังแรกกับ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  (กปร.)  เมื่อวันที่ 22 
มิถุนายน 2534  และต่อมาได้รับพระราชทานพระราชดําริให้ผู้เก่ียวข้องในวาระต่างๆ 

เพ่ือให้การดําเนินการศึกษาทดลองเก่ียวกับหญ้าแฝกและการสนองพระราชดําริเก่ียวกับ
หญ้าแฝกเป็นไปอย่างถูกต้องสอดคล้องกัน สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ  (สํานักงาน กปร.)  จึงได้รวบรวมพระราชดําริที่ได้พระราชทานไว้ในโอกาส
ต่างๆ  ตามลําดับเวลา  ให้ผู้ที่เก่ียวข้องได้รับทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงตระหนักถึงสภาพปัญหาความเสื่อมโทรมของ
ผิวดิน  อันเป็นผลจาการท่ีผิวหน้าดินถูกกัดเซาะจากฝนท่ีตกลงมาชะล้างดิน  ทําให้ขาดความอุดม
สมบูรณ์   และบางครั้งยังเกิดปัญหาดินพังทลายก่อให้เกิดผลเสียหายต่อพ้ืนที่การเกษตรและ 
ต่อทรัพยากรดินและนํ้าจึงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระราชดําริให้ทดลองใช้หญ้าแฝกใน
การอนุรักษ์ดินและนํ้า  เน่ืองจากเป็นวิธีการท่ีใช้เทคโนโลยีแบบง่ายๆ  เกษตรกรสามารถดําเนินการได้
เอง  ทั้งยังไม่ต้องดูแลรักษาหลังการปลูกมากนักและประหยัดค่าใช้จ่ายมากว่าวิธีอ่ืนๆด้วย 
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พระราชดําริเกี่ยวกับการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและนํ้าตามสถานที่ และวาระ
ต่างๆ  สรุปได้ดังน้ี 

วันที่ 22 และ  29 มิถุนายน  2534 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดําริแก่  นายสุเมธ ตันติเวชกุล  

เลขาธิการ กปร.  ณ สวนจิตรลดา และ ณ พระราชวังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
มีใจความสรุปดังน้ี 

1. ให้ศึกษาทดลองการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือป้องกันการพังทลายของหน้าดินในพ้ืนที่ของ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและพ้ืนที่อ่ืนๆที่เหมาะสมอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย
ทรายอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ และศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

2. การดําเนินการศึกษาทดลองการปลูกหญ้าแฝกให้พิจารณาลักษณะของภูมิประเทศ ซึ่ง
แบ่งได้ 2 ลักษณะของพ้ืนที่ดังน้ี 

2.1 การปลูกหญ้าแฝกบนพ้ืนที่ภูเขา ให้ปลูกหญ้าแฝกตามแนวขวางของความ
ลาดชันและในร่องนํ้าของภูเขาเพ่ือป้องกันการพังทลายของหน้าดิน และช่วยเก็บความช้ืนในดินไว้ด้วย 

2.2 การปลูกหญ้าแฝกบนพ้ืนที่ราบให้ดําเนินการในลักษณะดังน้ี 
1. ปลูกโดยรอบแปลง 
2. ปลูกในแปลง ๆ ละ 1 หรือ 2 แนว 
3. สําหรับแปลงพืชไร่ให้ปลูกตามร่องสลับกับพืชไร่ 
3. ผลของการศึกษาทดลอง  ควรเก็บข้อมูลทั้งด้านการเจริญเติบโตของลํา

ต้นและราก ความสามารถในการอนุรักษ์ความสมบูรณ์ของดินและการเก็บความช้ืนในดิน และเร่ือง
พันธ์ุหญ้าต่างๆ ด้วย  

วันที่ 5 กรกฎาคม 2534 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดําริแก่ นายปราโมทย์ ไม้กลัด

ผู้อํานวยการสํานักงานกิจกรรมพิเศษ กรมชลประทาน และ พ.ต.อ.ธีระเดช รอดโพธ์ิทอง ผู้อํานวยการ
โครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ณ พระราชวังไกลกังวล อําเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีใจความสรุปดังน้ี 

การอนุรักษ์หน้าดินด้วยวิธีทางธรรมชาติ 
1. ได้ทรงศึกษาวิธีการอนุรักษ์หน้าดินโดยวิธีธรรมชาติมานานแล้วซึ่งในแต่ละพ้ืนที่มักจะ

เปิดหน้าดิน(ปอกเปลือก) เปลือยดินแล้วทําการเกษตร เช่น การยกร่องพรวนดิน ซึ่งยังถือว่าเป็นวิธีการ
ที่ผิดธรรมชาติ  ซึ่งจะเกิดปัญหาในอนาคตจึงทรงนําให้ศูนย์ฯ ห้วยทรายทําการเกษตรอย่างไม่ทําลาย
ธรรมชาติ เช่น การไม่ไถพรวนเปิดหน้าดิน (ปอกเปลือก) เปลือยดิน เป็นต้น โดยให้ทุกโครงการใน
ศูนย์ฯ ห้วยทรายทําเป็นตัวอย่างแล้วหาทางแนะนําให้ราษฎรทําตามต่อไป 
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2. ได้ทรงศึกษาเอกสารของธนาคารโลกเกี่ยวกับการอนุรักษ์หน้าดินด้วยหญ้าแฝก จึงให้
ศูนย์ฯ ห้วยทรายทําการศึกษาทดลองปลูกหญ้าแฝกเพ่ืออนุรักษ์หน้าดิน โดยปลูกและขยายพันธ์ุหญ้า
แฝกในพ้ืนที่รูปแบบต่างๆ เช่น ขอบร่องนํ้า แปลงมะม่วงหิมพานต์ บริเวณที่ลาดชัน หรือตามร่องนํ้า
ธรรมชาติ นําหินไปก้ันเป็นฝายเล็กๆ แล้วปลูกหญ้าแฝกด้านหน้าหรือในพ้ืนที่ทําการเกษตร เช่น แปลง
ปลูกข้าวโพด เป็นต้น ทั้งน้ีให้บันทึกภาพก่อนดําเนินการและดําเนินการไว้เป็นหลักฐานและให้ทุก
โครงการในศูนย์ฯ ห้วยทราย ทําเป็นตัวอย่าง 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2534 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินาถ เสด็จ

ทอดพระเนตรโครงการพระราชดําริสวนหาดทรายใหญ่ อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
พระองค์ท่านได้มีพระราชกระแสว่า ขอให้ปลูกหญ้าแฝกไว้ด้วยเพราะหญ้าแฝกมีประโยชน์มากในการ
ช่วยยึดหน้าดินไม่ให้พังทลายช่วยรักษาหน้าดิน โดยเฉพาะที่ โครงการนี้มีที่ลาดชันหลายแห่ง 
นอกจากน้ีหญ้าแฝกยังช่วยกักเก็บอินทรียวัตถุไว้ในดิน ใบอ่อนของหญ้าแฝกยังเป็นอาหารสัตว์ได้อีก
ด้วย เมื่อได้รับพระราชกระแสแล้ว โครงการฯ จึงได้พยายามศึกษาเรื่องหญ้าแฝกและดําเนินการ
ทดลองปลูกหญ้าแฝกภายในโครงการฯ ต้ังแต่ประมาณเดือนตุลาคม 2534 โดยใช้พันธ์ุหญ้าแฝกที่
รวบรวมไว้จากบริเวณใกล้เคียงโครงการและจากที่ต่างๆ ที่ได้รับมา เป็นการปลูกทดลองเพ่ือทดสอบ
และขยายพันธ์ุ 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2535  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระราชดําริ ณ โต๊ะเสวยท่ี 1 ภายในพระตําหนัก

ภูพิงค์ราชนิเวศน์ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ให้กองบัญชาการตํารวจตะเวนชายแดนนําหญ้าแฝก 
ไปปลูกตามฐานปฏิบัติการต่างๆ และหมู่บ้านใกล้เคียงแล้วขยายไปปลูกทั่วประเทศ เน่ืองจากหญ้าแฝก
มีลักษณะที่เหมาะสมในการจัดระบบอนุรักษ์ดินโดยการปลูกเป็นแนวรั้วก้ันตามระดับช้ัน และได้ 
มีการศึกษาทดลองใช้อย่างได้ผลดีในประเทศแถบเอเชียหลายประเทศแล้ว นอกจากน้ียังพบว่าการ
ปลูกหญ้าแฝกยังส่งผลให้การเพาะปลูกพืชอ่ืนๆ ระหว่างแนวรั้วหญ้าแฝกน้ันให้ผลผลิตได้อย่างเต็มที่
มากข้ึน 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2535 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดําเนินทรงตรวจเยี่ยมการดําเนินงาน 
ของโครงการหลวง ณ ที่ทําการที่ตําบลห้วยแก้ว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พระองค์ได้เสด็จ 
เย่ียมชมแปลงรวบรวมพันธ์ุหญ้าแฝก ซึ่งได้เก็บรวบรวมพันธ์ุพ้ืนเมืองจากท้องถิ่นต่างๆ ในประเทศ 
รวมท้ังของต่างประเทศด้วยและยังได้เย่ียมชมการทดลองปลูกหญ้าแฝกขวางร่องนํ้า เพ่ือลดความแรง
ของนํ้าและสะสมอินทรียวัตถุบริเวณหน้าแถวหญ้าแฝก 
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หลังจากนั้น  ทั้ งสามพระองค์ ได้ เสด็จทอดพระเนตรแปลงขยายพันธ์ุหญ้ าแฝก  
ณ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 จังหวัดเชียงใหม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดําริ
ดังต่อไปนี้ 

1. หญ้าแฝกเป็นพืชที่มีระบบรากลึก แผ่กระจายลงไปในดินตรงๆ เป็นแผงเหมือนกําแพง 
ช่วยกรองตะกอนดินและรักษาหน้าดินได้ดี จึงควรนํามาศึกษาและทดลองปลูก 

2. การปลูกหญ้าแฝก ควรปลูกเป็นแนวเด่ียว ระยะระหว่างต้นห่างกัน 10-15 ซม. ทําให้
ไม่เปลืองพ้ืนที่ การดูแลรักษาง่าย ควรทําการทดลองปลูกในร่องนํ้าและบนพ้ืนที่ลาดชันมาก เพ่ือช่วย
ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 

3. การปลูกหญ้าแฝกเป็นแนวความคิดใหม่ ควรปลูกโดยไม่ต้องหวังผลอะไรมากนัก  
แต่ผลที่ได้จะดีมาก และการปลูกไม่เป็นต้องไปปลูกในที่ของเกษตรกร ขอให้ปลูกกันในสถานีพัฒนา
ที่ดินเพ่ือเป็นแบบอย่าง เพ่ือคัดพันธ์ุ หาพันธ์ุที่ดีที่ไม่ขยายพันธ์ุโดยการออกดอก ต้องดูว่าปลูกแล้ว 
มีพันธ์ุไหนที่ทนแล้งในหน้าแล้งยังเขียวอยู่ก็ใช้ได้ โดยขอให้ปลูกก่อนฤดูฝนจะทําให้เกษตรกรในพ้ืนที่
ข้างเคียงเห็น 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2535 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ได้เสด็จพระราชดําเนินทรงตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ 
กปร., นายปราโมทย์ ไม้กลัด ผู้เช่ียวชาญพิเศษด้านให้คําปรึกษาการจักสรรนํ้าและปรับปรุงบํารุงรักษา 
กรมชลประทาน และนายพิมลศักด์ิ สุวรรณทัต ผู้ช่วยเลขาธิการ กปร. เข้าเฝ้ารับเสด็จ และถวายงาน 

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม-
ราชกุมารี ได้ทรงปลูกหญ้าแฝกในแปลงทดลองของศูนย์ฯ และได้พระราชทานพระราชดําริ 
โดยสรุปดังน้ี 

1. ให้ดําเนินการปลูกหญ้าแฝก ซึ่งจะช่วยทั้งการอนุรักษ์ดินและน้ํา โดยรากของหญ้าแฝก
จะอุ้มนํ้าไว้ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความชุ่มช้ืนในดิน อันจะสามารถปลูกพืชอ่ืน เช่น ข้าวโพด หรือต้นไม้ 
ยืนต้นอ่ืนๆ ในบริเวณที่ปลูกหญ้าแฝกได้และคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของหญ้าแฝกก็คือ แฝกจะเป็น 
ตัวกักเก็บไนโตรเจนและกําจัดสิ่งเป็นพิษ หรือสารเคมีอ่ืนๆ ไม่ให้ไหลลงไปยังแม่นํ้าลําคลอง โดยกัก 
ให้ไหลลงไปใต้ดินแทน 

2. ให้ดําเนินการศึกษาและคัดเลือกพันธ์ุที่ เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ไปพร้อมๆ กัน 
เพ่ือที่จะได้นําไปส่งเสริมและขยายพันธ์ุในพ้ืนที่อ่ืนๆ ต่อไป โดยเฉพาะตามไหล่เขาที่จะมีการพังทลาย
ของดินมาก เช่น ที่โครงการเขาชะงุ้มและที่วัดญาณสังวราราม ก็ควรจะปลูกเช่นกัน และทรงแนะนํา
วิธีการปลูกว่าสมควรปลูกหญ้าแฝกก่อนหน้าฝนประมาณ 3 เดือน เพ่ือที่จะให้ต้นหญ้าแฝกแข็งแรง
พอที่จะทนต่อความแรงของนํ้าในหน้าฝนได้ และยังทรงให้ศึกษาทดลองการปลูกหญ้าแฝกในร่องนํ้าใน



43 
 

ลักษณะที่เป็น check dam ด้วย ตลอดจนที่สูงชันตามริมถนนที่เห็นดินเปลือยอยู่ ให้นําหญ้าแฝก 
ไปปลูกเพ่ือป้องกันดินพังทลาย 

วันที่ 14 มีนาคม 2535 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดําเนินเย่ียมชมกิจการของศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงแม่ลาน้อย อําเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พระองค์ได้รับสั่งให้ชาวเขาเผ่าม้ง 
ปลูกหญ้าแฝกระหว่างแถวของกะหล่ําปลี ซึ่งชาวเขานิยมปลูกเป็นพืชฤดูแล้งโดยการให้นํ้าระบบ
ฝนเทียม นอกจากน้ันทั้งสามพระองค์ยังได้เสด็จทอดพระเนตรแปลงรวบรวมพันธ์ุ แปลงขยายพันธ์ุ 
และทรงปลูกหญ้าแฝกไว้เป็นอนุสรณ์อีกด้วย 

วันที่ 19 มีนาคม 2535 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จ 

พระราชดําเนินไปเย่ียมศูนย์พัฒนาการเกษตรที่สูงปาตอง ตําบลหมอกจําแป อําเภอเมือง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ในการน้ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดําริว่าในส่วนการปลูก 
หญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและนํ้าพอที่จะมารดต้นหญ้าได้เพราะว่าจะทําให้ต้นหญ้าแฝกแข็งแรง  
เมื่อถึงหน้าฝนจะทนต่อความแรงของน้ําในหน้าฝนได้ 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2535 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดําริต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ณ พระที่น่ังจิตรลดารโหฐาน มีสาระสําคัญพอสรุปได้ดังน้ีคือ 
1. ให้ เร่งดําเนินการปลูกหญ้ าแฝกให้ครอบคลุมทั่ วประเทศภายใน  2 ปี  ถึงแม้ 

การดําเนินงานอาจจะสิ้นเปลืองงบประมาณบ้างก็ควรได้ดําเนินการ 
2. การคัดเลือกพันธ์ุหญ้าแฝก ควรเป็นพันธ์ุที่สามารถขยายพันธ์ุด้วยเมล็ด 
3. วิธีการปลูกเมื่อแยกหน่อควรมีรากประมาณ 15 ซม. เมื่อนําไปปลูกในพ้ืนที่ไม่

จําเป็นต้องตัดถุงเพราะรากหญ้าแฝกจะสามารถขยายออกมานอกถุงได้ 
4. การปลูกหญ้าแฝกควรปลูกทั้งในพ้ืนที่เพ่ือการเกษตรขอบสระหรือแหล่งนํ้าในบริเวณ

พ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดจนสามารถปลูกในบริเวณที่เป็นร่องนํ้า เพ่ือกรองตะกอนดินไม่ให้ไหลไปสู่แหล่งเก็บ
นํ้า และรากหญ้าซึ่งหนาแน่นจะมีส่วนในการเก็บความชุ่มช่ืนในดินได้ 

5. สําหรับโครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ให้
ดําเนินการปลูกในบริเวณหมู่บ้านมุสลิมเป็นแนว เพ่ือเพ่ิมปริมาณของหน้าดิน สําหรับโครงการฟ้ืนฟู
ที่ดินเขาชะงุ้ม ให้ดําเนินการปลูกในส่วนบนที่ติดกับเขาเขียวโดยให้ปลูกติดกันเป็นแถวเดียว โดยให้
นําหน้าดินมาใส่เพ่ิมเติมในระยะต้น เมื่อแฝกขึ้นดีแล้วจะช่วยเพ่ิมปริมาหน้าดินได้ 
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วันที่ 8 มิถุนายน 2535 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดําเนินเย่ียมชมโครงการศึกษาวิธีการ

ฟ้ืนฟูที่ ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มตามแนวพระราชดําริ อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ในการนี้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดํารัส ดังต่อไปนี้ 

1. การคัดเลือกสายพันธ์ุหญ้าแฝกน้ัน เป็นสิ่งสําคัญที่ควรระมัดระวังอย่างมาก ควรเลือก
พันธ์ุที่ไม่สามารถกระจายพันธ์ุได้โดยเมล็ด เพราะถ้าเป็นสายพันธ์ุที่แพร่กระจายโดยทางเมล็ดแล้วจะ
เป็นอันตราย 

2. การปลูกหญ้าแฝกในพ้ืนที่เก็บกักนํ้าของอ่างนํ้าควรปลูกตามแนวระดับโดยรอบ 
อ่างเก็บนํ้า จํานวน 3 แนวคือ  

แนวที่ 1 ปลูกตามแนวระดับสูงเท่ากับระดับเก็บกักน้ํา 
แนวที่ 2 ปลูกตามแนวสูงกว่าระดับเก็บกักนํ้า 20 ซม. 
แนวที่ 3 ปลูกตามแนวตํ่ากว่าระดับเก็บกักนํ้า 20 ซม. (เพราะว่านํ้ามักจะไม่ถึง

ระดับเก็บกัก) 
การปลูกหญ้าแฝกเป็นแนวรอบพ้ืนที่เก็บกักนํ้าจะให้ประโยชน์อย่างน้อย 2 ประการ คือ 

2.1 ป้องกันดินพังทลายลงไปในอ่างเก็บนํ้าทําให้อ่างเก็บนํ้าไม่ต้ืนเขิน และถ้า
ต้องการขุดดินในอ่างไปใช้ประโยชน์ก็สามารถนําเครื่องจักรว่ิงข้ามแนวหญ้าแฝกเข้าไปขุดได้ เพราะ
หญ้าแฝกจะไม่ตาย 

2.2 การปลูกหญ้าแฝกเป็นแนวรอบๆ อ่าง จะช่วยรักษาหน้าดินเหนืออ่าง ทําให้
ดินอุดมสมบูรณ์ขึ้นอันจะเป็นการช่วยให้ป่าไม่ในบริเวณพ้ืนที่รับนํ้าสมบูรณ์ขึ้นอย่างรวดเร็ว 

3. ควรทดลองปลูกในดินที่มีช้ันดานที่เป็นดินลูกรังโดยเจาะช้ันดานลงไปเล็กแล้วปลูก
หญ้าแฝก และหลังจากน้ัน ปล่อยให้หญ้าแฝกเจริญเติบโตเป็นระยะเวลา 2-3 ปี จึงศึกษาว่า 
รากสามารถชอนไชผ่านช้ันดาน (หรือระเบิดดานไปได้เพียงใด) 

4. การปลูกหญ้าแฝกเพ่ือป้องกันการกัดเซาะของน้ําในร่องนํ้า ให้พิจารณาดําเนินการ
ดังน้ี 

4.1 ในกรณีที่ร่องนํ้ามีขนาดกว้างและลึก ให้ปลูกหญ้าแฝกในลักษณะตัววีควํ่า 
ในร่องนํ้า แล้วปลูกต่อเป็นแนวยาวไปตามเส้นช้ันความสูงในลักษณะก้างปลาโดยมีระยะห่างระหว่าง
แถวตามแนวต้ัง 1 เมตร เพ่ือชะลอการกัดเซาะร่องนํ้าและกระจายนํ้าให้ไหลซึมลงในดินหน้าแนวหญ้า
แฝก 

4.2 ปลูกเป็นแนวตรงขวางร่องน้ํา เพ่ือช่วยในการเก็บกักตะกอนไว้ในร่องนํ้า 
จนในที่สุดร่องนํ้าก็จะมีดินตะกอนทับถมจนเต็ม 

5. ควรทดลองปลูกหญ้าแฝกในบริเวณที่มีหญ้าคาระบาดเพ่ือศึกษาดูว่า หญ้าแฝก 
จะสามารถควบคุมหญ้าคาได้หรือไม่ วิธีที่ควรปฏิบัติก็คือปลูกหญ้าแฝกล้อมรอบหญ้าคาหลังจากที่ 
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หญ้าแฝกต้ังตัวดีแล้ว  ให้จุดไฟเผาหญ้าคาเพ่ือดูว่าหญ้าแฝกสามารถป้องกันไฟลุกลามได้มากน้อย
เพียงใด 

6. ควรปลูกหญ้าแฝกล้อมรอบไม้ผล ซึ่งจะสามารถป้องกันไม่ให้ดินรอบๆ ต้นไม้เป็นหลุม 
ในขณะเดียวกันก็สามารถตัดใบหญ้าแฝกคลุมดินเพ่ือรักษาความชุ่มช้ืนให้แก่ไม้ผลได้ 

7. การปลูกหญ้าแฝกในแปลงที่เพาะปลูกพืชสามารถทําได้หลายรูปแบบ เช่น 
7.1 ปลูกโดยรอบแปลง 
7.2 ปลูกในแปลงๆ ละ 1 หรือ 2 แถว 
7.3 สําหรับแปลงพืชไร่ ให้ปลูกตามร่องสลับกับพืชไร่ 

8. การปลูกหญ้าแฝกบนพ้ืนที่ภูเขา ให้ปลูกตามแนวขวางของความลาดชัน และใน 
ร่องนํ้าของภูเขา เพ่ือป้องกันการพังทลายของหน้าดิน และช่วยเก็บความช้ืนของดิน 

วันที่ 6 กรกฎาคม 2535 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จ

ทอดพระเนตรโครงการพระราชดําริสวนหาดทรายใหญ่อีกวาระหน่ึง ทั้งสองพระองค์ไดทอดพระเนตร
แปลงขยายพันธ์ุหญ้าแฝก และการปลูกหญ้าแฝกบนพ้ืนที่ต้นเขา พระองค์ท่านได้มีพระราชกระแส
แนะนําว่าควรปลูกให้ชิดกว่าน้ีเพราะยังไม่แน่ใจว่า หญ้าแฝกที่ปลูกอยู่เป็นพันธ์ุอะไรและจะมีลักษณะ
อย่างไร ต่อจากนั้นได้ทรงปลูกหญ้าแฝกในแปลงทดลองท่ีได้เตรียมไว้ โดยใช้สายพันธ์ุที่รวบรวม 
จากเขาเต่า 

หลังจากน้ันอีก 5 วัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีรับสั่งให้ผู้เช่ียวชาญหญ้าแฝก 
มาตรวจสอบหญ้าแฝกที่โครงการฯ ผลการตรวจสอบปรากฏว่าสายพันธ์ุพ้ืนเมืองที่ปลูกอยู่เป็นพันธ์ุ 
ที่ดีมาก จึงทรงมีพระราชกระแสให้ขยายเพ่ิมเติมเพ่ือที่จะให้พ้ืนที่อ่ืนๆ ได้รับพันธ์ุต่อไป 

วันที่ 22กรกฎาคม 2535 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรโครงการศูนย์ศึกษา

พัฒนาการห้วยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ในการน้ี ได้ทรงปลูก
หญ้าแฝกบริเวณพ้ืนที่แปลงทดลองปลกหญ้าแฝกท้ายอ่างเก็บนํ้า และได้พระราชทานพระราชดําริ 
กับข้าราชการท่ีเฝ้ารับเสด็จ มีสาระสําคัญโดยสรุปดังน้ี 

1. ควรเร่งปลูกหญ้าแฝกให้มากๆ เพราะหญ้าแฝกมีคุณสมบัติพิเศษในการอนุรักษ์ดิน
หลายประการ โดยเฉพาะดินที่มีโครงสร้างแข็งดังเช่นที่ห้วยทรายนี้ หญ้าแฝกจะทําหน้าที่เป็นเขื่อน 
ที่มีชีวิตที่จะช่วยทําให้ดินมีความชุ่มช้ืนและอุดมสมบูรณ์มากขึ้น 

2. ในการปลูกหญ้าแฝกตามแนวลาดเอียง ควรให้แต่ละแถวห่างกันมากข้ึน (ประมาณ  
1-2 เมตร ตามแนวด่ิง) เพ่ือประหยัดหน่อพันธ์ุ แต่ควรปลูกชิดๆ กัน เพ่ือให้หญ้าแฝกมีผลเร็วข้ึน ถ้าจะ
ปลูกไม้ผลควรปลูกหญ้าแฝกเป็นรูปคร่ึงวงกลมล้อมต้นไม้ผลคล้ายฮวงซุ้ย 
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3. ควรปลูกหญ้าแฝกเหนือแหล่งนํ้า เพ่ือเป็นแนวป้องกันตะกอนและดูดซับสารเคมี 
ตลอดจนของเสียต่างๆ ที่ไหลลงในแหล่งนํ้า เพราะหญ้าแฝกจะดูดซับสารพิษต่างๆ ไว้ในราก และ 
ลําต้นได้นานจนสารเคมีน้ันสลายตัวเป็นปุ๋ยสําหรับพืชต่อไป 

วันที่ 28 สิงหาคม 2536 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว ทรงมีพระราชดํารัสแก่  นายสุ เมธ ตันติเวชกุล  

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน ดังน้ี “การปลูกหญ้าแฝกถ้าปลูกเป็นกอใหญ่ และห่างประมาณ  
15 เซนติเมตร ถ้าปลูกใกล้ๆ คือ 2-3 เซนติเมตร และใช้กอเล็กก็จะเช่ือว่าเมื่อเจริญเติบโตมักจะ 
ปิดแถวได้ดีกว่าความสิ้นเปลืองของหญ้าก็อาจจะน้อยกว่า หลังจากปลูกก็จะติดกันได้ผลภายใน 
ไม่กี่เดือน แต่อย่างกอที่ปลูกห่างกว่าจะได้ผลก็ 2 ปี เพราะฉะนั้นไม่ทันการณ์ ที่ดอยตุงน้ันเพาะปลูก
หนามากจึงสิ้นเปลืองมาก แต่เป็นการทดลองหวังผลรวดเร็ว 

สรุปได้ว่า ต้องทํากอเล็กลงไปหน่อย แล้วก็ปลูกให้ใกล้และชิดกัน สําหรับระยะห่างของ
แถวน้ันเป็นไปตามที่เขาบอกในตําราต้ังแต่แรกว่า ความห่างของแถวอยู่ที่ระยะ 2 เมตร ไม่ใช่ระยะแถว 
แต่เป็นแนวลาดเท 2 เมตร ต่อแถว แล้วก็แถวอยู่บนและต่ําลงมา ส่องระดับลงมาให้ได้ระดับ 2 เมตร 
ก็อาจจะไม่ถึง 2 เมตรก็ได้ ประมาณ 1.50 เมตร เพ่ือความสะดวก ถ้าเป็น 1.50 เมตรสะดวกกว่า
เพราะประมาณความสูงของคน ซึ่งถ้า 2 เมตร ต้องเขย่งส่อง แต่ถ้าส่องระดับน้ีก็จะสะดวกกว่า ทําแถว
ให้ได้ขนานกับทางเทแล้วก็อีกแถวลงมาจะส่องได้พอดี เดินส่องไปสะดวก” 
 

3.2 สรุปพระราชดําริด้านหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ํา 
จากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเล็งเห็นถึงสภาพปัญหา

ของดินและนํ้าอันเกิดจากภัยธรรมชาติ การชะล้างพังทลายของดิน การทําไร่เลื่อนลอย ซึ่งส่งผล 
ต่อสภาพแวดล้อมและการเกษตร ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศกสิกรรม จึงได้มีกระแสพระราชดําริ 
ถึงความสําคัญของการปลูกหญ้าแฝกจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ดังเอกสารสรุปพระราชดําริด้านหญ้าแฝก
เพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ําของ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2547) ดังนี้ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงค้นคว้าวิธีการที่จะแก้ปัญหาการชะล้างพังทลาย 
ของดิน ซึ่งเกิดผลเสียต่อพ้ืนที่ปลูกพืชทําให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์และความชุ่มช้ืน ส่งผลกระทบ 
ต่อพืช ทําให้ผลผลิตพืชไม่ได้ปริมาณและคุณภาพ พระองค์ได้ทรงเห็นถึงศักยภาพของหญ้าแฝก 
ในการที่จะนํามาปลูกเพ่ือเป็นการอนุรักษ์ดินและนํ้าเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว พระราชดําริเก่ียวกับ 
หญ้าแฝก ตลอดจนพระราชภารกิจที่พระองค์ท่านได้ทรงงานสาธิตด้วยพระองค์เองในการส่งเสริม 
การใช้ประโยชน์หญ้าแฝก นับว่าเป็นมงคลย่ิงแก่พสกนิกรของพระองค์ 

ด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลและวิธีปฏิบัติที่เน้นความเป็นจริงของพระองค์ ได้ก่อให้เกิด
แรงบันดาลใจ และความกระตือรือร้นแก่บรรดาพสกนิกรและบรรดาเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหน่วยงาน   
ในการศึกษาวิจัยเพ่ือให้ได้ความรู้เก่ียวกับหญ้าแฝก และการปลูกปฏิบัติอย่างจริงจัง การดําเนินงาน
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โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริทุกโครงการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆน้ัน พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นอยู่เสมอว่า โครงการของพระองค์น้ันเป็นโครงการที่มุ่งช่วยเหลือเพ่ือแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าที่เป็นความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งประสพอยู่ นอกจากน้ีแล้วการช่วยเหลือหรือการพัฒนา 
จะต้องเป็นไปตามข้ันตอนตามลําดับความจําเป็นและประหยัด ทั้งน้ีเพ่ือให้มีรากฐานที่มั่นคงก่อน  
แล้วดําเนินการเพ่ือความเจริญก้าวหน้าในลําดับต่อๆไป เน่ืองจากทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้
ช่วยเหลือเป็นไปตามความจําเป็นและเหมาะสมกับสถานภาพ เพ่ือที่ราษฎรเหล่าน้ันจะสามารถ
พ่ึงตนเองได้ 

พระราชดําริเกี่ยวกับหญ้าแฝกมีการขยายผลไปสู่การใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่เกษตรกร 
อย่างเป็นรูปธรรม ในการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินแบบค่อยเป็นค่อยไปแผ่ขยายจากสถานท่ี
หน่ึงไปสู่อีกสถานท่ีหน่ึง สิ่งที่เกษตรกรจะได้รับภายหลังจากการปลูกหญ้าแฝกคือ ผลผลิตที่เพ่ิมขึ้น 
จากการท่ีดินมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นน่ันเอง ความมั่นคงและสวยงามของพ้ืนที่ปลูกพืช และที่อยู่อาศัย 
ซึ่งหญ้าแฝกจะเป็นพืชที่ช่วยปกปักษ์รักษาที่ดินเหล่าน้ันเอาไว้ 

