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ข้อเสนอแนะ  
จากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1) การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ จึงควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีการอ่ืนๆ 

นอกเหนือจากการใช้แบบสอบถามเพียงอย่างเดียว เพื่อให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้านอื่น 
ๆ  ร่วมด้วย เช่น การสังเกต และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

2) ควรมีการศึกษาความต้องการของผู้ผลิตแบบเจาะลึก เพื่อการน าไปพัฒนาต่อยอดบรรจุ
ภัณฑ์และตราสัญลักษณ์จากรูปแบบปัจจุบัน  เนื่องจากผลิตภัณฑ์ขันลงหินเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่า  
และผู้ผลิตให้ความส าคัญกับบรรจุภัณฑ์รูปแบบปัจจุบันอยู่มาก 
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ABSTRACT 
 
Research Title  : The Participation in the development of packaging and logos 

to the needs of the consumer products Khaneonghin 
community personnel  Bangkok 

Author  : Miss Jitima  Suathong 
Miss Mattana  Morakul 
Miss Worraruethai  Harnchotiphan 

Year  : 2011 
……………………………………………………………………………… 

 
This research aimed to explore customer needs for package and logo of 

stone-set bowl and to provide suitable resolutions for package and logo 
development to respond customers. 

The samples of the study were 30 consumers and 1 manufacturer of stone-
set bowl in Ban Bu Community, Bangkok Noi District, Bangkok. 

The data was collected by 2 sets of questionnaires.  The first set was used to 
gather the information from 31 respondents, both the samples and manufacturer of 
stone-set bowl.  Then the data was analyzed by basic statistics consisting of 
percentage, mean and standard deviation.  Besides, the data was also categorized to 
find relationship and associated issue by applying advanced statistics such as simple 
correlation to compare the relationship between the sample groups.  However, the 
second set was used to evaluate the package and logo design by 3 experts. 

 
The results found that: 
According to the research on the participation of package and logo 

development to respond to the customer needs for the stone-set bowl in Ban Bu 
Community, Bangkok Noi District, Bangkok, it indicated that the third design was the 
most appropriate method for the package and logo development of the stone-set 
bowl. 
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Suggestions: 
Several suggestions were provided by the authors as below. 
1) Regarding to this qualitative research, there should be other methods to 

collect different aspects of the data, for instance, observation and in-depth interview. 
2) There should be further study to investigate the manufacturer needs to 

improve current package and logo because the stone-set bowl was valuable product 
which the manufacturer emphasized the present package as well.  
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 ขอขอบคุณอาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่านของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้ช่วยให้ค าแนะน า  เป็นที่ปรึกษา  ประสานงานและ
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ อีกท้ังได้ให้ความช่วยเหลือในการติดต่อเป็นอย่างดีด้วยอัธยาศัยที่อบอุ่น
เป็นกันเอง 
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ผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน  ที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยในครั้งนี้และได้รับความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีในการตอบแบบสอบถาม 
 ท้ายสุดนี้  ขอกราบขอบพระคุณบิดา  มารดา  และขอขอบคุณผู้ร่วมวิจัยทุกท่านที่ช่วยในการ
จัดพิมพ์    ที่คอยสนับสนุนส่งเสริม กระตุ้นเตือนและเป็นก าลังใจตลอดเวลาให้ผู้จัดท ารายงานการ
วิจัยในครั้งนี้ได้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 
 
1.1  ความส าคัญและที่มาของปัญหา 
 

ปัจจุบันชุมชนบ้านบุ ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อย   ในซอยจรัญสนิทวงศ์ 32 มีเนื้อที่ทั้งหมด 
25 ไร่ เส้นทางคมนาคมในปัจจุบันมี 2 ทางคือ  ทางบก   เป็นเส้นทางคมนาคมหลักของบ้านบุใน
ปัจจุบัน เส้นทางคมนาคมรอบนอกได้แก่  ถนนจรัญสนิทวงศ์ ถนนอรุณอมรินทร์ ถนนอิสรภาพ  และ
ซอยจรัญสนิทวงศ์ 32 ทางน้้า บ้านบุมีท่าเรือสาธารณะ 2 ท่า คือ ท่าเรือหน้าส้านักงานเขตบางกอก
น้อย และท่าเรือหน้าร้านขายของช้า มีไฟฟ้าและน้้าประปาใช้ทุกครัวเรือน ภายในชุมชนมีโทรศัพท์
เข้าถึง ด้านการรักษาความสะอาด ส้านักงานเขตบางกอกน้อยเป็นผู้จัดเก็บขยะจากบ้านเรือน ด้าน
การศึกษา มีสถานศึกษาที่อยู่ในบริเวณบ้านบุ  2 แห่ง คือ โรงเรียนวัดสุวรรณาราม และ โรงเรียน
สุวรรณารามวิทยาคม การถือครองที่ดินของชุมชนส่วนใหญ่เป็นที่ดินของวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร 
ซึ่งชาวบ้านเข้ามาจับจองสร้างบ้านเรือนกัน มีการออกโฉนดที่ดินให้กับพ้ืนที่บางแปลง การประกอบ
อาชีพในปัจจุบัน อาชีพท้าเครื่องทองลงหินเหลือเพียงโรงงานอยู่แห่งเดียวเท่านั้น   (คุณเมตตา เสลา
นนท์) ชาวบ้านบุหันไปประกอบอาชีพอ่ืนกันหมด ด้านการท่องเที่ยวจะมีศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยว
กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวคลองบางกอกน้อยขึ้น วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร 
และบ้านบุ ถูกจัดเป็นสถานที่ที่ต้องแวะชมในแผนการเดินทางแต่ละครั้งด้วย ชุมชนบ้านบุมีตระกูล
เก่าแก่ท่ีอพยพมาจากกรุงศรีอยุธยาในครั้งนั้น 8 นามสกุล และได้สืบเชื้อสายมาจนปัจจุบันนี้ คือ 1) 
โตทรัพย์  2) เอ่ียมขันทอง 3) มิลินทรานุช  4) วราศรัย  5) รุ่งแสง 6) จิตไพศาล 7) คงชื่นสิน 8) ปาน
รสทิพย์  ชาวบ้านบุในอดีตส่วนมากเป็นคนไทยเชื้อชาติไทย มีความเกี่ยวดองเป็นเครือญาติกัน
ความสัมพันธ์ในชุมชนเหมือนกับในชนบท ชาวบ้านส่วนใหญ่รู้จักกันทั้งชุมชน แต่ตอนนี้คนบ้านบุจริงๆ 
เหลือน้อย เพราะส่วนใหญ่ตายกันไปมาก ลูกหลานก็ย้ายไปอยู่ที่อ่ืนกันหมด ประกอบกับมีคนต่างถิ่น
เข้ามาอยู่ในชุมชนมากขึ้น เนื่องจากมีบ้านหลายหลังแบ่งให้เช่า มีผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยในบ้านบุมากข้ึน 
บ้านบุในปัจจุบันจึงมีสภาพคล้ายกับชุมชนแออัด และไม่มีความปลอดภัยเวลาเกิดอัคคีภัย ด้าน
ประเพณี เช่นประเพณีสงกรานต์ ส้านักงานเขตบางกอกน้อยจัดขึ้นในเดือนเมษายนของทุกปี มีการ
ท้าบุญตักบาตร เล่นสาดน้้า รดน้้าด้าหัวผู้ใหญ่และประกวดนางสงกรานต์ นอกจากนี้ วัดสุวรรณาราม
ราชวรวิหาร มีการจัดขบวนแห่หลวงพ่อศาสดา เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสสรงน้้าและสักการบูชา 

 
 จากการศึกษางานวิจัยเรื่อง ผลกระทบการถ่ายทอดเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นงาน
ศิลปหัตถกรรมโลหะ การผลิตเครื่องทองลงหิน ชุมชนบ้านบุ  แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย  
กรุงเทพมหานคร  ของอาจารย์ ดร. วิทยา  เมฆข้า  ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส้ารวจลักษณะวิถีชีวิตของชุมชนกลุ่มพ้ืนบ้านที่ 
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ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนค้นหาขั้นตอนการผลิตและหาผลกระทบที่มีต่อวิถีชีวิตในสภาพเศรษฐกิจ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงของชุมชนกลุ่มพ้ืนบ้านที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น   พบว่าควรมีการศึกษา วิธีการ 
ขั้นตอน เทคนิคในการท้าขันลงหิน  รวมถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์หรือตราสัญลักษณ์  อย่างละเอียด
และจัดท้าสื่อบันทึก ก่อนที่ภูมิปัญญาของชุมชนบ้านบุจะหมดไป ส่วนหน่วยงานของรัฐควรส่งเสริมให้
การประกอบอาชีพที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีสวัสดิการต่าง ๆ  ทางสังคม เทียบเท่ากับอาชีพอ่ืน ๆ  

ดังนั้น  ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส้าคัญในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตรา
สัญลักษณ์สู่ความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ขันลงหินชุมชนบ้านบุ เพ่ือเป็นการพัฒนาและ
เพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ขันลงหินให้มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น  เป็นการน้าเสนอแนวทางการพัฒนาในแง่
ของการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งเป็น
แนวทางแก้ปัญหาอีกประการหนึ่งที่จะสร้างความเจริญแก่ชุมชน ให้สามารถยกระดับฐานะความ
เป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น มีความกินดีอยู่ดี  ตลอดจนกระท่ังการต่อยอดสู่การส่งออกไปยัง
ต่างประเทศ 
 
 
1.2  วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1.2.1  เพ่ือส้ารวจความต้องการบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ท่ีตรงกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 

1.2.2  เพ่ือค้นหาแนวทางในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ท่ีตรงกับความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย 
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1.3  กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.1  กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 
 
 
1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
 
 การวิจัยเรื่องนี้จะศึกษาถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์  โดยท้า
การวิจัยจากกลุ่มผู้ผลิตและกลุ่มผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ขันลงหินบ้านบุ  เขตบางกอกน้อย   
กรุงเทพมหานคร  จ้านวน 30 คน 
 
1.5 นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 
 

1.5.1  การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์   
1.5.2 ผลิตภัณฑ์ขันลงหิน   

 
 
 
 
 
 

ผู้ผลิต 

ผลิตภัณฑ์ขันลงหิน   
ชุมชนบ้านบุ   

เขตบางกอกน้อย 

 

ส ารวจความต้องการ
บรรจุภัณฑ์และตรา

สัญลักษณ์จากผู้บริโภค   

-  การมีส่วนร่วม 
-  การพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์และตรา
สัญลักษณ์สู่ความ
ต้องการของกลุ่ม
ผู้บริโภค 

 
 

พัฒนา 
บรรจุภัณฑ์และ 
ตราสัญลักษณ์ 
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1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
            1.6.1 ช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ขันลงหินบ้านบุ ให้มีเอกลักษณ์ ดึงดูดความสนใจ 
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมาตรฐานและสามารถแข่งได้มากขึ้นในเชิงธุรกิจ 

 1.6.2 สร้างความแปลกใหม่ให้กับบรรจุภัณฑ์ขันลงหินเฉพาะถิ่นเพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ขันลงหินบ้านบุ  เขตบางกอกน้อย  และสามารถน้าไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชน
บ้านบุชนิดอื่นๆ ในอนาคต 

1.6.3 ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ขันลงหินชุมชนบ้านบุได้บรรจุภัณฑ์ต้นแบบที่ผลิตจากวัสดุพ้ืนถิ่นและมี
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 

1.6.4 เป็นฐานข้อมูลส้าหรับหน่วยงาน และองค์กรอื่นที่เก่ียวข้อง 
1.6.5 น้าไปสู่การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
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บทท่ี 2 
 

ผลงานวิจัยและงานเขียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
 งานวิจัยนี้ครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาคนควาจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของดังนี้ 

2.1. แนวคิดเก่ียวกับศิลปหัตถกรรมพื้นบาน 
2.1.1 ภูมิปัญญาชาวบาน 
2.1.2 วิวัฒนาการของเครื่องทองลงหิน 
2.1.3 ขันลงหิน 

2.2 แนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวม 
  2.2.1 ความหมายของการมีสวนรวม 
  2.2.2 ลักษณะ และรูปแบบของการมีสวนรวม 
  2.2.3 ขั้นตอนของการมีสวนรวม 

2.3 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาบรรจุภัณฑแและตราสัญลักษณแ 
2.3.1 ความหมายการออกแบบบรรจุภัณฑแ 
2.3.2 ความสําคัญและประวัติของตราสัญลักษณแ 

2.4 บริบทชุมชนบานบุ 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
2.1  แนวคิดเกี่ยวกับศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน 

  2.1.1  ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
กุลธิดา  มังกรไชยา  (2551:17-27) ไดกลาว ความหมายของภูมิปัญญา ไววา

ความหมายของภูมิปัญญาชาวบาน  หรือที่เรียกวาภูมิปัญญาทองถิ่น  เป็นคําที่ใชในความหมายที่ตรง
กับภาษาอังกฤษที่วา “Folk Wisdom” หรืออาจเรียกวา “Indigenous Knowledge” 

ซึ่งมีหนวยงานและนักวิชาการไดใหความหมายของคําวาภูมิปัญญาชาวบานไวตางๆ  
นํามาสรุปไดดังนี้กระทรวงศึกษาธิการ  (2539 : 2) ไดใหความหมายของภูมิปัญญาทองถิ่น  คือ ความรู
ที่เกิดจากประสบการณแในชีวิตของคนเราผานกระบวนการศึกษา  สังเกตคิดวิเคราะหแจนเกิดปัญญา  
และตกผลึกมาเป็นองคแความรูที่ประกอบกันขึ้นมาจากความรูเฉพาะหลาย  ๆ เรื่อง ความรูดังกลาว
ไมไดแยกยอยออกมาใหเป็นศาสตรแเฉพาะสาขาวิชาตาง  ๆ อาจกลาวไดวา  ภูมิปัญญาทองถิ่นจัดเป็น
พ้ืนฐานขององคแความรูสมัยใหมที่จะชวยในการเรียนรู  การแกปัญหา  การจัดการ และการปรับตัวใน
การดําเนินชีวิตของคนเรา  ภูมิปัญญาทองถิ่นเป็นความรูที่มีอยูทั่วไปในสังคม  ชุมชนและในตัวของผูรู
เอง หากมีการสืบคนหาเพื่อศึกษา และนํามาใชก็จะเป็นที่รูจักกันเกิดการยอมรับ  ถายทอดและพัฒนา
ไปสูคนรุนใหมตามยุคตามสมัยได 

กฤษณา วงษาสันตแ (2542 : 253) ไดใหความหมายของภูมิปัญญาทองถิ่น  คือความรู
หรือประสบการณแดั้งเดิมของประชาชนในทองถิ่นท่ีไดรับการถายทอดสืบตอกันมาจากบรรพบุรุษ  หรือ
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ถายทอดตอกันจากสถาบันตาง  ๆ ในชุมชน  เชน จากสถาบันครอบครัว  ความเชื่อและศาสนา  
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสถาบันทางสังคม 

จารุวรรณ ธรรมวัตร (2543 : 1) ไดใหความหมายของภูมิปัญญาทองถิ่น  คือ แบบ
แผนการดําเนินชีวิตที่มีคุณคาแสดงถึงความเฉลียวฉลาดของบุคคล  และสังคมซึ่งไดสั่งสมและปฏิบัติ
สืบตอกันมา ภูมิปัญญาจะเป็นทรัพยากรบุคคล หรือทรัพยากรความรูก็ได 

ชลทิตยแ เอ่ียมสําอาง  และวิศนี ศิลาตระกูล (2534 : 211) กลาววา ภูมิปัญญา
ชาวบานนั้นหมายถึง  ความรูประสบการณแของประชาชนในทองถิ่น  ซึ่งไดรับการศึกษาอบรม  สั่งสม
และถายทอดจากบรรพบุรุษ  หรือเป็นความรูประสบการณแที่เกิดขึ้นจากประสบการณแตรงของตนเอง  
ซึ่งไดเรียนรูจากการทํางาน  จากธรรมชาติแวดลอม  สิ่งเหลานั้นเป็นสิ่งที่มีคุณคาเสริมสรางความรู  
ความสามารถทําใหคนมีชีวิตรวมกันอยางสันติสุขเป็นความรูที่สรางสรรคแและมีสวนเสริมสรางการผลิต 

ธวัช ปุณโณทก (2534 : 40) ไดใหความหมายวา  ภูมิปัญญาชาวบาน  หมายถึงความ
รอบรูของชาวบานที่เรียนรูและมีประสบการณแสืบตอกันมา  ทั้งทางตรงคือ  ประสบการณแดวยตัวเอง  
และทางออมซึ่งเรียนรูจากผูใหญ หรือความรูที่สะสมสืบตอกันมา 

นิคม ชมภูหลง (2542 : 131) ไดใหความหมายของภูมิปัญญาทองถิ่น คือ ความรู 
และประสบการณแของชาวบานในทองถิ่นท่ีใชในการแกปัญหาหรือดําเนินชีวิตโดยไดรับการถายทอด
และกลั่นกรองเป็นระยะยาวนาน 

ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทรแ  (2542 : 9) ไดใหความหมายของภูมิปัญญาทองถิ่น  คือ 
องคแความรูความสามารถของชุมชนที่สั่งสมสืบทอดกันมานาน  เป็นความจริงแทของชุมชนเป็น
ศักยภาพที่จะใชแกปัญหา  จัดการปรับตน  เรียนรู และถายทอดสูคนรุนใหม  เพ่ือใหดํารงชีวิตอยูได
อยางผาสุก เป็นแกนของชุมชนที่จรรงโลง ความเป็นชาติใหอยูรอดจากทุกขแพิบัติทั้งปวง 

วุฒิเลิศ เทวกุล (2538 : 9) ไดใหแนวคิดของภูมิปัญญาชาวบาน  ในที่ประชุมไววา  
ภูมิปัญญาชาวบาน  คือองคแความรูทั้งหมดของชาวบาน  ซึ่งไดมาจากการเรียนรูและประสบการณแเป็น
ระยะเวลานาน และชาวบานไดนําความรูเหลานั้นมาใชในการแกปัญหาในการดําเนินชีวิต   