พระอัจฉริยภาพที่ทรงอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับหญ้าแฝกแก่ผู้เข้าเฝ้า และตามเสด็จ 
พระราชดําเนินในพ้ืนที่ต่างๆน้ัน ทําให้มีการนําหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์อย่างหลากหลาย สําหรับ 
หญ้าแฝกนั้นเป็นพืชในตระกูลหญ้าชนิดหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษหลายประการอาทิเช่น มีเหง้าอยู่ในดิน
ถึงมีไฟป่าหรือสัตว์มาแทะเล็มหญ้าแฝกก็งอกใหม่ได้ การเจริญเติบโตเป็นกอเด่ียวๆไม่แผ่ขยายรบกวน
พืชอ่ืน หญ้าแฝกมีระบบรากฝอยท่ีแข็งแรง รากที่หนาแน่นช่วยอุ้มนํ้า รากมีความยาวมากในบางพื้นที่
ซึ่งมีที่ดินร่วนซุยรากหญ้าแฝกสามารถหย่ังลงไปในดินถึง 5 เมตร และรากมีประสิทธิภาพในการ 
เกาะยึดดินและสร้างความแข็งแรงให้กับเม็ดดิน รากหญ้าแฝกมีราไมคอร์ไรซาตรึงไนโตรเจนได้ทําให้
หญ้าแฝกมีใบเขียวตลอดเวลา และยังมีจุลินทรีย์ชนิดอ่ืนๆที่เป็นประโยชน์ในดินอาศัยอยู่ที่ราก 
กรมการพัฒนาที่ดินได้นําหญ้าแฝกมาปลูกทดลองโดยการปลูกเป็นแนวระดับขวางความลาดชัน 
ของพ้ืนที่มีข้อมูลสรุปผลสําเร็จได้ว่า การปลูกหญ้าแฝกช่วยเก็บรักษาตะกอนดินเอาไว้ในพ้ืนที่ 
ได้ปริมาณมาก อีกทั้งยังช่วยให้ดินมีความชุ่มช้ืนเพ่ิมขึ้น ทําให้สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจให้มีผลผลิต
เพ่ิมขึ้นตามมา 

พระราชดําริที่ทรงพระราชทานเกี่ยวกับหญ้าแฝกให้แก่หน่วยงานที่ เก่ียวข้อง ให้
ทําการศึกษาทดลอง และดําเนินการแก้ไขการชะล้างพังทลายของดินอย่างเป็นรูปธรรมให้เหมาะสม 
ดังได้พระราชทานพระราชดําริแก่ นายสุเมธ ตันติเวชกลุ เลขาธิการ กปร. เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 
2535 ณ พระราชวังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีใจความโดยสรุปดังน้ี คือ 
ให้ศึกษาทดลองการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินในพ้ืนที่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยทองอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
การดําเนินการศึกษาทดลองการปลูกหญ้าแฝก ให้พิจารณาตามลักษณะของภูมิประเทศ ซึ่งแบ่งได้  
2 ลักษณะของพ้ืนที่ ดังน้ี : การปลูกหญ้าแฝกบนพ้ืนที่ ภู เขา ให้ปลูกหญ้าแฝกตามแนวขวาง 
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ความลาดชัน และในร่องนํ้าของภูเขา เพ่ือป้องกันการพังทลายของหน้าดิน และช่วยเก็บความช้ืนในดิน
ไว้ด้วย การปลูกหญ้าแฝกบนพื้นที่ราบ ให้ดําเนินการในลักษณะดังน้ี : ปลูกโดยรอบแปลง ปลูกใน
แปลงๆ ละ 1หรือ 2 แนว สําหรับแปลงพืชไร่ให้ปลูกตามร่องสลับกับพืชไร่ ผลการศึกษาทดลอง  
ควรเก็บข้อมูลทั้งทางด้านการเจริญเติบโตของลําต้นและราก ความสามารถในการอนุรักษ์ความ 
อุดมสมบูรณ์ของดิน การเก็บความช้ืนในดิน และข้อมูลเรื่องพันธ์ุหญ้าแฝกต่างๆ ด้วย 

พระองค์ทรงเล็งเห็นความสําคัญและประโยชน์ของหญ้าแฝกในการนํามาแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2535 ทรงพระราชทานพระราชดําริว่า หญ้าแฝกมีคุณลักษณะ 
ที่เหมาะสมในการจัดระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า โดยการปลูกเป็นรั้วตามแนวระดับช้ันซึ่งได้มีการศึกษา
ทดลองใช้อย่างได้ผลดีในประเทศแถบเอเชียหลายประเทศแล้ว นอกจากนี้การปลูกหญ้าแฝกยังส่งผล
ให้การเพาะปลูกพืชอ่ืนๆ ระหว่างแนวรั้วหญ้าแฝกน้ันได้ผลอย่างเต็มที่มากข้ึน และเมื่อวันที่  
22 กรกฎาคม 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตร โครงการ
ศูน ย์ศึ กษาพัฒนาห้วยทรายอัน เน่ื องมาจากพระราชดําริ  อํ าเภอชะอํ า  จั งห วัด เพชรบุ รี  
ทรงมีพระราชดําริว่า หญ้าแฝกมีรากแข็งแรง สามารถเจาะลงในดินดานได้ลึก ปลูกง่ายลักษณะ 
กอหนาแน่น เป็นกําแพงธรรมชาติที่มีชีวิต ช่วยหยุดย้ังการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ชะลอความเร็ว
ของน้ําที่ไหลบ่า นํ้าจะแทรกซึมลงไปเก็บไว้ในดินได้มากข้ึน ทําให้ดินมีความชุ่มช้ืน และเพ่ิมปุ๋ยให้ดิน 
มีความอุดมสมบูรณ์มาก 

พระราชดําริของพระองค์ท่าน ทรงเน้นให้ใช้วิธีการแก้ไขที่ เป็นรูปแบบง่ายๆ และ 
เสียค่าใช้จ่ายน้อยเพราะมีพระราชประสงค์ให้ทดลองปฏิบัติให้เหมาะสมและเห็นผลเป็นที่ประจักษ์
ก่อนแล้วจึงขยายผลไปยังเกษตรกร ดังพระราชกระแสตอนหน่ึง ในระหว่างการเสด็จพระราชดําเนิน
ทอดพระเนตรโครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี วันที่ 22 กรกฎาคม 2535 ว่า สําหรับแนวแฝกที่ปลูกบริเวณแปลงสาธิตท้ายอ่างเก็บนํ้า 
ห้วยทราย ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักที่จะปลูกไม้ผลน้ันก็ถูกต้องแล้ว แต่ถ้าจะให้ประหยัดหน่อหญ้าแฝก 
ก็ควรจะให้แต่ละแถวห่างกันมากขึ้น และระยะห่างต้นหญ้าแฝกในแถวเดียวกันน้ันควรชิดๆกัน  
แฝกจะทํางานได้เร็ว ในกรณีบางพ้ืนที่ที่มีความลาดเอียงไม่มากแนวหญ้าแฝกจะห่างกันมาก ถ้าปลูก 
ไม้ผลเราอาจจะปลูกแฝกเป็นรูปวงกลมล้อมต้นไม้ผลเหมือน “ฮวงซุ้ย” ก็ได้ และในกรณีที่ฝนไม่ตก 
ควรให้นํ้าช่วย จนกว่าต้นหญ้าแฝกจะต้ังตัวได้ และ “สําหรับชาวบ้านเมื่อมีรายได้เพ่ิมข้ึนแล้วเขาก็ 
ทําการพัฒนาอย่างน้ีไปมากข้ึนทุกทีตอนเร่ิมต้นทางราชการต้องช่วย เขาไม่มี เงินพอสําหรับ 
มาทําการพัฒนาแบบน้ี เราทําการพัฒนาแบบน้ีให้ทีหลังไม่ต้องส่งเสริมหมายความว่ารายได้ของเขา 
มีมากข้ึนทุกปีแต่ถ้าทิ้งไว้อย่างน้ี จะย่ิงจนลงทุกปี” 

จากแนวพระราชดําริแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในด้านการพัฒนาและ 
อนุรักษ์ดินเพ่ือแก้ไขความเสื่อมโทรมของดิน โดยการใช้หญ้าเป็นผลให้เกษตรกรทั่วประเทศมีความรู้
ความเข้าใจถึงความสําคัญที่จะต้องทําการอนุรักษ์ดินและน้ํา ในด้านคุณภาพน้ํา ทรงพระราชทาน
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พระราชดําริวันที่ 22 กรกฎาคม 2535 ว่า ควรปลูกหญ้าแฝกบริเวณเหนือแหล่งนํ้าต่างๆ เช่น ลําห้วย 
และอ่างเก็บนํ้า เป็นต้น เพ่ือใช้หญ้าแฝกเป็นแนวป้องกันตะกอน และดูดซับสารเคมีตลอดจนของเสีย
ต่างๆที่ไหลลงในแหล่งนํ้าโดยเฉพาะสารไนเตรทที่ไหลมาจากสนามกอล์ฟ เพราะหญ้าแฝกนอกจาก 
จะช่วยป้องกันตะกอนดินแล้วยังดูดซับสารเคมีต่างๆ เช่น ไนเตรท และสารพิษต่างๆไว้ในราก และ 
ลําต้นได้นานจนสารเคมีสลายตัว และไม่เป็นอันตรายต่อคนข้างล่าง ทรงรับสั่งว่า “หนักใจเรื่องสารเคมี 
เขาต้องใส่ปุ๋ยและเคมีไนเตรท ฝนตกก็ละลายลงไปในนํ้า อาจไปผสมกันข้างล่างเป็นพิษลงไปในอ่าง  
ในบ่อนํ้าต้ืนที่เขาไว้ใช้กิน ถ้าทําหญ้าแฝกที่ไนเตรทถูกกักไว้แล้วยังเป็นปุ๋ยให้ดินถ้ายาพิษน้ันเข้าไป 
อยู่ในต้น ซึ่งเวลานานๆไปยาก็จะสลายพร้อมกับต้นแฝกสลายตัวเป็นปุ๋ยตกลงต้นแฝกน่ีก็จะเป็นปุ๋ย
สําหรับพืชต่อไป โดยที่ยาฆ่าแมลงนั้นไม่เป็นพิษเพราะสลายตัวไปแล้ว” 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ ยู่หั วพร้อมด้วยสมเด็จพระพระบรมราชินีนาถ  และ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรการดําเนินงาน
โครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2539 

1. ให้เร่งรัดปลูกหญ้าแฝกเพ่ิมเติมในแนวหญ้าแฝกที่เป็นช่องว่าง เพ่ือให้หญ้าแฝก 
มีประสิทธิภาพ จะช่วยให้ดินดีย่ิงขึ้น ซึ่งถ้าดินดีและมีนํ้าจะสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชผัก 
ซึ่งจะเป็นรายได้แก่เกษตรกรต่อไป  

2. ศึกษาทดลองการปลูกหญ้าแฝกในหลุมที่เจาะลงไปในดานหินที่เป็นวัตถุกําเนิดดิน 
ในระดับความลึกที่แตกต่างกัน เพ่ือศึกษาผลกระทบของรากหญ้าแฝกกับการสลายตัวของวัตถุ 
ต้นกําเนิดดิน 

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2540 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดําเนิน 
พร้อมด้วยเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
พระราชทานพระบรมราโชวาท ในส่วนที่เก่ียวข้องกับหญ้าแฝกขออัญเชิญมาไว้ ณ ที่น้ี “บัณฑิตทุกคน
ควรจะได้สนใจสังเกตศึกษาเรื่องราวบุคคลและสิ่งต่างๆที่แวดล้อม และเก่ียวข้องกับตัวเองให้มาก  
อย่าละเลยหรือมองข้ามแม้สิ่งเล็กน้อย เช่น ต้นหญ้า ซึ่งถ้าศึกษาพิจารณาให้ดีก็จะก่อให้เกิดปัญญาได้ 
หญ้าน้ันมีทั้งหญ้าที่เป็นวัชพืช ซึ่งเป็นโทษ และหญ้าที่มีคุณค่าอย่างหญ้าแฝก ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างย่ิง
แก่การอนุรักษ์ดินและนํ้า เพราะมีรากท่ีหย่ังลึกแผ่กระจายลงไปตรงๆ ทําให้อุ้มน้ํา และยึดเหน่ียวดิน 
ได้มั่นคง และมีลําต้นชิดติดกันแน่นหนาทําให้ดักตะกอน และรักษาหน้าดินได้ดี” 

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2541 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมด้วยเสด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรการดําเนินงานของศูนย์ศึกษา
พัฒนาห้วยทรายและได้พระราชทานพระราชดําริ แก่ นายสมพงษ์ ถีรวงศ์ อธิการบดีกรมพัฒนาที่ดิน 
นายสิมา โมรากุล รองอธิการบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายปลอดประสพ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้  และ
เจ้าหน้าที่ที่ถวายการรับเสด็จ ความโดยสรุปได้ว่า 
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“ภูมิประเทศแบดแลนด์ ( Badland ) ที่มีการชะล้างทลายอย่างรุนแรงและมีช้ันดานแข็ง
ให้นําหญ้าแฝก และพันธ์ุไม้ที่สามารถขึ้นได้ในพ้ืนที่มาปลูกโดยทําการเจาะหลุมปลูกแล้วเอาดิน 
ที่มีความอุดมสมบูรณ์ใส่ในหลุมแล้วเพ่ิมความช้ืนลงไป รวมท้ังพยายามสร้างแหล่งนํ้าจากธรรมชาติ
เพ่ิมเติม เพ่ือช่วยรักษาความชุ่มช้ืนให้ผิวดิน ซึ่งจะทําให้หญ้าแฝกและพันธ์ุไม้ที่ปลูกเจริญเติมโตได้  
ทั้งน้ีความช้ืนที่สร้างขึ้นจะช่วยสลายโครงสร้างดินดาน ทําให้เกิดการสร้างดินที่อุดมสมบูรณ์ขึ้นมาใหม่
โดยธรรมชาติ” 

และเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2546 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทาน
พระราชดําริกับคณะทําโครงการพัฒนาหญ้าแฝกเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจโครงการหลวง ณ ท้องพระโรง
ศาลาเริง วังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระราชดําริสามารถสรุปประเด็นสําคัญ
ได้ดังน้ี ให้เร่งรัดการดําเนินการเก่ียวกับการปลูกหญ้าแฝก เพ่ือการป้องกันรักษาดินและนํ้าให้ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการและบรรลุเป้าหมายโดยเร็ว ให้ใช้หญ้าแฝกในการพัฒนาปรับปรุงดิน ฟ้ืนฟูดิน 
ให้มีความอุดมสมบูรณ์และแก้ปัญหาดินเสื่อมโทรม ดําเนินการขยายพันธ์ุทําให้มีกล้าหญ้าแฝก 
เพียงพอด้วย ที่สําคัญต้องไม่ลืมหน้าที่ของหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ํา และเพ่ือการรักษาดิน  
ให้ทุกหน่วยงานและหน่วยราชการที่มีศักยภาพในการขยายพันธ์ุให้ความร่วมมือกับกรมพัฒนาที่ดิน 
ในการผลิตกล้าหญ้าแฝกที่มีคุณภาพแจกจ่ายกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้เพียงพอ และหากดําเนินการ
ขยายพันธ์ุโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ จะต้องหมั่นหมุนเวียนกลับมาเร่ิมจากต้นแม่พันธ์ุใหม่  
ควรพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณการผลิตกล้าแฝกให้เพียงพอ พร้อมกับให้ร่วมมือกัน
ดําเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธ์ุพืช สายพันธ์ุ และพัฒนาสายพันธ์ุหญ้าแฝกจากภูมิภาค 
ของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นชนิดที่ นํามาใช้แล้วเกิดประโยชน์หรือเกิดผลเสียหายก็ตามให้มีการ 
ใช้ประโยชน์หญ้าแฝกทั้งในพ้ืนที่สูง การใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ดอน พ้ืนที่ราบ พ้ืนที่ลุ่ม พ้ืนที่แหล่งนํ้า 
ในดินที่มีปัญหาเสื่อมโทรม พ้ืนที่ดินดาน พ้ืนที่ดินเปรี้ยวในบริเวณป่าพรุ 

ให้มีการสาธิตการใช้แถบหญ้าแฝกในการป้องกันไฟป่าทั้งในพ้ืนที่ป่าไม้และป่าหญ้าคา  
ให้มีการใช้แถบหญ้าแฝกในการป้องกันไม่ให้สารไนเตรทไหลลงไปปนเป้ือนไม่ว่าจะเป็นแหล่งนํ้า
ธรรมชาติและแหล่งนํ้าใต้ดิน รวมทั้งให้มีการศึกษาเพ่ือหาวิธีการหมุนเวียนนําไนเตรทกลับมาใช้อีกครั้ง
ด้วย และที่สําคัญควรปลูกหญ้าแฝกก่อนฤดูฝนหรือในช่วงต้นฤดูฝน เพ่ือให้เจริญเติบโตทันในช่วง 
ฤดูฝน และในการตัดใบต้องตัดใบให้มีความสูงจากระดับพ้ืนผิวดินที่เหมาะสม เพ่ือให้โคนหญ้าแฝก
สามารถทําหน้าที่รักษาดินได้ตลอดไป อย่างไรก็ตามมีการร่วมคิดสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรให้มี
ความเข้าใจอย่างถูกต้องและชัดเจนว่า เมื่อปลูกหญ้าแฝกแล้วดินดีขึ้นอย่างไร เช่น ความอุดมสมบูรณ์ 
ที่ได้จาการเกิดดินดําหน้าแถบหญ้าแฝก หน่วยงานราชการควรมีกล้าหญ้าแฝกแจกจ่ายให้เพียงพอ  
ในการขยายพันธ์ุเกษตรกรอาจแบ่งกล้าพันธ์ุ ไปจากแถบหญ้าแฝกที่ปลูกไว้ ให้ความร่วมมือช่วยกัน
ปลูกหญ้าแฝกให้กว้างขวางและควรทําให้ได้คุณภาพ โดยปลูกแบบค่อยเป็นค่อยไป และให้ดูแลรักษา
ให้ดี พระราชดําริที่ทรงพระราชทานเกี่ยวกับหญ้าแฝกอย่างต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน หน่วยงาน
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ราชการต่างๆ รับสนองพระราชดําริดําเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรมทั้งในพ้ืนที่รับผิดชอบของหน่วยงาน 
และพ้ืนที่เกษตรกรอย่างต่อเน่ือง ซึ่งได้มีการปรับใช้เทคโนโลยีหญ้าแฝกไปตามสภาพแวดล้อม เพ่ือให้
แนวรั้วหญ้าแฝกมีการใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน 

 
3.3  แผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรงเกษตรและสหกรณ์ (2542) ได้จัดทําสรุปแผนแม่บทการพัฒนา

และรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ไว้ดังน้ี  
เพ่ือสนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเพ่ือให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ได้มีส่วนร่วมในการกําหนดแผนนโยบาย เป้าหมายและแนวทางในการดําเนินงานศึกษา ทดลองและ
วิจัยเก่ียวกับหญ้าแฝกตามแนวพระราชดําริให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี  
ในฐานะประธานคณะกรรมการพิเศษ เพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.)  
ได้แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเน่ืองมาจากพระราชดําริขึ้น เมื่อวันที่  
24 มิถุนายน 2535 โดยมีหม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธ์ุ เป็นองค์ประธาน คณะกรรมการชุดน้ี 
มีหน้าที่กําหนดนโยบายเป้าหมายในการดําเนินงาน กํากับดูแล ตลอดจนให้คําแนะนําในการปฏิบัติงาน 
และเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการพัฒนา และรณรงค์การใช้ 
หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จึงได้แต่งต้ังคณะทํางานวางแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์
การใช้หญ้าแฝก และคณะทํางานติดตามประเมินผลการใช้หญ้าแฝกข้ึน เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2535 
โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทํางาน คณะทํางานวางแผนแม่บทฯ ได้จัดทําแผน
แม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกรอบการทํางานของ
หน่วยงานต่างๆ ตามแผนแม่บทฯ  (17 หน่วยงานคือ กรมพัฒนาที่ดิน กรมป่าไม้ กรมวิชาการเกษตร 
กรมชลประทาน กรมสงเสริมสหกรณ์ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม กรมปศุสัตว์ 
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน  กรมประชาสงเคราะห์  สํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท  
กรมทางหลวง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยข่อนแก่น 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  โดยมี
สํานักงาน กปร. เป็นหน่วยประสานการดําเนินงาน) ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องสนับสนุนกัน 
ไม่ให้เกิดการทํางานซ้ําซ้อนในระยะเร่งรัดดําเนินการ 2 ปี (2536-2537) ในด้าน การคัดเลือกพันธ์ุ
หญ้าแฝกที่เหมาะสมในการอนุรักษ์และนํ้าสําหรับภูมิภาคต่างๆ การศึกษา วิจัยการนําหญ้าแฝก 
มาใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์ดินและน้ําและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น ตลอดจนการ 
ใช้ประโยชน์ในด้านอ่ืนๆ ที่เหมาะสม การถ่ายทอดความรู้การใช้ประโยชน์หญ้าแฝกที่เหมาะสม 
ในแต่ละท้องถิ่น แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและเกษตรกร  การขยายพันธ์ุหญ้าแฝกและนําไปปลูกในพ้ืนที่
เสื่อมโทรม เพ่ือการอนุรักษ์ดินและนํ้าและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น ซึ่งได้กําหนดให้มีแผนการ
ดําเนินงานรวม 5 แผนงาน ดังน้ี 



52 
 

1. แผนงานวิจัย ค้นคว้า ทดลอง  จําแนกออกเป็น 3 กลุ่มงานคือ กลุ่มงานวิจัยด้าน
พฤกษศาสตร์และสายพันธ์ุ กลุ่มงานวิจัยการหาความเหมาะสมในการนําไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ 
และกลุ่มงานวิจัยการขยายพันธ์ุหญ้าแฝกโดยใช้เน้ือเย่ือ  

2. แผนงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  โดยการจัดทําวัสดุสิ่งพิมพ์ต่างๆ เอกสารเผยแพร่
และใบปลิวเพ่ือรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เก่ียวกับหญ้าแฝก จัดทําวีดีทัศน์และสไลด์ สําหรับ
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของรัฐและเกษตรกร ดําเนินการจัดสัมมนาให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้องทั่วประเทศ 
การจัดนิทรรศการ และการจัดทําสื่อมวลชนสัญจร 

3. แผนงานถ่ายทอดความรู้  โดยการจัดให้มีการฝึกอบรมวิทยากรของหน่วยงานต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างนักวิชาการและผู้ปฏิบัติภาคสนาม รวมท้ังการ 
จัดฝึกอบรมวิชาการเฉพาะด้านในต่างประเทศเกี่ยวกับเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก 

4. แผนงานสาธิตและส่งเสริมการปลูกในพ้ืนที่เป้าหมาย  โดยคณะกรรมการพัฒนาและ
รณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ มีนโยบายเน้นหนักในการรณรงค์ให้ถูกต้องเพียงพันธ์ุเดียวคือ Vetiveria 
zizanioides สําหรับในเรื่องการขยายพันธ์ุให้มีหน่วยงานกลางเพียงหน่วยงานเดียวคือกรมพัฒนาที่ดิน 
และให้สํานักงาน กปร. หรือกรมพัฒนาที่ดิน เป็นผู้แจกจ่ายพันธ์ุ เท่าน้ัน เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความ
ยุ่งยากหรือใช้พันธ์ุผิด กลายเป็นวัชพืช เป็นอันตรายกับชาติบ้านเมือง 

สําหรับการปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่เป้าหมายน้ัน หน่วยงานต่างๆ จะปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่
ที่รับผิดชอบตามภารกิจหน้าที่ เช่น กรมป่าไม้จะปลูกหญ้าแฝกในพ้ืนที่ป่าไม้ กรมพัฒนาที่ดินปลูกหญ้า
แฝกในพ้ืนที่มีปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน กรมชลประทาน สํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท ปลูก
หญ้าแฝกตามขอบอ่างเก็บนํ้า เข่ือนดิน คลองส่งนํ้าระบายนํ้าที่มีปัญหานํ้ากัดเซาะ เป็นต้น 

5. แผนงานติดตามประเมินผล  โดยหน่วยงานต่างๆ ทําการติดตามประเมินผลของ
หน่วยงานตามภารกิจที่กําหนดไว้ตามแผนแม่บทฯ และคณะทํางานติดตามประเมินผลการพัฒนา 
และรณรงค์การใช้หญ้าแฝกเป็นผู้รับผิดชอบติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนแม่บทฯ 

ในด้านงบประมาณดําเนินการ ในปี 2536 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณสํานักงาน 
กปร. ส่วนในปี 2537 ให้หน่วยงานต่างๆ ขอต้ังงบประมาณปกติของหน่วยงาน หรือขอสนับสนุนจาก
สํานักงาน กปร. ตามความเหมาะสม 

นอกจากนี้แผนแม่บทฯ ยังได้กําหนดแนวทางการดําเนินงานต่อไปหลังจากสิ้นสุดแผนฯ  
(2536-2537) โดยให้หน่วยงานต่างๆ ดําเนินการขยายผลการดําเนินงานให้ครอบคลุมพ้ืนที่เป้าหมาย 
ที่รับผิดชอบ และจัดเป็นแผนปกติของหน่วยงานแล้วนําผลงานที่ได้จากการค้นคว้าทดลองไปปรับปรุง
เป็นข้อมูลสําหรับการถ่ายทอดความรู้แก่กลุ่มชนเป้าหมายรวมทั้งการเก็บรักษาพันธ์ุหญ้าแฝก เพ่ือ
นําไปขยายพันธ์ุให้เพียงพอต่อการนําไปขยายผล 
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3.4  ลักษณะและสายพันธ์ุหญ้าแฝก 
3.4.1  ลักษณะพ้ืนฐานของหญ้าแฝก 

หญ้าแฝก ( Vetiver grass ) เป็นพืชตระกูลหญ้าชนิดหน่ึงเช่นเดียวกับข้าวโพด 
ข้าวฟ่าง อ้อย และตะไคร้ ในสมัยก่อน มีการเรียกช่ือหญ้าแฝกแตกต่างกันถึง 4 อย่าง เรียกช่ือ 
หญ้าแฝกแตกต่างกันไม่ตํ่ากว่า 11 ช่ือ ซึ่งต่อมา Nash ได้ทําการตรวจสอบและต้ังช่ือพฤกษศาสตร์เป็น 
Vetiveria zizanioides ( Linn. ) Nash ช่ือสกุล vetiver มาจากภาษาทมิฬ หมายถึงรากที่ขุดข้ึนมา
ช่ือชนิด zizanioides น้ันคร้ังแรกต้ังโดย Carolus Linnaeus นักพฤกษศาสตร์ผู้ย่ิงใหญ่ชาวสวีเดน  
ในปี พ.ศ. 2314 ซึ่งหมายถึงริมแม่นํ้า อันที่จริงแล้วหญ้าชนิดน้ีจะพบขึ้นทั่วไปตามทางนํ้าธรรมชาติใน
อินเดีย  

ทั่วโลกมีหญ้าแฝก (Vetiveria spp.) อยู่ประมาณ 12 ชนิด ในประเทศไทยพบว่ามีอยู่ 2 
ชนิด ได้แก่หญ้าแฝกหอม แฝกกลุ่ม หรือ แฝกท้องขาว (Vetiveria zizanioides Nash) ซึ่งตาม
ธรรมชาติพบข้ึนในที่ราบลุ่มนํ้าท่วมขัง เช่นที่ราบลุ่มภาคกลางข้ึนปะปนกับข้าวข้ึนนํ้าจังหวัดอยุธยา 
อ่างทอง ในท้องร่องข้างถนน ริมหนองบึงจังหวัดราชบุรี ภาคเหนือพบตามแอ่งนํ้าหนองบึง เช่น ริม
กว๊านพะเยา กระทั่งอยู่ในระดับที่สูง เช่น อําเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบสองข้างถนน
ภาคเหนือตอนล่าง เช่น อําเภอพรานกระต่าย จังหวัดกําแพงเพชร สุโขทัย สองข้างทางรถไฟเลียบ
บึงบรเพชร อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ภาคอีสานพบตามแหล่งนํ้า ภาคใต้พบข้ึนตามชายทุ่ง และ
คันนา แหล่งนํ้า เช่น เกาะพงัน พระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานี สงขลาถึงนราธิวาส ดังน้ันหญ้าแฝก 
ชนิดนี้จึงพบมากตลอดภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ ช่ือท้องถิ่นภาคกลาง และ
ภาคเหนือตอนล่างเรียกว่า “ขนาก” ซึ่งรู้จักกันดีต้ังแต่พิษณุโลก สุโขทัยถึงอ่างทอง อยุธยาเป็น
ประเภทเดียวกันกับที่นําเข้ามาจากต่างประเทศ เช่น อินเดีย ศรีลังกา มาเลเซีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น  
ใช้รากทํายาสมุนไพรและเครื่องหอมเช่นเดียวกันใช้รากทําสมุนไพรแก้ปวดท้องแถบอําเภอสวนผ้ึง 
จังหวัดราชบุรี ต้นคล้ายคุดไช่ รากเล็กคล้ายกระชาย อีกชนิดหน่ึง ได้แก่ หญ้าแฝกดอน  ( Vetiveria 
nemoralis A. Camus ) พบขึ้นทั่วไปตามท่ีดอนเต็งรัง พ้ืนที่ ดินลูกรัง ปะปนกับต้นปรงและเป้ง 
จังห วัดพิษณุ โลก  กําแพงเพชร อุทั ยธานี  ตามทางนํ้าธรรมชาติบนที่ ดอน  และภู เขา เช่น  
จังหวัดหนองบัวลําภู ราชบุรี ชายทุ่ง คันนา และบริเวณพ้ืนที่สองข้างทางลํานํ้าหรือที่ราบที่ร้อยเอ็ด 
จังหวัดระยอง พ้ืนที่แห้งแล้งแถบเงาฝน ต้ังแต่จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์  
พบขึ้นในป่าละเมาะซึ่งเป็นป่าไผ่หนาม ต้นไม้หนาม ต้นเป้ง และโด่ไม่รู้ล้ม เช่นพ้ืนที่อําเภอสวนผึ้ง 
จังหวัดราชบุรี หนองโสน อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ทุ่งพลายงาม อําเภอปราณบุรี ริมทะเลดินเค็ม
ทุ่งโก อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หญ้าแฝกชนิดน้ีจะมีช่ือพ้องกับหญ้าชนิดหน่ึงทางภาคเหนือ
ซึ่งเรียกว่าแฝกเช่นเดียวกัน ภาคเหนือตอนล่างจังหวัดพิษณุโลกเรียกว่า “โขมง” จึงทําให้เกิดความ
สับสน หญ้าดังกล่าวเรียกว่า แฝกเถ่ือน ( Themeda spp. ) ซึ่งอยู่คนละสกุลกับหญ้าแฝกที่กําลัง
กล่าวถึงซึ่งมีลักษณะกอ ลําต้น ใบ ช่อดอก และดอก แตกต่างกันมาก โดยทั่วๆ ไปหญ้าแฝกดอน 
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หรือแฝก นําใบมากรองเป็นตับแฝกใช้มุงหลังคาบ้านเรือนหรือทําเป็นอาชีพขายตับแฝก แถบ 
ตําบลนครสวรรค์ ตากตําบลหนองกรด อําเภอเมืองนครสวรรค์ ซึ่งทําเป็นอาชีพมาเป็นเวลากว่า 50 ปี 
แล้ว 

เน่ืองจากหญ้าแฝกที่นํามาใช้ประโยชน์ทางด้านอนุรักษ์ดินและนํ้าและสิ่งแวดล้อมอยู่
ขณะน้ีสามารถข้ึนได้ดีบนพ้ืนที่ภูเขาทั้งๆ ที่แหล่งกําเนิดตามธรรมชาติ อยู่ตามท่ีราบหนองบึง จึงเป็น
เรื่องที่ค่อนข้างจะแปลกประหลาดหรือยังสงสัยว่าถิ่นกําเนิดที่แท้จริงและที่ถูกต้องน้ันอยู่ ณ แห่งใด  
แต่นักพฤกษศาสตร์เช่ือว่ามีถิ่นกําเนิดทางภาคเหนือของอินเดีย และแพร่กระจายตามพ้ืนที่ราบต้ังแต่
ตอนเหนือของอินเดียถึง บังกลาเทศ พม่า หญ้าแฝกหอมในอินเดียจะมีสองพันธ์ุ คือ ทางเหนือ 
เป็นพันธ์ุป่า เมล็ดงอกได้อาจกลายเป็นวัชพืช ส่วนทางอินเดียใต้เป็นพันธ์ุปลูกเลี้ยงมาเป็นเวลานับ
ศตวรรษแล้ว และมีการนําไปปลูกอย่างแพร่หลาย ในภูมิภาคแถบร้อน ซึ่งเข้าใจว่าได้รับการคัดเลือก
มาจากพันธ์ุป่ามาเป็นเวลานานแล้ว เป็นพันธ์ุที่ไม่ออกดอกหรือติดเมล็ด หรืออย่างน้อยที่สุดก็ไม่มีการ
แพร่กระจายโดยเมล็ด อย่างไรก็ตามเป็นการยากมากที่จะแยกให้ออกว่าพันธ์ุไหนเป็นพันธ์ุจากอินเดีย
เหนือหรือใต้ หากไม่มีดอกและเมล็ดเป็นที่สังเกต นอกจากน้ีการออกดอกและติดเมล็ดน้ันยังขึ้นอยู่กับ
สถานที่ที่ปลูกและลักษณะการใช้งานหญ้าแฝกบางกอจะไม่มีการออกดอกเลยเป็นเวลาหลายปี หากมี
การตัดใบอยู่ตลอดหรืออยู่ในที่ได้รับแสงแดดน้อยก็จะไม่มีการออกดอก ได้มีการนําหญ้าแฝกหอม 
จากอินเดียใต้มาปลูกในสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ในที่มีแสงแดดจัดจะออกดอก เวลาผ่านไป
หลายปีไม่ปรากฏมีหญ้าแฝกต้นเล็กๆ งอกข้ึนมา ภายใต้ทรงพุ่มและบริเวณใกล้เคียงเลย จึงเข้าใจว่า
เมล็ดน่าจะลีบ หรือดอกเป็นหมัน 

หญ้าแฝกเป็นพืชพวกเดียวกับข้าวโพด ข้าวฟ่าง อ้อย ซึ่งจัดได้ว่าเป็นพืชที่มีการ
สังเคราะห์แสงประเภทที่เรียกว่า C4 pathway ซึ่งมีประสิทธิภาพในการใช้คาร์บอนไดออกไซด์ 
ได้มากกว่าพืชปกติซึ่งจัดไว้ประเภท C3 (Calvin cycle) กล่าวคือสามารถเปล่ียนคาร์บอนไดออกไซด์ 
เป็นนํ้าตาลโดยใช้นํ้าน้อยกว่า จะเห็นว่าหญ้าแฝกสามารถเจริญเติบโตได้ในสภาพที่แห้งแล้ง แม้ว่า 
ปากใบ (stomata) แทบจะปิดแต่ก็ตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ได้เป็นอัตราสูง อย่างไรก็ตามหญ้าแฝก 
จะไม่ทนร่มเงา จะไม่เจริญเติบโต หากได้รับแสงน้อยและเป็นพืชไม่ไวต่อช่วงแสง สามารถเจริญเติบโต 
และออกดอกตลอดปีหากอุณหภูมิเหมาะสม 

3.4.1.1 กอหญ้าแฝก 
หญ้าแฝก ตามธรรมชาติจะเจริญเติบโตแตกหน่อข้ึนเป็นกอๆ รูปทรง

คล้ายกอหญ้าทั่วๆ ไป เช่น กอตะไคร้ ทรงพุ่มใบ ปรกดินหรือทรงสูง ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ลําต้น 
ต้ังตรง ละย่างปล้องชูช่อดอก บางคร้ังอาจสูงถึง 3 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางกอที่โตเต็มที่ซึ่งมีอายุหลายปี 
อาจกว้างถึง 75 เซนติเมตร กอประกอบด้วยต้นหญ้าแฝกซึ่งมีลักษณะแบนเน่ืองจากเป็นส่วนของกาบ
ใบหุ้มห่อโคนต้น จะขึ้นเบียดเสียดกันแน่น ส่วนลําต้นจะอยู่เหนือผิวดินเพียงเล็กน้อย และจะสอด
ประสานกันอย่างแน่นหนา ส่วนกลางของกอจะมีลักษณะโหย่งเป็นรูปโดม เน่ืองจากเป็นส่วนที่ต้นหญ้า
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แฝกมีอายุมาที่สุดจึงย่างปล้องและยกตัวสูงขึ้น หญ้าแฝกจะขยายกอโดยการแตกหน่อออกรอบๆ  
ต้นเดิมทับซ้อนกันและขยายเป็นกอใหญ่ ไม่มีไหล (stolon) การที่ต้นหญ้าแฝกขึ้นเบียดเสียดกันแน่น
และแข็งแรงนี้จึงเป็นลักษณะที่ดีเมื่อปลูกต่อกันเป็นแนวรั้วจะสามารถดักตะกอนดินได้ เมื่อระดับ
ตะกอนดินที่ตกทับถมด้านหน้าแถวหญ้าแฝกสูงขึ้น หญ้าแฝกจะเริ่มแตกกอที่ข้อที่ถูกดินทับถม ต้ังกอ
ใหม่ให้มีระดับสูงขึ้นอยู่เหนือผิวดินเสมอ จึงทําให้แถวหญ้าแฝก หรือแนวรั้วหญ้าแฝกมีการยกตัวเอง 
ให้สูงข้ึนเร่ือยๆ ส่วนรากก็จะงอกออกจากข้อของลําต้นเช่นเดียวกันและยึดดินที่ทับถมข้ึนมารอบๆ 
โคนต้นเดิมให้มีความแข็งแรงมั่นคง 

3.4.1.2 ลําต้นและใบ 
หญ้าแฝก จะมีลําต้นเหนือผิวดินซึ่งมีข้อที่เมื่อหน่อแก่จะเริ่มย่างปล้อง

สูงขึ้น ข้อจะเริ่มห่างขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งเป็นลําต้นที่ชูช่อดอกสูงขึ้นไป ที่โคนของลําต้นจะห่อหุ้มด้วย
กาบของใบแต่ละกาบของใบจะติดอยู่ที่ข้อของลําต้นเรียงซ้อนกันเป็นช้ันๆ และแผ่ออกเป็นรูปแบน  
แต่ละโคนกาบใบตรงข้อจะมีตาหรือหน่ออ่อนและพร้อมที่จะเจริญเติบโตเป็นหน่อหรือต้นหญ้าแฝก 
กาบใบจะเหนียวหุ้มห่อลําต้น  และป้องกันหน่ออ่อนไม่ให้เป็นอันตรายจากการถูกแดดเผา ความ 
แห้งแล้ง ดินเค็มหรือสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืช ด้านในของกาบใบหญ้าแฝกดอนถ้าคลี่ออกจะมีขน 
สีขาว และมีขึ้นมาถึงโคนใบ เหนือกาบใบจะเป็นโคนใบ และเส้นกลางใบซึ่งมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยม
คือขอบใบทั้งสองข้างและสันของเส้นกลางใบซึ่งเร่ิมแผ่แบนออก หรือมีลักษณะตีบแคบ ถ้าตัดใบ 
จะเห็นหน้าตัดใบเป็นรูปตัววีหรือตัวยูซึ่งข้ึนอยู่กับชนิดและอายุของหญ้าแฝก และจะเริ่มเป็นส่วนที่
อ่อนขึ้นจนกระทั่งแบนและปลายใบเรียวเล็กและโค้ง จะสังเกตเห็นว่าโคนของหญ้าแฝกดอนจะเป็น
สามเหล่ียมเด่นชัดและคมซึ่งเรียกว่าสามเหลี่ยมคมแฝก เส้นกลางใบของแฝกดอนจะแข็งสีเขียวและ
เป็นสันนูนออกด้านหลัง ด้านหน้าของเส้นกลางใบจะเป็นร่องคล้ายรางน้ําเล็กๆ ซึ่งนํ้าฝนหรือนํ้าค้าง 
จะสามารถไหลลงไปตามร่องเล็กๆ น้ีลงไปยังกาบใบและโคนต้นได้ เส้นกลางใบของแฝกดอน 
จะสามารถหักได้และเมื่อรูดจะพุ่งออกมามีลักษณะคล้ายเส้นกลางใบของมะพร้าว ความกว้างของใบ
ส่วนที่กว้างที่สุดจะประมาณ 7 มิลลิเมตร ถึง 1 เซนติเมตร ใบหญ้าแฝกหอมจะกว้างกว่า เส้นกลางใบ 
สีเขียว ท้องใบหรือด้านหน้าใบจะมีสีขาว ผิวใบมีลักษณะคล้ายฟองน้ํา ด้านหลังใบจะเป็นสีเขียวตลอด 
ใบหญ้าแฝกหอมจะอ่อน ขอบใบจะมีหนามละเอียดคล้ายฟันเลื่อยโดยเฉพาะที่โคนใบ ใบหญ้าแฝกกลุ่ม
จะมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ขึ้นอยู่กับอายุ ความแห้งแล้งและการตัดใบ หน่อซึ่งกําลังเจริญเติบโต 
ใบจะใหญ่กว้างเป็นร่องรูปตัวยู ใบแก่จะตีบแคบรูปตัววีหรือใบที่ตัดบ่อยๆ จะงอกออกมาเป็นใบแคบ
รูปตัววี ในสภาพธรรมชาติแฝกหอมพ้ืนเมืองประเทศไทยใบจะกว้างใหญ่โค้งรูปตัวยู หากเป็นชนิดที่ 
ใบแบนจะเป็นเคร่ืองบ่งบอกว่าชนิดน้ันเมล็ดจะมีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูงมาก ซึ่งจะแตกต่างจาก
แฝกหอมที่เอามาจากอินเดียวและศรีลังกา ใบจะแคบกว่าและตีบเป็นรูปตัววี สีเขียวเข้ม หากอยู่ 
ในสภาพที่แห้งแล้งจัดลักษณะของใบแฝกหอมจะแข็งดูคล้ายหญ้าแฝกดอน ในสภาพที่ ดินดี 
หญ้าแฝกหอมและหญ้าแฝกดอนจะมีลําต้นและหน่อโต กาบใบที่หุ้มห่อลําต้นคล้ายคลึงกัน เช่น  
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หญ้าแฝกหอมจากอินเดีย ซึ่งสํานักงาน กปร. ส่งมาให้และสายพันธ์ุประจวบคีรีขันธ์ จะมีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน ทั้งขนาดและหน่อและสีของกาบใบซึ่งออกสีม่วงเร่ือๆ  

3.4.1.3 ช่อดอก 
ช่อดอกใหญ่ อยู่บนก้านช่อดอกซึ่งสูงประมาณ 1.50 เมตร หรืออาจจะสูง

ถึง 2 เมตร แม้ว่าจะอยู่ในสภาพแห้งแล้งหญ้าแฝกจะพยายามชูช่อดอกให้ยาวและสูงที่สุดขณะที่ทรง
พุ่มเต้ีย ขณะดอกบานช่อดอกจะกางออกเป็นรูปฉัตร ความยาวประมาณ 30 เซนติเมตร ฐานกว้าง
ประมาณ 15 เซนติเมตร ช่อดอกจะมีสีนํ้าตาล ถึงนํ้าตาลแดง สีเทา หรือสีขาวนวล ทั้งน้ีเน่ืองจากเป็นสี
ของส่วนประกอบที่เป็นก้านช่อดอก แขนงช่อดอก กลีบดอก เกสรผู้ และเกสรเมีย ซึ่งจะมีต้ังแต่ 
สีม่วงแดง (red) ถึงขาว (alba) หากส่วนประกอบทั้งหมดมีสีเดียวกัน เช่นสีม่วงแดง ก็จะเห็น 
ช่อดอกเป็นสีม่วงแดง หากเป็นสีขาว ทั้งช่อจะเห็นเป็นสีขาวนวล หากมีสีคละกัน เช่น ก้านช่อดอก 
สีม่วง เกสรผู้สีขาว เกสรเมียสีม่วงเข้ม กลีบดอกสีม่วงอ่อน ช่อดอกจะมีสีเทา หรือสีกะปิ เป็นต้น 

ดอกหญ้าแฝกจะอยู่บนแขนงช่อดอกโดยอยู่เป็นคู่ ดอกบนมีก้านดอก 
ดอกล่างจะไม่มีก้านดอก ดอกบนเป็นดอกตัวผู้คือมีเกสรตัวผู้ ดอกล่างเป็นดอกกะเทยคือมีทั้งเกสรผู้
และเกสรเมียเป็นดอกที่จะมีการผสมติดเมล็ด ดอกบนค่อนข้างจะเล็กเรียว บางครั้งเปลี่ยนรูปร่าง 
เป็นรูปกลมคล้ายหัวเข็มหมุดที่มีส่วนบนแหลมเข้าใจว่าเป็นดอกที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร ดอกหญ้าแฝก
จะบานเพ่ือผสมเกสรอยู่ประมาณ 4 ถึง 5 วัน ส่วนที่ผสมเกสรก่อนจะอยู่ส่วนยอดของช่อ หลังผสม
เกสรแขนงช่อดอกจะเริ่มหุบต้ังแต่ปลายช่อลงมาจนถึงโคนช่อและเมล็ดเริ่มเต่งเป็นรวง ซึ่งใช้เวลา  
8 ถึง 10 วัน เมล็ดจะเริ่มแก่และร่วง ซึ่งใช้เวลาประมาณ 10 ถึง 12 วัน เมื่อร่วงหมดจะเหลืออยู่เฉพาะ
ก้านช่อดอก 

3.4.1.4 เมล็ดและต้นกล้า 
เมล็ดมีลักษณะกลมยาวคล้ายเมล็ดข้าวเปลือกจะมีหนามเล็กๆ เรียงเป็น

แถว คล้ายหนามเล็กๆ ที่เรียงตามขอบใบ สีของเมล็ดจะมีสีเดียวกับกลับดอกสีนํ้าตาลปนเทา เมล็ด
หญ้าแฝกสามารถงอกได้แต่ไม่มากนัก และมีการพักตัว หาเก็บเมล็ดไว้ต้ังแต่หน่ึงเดือนถึงหกเดือน 
เมล็ดจะมีความงอกเฉล่ีย 1 ถึง 34 เปอร์เซ็นต์ ต้นกล้าที่งอกจากเมล็ดจะมีความอ่อนแอระหว่าง  
1 ถึง 15 เปอร์เซ็นต์ ในสภาพธรรมชาติเมล็ดจะงอกได้น้อย มีบางสายพันธ์ุไม่ปรากฏว่ามีต้นกล้าเล็ก
ของหญ้าแฝกงอกขึ้นมาบริเวณกอหญ้าแฝกเช่นแฝกหอมพันธ์ุอินเดีย 

3.4.1.5 ราก 
รากหญ้าแฝกเป็นระบบรากฝอย มีสองขนาดคือ เส้นโต และฝอย 

ขนาดเล็ก เส้นโตจะเหนียวและแข็งเจาะลงไปในดินได้ลึก เส้นขนาดเล็กจะแตกแขนงออกมาจาก 
เส้นใหญ่ และสานกันคล้ายร่างแห หรือใยขัดหม้อ รากจะหยั่งลึกลงไปในดินอย่างรวดเร็ว ภายใน 
สามอาทิตย์จะยาวถึง 60 เซนติเมตร ในสภาพพ้ืนที่บางแห่งซึ่งมีหน้าดินลึก รากหญ้าแฝกอาจยาวถึง  
3 เมตรเศษ รากหญ้าแฝกจะแตกแขนงเป็นรากฝอยจํานวนมากและขึ้นอยู่กับสายพันธ์ุ บางสายพันธ์ุ 
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จะมีรากฝอยละเอียดมาก และสีของรากจะแตกต่างกันไป เช่น แฝกหอมจากอินเดียจะมีปริมาณราก
มากละเอียด และสีซีดกว่าพันธ์ุศรีลังกา เป็นต้น รากหญ้าแฝกจะมีนํ้ามันหอมระเหย หรือมีกลิ่น
เฉพาะตัว หากเก็บรากหญ้าแฝกสดหรือแห้งไว้ในที่มิดชิดจะส่งกลิ่นหอมฟุ้งกระจาย สามารถขับไล่
แมลงได้ ชาวอินเดียเอารากแห้งใส่ไว้ในตู้เสื้อผ้าเพ่ือไล่ผีเสื้อกลางคืน เรือดและไร นํ้ามันหอมระเหย
จากรากหญ้าแฝก ใช้ทํายาป้องกันและกําจัดศัตรูพืช พวกพืชผักได้ เช่น คะน้า หัวผักกาด เป็นต้น  

3.4.2 สายพันธ์ุหญ้าแฝก 
หญ้าแฝกที่ใช้ประโยชน์ทางด้านอนุรักษ์ดินและน้ํา และทรัพยากรธรรมชาติ 

ทั่วโลกขณะน้ี ได้แก่หญ้าแฝกหอม (Vetiveria zizanioides) จากประเทศอินเดียซึ่งได้รับการส่งเสริม
และเผยแผ่โดยธนาคารโลก สําหรับประเทศไทยก็ได้รับพันธ์ุดังกล่าวมาจากอินเดียเช่นเดียวกัน แต่
ปริมาณเล็กน้อยในช่วงต้นปี 2535 ซึ่งเป็นขณะเดียวกันที่กรมพัฒนาที่ดินเริ่มศึกษา ค้นคว้าการใช้ 
หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและนํ้า จาการประสานงานกับกองพฤกษศาสตร์ และวัชพืช กรมวิชาการ
เกษตร และหอพันธ์ุไม้ กรมป่าไม้ นักพฤกษศาสตร์พบว่าหญ้าแฝกที่ขึ้นในประเทศไทยมีหลายชนิด 
เช่น Vetiveria nemoralis (Balansa) A. Camus และ Vetiveria zizanioides (Linn.) Nash ขึ้นใน
ทุกภาคของประเทศไทยจึงได้มีการรวบรวมหญ้าแฝกจากแหล่งต่างๆ ทั่วประเทศ และสํารวจคัดเลือก
หญ้าแฝกตามสภาพทางนิเวศวิทยาที่พบในธรรมชาติ (ecosystem) ซึ่งมีสภาพทางกายภาพของพ้ืนที่
แตกต่างกัน เช่น ความสูงตํ่าของพ้ืนที่เน้ือดิน สภาพการระบายนํ้า เป็นต้น โดยต้ังข้อสมมติฐานที่ว่า 
หญ้าแฝกในธรรมชาติที่มีสภาพทางกายภาพแตกต่างกันน่าจะมีความแตกต่างในลักษณะทางสายพันธ์ุ 
(ecotype) และการปรับตัวเข้าสภาพแวดล้อม ทั้งน้ีเพ่ือคัดเลือกสายพันที่ เหมาะสมต่อการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ เช่น ดินร่วน ทราย และดินเหนียว เป็นต้น และอนุโลมใช้ช่ือจังหวัดที่พบ
เป็นช่ือสายพันธ์ุ หากพบมากกว่าหน่ึงแห่งจะเรียงลําดับเป็นสายพันธ์ุที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 โดยเริ่มต้นจาก
แหล่งที่พบ บนที่ดอนเป็นสายพันธ์ุที่ 1 และที่ลุ่มเป็นสายพันธ์ุที่ 2 เช่น สายพันธ์ุกําแพงเพชร 1 สาย
พันธ์ุกําแพงเพชร 2 ยกเว้นจังหวัดที่พบในที่ลุ่มอย่างเดียวแต่มาจากหลายพ้ืนที่ก็จะเรียงลําดับเป็น 1, 2 
และ 3 เช่นเดียวกัน เช่น สายพันธ์ุสงขลา 1 สายพันธ์ุสงขลา 2 สายพันธ์ุสงขลา 3 เป็นต้น จากการ
คัดเลือกพบว่า สายพันธ์ุที่น่าสนใจและนํามาศึกษาวิจัยเปรียบเทียบพันธ์ุเพ่ือใช่ประโยชน์ทางด้าน
อนุรักษ์ดินและน้ํามีทั้งหมด 27 สายพันธ์ุ เป็นหญ้าแฝกดอน 17 สายพันธ์ุ หญ้าแฝกหอมหรือแฝกลุ่ม 
11 สายพันธ์ุ (รวมสายพันธ์ุศรีลังกา) และนําไปทดลอง ณ สถานีพัฒนาที่ดิน และศูนย์ศึกษาพัฒนา
ต่างๆ  ทั่ วประเทศ 12 แห่งดังน้ี  สถานีพัฒนาที่ ดินจังหวัดแม่ ฮ่องสอน  เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ 
กําแพงเพชร ข่อนแก่น ร้อยเอ็ด นครราชสีมา ระยอง ศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
สถานีพัฒนาที่ ดินจังหวัดราชบุรี สตูล และศูนย์ศึกษาพัฒนาพิกุลทอง จังหวัดนราธิวาส ศึกษา
เปรียบเทียบการเจริญเติบโตคือ การแตกกอ เส้นผ่าศูนย์กลางกอ และ ความสูงเมื่ออายุ 90 วัน 
หลังจากปลูกในช่วงฤดูฝน ซึ่งสามารถคัดเลือกสายพันธ์ุที่มีการเจริญเติบโตเหมาะสมกับสภาพท้องถ่ิน
ที่เป็นดินทราย ดินร่วนเหนียวและดินลูกรังได้จํานวน 10 สายพันธ์ุ ดังต่อไปนี้ 



58 
 

3.4.2.1 ประเภทหญ้าแฝกดอน  
1. สายพันธ์ุเลย (V6)  

เจริญเติบโตดีในสภาพพื้นที่เป็นดินร่วนเหนียว แตกกอ 33 ต้นต่อกอ
เส้นผ่าศูนย์กลางกอ 14 เซนติเมตร สูง 115 เซนติเมตร การแตกกอแน่น ต้ังตรง ใบสีเขียว กาบใบสี
ชมพู ดอกสีม่วง เร่ิมออกดอกอายุประมาณ 1 เดือน หลังจากที่ปลูก    

2. สายพันธ์ุนครสวรรค์ (V7) 
เจริญเติบโตในสภาพพ้ืนที่เป็นดินทรายถึงร่วนเหนียว แตกกอ 34 ต้น

ต่อกอ เส้นผ่าศูนย์กลางกอ 12 เซนติเมตร สูง 89 เซนติเมตร การแตกกอแน่นแต่กางออกเป็นพุ่มเต้ีย 
ใบสีเขียวเข้ม ดอกสีม่วง เร่ิมออกดอกเมื่ออายุประมาณคร่ึงเดือนหลังจากปลูก 

3. สายพันธ์ุกําแพงเพชร 1 (V8)      
เจริญเติบโตดีในสภาพพ้ืนที่เป็นดินทรายถึงดินร่วนเหนียว แตกกอ 33 

ต้นต่อกอ เส้นผ่าศูนย์กลางกอ 12 เซนติเมตร สูง 105 เซนติเมตร แตกกอแน่น ต้ังตรง ใบสีเขียวนวล 
กาบใบสีฟ้านวล ดอกสีม่วง เร่ิมออกดอกเมื่ออายุประมาณคร่ึงเดือนหลังจากปลูก 

4. สายพันธ์ุร้อยเอ็ด (V13)  
เจริญ เติบโตดีในสภาพพ้ืนที่ เป็นดินทรายแตกกอ 26 ต้นต่อกอ 

เส้นผ่าศูนย์กลางกอ 7 เซนติเมตร สูง 70 เซนติเมตร แตกกอแน่น ต้ังตรง ใบสีเขียว ดอกสีนํ้าตาล เริ่ม
ออกดอกเมื่ออายุประมาณคร่ึงเดือนหลังจากปลูก 

5. สายพันธ์ุราชบุรี (V20) 
เจริญเติบโตดีในสภาพพ้ืนที่เป็นดินทรายถึงดินร่วนเหนียว แตกกอ 30 

ต้นต่อกอ เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 เซนติเมตร สูง 110 เซนติเมตร แตกกอแน่น ต้ังตรง ใบสีเขียวอ่อน 
กาบใบออกสีนํ้าตาล เริ่มออกดอกเมื่ออายุประมาณ 1 เดือน หลังจากปลูกเป็นสายพันธ์ุที่ให้นํ้าหนัก 
พืชสดดี 

6. สายพันธ์ุประจวบคีรีขันธ์ (V22) 
เจริญเติบโตดีในสภาพพ้ืนที่เป็นดินร่วนเหนียว และดินลูกรัง แตกกอ 

22 ต้นต่อกอ เส้นผ่าศูนย์กลางกอ 14 เซนติเมตร สูง 107 เซนติเมตร แตกกอแน่น หน่อใหญ่ ต้ังตรง 
ใบหนาสีเขียวเข้ม ร่องโคนใบขาว กาบใบออกสีขาวนวล ออกดอกช้าบางแห่งใน 2 ปีแรกจะยังไม่ออก
ดอกหรือมีเปอร์เซ็นต์ออกดอกน้อย ดอกสีม่วง ช่อดอกเล็กกว่าสายพันธ์ุราชบุรี ในสภาพธรรมชาติออก
ดอกช่วงปลายธันวาคมถึงมกราคม เป็นหญ้าแฝกสายพันธ์ุเดียวที่มีลักษณะ ต้น กอ หน่อ และใบใหญ่
กว่าพันธ์ุอ่ืนๆ ให้นํ้าหนักพืชสดสูง 
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3.4.2.2 ประเภทหญ้าแฝกหอมหรือแฝกลุ่ม 
1. สายพันธ์ุศรีลังกา (V4) 

เจริญเติบโตดีในสภาพพ้ืนที่เป็นดินลูกรังอากาศหนาวเย็น มีร่มเงา  
แตกกอ 10 ต้นต่อกอ เส้นผ่าศูนย์กลางกอ 11 เซนติเมตร สูง 101 เซนติเมตร แตกกอค่อนข้างหลวม 
หน่อกลม ยืดปล้องเร็ว โคนกอเล็ก ทรงพุ่มกาง ใบสีเขียวเข้ม ท้องใบขาว ใบแก่ค่อนข้างเล็กท้องใบ 
มีสีขาวน้อยใกล้เคียงไปทางด้านใบหญ้าแฝกดอน ดอกสีม่วง เริ่มออกดอกเม่ืออายุประมาณ 1 เดือน 
หลังจากที่ปลูก ขยายพันธ์ุง่าย ในสภาพที่มีความช้ืนสูง แสงน้อย จะไม่ต้านทานโรคโคนเน่า 

2. สายพันธ์ุกําแพงเพชร 2 (V9) 
เจริญเติบโตดีในสภาพพ้ืนที่เป็นดินทรายถึงดินลูกรัง แตกกอ 18 ต้น 

ต่อกอ เส้นผ่าศูนย์กลางกอ 8 เซนติเมตร สูง 94 เซนติเมตร แตกกอค่อนข้างหลวม หน่อกลมค่อนข้าง
เล็ก ยืดปล้องเร็ว ทรงพุ่มกาง ใบสีเขียวเข้ม ท้องใบสีขาว ดอกสีม่วงแดง ออกดอกเมื่ออายุประมาณ
ครึ่งเดือนหลังจากปลูก ต้นโตปล้องจะไม่ตรง ให้นํ้าหนักสดสูง ให้คุณค่าทางอาหารสัตว์ดีกว่าสายพันธ์ุ
อ่ืนๆ ทั้งในด้านปริมาณโปรตีน วัตถุแห้งที่ย้อยได้ อายุตัด 4 สัปดาห์ ( มีโปรตีน 5.2% นํ้าหนักแห้ง ) 

3. สายพันธ์ุสุราษฎร์ธานี (V23) 
เจริญเติบโตในสภาพพ้ืนที่เป็นดินร่วนเหนียวและดินลูกรัง แตกกอ 22 

ต้นต่อกอ เส้นผ่าศูนย์กลางกอ 13 เซนติเมตร สูง 108 เซนติเมตร แตกกอหลวม หน่อกลมอวบ  
ยืดปล้องเร็ว ทรงพุ่มกลางมาก ใบสีเขียวอ่อน ท้องใบสีขาว ดอกสีม่วงแดง ออกดอกเมื่ออายุประมาณ 
1 เดือน หลังจากปลูก  

4. สายพันธ์ุสงขลา 3 (V38) 
เจริญเติบโตดีในสภาพพื้นที่เป็นดินร่วนเหนียว ทรายถึงลูกรัง แตกกอ 

24 ต้นต่อกอ เส้นผ่าศูนย์กลางกอ 13 เซนติเมตร สูง 112 เซนติเมตร แตกกอหลวม หน่อกลมอวบ  
ยืดปล้องเร็ว ใบสีเขียวอ่อน ท้องใบขาว ดอกสีม่วงแดง ออกดอกเม่ืออายุประมาณ 1 เดือนคร่ึง 
หลังจากปลูก 

ในทางปฏิบัติ ได้นําทั้ง 10 สายพันธ์ุไปใช้ขยายผลในภาคต่างๆ ตาม
แผนงานพัฒนาของกรมที่ดินในช่วงปี 2536 และ 2537 และได้มีการประชุมหาข้อสรุปสายพันธ์ุที่
เหมาะสมสําหรับภาคต่างๆ มีดังต่อไปนี้ 

ภาคเหนือ สายพันธ์ุที่เหมาะสมคือ ศรีลังกา นครสวรรค์ กําแพงเพชร 1  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สายพันธ์ุที่เหมาะสมคือ ร้อยเอ็ด สงขลา 3  
ภาคกลางและภาคตะวันออก สายพันธ์ุที่เหมาะสมคือ ประจวบคีรีขันธ์ 

ราชบุรี กําแพงเพชร 1 กําแพงเพชร 2 สุราษฎร์ธานี และสงขลา 3 ที่สามารถขึ้นได้ในสภาพดินเค็ม คือ 
ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์  

ภาคใต้ สายพันธ์ุที่เหมาะสมคือ สงขลา 3 และสุราษฎร์ธานี 
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3.4.2.3 สายพันธ์ุอ่ืนๆ 
การเก็บรวบรวมพันธ์ุหญ้าแฝกนอกจากกรมพัฒนาที่ดินแล้ว ยังมีส่วน

ราชการและหน่วยงานอ่ืนเก็บรวบรวมด้วย เช่น โครงการหลวงเกษตรที่สูง โดยสํานักงานพัฒนาที่ดิน 
ที่สูง และประชาสงค์เคราะห์ชาวเขาใช้พันธ์ุแม่ลาน้อย และปางมะผ้า ซึ่งเป็นหญ้าแฝกหอม  
ชาวกะเหร่ียงปลูกและใช้ประโยชน์ด้านสมุนไพรมานานแล้ว มีลักษณะลําต้นโต กอสูงเช่นเดียวกับ 
สายพันธ์ุแม่ฮ่องสอน (V2) ซึ่งเก็บจากอําเภอขุนยวมที่ระดับสูงจากนํ้าทะเลประมาณ 700 เมตร 
โครงการดอยตุงเก็บพันธ์ุหญ้าแฝกจากหลายท้องที่ เช่น อําเภอพิมาย อยุธยา สุราษฎร์ธานี และ
ขยายพันธ์ุสุราษฎร์ธานี ใช้ปลูกในพ้ืนที่โครงการซึ่งมีช่ือพ้องกับสายพันธ์ุสุราษฎร์ธานี (V23) ของ 
กรมพัฒนาที่ดินซึ่งเก็บมาจากอําเภอพระแสง ส่วนพันธ์ุสุราษฎร์ธานีของโครงการดอยตุงน้ันเอามาจาก
ศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานีซึ่งมีการนําเข้ามาจากมาเลเซีย เพ่ือศึกษาการใช้ประโยชน์ของรากหญ้าแฝก
ในด้านสมุนไพร 

การทดสอบสายพันธ์ุหญ้าแฝกเพ่ือใช้บนพ้ืนที่สูง ซึ่งมีอากาศหนาวเย็น
ท้องฟ้าเปิดด้วยเมฆ หมอกในฤดูฝน และหมอกควันในฤดูแล้ง ความเข้มของแสงน้อย น้ันยังไม่ได้
ดําเนินการ แต่จากการสังเกตพบว่าพันธ์ุพ้ืนเมืองจากอําเภอขุนยวม หรือสายพันธ์ุแม่ฮ่องสอน (V2) มี
การเจริญเติบโต และต้านทานโรคโคนเน่าและโรคขอบใบไหม้ในพ้ืนที่ปางตอง ส่วนพันธ์ุศรีลังกา 
ไม่ต้านทานต่อโรคดังกล่าว ซึ่งเข้าใจว่าหญ้าแฝกอ่อนแอเนื่องจากได้รับแสงแดดน้อย โรคจึงเข้าทําลาย
ได้ง่ายซึ่งแตกต่างจากพันธ์ุท้องถิ่น กรณีดังกล่าวจึงน่าจะใช้พันธ์ุท้องถ่ินที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 
ที่สูง เช่น สายพันธ์ุแม่ฮ่องสอน (V2) พันธ์ุแม่ลาน้อย หรือ ปางมะผ้า หรือพันธ์ุอ่ืน ซึ่งสํานักงานพัฒนา
ที่ดินที่สูงได้ทําการคัดเลือกไว้ เช่น อาจมีพันธ์ุที่นํามาจากต่างประเทศ เช่น บราซิล กัวเตมาลา 