จากการศึกษาความหมายและแนวคิดของภูมิปัญญาของชาวบานที่กลาวมาแลว
ขางตนพอจะสรุปไดดังนี้  ภูมิปัญญาชาวบาน  หมายถึง ความรูความสามรรถในการดําเนินชีวิตอยูใน
พ้ืนที่นั้น ๆ โดยใชสติปัญญาสั่งสมความรูของตนอยางหลากหลาย  ผสมผสานความกลมกลืนระหวาง
ศาสนา สภาพภูมิอากาศ  สภาพแวดลอมการประกอบอาชีพ  และกระบวนการเหลานี้มาจนหลายชั่ว
คน 

ซึ่งจะเป็นไดวาวิถีการดําเนินชีวิตของมนุษยแนั้น  เกิดจาการเรียนรูและสั่งสม
ประสบการณแเป็นระยะเวลาอันยาวนาน  โดยอาศัยภูมิปัญญาที่มีอยูมาใชในการตั้งถ่ินฐานการ
ประกอบอาชีพการปรับตัวและแกปัญหาในการดําเนินชีวิต  จนเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของ
ธรรมชาติและสังคมที่อยู 

สถาบันราชภัฏนครปฐม (2545 : ง) ไดใหความหมายของภูมิปัญญาทองถิ่น  คือ องคแ
ความรูในดานตาง  ๆ ของการดํารงชีวิตของคนไทยที่เกิดจากการสะสมประสบการณแทั้งทางตรงและ
ทางออมประกอบกับแนวคิดวิเคราะหแในการแกไขปัญหาตาง  ๆ ของตนเอง  สามารถพัฒนาความรู
ดังกลาวมาประยุกตแใชใหเหมาะสมกับกาลสมัยในการแกปัญหาการดํารงชีวิต 
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  สํานักนายกรัฐมนตรี  (2545 : ข,1) ได
ใหความหมายของภูมิปัญญาทองถิ่น คือ มรดกทางวัฒนธรรมที่เกิดข้ึนจากการสั่งสมความรูดั้งเดิมของ
ทองถิ่นนั้น ๆ ซึ่งเป็นการสะสมจากประสบการณแชีวิตของชาวบานเองหรือจากการไดสืบทอดตอกันมา
จากบรรพบุรุษ ภูมิปัญญาแตละดานไดรับการเรียนรูมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน มีการสังเกตทดลอง
ใช ปรับเปลี่ยน แกไขปัญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในการดํารงชีวิตประจําวันในแตละทองถิ่นดวย 

Radcliffe - Brown (เอกวิทยแ ณ ถลาง. 2536 : 13 ; อางอิงมาจาก  Radcliffe - 
Brown. 1952) ไดสรุปไววา  ภูมิปัญญาทองถิ่น  โดยเฉพาะในชนบทในหลาย  ๆ ประเทศ หลาย ๆ 
วัฒนธรรม  สามารถนํามาใชในการดํารงรักษาดุลในธรรมชาติไดดีกวาความรูวิทยาการสมัยใหม  
โดยเฉพาะในการรักษาปุาตนน้ํา ลําธาร ความหลากหลายของชีววิทยา  และความอุดมสมบูรณแในบาง
อาณาบริเวณของโลก ที่เหลือนอย ลงทุกที 

จากความหมายที่นักวิชาการกลาวไวตาง  ๆ กันพอสรุปไดวา  ภูมิปัญญาทองถิ่น  
หมายถึง องคแความรู ความสามารถ  ความเชื่อ และประสบการณแของคนในทองถิ่นนั้น  ๆ ที่นํามา
ประยุกตแใชในการดํารงชีวิต  ตลอดจนถึงการแกปัญหาใหเหมาะสมกับกาลสมัยที่ไดรับการสั่งสม  และ
ถายทอดสืบตอกันมาเป็นระยะเวลานาน 

 
ที่มาของภูมิปัญญาของชาวบ้าน 
ที่มาของภูมิปัญญาของชาวบานจากความหมายของภูมิปัญญาทองถิ่น  วัฒนธรรม

ชุมชนเป็นความรูความสามารถและประสบการณแของชาวบาน  ในการดํารงชีวิตที่ถูกสั่งสมกันมาจน
เป็นวัฒนธรรม  ประเพณีและวิถีชีวิตของชุมชน  ซึ่งมีเอกลักษณแองคแรวม  เชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอยางเขา
ดวยกัน แสดงออกถึงการเกื้อกูลระหวางคนกับธรรมชาติ  และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ  ภูมิปัญญา
ชาวบานเป็นการทํางานที่เริ่มจากสิ่งที่ชาวบานมีอยูเป็นอยูเพ่ือใหชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได มีอิสระใน
การคิด ตัดสินใจ ลงมือปฏิบัติโดยใชทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนใหมากที่สุดและสอดคลองกับวิถีชีวิต
วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น  ดังนั้น ภูมิปัญญาชาวบานถือเป็นความรูทองถิ่นหรือเป็นความรูของ
ชาวบานไดสั่งสมมาจากประสบการณแชีวิต สังคม และสภาพแวดลอมที่มีวัฒนธรรมเป็นฐาน  (เสรี พงศแ
พิศ. 2535 : 32) 

ดังนั้นที่มาของภูมิปัญญาทองถิ่นท่ีเกิดจาการกลั่นกรองประสบการณแของชาวบาน  
ซึ่งเก่ียวกับความเป็นจริงทางสังคมในวิถีชีวิตแบบพ้ืนบาน  มีมรดกทางวัฒนธรรมเป็นแนวทางพ้ืนฐาน
ทําใหชาวบานเขาใจความเป็นจริงของชีวิต  และเป็นที่มาของภูมิปัญญาทองถิ่นซึ่ง  วิชิต นันทสุวรรณ 
(2528 : 8-10) ไดกลาวถึงท่ีมาของภูมิปัญญาทองถิ่นวามีลักษณะ 3 ประการ คือ 

1. การถายทอดประสบการณแระหวางวัย 
ในแงมุมของชีวิตหมูบาน  คน ๆ หนึ่งตั้งแตเกิดจนถึงตายมีการแบงลําดับชั้นทาง

วัยวุฒิ 5 ชั้น หรือ 5 ชวง คือ ชวงวัยเด็ก ชวงวัยหนุมสาว  จนถึงอายุบวชเรียน  ชวงแตงงานมี
ครอบครัว ชวงวัยกลางคน และชวงวัยแก ทั้ง 5 ชวงมีการถายทอดประสบการณแของกันและกันตลอด 

2. การเก่ียวของกับสถาบันตาง ๆ ในหมูบาน 
สถาบันตาง ๆ ในชุมชนเป็นตัวสะสมประสบการณแ  ภูมิปัญญาที่คนรุนหนึ่งไดสรุปไว

และถายทอดใหคนอีกรุนหนึ่ง  สถาบันตาง ๆ ที่เก่ียวของในวิถีชีวิตของชาวบานและมีบทบาทในการ
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ถายทอดภูมิปัญญาและประสบการณแ คือ ครอบครัว วัด การทํามาหากิน  และพิธีกรรม  ตาง ๆ ทั้งทาง
ประเพณีและความเชื่อ 

3. การเรียนรูเชิงประจักษแ 
ลักษณะเดนของภูมิปัญญาทองถิ่นและการถายทอดประสบการณแตาง  ๆ ทางสังคม

แลว ความเขาใจนั้นมาจากการไดรูไดเห็น  การเกิด แก เจ็บ ตาย ในตลอดชวงชีวิตการสะสมจากการ
ปฏิบัตินี้ทําใหประจักษแชัดจากประสบการณแการเขารวมถึงความรูสึกเป็นสุข  เป็นทุกขแ เป็นการเรียนรู
ไปพรอม ๆ กับการเคลื่อนที่ของวิถีชีวิตชุมชน 

องค์ประกอบของภูมิปัญญา 
เอ่ียม ทองด ี(2542 : 5 -6) ไดกลาววา ภูมิปัญญามีลักษณะเป็นนามธรรมอยาง 

นอยตองประกอบดวยองคแประกอบตางๆ เหลานี้ คือ 
1. ความคิด เป็นสิ่งที่ติดตัวมาแตกําเนิด  ที่เรียกวา Cognitive System ซึ่งประกอบ 

ดวยระบบประสาท ระบบสมอง และตอมตางๆ ทําหนาที่คิดใหแกรางกายและนักมานุษย 
วิทยาเชื่อวาทํางานอยูนอกเหนือจากการบงการของรางกาย หมายถึง ทั้งสวนที่เป็นจินตนาการและผล
ของการวิเคราะหแและสังเคราะหแจากสภาพแวดลอมทั้งทางธรรมชาติและสังคมวัฒนธรรม  ซึ่งความคิด
ดังกลาวนี้จะเป็นแหลงสําคัญหรือที่มาของความรูอันเป็นองคแประกอบของภูมิปัญญาในลําดับถัดไป 

2. ความรูมีการนํามาใชในลักษณะตาง ๆ เชน องคแความรู ภูมิรูปรากฏอยูในแนวคิด  
ทฤษฎีญาณวิทยาที่วาดวยทฤษฎีแหงความรู  การสืบคนกําเนิดแหงความรู  และธรรมชาติของความรู  
การหาคําตอบวาตรงกับความเป็นจริงหรือไม  หรือวาความรูเป็นเพียงการพิจารณา  เทียบเคียงซึ่งไม
ตรงกับขอเท็จจริงและยังสืบคนความรูเรื่องกาล  (Time) อวกาศ (Space) เนื้อสาร (Substance) 
สัมพันธภาพ (Relation) และความเป็นเหตุเป็นผล  (Causality) องคแความรูเป็นหมวด  ๆ (Category) 
ความรูหรือองคแความรูเป็นองคแประกอบสวนหนึ่งของภูมิปัญญาที่กลาวขางตน 

3. ความเชื่อเป็นพื้นฐานสําคัญยิ่งของสังคมมนุษยแ  มนุษยแแตละกลุมมีความเชื่อ
แตกตางกันไป  ซึ่งความเชื่อก็คือความศรัทธาหรือความยึดมั่น  ถือมั่น ซึ่งเป็นกลสําคัญในการดําเนิน
ชีวิตและความม่ันคงของสังคม ความเชื่อมีอยูหลายระดับทั้งในการดําเนินชีวิตประจําวันอันเป็นความ
เชื่อโดยทั่วไป และความเชื่อท่ีเกี่ยวกับจิตวิญญาณ  โลกนี้ โลกหนา ความดี ความชั่ว นรกสวรรคแ บาป
บุญคุณโทษ ซึ่งเป็นองคแประกอบสําคัญยิ่งในภูมิปัญญา 

4. คานิยม คือ สิ่งที่คนสนใจ  ความปรารถนาอยากจะมี  อยากจะเป็นที่ยกยอง
สรรเสริญ  หรือเป็นสิ่งที่บังคับตองทํา  ตองปฏิบัติ  มีความรักและมีความสุขเมื่อไดเห็นหรือไดสิ่ง
เหลานั้นมา  คานิยมจึงเป็นพื้นฐานของการจัดรูปแบบพฤติกรรมที่ปรากฏอยูภายใน  และแสดง
ออกเป็นพฤติกรรมในลักษณะตางๆ ทางกาย วาจา และความคิดโดยสรุปคานิยม  ก็คือ สิ่งที่กลุมสังคม
หนึ่งๆ เห็นวาเป็นสิ่งที่ดีมีคาควรแกการกระทํา นายกยอง หรือเห็นวาถูกตองดีงาม คานิยมเป็นพ้ืนฐาน
สําคัญทางภูมิปัญญา เป็นบอเกิดพฤติกรรมของบุคคลแตละสังคม 

5. ความเห็น คือ ภาวะที่เกดขึ้นหลังจากบุคคลหรือชุมชน ไดพิจารณาและใครครวญ
โดยรอบคอบแลวจึงลงมติตัดสินใจ  วาควรจะแสดงออกในลักษณะอยางไร  เชน เห็นดวย ทําตาม 
ยอมรับ ปฏิเสธ รวมมือ กระทําหรือดําเนินการ  ฯลฯ ดวยเห็นวาดี  ชั่ว เหมาะสม ไมเหมาะสม  เป็น
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บาป เป็นบุญ เป็นตน ซึ่งความเห็นในลักษณะดังกลาวนี้เป็นภูมิปัญญาประการหนึ่งที่มีผลสําคัญยิ่งตอ
พฤติกรรมที่แสดงออกมาทั้งกาย วาจา และจิตใจ 

6. ความสามารถ หมายถึง ศักยภาพและประสิทธิภาพที่มีอยูภายในบุคคลเชนชุมชน
ในการที่จะจัดการเรื่องใดเรื่องหนึ่งในลักษณะเดียวกับสิ่งที่เรียกวา  “พรสวรรคแ” ซึ่งเป็นผลมาจาก
ลักษณะทางกายและจิตใจรวมกัน  โดยแตละคนหรือแตละชุมชนยอมจะตองมีแตกตางกันเป็นตน  วา
การที่บางคนสามารถปาฐกถาไดดี  ลําดับเนื้อหาและการแสดงออกทุกอยางเป็นที่นาชื่นชมซึ่งถือวา
เป็นผลมาจากความสามารถที่มีอยูในของบุคคลนั้น  ๆ หรือบางชุมชนสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิด
กับชุมชนไดก็ถือวาเป็นความสามารถของชุมชนนั้น  ๆ ฉะนั้น ความสามารถจึงเป็นภูมิปัญญาอีก
ประการหนึ่ง 

7. ความฉลาดไหวพริบ  หมายถึง ทักษะที่ปรากฏอยูภายในจิตใจ  หรือจิตวิญญาณ  
เป็นสิ่งที่สามารถนํามาใชแกไข  ปูองกัน ควบคุมเหตุการณแตางๆไมใหเกิดเป็นปัญหาขึ้นหรือใหเป็นไป
ตามท่ีตนเองหรือชุมชนตองการดังนั้นองคแประกอบของภูมิปัญญาจึงมีสวนสําคัญท่ีจะทําใหภูมิปัญญา
ที่มีอยูเกิดคุณคาควรแกความภาคภูมิใจ  ซึ่งไดแก  ความคิดท่ีเกิดจากการจินตนาการจาก
สภาพแวดลอมที่มีอยูในสังคมความรูอาจเกิดจากภูมิความรูที่ไดจากการทดสอบทดลองหลายครั้งจน
ไดความรูที่แทจริง  ความเชื่ออันเป็นพื้นฐานในการดํารงชีวิตที่มีบาปบุญคุณโทษ  และจิตวิญญาณเขา
มาเก่ียวของคานิยมที่คนในสังคมใหการยกยองเชิดชูวาเป็นสิ่งดีงามควรคาแกการอนุรักษแใหมีการสืบ
ทอดแกลูกหลานความเห็น  ที่เกิดจากการพิจารณาอยางรอบคอบของชุมชนจนเกิดการยอมรับดวย
ความจริงใจ ความสามารถอันเกิดจากพรสวรรคแหรือจากการฝึกฝนจนสามารถแกปัญหาของชุมชนได  
ความฉลาดไหวพริบการแกไขปัญหาที่เกิดขึ้นยอมเป็นสวนประกอบของภูมิปัญญาทั้งสิ้น  การทําขันลง
หินของชุมชนบานบุก็เชนกัน ยอมเกิดข้ึนจากจินตนาการความรู ความสามารถ  ความเชื่อ และคานิยม 
การสั่งสม  ประสบการณแดังท่ีไดกลาวมาแลว  จนสามารถสรางองคแความรูและสังเคราะหแใหมใหมี
ความกาวหนาและนํามาใชงานไดดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ลักษณะส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สามารถ จันทรแสูรยแ (2534 : 12) ไดแบงลักษณะภูมิปัญญาไว 2 แบบ คือ 
1. ลักษณะที่เป็นนามธรรม เป็นโลกทัศนแ  ชีวิทัศนแ เป็นปรัชญาในการดํารงชีวิต  เป็น

เรื่องเก่ียวกับการเกิด แก เจ็บ ตาย คุณคา และความหมายของทุกสิ่งในชีวิตประจําวัน 
2. ลักษณะที่เป็นรูปธรรม  เป็นเรื่องเก่ียวกับเฉพาะดานตางๆ  เชน การทํามาหากิน  

การเกษตร หัตถกรรม ศิลปะดนตรี และอ่ืนๆ ภูมิปัญญาเหลานี้สะทอนออกมาเป็น  3 ลักษณะที่
สัมพันธแใกลชิดกัน คือ 

   1. ความสัมพันธแอยางใกลชิดกันคือความสัมพันธแระหวางคนกับโลกสิ่งแวดลอม  
สัตวแ พืช ธรรมชาติ 

   2. ความสัมพันธแกับคนอ่ืนๆที่รวมกันในสังคมหรือในชุมชน 
   3. ความสัมพันธแกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์  สิ่งเหนือธรรมชาติ  สิ่งที่ไมสามารถสัมผัสได

ทั้งหลายสัญญา  
สัญญาวิวัฒนแ  (2535 : 77-78) ไดแบงลักษณะที่สําคัญของภูมิปัญญาทองถิ่นไว  5 

ลักษณะ คือ 
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   1. ภูมิปัญญา เป็นความรูเกี่ยวกับเรื่องใดๆหรือหนวยสังคมหนวยใด  ๆ เป็นขอมูล 
เป็นเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องนั้น  ๆ เชน ความรูเกี่ยวกับครอบครัว  ความรูเกี่ยวกับมนุษยแเก่ียวกับ
ผูหญิง ผูชาย ประเภทครอบครัวของสังคมนั้น 

   2. ภูมิปัญญา เป็นความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องใด ๆ ของสังคมนั้นมีความเชื่ออาจยังไมมี  
ขอพิสูจนแยืนยันวาถูกตอง เชน เรื่องนรก สวรรคแ ตายแลวไปไหน 

   3. ภูมิปัญญา คือ ความสามารถ หรือแนวทางในการแกปัญหา หรือปูองกันปัญหา
เกี่ยวกับหนวยสังคมใดที่จะกลาว  ตัวอยางครอบครัว  เชน  ความสามารถในการสรางดํารง
ความสัมพันธแอันดีในครอบครัว เป็นตน 

   4. ภูมิปัญญาทางวัตถุ  ในหนวยสังคมใด  ๆ เชน เครื่องใชไมสอยตาง  ๆ ใน
ครอบครัว ทําใหครอบครัวมีความสะดวกสบายตามสภาพ เป็นตน 

   5. ภูมิปัญญาทางพฤติกรรม  ในหนวยสังคมใด  ๆ ตัวอยางครอบครัว  เชน การ
กระทําความประพฤต ิการปฏิบัติตนของคนในครอบครัว จนทําใหครอบครัวสามารถดํารงอยูได 

นิธิ เอ่ียวศรีวงศแ  (2536 : 3) ไดแบงความสําคัญของภูมิปัญญาทองถิ่นไว  4 ประการ 
คือ 

   1. ความรูและระบบความรูภูมิปัญญาไมใชสิ่งที่เกิดแวบขึ้นมาในหัว  แตเป็นระบบ
ความรูที่ชาวบานมองเห็นความสัมพันธแของสิ่งตาง  ๆ เป็นระบบความรูที่ไมเป็นวิทยาศาสตรแฉะนั้นใน
การศึกษาจะเขาไปดูวาชาวบาน  “รูอะไร” อยางเดียว  ไมพอตองศึกษาดวยวาเขาเห็นความสัมพันธแ
ของสิ่งตาง ๆ เหลานั้นอยางไร 

   2. การสั่งสมและการกระจายความรู  ภูมิปัญญาเกิดจาการสั่งสม  และกระจาย
ความรู ความรูนั้นไมไดลอยอยูเฉย ๆ แตถูกนํามาบริการคนอ่ืน เชน หมอพ้ืนบาน ชุมชน สั่งสมความรู
ทางการแพทยแไวในตัวคน  ๆ หนึ่งโดยมีกระบวนการที่ทําใหเขาสั่งสมความรู  เราควรศึกษาดวยวา
กระบวนการนี้เป็นอยางไร หมอคนหนึ่งสามารถสรางหมอคนอ่ืนตอมาไดอยางไร 

   3. การถายทอดความรู  ภูมิปัญญาชาวบานไมไดมีสถาบันถายทอดความรูแตมี
กระบวนการถายทอดที่ซับซอน  ถาเราตองการเขาใจภูมิปัญญาทองถิ่น  เราตองเขาใจกระบวนการ
ถายทอดความรูจากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่งดวย 

   4. การสรางสรรคแและปรับปรุง ระบบความรูของชาวบานไมไดหยุดนิ่งอยูกับที่แต
ถูกปรับเปลี่ยนตอลดมาโดยอาศัยประสบการณแของชาวบานเอง  เรายังขาดการศึกษาวาชาวบาน
ปรับเปลี่ยนความรู และระบบความรูเพื่อเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอยางไร 

นิคม ชมภูหลง (2542 : 131) ไดแบงลักษณะภูมิปัญญาทองถิ่นไว 4 ประการ คือ 
   1. ประสบการณแของชาวบานที่คนพบและนํามาใชประโยชนแในชีวิตประจําวัน  

ไดแก ความคิด คานิยมตาง ๆ เชน คําสอนของศาสนา ความรูเกี่ยวกับสมุนไพร เป็นตน 
   2. สิ่งที่ชาวบานถายทอดความรู  ความคิด ในวรรณกรรมตาง  ๆ เชน เพลง

ชาวบาน นิทานพื้นบาน ศิลปวัฒนธรรมตาง ๆ เพลงกลอมเด็ก ภาษิต การละเลนตาง ๆ เป็นตน 
   3. การประกอบอาชีพโดยอาศัยหลักการพึ่งตนเองเป็นการอาศัยธรรมชาติ  ไม

พ่ึงพาปัจจัยภายนอก แคมีการพัฒนาใหเหมาะสมกับกาลสมัย  เชน การปลูกพืชแบบเกษตรธรรมชาติ  
การทอผา การจักสาน เป็นตน 
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   4. การประกอบอาชีพที่เกิดจากการผสมผสานความรูเดิมกับความรูเทคโนโลยี
สมัยใหม เชน การนวดขาว การกอสราง และการหลอโลหะ เป็นตน 

สถาบันราชภัฏนครปฐม (2545 : ง) ไดแบงลักษณะของภูมิปัญญาไว 7 แบบ คือ 
   1. เป็นเรื่องของการใชความรู ทักษะ ความเชื่อและพฤติกรรม 
   2. แสดงถึงความสัมพันธแระหวางคนกับคน  คนกับธรรมชาติแวดลอม  และคนกับ

สิ่งที่เหนือธรรมชาติ 
   3. เป็นองคแรวมหรือกิจกรรมทุกอยางในวิถีชีวิต 
   4. เป็นเรื่องของการแกปัญหา  การจัดการ การปรับตัว การเรียนรูเพ่ือความอยู

รอดของผูคน (บุคคล) ชุมชน และสังคม 
   5. เป็นแกนหลักในการมองชีวิต เป็นพื้นความรูในเรื่องตาง ๆ 
   6. มีลักษณะเฉพาะหรือมีเอกลักษณแในตัวเอง 
   7. มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อปรับสมดุลในการพัฒนาการทางสังคมตลอดเวลา

ความสัมพันธแของภูมิปัญญาไทย 
จากความสําคัญของภูมิปัญญาทองถิ่นท่ีไดมีนักวิชาการกลาวไวตาง  ๆ กัน พอสรุป

ไดวาภูมิปัญญาทองถิ่น เป็นความรู ความคิดของชาวบานที่สั่งสมประสบการณแและสืบทอดจากอดีตสู
ปัจจุบัน ซึ่งเป็นการผสมผสานระหวางการดํารงชีวิต  เศรษฐกิจสังคม  และธรรมชาติที่มีความสําคัญ
สําหรับมนุษยแในการดํารงชีวิต  ความเป็นอยูชวยสรางอาชีพ  และรายได  ตลอดจนถึงการพัฒนา
ประเทศ 

ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มณนิภา ชุติบุตร (2538 : 21) และนิคม ชมภูหลง (2542 : 131) ไดแบงภูมิปัญญา

ทองถิ่นออกเป็น 4 กลุม คือ 
   1. คต ิความคิด ความเชื่อ และหลักการ เป็นพื้นฐานขององคแความรูที่ถายทอด 

กันมา 
   2. ศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเป็นแบบแผนของการดําเนิน

ชีวิตที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา 
   3. การประกอบอาชีพในแตละทองถิ่นท่ีไดรับการพัฒนาใหเหมาะสมกับกาลสมัย 
   4. แนวคิด หลักปฏิบัติ และเทคโนโลยีสมัยใหมที่ชาวบานนํามาใชในชุมชนเป็น

อิทธิพลของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี 
รัตนะ บัวสนธแ (2539 : 5) ไดแบงประเภทภูมิปัญญาไวเป็น 3 ดาน คือ 
   1. ภูมิปัญญาที่เกิดจากการจัดระบบความสัมพันธแระหวางคนกับธรรมชาติ 

และสิ่งเหนือธรรมชาติ หมายถึง การที่คนในชุมชนทองถิ่นจัดวางอธิบายตนเองกับธรรมชาติใน 
ลักษณะการพ่ึงพาพิธีกรรมตาง ๆ 

   2. ภูมิปัญญาที่เกิดจากการจัดระบบความสัมพันธแระหวางคนกับงาน หมายถึง 
การที่คนประพฤติปฏิบัติตัวกันทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน ซึ่งแสดงใหเห็นไดในรูปของคําสอน 
หรือวิถีประชาของชุมชน 
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   3. ภูมิปัญญาที่เกิดจากการจัดระบบความสัมพันธแระหวางคนกับการทํามาหา 
กิน ไดแก การประกอบอาชีพ การใชประโยชนแจากทรัพยากรธรรมชาติ  เพ่ือการดํารงชีพ  อาทิ การทํา
เกษตรแบบผสมผสาน วนเกษตร การรักษาโรค การใชน้ํา การอนุรักษแปุาไมของชุมชน เป็นตน 

ทัศนียแ ทองไชย (2542 : 21) ไดสรุปประเภทของภูมิปัญญาทองถิ่นเป็น 3 กลุม 
ดังนี้ 
 

   1. ภูมิปัญญาทองถิ่นเก่ียวกับมนุษยแกับมนุษยแ 
   2. ภูมิปัญญาทองถิ่นเก่ียวกับมนุษยแกับสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ 
   3. ภูมิปัญญาทองถิ่นเก่ียวกับมนุษยแกับประสบการณแ 
สถาบันราชภัฏนครปฐม  (2545 : ฉ-ช) ไดแบงประเภทของภูมิปัญญาทองถิ่นไว  10 

กลุม ดังนี้ 
   1. ดานเกษตรกรรม  เชน การเพาะปลูก  การขยายพันธแพืช  การเลี้ยงสัตวแ  

การเกษตรผสมผสาน การทําไรนาสวนผสม การปรับใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเกษตร เป็นตน 
   2. ดานอุตสาหกรรมและหัตถกรรม เชน การจักรสาน (ทอสื่อ สานกระดง กระติบ

ขาว แห อวน ฯลฯ) การชาง (ชางตีมีด เหล็ก ขวาน ปั้นโอง ฯลฯ) การทอผา (ผาไหม ผาลาย 
ขีด การทอผา มัดหมี ่ฯลฯ) การแกะสลัก เป็นตน 

   3. ดานการแพทยแแผนไทย  เชน หมอสมุนไพร  หมอยากลางบาน  หมอหนวดแผน
โบราณ หมอยาหมอ เป็นตน 

   4. ดานการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เชน การบวชปุา การสืบชะตา
แมน้ํา การทําแนวปะการังเทียม การอนุรักษแชายปุาชายเลน การจัดการปุาตอนน้ําและปุาชุมชน 

   5. ดานกองทุนและธุรกิจชุมชน  เชน ผูนําในการจัดกองทุนของชุมชน  ผูนําในการ
จัดตั้งกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาล ผูนําในการจัดระบบสวัสดิการ บริการชุมชน เป็นตน 

   6. ดานศิลปกรรม  เชน วาดภาพ (จิตรกรรม) การปั้น (ปะติมากรรม ) นาฏศิลป 
ดนตรี การแสดง การละเลนพื้นบาน นันทนาการ เป็นตน 

   7. ดานภาษาและวรรณกรรม  เชน ความสามารถในการอนุรักษแ  แลสรางผลงาน
ดานภาษา (คือภาษาถ่ิน ภาษาไทยในภูมิภาคตาง  ๆ) วรรณกรรมทองถิ่น  การจัดทําสารานุกรมภาษา  
หนังสือโบราณ การฟ้ืนฟ ูการเรียนการสอนภาษาถ่ินของทองถิ่นตาง ๆ เป็นตน 

   8. ดานปรัชญา ศาสนา และประเพณี  เชน ความสามารถประยุกตแและปรับใช
หลักธรรมคําสอนทางศาสนา  ปรัชญาความเชื่อ  และประเพณีท่ีมีคุณคาใหเหมาะสมตอบริบททาง
เศรษฐกิจ สังคม การถายทอดวรรณกรรม คําสอน การประยุกตแประเพณีบุญ เป็นตน 

   9. ดานโภชนาการ  เชน ความสามารถในการเลือกสรร  ประดิษฐแและปรุงแตง
อาหารและยา ไดเหมาะสมกับความตองการของรางกายในสภาวการณแตาง ๆ ตลอดจนผลิตเป็นสินคา
บริการสงออกท่ีไดรับความนิยมแพรหลายมาก เป็นตน 

   10. ดานองคแกรชุมชน  เชน รานคาชุมชน  ศูนยแสาธิตการตลาด  กลุมออมทรัพยแ
องคแกรดานการตัดเย็บเสื้อผา  กลุมจักรสาน  กลุมทอผา กลุมทอสื่อ กลุมตีมีด ตีขวาน เครื่องมือที่จาก
เหล็ก กองทุนสวัสดิการชุมชน การอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติ เป็นตน 
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จากการแบงประเภทของภูมิปัญญาทองถิ่นท่ีนักการศึกษา  และหนวยงานตาง  ๆ ได
กลาวมาสรุปไดวา  ภูมิปัญญาทองถิ่นสามารถแบงตามลักษณะของคนในทองถิ่นหรือชุมชนไดคิดหรือ
ไดรับการถายทอดและถือปฏิบัติสืบตอกันมาจนบรรพบุรุษ  ซึ่งเกิดจากความเชื่อ  ความรูสึกความนึก
คิดในการสรางสรรคแแบบแผนของการดําเนินชีวิต  รวมถึงการนําเทคโนโลยีพ้ืนบานมาประยุกตแใชให
เกิดประโยชนแสูงสุด 
 

การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สามารถ จันทรแสูรยแ (2534 : 2) ไดจําแนกการถายทอดภูมิปัญญาทองถิ่นได  2 

ประการ ดังนี้ 
1. วิธีการถายทอดภูมิปัญญาแกเด็ก  เด็กโดยทั่วไปจะมีความสนใจในชวงเวลาสั้นใน

สิ่งใกลตัว กิจกรรมการถายทอดตองงายไมซับซอน  สนุกสนาน และดึงดูดใจ  เชน การละเลย การเลา
นิทาน การลองทํา การเลนปริศนาคําทาย  เป็นตน วิธีการเหลานี้เป็นการสรางเสริมลักษณะนิสัยและ
บุคลิกภาพที่สังคมปรารถนา ซึ่งสวนใหญมุงเนนจริยธรรมที่เป็นสิ่งที่ควรทําและไมควรทํา 

2. วิธีการถายทอดภูมิปัญญาแกผูใหญ  ผูใหญถือวาเป็นผูที่ผานประสบการณแตาง  ๆ 
มาพอสมควรแลว  และเป็นวัยทํางาน  วิธีการถายทอดทําไดหลายรูปแบบ  เชน วิธีบอกเลาโดยตรง  
บอกเลาโดยผานพิธีสูขวัญพิธีทางศาสนา พิธีกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่นตาง  ๆ เชน 
การแตงงานของทองถิ่นจะมีข้ันตอน  มีคําสอนที่ผูใหญคูบาวสาวอยูทุกครั้ง  รวมทั้งการลงมือประกอบ
อาชีพตามอยางบรรพบุรุษก็มีการถายทอดเชื่อมโยงประสบการณแมาโดยตลอด 

ศิริพงษแ นวลแกว (2540 : 44) ไดสรุปภูมิปัญญาทองถิ่น  คือ การถายทอดความรู  
ความเขาใจจากบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะที่เป็นแบบลายลักษณแอักษรกับไมเป็นลายลักษณแอักษร  โดยมี
องคแประกอบในการถายทอด คือ 

1. องคแมติ (Concepts) ไดแก ความเชื่อ ความคิดความเขาใจ อุดมการณแตาง ๆ 
2. องคแพิธีการ (Usage) ไดแก ขนบธรรมเนียมประเพณี  ซึ่งแดสงออกในรูปพิธีกรรม

ตาง ๆ เชน พิธีแตงงาน พีการตั้งศพ การแตงกาย เป็นตน 
3. องคแวัตถุ (Instrumentary and Symbolic Objects) ไดแก สิ่งประดิษฐแที่มี 

รูปรางสามารถจับตองได เชน ผลผลิตทางศิลปกรรม งานฝีมือ และองคแวัตถุที่ไมมีรูปรางแตเป็น 
เครื่องแสดงสัญลักษณแ ความหมายตาง ๆ เชน ภาษา เป็นตน 

จากการถายทอดภูมิปัญญาทองถิ่นท่ีมีนักวิชาการกลาวไวพอสรุปไดวาวิธีการ
ถายทอดภูมิปัญญาทองถิ่นกระทําไดหลายลักษณะขึ้นอยูกับความสนใจของผูรับและประเภทของภูมิ
ปัญญาทองถิ่นท่ีจะนํามาถายทอด ไมวาจะเป็นการถายทอดความรูภายในชุมชน ภายในครัวเรือน  การ
ฝึกฝน คนควาดวยตนเอง การฝึกจากผูรู  ผูชํานาญเฉพาะอยาง  หรือความรูความชํานาญที่เกิดขึ้นจาก
ความบังเอิญ นอกจากวิธีการถายทอดภูมิปัญญาจะออกมาในรูปของการบันเทิงที่สอดแทรกในเนื้อหา  
และคํารอง เชน คํารองของลิเก ลําตัดในภาคกลาง โนรา หนังตะลุงในภาคใต 

ภูมิปัญญาชาวบานคือความรูความสามรรถในการดําเนินชีวิตอยูในพื้นท่ีนั้น  ๆ โดย
ใชสติปัญญาสั่งสมความรูตนอยางหลากหลาย  ผสมผสานความกลมกลืนระหวางศาสนา  สภาพ
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ภูมิอากาศ  สภาพแวดลอมการประกอบอาชีพ  และกระบวนการเหลานี้มาจนหลายชั่วคน  ศึกษา
เกี่ยวกับองคแความรูการทําขันลงหิน และวิธีการถายทอดภูมิปัญญาการทําขันลงหิน 

 
2.1.2 วิวัฒนาการของเครื่องทองลงหิน 
เครื่องทองลงหิน (Bronze Wares) หรือมีชื่อเรียกกันแตเดิมวา  เครื่องมาฬอ จากการคนควา

จากหลักฐานทางศิลปวัตถุตามแหลงที่อยูอาศัยของมนุษยแกอนประวัติศาสตรแในประเทศไทยแลว  มี
หลักฐานยอนหลังไประหวาง  ประมาณ 2,500 – 3,500 ปี ตอเนื่องมาจากยุคทองแดง (Copper Age) 
ซึ่งมีอายุระหวางประมาณ 3,500 – 5,000 ปี ทั้งนี้วัฒนธรรมยุคทองแดงเป็นสายวัฒนธรรมที่สืบตอมา
จากวัฒนธรรมยุคหินใหม (Neolithic Age) ในยุคโลหะผสมกับยุคสัมฤทธิ์ (Bronze Age) พบเครื่องใช
ที่จําเป็น เชน อาวุธเครื่องมือ  เครื่องใช เครื่องหุงตม  หมอ ไห แหวนกําไลมือ  กําไลเทา เป็นตน นัก
โบราณคดีทางตะวันตกเรียกอุตสาหกรรมทําเครื่องโลหะผสมในวัฒนธรรมนี้วา  วัฒนธรรมดองซอง  
(Dongson Culture – Dongboniam Culture) ตามแหลงที่ขุดคนพบวัฒนธรรมนี้ขึ้นที่หมูบานดอง
ซองในญวนเหนือ  ในกลางศตวรรษที่  18 เป็นระยะที่อุตสาหกรรมมีความเจริญกาวหนา  มีความรูใน
ดานโลหะ โลหะผสมชนิดแรกท่ีมนุษยแริเริ่มใช  คือบรอนซแ (Bronze) เป็นโลหะผสมระหวาง  ทองแดง 
9 สวน กับดีบุก 1 สวน เรียกวาทองสัมฤทธิ์หรือทองลงหิน (กรมสงเสริมอุตสาหกรรม. 2508 : 1) 