3.4.2.4 พันธ์ุหญ้าแฝกที่นําเข้าจากต่างประเทศ 
จากการสืบประวัติได้มีการนําหญ้าแฝกหอมจากต่างประเทศเข้ามาหลาย

พันธ์ุ เช่น พันธ์ุอินโดนีเซีย ซึ่ง เอฟ เอ โอ นําเข้ามาขยายพันธ์ุโดยการเพาะเลี้ยงเน้ือเย้ือที่ภาควิชา
พฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือใช้ปลูกในพ้ืนที่โครงการจังหวัดชัยภูมิ 
เมื่อปี 2534 ก่อนหน้าน้ีกรมพัฒนาที่ดินได้รับพันธ์ุจากศรีลังกา ปลูกรักษาพันธ์ุไว้ที่สํานักงานพัฒนา
ที่ดินเขต 6 จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาโครงการปลูกป่าเขาค้อนําพันธ์ุอินเดียเข้ามากจากบังกาลอร์ 
ในต้นปี 2535 และได้แพร่พันธ์ุไปยังโครงการดอยตุง และสถานีพัฒนาที่ ดินจังหวัดเพชรบูรณ์  
เมษายน 2535 มีการประชุมสัมมนาหญ้าแฝกที่กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย มีการนําพันธ์ุมาเลเซีย
จาก ดร. พี.เค. ยูน เข้ามาหลายหน่วยงาน เช่น โครงการหลวงเกษตรที่สูง และในระยะใกล้กันน้ัน
สํานักงาน กปร. สั่งหญ้าแฝกหอมพันธ์ุอินเดียส่งมาจากนิวเดลลี ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้ขยายพันธ์ุส่ง 
ไปยังศูนย์ขยายพันธ์ุ 20 แห่ง ทั่วประเทศ โดยใช้รหัส DLD EXT. 09 และจากการเดินทางไปดูงาน 
ของอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเรื่องเกษตรธรรมชาติที่ฟาร์มโอฮีโต๊ะ ประเทศญี่ปุ่น จึงได้นําพันธ์ุหญ้าแฝก
มาจากญ่ีปุ่น ซึ่งได้ขยายพันธ์ุและรักษาพันธ์ุอยู่ที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดราชบุรีนอกจากนี้ยังมีพันธ์ุ
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จากบราซิล ซึ่งธนาคารโลกโดย ดร.วีระชัย ณ นคร นําเข้ามา และในช่วงปลายปี 2536 ธนาคารโลก 
โดย ดร.อาร์.จี.กริมชอว์ ได้นําพันธ์ุหญ้าแฝกหอมหลายพันธ์ุจากทวีปอเมริกาใต้ มาให้โครงการหลวง
เกษตรที่สูงซึ่งสํานักงานพัฒนาที่ ดินที่สูง กรมพัฒนาที่ดิน ดูแลและขยายพันธ์ุเช่น พันธ์ุบราซิล 
กัวเตมาลา และฟิจิจากเกาะฟิจิ อย่างไรก็ตามพันธ์ุต่างๆ จากประเทศเหล่าน้ียังไม่มีรายงานว่ามี
การศึกษาเปรียบเทียบพันธ์ุว่าเหมาะสมกับประเทศไทยหรือไม่อย่างไร แต่เท่าที่สังเกตความสนใจ 
หญ้าแฝกหอมจากต่างประเทศจะเน้นทางด้านความหอมของรากเพ่ือสกัดเอานํ้ามันหอมระเหย เพ่ือ
ศึกษาวิจัยด้านสมุนไพรเคร่ืองหอม และสารป้องกันและกําจัดศัตรูพืช ซึ่งหากจะใช้ประโยชน์จากราก
เพ่ือสกัดนํ้ามันหอมระเหยแล้ว เทคนิคการปลูกเพ่ือเอารากเป็นปริมาณมากและสะอาดน้ันจะต้องมี
เคร่ืองปลูกพิเศษง่ายต่อการเก็บเกี่ยวราก เช่น เทคโนโลยีพ้ืนบ้านของกะเหร่ียงโดยปลูกบนกระบอกไม้
ไผ่ที่ทะลุปล้อง แล้วใส่ดินร่วน ซึ่งกระบอกไม้ไผ่ทางภาคเหนือ เช่น จังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน โตมาก 
เส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 6 น้ิว โดยนํากระบอกไม้ไผ่มาเรียงเป็นแถวในหุบ ตัดให้มีความยาว
มากกว่า 1 เมตรได้ หลังจากรากหญ้าแฝกเต็มกระบอกไม้ไผ่แล้วแกะออก นําไปล้างนํ้าจะได้รากยาว
และสะอาด 

3.4.3  การเรียกช่ือหญ้าแฝก 
หน่วยงานต่างๆ ได้มีการรวบรวมหญ้าแฝกจากแหล่งต่างๆ และเรียกช่ือ 

ตามสถานท่ีๆ เก็บมา เช่น อําเภอ จังหวัด แต่ก็มีปัญหาว่าช่ือเหล่าน้ันควรจะใช้คํานําหน้าอย่างไรจึงจะ
ถูกต้องตามหลักการ เรียกช่ือทางอนุกรมวิธาน เช่น ควรจะใช้คําว่าพันธ์ุ สายพันธ์ุ สายต้น แหล่งพันธ์ุ 
กลุ่มพันธ์ุ ฯลฯ ซึ่งหญ้าแฝกในประเทศไทยหากเรียกตามชนิด (species) นักพฤกษศาสตร์ สรุปว่ามี
เพียง 2 ชนิด คือ หญ้าแฝกหอมและหญ้าแฝกดอน แต่ถ้าต้องการจําแนกแต่ละชนิดให้ละเอียดลงไปอีก
ตามลักษณะเด่น ( phenotype ) ที่แตกต่างกันไปตามพ้ืนที่หรือระบบนิเวศน์แล้วจะใช้คําว่าอะไร ซึ่ง
ได้มีการประชุมสัมมนาโครงการหญ้าแฝกฯ ของ กปร. สองครั้งที่เชียงราย เมื่อปลายปี 2536 และที่
ชะอํา เพชรบุรี เมื่อกลางปี 2537 กล่าวถึงเร่ืองน้ี และเห็นว่าน่าจะใช้คําว่า “กลุ่มพันธ์ุ” นอกจากน้ี 
การเรียกหญ้าแฝกซึ่งมีคําว่าหญ้านําหน้ามีปัญหาในทางปฏิบัติหรือขยายผลซึ่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริม  
กรมส่งเสริมการเกษตรเห็นว่าน่าจะตัดคําว่าหญ้าออก เน่ืองจากเกษตรกรคุ้นเคยกับหญ้าซึ่งเป็นวัชพืช
จึงไม่ประสงค์ที่จะนําหญ้าแฝกไปปลูกในพ้ืนที่เพาะปลูกซึ่งจะมีปัญหากระจายพันธ์ุเป็นวัชพืชได้ เช่น 
หญ้าขจรจบ หญ้าเนเปียร์เล็ก ( Thin Napier ) หญ้าศาสตร์ ซิกแนล ซีตาเรีย และลูซี่ เป็นต้น แม้ว่า
จะส่งเสริมให้ปลูกเป็นพืชอาหารสัตว์แต่ก็กระจายพันธ์ุเป็นวัชพืชได้ 

ในด้านการกระจายพันธ์ุเป็นวัชพืช รวมทั้งเป็นแหล่ง ( host ) อาศัยของโรคแมลง
และวัชพืชอ่ืนซึ่งจะติดตามมายังแหล่งเพาะปลูกก็ได้แลกเปล่ียนข้อมูลกับนักวิชาการสาขาเหล่าน้ัน เช่น 
กองพฤกษศาสตร์และวัชพืช ซึ่งจะต้องติดตามการศึกษาค้นคว้าต่อไป (วิทูร ชินพัน. 2542) 
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3.5  ประโยชน์จากหญ้าแฝกในลักษณะอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากหญ้าแฝกที่ปลูกเป็นแนวขวางความลาดชันของพื้นที่ เสมือนหน่ึง 

เป็นกําแพงที่มีชีวิต กักก้ันการศูนย์เสียหน้าดินและช่วยในการอนุรักษ์นํ้าในดิน ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์
หลักของหญ้าแฝกแล้ว ใบและต้นส่วนเหนือดินของหญ้าแฝกจะมีส่วนประกอบของเย่ือใยและคุณค่า
เพียงพอต่อโภชนะอาหารสัตว์ ต้นหญ้าแฝกที่โตเต็มที่ 1 ปีขึ้นไป จะมีการแตกกอเพ่ิมข้ึนมากมาย  
ใบแผ่ขยายเรียวยาววัดได้เฉลี่ย 100-150 ซม. ใบและต้นหญ้าแฝกเหล่าน้ี คนไทยได้นํามาใช้มุงหลังคา
เป็นเวลาช้านาน ให้ความร่มเย็น คงทน และมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ในปัจจุบันได้มีการศึกษาที่จะนํา 
ใบหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์ด้านอ่ืนๆ กันมากขึ้น ทั้งน้ีเพราะ 

1. ต้องการให้เกษตรกรเห็นความสําคัญและยอมรับหญ้าแฝก เมื่อปลูกเพ่ือให้รากช่วย
อนุรักษ์ดินและน้ําแล้วส่วนใบยังมีคุณค่าและเป็นประโยชน์อ่ืนๆ  

2. การตัดใบหญ้าแฝกเป็นคร้ังคราวจะช่วยให้การเจริญเติบโตเพ่ิมมากขึ้น 
3. เป็นการส่งเสริมอาชีพศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้าน 
จากเหตุผลดังกล่าว ได้มีการนําใบของหญ้าแฝกมาใช้ประดิษฐ์เป็นวัสดุเพ่ือความสวยงาม 

พบว่า มีผู้นําใบหญ้าแฝกไปเป็นวัสดุสําหรับเพาะเห็ดและวัสดุเพาะดังกล่าวหลังจากเก็บดอกเห็ดแล้ว
จะมีคุณค่าใช้เป็นปุ๋ยหมักบํารุงดินได้ดี 

หญ้าแฝกเป็นพืชที่สะสมนํ้ามันไว้ที่ส่วนราก คนไทยสมัยก่อนใช้รากหญ้าแฝกเป็นเคร่ือง
หอมอบเสื้อผ้าและผสมกับนํ้ามันเป็นเคร่ืองให้เกิดกลิ่นหอม และยังคงใช้รากหญ้าแฝกเป็นสมุนไพร
รักษาโรคได้หลายชนิด ในปัจจุบัน นํ้ามันหอมระเหยคุณภาพดีที่สกัดได้จากรากหญ้าแฝก ได้ถูก
นํามาใช้ผลิตเป็นนํ้าหอมในหลายๆ ประเทศ สําหรับประเทศไทย ได้มีการรณรงค์การพิทักษ์รักษา
สภาพแวดล้อมด้วยการลดการใช้สารเคมีที่เป็นพิษ และป้องกันมิให้เกิดมลภาวะปนเปื้อนลงในนํ้าและ
สิ่งปริโภคนํ้ามันจากรากหญ้าแฝกเป็นสารสกัดที่มีความบริสุทธ์ิ ปราศจากความเป็นพิษจึงสามารถ 
ใช้ประโยชน์ในเชิงพืชสมุนไพรได้ พิศิษฐ์ (2536) รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับหญ้าแฝกในศูนย์
ศึกษาพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 6 ศูนย์ สรุปได้ว่า ประโยชน์ของหญ้าแฝกนอกจาก 
จะนําไปใช้ในงานอนุรักษ์ดินและนํ้าแล้ว ยังสามารถนําใบไปให้สัตว์เลี้ยงกินในลักษณะสด และหมัก 
ตัดใบมาวางเป็นตับแฝกมุงหลังคา สานเป็นเสื่อ ตะกร้า พัด ห้อยหน้าต่าง และใช้เป็นยาสมุนไพร 
แก้ท้องอืด ซึ่งตรงกับในรายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก  
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริของสํานักงาน กปร. (2536) ดังน้ัน จากท่ีกล่าวมา สามารถสรุปได้ว่า ทุก
ส่วนประกอบของหญ้าแฝกจะมีประโยชน์ต่อชีวิตประจําวันของคนไทยอย่างกว้างขวาง ดังเช่น
ประโยชน์ดังต่อไปนี้ 

3.5.1 การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกในด้านการเกษตร 
3.5.1.1 การใช้ประโยชน์จากต้นและใบหญ้าแฝกเป็นอาหารสัตว์ 
3.5.1.2 การใช้ประโยชน์จากต้นและใบหญ้าแฝกเป็นวัสดุเพาะเห็ด 
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3.5.1.3 การใช้ประโยชน์จากต้นและใบหญ้าแฝกเป็นปุ๋ยหมักและพืชคลุมดิน 
3.5.2 การใช้ประโยชน์จากต้นและใบหญ้าแฝกเป็นวัสดุมุงหลังคา 
3.5.3 การใช้สกัดจากหญ้าแฝกเป็นเคร่ืองหอม 
3.5.4 การใช้ประโยชน์จากรากหญ้าแฝกเป็นเคร่ืองยาสมุนไพร 
3.5.5 การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกในการพิทักษ์สภาพแวดล้อม 

3.5.5.1 การใช้สารสกัดจากรากหญ้าแฝกป้องกันกําจัดเห็บในโคนม  
3.5.5.2 การใช้หญ้าแฝกควบคุมการงอกของพืชโดยอาศัยผลทางอะเลโลพาติก 

3.5.6  การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกในด้านศิลปหัตถกรรม 
นอกจากใบของหญ้าแฝกได้นํามาใช้ประโยชน์เป็นวัสดุมุงหลังคาและประโยชน์

อ่ืนๆ รวมทั้งส่วนรากของหญ้าแฝก สามารถนํามาใช้ในการเป็นเครื่องหอมและเคร่ืองยาสมุนไพร
ดังกล่าวมาแล้วน้ัน จากการตรวจเอกสารและบันทึกย้อนหลังไปเป็นระยะยาวนาน ยังไม่ปรากฏว่า 
ได้มีการใช้ส่วนใบและรากของหญ้าแฝกมาประดิษฐ์ในเชิงศิลปหัตถกรรม 

เมื่อมีการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเพ่ืออนุรักษ์ดินและน้ําตามแนวพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทําให้นักวิชาการและผู้เก่ียวข้องทั้งหลาย พยายามที่จะส่งเสริมให้
เกษตรกรได้เห็นประโยชน์และยอมรับในการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือลดการสูญเสียหน้าดินและนํ้า 
ให้กว้างขวาง โดยการโน้มน้าวและเหน่ียวนําให้เกษตรกรเห็นความสําคัญด้านอ่ืนๆ อาทิเช่น การใช้
ประโยชน์เพ่ือเสริมรายได้ โดยการนําใบของหญ้าแฝกมาประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้และเคร่ืองประดับ 
ในอาคารบ้านเรือนและทําผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดับจากใบหญ้าแฝกเป็นต้น ส่วนรากของหญ้าแฝก
ยังคงเป็น “สิ่งต้องห้าม” ในการรณรงค์เพ่ือการใช้ประโยชน์ด้านอ่ืน ทั้งน้ีเพราะเป็นผลในทางลบกับ
ประโยชน์หลักของการอนุรักษ์ดินและนํ้า ซึ่งในต่างประเทศโดยเคยประสบความเสียหายและล้มเหลว
มาแล้ว 

ศูนย์บําบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้เสพติดในโครงการพัฒนาดอยตุง จ.เชียงราย 
และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ รวมท้ังหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการรณรงค์
การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก เช่น กรมพัฒนาที่ดิน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น ได้นําใบ
หญ้าแฝกแห้งมาประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรม สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ ดังน้ี 

3.5.6.1 กลุ่มหัตถกรรมไม้ดอก ได้แก่ ช่อดอกไม้ใบแฝก และตะกร้าดอกไม้ 
3.5.6.2 กลุ่มหัตถกรรมเคร่ืองประดับกาย ได้แก่ หมวก และเข็มขัด 
3.5.6.3 กลุ่มหัตถกรรมเครื่องประดับบ้าน ได้แก่ กรอบกระจก กรอบรูป พัด 

กล่องใส่กระดาษชําระ และตะกร้าใส่ของใช้ 
3.5.6.4 กลุ่มหัตถกรรมหุ่นจําลอง ได้แก่ ตุ๊กตารูปคน และตุ๊กตารูปสัตว์ เป็นต้น 
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สําหรับรากหญ้าแฝกที่มีกลิ่นหอม ได้นํามาประดิษฐ์เป็นพัด และไม้แขวนเสื้อ 
นอกจากน้ียังนํามาใช้ผสมรวมกับใบ และดอกไม้อบแห้งเป็นบุหงาอีกด้วย 

จากประโยชน์ ใน เชิงศิลปหัตถกรรมดังกล่าว สามารถจะนํามาส่ งเส ริม 
ให้เป็นอุตสาหกรรมพ้ืนบ้านได้ ซึ่งจะต้องมีการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเช่นเดียวกับการปลูกพืชชนิด
อ่ืนๆ ที่ไม่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์ดินและนํ้า และจะต้องมีการปฏิบัติดูแลรักษา เพ่ือการเพิ่มผลผลิต
และคุณภาพ และมีการจัดการด้านการตลาดให้เกษตรกรมีรายได้เสริมในชีวิตประจําวันด้วย  
(ราเชนทร์ ถิรพร. 2547) 

 
3.6  การใช้ประโยชน์จากใบหญ้าแฝกสําหรับงานศิลปะหัตกรรม 

ชนิดของหญ้าแฝกที่มีใบเหมาะสมจะนํามาทํางานหัตถกรรม เป็นกลุ่มหญ้าแฝกหอม 
ได้แก่ สายพันธ์ุสุราษฎร์ธานี  สงขลา 3  ศรีลังกา  กําแพงเพชร 2 และได้พบสายพันธ์ใหม่เพ่ิมข้ึนอีก 
คือ ห้วยหวาย  ซึ่งมีใบกว้าง และนิ่ม  และสายพันธ์ุศรีลังกาเข้าค้อ  เป็นต้น  ลักษณะใบของ 
หญ้าแฝกหอมน้ีจะมีใบมันและยาวเมื่อโดนนํ้าใบจะนิ่ม  จึงเหมาะแก่การทํางานหัตถกรรม   

งานหัตถกรรมท่ีสามารถใช้ใบหญ้าแฝกมาประดิษฐ์ได้แก่  งานหัตถกรรมประเภท 
เคร่ืองจักสานซึ่งเป็นงานหัตถกรรมที่นิยม และใช้ได้ทุกสถานท่ี  ทุกโอกาส  อีกทั้งยังสามารถผลิต 
เป็นของใช้ได้หลากหลาย  เช่นทําเป็นตะกร้า และภาชนะ  เคร่ืองใช้ตกแต่งบ้าน  เครื่องประดับ  
เคร่ืองใช้สํานักงาน เป็นต้น 

3.6.1  วิธีการเตรียมใบหญ้าแฝกก่อนนํามาสาน  
วิธีการเตรียมใบหญ้าแฝกก่อนนํามาสาน มีวิธีการเตรียมที่ง่าย และสะดวกโดย 

นําใบหญ้าแฝกไปตากแดด อาจตากบนตะแกรงยกพ้ืน เพ่ือให้อากาศถ่ายเทด้านล่างได้ด้วยก็จะทําให้
แห้งเร็วย่ิงขึ้น ซึ่งใช้เวลาตาก 3-6 วัน หลังจากนี้ก็นํามาจักให้ได้ขนาดตามต้องการ โดยก่อนนํามาสาน
น้ันควรจะต้องนําหญ้าแฝกมาแช่นํ้า หรืออาจจะลูบด้วยนํ้าที่ใบแฝกในขณะสานก็ได้ ทั้งน้ีจะช่วยให้ 
ใบแฝกนิ่ม และไม่บาดมือ 

3.6.2  เทคนิคการทําให้ใบหญ้าแฝกน่ิมขึ้น และเหนียว มีวิธีดังน้ี 
3.6.2.1 ตัดแฝกที่มีอายุใบ (กรณีนําไปทําเคร่ืองจักสาน) ใช้หญ้าแฝกอายุไม่เกิน  

1 เดือน 30 วัน โดยตัดจากโคนสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตร 
3.6.2.2 นําใบหญ้าแฝกที่ ตัดแล้วมามัดด้วยหนังยาง หรือเชือก มัดทางด้าน 

ปลายใบให้เป็นกําเพ่ือสะดวกในการหยิบจับ 
3.6.2.3 นําใบหญ้าแฝกที่มัดแล้วไปต้มนานประมาณ 15 - 20 นาที เพ่ือให้ 

หญ้าแฝกน่ิม และเหนียวมากกว่าเดิม 
3.6.2.4 นําใบหญ้าแฝกที่ต้มแล้วไปแขวนเพ่ือให้นํ้าหยด หรือเรียกว่าสะเด็จนํ้า

การนําใบหญ้าแฝกไปต้มจะทําให้หญ้าแฝกน่ิม และมีความเหนียวมากกว่าเดิม  
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3.6.3  เทคนิคการเตรียมใบหญ้าแฝกโดยการอบกํามะถัน    
นําใบหญ้าแฝกที่คัดเลือกแล้วไปจุ่มนํ้าแล้วใส่ลงโอ่งใบใหญ่วางไปรอบๆโอ่ง 

ให้เป็นวง  และมีรูตรงกลาง นําก้อนถ่านที่ติดไฟแล้วใส่ลงกระป๋องแล้วนําไปวางลงตรงกลางโอ่ง เอา
กํามะถันใส่ลงไปแล้วรีบปิดฝาด้วยกระสอบ เมื่อครบ 12 ช่ัวโมงนําขึ้นมาผึ่งลมให้แห้งแล้วนําไปทําเป็น
ผลิตภัณฑ์ตามต้องการ 

 

 
 

ภาพท่ี 2 ภาพเทคนิคการเตรียมใบหญ้าแฝกโดยการอบกํามะถัน 
 
3.6.4  การย้อมสีหญ้าแฝก 

3.6.4.1 การย้อมสีเคมี (สีสําเร็จรูป) 
1. ต้มนํ้าให้เดือด นําแก้วที่ใช้ผสมสีมาใส่น้ําพอประมาณ แล้วเทสีลงไป 

จากน้ันคนให้ละลาย เมื่อสีละลายในน้ําแล้วใส่เกลือแกลงลงไปจะช่วยทําให้แฝกนุ่ม 
2. นําแฝกที่เตรียมไว้ลงย้อมในภาชนะต้มนานประมาณ 20–30 นาที 

(หมั่นกลับเพ่ือให้หญ้าแฝกมีสีเสมอทั้งกํา) 
3. นําใบหญ้าแฝกที่ต้มไปล้างน้ําสะอาด ล้างสีที่เกาะติดออกให้เกลี้ยง 
4. นําแฝกไปตากให้แห้งแล้วเก็บใส่ถุงป้องกันฝุ่นละออง 

หมายเหตุ  เส้นแฝกบางเส้นสีจะไม่เท่ากันเน่ืองจากไม่ใช้สารฟอกขาว  และขึ้นอยู่
กับความอ่อนแก่ของใบหญ้าแฝก  ซึ่งถือว่าเป็นธรรมชาติของพืชชนิดน้ี 
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ภาพท่ี 3 ภาพเทคนิคการย้อมสีใบหญ้าแฝก 
 

3.6.4.2 การมัดย้อมสีหญ้าแฝก  
การมัดย้อมสีหญ้าแฝก  มีวิธีการทําคล้ายการมัดย้อมผ้ามัดย้อมทั่วไป  

แต่เพียงแค่เปลี่ยนวัสดุการย้อมเป็นหญ้าแฝกแทน  และมีวิธีการย้อมเหมือนกับการย้อมสีแฝกทั้ง 
สีธรรมชาติ และสีเคมี  เพียงแต่ต้องนําแฝกมามัดเป็นกําด้วยเชือกฟางให้แน่น ในแต่ละจุดที่ไม่ต้องการ
ให้โดนสีย้อมแล้วจึงนํากําแฝกที่มัดแล้วลงย้อมตามขั้นตอนการย้อมสีปกติ 

การเตรียมใบหญ้าแฝกที่แห้งแล้วก่อจะนําไปย้อมสี  ควรคัดเลือกใบหญ้า
แฝกที่มีลักษณะใบกว้างสมบูรณ์ไม่แกขาด  แล้วแยกเส้นแฝกที่มีลักษณะอ่อน – แก่, สั้น – ยาว แล้วจึง
นํามามัดเป็นกํา ๆ เพ่ือความสะดวกในการย้อม 

วิธีการเก็บใบ – แบบแห้ง เกี่ยวใบสดอายุไม่เกิน 30 วัน (เพราะโคนใบ
นิ่มและคมขอบใบไม่มาก) รวบโคนใบขนาดเท่ากํามือ มัดรวบบริเวณปลายใบ แขวนห้อยโคนใบ 
ลง ตากแดดประมาณ 3-4 แดด เก็บใบทุกวันและตากแดดใหม่ในวันต่อมาจนแห้งสนิท  

วิธีการเก็บใบ – แบบสด เก็บเก่ียวใบสด และต้มในนํ้าเดือด 20 ลิตร 
(ประมาณ 1 ป๊ีบ) ใส่เกลือเพ่ือให้ใบหญ้าแฝกคงสภาพสีใบสด ไม่เกิน 30 นาที และนําไปตากตาม
ขั้นตอนเหมือนแบบแห้ง และสุดท้ายจัดเก็บโดยห่อใส่ถุงพลาสติกเก็บไว้ใช้ตามต้องการ  
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ภาพท่ี 4 ภาพเทคนิคการย้อมสีใบหญ้าแฝก 
 

3.6.5 เทคนิคการนําคมของใบหญ้าแฝกออกก่อนนําไปทําผลิตภัณฑ์  
3.6.5.1 นําใบหญ้าแฝกที่แห้งแล้วไปชุบนํ้าให้เปียก และสะบัดนํ้าออก 
3.6.5.2 นําหญ้ าแฝกที่ สะเด็ดนํ้าแล้วมาห่อด้วยพลาสติก  หรือกระดาษ

หนังสือพิมพ์ จะทําให้ใบของหญ้าแฝกอ่อนนุ่มขึ้น 
3.6.5.3 ใช้ปลายแหลมของเข็มหมุด กรีดริมด้านที่มีคมพร้อมกันทั้ง 2 ด้านตลอด

ตามแนว ยาวของเส้นตรง 
3.6.5.4 ส่วนของคมหญ้าแฝกที่กรีดออกสามารถนํามาทําผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ได้ เช่น 

ทําตุ๊กตาสัตว์, ดอกไม้ตกแต่ง, คว่ันเกลียว เป็นต้น 
ทั้งน้ีหากต้องการทําผลิตภัณฑ์ให้มีความแข็งแรงควรนําแฝกมาคว่ันเกลียว หรือ

ถักเปียก่อน จึงค่อยนํามาขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์นั้น ๆ จําทําให้ผลิตภัณฑ์มีความคงทนต่อการใช้งาน  
และดูเรียบเนียมน่าใช้ 

 

 
 

ภาพท่ี 5 ภาพแสดงการการถักเปีย หรือคว่ันเกลียวผสมกับการมัดย้อม 
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3.6.6 ขั้นตอนวิธีการการเตรียมหญ้าแฝกในการนําหญ้าแฝกมาสร้างหัตกรรม 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 6 ภาพแสดงขั้นตอนการเตรียมหญ้าแฝก 
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3.6.7  เทคนิคการจัดการกับใบหญ้าแฝกมาสร้างงานผลิตภัณฑ์  
จากเอกสารโครงการรณรงค์และพัฒนาการนําหญ้าแฝกไปใช้ในงานหัตถกรรม 

เรื่องเทคนิคการทําผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก ของสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (กปร.) (2548) ได้กล่าวถึงเทคนิคการทําผลิตภัณฑ์จากใบหญ้า
แฝกไว้ ดังน้ี 

3.6.7.1 เทคนิคการสานจากลายสานจากวัสดุธรรมชาติ แบ่งตามชนิดของเส้นใยที่
นามาสาน 2 ประเภท คือ 

1. ใบหญ้าแฝกที่ค่อนข้างอยู่ตัว และแข็ง เหมาะสาหรับงานสานลาย
พ้ืนฐานดังน้ี  

1.1 ลวดลายพ้ืนฐาน เป็นแมบ่ทการสานทั่วไป มี 6 ลายสาํคัญ คือ 
1.1.1 ลายขัด คือ ลายยก 1 เส้น ข่ม 1 เส้น สลับกันไปเรื่อยไป ใช้

สานกระสอบ ตะกร้า กระบุ้ง ไซ ข้อง 
 

 
 

ภาพท่ี 7 ภาพแสดงลายขัดหน่ึง 
 

1.1.2 ลายสอง ใช้สาน กระชอน กระสอบ 
 

 
 

ภาพท่ี 8 ภาพแสดงลายขัดสอง 
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1.1.3  ลายสาม เป็นลายที่ดัดแปลงเพ่ิมเติมจากลายสอง นิยมสาน
กระสอบ เสื่อ กระบุง 

 
 

ภาพที่ 9 ภาพแสดงลายขัดสาม 
 

1.1.4  ลายตาหลิ่ว หรือ ลายชะลอม ลายชะหมู นิยมใช้ทาํกระเป๋า 
ตะกร้า ชะลอม 

 
 

ภาพท่ี 10 ภาพแสดงลาตาหลิ่ว 
 

1.1.5 ลายขอ เป็นลายสําหรับสานกระด้ง 
 

 
 

ภาพท่ี 11 ภาพแสดงลายขอ 
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1.1.6 ลายบองหยอง นิยมใช้สานทางภาคใต้ เป็นลายของกระด้ง ใช้
เก็บพริก กาแฟ ข้าวเปลือก 

 

ภาพท่ี 12 ภาพแสดงลายบองหยอง 
 

1.2 ลายพัฒนา  เป็นลวดลายท่ีช่างจักสานในอดีต ได้ค้นคิดปรับปรุง
พัฒนามาจากลายพ้ืนฐาน สามารถนําไปใช้กับงานจักสานที่ต่างกันไป บางลวดลายก็เป็นส่วนที่ตกแต่ง
ไปในตัวด้วย ลวดลายที่ปรากฏทั่วไปมี 5 ลวดลาย คือ 

1.2.1 ลายบ้า ใช้สานกระเป๋า ตะกร้า แจง กระชอน 

 
 

ภาพท่ี 13 ภาพแสดงลายบ้า 
 

1.2.2 ลายดีด้าน ใช้สาน ตะกร้า ข้อง 

 
ภาพท่ี 14 ภาพแสดงลายดีด้าน 
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1.2.3 ลายเฉลาเกล็ดเต่า ใช้ทําฝาชี กระเป๋า 
 

 
 

ภาพท่ี 15 แสดงลายเฉลาเกล็ดเต่า 
 

1.2.4 ลายดอกขิง ใช้ทําฝาชี 
 

 
 

ภาพท่ี 16 ภาพแสดงลายดอกขิง 
 

1.2.5 ลายดีหล่ม นิยมใช้เส้นสีสานสลับลาย ลายดีหล่มน้ี ถ้าสานใช้
เส้นควํ่าเข้าหากันเรียกลายหล่มควํ่า ถ้าเส้นหงายออก เรียกลายดีหล่มหงาย 

 
 

ภาพท่ี 17 ภาพแสดงลายดีหล่มควํ่า 
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ภาพท่ี 18 ภาพแสดงลายดีหล่มหงาย 

 
1.3 ลายประดิษฐ์ ลวดลายมีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นและของช่าง

แต่ละคน มักเป็นที่นิยมชมชอบของนักสะสมเคร่ืองจักรสานด้วย ได้แก่ 
 

 
 

ภาพท่ี 19 ภาพแสดงลายดอกจัน 
 

 
 

ภาพท่ี 20 ภาพแสดงลายบัว 
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ภาพท่ี 21 ภาพแสดงลายขัดโครงหวาย 
 

2. ใบหญ้าแฝกที่อ่อนนุ่ม   เหมาะสมสําหรับสานลายพ้ืนบ้านดังน้ี 
2.1 ลายเม็ดแตง ลายทึบ  เป็นลายเบื้องต้น นิยมนํามาขึ้นต้นผลิตภัณฑ์

หลายชนิด เน่ืองจากลายเม็ดแตงมีความแข็งแรงพอประมาณ และมีความสวยงาม นอกจากน้ี ลายเม็ด
แตงสามารถผสมผสาน กับลวดลายอ่ืนได้มากมายเช่นลายหน่ึง ลายสอง ลายนํ้าไหล ลายดอกพิกุล 
ลายตาชะลอม ลายตัวหนอน 
 