สําหรับประเทศไทยพบวาไทยนั้นรูจักทองสัมฤทธิ์  หรือทองลงหินมาชานานแลว  โดยสังเกต
ไดจากพระพุทธรูป เทวรูป และศิลปะวิทยาการ  อันเป็นสิ่งประดิษฐแตาง  ๆ เหลานี้ไดสรางขึ้นมาตั้งแต
สมัยเชียงแสน  และสุโขทัย วัตถุดิบในการผลิต  ไดแก ทองแดง และดีบุก แตไมมีหลักฐานยืนยันวา
ไดมาจากแหลงใด และมีสวนผสมในอัตราสวนเทาใด สวนโลโก฿ะจากจีน ที่ชางไทยในกรุงรัตนโกสินทรแ
นํามาใชเป็นวัตถุดิบในการผลิตเครื่องทองลงหินไดมาจากจีน คําวา โลโก฿ะนี้มีรูปรางคลายฆองของไทย
แตไมมีปุุมกลางสําหรับตีเหมือนฆองเป็นพื้นเรียบ  เวลาตีจะกังวานมาก เรียกวา  มาฬอ สวนไทย
เรียกวาทองมาฬอ ถาตีแตกแลวจะไมสามารถซอมใหมีเสียงกังวานไดตองนําไปหลอมใหม  จีนจึงสงโล
โก฿ะที่เสียหรือชํารุดแลวไปขายยังตางประเทศ การเรียก เครื่องทองลงหิน  กลาววาใชเรียกโลหะผสมที่
หลอเป็นพิเศษ  หรือมีวิธีขัดดวยหินถือกันวาเป็นขันคุณภาพดี  (กรมสงเสริมอุตสาหกรรม . 2508 : 4) 
จะพบไดวาบานชางหลอ  และบานบุ  เป็นสถานที่รวมชางฝีมือประเภทโลหะผสมและบริเวณตรอก
สารพัดชาง ตําบลบางขุนพรหม จะมีชางฝีมืออยูเป็นจํานวนมาก มีคนไทยชื่อ นายสําราญ พูลสวัสดิ์ มี
ความสนใจเครื่องทองลงหิน จึงไปขอศึกษาอาชีพเปลี่ยนจากการทําขันลงหิน  หรือพาน มาเป็นการทํา
ชุดสําหรับรับประทานอาหารแบบชาวตะวันตก  ไมตองพ่ึงพาวัตถุดิบ  คือ โลโก฿ะจากจีนหรือฮองกง  
โดยไดรับการชวยเหลือจากนายเกลียว  บุญนาค นักวิทยาศาสตรแโทของกรมวิทยาศาสตรแ  ไดทําสูตร
ผสมเนื้อโลหะเครื่องทองลงหินแกนายสําราญ พูลสวัสดิ์  และจัดตั้งเป็นบริษัทข้ึนเป็นครั้งแรก  คือ 
บริษัท ส.สําราญไทยแลนดแ  จํากัด ขึ้นที่ถนนเพชรบุรี  กรุงเทพฯ ฝึกสอนวิชาชีพแกบรรดาลูกหลาน
และเพ่ือนบานในทองถิ่นนั้น  ถือเป็นบริษัทของคนไทยแหงแรกที่ผลิตเครื่องทองลงหินสงไปขาย
ตางประเทศ  มีนายชางประมาณ  40 ครอบครัวที่ผลิตเครื่องทองลงหิน  เป็นอุตสาหกรรม  มร.ซูนรูธ 
ผูเชี่ยวชาญการออกแบบและตลาดชาวสวีเดนเป็นผูมาแนะนําใหคําปรึกษาในดานรูปแบบของสินคา
อุตสาหกรรมเครื่องทองลงหิน ทําใหตลาดในตางประเทศมีความสนใจจนทํารายไดใหแกประเทศอยาง
มากมาย ตอมาลูกจางของบริษัท  ส. สําราญ ไทยแลนดแ  ไดแยกตัวออกมาสรางอาชีพเป็นของตนเอง  
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โดยลาออกจากการเป็นลูกจางของบริษัทมาทําการผลิตดวยตนเองท่ีบริเวณถนนพหลโยธิน  47,49 
กรุงเทพฯ โดยเนนการผลิตชุดสําหรับรับประทานอาหาร  และเริ่มมีคนจากจังหวัดชลบุรี  ฉะเชิงเทรา 
ซึ่งเป็นลูกหลานของครอบครัว  4 – 6 ครอบครัว  ๆ แรกท่ีมาเริ่มทําเครื่องทองลงหินในที่ใหมแหงนี้จน
ขยายออกเป็นอุตสาหกรรมในระดับชุมชนมีจํานวนประมาณ 100 ครอบครัว 

คุณสมบัติของเครื่องทองลงหิน คือ (1) แข็งแกรง เหนียวมาก (2) ขัดแลวจะสุกใสเป็นเงางาม  
(3) เสียงจะดังเป็นกังวาน  ไพเราะมาก (4) ถาทําเป็นมีดจะมีความคมและแข็งแกรงมากขอสังเกตวา
ผลิตภัณฑแชนิดใดทําดวยทองลงหิน หรือโลหะผสมชนิดอื่น ๆ มีขอสังเกตดังกลาว  คือ(1) ถาเป็นเครื่อง
ทองลงหินเมื่อเอามือถูแลวเอามาดมจะไมมีกลิ่น ถาทําจากโลหะอ่ืนจะมีกลิ่นคาว (2) ถาเป็นเครื่องทอง
ลงหินแทขัดแลว 3 – 4 เดือนจึงจะหมอง ถาเป็นโลหะอ่ืนเพียง 3 – 4 วัน ก็จะหมองหรือดํา  (3) ราคา
จะแพงกวาของเทียม  (4) คุณภาพที่ทําจากทองลงหนจะเหนียวและแข็งแรงถาทําจากโลหะอ่ืนจะ
เปราะและหักงาย (กรมเศรษฐกิจการพาณิชยแ. 2521 : 7-8) 

วัตถุดิบที่ใชในการผลิตจะพบวาใชวัตถุดิบที่ตองนําเขาจากตางประเทศ  ไดแก ทองแดงโดย
นําเขาจากประเทศสหรัฐอเมริกา  บราซิล ญี่ปุุน และฟิลิปปินสแ  เป็นการนําเขามาในรูปของโลหะ  
ผูผลิตสวนใหญตองซื้อจากคนกลาง  สวนทองแดงอีกสวนหนึ่งสามารถหาซื้อไดภายในประเทศตาม
รานคาของเกาทั่วไปหรือรานรับซื้อชิ้นสวนและอุปกรณแท่ีจําหนายโลหะที่ไมใชแลว  เชน ทองแดงจาก
สายไฟฟูา สวนนิกเกิลซึ่งเป็นวัตถุดิบจะตองสั่งซื้อจากตางประเทศ  สําหรับดีบุกเป็นวัตถุดิบที่มีมากใน
ประเทศไทยสามารถสั่งซื้อไดทั่วไป  โดยปกติแลวผูมีอาชีพนี้สวนใหญจะไมซื้อวัตถุดิบกักตุนไวเป็น
จํานวนมาก หากผลิตหมดจึงหาซื้อใหมทําใหราคาของวัตถุดิบมีความผันแปรสูง 

ในการผลิตเครื่องทองลงหินโดยทั่วไปจะมีสวนผสม  ของโลหะดีบุก  ประมาณ  20% 
โลหะทองแดงประมาณ  80% นิกเกิลประมาณ  0.6 – 0.9 % สวนผสมของเนื้อทองแดงจะเป็นสีแดง
สวนผสมของดีบุกจะมีสีเหลือง  และสวนผสมของนิกเกิลจะทําใหผลิตภัณฑแมีความเงางาม  เนื้อโลหะ
แข็ง ขั้นตอนในการผลิตเครื่องทองลงหินประเภท  ชอน ทัพพี สอม และมีด มีหลายแบบดวยกัน  พอ
สรุปกรรมวิธีและข้ันตอนแบบคราว ๆ ไดดังนี ้

1. ใหนําดีบุกใสเบาหลอมกอนทองแดง  นิกเกิล ตามอัตราสวนมาหลอมลงในเบาดวยความ
รอนสูง ดีบุกเป็นตัวนําความรอนท่ีดีชวยใหทองแดงหลอมละลายเร็วขึ้น 

2. การเทใสแบบพิมพแหรือแมพิมพแที่ทําดวยดินกนคลองผสมดวยขี้เถาตามแบบและขนาด
หรือลวดลายที่ตองการ  การเทตองใชความชํานาญ  จึงจะทําใหโลหะภายในเป็นเนื้อเดียว  ไมมี
ฟองอากาศ แลวนําไปเผาไฟ (ปิ้ง) เพ่ือใหออนและยืดหยุนกอนเขาเครื่องปั๊มลาย 

3. เมื่อนําออกจากเครื่องปั๊มลายอัดตีเป็นรูป  ลวดลายตามลักษณะตาง  ๆ ของเครื่องใช  จึง
นํามาเผาไฟอีกครั้งเพื่อตัดรูป  คือ ตัดเศษโลหะที่ไมตองการออกแลวไปแชน้ําทันทีเพ่ือใหเนื้อโลหะ
เหนียวและไมเปราะงาย 

4. การตกแตงรูปทรงโดยนําไปเขาเครื่องบิดเพ่ือใหตรงเรียบ เพ่ือใหไดรูปแบบตามตองการถา
เป็นผลิตภัณฑแจําพวกไมประกอบ  เชน ดามมีด ดามชอน ดามทัพพี ก็จะนําไมมาประกอบเจาะรูย้ํา
หมุดทอง เพ่ือใหมีความแนนและขัดดวยเครื่องมอเตอรแกากเพชรใหสะอาดอีกครั้ง 

5. การนํามาขัดเงาดวยยาขัดเงา และตรวจสอบความเรียบรอยกอนบรรจุใสหีบหอ 
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ปัญหาและอุปสรรคเครื่องทองลงหิน มีดังนี ้
1. ปัญหาดานการผลิต 
   1.1 วัตถุดิบที่ใชในการผลิต คือ ทองแดงตองสั่งซื้อจากตางประเทศ  ผูผลิตตองซื้อวัตถุจาก

พอคาคนกลาง บางครั้งมีการกักตุนสินคาเพ่ือเก็งกําไร ทําใหทองแดงขาดตลาดหาซื้อไดลําบาก  และมี
ราคาสูง 

   1.2 ดานคุณภาพวัตถุท่ีใชในการผลิตมีเนื้อโลหะที่ไมบริสุทธิ์ ทําใหเกิดเป็นสนิมสีเขียว 
2. ปัญหาดานเงินทุนเนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนขนาดเล็ก ทําให 

ประสบปัญหาดานเงินทุนหมุนเวียนและตนทุนในการผลิตสูง 
3. ปัญหาดานการตลาด ความตองการของตลาดตางประเทศลดนอยลง  ทั้งนี้สืบเนื่องมาจาก

เศรษฐกิจในระดับโลกและประเทศที่สั่งซื้อ  รวมทั้งการออกแบบผลิตภัณฑแที่เป็นที่สนใจของผูซื้อ
สําหรับตลาดในประเทศ  ยังมีความตองการนอยมาก  ทั้งนี้เพราะมีราคาแพง  ตนทุนในการผลิตสูง  ทั้ง
เป็นเครื่องใชที่รักษายาก  หากใชแลวไมขัดและลางใหสะอาดทันที  อาจจะเกิดสนิมสีเขียวทําใหขาด
ความสวยงาม ปัจจุบันเครื่องทองลงหินเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน  แหลงผลิตมีจํานวนนอย เชน 
บริเวณถนนเพชรบุรี  เขตพญาไท ถนนพหลโยธิน  ซอย 47,49 เขตจตุจักร เขตมีนบุรี กรุงเทพ ฯ และ
จํานวนผูประกอบอาชีพนี้ที่มีความชํานาญเหลือเพียงไมก่ีครอบครัว  นับวันแตจะขาดผูสืบทอด
ศิลปหัตถกรรมนี้ใหคงอยูสืบไป 

สหกรณแ โดยใชกลุมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  ภายใตแนวคิดเศรษฐกิจ  3 
ขาคือ ทุน การผลิต การตลาด หรือเรียกวา  แนวคิดเศรษฐกิจพึ่งตนเองที่ชาวบานบริหารจัดการเอง  
การจัดการธุรกิจในแตละดาน  เนนกระบวนมีสวนรวมเรียนรูจากการปฏิบัติจริงผสมผสานกับการ
จัดการสมัยใหม  การจัดการธุรกิจเหมือนกับธุรกิจทั่วไป  แตมีลักษณะเดน  คือ กิจกรรมมีความ
หลากหลายและครบวงจร  ทําใหตอบสนองความตองการของสมาชิกใชการบริหารจัดการอยางเป็น
ระบบเนนการพัฒนาทางดานวัตถุควบคูกับดานจิตใจ  ทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จผลิตภัณฑแยังไม
เป็นที่รูจัก 

 
2.1.3 ขันลงหิน 
ขันลงหิน ชุมชนบานบุเป็นงานหัตถกรรม  ประเภทเครื่องโลหะ  มีประวัติความเป็นมาดังนี้  

(เดนดาว ศิลปานนทแ. 2543 : 17-21)   
ชุมชนบานบุ ชุมชนเล็ก ๆ ริมคลองบางกอกนอย ใกลกับสถานีรถไฟธนบุรี  เป็นอีกหนึ่งชุมชน

ในกรุงเทพมหานครที่มีงานหัตถกรรมอันเป็นมรดกของชุมชนสืบสานกันมาเป็นเวลานาน  นั่นก็คือการ
ทํา “ขันลงหินบานบุ” โดยมีปรากฏหลักฐานในเอกสารสมัยรัชกาลที่  3 แหงกรุงรัตนโกสินทรแ  และมี
เรื่องเลาสืบตอกันมาในชุมชนวา บรรพบุรุษของชาวบานบุปัจจุบันเป็นชาวกรุงศรีอยุธยาที่ไดอพยพมา
ตั้งหมูบานในราชธานีใหม  ภายหลังจากเสียกรุงเมื่อพุทธศักราช  2310 จึงสืบเชื้อสายตอเนื่องจาก
อยุธยามาถึงกรุงรัตนโกสินทรแ  โดยชาวบานที่เคยประกอบอาชีพชางบุทําเครื่องขันลงหิน  ไดรวมกลุม
กันเลือกที่ตั้งบานเรือนขึ้นในทําเลนอกคลองคูเมืองราชธานี  บริเวณปากคลองบางกอกนอย  โดยมีวัด
อมรินทราราม (วัดบางหวา) และวัดสุวรรณาราม  (วัดทอง) วัดโบราณสมัยอยุธยาตั้งอยูเป็นศูนยแกลาง
ของชุมชน ชาวบานคงดํารงชีพดวยการทําภาชนะเครื่องขันลงหินอยูเชนเดิม  และสืบเชื้อสายถายทอด
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วิชาชางบุตอเนื่องกันมาในชุมชนหลายชั่วอายุคน  สําหรับขันลงหินอันเลื่องชื่อของบานบุนั้นเป็น
ภาชนะท่ีใชกันแพรหลายในสังคมไทยสมัยกอน  บางบานใชเป็นขันใสน้ําดื่มเพราะขันลงหินจะชวยให
น้ําเย็นกวาปกต ิหรือบางบานใชเป็นขันใสขาวสําหรับตักบาตร เพราะจะทําใหขาวมีกลิ่นหอม  

สําหรับขันลงหินจากชุมชนบานบุมีชื่อเสียงในเรื่องของความทนทานและความสวยงาม  เมื่อ
ลองเคาะดูจะมีเสียงดังกังวาน  จึงนิยมทําเป็นเครื่องดนตรีอยาง  ฉิ่ง ฉาบ หรือฆอง เป็นตน จาก
ชวงเวลากวา  200 ปีที่ผานมา  และยุคสมัยที่เปลี่ยนไปชางฝีมือลมหายตายจาก  หรือเปลี่ยนไปทํา
อาชีพอ่ืน ๆ ที่สบายกวานี้  ทําใหปัจจุบัน  คงเหลือบานเพียงหลังเดียวในชุมชนบานบุที่ยังประกอบ
อาชีพทําขันลงหิน  แตหากยอนไปในอดีต  คนในชุมชนบานบุแทบทุกครัวเรือนจะทําขันลงหินกันเป็น
อาชีพ แตละบานจะมีเตาหลอมโลหะ  มีเสียงตีเหล็กดังอยูทั่วทั้งชุมชน  ซึ่งเมื่อสมัยรัชกาลของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่ 5 พระองคแทานไดเสด็จประพาสที่บานบุ  และได
ตรัสวา “พวกนี้ด ีอยูกับไฟ แตไมเคยมีไฟไหม”  

ขันลงหินมีการพัฒนารูปแบบและลวดลายของขันลงหิน  เชนมีการออกแบบเป็นภาชนะอ่ืน  ๆ 
นอกจากขันน้ําพานรอง  หรือขันขาว มาเป็นชามผลไม  ชามสลัด ชุดกาแฟ ฯลฯ สามารถสงไปขายยัง
ตางประเทศได  

การทําขันลงหินสําคัญอยูที่การตีขึ้นรูป  ตองฝึกตองเรียนรูกันนานหลายปีกวาจะทําไดดีชางตี
จะตองอยูหนาเตาตั้งแตเชาถึงเย็น  ถาเป็นเด็กรุนใหมอาจจะอดทนไมได  ในตอนนี้มีคนงานประมาณ  
20 คน และชางทําขันลงหินที่อายุนอยที่สุดก็คือ 50 ปี  

คําวา “บุ” หมายถึงการตีใหเขารูป  ใชกับงานโลหะ  ซึ่งเป็นงานที่ตองอาศัยความเชี่ยวชาญ
และความประณีต  และกวาจะลงแรงจนไดเป็นขันลงหินที่สวยงามนั้น  จะตองผานขั้นตอนตาง  ๆ 
มากมาย เริ่มตั้งแตการนําโลหะสามชนิดอันไดแก  ทองแดง ดีบุก และเศษสัมฤทธิ์  เชน ทอง มาลอ 
หรือทองฉาบ  (ทองจากเครื่องดนตรีสัมฤทธิ์ของจีน  เชน มาลอ ฉาบ ผางที่ชํารุดแลว  เป็นตน) หากมี
โลหะอ่ืนเจือปนจะทําใหเนื้อทองไมประสานตัว เมื่อนํามาตีจะแตกทันท ี

องคแความรูการทําขันลงหิน  เมื่อหลอมโลหะท้ังสามชนิด  คือทองแดง 7 สวน ดีบุก 2 สวน 
และสําริด 1 สวน จนละลายเป็นเนื้อเดียวกันแลว  จึงเทลงบนพิมพแดินเผาทรงกลม  หนาเป็นหลุมตื้นที่
เรียกวา “ดินงัน” ทําจากดินเหนียวผสมแกลบเผาไฟ มีหลายขนาด ขึ้นอยูกับวาจะทําเป็นภาชนะอะไร  
จากนั้นรอใหทองเย็นตัวลงชา  ๆ ซึ่งในขณะนั้นทองจะออนตัวสามารถนํามาตีแผใหไดขนาดที่ตองการ  
และตีใหขึ้นรูปได จากนั้นก็จะแตงรูปภาชนะอีกครั้งดวยใชคอนแตง  แลวนําไปเผาไฟอีกครั้งจนสุกแดง
แลวนําไปจุมน้ํา เพ่ือใหทองเย็นตัวอยางรวดเร็ว และจะทําใหภาชนะนั้นมีความแข็งทนทานตอการสึก
หรอ สําหรับขั้นตอนท่ีกลาวมาแลว  เป็นหนาที่ของชางตี  ซึ่งตองมีประสบการณแฝึกหัดหลายสิบปีกวา
จะมีความชํานาญ 

จากนั้นจึงเป็นหนาที่ของชางลาย  ซึ่งมีหนาที่เก็บเนื้อทําใหภาชนะเรียบเสมอกัน  เสร็จแลว
นําไปกลึงเพื่อใหผิวขันเป็นสีทอง  กรอเพ่ือทําปากขันใหเรียบ  เจียรเพ่ือเก็บตามด  และขัดเพ่ือใหเกิด  
เงา ในสมัยกอนจะใชหินละเอียดผสมน้ําหอผาใสลงในขัน แลวเหยียบหรือคลึง  ขัดลบรอยในขันจนขึ้น
เงา จึงเรียกวิธีนี้วา “ลงหิน” ปัจจุบันใชมอเตอรแติดลูกทรายและลูกผาขัดจนขึ้นเงางามแทน 

สรุปไดวา ขันลงหินหลอมมาจากโลหะทองแดงเจ็ดสวน  ดีบุกสองสวน  และสําริดหนึ่งสวน  ตี
ขึ้นรูปเป็นขัน โดยผานการทํางานของชางบุหกข้ันตอน 
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2.2  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
 
  Astin (Astin,1984:130-136) ไดสรุปผลจากการศึกษาเก่ียวกับนักศึกษามาเป็นเวลานาน 
สรุปรวมออกมาเป็นทฤษฎีที่อธิบายถึงปัจจัยสําคัญท่ีจะทําใหนักศึกษาคงอยูและมีการพัฒนาในดาน
ตางๆสูง เรียกทฤษฎีดังกลาววา ทฤษฎีการมีสวนรวมของนักศึกษา ( The theory of student 
involvement) และเผยแพรแนวคิดดังกลาวอยางกวางขวางในวงการอุดมศึกษา  ในปี พ.ศ. 2527 
วงการอุดมศึกษายอมรับวาทฤษฎีนี้สามารถอธิบายใหเห็นถึงความสําคัญของกิจกรรมนักศึกษาได
อยางชัดเจน  การมีสวนรวมของนักศึกษามีหลายลักษณะที่สําคัญไดแก การศึกษาคนควา การทํา
กิจกรรมหรือการเขารวมกิจกรรมนักศึกษาประเภทตางๆ การทํางานรวมกับอาจารยแและการพักอาศัย
ในหอพักนักศึกษาสถาบัน  ซึ่งจะชวยใหนักศึกษามีโอกาสมีสวนรวมกับกิจกรรมตางๆของสถาบันอุด
ศึกษานอกจากนั้นแอสติน ยังคนพบวาการมีสวนรวมกิจกรรมทุกอยางที่ไดกลาวมาแลวสงผลใหเกิด
การพัฒนาลักษณะตางๆของนักศึกษาอีกดวย 

  การมีสวนรวมของนักศึกษา  หมายถึง ปริมาณของแรงกายแรงใจที่นักศึกษาอุทิศใหแกการ
หาประสบการณแในลักษณะตางๆ  นักศึกษามีสวนรวมมากไดแก นักศึกษาที่อุทิศพลังงานมากในการ
เรียน  ใชเวลาในสถานศึกษามากในการเขารวมองคแกรนักศึกษาตางๆอยางจริงจังและมีปฏิสัมพันธแกับ
อาจารยแและนักศึกษาอ่ืนๆมาก  ในทางตรงขามนักศึกษาท่ีมีสวนรวมนอยอาจจะไมสนใจในการเรียน  
ใชเวลาอยูในสถานศึกษานอย  ไมทํากิจกรรมหรือเขารวมกิจกรรมนักศึกษาหรือไมทํางานรวมกับ
อาจารยแและมีปฏิสัมพันธแกับนักศึกษาอ่ืนๆ 

  จุดเดนของทฤษฎีการมีสวนรวมของนักศึกษา  
1) เป็นทฤษฎีที่งาย  ไมมีความสลับซับซอน 
2) สามารถอธิบายใหเห็นสภาพแวดลอมที่เก่ียวกับการพัฒนานักศึกษาไดอยางชัดเจน  

เชน นักศึกษาซึ่งเป็นประธานชมรมกิจกรรม ไดใชเวลาในการวางแผนและการดําเนินงานกิจกรรมของ
ชมรมมาก และไดทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ยอมจะเกิดการเรียนรูในการทํางานมาก 
  3)  สามารถนําไปใชในการวิจัย เชน การวิจัยเกี่ยวกับการเรียน การสอน และการพัฒนา
นักศึกษา 
  4)  สามารถนําไปใชในการเรียนการสอน โดยชวยใหผูสอนเห็นวาการลดบทบาทของผูสอน
ลงและกระตุนใหผูเรียนมีบทบาทเพ่ิมมากข้ึนทําใหการเรียนการสอนไดผลดียิ่งขึ้น 
  นอกจากนั้นแอสตินยังไดกลาวไววา นโยบายและการปฏิบัติของสถาบันทุกอยาง เชน 
กฎเกณฑแเก่ียวกับการเขาชั้นเรียน  การปฐมนิเทศและแนะแนวนักศึกษา ตลอดจนถึงนโยบายที่ไม
เกี่ยวกับวิชาการ เชน การจัดสรรอาคารสถานที่ จํานวนและประเภทของกิจกรรมนอกหลักสูตรตางๆ
รวมทั้งเกณฑแในการเขารวมคาใชจายสําหรับกิจกรรม  สิ่งอํานวยความสะดวกทางนันทนาการ เป็นตน 
สามารถที่ผลกระทบตอการใชเวลาและพลังงานของนักศึกษาได 
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  สําเนาวแ ขจรศิลป (2542 , หนา 126-127) ไดอธิบายสาระสําคัญของทฤษฎีการมีสวนรวม
ของนักศึกษามี 5 ประการ ดังนี้ 
   1)  การมีสวนรวม หมายถึง การใชกําลังกาย พลังจิตเขาไปสัมพันธแหรือทํางาน
รวมกับคนอ่ืนหรือสิ่งของตางๆ 
   2)  การมีสวนรวมเกิดขึ้นในหลายลักษณะที่ตางกันคือ นักศึกษาแตละคนเขาไปมี
สวนรวมกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดในปริมาณและคุณภาพท่ีแตกตางกัน และนักศึกษาคนเดียวกันก็เขาไปมีสวน
รวมกับสิ่งตางๆในปริมาณและคุณภาพท่ีแตกตางกัน 
   3)  การมีสวนรวมนั้นมีทั้งปริมาณและคุณภาพ  ปริมาณ หมายถึง เวลาที่นักศึกษา
ใชในการมีสวนรวมกับกิจกรรมนั้นๆ สวนคุณภาพ หมายถึง ความสนใจ ความตั้งใจ ความ
กระตือรือรน ความพยายามที่จะทําใหกิจกรรมนั้นประสบผลสําเร็จ 
   4)  ผลของการเรียนรู และการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาที่เกิดจากโปรแกรม
ทางการศึกษา (วิชาการหรือกิจกรรมนักศึกษา) นั้นเป็นสัดสวนโดยตรงทั้งปริมาณและคุณภาพของ
การมีสวนรวมของนักศึกษากับโปรแกรมทางการศึกษา 
   5)  ประสิทธิภาพของนโยบายและการปฏิบัติงานดานการศึกษานั้นเกี่ยวของกับ
ความสามารถของนโยบาย และการปฏิบัติที่จะเพ่ิมการมีสวนรวมของนักศึกษา 
 
 2.2.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม 

     Stave Hagen (1970:74) ไดใหความหมายของการมีสวนรวม หมายถึง สมาชิกของกลุมมี
การกระทําออกมาในลักษณะของการทํางานรวมกัน ในการที่จะแสดงใหเห็นถึงความตองการรวม 
ความสนใจรวม และมีความตองการที่จะบรรลุถึงเปูาหมายรวมทางกิจกรรม หรือการดําเนินการ
รวมกัน 

  Chapin (1977:317) ไดเสนอเครื่องชี้วัดระดับความรวมมือของบุคคลหรือการมีสวนรวมของ
สมาชิก โดยไดกําหนดความสําคัญของการมีสวนรวมกิจกรรมของสมาชิกในองคแกรดังนี้ 
   1)  การมีความสนใจและรวมประชุม  
   2)  การใหการสนับสนุนชวยเหลือ  
   3)  การเป็นสมาชิกและกรรมการ  
   4)  การเป็นเจาหนาที่  
  โดยดูไดจากลักษณะตางๆที่แสดงออกคือ การเป็นสมาชิกของกลุม  การเขารวมกิจกรรม
ตางๆ การบริจาคเงินทอง วัสดุ สิ่งของและการเสียสละเวลา  แรงงาน การเป็นสมาชิกของ
คณะกรรมการ และการเป็นผูดําเนินการกิจกรรมนั้นๆโดยตรง 

  นิรันดรแ  จงวุฒิเวศยแ (2527 , หนา 185) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมวา หมายถึง การ
เกี่ยวของทางดานจิตใจและอารมณแของบุคคลหนึ่งในสถานการณแกลุมซึ่งผลของการเกี่ยวของดังกลาว
เป็นเหตุเราใจใหกระทําการใหบรรลุจุดมุงหมายของกลุมนั้นอีกท้ังทําใหเกิดความรูสึกรวมรับผิดชอบ
กับกลุมดวย 
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  พงษแธร  จันทรแสวัสดิ์  (2540 , หนา 14)  ไดสรุปวา การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง 
การที่บุคคลจะไดประโยชนแจากการเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจกับสถาบันทางการเมือง และ
สังคมในดานการวางแผน การดําเนินงาน  การติดตามความกาวหนากอใหเกิดการพัฒนาและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นในสังคม 

  ศรินทิพยแ จานศิลา (2540 ,หนา 11) ไดสรุปวา การมีสวนรวมเป็นกระบวนการที่เกิดจากการ
เกี่ยวของของบุคคล  กลุมบุคคล สมาคม องคแกรตางๆ ซึ่งอาจจะเก่ียวของทางดานจิตใจ อารมณแ 
สังคม อันเป็นเหตุเราใจใหเกิดการมีสวนรวมในการคิดริเริ่ม ตัดสินใจ วางแผนปฏิบัติ ตลอดจนติดตาม
และประเมินผล ทั้งนี้เพื่อใหชุมชนตระหนักวาตนเองเป็นเจาของโครงการหรือไดมีสวนรวมเป็นเจาของ
จะไดใหความรวมมือในการดําเนินการตางๆดวยดี ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตาม
วัตถุประสงคแที่วางไวซึ่งมีผลกระทบโดยตรงตอตนเองและสวนรวมทั้งนี้ยอมขึ้นอยูกับสภาพความคิด 
ความเชื่อพ้ืนฐานของแตละคนแตละหนวยงานและองคแกรรวมทั้งขึ้นอยูกับกาลเวลาและยุคสมัยดวย 

  อุไร  แวมามะ (2543 ,หนา 5) ไดสรุปวา การมีสวนรวมเป็นกระบวนการสงเสริมใหคนเขามา
มีบทบาท รวมคิด รวมตัดสินใจ รวมแกปัญหาที่สมาชิกท่ีเกี่ยวของในกิจกรรมของกลุม โดยอาจจะ
เกี่ยวของในลักษณะของการทํางานรวมกัน การดําเนินงานรวมกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง
เพ่ือใหบรรลุเปูาหมายตามที่ตองการ กิจกรรมของนักเรียนเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือตอบสนองความ
ตองการของนักเรียน 
 
 2.2.2  ลักษณะและรูปแบบของการมีส่วนร่วม 

     นักวิชาการหลายทานไดศึกษาเก่ียวกับลักษณะการมีสวนของการมีสวนรวมของประชาชน
ไวดังนี้ 

     กรรณิกา  ชมดี  ( 2524,หนา 13)  ไดสรุปวา รูปแบบของการมีสวนรวมแบงออกเป็น 10 
รูปแบบ คือ  ( 1)  การมีสวนรวมประชุม ( attendance at meeting)  (2) การมีสวนรวมออกเงิน 
(financial contribution)    (3) การมีสวนรวมเป็นกรรมการ ( membership or leadership)         
(4) การมีสวนรวมเป็นผูนํา (position of leadership)    (5) การมีสวนรวมสัมภาษณแ ( interviewer)  
(6) การมีสวนรวมเป็นผูชักชวน ( solicitor)   ( 7) การมีสวนรวมเป็นผูบริโภค ( customers)           
(8) การมีสวนรวมเป็นผูริเริ่มหรือผูเริ่ม ( entrepreneur)   (9) การมีสวนรวมเป็นผูใชแรงงานหรือ
ลูกจาง (employee)   (10) การมีสวนรวมออกวัสดุอุปกรณแ (material contribution) 

  อคิน  รพีพัฒนแ ( 2527, หนา 101) ไดสรุปวา รูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนในการ
พัฒนาวา ประกอบดวย 2 ลักษณะ คือ 

1) รูปแบบการมีสวนรวม อาทิเชน เป็นการเขาถึงกิจกรรมเพราะเกรงใจ หรือถูก 
ใครบังคับเขามาทํางานเพราะมีสิ่งจูงใจเฉพาะหนา  เชน การเขามาชวยขนดินสรางเขื่อนจะไดรับแจก
ของ เชน ปลาซารแดีนคนละกระปอง หรือเขามามีสวนรวมโดยเขาใจถึงวัตถุประสงคแของกิจกรรมนั้น 
และอยากเขารวมทําเพราะเห็นวาเป็นกิจกรรมที่จะกอประโยชนแระยะยาวใหกับตนเอง 
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2) ชวยในจังหวะใดที่ชุมชนเขารวมกิจกรรมในงานที่รัฐบาลจัดขึ้น เชน โครงการ 
สรางงานในชนบทที่เคยทําดวยกัน  สามารถแบงการมีสวนรวมของคนในชุมชนเป็นการคนหาปัญหา  
สาเหตุของปัญหา ตลอดจนแนวทางแกไขการตัดสินใจเอกแนวทางการวางแผนพัฒนาเพื่อแกไขปัญหา 
การปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผนการประเมินผลงาน  กิจกรรมการพัฒนาการลงทุน  
กิจกรรมโครงการชุมชนตามขีดความสามารถของตนเอง และหนวยงานที่รวมบํารุงโครงการ และ
กิจกรรมใหบรรลุเปูาหมายที่วางไว รวมควบคุมติดตามประเมินผล และรวมบํารุงรักษาโครงการ
กิจกรรมที่ตั้งไวโดยทั้งเอกชนและรัฐบาลไดใหใชประโยชนแตอไป 
 2.2.3  ขั้นตอนของการมีส่วนร่วม 

      ไพรัตนแ เตชะรินทรแ  ( 2526, หนา 6-7)  ไดสรุปวาของการมีสวนรวมในการดําเนินงานให
บรรลุวัตถุประสงคแ และนโยบายการพัฒนาที่กําหนดไว  คือ 

1) รวมศึกษาคนควาปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนตลอดจน 
ความตองการของชุมชน 

2) รวมคิดหาและสรางรูปแบบและวิธีการพัฒนาเพื่อแกไข และลดปัญหาของ 
ชุมชน หรือเพ่ือสรางสรรคแสิ่งใหมท่ีเป็นประโยชนแตอชุมชนหรือตอบสนองความตองการของชุมชน 

3) รวมวางแผน นโยบาย แผนงาน โครงการกิจกรรมเพ่ือจัดและแกไขปัญหาเพ่ือ 
ตอบสนองความตองการของชุมชน 

4) รวมตัดสินใจการใชทรัพยากรที่มีจํากัดใหเป็นประโยชนแตอสวนรวม 
5) รวมจัดปรับปรุงระบบงานบริหารงานพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ 
6)  รวมลงทุนในกิจกรรม โครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเอง 

และของหนวยงาน 
7) รวมปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานโครงการ และกิจกรรมใหบรรลุตาม 