 
 

ภาพท่ี 22 ภาพแสดงลายเม็ดแตงหรือลายทึบ 
 

 
 

ภาพท่ี 23 ภาพแสดงการใช้งานของลายเม็ดแตงหรือลายทึบ 
 

นิยมนํามาใช้เป็นลวดลายท่ีมีความแข็งแรงพอสมควรระดับหน่ึง 
แต่ยังต้องใช้หุ่นในการข้ึนรูป ใช้ทํากระเป๋า ถังขยะ กล่องใส่กระดาษชําระ ถาด ตะกร้า โป๊ะโคมไฟ 
เป็นต้น 
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2.2 ลายหนึ่ง เป็นลายเบ้ืองต้นและลายที่นิยมใช้ในเครื่องจักรสานทุก
ชนิด เน่ืองจากเป็นลายที่มีความแข็งแรงตามขนาดหรือความเหนียวแน่นของลายที่นํามาสาน มี
ลักษณะเหมือนลายตาหมากรุก ส่วนใหญ่นํามาทํา กระเป๋า ถังขยะ กล่องใส่กระดาชําระ ที่รองจาน 
พ้ืนรองเท้าแตะ เป็นต้น 

 
ภาพท่ี 24 ภาพแสดงลายถักสานลายหน่ึง 

 

 
 

ภาพท่ี 25 ภาพแสดงการใช้งานของลายลายถักสานลายหน่ึง 
 

2.3 ลายสอง มีพ้ืนฐานลายมาจากลายหนึ่ง คือการข้ามเส้นยืน และ
แนวนอนโดยจะข้าม 2 เส้นยืนต่อ ความเข็งแรงพอสมควร 
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ภาพท่ี 26 ภาพแสดงลายสอง 
 

2.4 ลายสาม คล้ายลายสอง แต่ต่างกันตรงที่การข้ามลายของเส้นแนว
นอนที่ข้าม 3 เส้น ในการสานจะได้ลายทแยงสาม 

 
 

ภาพท่ี 27 ภาพแสดงการถักลายสาม 
 

2.5 ลายนํ้าไหล นิยมนํามาเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ถาด 
โป๊ะโคไฟฟ้า กระเป๋า เป็นต้น 

 
 

ภาพท่ี 28 ภาพแสดงลายนํ้าไหล 
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ภาพท่ี 29 ภาพแสดงการใช้งานของการถักลายนํ้าไหล 
 

2.6 ลายดอกพิกุล เป็นลายตกแต่งเช่นเดียวกับลายนํ้าไหล เป็นลายที่
พันมัดจนมีลักษณะคล้ายดอกไม้ เป็นลายที่มีความโปร่ง มีความอ่อนของลวดลาย เหมาะแก่การนาไป
ใช้ตกแต่งลิตภัณฑ์มากกว่านามาใช้ทาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องการความแข็งแรงนัก   

 

 
 

ภาพท่ี 30 ภาพแสดงลายดอกพิกุล 
 

2.7 ลายตาชะลอม 2 เส้น 3 เส้น 4 เส้น คล้ายการสานชะลอม การนับ
เส้นนับจากเส้นยืนของลายมาสานไขว้กัน โดยจากตัวอย่างมีความแข็งแรงพอสมควร ยิ่งความละเอียด
ของลายมากย่ิงแข็งแรง 
 

 
 

ภาพท่ี 31 ภาพแสดงลายตาชะลอม 2 เส้น 
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ภาพท่ี 32 ภาพแสดงลายตาชะลอม 3 เส้น 
 

2.8 ลายตัวหนอน ลายเกลียว  มาจากลายพื้นฐานเดียวกัน เป็นการผูก
เส้นยืนให้เป็นกลุ่มเดียวกันโดยการผูกเฉียง ถ้าผูกเป็นเส้นคู่เฉียงจะมีลักษณะคล้ายหนอน เรียกว่า ลาย
ตัวหนอน แต่ถ้าผูกให้เป็นเส้นเดียวเรียกว่า ลายเกลียว 

 

 
 

ภาพท่ี 33 ภาพแสดงลายตัวหนอน 
 

 
 

ภาพท่ี 34 ภาพแสดงลายเกลียว 
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2.9 ลายพันข้าม  นิยมใช้ทําผลิตภัณฑ์เป็นลายที่มีความแข็งแรง 
เน่ืองจากกระบวนการสานที่มัดพันเส้นใยในการสานแต่ละคร้ัง สามารถคงรูปได้โดยไม่ต้องมีโครงสร้าง
ด้านใน และสามารถขึ้นรูปได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องอาศัยหุ่นและสามารถขึ้นรูปทรงได้ทุกๆรูปทรง 
โดยไม่มีขีดจํากัด ลวดลายการพันข้ามมีความละเอียดอ่อนใช้ระยะเวลาในการทํานานกว่าลายอ่ืน 
ขนาดลายค่อนข้างเล็ก 

 
ภาพท่ี 35 ภาพแสดงลายพันข้าม 

 

 
 

ภาพท่ี 36 ภาพแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ใช้ลายพันข้าม 
 

2.10 ลายพันไขว้ มีความละเอียดสวยงามอีกรูปแบบหน่ึง ลวดลายนุ่ม 
และแข็งแรง 

 
 

ภาพท่ี 37 ภาพแสดงการพันไขว้ 
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ภาพท่ี 38 ภาพแสดงแผ่นรองจานที่ใช้ลายพันไขว้ 
 

2.11 ลายลูกแก้ว  ใช้วิธีการพันเส้นในแนวนอน โดยพันข้ามเว้นช่อง
เล็กน้อย ทําเป็นลวดลายที่มีความโปร่งและแข็งแรงพอสมควร และลักษณะลวดลายท่ีได้ ดูไม่
ละเอียดอ่อนแต่ใช้เวลาในการจักสานน้อย ขึ้นรูปทรงได้เอง นามาทาผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ตะกร้า ถังขยะ 
กระเป๋า ตะกร้าใส่เสื้อผ้าและฝาปิดที่รองกันร้อนที่โต๊ะ 

 

 
 

ภาพท่ี 39 ภาพแสดงการพันลายลูกแก้ว 
 

  
 

ภาพท่ี 40 ภาพแสดงการใช้งานขอลการสานพันลายลูกแก้ว 
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3.6.7.2 การข้ึนรูปผลิตภัณฑ์   
1. การพัน แบ่งได้ 2 ชนิด คอื 

1.1 การพันข้าม (Lazy Squaw) มีลําดับขั้นตอนดังน้ี 
1. เริ่มพันหัวเส้นเชือก 
2. พันได้มากแล้วงอพับ 
3. พันรวมเข้าด้วยกัน 
4. หักขมวดพันให้ติดกัน 
5. พันขมวดติดกันเป็นก้นหอยใช้เข็มรูโต หรือลวดนํา 

 
ภาพท่ี 41 ภาพการแสดงขั้นตอนการพันข้าม 

 

1.2 การพันไขว้ (Figure Eight) คือการพันข้ามไปมาน้ันเอง  
1. พันหัวเส้นใยที่ต้องการพัน  
2. หักหัวขมวดติดกัน  
3. พันขมวดให้ติดกันเป็นก้นหอยด้วยวิธีพันไขว้ 

 
 

ภาพท่ี 42 ภาพการแสดงขั้นตอนการพันไขว้ 
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2. การตีเกลียว (Screw Thread) เป็นการเพ่ิมความเหนียว ความแข็งแรง
ให้แก่เส้นใยก่อนนําไปถัก สานขึ้นรูปต่อไป เมื่อตีเกลียวแลว้จะคล้ายเชือกจากเส้นใยธรรมชาติ 

2.1.   ตีเกลียวด้วยมือ ขว้ันเป็นเกลียวเล็ก ใช้กับงานที่มีความประณีต 
2.2.   ตีเกลียวด้วยมือ ขนาดกลาง ใช้กับงานละเอียดปานกลาง และ

ต้องการความแข็งแรงเพ่ิมขึน้ 
2.3. ตีเกลียวด้วยมือขนาดใหญ่ ใช้เป็นสายกระเป๋า หรืออาจใช้ในการ

สานทําเฟอร์นิเจอร์ 
2.4. ตีเกลียวด้วยเครื่องหมุนด้วยมือ เครื่องน้ีประสิทธิภาพไม่ค่อยดีนัก 

เพราะจะทําให้เกลียวไม่สม่ําเสมอ ควบคุมยาก 
 
 

   
 

ภาพท่ี 43 ภาพแสดงขั้นตอนการตีเกลียวตีเกลียวด้วยมือ 
 

 
 

ภาพท่ี 44 ภาพแสดงขั้นตอนการตีเกลียวเครื่องหมุนด้วยมือ 
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ภาพท่ี 45 ภาพแสดงแฝกขว้ันขนาดต่าง ๆ  
 

3. การสาน (Planit) เช่นลาย 1 ลาย 2 
 

 
ภาพท่ี 46 ภาพแสดงการสานลาย 1 

 
4. การผูก (Knots) เช่นการผูกรูปถุง รูปเปลญวน 

 

 
 

ภาพท่ี 47 ภาพแสดงการผูก 
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5. การทอ (Weaving) ได้แก่ การทอเป็นผนื 
 

 
 

ภาพท่ี 48 ภาพแสดงการทอ 
 

6.  การถักสานลายเปีย 
 

 
 

ภาพท่ี 49 ภาพแสดงการถักสานลายเปีย 
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ภาพท่ี 50 ภาพแสดงผลิตภัณฑ์จากการถักสานลายเปีย 
 

7. แฝกท่อน 
 

     
 

ภาพท่ี 51 ภาพแสดงลักษณะของแฝกท่อน 
 

      
 

ภาพท่ี 52 ภาพผลิตภัณฑ์ทีท่ําจากแฝกท่อน 
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8. แฝกตับ 
 

     
 

ภาพท่ี 53 ภาพแสดงลักษณะของแฝกตับ 
 

9. การบิดเกลียว  
 

 
 

ภาพท่ี 54 ภาพแสดงลักษณะของการบิดเกลียว 
 

10. การถักมาคาเม่  
 

    
 

ภาพท่ี 55 ผลติภัณฑ์ที่ทําจากเทคนิคการถกัมาคาเม่ 
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11.  การปิดผวิสับย่อย หรือป่นเพ่ืออัดขึ้นรูป 
 

 
 

ภาพท่ี 56 ผลติภัณฑ์ที่ทําจากเทคนิคการปิดผิวสับย่อย หรือป่นเพ่ืออัดขึ้นรูป 
 

12.  การอัดแฝก 
 

  
 

ภาพท่ี 57 ผลติภัณฑ์ที่ทําจากเทคนิคการอัดแฝก 
 

13.  การพัน 
 

   
 

ภาพท่ี 58 ผลติภัณฑ์ที่ทําจากเทคนิคการพัน 
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14.  การพับมว้น 
 

 
 

ภาพท่ี 59 ผลติภัณฑ์ที่ทําจากเทคนิคการพับม้วน 
 

15. การป่ันเย่ือ 
 

    
 

ภาพท่ี 60 ผลติภัณฑ์ที่ทําจากเทคนิคการป่ันเย่ือ 
 

4.  เอกสารที่เก่ียวข้องกับผ้าไหมไทย 
4.1  ความเป็นมาและความสําคัญของผ้าไหมไทย 

การนุ่งห่มด้วยผ้าไหมมีมานานเพียงใด ยังไม่มีใครที่จะสามารถสืบหาเร่ืองได้ชัดเจน 
จนกระทั่งมีการพบหลักฐานยืนยันได้ว่า มนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์เมื่อ 2,500 – 3,500 (วาสนาม 
2528, วิบูลย์, 2530 และ Chessman, 1988 ) มีการทอผ้าขึ้นใช้โดยพบเศษผ้าที่ติดอยู่กับกําไลสําริด
ของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์บ้านเชียงและเศษผ้าไหมซึ่งพบกันที่บ้านนาดี อําเภอหนองหาน จังหวัด
อุดรธานี บ่งบอกว่าประเทศไทยได้มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการทอผ้ามาเป็นเวลานานประมาณ 
3,000 ปี ซึ่งอาจมีการสืบทอดอารยธรรมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม สืบต่อกันมาจาก
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บรรพบุรุษที่อาศัยอยู่ในแถบน้ี มิได้มีการอพยพหรือเคล่ือนย้ายวัฒนธรรมจากแผ่นดินประเทศจีนแต่
อย่างใด ปัจจุบันที่ยอมรับแล้วว่า เมื่อ 5,000 ปีมาแล้วได้มีมนุษย์อาศัยอยู่ในดินแดนแผ่นดินไทย  
(ประโชติ, 2532) โดยพบหลักฐานทางโบราณคดีชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่มีการต้ังอยู่อาศัยเป็น
หลักแหล่ง มีความรู้เรื่องการปลูกข้าว เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 

ในขณะที่หลักฐานทางประวัติศาสตร์ยังไม่แจ้งชัดหรือยืนยันได้ว่าไหมไทยมีแหล่งกําเนิด
อยู่ที่น่ีหรือได้รับการถ่ายทอดจากที่ใด นักวิทยาศาสตร์โบราณคดีก็พยายามเสาะแสวงหาหลักฐานหรือ
ข้อสันนิษฐานทางชีววิทยาและภูมิศาสตร์โดยต้ังข้อสังเกตว่าไหมไทยพันธ์ุพ้ืนบ้านที่เลี้ยงกันมาตั้งแต่
โบราณและยังคงมีเลี้ยงกันอยู่ทั่วไป โดเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือน้ัน เป็นไหมที่มีการพักตัว
ตามธรรมชาติ สามารถฟักออกเป็นตัวได้ปีละหลายครั้ง รังไหมมีรูปร่างเรียวเล็ก หัวท้ายแหลม  
สีเหลือง มีปุยมาก ประมาณร้อยละ 20 แตกต่างกับไหมของจีนในสมัยราชวงศ์เซีย ส่วนลาว กัมพูชา 
เวียดนาม ประเทศเพื่อนบ้านของไทยน้ันมีพันธ์ุไหมพ้ืนเมืองรังสีเหลือง เอกสารในสมัยราชวงศ์โจว  
( Zhou Dynasty ) ประมาณ 579-227 ก่อนพุทธกาลกล่าวว่า ไหมที่เลี้ยงเป็นฟักออกปีละ 2 คร้ัง มี
การลอกคราบ 3 คร้ัง รังสีขาว ในหนังสือ Tshan ShuZ (Treatise on Sericulture) และหนังสือ 
NungShu กล่าวว่า จีนเลี้ยงไหมลอกคราบ 3 ครั้ง รังสีขาว ส่วนทางภาคใต้ของจีนเลี้ยงไหมที่ลอก
คราบ 4 ครั้ง รังสีเหลือง เอกสารโบราณในราชวงศ์จิ้น ระหว่าง พ.ศ. 800-963 กล่าวว่าไหมที่เลี้ยงใน
แถบตังเก๋ียเป็นไหมที่ฟักออกเป็นตัวปีละ 8 ครั้ง ( ฟักออกตลอดปี ) รังบางเล็กปุยมาก เมื่อสาวออกจะ
ได้เส้นไหมที่มีขนาดเล็ก ละเอียด และยังพบไหมชนิดเดียวกันน้ีในเมืองนันยาง ( Nan Yang ) มณฑล
โฮนาน (Honan) และเมืองหลินอ่าย (Lini) มณฑลไกวโจว (Kweichow) ซึ่งเป็นเมืองทางตอนใต้ของ
จีนทั้งสองเมืองทางตอนกลางของแผ่นดินจีนจ่ายภาษีให้รัฐเป็นตัวหนอนไหมที่ฟักออก ปีละ 3 คร้ัง  
รังมีสีขาว รูปร่างวงกลม 

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เหล่าน้ีทําให้สรุปได้ว่า พันธ์ุไหมที่ใช้เลี้ยงในภาคกลาง
ของจีนยุคแรกเป็นชนิดที่ฟักออกเป็นตัวปีละ 2 ครั้ง รังกลมสีขาว ส่วนทางภาคใต้ของจีนจะเลี้ยงไหม
พันธ์ุที่ฟักออกตลอดปี รังสีเหลืองมีขนาดเล็ก เส้นใยอ่อนนุ่มเป็นเหลื่อมมัน คุณสมบัติและคุณลักษณะ
เหล่ า น้ี จะมี ความคล้ ายคลึ งกับ พัน ธ์ุไหม พ้ืน บ้ านของไทย  ลาว  เวียดนาม  เขมร  เป็น ต้น  
(จิราภรณ์, 2535)     

นอกจากนี้อุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงไหม สาวไหม และทอผ้าไหมพ้ืนบ้านของไทย เช่น 
กระด้งเลี้ยงไหม จ่อ เหล่ง อัก ไน กี่ มีลักษณะคล้ายคลึงและใกล้เคียงกับอุปกรณ์ที่ใช้อยู่ทางตอนใต้
ของจีนและลาว ทําขึ้นอย่างง่ายๆ เหมาะสมสําหรับการเลี้ยงไหมและทอผ้าในครัวเรือน ซึ่งต่างจาก
ภาคกลางของจีน ซึ่งมีการพัฒนาเป็น  อุตสาหกรรมใหญ่ เพ่ือส่งเป็นสินค้าออก (จิราภรณ์, 2535)  

จะเห็นว่าการเลี้ยงไหมพ้ืนบ้านของชาวไทย โดยเฉพาะในทางภาคอีสานมีความใกล้เคียง
หรือคล้ายคลึงกับการเลี้ยงไหมของชาวจีนตอนใต้ ชาวเวียดนาม ชาวลาว และชาวเขมร สิ่งที่ทํากันอัน
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นําไปสู่การถ่ายทอดหรือเคล่ือนย้ายอารยธรรมการเลี้ยงไหม สาวไหม และทอผ้าไหลมาตามลํานํ้าโขง
จากภาคใต้ของจีนสู่ดินแดนประเทศไทยในปัจจุบัน 

 
4.2  ลักษณะเด่นของผ้าไหมไทย   

ผ้าไหมมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศ ซึ่งความแตกต่างที่เกิดขึ้นน้ันมีตัวแปร
หลายประการเช่น สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ สภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมการดํารงชีพของ
กลุ่มคนในพื้นถ่ินน้ันๆ ทําให้ผ้าไหมในแต่ละประเทศ หรือในแต่ละพ้ืนถ่ินในประเทศเดียวกันเกิดความ
แตกต่างกันออกไป ซึ่งด้วยความแตกต่างกันน้ีทําให้ผ้าไหมในแต่ละท้องที่มีลักษณะเด่น หรือมี
เอกลักษณ์เฉพาะเป็นของตนเอง เช่นเดียวกับผ้าไหมไทยที่มีความสวยงามแตกต่างจากผ้าไหมใน
ประเทศอ่ืนๆ ลักษณะเด่นของผ้าไหมไทยน้ันเกิดจากประวัติที่สั่งสมมายาวนาน ประกอบกับวัตถุดิบ 
และคุณภาพของเส้นใยไหม ทําให้ผ้าไหมไทยมีช่ือเสียงติดตลาดสากล 

4.2.1  ประวัติศาสตร์อันยาวนาน 
สมัยประวัติศาสตร์ จากหลักฐานยุคก่อนประวัติศาสตร์บ้านเชียง ว่ามีการถักและ

ทอผ้าจากเส้นใยพืชและไหมขึ้นใช้แล้ว หรือจากข้อสันนิษฐานที่ว่าจะมีการถ่ายทอดอารยธรรมและ
วัฒนธรรมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม สาวไหมและทอผ้ามาจากชาวจีนทางภาคใต้ตามลํานํ้าโขงมาก็ตาม 
แต่สมบัติอันล้ําค่าน้ี คงได้สืบทอดมาสู่ชีวิตและการเรียนรู้ของผู้คนจากยุคหน่ึง มาสู่ยุคประวัติศาสตร์
อันเป็นยุคที่มีหลักฐานบันทึกถึงเร่ืองราวของไหมมากข้ึน ผ้าไหมได้เข้ามามีบทบาทในการดํารงชีวิต 
เศรษฐกิจ การเมืองและสังคมของมนุษย์มากขึ้นในสมัยที่มีการรวมตัวกันเป็นแว่นแคว้น อาณาจักร
กระจายอยู่ในบริเวณที่เป็นแผ่นดินไทยในปัจจุบัน แต่เป็นที่หน้าเสียดายย่ิงนักที่ศิลปวัฒนธรรมที่ 
บรรพบุรุษของเราได้สร้างสมมานับพันๆ ปีน้ัน  มีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีน้อยมาก 
(ทรงศักด์ิ และซีลแมน, 2531)  

ในสมัยราชวงศ์ฮ่ันตะวันตก (Western Han Dynasty) พุทธศักราช 567-749 มี
การเดินเรือจากคาบสมุทรไลโจว (Lei Zhou) ผ่านเวียดนาม ไทย มาเลเซีย พม่า สุดเส้นทางที่อินเดีย
เพ่ือแลกเปลี่ยนสินค้ารวมทั้งไหมด้วย 

ในสมัยราชวงศ์ถัง มีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศทางเรืออย่างคึกคักในปี พ.ศ. 
1214-1238 หยีจิง (Yi Jing) นักบวชจีน แล่นเรือไปศึกษาภาษาสันสกฤตที่อินเดียพร้อมกันน้ันได้นํา
สินค้าไหมไปจําหน่ายต่างประเทศ พร้อมกับเคร่ืองมือทอผ้าโดยมีช่างไปสอนชาวต่างประเทศด้วย 
สําหรับประเทศไทยได้มีมาแวะที่ปัตตานี (Yafu et al. 1989)  

ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 11-18 จีนเร่ิมแผ่อิทธิพลมาสู่สามเหลี่ยมปากแม่นํ้าแดง
ทางด้านเหนือของเวียดนาม ทําให้เกิดการแบ่งชาวไทยออกเป็นกลุ่มๆ คือ ไทยสยาม ไทยลาว ไทยแดง 
ไทยขาว ไทยดํา ไทยเหนือและไทยใหญ่ได้อพยพหนีมาทางใต้บางกลุ่มลงมาไกลถึงบริเวณประเทศลาว 
ประเทศไทย บริเวณลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยา และประเทศพม่า 
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ปัจจุบันยังพบว่า ชาวไทยลื้อ ชนกลุ่มใหญ่ในสิบสองปันนา มณฑลยูนานมี
ศิลปวัฒนธรรมคลายคลึงกับชาวไทยลื้อในลาวและไทย ดอดด์ (2525) ได้สํารวจชาวไทยในจีนและสรุป
ไว้ทํานองเดียวกันว่า ถิ่นกําเนิดของชนชาติไทยอยู่ทางภาคใต้ของประเทศจีน ปัจจุบันในมณฑลกวางสี
และกวางตุ้งยังคงมีชนเผ่าไทยอาศัยอยู่ แม้นักวิชาการรุ่นใหม่ได้เสนอความคิดว่าชนชาติไทยไม่ได้
อพยพมาจากไหน แต่เป็นเจ้าถิ่นลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยาเดิมอยู่แล้วแต่หลักฐานยืนยันมีน้อยมากจึงไม่ค่อย
เป็นที่ยอมรับกอปรกับมนุษย์ในอาณาจักรทวารวดีประเทศไทยตามจารึกที่นครวัด เรียกว่า “สยาม” 
และในบันทึกของจีนเรียก “เสี่ยน” น่ันมิใช่ชนชาติไทย เป็นพวกท่ีมีชาติพันธ์ุมอญ-เขมร มีผิวสีคล้ํา 
ส่วนชาวไทยมีเช้ือสายมองโกลผิวเหลือง 

ต้ังแต่พุทธศตวรรษที่ 11 ทั้งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและ
บริเวณชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือใต้ไปจนถึงบริเวณสุมาตรามีอาณาจักรที่มีความเจริญทางด้านอารย
ธรรมมีการติดต่อแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและวิทยาการซึ่งกันและกันเรื่อยมานักบวชและพ่อค้าจีน
ซึ่งเดินทางมาถึงอาณาจักรเหล่าน้ีได้บันทึกเรื่องผ้าและลักษณะต่างๆ ของผ้าในแต่ละอาณาจักร เช่น 
ผ้าไหม ผ้าแพร ผ้าปาตี เป็นต้น 

การล่มสลายของอาณาจักรน่านเจ้าในพุทธศตวรรษท่ี 18 ต่อกุบไลข่าน ทําให้ชาว
ไทยอพยพมาต้ังอาณาจักรใหม่ นามว่า อาณาจักรโยนกนครบุรีเชียงแสน (เชียงแสน) อาณาจักร 
หิรัญนครเงินยวง (ดอยตุง เชียงราย พะเยา) อาณาจักรนครศรีธรรมราชและอาณาจักรสุโขทัย 

สมัยสุโขทัย อาณาจักรสุโขทัยมีความเจริญรุ่งเรืองมาเป็นลําดับจากสมัยพ่อขุนศรี
อินทราทิตย์ (พ.ศ. 1780) จนถึงสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 4 (1762-1981) โดยเจริญสูงสุดในสมัยพ่อ
ขุนรามคําแหงมหาราช ราษฎรมีความเป็นอยู่ดีมาก มีเสรีภาพในการดําเนินชีวิตมีการทอผ้าเป็น
อุตสาหกรรมในครัวเรือน จากบันทึกของโจวต้ากวานว่าในปี พ.ศ. 1839 ชาวเสี่ยน (สยาม) ใช้ผ้าไหม
ทอแพรบางๆ สีดําเป็นเคร่ืองนุ่งห่ม ผู้หญิงชาวเลียนน้ันเย็บชุนเป็น 

ยุคน้ีมีการเช่ือมสัมพัธไมตรีกับประเทศจีน พบว่ามีการค้าขายผ้าไหมด้วย โดย 
นักเดินเรือชาวจีนหวางตาหยวน (Wang Dayuan) ในราชวงศ์ย่วนหรือหยวน (Yuan Dynasty  
พ.ศ. 1814-1911) ได้ติดต่อซื้อขายผ้าไหมพิมพ์เขียวกับกรุงสุโขทัย ขณะน้ันชาวจีนเรียกว่า เซียงโกว  
(Xianguo) นอกจากนี้ยังมีการค้าผ้าไหมกบเมืองอ่ืนๆ เช่น ราชบุรี สุพรรณบุรี สงขลา อาณาจักร
ล้านนา (พุทธศตวรรษที่ 18-24) เจริญรุ่งเรืองในสมัยเดียวกันกับกรุงสุโขทัย ชนกลุ่มใหญ่ที่อาศัยอยู่ใน
ดินแดนแถบน้ี คือ ไทยวน (ไทโยนหรือไทโยนก) มีความเจริญรุ่งเรืองในด้านศิลปกรรมการทอผ้าฝ้าย
และผ้าไหม สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์การแต่งกายในอดีตของหญิงชายขาวล้านนา จากจิตรกรรม 
ฝาผนังวิหารวัดภูมินทร์ อําเภอเมือง จังหวัดน่านของชนเผ่าไทด้ังเดิมนับต้ังแต่สมัยพญาเม็งราย 
สร้างเมืองเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. 1839 ในพุทธศตวรรษที่ 19 พญาเม็งรายได้เจริญสัมพันธไมตรีกับ 
พญางําเมืองแห่งแคว้นพะเยาและพ่อขุนรามคําแหงแห่งกรุงสุโขทัย ทําให้ไทยได้มีโอกาสสร้างสรรค์
ศิลปวัฒนธรรมทุกสาขา 
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สมัยอยุธยา ไทยยังได้มีสัมพันธไมตรีทางการค้ากับจีนอย่างต่อเน่ืองจากสมัย
สุโขทัยโดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงปี พ.ศ. 1948-1976 เซ็ง ฮี (Zheng He) นักเดินเรือชาวจีนได้ทําการ
ค้าขายผ้าไหมและสินค้าอ่ืนๆ กับประเทศไทยและประเทศต่างๆ ในเอเชียและอัฟริกา ทุกวันน้ียังมีวัด
สําเภาหรือวัดพนัญเชิงวรวิหารที่สร้างไว้เพ่ือเตือนความทรงจําในการเดินทางมาของ เซ็ง ฮี 
นอกจากน้ันในมาเลเซียและอินโดนีซียเมืองที่เมือง เซ็ง ฮี เคยมาติดต่อค้าขาย ก็สร้างวัดสําเภาไว้เป็นที่
ระลึกเช่นกัน 

สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ. 2199-2231) นับเป็นยุคทองของการค้า
อาภรณ์อย่างกว้างขวาง พระองค์ถึงกับทําการค้าผ้าด้วยพระองค์เองโดยควบคุมการค้าผ้าที่มาจาก
ต่างประเทศและที่ผลิตได้ในราชอาณาจักรมีคลังสินค้าตามหัวเมืองต่างๆ และยังเป็นศูนย์กลางการซื้อ
ขายวัตถุดิบในการทอผ้าทั้งไหมและฝ้าย 

ผ้าเป็นเครื่องกําหนดตําแหน่งและฐานะตามสังคมของผู้ใช้ด้วยโดยใช้ชนิดของผ้า
ลวดลายเป็นตัวกําหนด ซึ่งได้สืบทอดมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ผ้าถูกใช้เป็นเครื่องปูนบําเหน็จหรือ
พระราชทานต่างเงินเดือนปีละหน เรียกว่า ผ้าหวัดรายปี ผ้าที่ได้พระราชทานส่วนมากจะเป็นผ้าสอง
ปักหรือสมปัก ซึ่งเป็นผ้าไหมเพราะกลางผืนมีลวดลายต่างๆ หลายแบบ เช่น ผ้าสมปักปูม สมปัก 
ร่องจาน สมปักลาย สมปักร้ิว เป็นต้น (วิบูลย์และคณะ, 2530)  

ผ้าไหมเป็นสมบัติมีค่าที่พระมหากษัตริย์ทรงใช้เป็นเครื่องราชบรรณาการไป
ต่างประเทศ ดังเอกสารเก่าที่ ไมเคิล สมิธส์ ได้เขียนไว้ในหนังสือ “ The Siamese Embassy to the 
Sun King ” ว่าพระบาทสมเด็จพระนารายณ์มหาราชส่งคณะทูตชุดที่ 3 ไปเจริญสัมพันธไมตรีกับ
ฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2228 โดยออกพระวิสูตรสุนทร (โกษาปาน) เป็นราชทูตได้เดินทางไป
ถึงฝรั่งเศสเม่ือวันที่ 18 มิถุนายน 2229 เข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 เพ่ือถวายพระสาสน์ ซึ่งใส่ไว้ในหีบ
ทองคําบรรจุไว้ในหีบเงินที่ใหญ่กว่า และบรรจุในหีบไม้ลงรักปิดทองอีกช้ันหน่ึง หีบไม้น้ันห่อด้วยผ้าไหม
เน้ือดีที่ปักเป็นดอกไม้ทองทั้งผืนจะเห็นได้ว่า สมัยกรุงศรีอยุธยาผ้าไหมมีบทบาทสําคัญอย่างย่ิงทั้งด้าน
วัฒนธรรมเศรษฐกิจและสังคม 

สมัยธนบุรี เมื่อกรุงศรีอยุธยาถูกทําลายลงในปี พ.ศ.2310 สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช ได้ทรงกอบกู้เอกราชและต้ังราชธานีใหม่ที่กรุงธนบุรี กรุงธนบุรีมีอายุเพียง 15 ปี กอปรด้วย
ภาระสงคราม การทําผ้าไหมในยุคน้ีจึงซบเซา ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศมากกว่าที่จะส่งไปขายที่
ต่างประเทศ ยังคงมีการทําผ้าขึ้นใช้เองในหัวเมืองที่ปราศจากสงคราม เช่น เมืองนครศรีธรรมราช เจ่า
พระยานครศรีธรรมราช ได้อพยพช่างทอผ้าสตรีจากสงขลาไปไทรบุรีและมาสอนการทอผ้ายกที่
นครศรีธรรมราช จนทําให้เป็นแหล่งที่ผลิตผ้ายกที่มีช่ือเสียงมาจนทุกวันน้ี (วิบูลย์และคณะ, 2530)  

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1  
(พ.ศ. 2329-2315) พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 (พ.ศ. 2352-2367) จนสมัย
พระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 (พ.ศ. 2367-2394) ก็ยังมีสงครามกับพม่าเป็นคร้ัง



93 
 

คราวเป็นยุคที่มีการฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี สภาพจิตใจและความเป็นอยู่ของ
ประชาชนให้คืนสู่ถาวะปกติ ไม่มีความแตกต่างจากสมัยกรุงศรีอยุธยามากนัก รวมท้ังการแต่งกายก็
ยังคงใช้ผ้าสมปักที่ทอด้วยไหมสําหรับพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ หรือข้าราชกาลเวลาเข้า
เฝ้าพระเจ้าแผ่นดิน 