เปูาหมาย 
8) รวมควบคุมติดตามประเมินผล รวมบํารุงรักษาโครงการและกิจกรรมที่ไดทํา 

ไวทั้งโดยเอกชนและรัฐบาลใหใชประโยชนแไดตลอด 

  อคิน  รพีรัตนแ ( 2527, หนา 100-101) แสดงใหเห็นวาการมีสวนรวมแบงออกเป็น          
5 ขั้นตอน ดังนี้ คือ 
   ( 1)  การมีสวนรวมในการคนหา และลําดับความสําคัญของปัญหา  ( 2) รวมในการ
วิเคราะหแถึงสาเหตุ และท่ีมาของปัญหา  ( 3) รวมในการเลือกวิธีการ  และวางแผนในการแกปัญหา  
(4) รวมในการดําเนินงานตามแผน  (5) รวมในการประเมินผลวิเคราะหแปัญหา อุปสรรค และปัจจัยที่
มีสวนทําใหเกิดผลสําเร็จ 

  เจิมศักดิ์  ปิ่นทอง ( 2527,หนา 100-101)  ไดศึกษาเก่ียวกับการแบงการมสวนรวม
ออกเป็น 4 ขั้นตอน  คือ 
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   ( 1)  การมีสวนรวมในการคนหาปัญหา และสาเหตุของปัญหา  ( 2) การมีสวนรวมใน
การวางแผนดําเนินกิจกรรม  (3) การมีสวนรวมในการลงทุนและปฏิบัติงาน ( 4) การมีสวนรวมในการ
ติดตามและประเมินผลงาน 
 
2.3  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ 
 2. 3.1  ความหมายการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

 ประชิด  ทิณบุตร  (2531:1,19) ไดใหความหมายของการออกแบบบรรจุภัณฑแไววา  
ความหมายและหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์  (MEANING  AND  FUNCTIONS) 

 BRISTON  AND  NELL  (1972 : 1)  ไดใหความหมายของบรรจุภัณฑแไว 2 ประการกวาง ๆ 
คือ 

1.การบรรจุภัณฑแ  คือศิลปะ  วิทยาศาสตรแ  และเทคโนโลยีของการตระเตรียมสินคาเพ่ือการ
ขนสงและการขาย 

2.การบรรจุภัณฑแ  คือ  วิธีการสงมอบผลิตภัณฑแไปยังผูบริโภคใหอยูในสภาพที่เรียบรอย
สมบูรณแและมีราคาที่เหมาะสม 

NIKAIDO  ( LECTURE)  ใหความหมายวา  “บรรจุภัณฑแเป็นเทคนิคท่ีสงเสริมการขายกับ
การประสานประโยชนแ  ระหวางวัตถุกับภาชนะบรรจุ  โดยมีความมุงหมายเพื่อการคุมครองใน
ระหวางขนสงและการเก็บรักษาในคลัง” 
 การบรรจุภัณฑ์   หมายถึง  กิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดข้ึนตลอดกระบวนการทางการตลาดที่
เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบสรางสรรคแภาชนะบรรจุหรือหีบหอใหกับผลิตภัณฑแ  (สุดาดวง  เรืองรุจิระ 
และ ปรานี  พรรณวิเชียร  2523:128) 
 การบรรจุภัณฑ์   คือ  การนําเอาวัสดุ เชน กระดาษ พลาสติก แกว โลหะ ไม  ประกอบเป็น
ภาชนะหอหุมสินคา  เพื่อประโยชนแในการใชสอยมีความแข็งแรง  สวยงามไดสัดสวนที่ถูกตอง  สราง
ภาพพจนแที่ดี  มีภาษาในการติดตอสื่อสาร  และทําใหเกิดผลความพึงพอใจจากผูซื้อสินคา (จรูญ  
โกสียแไกรนิรมล  และ  ดํารงศักดิ์  ชัยสนิท 2528:109) 
 บรรจุภัณฑแ  หมายถึง  สิ่งหอหุมหรือบรรจุผลิตภัณฑแ  รวมทั้งภาชนะท่ีใชเพื่อการขนสง
ผลิตภัณฑแ  จากแหลงผูผลิต  ไปยังแหลงผูบริโภคหรือแหลงใชประโยชนแ  เพื่อวัตถุประสงคแเบื้องตนใน
การปูองกัน และรักษาผลิตภัณฑแใหคงสภาพ  ตลอดจนคุณภาพใกลเคียงกับเมื่อแรกผลิตใหมากที่สุด  
นอกจากนี้อาจกลาวไดวา  หีบหอหรือบรรจุภัณฑแเป็นปัจจัยที่สําคัญอยางหนึ่งในกระบวนการผลิตและ
หีบหออาจสรางขึ้นเพ่ือวัตถุประสงคแอ่ืนๆไดอีกหลายอยาง  อาทิเชน  วัตถุประสงคแทางดานการตลาด  
วัตถุประสงคแทางดานการเก็บรักษา เป็นตน  (ดารณี  พานทอง 2524:29) 
 โดยสรุปแลวบรรจุภัณฑแ  จึงหมายถึง  หนวยรูปแบบวัตถุภายนอกท่ีทําหนาที่ปกปูองคุมครอง  
หรือหอหุมผลิตภัณฑแภายในใหปลอดภัย  สะดวกตอการขนสง เอื้ออํานวยใหเกิดประโยชนแในทาง
การคาและการบริโภค 

ประเภทของบรรจุภัณฑ์ (THE CLASSIFICATION OF PACKAGE) 
 เราสามารถแบงประเภทของบรรจุภัณฑแ  ออกเป็น 3 ประเภท คือ  
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1.INDIVIDUAL  PACKAGE  หรือบรรจุภัณฑแเฉพาะหนวยคือ  บรรจุภัณฑแที่สัมผัสอยูกับ
ผลิตภัณฑแขั้นแรกคือ  เพ่ิมคุณคาในเชิงพาณิชยแ ( TO INCREASE COMMERCIAL VALUE) เชน การ
กําหนดใหมีรูปรางลักษณะตาง ๆ เป็น ขวด กระปอง หลอด ถุง กลอง ฯลฯ  ซึ่งอาจจะทําใหมีลักษณะ
พิเศษเฉพาะหรือทําใหมีรูปรางที่เหมาะแกการ จับ ถือ และอํานวยความสะดวกตอการใชผลิตภัณฑแ
ภายใน  พรอมทั้งทําหนาที่ใหความปกปูองแกผลิตภัณฑแโดยตรงอีกดวย 

2. INNER  PACKAGE  หรือบรรจุภัณฑแชั้นในคือ บรรจุภัณฑแที่อยูถัดออกมาเป็นชั้นที่สอง  มี
หนาที่รวบรวมบรรจุภัณฑแชั้นแรกเขาไวดวยกันหรือเป็นชุด  ในการจําหนายรวมตั้งแต 2-24 ชิ้นขึ้นไป  
โดยมีวัตถุประสงคแข้ันแรกคือการปูองกันรักษาผลิตภัณฑแจาก น้ํา ความชื้น ความรอน แสง แรง
กระทบกระเทือน และอํานวยความสะดวกแกการขายปลีก-ยอย  เป็นตน   

3. OUTER  PACKAGE  หรือบรรจุภัณฑแชั้นนอกสุด  คือบรรจุภัณฑแที่เป็นหนวยรวมขนาด
ใหญที่ใชในการขนสง  โดยปกติแลวผูซื้อจะไมไดเห็นบรรจุภัณฑแประเภทนี้มากนัก  เนื่องจากทําหนาที่
ปูองกันผลิตภัณฑแในระหวางการขนสงเทานั้น  ลักษณะของบรรจุภัณฑแประเภทนี้ ไดแก ภายนอกจะ
บอกเพียงขอมูลที่จําเป็นตอการขนสงเทานั้น เชน รหัสสินคา ( CODE) เลขที่ (NUMBER)  ตราสินคา  
สถานที่สง  เป็นตน 

ประเภทของบรรจุภัณฑแที่กลาวมาท้ัง 3 ลักษณะนี้  เป็นการแบงประเภทตามลักษณะ
กรรมวิธีการบรรจุและวิธีการขนถายผลิตภัณฑแ  ซึ่งการจัดแบงและเรียกชื่อบรรจุภัณฑแในทรรศนะของ
ผูออกแบบ  ผูผลิต  หรือนักการตลาด   อาจแตกตางกันออกไป  แตถึงอยางไรบรรจุภัณฑแแตละ
ประเภทก็ตั้งอยูภายใตวัตถุประสงคแหลักใหญ  (OBJECTIVES  OF  PACKAGE)  ที่คลายกันคือ 

1. เพ่ือปูองกันผลิตภัณฑแ  TO  PROTECT  PRODUCTS 
2. เพ่ือจําหนายผลิตภัณฑแ  TO  DISTRIBUTE  PRODUCTS 
3. เพ่ือโฆษณาประชาสัมพันธแ ผลิตภัณฑแ  TO  PROMOTE  PRODUCTS 

 
วัสดุบรรจุภัณฑ์  (PACKAGING  MATERIALS) 
ในยุคของระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรม การขายแลการบริโภคท่ีแพรหลายในทุกวันนี้  

เทคนิคกรรมวิธีของการผลิต “ผลิตภัณฑแ”  ไดเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปมาก  ซึ่งเป็นผลมาจากความ
เพียรพยายามตาง ๆ  ในอันที่จะคนหาวัสดุสิ่งของและวิธีการเอ้ืออํานวยความสะดวกสบายนานาชนิด  
มาสรางสรรคแผลิตภัณฑแใหสามารถสนองตอบความตองการของมนุษยแดวยกันอยางเพียงพอ  ผลจาก
ความเพียรพยายามเหลานี้  จึงทําใหเกิดวัฏจักรของขบวนการทางเศรษฐกิจขึ้นมา  นั่นคือขบวนการ
ของ การผลิต – การจําหนาย – การนําไปใช  และอํานาจจัดการ   

องคแประกอบของกระบวนการดังกลาว  นับวามีความสําคัญตอการสรางบรรจุภัณฑแเป็นอยาง
มาก  เพราะหนาที่ของกายภาพ ( PHYSICAL  FUNCTIONS)  คือหนาที่ทางดานการปกปูองคุมครอง 
(PROTECTION)  และการใชประโยชนแ  ( UTILITY)  ของบรรจุภัณฑแนี้คือ ผลที่เกิดข้ึนเนื่องจาก
ขบวนการทางเศรษฐกิจที่กลาวมานั่นเอง 

วัสดุบรรจุภัณฑแ  โดยพื้นฐานแลวสามารถแบงออกเป็น 4 ประเภทใหญ ๆ คือ ( GRIFFIN  
AND  SACHAROW 1982 : 23) 
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1. ประเภทเซรามิคสแ  (CERAMICS)   
2. ประเภทผลิตภัณฑแที่ไดจากพืช-ผัก (VEGETABLE  PRODUCTS)   
3. ประเภทโลหะ  (METALS) 
4. ประเภทพลาสติก  (PLASTICS) 

จากการเปรียบเทียบปริมาณการขนสงวัสดุบรรจุภัณฑแหรือภาชนะบรรจุในชวงปี  ค.ศ.1979  
และปี  1983  ปรากฏวาบรรจุภัณฑแที่ทํามาจากวัสดุประเภทกระดาษ  มีปริมาณการใชสูง 44-45%  
รองลงมาคือพลาสติก ประมาณ 19-20%  โลหะประมาณ 15%  และท่ีเหลืออีก 4-5% นั้น  เป็นวัสดุ
จําพวกแกว  (YOKOYAMA 1985 :  113-114)  วัสดุทั้ง 4 ประเภทดังกลาวจัดอยูในอันดับความนิยม
ใชผลิตเป็นบรรจุภัณฑแ  ซึ่งสมควรที่จะนํามากลาวไวเป็นขอมูลพื้นฐานเพื่อการออกแบบคือ 

1.กระดาษ  (PAPER) 
กระดาษ  เป็นวัสดุที่แพรหลายและนิยมใชกันมากที่สุด  เพราะสามารถออกแบบ

สรางสรรคแเป็น  บรรจุภัณฑแไดมากมายหลายชนิดอยางไมมีที่สิ้นสุด  ซึ่งอาจจะตองอาศัยคุณสมบัติ
ทางกายภาพของกระดาษที่สามารถ  ตัด  พับ  ดัด  งอ  ไดงาย  มากําหนดสรางเป็นรูปราง  รูปทรง
ตาง ๆ ขึ้นมาเป็นถุง  เป็นกลอง  พับเป็นซอง หรือกระปุองไดหลายวิธี 

1.1  กล่องกระดาษแข็งแบบพับ  FOLDING  CARTONS นิยมใชกันอยางแพรหลาย 
มีราคาถูก  ทั้งวัสดุและกรรมวิธีการผลิต สามารถพับเก็บแบนราบไดเม่ือไมตองการใช  ทําใหประหยัด
เนื้อท่ีในการเก็บและการขนสง 

1.2 กล่องกระดาษแข็งแบบตายตัว   RIGID  BOXES กลองกระดาษแข็งแบบตายตัว
คือรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากประกอบดวยโครงสราง 2 ชิ้น  ทําใหแข็งแรงดวยขอบมุมในแนวตั้ง  เนื้อ
กระดาษทํากลองชนิดนี้เป็นกระดาษแข็ง-หนา  กลองดานในก็มักจะปิดผนึกดวยกระดาษเนื้อละเอียด
อีกชั้นหนึ่ง 

1.3 กล่องกระดาษลูกฟูก   CORRUGATED  PAPERBOARD  BOXES 
แผนกระดาษลูกฟูกประกอบดวยกระดาษ 2 ชนิด  ไดแก  กระดาษทําผิว และกระดาษทําลูกฟูก 
ประกอบดวยกระดาษอยางนอย 2 ชั้น 

1.4 ถุงและซอง  BAGS  AND  ENVELOPES  วัสดุที่ใชทําถุงและซองกระดาษสวน
ใหญนิยมใชกระดาษคราฟทแ (KRAFT) ซึ่งมีความหนาบาง นํามาซอนเป็นผนังหลายชั้น หรือเคลือบผิว
ประกอบ แตกตางกันไปตามหนาที่ใชสอย รูปแบบของถุงและซองกระดาษมีหลายรูปแบบดวยกัน
สามารถสรางสรรคแข้ึนโดยกรรมวิธีของการพับ ปิดผนึก ผนังดวยกาวหรือเย็บประกอบขึ้นเป็นรูปราง
รูปทรงตาง ๆ 
 2. พลาสติก  (PLASTIC) 
         ปจัจบุนัความนยิมในการใชพลาสติกเป็นวัสดใุนการผลติภาชนะบรรจุหรือหีบหอในรปู
ตาง ๆ  ตลอดจนสิ่งประดิษฐแอื่น ๆ  สําหรับใชเป็นสวนประกอบในการบรรจุผลิตภัณฑแ เพิ่มข้ึน
ตามลําดับ การนํามาใชประโยชนแมีใหเห็นไดในรูปตาง ๆ เชน ถุง ขวด กลอง ฯลฯ และลักษณะพิเศษ
อ่ืน ๆ อีกเป็นจํานวนมาก ซึ่งอาจจัดเป็นประเภทไดหลายๆประเภท  โดยปกติแลวไดมีการจัดแบง
ประเภทของพลาสติกออกเป็น 2 ประเภทใหญ ๆ คือ 
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  1.ประเภท  THERMOSETTING  พวกนี้สามารถใหความรอนแลวพิมพแเป็น
ผลิตภัณฑแในรูปของหีบหอไดเพียงครั้งเดียวเมื่อแข็งตัวแลว อาจแตกได  ไมสามารถทําใหหลอมตัวดวย
ความรอนหรือพิมพแใหมได  
  2. ประเภท  THERMOPLASTIC  พวกนี้สามารถใหความรอนทําใหหลอมตัว  แลว
พิมพแออกมาเป็นผลิตภัณฑแไดหลาย ๆครั้งตามตองการ  เชน  ภาชนะพลาสติกของทัพเพอรแแวรแ  
ถุงพลาสติกใสใสนม ขวดน้ําโพลาลิส ฯลฯ 

3. โลหะ  (METAL) 
   โลหะมีคุณสมบัติแข็งแรง  ทนทาน  การเคลือบผิวภายในจะชวยลดการสึกกรอน ซึ่ง

เกิดจากปฏิกิริยาระหวางโลหะกับผลิตภัณฑแที่บรรจุ ไมมีการซึมผานของไอน้ําและก฿าซ  แตมีจุดออน
อยูตามรอยตอหรือฝา  อาจนําโลหะไปนําภาชนะบรรจุตาง ๆ ไดคือ 

1.  กระปอง  (CAN)  หมายถึงกระปองรูปตาง ๆ เชน กระบอกรูปเหลี่ยม รูปไข เป็นตน 
2.  ถัง  (DRUM,  PALL,  KEG)  มีความจุ และมีขนาดใหญกวากระปองมาก  ใชบรรจุ

สารเคมี  น้ํามันหลอลื่น และอ่ืนๆ 
3.  AEROSOLS  OR  PRESSURIZED  CONTAINERS  ใชบรรจุผลิตภัณฑแที่เป็น

ของเหลวและมีสารที่ใชขับ ( PROPELLANT) ซึ่งเป็นของเหลวและก฿าซผสมกันอยู ใชบรรจุยาฆา
แมลงตาง ๆ เครื่องสําอาง อาหาร ยาบางชนิด 

4.  COLLAPSIBLE  TUBES  บรรจุสินคาที่มีลักษณะหนืด เชน เครื่องสําอาง ยา อาหาร 
กาว 

5.  อะลูมิเนียมแผนเปลว ( ALUMINUM FOLL)  ใชหอทําซอง หรือทําเป็นรูปรางตางๆ 
เพ่ือบรรจุอาหาร ยา และอ่ืนๆ 

4. แก้ว  (GLASS) 
   แกว  เชื่อวามีการคนพบและใชมาเม่ือประมาณ 7 ,000 ปี กอนคริสตกาล  โดยเมื่อ

ประมาณ 1,550 ปี กอน ค.ศ.นั้น  ชาวอียิปตแไดเริ่มทําขวดแกวขึ้นเป็นอุตสาหกรรมแลว 
แกว ผลิตขึ้นมาจากการหลอมเหลวรวมกันระหวาง 

- หินปูน (LIMESTONE)  ประมาณ  10% 
- โซดา   (SODA)          ”         15 % 
- ซิลิกา  (SILICA)          ”         75 % 
- และอ่ืน ๆ เป็นสวนนอย เชน ALUMINIUM, POTASSIUM และ 