ต่ อม า ใน สมั ยพ ระบ าท สม เด็ จพ ระจอม เกล้ า เจ้ าอ ยู่ หั ว  รั ช ก าลที่  4  
(พ.ศ.2394-2411) มีการติดต่อกับต่างประเทศมากข้ึน เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงขนบธรรมเนียมการแต่ง
กายมีการปฏิรูปบ้านเมืองตามกระแสอิทธิพลของอารยธรรมตะวันตก ข้าราชบริพารจะสวมเสื้อกางเกง
เข้าเฝ้า แต่ผ้าไหมก็ยังคงเป็นที่นิยมและแสดงถึงยศและตําแหน่งของผู้สวมใส่ 

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2411-2453) 
ยุคแห่งการฟ้ืนฟูส่งเสริมและพัฒนาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม สาวไหมและทอผ้า จากรัฐบาลของ
พระองค์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาบ้านเมืองด้านอ่ืนๆ ในสมัยรัชกาลที่ 1-4 ราษฎรมีการปลูกหม่อนเลี้ยง
ไหมเป็นอาชีพรองหลังเสร็จจาการทํานา การพัฒนาทําให้ราษฎรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมกันทั่วไป เดิมทํา
กันในเฉพาะเขตแม่นํ้าโขง มีมากที่สุดมีมณฑลอีสานและมณฑลอุดร ยกเว้นบริเวณลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยา
จะไม่มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมส่วนมณฑลนครราชสีมา และมณฑลอ่ืนๆ ในภาคตะวันอออกเฉียง
เหนือจะผลิตเส้นไหมทอเป็นผ้าม่วงใช้ในครัวเรือน แต่การเลี้ยงการสาวเป็นแบบโบราณ ทําได้เส้นไหม
หยาบและสั้น ใช้เป็นเส้นพุ่งได้อย่างเดียวเส้นไหมยืนต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ พ.ศ. 2433 ได้มีการ
จ้างผู้เช่ียวชาญด้านไหมจากญี่ปุ่นเข้ามาปรับปรุงคุณภาพไหมท่ีมีอยู่เดิมให้ดีพอที่จะเป็นสินค้าส่งออก
ได้ และเป็นการเพิ่มพูนฝีมือให้กับราษฎรไทยไปพร้อมกัน โดยเร่ิมที่พระราชวังดุสิต การฟ้ืนฟูผ้าไหมได้
ดําเนินการในสวนหงส์ พระราชตําหนักของสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวี (พระยศในขณะน้ัน) 
ได้ต้ังเป็นกองทอจนเป็นที่รู้จักภายในพระราชวังว่าเป็นแหล่งที่หาซื้อผ้าไหมได้ 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นว่าถ้าไม่อุดหนุนการทําไหม
และทอผ้าของประเทศแล้วจะต้องสั่งซื้อไหมจากต่างประเทศเพิ่มข้ึนทุกปี (พ.ศ. 2440 สั่งซื้อไหมรวม 
4,886,821 บาท จนกระทั่ง พ.ศ. 2444 สั่งซื้อรวม 7,209,010 บาท) พระองค์จึงให้กระทรวงเกษตราธิ
การเชิญ ดร.คาเมทาโร่ โทยาม่า ( Dr. Kametaro Toyama ) ผู้เช่ียวชาญด้านไหมจากญี่ปุ่นมาเป็นที่
ปรึกษาด้านไหมเป็นเวลานาน 3ปี ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2445 (Yokoyama,1972) ต่อมาอีก 1 ปี กระทรวง
เกษตราธิการได้ใช้ที่ดินแห่งหน่ึง ณ ตําบลศาลาแดง กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นบริเวณถนนหลังสวนในปัจจุบัน 
จํานวน 23,716 ตารางเมตรเป็นที่ทําการทดลองของแผนกไหม เพ่ือเตรียมไว้สอนนักเรียนช่างไหม 

พ.ศ. 2447 พระองค์ทรงเล้งเห็นทางที่จะบํารุงการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้เจริญ
ย่ิงขึ้น จึงทรงให้แยกที่ทําการแผนกไหมออกเป็นกรมการช่างไหม และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ 
พระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม (แต่คร้ังยังดํารงตําแหน่งพระยศเป็นพระเจ้า ลูกยาเธอ
พระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงษ์) เป็นอธิบดีพระองค์แรก 
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พ.ศ. 2448 กรมช่างไหมได้ต้ังสาขา กองช่างไหมที่เมืองนครราชสีมา เพ่ือเป็น
แหล่งรักษาพันธ์ุไหมส่งเสริมให้ราษฎรจัดทําแปลงสวนหม่อนและเลี้ยงไหมแบบใหม่ ฝึกอบรมการสาว
ไหมด้วยเครื่องดัดแปลงเคร่ืองทอผ้าให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น กรมการช่างไหมกรุงเทพฯ ได้สร้างพันธ์ุ
ไหมลูกผสมระหว่างพันธ์ุไทยกับพันธ์ุญี่ปุ่น เพ่ือให้ได้พันธ์ุที่ดีกว่าเดิมแต่ก็ยังใช้พันธ์ุไทย พ้ืนบ้านด้วย
โดยให้ราษฎรปรับปรุงวิธีการเลี้ยงให้ดีขึ้น 

พ.ศ. 2449 ขยายสาขากองช่างไหมข้ึนอีกแห่งที่เมืองบุรีรัมย์ มีหน้าที่เช่นเดียวกับ
กองช่างไหมนครราชสีมา 

พ.ศ. 2451 ขยายสาขาขึ้นอีกแห่งที่อําเภอพุทไธสง แขวงเมืองบุรีรัมย์ มีหน้าที่ต่าง
จาก 2 สาขาแรก คือมีหน้าที่ฝึกหัดให้ราษฎรกลับไปประกอบอาชีพเอง ส่วน 2 สาขาแรก ฝึกหัดให้
ราษฎรเป็นครู 

พ.ศ. 2452 มีนักเรียนกองกรุงเทพฯ จบหลักสูตร 11คน จึงขยายสาขาอีก 3 แห่ง 
คือ กองเมืองสุวรรณภูมิ กองเมืองรัตนบุรี และกองเมืองอําเถอพยัตฆภูมิพิสัย มีหน้าที่เช่นเดียวกับกอง
อ่ืนๆ  

ในปีเดียวกัน กองกรุงเทพฯ ได้ย้ายที่ทําการกรมช่างไหมมารวมอยู่บริเวณ
กระทรวงเกษตราธิการทดลองเล้ียงไหมย้ายไปรวมกับกองนครราชสีมา โรงเรียนช่างไหมย้ายไปรวมกับ
โรงเรียนของกรมแผนท่ี ที่พระราชวังใหม่สระปทุมวัน กองนครราชสีมาได้เพ่ิมการฝึกหัดทอผ้าขึ้นอีก
อย่างหน่ึงเพ่ือให้ครบ 3 ประการ คือ การเลี้ยงไหม การสาวไหม และการทอผ้า 

การทอผ้า กรมช่างไหมได้จ้างชาวญี่ปุ่น 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน และได้ซื้อ
เครื่องทอผ้าจากญี่ปุ่น รวม 10 เครื่อง ช่างทอผ้าญี่ปุ่นเดินทางมาถึงประเทศไทย เมื่อเดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2452 เครื่องทอผ้าถึงเมืองไทยเดือนกันยายนในปีเดียวกัน แต่ช่างทอผ้าหญิงได้เสียชีวิตก่อน  
ช่างทอผ้าชายได้ฝึกหัดให้ทอเฉพาะผ้าม่วงเพียงอย่างเดียว 

พ.ศ. 2453 กรมช่างไหมได้ต้ัง สาขาขึ้นอีก 4 แห่ง คือ กองเมืองร้อยเอ็ด กองเมือง
ศรีสะเกษ กองเมืองชัยภูมิ และกองเมืองจัตุรัส รวมท้ังสิ้น 8 กอง 

อธิบดีกรมช่างไหม พระเจ้าลูกยาเธอหม่ืนพิไชยมหินทโรดม ได้บริหารราชการมา
จนถึงวันที่ 11 พฤศจิกา พ.ศ. 2452 พระองค์ได้สิ้นพระชนม์ลงด้วยพระชนมายุเพียง 29 ชันษาเท่าน้ัน 
พระบรมบามบํารุง อธิบดีกรมทะเบียนที่ดินและกรมราชโลหกิจ ได้บริหารราชการกรมช่างไหมต่อมา 
(วงษานุประพันธ์, 2484) กอปรด้วยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จสวรรคตเมื่อ
วันที่ 23 ตุลาคม 2453 งานด้านไหมมีอันต้องซบเซาลงแม้มีการสานต่อบ้างเพียงเล็กน้อย และต้องเลิก
ไปในที่สุดในปี พ.ศ. 2456 ราษฎรกลับไปเลี้ยงไหม ทอผ้าตามวิถีชาวบ้านที่สืบกันมาตามบรรพบุรุษ
เช่นเดิม 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 (พ.ศ.2453-2468) 
มีการพัฒนาการทอผ้าจากก่ีธรรมดาเป็นก่ีกระตุกแล้วแพร่หลายสู่ชนบท ยุคนี้เป็นช่วงเวลาของการ
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เปลี่ยนแปลงสังคมของไทย ตามรอยอารยธรรมประเทศตะวันออก เน่ืองจากผู้นําและชนชั้นปกครอง 
ได้ไปศึกษามาจากประเทศตะวันตก เริ่มเปลี่ยนแปลงการแต่งกายในราชสํานักตามพระราชประสงค์ให้
สตรี “นุ่งซิ่น ฟันขาว และเกล้าผมมวย” สตรีในราชสํานักจึงเปล่ียนจากนุ่งโจงกระเบนมาเป็นผ้าซิ่น
สามัญก็เปลี่ยนการแต่งกายตามสตรีในราชสํานักในเวลาต่อมา 

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 (พ.ศ. 2468-2477) 
และสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล รัชกาลที่ 8 (พ.ศ. 2477-2489) ยังคงมีการ
เปลี่ยนแปลงสังคมแบบก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่อง สตรีสวมใส่ผ้าซิ่น ข้าราชการเลิกนุ่งผ้าม่วง ในปี 
พ.ศ. 2478 เปลี่ยนมานุงกางเกงแบบตะวันตก ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม นโยบายรัฐนิยม (พ.ศ. 
2482-2487) สตรีจะสวมหมวก นุ่งกระโปรง ใส่รองเท้า มีการตัดเย็บผ้าแบบตะวันตก ทําให้การทํา
ไหมน้อยลงและอยู่ในวงจํากัด แต่ราษฎรตามหัวเมืองต่างๆ โดยเฉพาะในภาคอีสานก็ยังเลี้ยงไหมและ
ทอผ้าไหมไว้ใช้ในครัวเรือนและใช้แทนเงินตราแลกเปลี่ยนสินค้า 

ปี พ.ศ. 2500 กรมกสิกรรมได้โอนแผนส่งเสริมการเลี้ยงไหมมาขึ้นอยู่กับกอง
การค้าค้นคว้าและทดลองมีหน้าที่ศึกษาวิจัยปรับปรุงพันธ์ุหม่อนและพันธ์ุไหม ปัจจุบันคือสถาบันวิจัย
หม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร 

ปี พ.ศ. 2511 ได้มีการสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตรเป็นกรมหน่ึงในกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์งานด้านการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป็นแผนกงานหนึ่งของกรมปัจจุบันคือ 
กลุ่มส่งเสริมการผลิตหม่อนไหม สํานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรมีหน้าที่ดําเนินการสงเสริมการ
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการตลาด ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตหม่อนไหมแบบครบวงจรให้แก่
กลุ่มเกษตรกร ปัจจุบัน (2548) มีเกษตรกรประกอบอาชีพหม่อนประมาณ 140,000 ครัวเรือน โดยมี
ความหนาแน่นของจํานวนเกษตรกรอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่าร้อยละ 95 

นอกจากน้ียังมีหน่วยงานราชการอ่ืนที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมหม่อนไหมไทย คือ 
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการ สําหรับภาคเอกชนมีสมาคม
ไหมไทยเป็นศูนย์รวมของเอกชนเพ่ือประสานงานร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมไหมไทย 

อย่างไรก็ตามเพ่ือให้ดําเนินการพัฒนาไหมไทยโดยเฉพาะในส่วนของไหมพันธ์ุไทย ซึ่งมีคุณลักษณะโดด
เด่นเป็นพิเศษโดยเฉพาะ คือความนุ่มนวลและเลื่อมมัน รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมการผลิตไหม
ไทยอย่างเป็นระบบเพ่ืออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและจัดต้ังหน่วยงานใหม่ในกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ขึ้น โดยการรวมหน่วยงานท่ีดําเนินงานด้านหม่อนไหมของกรมส่งเสริมการเกษตรและกรม
วิชาการเกษตรเข้าด้วยกันตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2547 และ วันที่ 31 สิงหาคม 
2547 โดยให้มีบทบาทหน้าที่กํากับดูแลงานด้านหม่อนไหมท้ังระบบคือศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย
สายพันธ์ุ เทคโนโลยีการผลิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การตลาด การอนุรักษ์คุ้มครองไหมไทย ตลอดจน
ทําการตรวจสอบ ออกใบรับรองมาตรฐานผ้าไหมไทย และได้รับพระราชทานช่ือจากสมเด็จพระนาง
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เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ “สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ” 

4.2.2  ความมีช่ือเสียงและคุณภาพ 
ในอดีตการเลี้ยงไหม ทอผ้าไหมมีการทํากันในลักษณะที่เป็นครัวเรือนขนาดเล็ก

และใช้บริโภคเองภายในครัวเรือน มีการทําเองไปใช้ในงานพิธีต่างๆ เช่น งานบุญ งานแต่งงาน เป็นต้น 
ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้มีการ
ส่งเสริมการใช้ผ้าไหมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมโดยได้รับความร่วมมือจากประเทศญี่ปุ่น แต่การดําเนิน 
ก็ทําได้เพียงระยะหน่ึงโครงการดังกล่าวก็ได้หยุดชะงักไปเพราะเกษตรกรก็ยังคงที่จะทําในลักษณะ
แบบเดิม ไม่มีความเคยชินต่อสิ่งที่จะมีการปรับเปลี่ยนทางด้านการผลิตไปสู่แบบใหม่ที่ได้รับการพัฒนา
ประยุกต์ขึ้นจากความช่วยเหลือชาวญี่ ปุ่นจนกระทั่งในยุคของหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 ได้เกิดจุด
เปลี่ยนของไหมไทยขึ้น โดยบุคคลชาวอเมริกาที่มีช่ือว่า เจมส์ แฮร์สัน วิสสัน ทอมป์สัน หรือที่ชาวไทย
รู้จักกันดีในนามว่า จิม ทอมป์สัน เป็นผู้ที่มีความสนใจทางด้านศิลปะโดยเฉพาะในแถบภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ลาว และเขมร ท่านผู้น้ีได้มีการเสาะหา เก็บรวบรวมซื้อผ้าไหมไทย
ลวดลายต่างๆ เก็บสะสมไว้และได้มีความสนใจศึกษาลวดลายดีๆ ในหมู่บ้านที่เป็นแหล่งการผลิตไหม 
ตลอดจนการเสาะหาช่องทอผ้าไหมที่มีมือ โดยได้ค้นพบช่างที่ถูกใจในกรุงเทพฯ บริเวณบ้านครัว 
(บริเวณด้านหลังโรงแรมเอเชีย ราชเทวีในปัจจุบัน) ซึ่งกลุ่มทอผ้าไหมบ้านครัวในปัจจุบัน (2548) ก็
ยังคงหลงเหลือให้ไปเยี่ยมชมได้ ชาวบ้านครัวด้ังเดิมเป็นชามมุสลิม เช้ือสายเขมรเข้ามาอาศัยต้ังแต่ต้น
สมัยรัตนโกสินทร์ นอกจากมีความชํานาญและความสามารถในการทอผ้าไหมที่มีติดตัวมาแล้ว ยังมี
ความสามารถในการรบทางเรือด้วย จากท่ีจิม ทอมป์สัน ได้มาส่งเสริมให้ชาวบ้านครัวทอผ้าไหม ทําให้
ชาวบ้านมีรายได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ลักษณะการทอผ้าไหมด้ังเดิมที่ปฏิบัติกันมาก็จะเป็นการผลิต ผืน
ละ 3-4 หลา ต่อมาได้มีการปรับขบวนการทอผ้าไหมไทย โดยนําเอาตลาดเข้ามาใช้เป็นการวาง
แผนการผลิต รวมทั้งการใช้สีสันต่างๆ เพ่ือการขยายตัวตลาดผ้าไหมไทยมีเพ่ิมมากขึ้นนับได้ว่าเป็นผู้
บุกเบิกตลาดไหมไทยให้คนทั่วโลกได้รู้จักไหมไทยและนําเอาผ้าไหมไทยไปใช้ประโยชน์เพ่ิมมากขึ้น 
โดยเฉพาะตลาดสหรัฐอเมริกาในขณะน้ันรู้จัก ผ้าไหมไทยมากขึ้นและทําให้ผ้าไหมไทยได้มีโอกาสเข้าสู่
วงการเสื้อผ้าต่างประเทศส่งผลให้ตลาดสหรัฐอเมริกา เป็นตลาดไหมไทยที่ใหญ่ที่สุดจากอดีตถึง
ปัจจุบันผ้าไหมไทยได้มีโอกาสเข้าสู่วงการภาพยนตร์ตะวันตก โดยมีการตัดเป็นเคร่ืองแต่งกายของผู้
แสดงในเรื่อง เบนเฮอร์ (Ben-her) รวมทั้งละครบอรดเวย์ The King and I ต่อมาปิแอร์ มาลเมอ เป็น
นักดีไซน์เนอร์ชาวฝรั่งเศสได้นําผ้าไหมไปออกแบบชุดฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ ในคราวที่พระองค์ เสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ ในปี 2502 นับเป็น
โอกาสของไหมไทยที่ได้มีการก้าวนําไปสู่วงการเสื้อผ้าโลกได้เป็นอย่างดี จากจุดเริ่มต้นในการนําไหม
ไทยสู่เวทีการค้าโลก นับเป็นลู่ทางที่ค่อนข้าสดใสที่ได้ส่งผลสะท้อนกลับมายังรัฐบาลไทยที่จะต้อง
กําหนดเป็นนโยบายอย่างชัดเจนเพื่อวางรากฐานของการพัฒนาตั้งแต่ต้นนํ้า คือ เกษตรกรผู้ปลูกหม่อน
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เลี้ยงไหม ไปถึงผู้ทอผ้าไหมแปรรูปผลิตภัณฑ์การจําหน่าย โดยนักการตลาดมืออาชีพเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์
ไหมไทยเป็นสินค้าหน่ึง ในตลาดโลกอย่างย่ังยืน 

4.2.3  ความมีเอกลักษณ์เฉพาะ 
คุณลักษณะสําคัญที่ทําให้ผ้าไหมไทยมีช่ือเสียงไปทั่วโลก ในด้านความมีเอกลักษณ์

พิเศษและคุณภาพ ซึ่งแตกต่างจากผ้าไหมที่ผลิตจากทั่วโลก ปัจจัยสําคัญที่ทําให้ผ้าไหมไทยมีคุณสมบัติ
เหล่าน้ี เน่ืองจากความพิเศษและมีเอกลักษณ์ของ 1. วัตถุดิบ 2. กรรมวิธีการผลิต 3. ลวดลายและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

4.2.3.1 ความมีเอกลักษณ์ของเส้นไหม (วัตถุดิบ) 
ผ้าไหมไทย  (Thai Silk) เป็นที่ รู้ จัก กันอย่างแพร่หลายทั้ งในและ

ต่างประเทศ แต่จะมีสักกี่คนที่สามารถเข้าใจถึงการวิวัฒนาการจากแมลงตัวเล็กๆ ไปเป็นผืนผ้าไหมที่มี
ความงดงามประณีต และคุณลักษณะที่โดดเด่นเฉพาะและไม่มีสายพันธ์ุแมลงชนิดน้ีของประเทศใด
เทียบเท่าประเทศไทยได้ แมลงที่กล่าวถึงน้ีก็ คือ “ผีเสื้อไหม” 

จากจุดเริ่มต้นของไหม คือ ระยะที่เป็นไข่ พันธ์ุไหมไทยซึ่งเป็นพันธ์ุไหม
ในเขตร้อน Polyvoltine ระยะเวลาเป็นไข่ไหมประมาณ 10 วัน ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวตัวอ่อน 
(embryo) ภายในไข่จะมีการเจริญเติบโตและวิวัฒนาการเป็นตัวอ่อนเต็มวัยจากน้ันไข่ไหมจะฟัก
ออกเป็นหนอนไหมตัวเล็กๆ เรียกว่า   “ไหมขน” ช่วงอายุหนอนไหมต้ังแต่แรกฟักจนกระทั่งหนอน
ไหมสุกพร้อมทํารังหรือที่เรียกว่า “ไหมสุก” จะใช้เวลา 20-22 วัน (โดยประมาณ) ไหมสุกเข้าจ่อทํารัง
อีกประมาณ 5 วัน เก็บรังไหมออกจากจ่อมีอายุในสภาพรังไหมได้อีกประมาณ 5 วัน จากน้ันดักแด้ที่
อยู่ภายในรังไหมก็จะพัฒนาการไปเป็นผีเสื้อ น้ันหมายถึง การครบของชีพจักรไหม 1 ช่ัวชีวิต คือ  
ไข่ – ตัวหนอน – ดักแด้ – ผีเสื้อ 

ไหมมีอยู่หลายชนิดด้วยกันขึ้นอยู่กับถิ่นกําเนิดและสรีระของไหม เช่น 
ไหมเขตร้อน ไหมเขตอบอุ่น ไหมเขตหนาว แต่ละชนิดจะมีชีพจักรที่แตกต่างกัน สําหรับประเทศไทย
อยู่ในเขตร้อนจะมีพันธ์ุไหมที่เป็นลักษณะของไข่ไหมท่ีฟักออกได้ตลอดทั้งปี เรียกว่า Polyvoltine 
พันธ์ุไหมไทยจะมีลักษณะที่เฉพาะและแตกต่างจากพันธ์ุไหมของประเทศอ่ืนทั้งในเขตร้อนและเขต
อบอุ่น 

4.2.3.2 กรรมวิธีการผลิต 
เริ่มต้ังแต่การฟอกย้อมไหม และการทอผ้าไหม ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะ 

ในแต่ละพ้ืนที่ เช่น ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท ผ้าไหมจวนตานี ผ้าไหมสาเกต ผ้าอัมปรม ผ้าโฮล ผ้าจกเมือง
ลอง ผ้าไหมแพรวา ผ้าไหมยกดอกลําพูน ผ้ายกเมืองนคร ผ้าพุมเรียง ผ้าหางกระรอก และผ้ากาบบัว 
เป็นต้น 
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4.2.3.3 ลวดลายและกรรมวิธีในการทําให้เกิดลวดลายบนผืนผ้า 
มีรูปแบบที่เช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดกับวิถีชีวิตในแต่ละท้องที่ มีความพิเศษ

และเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของแต่ละชนเผ่า เช่น ลายเครือกาบหมาก ลายโคม ลายนกกินนํ้าร่วมต้น 
ลายก้างปลา ลายงูห้อยส้าว หรือลายบัวควํ่าบัวหงาย เป็นต้น (ศิริพร บุญชู และคณะ. 2550) 
 

4.3  กรรมวิธีเทคนิคการทอผ้าไหมไทย 
ผ้าไหมไทยนับเป็นภูมปัญญาที่สืบทอดต่อเน่ืองกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีความ

หลากหลายทั้งรูปแบบ ลวดลาย และสีสันแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถ่ิน ตามความเช่ือประเพณีและ
วัฒนธรรมในพ้ืนถิ่น โดยกรรมวิธีทําให้เกิดลวดลายในผ้าไหมไทยแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ลวดลาย
จากกรรมวิธีการทอ เช่น จก ยก ขิด ขัด ลวดลายจากกรรมวิธีการเตรียมลวดลายเส้นด้ายก่อนทอ เช่น 
การมัดหมี่ และลวดลายจากกรรมวิธีการทําลวดลายหลังจากเป็นผืนผ้า เช่น การย้อม การมัดย้อม การ
พิมพ์ลาย อย่างไรก็ตามสามารถจําแนกกรรมวิธีเทคนิคการทอผ้าไหมไทยโดยสังเขปดังน้ี 

4.3.1  การทอขัด 
การทอขัด เป็นวิธีการทอพ้ืนฐานของผ้าทุกชนิด คือมีเส้นพุ่งและเส้นยืนซึ่งอาจ

เป็นสีเดียวกันหรือต่างกัน ทําให้เกิดลวดลายในเนื้อผ้าต่างกัน เช่น การทอเส้นยืนสลับสีก็จะเกิดผ้าลาย
ริ้วทางยาว หรือถ้าทอเส้นพุ่งสลับสีก็จะได้ผ้าลายขวาง การทอเส้นยืนและเส้นพุ่งสลับสีก็จะได้ลาย
ตาราง เป็นต้น ผ้าไหมที่ใช้เทคนิคการทอขัด เรียงตามความหนาของเน้ือผ้า เช่น 

ผ้าไหมหนึ่งเส้น หมายถึง ผ้าไหมที่ทอขัดด้วยเส้นยืนและเส้นพุ่งเพียงเส้นเดียว 
ไม่ได้มีการควบเส้นใยเพ่ิมเข้าไป 

ผ้าไหมสองเส้น หมายถึง ผ้าไหมที่ทอขัดด้วยเส้นยืนเส้นเดียว ส่วนเส้นพุ่งจะมีการ
ควบเส้นไหมเพ่ิมเป็นสองเส้น เน้ือผ้าจะมีความหนามากกว่าผ้าไหมหน่ึงเส้น 

ผ้าไหมสี่เส้น หมายถึง ผ้าไหมที่ทอขัดด้วยเส้นยืนเส้นเดียว ส่วนเส้นพุ่งจะมีการ
ควบเส้นไหมเพ่ิมเป็นสี่เส้น จะได้ผ้าเน้ือหนา 

การทอผ้าไหมที่มีความหนามากกว่าสี่เส้นขึ้นไป อาจทําได้โดยไม่จําเป็นต้องใช้เส้น
ยืนเพียงเส้นเดียว หรืออาใช้เส้นพุ่งมากกว่าสี่เส้นก็ได้ขึ้นกับวัตถุประสงค์และประโยชน์ใช้สอย 

ผ้าทอลายขัดที่เป็นเอกลักษณ์ในกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ เช่น ซิ่นก่าน ซิ่นทิว ซิ่นลาย
แตงโม ผ้าขาวม้า ผ้าสะมอ ผ้าตาสมุก (ผ้าลายเกล็ดเต่า) ผ้าลายเมล็ดงา เป็นต้น 

4.3.2  มัดหมี่ 
มัดหมี่ เป็นศิลปะการทอผ้าที่เกิดจากการมัดเส้นด้ายหรือเส้นไหมผูกให้เป็น

ลวดลายเป็นเปลาะๆ แล้วนําไปย้อมสี ลวดลายที่เกิดขึ้นเกิดจากการซึมของสีไปตามส่วนของเส้นไหม
หรือเส้นด้ายที่ไม่ถูกมัดขณะย้อม เมื่อย้อมสีแล้วแกะเชือกออกจะเกิดเป็นลวดลายตามช่องของการมัด
เส้นเชือก ดังน้ันหากต้องการมัดหมี่หลายสีก็ต้องทําการมัดย้อมสีหรือเรียก โอบหมี่  โดยมัดเส้นเชือก
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บริเวณส่วนที่ย้อมแล้วเพ่ือรักษาสีที่ย้อมครั้งแรกในบริเวณที่ไม่ต้องการย้อมทับสีใหม่ แล้วนํามาย้อมสี
ทับหลายครั้งเพ่ือให้ได้ลวดลายสีสันตามต้องการ ลักษณะเฉพาะของผ้ามัดหมี่อยู่ที่รอยซึมของสีที่ว่ิง
ตามบริเวณท่ีถูกมัด ถึงแม้จะใช้ความแม่นยําในการทอมากเพียงไรก็จะเกิดลักษณะความเหลื่อมล้ําของ
สีบนเส้นไหมให้เห็นแตกต่างกันไป ดังน้ันการมัดหมี่จึงนับเป็นศิลปะบนผืนผ้าซึ่งยากที่จะลอกเลียนให้
เหมือนเดิมได้ในแต่ละผืนผ้า 

ลวดลายมัดหมี่ที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ  เป็นลวดลายที่มาจากธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเช่ือ เช่น ลายดอกแก้ว ลายต้นสน ลายนาค ลายใบไผ่ 
ลายโคมห้า ลายขันหมากเบ็ง (ลายบายสี) เป็นต้น 

การทอผ้าโดยใช้เทคนิคการทอแบบมัดหมี่เพ่ือให้เกิดลวดลายบนผืนผ้าน้ันมีอยู่
เกือบทุกจังหวัดในประเทศไทย โดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เทคนิคการทอผ้าแบบมัดหมี่แบ่งได้ 3 ประเภท คือ 
1. มัดหมี่เส้นพุ่ง เป็นมัดหมี่ที่มัดย้อมลวดลายเฉพาะเส้นพุ่งเท่าน้ัน 
2. มัดหมี่เส้นยืน เป็นมัดหมี่ที่มัดย้อมลวดลายเฉพาะเส้นยืนเท่าน้ัน 
3. มัดหมี่ซ้อนหรือมัดหมี่สองทาง เป็นผ้ามัดหมี่ที่มัดย้อมลวดลายทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืน  
4.3.3  ขิด 

การขิดเป็นภาษาพ้ืนบ้านของภาคอีสาน หมายถึง สะกิดหรืองัดช้อนข้ึน ดังนั้นการ
ทอผ้าขิดจึงหมายถึงกรมวิธีการทอที่ผู้ทอใช้ไม้ เรียกว่า “ไม้เก็บขิด” สะกิดหรือช้อนเส้นยืนยกข้ึนเป็น
ช่วงระยะตามลวดลายซ้ําๆ ตลอดแนวผ้า โดยสีของลวดลายยกตัวนูนบนผืนผ้า ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
ลวดลายซ้ําๆ ตลอดแนวผ้า โดยสีของลวดลายที่เกิดขึ้นเป็นสีของด้ายพุ่งพิเศษ 

ลักษณะของผ้าทอลายขิด สามารถดูได้จากลายซ้ําของเส้นพุ่งที่เป็นแนวสีเดียวกัน
ตลอด อาจจะเหมือนกันทั้งผืนหรือไม่ก็ได้ แต่ก็ต้องมีลายซ้ําที่มีจุดจบแต่ละช่วงของลายอย่างชัดเจน 

ผ้าขิดมีการทอในหลายพื้นที่ ลวดลาย สีสัน และการใช้งานแตกต่างกันไปตาม
กลุ่มวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น กลุ่มชาวภูไท ไทลาว และไทกูยหรือส่วยเขมร ใน
ภาคเหนือ เช่น กลุ่มไทยวนและไทล้ือ ในภาคกลาง เช่นกลุ่มไทครั่งหรือลาวคร่ัง และในภาคใต้ที่บ้าน
นาหมื่นศรี จังหวัดตรัง 

ในชาวอีสานโดยท่ัวไป นิยมทอผ้าขิดด้วยฝ้ายเพื่อใช้ทําหมอน โดยลวดลายส่วน
ใหญ่จะเป็นลายจากธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความเช่ือ เช่น ลายหอปราสาทหรือธรรมาสน์ ลาย
พญานาค ลายช้าง ลายม้า ลายดอกแก้ว เป็นต้น ลวดลายขิดจะอยู่บริเวณส่วนกลางของตัวหมอน ส่วน
หน้าหมอนน้ัน นิยมเย็บปิดด้วยผ้าฝ้ายสีแดง 

ในจังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ มีการทอทั้งหมอนขิด ขิดหัวซิ่น ขิดตีนซิ่น 
สไบลายขิด โดยส่วนใหญ่นิยมใช้เส้นไหมทอมากกว่าฝ้าย 
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4.3.4  จก 
จก หมายถึง การควัก ขุด คุ้ย ลักษณะการทอผ้าจกจึงเป็นลักษณะของการทอที่ผู้