MAGNESIUM OXIDES  ซึ่งสารประกอบทั้งหมดจะหลอมละลายเป็นแกวใส ในอุณหภูมิประมาณ 
2,800 องศาฟาเรนไฮตแ  เมื่อหลอมละลายแลวก็สามารถนําไปเปุาขึ้นรูปตามแบบ ( MOLD) ออกมา
เป็นภาชนะบรรจุตางๆ ได เชน ขวด แกวน้ํา คนโท จาน ชาม ฯลฯ 
 

รูปทรงบรรจุภัณฑ์  (PACKAGE  FORMS)  
 ผลิตภัณฑแแตละชนิด  มีความแตกตางกันในกรรมวิธีการบรรจุ  วัสดุก็มีความแตกตางกันใน
ความเหมาะสมกับวัตถุประสงคแการบรรจุผลิตภัณฑแ ซึ่งวัสดุเดียวกัน อาจจะมีความแตกตางในขนาด 
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รูปทรง รูปราง ความหนา หรือลักษณะทั่วๆไป  ทางโครงสรางสิ่งตางๆ เหลานี้จะเห็นไดชัดเมื่อวัสดุถูก
นํามาสรางเป็นรูปราง รูปทรงของบรรจุภัณฑแที่เสร็จสมบูรณแ (FINAL FORM)  
 ดังนั้นจึงเห็นไดวา  บรรจุภัณฑแที่ปรากฏมานั้นตั้งแตอดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งบรรจุภัณฑแที่นํามา
จากวัสดุในธรรมชาติ หรือบรรจุภัณฑแที่มนุษยแสรางขึ้นมีรูปรางรูปทรงมากมาย มีรูปแบบซับซอน และ
มักใชวัสดุรวมกันหลายชนิดในโครงสรางหนึ่งๆ ของภาชนะบรรจุ ซึ่งถาหากจะแบงประเภทรูปทรง
บรรจุภัณฑแในสมัยปัจจุบัน ตามคุณสมบัติทางกายภาพทั่วๆไป แลวอาจแบง รูปราง รูปทรงของบรรจุ
ภัณฑแไดเป็น 3 ประเภทคือ 

1.  บรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรงแข็งตัว (RIGID FORMS)  เป็นบรรจุภัณฑแที่มีความ
แข็งแกรงทนทาน  ใหความคุมครองปูองกันผลิตภัณฑแจากสภาพแวดลอมภายนอกไดดีเลิศ 

2.  บรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรงกึ่งแข็งตัว  ( SEMIRIGID  FORMS)  เป็นบรรจุ
ภัณฑแที่เกิดขึ้นจากความพยายามหาวัสดุอื่นมาแทนภาชนะประเภทแข็งตัวเพื่อลดตนทุนการผลิต 

3.  บรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรง ยืดหยุ่น  ( FLEXIBLE  FORMS)  บรรจุภัณฑแที่ทํา
ขึ้นจากวัสดุออนตัว  มีลักษณะเป็นแผนบาง เชน กระดาษ พลาสติก อลูมิเนียม ฟอยลแ โฟม เป็นตน 
 

การออกแบบบรรจุภัณฑ์  (PACKAGING  DESIGN) 
 ในบางครั้งลูทางที่ดีท่ีสุดสําหรับเนนย้ําใหเห็นถึงความสําคัญของการออกแบบบรรจุภัณฑแ
อาจจะตองนําเอายอดจํานวนที่ใชจายไปเขามากลาวอาง เชน ในปี ค.ศ.1980 สหรัฐอเมริกาใชเงิน
มากกวา 50 พันลานเหรียญไปในการใชจายเกี่ยวกับบรรจุภัณฑแ ซึ่งในเงินจํานวนนี้เป็นการใชจาย
เกี่ยวกับบรรจุภัณฑแมากกวาการโฆษณา  โดยมีเหตุผลวาบรรจุภัณฑแเป็นแนวโนมตอไปในการที่จะ
เขาถึงการบริการตนเอง ( TREND TOWARD SELF-SERVICE) ที่ตองการใหบรรจุภัณฑแไดแสดง
บทบาทหลัก 2 ประการ ไปพรอมๆกันคือ ทั้งการโฆษณาและการขาย ( ADVERTISING AND 
SELLING)  ดังนั้น  บรรจุภัณฑแจึงกลายเป็นสิ่งที่แสดงรวมไวซึ่งรูปรางลักษณะทางกายภาพของภาชนะ
บรรจุ (CONTAINER)  และการออกแบบ สีสัน รูปราง ตราฉลาก ขอความโฆษณาประชาสัมพันธแ  ใน
การออกแบบบรรจุภัณฑแใดๆก็ตาม ควรที่จะมีขอพิจารณาตามปัจจัยหลัก 3 ประการ อยางกวางๆ 
ตอไปนี้คือ  (BOVEE AND ARENS 1982:431-432) 

1.ทําอยางไร บรรจุภัณฑแจึงจะสามารถสื่อสารไดท้ังวจนและทัศนสัญลักษณแ เชน ออกแบบ
ภาชนะบรรจุหอขนมปังดวยพลาสติก  ที่นอกจากจะแสดงใหเห็นถึงความสดชื่อดวยสีและการตกแตง
แลวก็ยังสรางความรูสึกใหมสดจากเตาอบใหเกิดแกผูบริโภคไดอีกดวย 

2. บรรจุภัณฑแควรจะสรางความพึงพอใจ เกียรติและศักดิ์ศรีสําหรับผูใช แมวาผูบริโภคจะซื้อ
ผลิตภัณฑแไปแลว ผลิตภัณฑแที่ผูบริโภคซื้อไปนั้นควรตองทําหนาที่ขายตอไปไดอีก เพราะการขายนั้น
มิไดสิ้นสุดเพียงที่จุดซื้อเทานั้น  แตบรรจุภัณฑแที่ดีตองสรางความตอเนื่องในการนํามาใชและการขาย
หลังจากท่ีถูกซื้อไปแลวไมวาบรรจุภัณฑแนั้นจะถูกนําไปวางอยู ณ ที่ใดก็ตาม  หรือจนกวาผลิตภัณฑแ
และบรรจุภัณฑแนั้นจะใชหมดหรือถูกทําลายไป  จึงถือวาเป็นที่สิ้นสุด 

3. บรรจุภัณฑแจะตองแสดงความโดดเดนออกมาใหชัดเจนจากผลิตภัณฑแอ่ืน ดวยการใช
รูปราง  สี  หรือขนาด  เพ่ือบงชี้เอกลักษณแเฉพาะของผลิตภัณฑแสามารถจดจําไดงาย  หรือหยิบฉวยได
ไวในรานคา เป็นที่ติดตาตรึงใจเรียกหาใชไดอีก 
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วัตถุประสงค์ของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (PURPOSE  OF  PACKAGING  DESIGN)   
 วัตถุประสงคแของการออกแบบบรรจุภัณฑแนั้น  สวนใหญมีอยู  2  ประการอยางกวาง ๆ คือ  

1.เพ่ือสรางบรรจุภัณฑแ  ใหสามารถเอ้ืออํานวยคุณประโยชนแดานหนาที่ใชสอยไดดี  มีความ
ปลอดภัยตอการคุมครองผลิตภัณฑแ  ความประหยัด  ความมีประสิทธิภาพ ในการผลิต การบรรจุ การ
ขนสง การเก็บรักษา การวางจําหนายและการอุปโภค ซึ่งทั้งนี้การออกแบบตองอาศัยความรู และ
ประสบการณแดานวิศวกรรมศาสตรแและวิทยาศาสตรแ เขามาชวยเป็นหลักใหญ 

2.เพ่ือสรางบรรจุภัณฑแใหสามารถสื่อสาร  และสรางผลกระทบทางจิตวิทยาตอผูบริโภค  โดย
ใชความรูแขนงศิลปะเขามาสรางคุณลักษณะของบรรจุภัณฑแใหมีคุณสมบัติตาง ๆ เชน 

- ความมีเอกลักษณแพิเศษของผลิตภัณฑแ 
- ความมีลักษณะพิเศษที่สามารถสรางความทรงจําหรือทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑแและ

บริษัทผูผลิต 
- ความมีลักษณะพิเศษที่สามารถดึงดูดความสนใจของผูอุปโภคบริโภคตลอดจนใหเขาใจถึง

ความหมายและคุณประโยชนแของผลิตภัณฑแ ฯลฯ 
 
 2.3.2  ความส าคัญและประวัติของตราสัญลักษณ์ 

 อารยะ  ศรีกัลยาณบุตร  (2541:1-17) ไดใหความหมายของความสําคัญและประวัติของตรา
สัญลักษณแไววา 

ความส าคัญของตราสัญลักษณ์ 
ปัจจัยหนึ่งซึ่งสงผลใหเกิดความสําเร็จนั้นก็คือการมีบุคลิกภาพอันเป็นเอกลักษณแโดดเดนไม

เหมือนใคร ทําใหผูพบเห็นสามารถแยกแยะองคแกรนั้นๆ ออกจากคูแขงและยังสามารถระบุไดวา
องคแกร นั้นๆ ออกจากคูแขงและยังสามารถระบุไดวาองคแกรนั้นคือใครไดอยางรวดเร็ว สรางขึ้นเพ่ือจูง
ใจผูพบเห็นใหเกิดความชื่นชอบและอยากจะใหการสนับสนุนองคแกรนั้นได 
 เมื่อเกิดมีองคแกรขึ้น ก็จะมีการบอกเลาขอมูลตอๆกันไปวาองคแกรนั้นคืออะไร มีใครเป็น
เจาของ มีวิธีการในการดําเนินกิจการเชนไร ซึ่งสิ่งเหลานี้จะกลายมาเป็นบุคลิกภาพขององคแกรนั้นๆ 
ไปในที่สุด 
 สิ่งแรกที่แสดงใหเห็นถึงความพยายามในการที่จะขมวดรวมเอาบุคลิกภาพขององคแกรใหเป็น
รูปธรรมเพื่อใหสามารถใชสื่อสารใหเป็นที่รับรูไดงายและรวดเร็วก็คือการสรางตราสัญลักษณแขึ้น 
ลักษณะของตราสัญลักษณแนั้นจะเป็นเครื่องหมายซึ่งเกิดจากการจัดองคแประกอบ โดยมีการใช
องคแประกอบเป็นภาพหรือตัวอักษรหรือทั้งภาพและตัวอักษรรวมกันได ซึ่งภาพนั้นอาจจะเป็นภาพที่ดู
แลวรูวาเป็นภาพของสิ่งใด หรืออาจจะเป็นเพียงรูปรางนามธรรม (abstract shape) ซ่ึงดูไม่รู้ว่าเปน็
ภาพของอะไรก็ได สวนตัวอักษรมักจะเป็นชื่อหรือตัวยอของชื่อขององคแกรนั้นตราสัญลักษณแจะทํา
หนาที่เปรียบเสมือนหนาตาขององคแกรที่มองเห็น เอาไวจดจําและนึกออกได และเนื่องจากเป็นสิ่งที่
เป็นรูปธรรมสิ่งแรกขององคแกรตราสัญลักษณแจะทําหนาที่เป็นตนความคิดสําหรับใชในการประยุกตแใช
ในสื่อตางๆ ใหเป็นไปอยางมีเอกภาพ คือเป็นเหมือนทิศทางสื่ออ่ืนๆ ไมวาจะเป็นหัวจดหมาย ซอง
จดหมาย นามบัตร ปูาย บรรจุภัณฑแ ฯลฯ จะใชในการแสดงออกถึงบุคลิกภาพขององคแกรใหเป็นไปใน
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แนวทางเดียวกัน ซึ่งไมวาผูพบเห็นจะเจอเขากับสื่อใดก็จะสามารถนึกถึงองคแกรได จึงเทากับวา
สามารถนําเสนอบุคลิกภาพขององคแกรใหชัดเจนได และความชัดเจนและความสม่ําเสมอนี้จะกลายมา
เป็นเอกลักษณแที่โดดเดนไมซ้ําใครขององคแกรตอไป โดยมากแลวองคแกรในประเภทเดียวกันก็มักจะมี
ขอเสนอตางๆ  ไมวาจะเป็นในดานคุณภาพ หรือราคาท่ีไมแตกตางกันมากนัก ดังนั้นทางออกท่ีนักการ
ตลาดไดคิดคนข้ึนก็คือ การพยายามสรางความแตกตางกันมากนัก ดังนั้นทางออกท่ีนักการตลาดได
คิดคนขึ้นก็คือ การพยายามสรางความแตกตางทางบุคลิกภาพใหเกิดขึ้นระหวางตราสินคา (brand) 
ซ่ึงวิธีน้ีเป็นแนวทางทีไ่ด้รับการพิสูจน์ ทางการตลาดยุคใหม่แล้ว ว่าได้ผลส าเร็จ 
 ความสําคัญอีกประการหนึ่งของตราสัญลักษณแก็คือ เนื่องจากตราสัญลักษณแเป็นสิ่งที่เป็น
รูปธรรม จึงสามารถไดรับการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมไดเม่ือมีความจําเป็น ซึ่งเทากับวา
สามารถควบคุมบุคลิกภาพขององคแกรใหสามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับสถานการณแหรือ
สอดคลองกับความนิยมของผูพบเห็นมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เชนเมื่อมีความตองการให
บุคลิกภาพมีความรวมสมัยมากขึ้น ก็อาจจะมีการปรับองคแประกอบไมวาจะเป็นในดานรูปรางหรือของ
ตราสัญลักษณแใหทันสมัยขึ้นเป็นตน 
 นอกจากตราสัญลักษณแจะเป็นสิ่งที่มีความสําคัญทางดานการตลาดกับองคแกรตาง ๆ แลว 
ตราสัญลักษณแยังมีความสําคัญกับผูที่เป็นผูบริโภคดวย ซึ่งความสําคัญนี้มีตั้งแตความสําคัญโดยตรงที่
เห็นไดชัดก็คือ ทําใหผูบริโภคสามารถจดจําองคแกรที่ตนเองตองการไดและสามารถแยกแยะองคแกรดัก
ลาวออกจากองคแกรอื่นซึ่งตนเองไมไดตองการ 
 เนื่องจากผูบริโภคในสังคมมีความแตกตางกันทั้งทางดานกายภาพคือเพศ อายุ อาชีพ 
การศึกษา ที่อยูสถานะทางสังคม และทางดานจิตภาพคือลักษณะนิสัย รสนิยม ทําใหมีความตองการที่
แตกตางกัน ตราสัญลักษณะซึ่งสะทอนลักษณะเฉพาะตัวขององคแกรนั้น จะทําใหผูบริโภคมีอิสรภาพที่
จะเลือกองคแกรที่มีขอเสนอที่เป็นประโยชนแและมีความเหมาะสมกับตนเองมากที่สุด และมีอิสรภาพที่
จะเปลี่ยนไปเลือกองคแกรอื่นที่เขามาใหมและมีขอเสนอที่ดีกวา 
 โดยสรุปแลวตราสัญลักษณแมีความสําคัญ ดังนี้  
 1. ความส าคัญต่อองค์กรผู้เป็นเจ้าของตราสัญลักษณ์ 
 1.1 ระบุ (identify) วาองคแกรนั้นชื่ออะไร 
 1.2 ส่ือสาร (communicate) วาองคแกรนั้นทําอะไร มีจุดกําเนิดจากไหน มีสวนผสมอะไร มี
คุณคา คุณภาพ ขอเสนอ บุคลิกภาพ ฯลฯ 
 1.3 แยกความแตกต่าง  (differentiate) ให้องค์กรแตกต่างออกจากองค์กรอื่ นๆ ในประเภท
เดียวกัน 
 1.4 เสริมคุณค่า  (add value) ในแง่จิตวิทยา ให้สินค้าหรือบริการขององค์กรน้ันๆ ดูมีค่า 
หรือมีราคามากขึ้น 
 1.5 เป็นทรัพย์สินทีม่ีค่ า (valuable asset) ขององคแกรผูเป็นเจาของซึ่งเม่ือไดมีการ
ดําเนินการจนประสบความสําเร็จแลว ตราสัญลักษณแนั้นอาจจะนํามาใหเชาหรือรับชวงไปดําเนินการ 
เชน ธุรกิจประเภทราน 7-11 , Burger King เป็นตนและหากไมตองการดําเนินการตอไป ก็อาจนํามา
ขายใหผูอื่นดําเนินการตอได 
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 1.6 เป็นการแสดงความเป็นผู้มีสิทธิ์เป็นเจาของตามกฎหมาย (legal properties ) ซ่ึงชวยให
สามารถดําเนินการเอาผิดทางกฎหมายกับผูที่ทําเลียนแบบได 
 2. ความส าคัญตอ่ผู้บริโภค 
 2.1 เพ่ิมความสะดวก รวดเร็วในการเลือกองคแกรที่ตองการ 
 2.2 ใหอิสรภาพในการเลือก (freedom of choice) องค์กรทีเ่หมาะสมกับตนทีสุ่ด 
 2.3 ช่วยค้ าประกันทมาตรฐานด้านต่างๆ ขององค์กร 
 ยิ่งสังคมมีความเติบโตซับซอนมากขึ้นเทาใด ตราสัญลักษณแก็ยิ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นมากขึ้นเทานั้น  
 