ทอต้องใช้วิธีล้วงดึงเส้นด้ายพุ่งพิเศษขึ้นลงเพ่ือสร้างลวดลาย 
จกเป็นเทคนิคการทําลวดลายบนผืนผ้าคล้ายการปักด้วยวิธีการเพ่ิมด้ายพุ่งพิเศษ

เข้าไปเป็นช่วงๆ ไม่ติดต่อกันตลอดหน้ากว้างของผ้า โดยใช้ไม่ขนเม่น หรือน้ิวมือจกเส้นด้ายเส้นยืน
ยกขึ้น แล้วสอดใส่ด้ายพุ่งพิเศษเข้าไปเป็นช่วงๆ สลับสีตามต้องการคล้ายกับการปักไปในขณะทอ ซึ่ง
สามารถออกแบบลวดลายและสีสันของผ้าได้ซับซ้อนและหลากสีสัน ซึ่งแตกต่างจากผ้าขิดที่มีการใช้
เส้นพุ่งพิเศษสีเดียวตลอดหน้ากว้างของผืนผ้า 

การทําลวดลายในผ้าจกจะแตกต่างกันออกไปตามประโยชน์ใช้สอยโดยการทอจก
ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะนิยมทอเป็นตีนซิ่นจึงเรียกผ้าที่ทอด้วยเทคนิคจกว่า ผ้าซิ่นตีนจก หรือผ้าเชิง
จก ซึ่งจะมีลวดลายท่ีแตกต่างจากลวดลายผ้าจกท่ีทอเพ่ือใช้ประโยชน์อ่ืนๆ เช่น หากทอเพ่ือกิจกรรม
ทางศาสนา เช่น ผ้าคลุมศีรษะนาค ผ้าห่อคัมภีร์ธงในงานบุญต่างๆ จะเป็นลวดลายเกี่ยวกับศาสนาหรือ
สัตว์ในหิมพานต์ 

ผ้าจกในแต่ละท้องถ่ินมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปท้ังลวดลาย สีสัน และการใช้
สอย นอกจากการทอจกเพ่ือตกแต่งผ้าซิ่นแล้ว ยังนิยมทอเป็นหมอน ผ้าห่ม และสไบ 

4.3.5  ยก 
การทอผ้ายก คือ การเพ่ิมลวดลายในเน้ือผ้าให้พิเศษขึ้น โดยใช้เทคนิควิธีการเก็บ

ตะกอลอย เช่นเดียวกับขิด โดยยกตะกอเพ่ือแยกเส้นด้ายยืนครั้งละกี่เส้นก็ได้ตามลวดลายที่วางไว้แล้ว 
ให้เส้นด้ายพุ่งผ่านไปเฉพาะเส้นเมื่อทอพุ่งกระสวยไปมาควบคู่ไปกับการยกตะกอจะเกิดเป็นลวดลาย
นูนขึ้นจากผืนผ้า เน่ืองจากการยกเป็นการเพ่ิมลวดลายเข้าไปพิเศษจึงสามารถเลาะดึงเส้นไหมที่เป็น
ลวดลายออกได้โดยไม่เสียเน้ือผ้า ถ้าทอยกด้วยไหมจะเรียก ยกไหม ถ้าทอยกด้วยเส้นทองจะเรียก ยก
ทอง ถ้าทอยกด้วยเส้นเงินจะเรียก ยกเงิน 

ในประเทศไทยมีแหล่งที่ทอผ้ายกหลายภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ที่จังหวัดลําพูน 
เชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดร้อยเอ็ด สุรินทร์ ภาคใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช สงขลา เป็นต้น 

4.3.6  การควบเส้น 
การควบเส้นเป็นวิธีสร้างลวดลายและสีเหลื่อมกันของเส้นใยในผืนผ้า โดยใช้เส้น

ไหมหรือเส้นใยฝ้ายสองสีที่มีนํ้าหนักสีอ่อนแก่แตกต่างกันมาปั่นตีเกลียวรวมเป็นเส้นเดียวกัน โดยสี  
ที่เป็นเอกลักษณ์ในการควบ คือ สีเหลือง นํามาควบกับสีต่างๆ และนํามาใช้เป็นเส้นพุ่งหรือเส้นยืนใน
การทอ โดยผ้าที่ทอจะเป็นผ้าพ้ืนสีเหลือบเรียกว่า ผ้าหางกระรอก หรือในภาษาอีสารเรียกว่า ผ้ามับไม 
หรือผ้ากะเนียวในภาษาเขมร มีการทอมาก ในจังหวัดที่มีกลุ่มชนเช้ือสายเขมร เช่น สุรินทร์ บุรีรัมย์ 
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การทอผ้าควบเส้นใช้วิธีการทอทําให้เกิดลวดลายได้ 3 แบบ ได้แก่ 
1. ลวดลายหางกระรอกที่พุ่งไปด้านขวา เป็นการทอด้วยเส้นใยที่ตีเกลียวด้านขวา 
2. ลวดลายหางกระรอกที่พุ่งไปด้านซ้าย เป็นการทอด้วยเส้นใยที่ตีเกลียวด้านซ้าย 
3. ลวดลายหางกระรอกที่มีสายพุ่งเป็นหยักแหลม เป็นการใช้กระสวย 2 อัน  พุ่งทะย้อน

สลับซ้าย-ขวา 
เทคนิคการควบเส้นในแต่ละท้องถิ่นมีการเรียกช่ือแตกต่างกันไปตามภาคของกลุ่ม

วัฒนธรรม ได้แก่ กลุ่มภูไท และไทลาว เรียกเทคนิคนี้ว่า เข็น กลุ่มไทกูยเช้ือสายเขมร และชาวส่วย 
เรียกเป็นภาษาเขมรว่า กะเนียว กลุ่มไทยวนเรียก ป่ันไก กลุ่มไทพวนเรียกมะลังไมหรือมับไม กลุ่มไทย
ภาคกลาง ภาคใต้ และอีสานท่ัวไปเรียกว่า หางกระรอก โดยผ้าที่นิยมทอจากเทคนิคการควบเส้น 
ได้แก่ ผ้าโสร่งตาตาราง ผ้าขาวม้า ผ้าโจงกระเบน ผ้าซิ่นอันลูนเซียม ซิ่นซิ่ว ซิ่นไก  

นอกจากน้ียังมีผ้าที่ทอจากการผสมผสานหลายเทคนิค เช่น ผ้ากาบบัว ซึ่งใช้
เทคนิคมัดหมี่ จก ขิด และควบเส้น ผนวกกับลักษณะการทอให้เส้นยืดเป็นร้ิว อุบลราชธานีถือเป็นผ้าที่
มีช่ือเสียงของจังหวัดอุบลราชธานี และผ้าแพรวาที่มีช่ือเสียงของจังหวัดกาฬสินธ์ุ ซึ่งวิธีการทอจะใช้
เทคนิคของการจกผสมขิดด้วยลวดลายต่างๆ ในผืนเดียวกัน รวมท้ังผ้าที่ใช้เทคนิคผสมผสานอ่ืนๆ เป็น
ต้น (กรมหม่อนไหม. 2555) 
 

4.4  เคร่ืองหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย ตรานกยูงพระราชทาน 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทาน

สัญลักษณ์นกยูงไทยให้เป็นเครื่องหมาย รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย จํานวน 4 ชนิดได้แก่ 
นกยูงสีทอง (Royal Thai Silk) นกยูงสีเงิน (Classic Thai Silk) นกยูงสีนํ้าเงิน (Thai Silk) และนกยูง
สีเขียว (Thai Silk Blend) โดยสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้ย่ืนจดทะเบียนเคร่ืองหมาย
รับรอง ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย ตามบทบัญญัติมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค้า  
พ.ศ.2534 กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2547 ต่อมา
เมื่ อมี ก าร จัด ต้ั งสถาบันหม่ อน ไหมแ ห่ งชาติ เฉลิ มพระเกียรติสม เด็จพระนาง เจ้ าสิ ริกิ ต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ จึงได้รับโอนสิทธิหรือรับมรดกสิทธิเครื่องหมายรับรองตรานกยูงพระราชทานจาก 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2548 และเมื่อมีพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่7) พ.ศ.2552 ได้ยกฐานะจากสถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ขึ้นเป็นกรมหม่อนไหม จึงได้มีการขอโอนสิทธิ
หรือรับมรดกสิทธิเครื่องหมายรับรองตรานกยูงพระราชทาน อีกคร้ังเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2553 
จากสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาดําเนินการต่อ โดยกรมหม่อนไหมยังคงรักษาไว้ซึ่ง
คุณภาพและมาตรฐานการรับรองผ้าไหมไทยตรานก ยูงพระราชทาน และเพ่ือเป็นการส่งเสริมการใช้
เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยตรานกยูง พระราชทานให้แพร่หลายทั่วโลกจึงได้มีการจด
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ทะเบียนเครื่องหมายรับรองตรานกยูง พระราชทานในต่างประเทศอีก 35 ประเทศได้แก่ กลุ่มประเทศ
สหภาพยุโรป จํานวน 27 ประเทศ จีน นอร์เวย์ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ อินเดีย 
และฮ่องกง 

เพ่ือให้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) สอดคล้อง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับมาตรฐานสากล คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (คมม.) 
มีมติเห็นชอบการปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับกรมหม่อนไหมว่าด้วยการใช้ เครื่องหมายรับรอง
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย พ.ศ.2554 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2554 และกรมหม่อนไหมได้
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2554 โดยแบ่งข้อบังคับฯเป็น 4 หมวดดังน้ี  

หมวดที่ 1 บททั่วไป กล่าวถึงคํานิยามท่ีใช้ตามข้อบังคับ  
หมวดที่ 2 คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย กล่าวถึงคณะกรรมการ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยที่กรมหม่อนไหมแต่งต้ังขึ้น เพ่ือให้มีอํานาจหน้าที่ในการกําหนด 
มาตรฐานของผ้าไหมไทย แบบคําขอใช้เครื่องหมายรับรอง หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติตาม
ข้อบังคับ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงข้อบังคับให้เหมาะสมกับ 
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม และมีอํานาจในการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานในการดําเนินงานได้ตามที่ 
เห็นสมควร  

หมวดที่ 3 ผลิตภัณฑ์ กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยตามข้อบังคับแต่ละชนิด  
หมวดที่ 4 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรอง 

กล่าวถึงแนวทางในการปฏิบัติสําหรับผู้ที่จะขอการรับรอง และแนวทางการปฏิบัติของกรมหม่อนไหม
ในการให้การรับรองตามข้อบังคับน้ี 

4.4.1 Royal Thai Silk นกยูงสีทอง 

 

ภาพท่ี 61 ภาพตรานกยูงพระราชทาน Royal Thai Silk นกยูงสีทอง 
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เป็นผ้าไหมท่ีผลิตโดยใช้เส้นไหมและวัตถุดิบตลอดจนกระบวนการผลิตที่เป็นการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านด้ังเดิมของไทยอย่างแท้จริง ดังน้ี 

1. ใช้เส้นไหมพันธ์ุไทยพ้ืนบ้านเป็นทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืน 
2. เส้นไหมต้องสาวด้วยมือผ่านพวงสาวลงภาชนะ 
3. ทอด้วยกี่ทอมือแบบพ้ืนบ้านชนิดพุ่งกระสวยด้วยมือ 
4. ย้อมด้วยสีธรรมชาติ หรือสีเคมีที่ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม 
5. ต้องผลิตในประเทศไทยเท่าน้ัน 

4.4.2 CLASSIC THAI SILK นกยูงสีเงิน 

 

ภาพท่ี 62 ภาพตรานกยูงพระราชทาน CLASSIC THAI SILK นกยูงสีเงิน 

 

เป็นผ้าไหมที ่ผลิตขึ้นโดยยังคงอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านผสมผสานกับการ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือและกระบวนการผลิตในบางขั้นตอน ดังน้ี 

1. ใช้เส้นไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านหรือพันธุ์ไทยปรับปรุงเป็นเส้นพุ่งและ/ หรือ
เส้นยืน 

2. เส้นไหมต้องสาวด้วยมือ หรือสาวด้วยอุปกรณ์ที่ใช้มอเตอร์ขับเคลื่อน ไม่
เกิน 5 แรงม้า 

3. ทอด้วยกี่ทอมือชนิดพุ่งกระสวยด้วยมือหรือกี่กระตุกก็ได้ 
4. ต้องผลิตในประเทศไทยเท่าน้ัน 

 
 
 



104 
 

4.4.3 THAI SILK นกยูงสีนํ้าเงิน 
 

 
ภาพท่ี 63 ภาพตรานกยูงพระราชทาน THAI SILK นกยูงสีนํ้าเงิน 

 
เป็นผ้าไหมชนิดที่ผลิตด้วยภูมิปัญญาของไทยแบบประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีการ

ผลิตเข้ากับสมัยนิยมและเชิงธุรกิจ ดังน้ี 
1. ใช้เส้นไหมแท้เป็นเส้นพุ่งและเส้นยืน 
2. ย้อมด้วยสีธรรมชาติ หรือสีเคมีที่ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม 
3. ทอด้วยกี่แบบใดก็ได้ 
4. ต้องผลิตในประเทศไทยเท่าน้ัน 

 
4.4.4 Thai Silk Blend นกยูงสีเขียว 

 
ภาพท่ี 64 ภาพตรานกยูงพระราชทาน THAI SILK BLEND นกยูงสีเขียว 
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เป็นผ้าไหมที่ผลิตด้วยกระบวนการผลิตและ เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ผสมผสาน
กับภูมิปัญญาไทยในด้านลวดลายและสีสันระหว่าง เส้นใยไหมแท้กับเส้นใยอื่นที่มาจากธรรมชาติ 

หรือเส้นใยสังเคราะห์รูปแบบต่างๆ  ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน หรือตามความต้องการของ
ผู้บริโภค ดังน้ี 

1. ใช้เส้นไหมแท้เป็นส่วนประกอบหลัก มีเส้นใยอ่ืนเป็นส่วนประกอบรอง 
2. ต้องระบุส่วนประกอบของเส้นใยอ่ืนให้ชัดเจน 
3. ทอด้วยกี่แบบใดก็ได้ 
4. ย้อมด้วยสีธรรมชาติ หรือสีเคมีที่ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม 
5. ต้องผลิตในประเทศไทยเท่าน้ัน (ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ. 2557) 

 

5. เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
นอกจากที่ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาทฤษฏีที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยฉบับน้ีแล้วยังได้ทําการศึกษา

ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยฉบับน้ีด้วย ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลผลงานวิจัย
ที่มีความแตกต่างกันไว้ดังน้ี 

ทรงกลด จารุสมบัติ (2547) ได้ทําการวิจัยเรื่องการจัดต้ังศูนย์ถ่ายทอดและพัฒนาเครือข่าย
ผลิตภัณฑ์แผ่นประกอบจากหญ้าแฝก และวัสดุทางการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญคือ การมีส่วน
ในการนําหญ้าแฝก และวัสดุทางการเกษตรที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์นํากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
โดยได้มีการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ และจัดต้ังเป็นเครือข่ายในกลุ่มของเกษตรกร 
ในด้านวัตถุดิบ เทคโนโลยีการผลิต และการตลาด ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับกลุ่มของเกษตรกรได้
มีศักยภาพได้อย่างเข้มแข็ง และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

สุพล ปวราจารย์ และวิทิตย์ หมื่นตูม (2546) ได้ศึกษางานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหญ้าแฝก 
มูลนิธิโครงการหลวง เรื่องกรรมวิธีการผลิตภาชนะบรรจุจากหญ้าแฝกที่ปรับปรุงใหม่ เป็นการสร้าง
ภาชนะหญ้าแฝกดินเผาเพ่ือใช้เป็นบ่อนํ้าชลประทาน หรือเลี้ยงปลา พบว่าวัสดุหญ้าแฝกลดผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายนอกได้เป็นอย่างดี และมีการเพ่ิมประสิทธิภาพโดยการควบคุม  
เพ่ิมหรือลดอุณหภูมิของน้ําโดยใช้พลังงานทดแทน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าของบ่อ 
ทั้งในพ้ืนที่ตอนล่าง หรือบนที่สูง 

ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์ (2554) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ได้ทําการวิจัยเร่ือง การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีรูปแบบศูนย์การเรียนรู้ตามโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พบว่ารูปแบบของศูนย์การเรียนรู้ตามโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริทําให้เกิดการปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และ



106 
 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมจากหญ้าแฝกส่งผลให้ชีวิต
ความเป็นอยู่ดีขึ้น 

จากงานวิจัยและเอกสารที่กล่าวมาทั้งหมด ผู้วิจัยเห็นความสําคัญของแนวคิดอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ เก่ียวกับการอนุรักษ์ดินและนํ้า และรนณรงค์ในการปลูกหญ้าแฝกตามพ้ืนที่ทางการ
เกษตรที่เสี่ยงต่อการเกิดดินพังทลาย และได้นําส่วนต่างๆของหญ้าแฝกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้าน
อ่ืนๆ ร่วมไปถึงทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก ในเชิงศิลปะและงานหัตถกรรมชุมชน  
ซึ่งยังขาดในเรื่องการพัฒนาเทคนิคกรรมวิธีในการสร้างสรรค์ผลงานผลิตภัณฑ์ให้แก่ชุมชน  
 



 

บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

 
การออกแบบและพัฒนาวิธีการสร้างสรรค์งานผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกด้วยผ้าไหมในส่วน

วิธีดําเนินการวิจัย เป็นการศึกษาวิเคราะห์วิธีการสร้างสรรค์งานผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกด้วยการ
ผสมผสานเทคนิคร่วมกับผ้าไหมไทย และศึกษาเอกสารแนวทางวิชาการต่างๆ รวมถึงลงพ้ืนที่ฝึกปฏิบัติ
ร่วมกับชุมชน ศึกษาความยาก-ง่าย ต่อความเข้าใจเทคนิคและการฝึกปฏิบัติของชุมชน ผู้วิจัยจึงได้
กําหนดขั้นตอนการดําเนินงานดังต่อไปนี้  
 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การวิจัยการออกแบบและพัฒนาวิธีการสร้างสรรค์งานผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกด้วยผ้าไหม
ไทยผู้วิจัยได้ทําการศึกษารวบรวมข้อมูลจากประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือที่จะนําข้อมูลที่ได้มาเป็น
แนวทางในการศึกษาและพัฒนาวิธีการสร้างสรรค์งานผลิตภัณฑ์ และเพ่ือให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย ผู้วิจัยได้กําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังต่อไปนี้  

1.1  ประชากรท่ีศึกษา  
ประชากรท่ีทําการศึกษาของงานวิจัย คือ กลุ่มชุมชนที่ทําการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือ

การเกษตรอนุรักษ์ดินและนํ้า หรือกลุ่มชุมชนที่มีความต้องการเรียนรู้และมีความสนใจในงาน
ผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกในด้านศิลปหัตถกรรม กลุ่มชุมชนในเครือข่ายผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกใน
โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยการออกแบบและพัฒนาวิธีการสร้างสรรค์งานผลิตภัณฑ์จากใบ

หญ้าแฝกด้วยผ้าไหมไทย ผู้วิจัยได้ทําการกําหนดกลุ่มตัวอย่างจากประชากรหรือกลุ่มชุมชนในเครือข่าย
ผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกในโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
บริษัท ปตท. จํากัด(มหาชน) โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผลิตงานหญ้าแฝกบ้านโคกพรม อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 20 คน ในการศึกษาหาข้อมูลของงานวิจัย  

 
2. เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

ในการวิจัยออกแบบและพัฒนาวิธีการสร้างสรรค์งานผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกด้วยผ้าไหม
ไทย เครื่องมือในการทําวิจัยเกิดจากการท่ีผู้ วิจัยศึกษาและนําเอาข้อมูล แนวความคิด เน้ือหาที่
เก่ียวข้องกับเรื่องหญ้าแฝก ผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก งานผ้าไหมไทย ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับงาน
สร้างสรรค์ นํามาทําการวิเคราะห์เพ่ือให้เกิดแนวทางสร้างสรรค์เทคนิควิธีการสร้างสรรค์ช้ินงานใน
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รูปแบบใหม่ รวมถึงแบบสอบถามเพ่ือใช้ในการวัดระดับความพึงพอใจ ความยากง่ายต่อการทดลอง
เทคนิควิธี และการปฏิบัติงาน โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้กล่าวโดยสรุปคือ 

2.1 แบบสอบถาม (questionnaire) เป็นแบบสอบถามเพื่อวัดระดับความพึงพอใจ และความ
ยากง่ายในตัวเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงานผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกด้วยผ้าไหมไทย ว่ามีความยาก
ง่าย เหมาะสม และสามารถนําไปปฏิบัติจริงได้ในระดับใด จากชุมชนกลุ่มตัวอย่างกลุ่มผลิตงานหญ้า
แฝกบ้านโคกพรม โดยจะให้ ชุมชนกลุ่มตัวอย่างได้ทดลองทําการปฏิบัติจริงก่อนให้ข้อมูลใน
แบบสอบถามงานวิจัย 

2.2 แบบสัมภาษณ์ (interviews) เป็นเคร่ืองมือเพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูลคําถามปลายเปิด เป็น
การบรรยายเพ่ือช่วยในการอธิบายคําถามในส่วนข้อมูลของคําตอบและข้อมูลในเชิงข้อเสนอแนะ ซึ่ง
ข้อมูลในส่วนน้ีผู้วิจัยสามารถนํามาพัฒนาวิธีการสร้างสรรค์งานผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกด้วยผ้าไหม
ไทยได้  

2.3 แบบสังเกต (observation) เป็นเครื่องมือวิจัยโดยใช้การสังเกตรายละเอียดทางด้าน
พฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง และเก็บข้อมูลในทดลองปฏิบัติวิธีการสร้างสรรค์งานผลิตภัณฑ์จากใบหญ้า
แฝกด้วยผ้าไหมไทย โดยจะใช้กล้องบันทึกภาพ และคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัยดังที่ได้กล่าวมาน้ัน จะเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่
ใช้สําหรับการทํางานวิจัย ซึ่ งข้อมูลที่ ได้จะนํามาใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือหาผลของงานวิจัย  
ในโครงการวิจัยออกแบบและพัฒนาวิธีการสร้างสรรค์งานผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกด้วยผ้าไหมไทย 

 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในขั้นตอนการดําเนินการเก็บข้อมูลของการวิจัย ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารท่ี
เก่ียวข้องกับหญ้าแฝก ผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก เอกสารที่เก่ียวข้องกับงานผ้าไหมไทย ทฤษฎีที่
เก่ียวข้องกับงานสร้างสรรค์ จากแหล่งความรู้ต่างๆ เช่น จากหนังสือ  เอกสาร  งานวิจัยหรือเว็บไซด์ที่
เก่ียวข้อง การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีได้จากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามน้ันเป็นข้อมูลระดับความพึงพอใจและความคิดเห็นที่เกิดจากการทดลองปฏิบัติงานของ
กลุ่มตัวอย่าง การสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ กลุ่มชุมชน และบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้องกับเน้ือหาภายใน
งานวิจัย และการสังเกต โดยใช้เคร่ืองบันทึกภาพ จัดเก็บข้อมูลโดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หรือ
คอมพิวเตอร์ เพ่ือนําไปเป็นข้อมูลในการทําวิจัยต่อไป 
 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยออกแบบและพัฒนาวิธีการสร้างสรรค์งานผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกด้วยผ้าไหมไทย 
ผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการวิเคราะห์จากชุดข้อมูลที่ได้ทําการศึกษา และรวบรวมมาจากแหล่งความรู้ต่างๆ 
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และประชากรกลุ่มตัวอย่าง รวมถึงข้อมูลด้านวัสดุ เทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก     
ผลงานผลิตภัณฑ์ด้านศิลปหัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก ผู้วิจัยได้นําข้อมูลที่ได้ทําการศึกษามาทําการ
วิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
งานวิจัย ในการสร้างสรรค์งานผลิตภัณฑ์ เช่น ของใช้ ของตกแต่งบ้าน รวมถึงงานหัตถกรรมในชุมชน
ต่างๆเป็นการต่อยอดองค์ความรู้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล และองค์ความรู้จากประสบการณ์ต่างๆ
ของผู้วิจัย ยกตัวอย่างเช่น การลงพ้ืนที่ เพ่ือศึกษาจากชุมชน การร่วมเป็นวิทยากรจัดการอบรม
ผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก และการต่อยอดองค์ความรู้ในการตกแต่งบ้านจากโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการโครงการบ้านหน้าอยู่ เป็นต้น ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยไว้
ดังน้ี  

4.1  วิเคราะห์ในส่วนของเนื้อหา 
ในส่วนของเน้ือหาจะวิเคราะห์โดยการรวบรวมเน้ือหาในกรอบของชุดข้อมูลเก่ียวกับ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหญ้าแฝก คุณสมบัติของใบหญ้าแฝก ประเภทของใบหญ้าแฝกที่สามารถนํามา
สร้างงานผลิตภัณฑ์ เอกสารที่เก่ียวข้องกับงานผ้าไหมไทยในเชิงประวัติ ความสําคัญ ประเภทของผ้า 
คุณสมบัติของผ้าไหมไทย และเอกสารในเรื่องทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานสร้างสรรค์ เพ่ือเป็นแนว
ทางการคิดให้เกิดงานสร้างสรรค์  
 

4.2  วิเคราะห์ในส่วนของกลวิธีสร้างสรรค์ผลงาน 
ผู้วิจัยจะวิเคราะห์และศึกษากลวิธีในการสร้างสรรค์ผลงานผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก

ด้วยผ้าไหมไทย จากข้อมูลเอกสาร งานวิจัย เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง ผลงานนิทรรศการที่เก่ียวข้อง ในชุด
ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกในเชิงศิลปหัตถกรรมในด้านเทคนิคกลวิธีสร้างสรรค์ 
โดยเป็นการวิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้จากรวบรวม ผ่านเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย จากแบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์ และการสังเกต จากการทดลองปฏิบัติของกลุ่มตัวอย่าง และผู้เช่ียวชาญ แล้วนําผลสรุป 
ที่ได้มาเป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกในรูปแบบสร้างสรรค์ต่อไป  

จากกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้น จะทําให้ผู้วิจัยได้แนวทางในการออกแบบและ
พัฒนาวิธีการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกด้วยผ้าไหมไทย เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบในงานวิจัย
และสามารถนําช้ินงานดังกล่าวไปเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
งานวิจัยฉบับน้ี  
 
5. สถิติที่ใชใ้นการวิจัย 

ในการวิจัยออกแบบและพัฒนาวิธีการสร้างสรรค์งานผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกด้วยผ้าไหม
ไทย  ผู้วิจัยได้ใช้สถิติร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากข้อมูลที่ได้ทําการเก็บรวบรวม ผู้วิจัยได้
ดําเนินการสร้างแบบสอบถามโดยแสดงความคิดเห็นในลักษณะมาตราส่วน โดยผู้วิจัยได้วิเคราะห์
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ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละจากจํานวนของกลุ่มตัวอย่างและผู้เช่ียวชาญที่ได้ทดลองปฏิบัติสร้างสรรค์
ผลงานจากเทคนิคใบหญ้าแฝกผสมผสานกับผ้าไหมไทย และประเมินความเข้าใจ ความพึงพอใจ และ
ความยาก-ง่ายที่มีต่อเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน  โดยกําหนดเกณฑ์มาตราส่วนประมาณ (Rating 
Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับดังน้ี 

 
ระดับความคิดเห็น   ให้คะแนนเท่ากับ 5 มากที่สุด   
ระดับความคิดเห็น  ให้คะแนนเท่ากับ 4 มาก    
ระดับความคิดเห็น ให้คะแนนเท่ากับ 3 ปานกลาง   
ระดับความคิดเห็น  ให้คะแนนเท่ากับ 2 น้อย    
ระดับความคิดเห็น  ให้คะแนนเท่ากับ 1 น้อยที่สุด   
เมื่อได้ค่าคะแนนแล้วผู้วิจัยนําคะแนนดังกล่าวคิดนํ้าหนักของคะแนน และกําหนดค่านํ้าหนัก

คะแนนเพ่ืออภิปรายผลดังน้ี 
 
4.50 - 5.00   หมายถึง   มากที่สุด 
3.50 - 4.49   หมายถึง    มาก 
2.50 - 3.49   หมายถึง   ปานกลาง 
1.50 - 2.49   หมายถึง   น้อย 
1.00 - 1.49   หมายถึง   น้อยที่สุด 
และแบบสอบถามในส่วนของข้อมูลความคิดเห็นเพ่ิมเติม และข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบ

ประเมินโดยเป็นคําถามปลายเปิด (Open - ended) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการออกแบบต่อไป  
วิธีวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ได้ใช้สถิติร้อยละในการ

วิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งใช้การคํานวณหาค่าเฉลี่ย (    ) หรือค่ามัชฌิมเลขคณิต (พวงรัตน์ ทวีรัตน์.  2540) 
 
 
 
 

 
 เมื่อ  แทน ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็น 
 

   แทน ผลรวมของความคิดเห็นทั้งหมด 
 

   แทน ผู้ทดลองปฏิบัติในกลุ่มตัวอย่าง 
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และหาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ของคะแนน (พวงรัตน์ ทวีรัตน์.  2540) 
 
 
 
 
 เมื่อ SD แทน ค่าความเฉล่ียเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

   แทน ผู้ทดลองปฏิบัติในกลุ่มตัวอย่าง 
 

   แทน ผลรวมของความคิดเห็นทั้งหมด 
 

   แทน ผลรวมของความคิดเห็นแต่ละตัวยกกําลังสอง 
 
 

6. ขั้นตอนการดําเนินการ 
1. ศึกษารวมรวมข้อมูล ลงพ้ืนที่ชุมชนในเครือข่ายผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกในโครงการ

พัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ บริษัท ปตท. จํากัด(มหาชน) โดยกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ กลุ่มผลิตงานหญ้าแฝกบ้านโคกพรม อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

 

 
 

ภาพท่ี 65 ชุมชนในเครือขายผลติภัณฑจากใบหญาแฝก 
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2. ศึกษาและทดลองวิธีการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกผสมผสานกับงานผ้าไหม 
 

 
 

ภาพท่ี 66 เทคนิคการสาน 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 67 เทคนิคการคว่ัน 
 

 
 

ภาพท่ี 68 เทคนิคการพัน 
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ภาพท่ี 69 เทคนิคการถัก 

 
 

ภาพท่ี 70 เทคนิคการรีดติด 
 

   
 

ภาพท่ี 71 เทคนิคการพันแบบเลขแปด 
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ภาพท่ี 72 เทคนิคการการถัก จัดดอกและแฝกท่อน 

 
3. จัดทําแบบร่างและต้นแบบของผลิตภัณฑ์ 

 
ภาพท่ี 73 แบบร่าง 

  

 
ภาพท่ี 74 งานต้นแบบด้วยเทคนิคการสาน 
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ภาพท่ี 75 งานต้นแบบด้วยเทคนิคการพันแบบเลขแปด 
 

 
 

ภาพท่ี 76 งานต้นแบบด้วยเทคนิคการสานกลีบดอกไม้ 
 

 
 

ภาพท่ี 77 งานต้นแบบด้วยเทคนิคการพัน 
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ภาพท่ี 78 ขยายภาพร่างเพ่ือจัดวางตําแหน่งตามขนาดจริง 
 

 
 

ภาพท่ี 79 ร่างโครงสร้างองค์ประกอบช้ินงานและจัดวางตามตําแหน่งจริง 
 

 
 

ภาพท่ี 80 งานต้นแบบด้วยเทคนิคการรีด 
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ภาพท่ี 81 รายละเอียดส่วนหางนกยูงด้วยเทคนิคการรีดและการพัน 
 

 
 

ภาพท่ี 82 รายละเอียดส่วนหางนกยูงด้วยเทคนิคการสานและการถัก 
 

 
 

ภาพท่ี 83 รายละเอียดส่วนหางนกยูงด้วยเทคนิคการพันและแฝกท่อน 
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ภาพท่ี 84 ขั้นตอนการทํางาน 
 

 
 

ภาพท่ี 85 เทคนิคการเย็บเพ่ือประกอบส่วนตัวนกยูง 
 

 
 

ภาพท่ี 86 การเช่ือมต่อโครงสร้างหลักของส่วนหางและลาํตัวนกยูง 
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ภาพท่ี 87 พันแฝกคว่ันเก็บรายละเอียดโครงเหล็ก 
 

 
 

ภาพท่ี 88 ประกอบโครงสร้างนกยูงเข้ากับโครงสร้างเหล็ก 
 

 
 

ภาพท่ี 89 การเช่ือมต่อโครงสร้างด้วยการใช้ลวดก้านดอกไม้ 
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ภาพท่ี 90 งานต้นแบบที่เสรจ็สมบูรณ ์
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4. นําวิธีการสร้างสรรค์งานผลิตภัณฑ์ไปทดลองใช้กับชุมชนในรูปแบบการจัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ  

 
 

ภาพท่ี 91 ขั้นตอนการย้อมสีแฝก 
 

 
 

ภาพท่ี 92 นําใบแฝกขึ้นจากหม้อต้มแล้วแช่ด้วยนํ้าสะอาด 
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ภาพท่ี 93 ตากใบแฝกที่ย้อมแล้วใหแ้ห้ง 
 

 
 

ภาพท่ี 94 ใบที่แห้งแล้วสามารถนํามาทําผลิตภัณฑ์ได้ 
 

 
 

ภาพท่ี 95 บรรยากาศขณะฝกึอบรม 1 
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ภาพท่ี 96 บรรยากาศขณะฝกึอบรม 2 
 

 
 

ภาพท่ี 97 บรรยากาศขณะฝกึอบรม 3 
 

 
 

ภาพท่ี 98 บรรยากาศขณะฝกึอบรม 4 
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ภาพท่ี 99 บรรยากาศขณะฝกึอบรม 5 
 

 
 

ภาพท่ี 100 บรรยากาศขณะฝึกอบรม 6 
 

 
 

ภาพท่ี 101 บรรยากาศขณะฝึกอบรม 7 
 



 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน  ผู้วิจัยน้ันได้ให้ความสําคัญในด้านวัสดุ เทคนิควิธีการ

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก  ผลงานผลิตภัณฑ์ด้านศิลปหัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก เพ่ือที่จะ
นํามาเป็นแนวทางการวิเคราะห์และหาแนวทางการสร้างสรรค์งานผลิตภัณฑ์ผสมผสานกับผ้าไหมไทย 
ซึ่งถือได้ว่าเป็นวัสดุที่มีลักษณะแตกต่างกัน โดยท่ีหญ้าแฝกที่ชุมชนปลูกเพ่ือกันการพังทลายหน้าดินน้ัน
จะสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งใบสด ใบแห้ง หรือถูกแปรรูปให้อยู่ให้ลักษณะของเชือกคว่ัน เชือกถัก 
กระดาษเยื่อแฝก ในส่วนของไหมนั้นจะอยู่ในลักษณะรังไหม เส้นใยไหม และผ้าไหมที่ถักทอแล้ว ซึ่ง
การทอผ้าไหมมีอยู่ในท้องถิ่น ชุมชน ที่ได้ลงไปทําการศึกษา ชุมชนน้ันจะขายผลิตภัณฑ์จากไหมใน
รูปแบบของผ้าทอเป็นผืน และผ้าไหมที่ทําการตัดเย็บเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะเหลือเศษผ้าจากการตัดเย็บ 
ในส่วนน้ีสามารถนํามาใช้ประโยชน์ร่วมได้ ทําให้เห็นได้ว่าส่วนที่เหลือใช้จากแฝก และกิจกรรมทอผ้า
ไหมสามารถนํามาสร้างสรรค์เป็นงานผลิตภัณฑ์เพ่ิมพูนรายได้ ได้อีกทางหน่ึงด้วย 

ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางการวิจัย เร่ืองและพัฒนาวิธีการสร้างสรรค์งาน
ผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกด้วยผ้าไหมไทย ผู้วิจัยได้กําหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการนําเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 
  n   แทน จํานวนผู้ชมงานศิลปะในกลุ่มตัวอย่าง 

          แทน ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็น 
     SD    แทน ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  %  แทน ร้อยละ     
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและแปรผลข้อมูล ผู้วิจัยได้เสนอตามลําดับ ดังน้ี  ผู้วิจัยได้
จัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก และการอบรมเชิงปฏิบัติการในการสร้างสรรค์ผลงานหญ้า
แฝก โดยนําผลงานผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์จากใบหญ้าแฝกจัดแสดงเพ่ือให้ผู้ที่มีความสนใจ และชุมชน 
ที่เข้าร่วมการอบรม เห็นภาพ เป็นแนวทางกระตุ้นให้เกิดการคิดสร้างสรรค์ผลงานผลิตภัณฑ์ และได้
สร้างแบบสอบถามจํานวน 100 ชุด เพ่ือสอบถามคิดเห็นของผู้เข้าร่วมอบรมที่มีต่อผลงานผลิตภัณฑ์ 
และความยากง่าย ความเหมาะสมของแต่ละเทคนิควิธีในการสร้างงาน จากหัวข้อศึกษาเรื่องและ
พัฒนาวิธีการสร้างสรรค์งานผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกด้วยผ้าไหมไทย  จํานวน 1 ชุด โดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน ได้แก่  
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ตอนที่ 1 เป็นคําถามแบบเลือกตอบเก่ียวกับข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นข้อมูล
เก่ียวกับ เพศ และระดับการศึกษา ดังปรากฏผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม ดังตาราง 2 

 

ตารางท่ี 1 จํานวนของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อผลงานออกแบบและพัฒนาวิธีการ
สร้างสรรค์งานผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกด้วยผ้าไหมไทย จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 100 คน ( n =100) 
 

กลุ่มตัวอย่าง จํานวน % 
เพศ   
              หญิง 56 56.00 
              ชาย 44 44.00 
 100  
ระดับการศึกษา   
              ตํ่ากว่ามัธยมต้น 11 11.00 
              มัธยมต้น 9 9.00 
              มัธยมปลาย / ปวช. 12 12.00 
              อนุปริญญา 0 0.00 
              ปริญญาตรี 68 68.00 
              สูงกว่าปริญญาตรี 0 0.00 
 100  
 
 สรุปผล  ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังน้ี 
 จากตาราง 1  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเข้าชมผลงานศิลปะ จํานวน 100 คน 
 1.  เพศหญิง จํานวน 56 คน  คิดเป็นร้อยละ  56 
 2.  เพศชาย จํานวน 44 คน  คิดเป็นร้อยละ  44 

3.  ระดับการศึกษาตํ่ากว่ามัธยมต้น จํานวน 11 คน  คิดเป็นร้อยละ  11 
4.  ระดับมัธยมต้น จํานวน 9 คน  คิดเป็นร้อยละ 9 
5.  ระดับมัธยมปลาย / ปวช. จํานวน 12 คน  คิดเป็นร้อยละ 12 
6.  ระดับอนุปริญญา จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ  0 
7.  ระดับปริญญาตรี จํานวน 68 คน  คิดเป็นร้อยละ  68 
8.  ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 0 คน  คิดเป็นร้อยละ  0 
จากแบบสอบถามเพศหญิงตอบแบบสอบถามมากที่สุด ร้อยละ 56  และระดับการศึกษาอยู่

ในระดับปริญญาตรีมากที่สุด ร้อยละ 68 
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 ตอนที่ 2 เป็นคําถามแบบเลือกตอบตามความคิดเห็นของผู้อบรมที่มีต่อการอบรมการ
สร้างสรรค์ผลงานผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกและผ้าไหม จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 100 คน  
 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและความเบ่ียงเบนมาตรฐานของผู้ชมผลงานออกแบบและพัฒนาวิธีการสร้างสรรค์
งานผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกด้วยผ้าไหมไทย  ด้านสถานที่ในการจัดแสดงผลงาน (Exhibition) 
 

ข้อ รายการประเมิน   SD  
แปล

ความหมาย 
ด้านสถานที่ในการจัดแสดงผลงานและอบรม (Exhibition) 

1. สถานที่ในการจัดนิทรรศการและอบรม 4.47 0.70 มาก
2. วิธีการนําเสนอผลงานผลิตภัณฑ์ 4.58 0.62 มากที่สุด
3. บรรยากาศโดยรวมในห้องนิทรรศการที่จัดการอบรม 4.66 0.57 มากที่สุด
4. รูปแบบ ความเหมาะสม และวิธีการจัดอบรม 4.45 0.56 มาก
5. การจัดลําดับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการอบรม 4.39 0.60 มาก
6. พ้ืนที่สําหรับเดินชมงานผลิตภัณฑ์ และรายละเอียดตัวงาน 4.48 0.64 มาก

 รวมด้านสถานที่ในการจัดแสดงผลงานศิลปะ (Exhibition) 4.51 0.05 มากที่สุด
 

 สรุปผล  ค่าเฉลี่ยและความเบ่ียงเบนมาตรฐานของผู้อบรมและตอบแบบสอบถามความ
คิดเห็นที่มีต่อผลงานผลิตภัณฑ์ในหัวข้อศึกษาเร่ืองและพัฒนาวิธีการสร้างสรรค์งานผลิตภัณฑ์จากใบ
หญ้าแฝกด้วยผ้าไหมไทย  ด้านสถานที่ในการจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ดังน้ี   
 จากตาราง 2  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเข้าร่วมอบรม จํานวน 100 คน มีความคิดเห็นต่อ
ด้านสถานที่ในการจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยบรรยากาศโดยรวมใน
ห้องนิทรรศการที่จัดแสดงผลงานมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.57  
ซึ่ งมี ความคิ ด เห็ นอ ยู่ ในระดับมากที่ สุ ด  รองลงมาคื อ  วิ ธีก ารนํ าเสนอผลงานผลิต ภัณ ฑ์ 
(Representation), พ้ืนที่สําหรับเดินชมงาน, สถานที่ในการจัดแสดงผลงาน, รูปแบบ ความเหมาะสม 
และวิธีการจัดอบรม และการจัดลําดับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการอบรม มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดเท่ากับ 
4.39 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.60 ซึ่งมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้อบรมและตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มี
ต่อเทคนิคการสร้างผลงานผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกด้วยการผสมผสานกับผ้าไหมไทย  จํานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 100 คน ( n =100) 

ข้อ รายการประเมิน   SD  
แปล

ความหมาย 
ด้านการรับรู้ทางสุนทรีศาสตร์กับผลงานผลิตภัณฑ์ (Aesthetics) 
1. ความสวยงามของผลงานผลิตภัณฑ์ 4.64 0.54 มากที่สุด
2. สัดส่วนของผลงานผลิตภัณฑ์ 4.35 0.69 มาก
3. เอกภาพและความกลมกลืนของผลงานผลิตภัณฑ์ 4.56 0.59 มากที่สุด
4. ความโดดเด่นของผลงานผลิตภัณฑ์ 4.66 0.55 มากที่สุด

รวมด้านการรับรู้ทางสุนทรีศาสตร์กับผลงานผลิตภัณฑ์ (Aesthetics) 4.55 0.07 มากที่สุด

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างแนวความคิด (Concept) การสร้างความเข้าใจ 
5. แนวความคิดโดยรวมของผลงานผลิตภัณฑ์ 4.54 0.52 มากที่สุด
6. เน้ือหาเรื่องราวของตัวงานผลิตภัณฑ์ 4.52 0.61 มากที่สุด
7. รูปทรง ลักษณะ ของสิ่งที่นํามาสร้างสรรค์เป็นตัวงานผลิตภัณฑ์ 4.34 0.57 มาก
8. ตัวผลงานผลิตภัณฑ์มีความกลมกลืนกับเทคนิควิธี 4.69 0.51 มากที่สุด
9. ตัวผลงานสร้างความรู้สึกด้านความคิดสร้างสรรค์ 4.28 0.74 มาก
รวมด้านความสัมพันธ์ระหว่างแนวความคิด (Concept) การสร้าง
ความเข้าใจ 

4.47 0.09 มาก

ด้านกลวธิีสร้างสรรคผ์ลงานผลิตภัณฑ์จากใบหญา้แฝกผสมผสานกับผา้ไหมไทย 
10. วัสดุที่นํามาสรา้งสรรค์ผลงาน 4.46 0.56 มาก
11. เทคนิคต่างๆในตัวงานต่อการสร้างสรรค์ผลงาน 4.14 0.68 มาก
12. วัสดุและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานมีความสอดคล้องกัน 4.67 0.51 มากที่สุด
13. วัสดุและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานสร้างความคิด

สร้างสรรค์ 
4.49 0.59 มาก

14. เทคนิคกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานสามารถนําไปต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ได้จริง 

4.34 0.61 มาก

รวมด้านกลวิธีสร้างสรรค์ผลงานผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกผสมผสาน
กับผ้าไหมไทย 

4.42 0.06 มาก

รวม 4.48 0.02 มาก
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สรุปผล  ค่าเฉลี่ยและความเบ่ียงเบนมาตรฐานของผู้อบรมและตอบแบบสอบถามความ
คิดเห็นที่มีต่อเทคนิคการสร้างผลงานผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกด้วยการผสมผสานกับผ้าไหมไทย  ใน
หัวข้อศึกษาเรื่องออกแบบและพัฒนาวิธีการสร้างสรรค์งานผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกด้วยผ้าไหมไทย 
ดังน้ี 

จากตาราง 3  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเข้าอบรม จํานวน 100 คน มีความคิดเห็นต่อ
เทคนิคการสร้างผลงานผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกด้วยการผสมผสานกับผ้าไหมไทย    มีค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 4.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.02 ซึ่งมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยด้านการรับรู้
ทางสุนทรีศาสตร์กับผลงานผลิตภัณฑ์ (Aesthetics) มีค่าเฉลี่ยรวมสูงสุดเท่ากับ 4.55 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.07 ซึ่งมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
แนวความคิด (Concept) กับตัวผลงานผลิตภัณฑ์และด้านกลวิธีสร้างสรรค์ผลงานจากใบหญ้าแฝก
ผสมผสานกับผ้าไหมไทย มีค่าเฉลี่ยรวมตํ่าสุดเท่ากับ 4.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.06 ซึ่งมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของแต่ละด้าน พบว่า ด้านการรับรู้ทางสุนทรีศาสตร์กับผลงาน
ผลิตภัณฑ์(Aesthetics) เกี่ยวกับความโดดเด่นของผลงานผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.66 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.55 ซึ่งมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  รองลงมาคือ ความสวยงาม
ของผลงานผลิตภัณฑ์, เอกภาพและความกลมกลืนของผลงานผลิตภัณฑ์ และสัดส่วนของผลงาน
ผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉล่ียตํ่าสุดเท่ากับ 4.34 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.57 ซึ่งมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก 

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างแนวความคิด (Concept) การสร้างความเข้าใจ เก่ียวกับตัวผลงาน
ผลิตภัณฑ์มีความกลมกลืนกับเทคนิควิธี มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
0.51 ซึ่งมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  รองลงมาคือ แนวความคิดโดยรวมของผลงานผลิตภัณฑ์, 
เน้ือหาเร่ืองราวของตัวงานผลิตภัณฑ์, รูปทรง ลักษณะ ของสิ่งที่นํามาสร้างสรรค์เป็นตัวงานผลิตภัณฑ์ 
และตัวผลงานสร้างความรู้สึกด้านความคิดสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดเท่ากับ 4.28 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.74 ซึ่งมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

ด้านกลวิธีสร้างสรรค์ผลงานผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกผสมผสานกับผ้าไหมไทย  เก่ียวกับวัสดุ
และกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานมีความสอดคล้องกัน  มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.67 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.51 ซึ่งมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ วัสดุและกระบวนการ
สร้างสรรค์ผลงานสร้างความรู้สึกด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์, วัสดุที่นํามาสร้างสรรค์
ผลงาน, เทคนิคกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานสามารถนําไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ได้จริง และเทคนิคต่างๆ
ในตัวงานต่อการสร้างสรรค์ผลงาน มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดเท่ากับ 4.14 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.68 
ซึ่งมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 



 

บทท่ี 5 
สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 จากการศึกษาวิจัยในหัวข้อเรื่อง การออกแบบและพัฒนาวิธีการสร้างสรรค์งานผลิตภัณฑ์จาก
ใบหญ้าแฝกด้วยผ้าไหมไทย ผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการวิเคราะห์จากชุดข้อมูลที่ได้ทําการศึกษา และ
รวบรวมมาจากแหล่งความรู้ต่างๆ และประชากรกลุ่มตัวอย่าง รวมถึงข้อมูลด้านวัสดุ เทคนิควิธีการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก     ผลงานผลิตภัณฑ์ด้านศิลปหัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก ผู้วิจัย
ได้นําข้อมูลที่ได้ทําการศึกษามาทําการวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาเทคนิควิธีการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถสรุปผลของการวิจัยและการสร้างสรรค์ได้ดังน้ี 
 
1.  สรุปผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 เป็นคําถามแบบเลือกตอบเก่ียวกับข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นข้อมูล
เก่ียวกับ เพศ และระดับการศึกษา ผลจากแบบสอบถามพบว่า 

1.  เพศหญิง จํานวน 56 คน  คิดเป็นร้อยละ  56 
2.  เพศชาย จํานวน 44 คน  คิดเป็นร้อยละ  44 
3.  ระดับการศึกษาตํ่ากว่ามัธยมต้น จํานวน 11 คน  คิดเป็นร้อยละ  11 
4.  ระดับมัธยมต้น จํานวน 9 คน  คิดเป็นร้อยละ 9 
5.  ระดับมัธยมปลาย / ปวช. จํานวน 12 คน  คิดเป็นร้อยละ 12 
6.  ระดับอนุปริญญา จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ  0 
7.  ระดับปริญญาตรี จํานวน 68 คน  คิดเป็นร้อยละ  68 
8.  ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 0 คน  คิดเป็นร้อยละ  0 

จากแบบสอบถามเพศหญิงตอบแบบสอบถามมากที่สุด ร้อยละ 56  และระดับการศึกษาอยู่
ในระดับปริญญาตรีมากที่สุด ร้อยละ 68 (ตาราง1) 

ตอนที่ 2 เป็นคําถามแบบเลือกตอบตามความคิดเห็นของผู้อบรมที่มีต่อการอบรมการ
สร้างสรรค์ผลงานผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกและผ้าไหม จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 100 คน  พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีเข้าร่วมอบรม จํานวน 100 คน มีความคิดเห็นต่อด้านสถานที่ในการจัดแสดงผลงาน
ผลิตภัณฑ์และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยบรรยากาศโดยรวมในห้องนิทรรศการท่ีจัดแสดงผลงานมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.66 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.57 ซึ่งมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด รองลงมาคือ วิธีการนําเสนอผลงานผลิตภัณฑ์ (Representation), พ้ืนที่สําหรับเดินชมงาน, 
สถานที่ในการจัดแสดงผลงาน, รูปแบบ ความเหมาะสม และวิธีการจัดอบรม และการจัดลําดับการ
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ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการอบรม มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดเท่ากับ 4.39 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.60 
ซึ่งมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ตาราง 2) 

เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าการสร้างบรรยากาศในห้องการอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถ
สร้างแรงจูงใจให้ผู้เข้าร่วมอบรม มีความต้องการท่ีจะเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  และสร้างให้เกิดแรง
ทางความคิดในด้านความคิดสร้างสรรค์ ร่วมกับวิธีการนําเสนอผลงานผลิตภัณฑ์ซึ่งมีคะแนนรองลงมา 
จะช่วยสร้างให้เกิดความเข้าใจในรายละเอียดของตัวงานผลิตภัณฑ์มากย่ิงขึ้น ลําดับที่3 คือ พ้ืนที่
สําหรับเดินชมผลงาน ซึ่งในเร่ืองการจัดวางพ้ืนที่การวางผลงาน และพ้ืนที่ว่างในการชมงาน จะช่วย
สามารถสร้างความน่าสนใจให้กับตัวผลิตภัณฑ์ได้ ถ้าการจัดวางผลงานผลิตภัณฑ์โดยไม่เหลือพ้ืนที่ จะ
ทําให้การเข้าชมผลงานลําบาก แออัด และผลงานแต่ละช้ินจะถูกบดบังรายละเอียด ไม่น่าสนใจ ลําดับ
ถัดไปจะเป็นเรื่องของสถานท่ี รูปแบบความเหมาะสม และตํ่าสุดคือเรื่องการจัดลําดับการถ่ายทอด
ความรู้ ซึ่งผู้วิจัยพบปัญหาว่าองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดไปแต่ละหัวข้อ แต่ละเทคนิค มีความยากง่าย
แตกต่างกัน ซึ่งผู้อบรมมีพ้ืนฐานและความรู้เก่ียวกับการสร้างสรรค์ผลงานผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกใน
ระดับน้อย ซึ่งจะเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในโอกาสต่อไป 

ในด้านค่าเฉลี่ยและความเบ่ียงเบนมาตรฐานของผู้อบรมและตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่
มีต่อเทคนิคการสร้างผลงานผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกด้วยการผสมผสานกับผ้าไหมไทย  ในหัวข้อศึกษา
เร่ืองออกแบบและพัฒนาวิธีการสร้างสรรค์งานผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกด้วยผ้าไหมไทย จํานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 100 คนพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเข้าอบรม จํานวน 100 คน มีความคิดเห็นต่อเทคนิคการ
สร้างผลงานผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกด้วยการผสมผสานกับผ้าไหมไทย    มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.48 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.02 ซึ่งมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยด้านการรับรู้ทางสุนทรี
ศาสตร์กับผลงานผลิตภัณฑ์ (Aesthetics) มีค่าเฉลี่ยรวมสูงสุดเท่ากับ 4.55 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.07 ซึ่งมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
แนวความคิด (Concept) กับตัวผลงานผลิตภัณฑ์และด้านกลวิธีสร้างสรรค์ผลงานจากใบหญ้าแฝก
ผสมผสานกับผ้าไหมไทย มีค่าเฉลี่ยรวมตํ่าสุดเท่ากับ 4.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.06 ซึ่งมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ตาราง 3) 

เมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่าการรับรู้ทางสุนทรีศาสตร์กับผลงานผลิตภัณฑ์ของผู้เข้าอบรมจะมี
ค่าเฉลี่มากที่สุด เน่ืองจากผู้เข้าอบรมได้ชมและสัมผัสกับตัวงานผลิตภัณฑ์จริง จากนิทรรศการที่ได้จัด
โชว์ตัวผลงานผลิตภัณฑ์ทําให้เกิดการรับรู้จากประสบการณ์จริงซึ่งดีกว่าการรับชมและถ่ายทอดผ่านสื่อ
อ่ืนๆ การบรรยายให้ความรู้ในด้านประโยชน์ของการสร้างผลงานผลิตภัณฑ์ว่า ผลิตภัณฑ์ที่ถูก
สร้างสรรค์ขึ้นสามารถทําประโยชน์และเพิ่มรายได้จากสิ่งของเหลือใช้  การสร้างเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือใช้
สอยในครัวเรือนด้วยตนเอง ลําดับถัดไปคือด้านกลวิธีสร้างสรรค์ผลงานผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก
ผสมผสานกับผ้าไหมไทย ซึ่งถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่ยากเน่ืองจากผู้เข้าอบรมมีพ้ืนฐานความรู้และ
ประสบการณ์ในด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกที่แตกต่างกัน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในปริมาณ
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น้อย แต่มีความเห็นโดยสรุปว่าวัสดุและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานมีความสอดคล้องกัน โดยมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.67 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.51 อยู่ในระดับมากที่สุด ลําดับถัดไปคือสามารถ
สร้างให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย เน่ืองจากจะทําให้ชุมชนเกิดการ
สร้างงานผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์สร้างสรรค์ เกิดรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ แตกต่างไปจากชุมชนอ่ืนด้วย 
ส่วนในด้านลําดับสุดท้ายคือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างแนวความคิด (Concept) กับตัวผลงาน น้ันจัด
ได้ว่ามีคะแนนตํ่าที่สุด เน่ืองจากผู้ที่เข้าอบรมและผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมอบรวม ส่วนหนึ่งเป็น
ชาวบ้าน ชุมชน และบุคคลทั่วไป ทําให้ความเข้าใจในเร่ืองของแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานมี
น้อย ต่างจากผู้เข้าร่วมอบรมที่มีความรู้ด้านศิลปะหรือผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้อง จะมี
ความเข้าในในการสร้างแนวความคิดและเร่ืองราว แรงบันดาลใจในการสร้างงานผลิตภัณฑ์ได้ดีกว่า 
ชุมชนและชาวบ้าน 
 
2.  การอภิปรายผล 

จากผลการวิจัยเรื่อง  การออกแบบและพัฒนาวิธีการสร้างสรรค์งานผลิตภัณฑ์จากใบหญ้า
แฝกด้วยผ้าไหมไทย ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาทั้งจากตัวรายงานเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง และจากการลงพ้ืนที่
จริงในกลุ่มชุมชนในเครือข่ายผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกในโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ บริษัท ปตท. จํากัด(มหาชน) โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผลิตงานหญ้าแฝก
บ้านโคกพรม อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา และบุคคลที่มีความสนใจที่จะอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงานผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกจากกลวิธีเดิมที่เคยมี
มาผสมผสานกับผ้าไหม และกลวิธีเทคนิคทางด้านงานผ้ามาร่วมด้วย ทําให้ผลงานผลิตภัณฑ์โดยรวมมี
ความระเอียดและแปลกใหม่ ต่างไปจากจากถัก การสาน ผลิตภัณฑ์สิ่งของเครื่องใช้ไปจากเดิม โดยทํา
การจัดนิทรรศการย่อมๆเพ่ือโชว์ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากหญ้าแฝก บรรยายเพ่ือสร้างแรงจูงใจและ
สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดเป็นผลงานในรูปแบบใหม่ จากใช้สอยท่ีมากไป
กว่าเคร่ืองใช้ที่มีแต่เดิม เช่น กระจาด กระบุง เป็นต้น  ซึ่งจะเห็นได้ว่าการรับรู้ทางสุนทรีศาสตร์กับ
ผลงานผลิตภัณฑ์ของผู้เข้าอบรมจะมีค่าเฉล่ียมากที่สุด เน่ืองจากผู้เข้าอบรมได้ชมและสัมผัสกับตัวงาน
ผลิตภัณฑ์จริง จากนิทรรศการที่ได้จัดโชว์ตัวผลงานผลิตภัณฑ์ทําให้เกิดการรับรู้จากประสบการณ์จริง
ซึ่งดีกว่าการรับชมและถ่ายทอดผ่านสื่ออ่ืนๆ การบรรยายให้ความรู้ในด้านประโยชน์ของการสร้าง
ผลงานผลิตภัณฑ์ว่า ผลิตภัณฑ์ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นสามารถทําประโยชน์และเพ่ิมรายได้จากสิ่งของเหลือ
ใช้  การสร้างเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือใช้สอยในครัวเรือนด้วยตนเอง ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ได้โครงการบ้านน่า
อยู่มาถ่ายทอดและบูรณาการให้กับชุมชน เนื่องจากชุมชนจะมีใบหญ้าแฝกที่เหลือจากการเก็บเก่ียวใบ
ทิ้งจากแฝกที่ปลูกเพ่ือลดการพังทลายของหน้าดิน และในส่วนของไหมและผ้าไหมที่เหลือจาก
กระบวนการทอและตัดเย็บเป็นสินค้าในชุมชน   ซึ่งการสอนเทคนิควิธีการผสมผสานเทคนิคจากใบ
แฝกและผ้าไหมทําให้เป็นอีกทางเลือกหน่ึงของชุมชนในการพัฒนาต่อยอดงานผลิตภัณฑ์ 
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3.  ข้อเสนอแนะ 
ในการวิจัยคร้ังน้ีปัญหาที่พบคือการจัดลําดับและระยะเวลาในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน

และผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมอบรมเน่ืองจากพ้ืนฐานประสบการณ์ที่แตกต่างกัน การทําความเข้าใจ การ
ไวต่อการรับรู้และการสร้างงาน อีกด้านหน่ึงคือ ความเข้าใจในเร่ืองการสร้างแรงบันดาลใจ 
แนวความคิดของงานผลิตภัณฑ์ ซึ่งในส่วนของชุมชนจะเป็นการยากต่อการสร้างความเข้าใน ต่างจากผู้
ที่สนใจซึ่งอยู่ในระดับเยาวชน รวมถึงผู้ที่มีความรู้ในเชิงศิลปะ จะสร้างความเข้าใจ และรับรู้ได้ไวกว่า
กลุ่มชุมชน จากประเด็นน้ีสามารถเป็นแนวทางในการอบรมและปรับปรุงแก้ไขในการอบรมเชิง
ปฏิบัติการในโอกาสต่อไปได้ เช่น ในเร่ืองการอบรมปลูกฝังเยาวชนให้เข้าใจคุณประโยชน์ของหญ้าแฝก 
ศิลปะวัฒนาธรรมของการทอผ้าไหมในท้องถิ่น และการสร้างสรรค์งานผลิตภัณฑ์ในเชิงสร้างสรรค์และ
เพ่ิมคุณค่าของวัสดุเหลือใช้ได้น่ันเอง 
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แบบประเมนิสํารวจความคิดเห็นของผู้ชมนิทรรศการและรว่มอบรม 
 

คําชี้แจง  แบบประเมินน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือสํารวจความคิดเห็นของผู้เข้าชมนิทรรศการและอบรมเชิง
ปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาวิธีการสร้างสรรค์งานผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกด้วยผ้าไหมไทย 
ทั้งน้ีเพ่ือจะได้นําข้อมูลไปวิเคราะห์และประเมินเพ่ือพัฒนาต่อไป 
ตอนท่ี 1  ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย  X ในช่อง        ที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด 
 
 1.1  เพศ 
  1. ชาย   2. หญิง 
 
 1.2  ระดับการศึกษา 
  1.  ตํ่ากว่ามัธยมต้น   2.  มัธยมต้น 
  3.  มัธยมปลาย / ปวช.   4.  อนุปรญิญา 
  5. ปริญญาตร ี    6.  สูงกว่าปรญิญาตร ี
 
ตอนท่ี 2  แบบประเมินความคิดเห็นของผู้ประเมินที่เข้าชมผลงานศิลปะ 
 

ข้อท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็นของผู้ประเมิน 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ด้านสถานท่ีในการจัดแสดงนิทรรศการและอบรม (Exhibition) 

1. สถานท่ีในการจัดนิทรรศการและอบรม      

2. วิธีการนําเสนอผลงานผลิตภัณฑ์      

3. บรรยากาศโดยรวมในห้องนิทรรศการท่ีจัดการอบรม      

4. รูปแบบ ความเหมาะสม และวิธีการจัดอบรม      

5. การจัดลําดับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการอบรม      

6. พ้ืนท่ีสําหรับเดินชมงานผลิตภัณฑ์ และรายละเอียดตัวงาน      

 
 
 
 
 

5 4 3 2 1
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เทคนิคการสร้างผลงานผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกด้วยการผสมผสานกับผ้าไหมไทย   

ข้อท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็นของผู้ประเมิน 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ด้านการรับรู้ทางสุนทรีศาสตร์กับผลงานผลิตภัณฑ์ (Aesthetics) 

1. ความสวยงามของผลงานผลิตภัณฑ์      

2. สัดส่วนของผลงานผลิตภัณฑ์      

3. เอกภาพและความกลมกลืนของผลงานผลิตภัณฑ์      

4. ความโดดเด่นของผลงานผลิตภัณฑ์      

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างแนวความคิด (Concept) การสร้างความเข้าใจ 

5. แนวความคิดโดยรวมของผลงานผลิตภัณฑ์      

6. เนื้อหาเร่ืองราวของตัวงานผลิตภัณฑ์      

7. 
รูปทรง ลักษณะ ของสิ่งท่ีนํามาสร้างสรรค์ เป็นตัวงาน
ผลิตภัณฑ์ 

     

8. ตัวผลงานผลิตภัณฑ์มีความกลมกลืนกับเทคนิควิธี      

9. ตัวผลงานสร้างความรู้สึกด้านความคิดสร้างสรรค์      

ด้านกลวิธีสร้างสรรค์ผลงานผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกผสมผสานกับผ้าไหมไทย 

10. วัสดุท่ีนํามาสร้างสรรค์ผลงาน      

11. เทคนิคต่างๆในตัวงานต่อการสร้างสรรค์ผลงาน      

12. วัสดุและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานมีความสอดคล้องกัน      

13. 
วัสดุและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานสร้างความคิด
สร้างสรรค์ 

     

14. 
เทคนิคกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานสามารถนําไปต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ได้จริง 

     

ขอขอบคุณในความร่วมมือตอบแบบประเมิน 
 

5 4 3 2 1
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