ประวัติของตราสัญลักษณ์ 
 ในระยะแรกๆ ของประวัติของตราสัญลักษณแนั้น ตราสัญลักษณแมักจะถูกใชเป็นเครื่องหมาย
แทนผูที่มีอํานาจในการปกครองสังคมนั้นๆ เชน กษัตริยแ เจาเมือง หรือเจาของที่นา เป็นตน สวนใหญ
ตราสัญลักษณแที่ถูกใชงานประเภทนี้ มักมีการใชองคแประกอบที่เป็นภาพเหมือนจริง โดยอาจจะมีการ
ตัดทอนรายละเอียดออกไปบาง 
 การใชตราสัญลักษณแอยางเป็นทางการกฎหมายนั้น นาจะนับวาเริ่มตนในคริสตแศตวรรษที่ 17 
ในยุคที่เครื่องปั้นดินเผาในประเทศเบลเยี่ยมและประเทศฝรั่งเศสไดรับความนิยมอยางมากและเป็น
สินคาท่ีสงออกไปขายยังประเทศตางๆ ซึ่งผูผลิตก็ไดคิดตราเพ่ือใชเป็นตราสัญลักษณแใหผูซื้อไดทราบ
ถึงแหลงผลิต และใชชวงเวลาเดียวกันนั้น ในทวีปยุโรปไดมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับตราสัญลักษณแ
เป็นครั้งแรก เพ่ือใชกับสินคาประเภทผลิตภัณฑแที่ทํางานโลหะเงิน หรือทอง โดยสินคาที่มีตรา
สัญลักษณแท่ีถูกตองตามกฎหมายนั้นจะไดรับการรับประกันวาเป็นโลหะเงินหรือทองจริงๆ ซึ่งลักษณะ
ของตราสัญลักษณแท่ีใชเป็นเครื่องหมายการคานี้จะแตกตางจากตราสัญลักษณแของผูที่ปกครอง คือแม
จะใชองคแประกอบของสัญลักษณแท่ีเป็นภาพ แตก็เป็นภาพที่วาดงายๆ และไมมี รายละเอียด เชนรูปวง
แหวน 3 รูปไม้กางเขน ฯลฯ  นอกจากน้ีใช้ช่วงน้ีได้เร่ิมมีการน าตัวอักษรเข้ามา  ใช้ 
เป็นองค์ประกอบของตราสัญลักษณ์ โดยจะเป็นตัวอักษณ์เดียวในลักษณ์เป็นลายมือ  เขียนง่ายๆ 
ไม่มีลวดลายประดับตกแต่ง 
 การใชตราสัญลักษณแอยางกวางขวางนั้น   นาจะนับไดวาเพ่ิมเริ่มข้ึนในชวงรอยปีที่ผานมานี้
เองทั้งนี้ ก็เพราะในชวงกลางของคริสตแศตวรรษที่ 19 น้ัน ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้าน  การผลิต 
เกิดเป็นระบบอุตสาหกรรม  ซ่ึงเป็นรากฐานของรูปแบบอุตสาหกรรมซ่ึงเรารู้จักกัน  ในปัจจุบัน 
โดยระบบน้ีช่วยท าให้ผู้ผลิตสามารถผลิตสินค้าเป็นจ านวนมาก  ๆ ในเวลาอันรวดเร็ว  
ซ่ึงท าให้เกิ ดการแข่งจันกันในตลาดของสินค้าประเภทเดียวกัน นอกจากน้ียังมีตัวแปรอีกตัวหน่ึง  
คือความก้าวหน้าทางด้านการคมนาคมขนส่ง  ซ่ึงท าให้มี  การกระจายสินค้าไปในตลาดต่างถิ่น  
ได้กว้างขวางขึ้น   ท าให้ยิ่งมีความต้องการตราสัญลักษณ์หลายอันทีเ่กิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว 
และยังเป็ นทีรู้่จักกันอยู่จนทุกวันน้ี เช่น ตราสัญลักษณ์ของส บู Sunlight จักรเย็บผ้า Singer หรือ 
เช็คเดินทางของ American Express เป็นต้น 
 ตอมา ในชวง ค.ศ. 1950 ได้มีการเผยแพร่ขยายการใช้ตราสัญลักษณ์อย่างกว้ างขวางอยางที่
ไมเคยมีมากอน เพราะนอกจากจะมีปัจจัยเดิมที่ไดกลาวไปแลวคือการเกิดตราสินคามากมายในสินคา
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ประเภทเดียวกัน และความกาวหนาทางเทคโนโลยีดานการผลิตและการขนสงแลว ยังมีปัจจัยใหมที่
ทําใหตราสัญลักษณแเป็นสิ่งจําเป็นตอองคแกรตางๆ มากข้ึนอีก คือ  
 1. ตราสัญลักษณแจึงทําหนาที่เหมือนเป็นภาษาสากลที่สื่อสารขอมูลเกี่ยวกับองคแกรใหเกิด
ความเขาใจรวมกันได 
 2. การเกิดสินคาและบริการในรูปแบบใหมๆ ขึ้นมากมายอยางที่ไมเคยมีการกอน เชน 
คอมพิวเตอรแ บัตรเงินสด รานอาหาร fast food ฯลฯ สินคาและบริการเหลานี้ยอมตองการตรา
สัญลักษณแเพ่ือใชเป็นตัวแทนใหผูบริโภครูจัก บทบาทของนักออกแบบเรขศิลปผูออกแบบตรา
สัญลักษณแจึงมีเพ่ิม 
ตารางท่ี 2.1 ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ 

ขั้นตอนการออกแบบ คุณสมบัติท่ีต้องฝึกฝน 
การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปัญหาและความ
ตองการของลูกคา 
การสรางโจทยแในการออกแบบ (design brief)  
การพัฒนาแบบ 
 
การนําเสนอแบบตอลูกคา 
การนําแบบที่เลือกไปใชงาน 

การคิดวิเคราะหแ/ความรูเรื่องการตลาด 
 
การวางแผน/ความคิดสรางสรรคแ 
ความคิดสรางสรรคแ/ความรูทางดานเรขศิลป 
(graphic design know-how) 
ทักษะและฝีมือทางการออกแบบ 
ความรูทางดานเรขศิลป/ทักษะและฝีมือทางการ
ออกแบบ 

 
 

ภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ 
 ภาพลักษณแนั้นหมายถึงลักษณะขององคแกรซึ่งปบริโภคหรือผูที่เขามาติดตอ ไดรูสึกรับรูวาเป็น
ลักษณะประจําขององคแกรนี้ ซึ่งมีท้ังภาพลักษณแที่พึงประสงคแ(ดานดี) และท้ังที่ไมพึงประสงคแ(ไมด)ี 
โดยอาจจะเป็นการรับรูขอมูลจากสิ่งที่มองเห็นได เชน เห็นอาคาร 
 สวนเอกลักษณแนั้นหมายถึงลักษณะเฉพาะตัวขององคแกรที่นักออกแบบสามารถสรางขึ้นมา
โดยคาดการณแลวงหนาไดวาผูพบเห็นจะเกิดความประทับใจเชนไร หรืออีกนัยหนึ่งก็คือบางสวนของ
ภาพลักษณแที่พึงประสงคแนั่นเอง ซึ่งเป็นสวนของภาพลักษณแที่ใชการออกแบบควบคุมได เชน เห็นตรา
สัญลักษณแท่ีไฮ-เทคขององคแกรแลวรูสึกประทับใจวาองคแกรนี้คงจะทันสมัย 
 ภาพลักษณแที่พึงประสงคแ มีลักษณะดังนี้  
 1. กอใหเกิดการอารมณแตอบสนอง 
 2. แสดงใหเห็นถึงพลังขององคแกรนั้น ทําใหสาธารณชนรับทราบถึงความมีประสิทธิภาพของ
องคแกร จนเกิดความมั่นใจ 
 3. แสดงถึงป ระสบการณ์ ปรัชญาและประเพณีซ่ึงมีพืน้ฐานมาจากความส าเร็จในอดีต  
ซ่ึงส่ังสมกันมาเปน็ผลงานขององคแกร 
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 จะเห็นไดวาลักษณะของภาพลักษณแที่ดี เป็นสิ่งที่ไมไดเกิดข้ึนงายๆ และตองใชเวลารวมทั้ง
การทํางานรวมกัน ตราสัญลักษณแและการสื่อสารมวลชนอื่นๆ นั้นอาจจะมีสวนที่ทําใหการรับรู
ภาพลักษณแนั้นรวดเร็วและชัดเจนขึ้น แตองคแกรเองก็ตองมีคุณสมบัติตามภาพลักษณแนั้นจริงๆดวย 
 ลักษณะที่มักมีรวมกันของเอกลักษณแท่ีสําคัญๆในอดีตนั้น มีดังนี้  
 1. เป็นตัวแทนที่เขาใจงาย ไมกอใหเกิดความสับสนหรือเขาใจผิดได 
 2. เป็นตัวแทนทีน่่าจดจ า 
 3. เป็นตัวแทนทีก่ระตุ้นให้นึกถึงชื่อ ประเภท และรูปแบบขององค์กรน้ันๆ 
 4. เป็นตัวแทนที่สามารถมีอายุยืนยาว 
 5. เป็นตัวแทนทีน่ าไปประยุกต์ใช้ในส่ือต่างๆ ได้กว้างขวาง 
 
2.4 บริบทชุมชนบ้านบุ 
 
 กุลธิดา มังกรไชยา (2551, หนา 59-67)  ไดสรุปวา  

1. บริบทชุมชนบ้านบุ 
ชุมชนบานบุ เป็นชุมชนโบราณตั้งอยูริมคลองบางกอกนอยฝั่งไต  แตเดิมบริเวณนี้นาจะเป็น

ที่ตั้งของชุมชนมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาและมีผูคนอาศัยอยูหนาแนนมากอน  โดยมีวัดวรรณาราม
ราชวรวิหาร  (วัดทอง ) และวัดอมรินทราราม  (วัดบางหวา ) วัดโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยาตั้งเป็น
ศูนยแกลางอยูในชุมชนมาแตเดิม  เมื่อคนบานบุอพยพครอบครัวมาทางเรือตามแมน้ําเจาพระยา  ตั้งแต
เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่  2 เมื่อปี พ.ศ. 2310 และเม่ือมาถึงตรงนี้จึงไดอพยพข้ึนฝั่งและเลือกทําเลที่ตั้ง
ถิ่นฐานบริเวณปากคลองบางกอกนอยนอกคลองคูเมืองราชธานี  ซึ่งถามองตามแนวถนนอรุณอมรินทรแ
ที่ใกลเคียงกับแนวกําแพงเมืองสมัยธนบุรีแลว  ชุมชนบานบุจะตั้งประชิดอยูดานนอกของแนวคูเมือง
พอดี การที่บรรพบุรุษเลือก  สรางบานเรือนปะปนรวมกับชุมชนเดิมที่มีอยูกอน  นาจะมีสาเหตุมาจาก
ความสะดวกสบายแกการดํารงชีวิตที่ชุมชนเดิมเอ้ือใหมากกวาการไปตั้งหลักแหลงอยู 
ในที่หางไกลผูคน 

ในอดีตอาณาเขตของบานบุ  เริ่มตั้งแตวัดศรีสุดาราม  (วัดชีปะขาว ) เรื่อยไปจนถึงแถววัดอมริ
นทราราม รวมทั้งบริเวณท่ีเรียกวา “บานเนินคายหลวง” ในปัจจุบันนี้ดวย โดยในอดีตมีการแบงอาณา
เขต ดังนี้ 

1. ตั้งแตวัดศรีสุดารามมาจน ถึงวัดสุวรรณารามราชวรวิหารเรียกวา “บานบน” 
2. สวนที่เรียกวา  “บานบุ” คือมีอาณาเขตตั้งแตบริเวณตลาดบานบุ  ไปจนถึงศาลาโรงธรรม  

และตั้งแตศาลาโรงธรรมไปจนถึงวัดอมรินทราราม  เรียก “บานลาง” หรือ “รั้วตัน”เพราะวาเดินไป
แลวจะเหมือนทางตัน แตสามารถเดินเลี้ยวขวาไปสถานีรถไฟธนบุรีได 

3. สวนบานเนิน ซึ่งชาวบานบุ เรียกวา “บานจาผูก” ดวย เหตุที่เรียกวาบานจาผูกนั้น  เพราะ
เป็นที่ตั้งของบานจาผูก  เขียววิจิตร  ซึ่งเป็นทหารเรือ  และมีอาชีพตีฆองสําริดที่มีชื่อเสียงดังนั้นใน
บริเวณนี้จึงเป็นแหลงรวมชางฝีมือประเภทสําริด  ตั้งบานเรือนเรียงรายหนาแนนเป็นแนวยาวตั้ง  แต
ปากคลองบางกอกนอยตลอดเลียบคลองผาน วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร วัดใหมยายแปูนจนไปถึงวัด
ศรีสุดาราม (วัดชีปะขาว ) สาเหตุที่เรียกบริเวณนี้วาบานบุเนื่องจาก  แตเดิมชาวบานบุทองถิ่นนี้สวน
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ใหญดํารงชีพดวยการทําเครื่องทองลงหิน ในรูปแบบขันซึ่งสมัยกอนนิยมเรียกกันวา “ขันบุ” หรือ “ขัน
ลงหิน” ดังคํากลาวของทานพระครูสุวรรณวรวิทยแ  รองเจาอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร  เลาวา 
(ศีลวัต ศุษิลวรณแ. 2535 : 49) “… อาตมาจําพรรษาที่วัดนี้ตั้งแตเม่ือยังเป็นสามเณรเดินทางมาจาก
สุพรรณบุรี 

ตอนมีงานฉลอง สะพานปฐมบรมราชานุสรณแพอดี ซึ่งตรงกับปี พ.ศ. 2475 
อาชีพตีขันลงหินที่บานบุก็ยังคงคึกคักอยูมาก ถึงเวลาเชาตรูวันแรกที่จําวัด 
ทานตกใจตื่นดวยไดยินเสียงตีขันดังสนั่นหวั่นไหวไปทั่ว ตอนนั้นยังไมมี 
ถนนจรัญสนิทวงศแ และสะพานขามคลองบางกอกนอย บานบุจึงยังมีอาณาเขต 
กวางขวางกวาปัจจุบันนี้มาก เสียงตีขันของแตละบานจึงรวมกันเป็นเสียงกึกกอง ...” 

บานบุจึงถือเป็นแหลงทําเครื่องทองลงหินที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยเรื่อยมาก ปัจจุบันหลังจากมี 
การจัดตั้งชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2534 บานบุ มีชื่อเรียกอยางเป็นทางการวา 
“ชุมชนวัดสุวรรณาราม” 
 

2. ลักษณะท่ัวไปของบ้านบุ 
   2.1 สภาพภูมิศาสตรแ 

ที่ตั้งชุมชนบานบุตั้งอยูริมคลองบางกอกนอย ซอยจรัญสนิทวงศแ 32 แขวงศิริราช 
เขตบางกอกนอย  กรุงเทพมหานคร  มีเนื้อทีทั้งหมด  25 ไร และมีอาณาเขตติดตอกับพ้ืนที่ใกลเคียง
ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดตอกับ คลองบางกอกนอย 
ทิศใต ติดตอกับ ทางรถไฟสายใต 
ทิศตะวันออก ติดตอกับ สถานีรถไฟธนบุรี 
ทิศตะวันตก ติดตอกับ วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร 

   2.2 การคมนาคม  บานบุในอดีตนั้นไมมีถนนเชื่อมตอกับพ้ืนที่อ่ืน  ๆ การเดินทางจึงใชเรือ
เป็นพาหนะ เพราะอยูใกลคลอง  สวนทางเดินเทาจะเป็นทางกรวดสลับกับทางเดินซึ่งสามารถเดินลัด
เลาะตามรองสวนออกไปยังสถานที่ตาง ๆ ได เสนทางคมนาคมในปัจจุบันมี 2 ทาง คือ 

2.2.1 ทางบก เป็นเสนทางคมนาคมหลักของบานบุในปัจจุบัน  การเดินทางจะใช  2 
เสนทางคือ เสนทางคมนาคมภายในและเสนทางคมนาคมรอบนอก 

2.2.2 เสนทางคมนาคมภายในบานบุมีเสนทางเดินแคบ ๆ เชื่อมโยงกันเป็นโครงขาย  
แตเสนทางเดินที่สําคัญของบานบุ  คือ ตรอกบานบุ  หรือในอดีตเรียกตรอกบานพาน  ซึ่งเป็นทาง
เดินสายหลักของบานบุตัดผานยานที่พักอาศัยและโรงงานทําขันลงหิน  ตรอกบานบุเดิมเป็นถนน
ทางเดินแคบ  ๆ ตอมาไดรับงบประมาณจากสํานักงานเขตบางกอกนอย  สรางเป็นถนนปูนอยางที่
เป็นอยูในปัจจุบัน 

2.2.3 เสนทางคมนาคมรอบนอก 
   ถนนจรัญสนิทวงศแ เป็นถนนสายหลักตัดผานทางทิศตะวันตก 
   ถนนอรุณอมรินทรแ เป็นถนนสายรองตัดผานทางทิศตะวันออก 
   ถนนอิสรภาพ เป็นถนนเชื่อมระหวางถนนจรัญสนิทวงศแกับถนนอรุณอมรินทรแ 
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   ถนนซอยจรัญสนิทวงศแ 32 เป็นถนนเชื่อมระหวางถนนจรัญสนิทวงศแกับบานบุ 
นอกจากนี้ยังมี  สถานีรถไฟธนบุรี  หรือเรียกอีกชื่อวา  “สถานีรถไฟบางกอกนอย ” ตั้งอยูใกล

กับชุมชน สรางข้ึนในสมัยรัชกาลที่  5 เมื่อปี พ.ศ. 2443 เป็นทางรถไฟสายใต  โดยเริ่มตนจากสถานี
รถไฟธนบุรีไปสุดปลายทางท่ีเพชรบุรี และตอมาป ีพ.ศ. 2464 เสนทางรถไฟสายนี้สามารถเชื่อมตอกับ
ทางรถไฟสายมาเลเซีย  ทําใหการเดินทางไปไดตลอดถึงแหลมมาลายู  เมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่  2 
ญี่ปุุนไดใชสถานีรถไฟเป็นฐานที่มั่นสําหรับขนสงยุทธปัจจัยไปจังหวัดกาญจนบุรี จึงถูกฝุายพันธมิตรทิ้ง
ระเบิดจนอาคารตาง  ๆ ถูกทําลายหมดสิ้น  ตอมา จอมพล ป.พิบูลสงครามไดทําการปรับปรุงขึ้นใหม  
โดยคงรูปแบบเดิมไวดังที่เห็นอยูปัจจุบัน  และใหมีการเดินรถไฟจากสถานีไปยังสมุทรสาคร  นครปฐม 
หัวหิน และกาญจนบุรี 

2.2.4 ทางน้ํา ในอดีตเคยเป็นเสนทางสัญจร  ขนสงสินคา และคาขายของคนบานบุ
กับสังคมภายนอก และเคยใชเป็นเสนทางขนสงเครื่องทองลงหินไปขายยังแหลงตาง  ๆ เชน สําเพ็ง ซ่ึง
เสนทางสัญจรที่ใชคือ  คลองบางกอกนอย  แมน้ําเจาพระยา  คลองวัดทอง และคลองลัดอื่น  ๆ ที่เชื่อง
ถึงกันหมด มีทาเรือหนาสํานักงานเขตบางกอกนอย  แตปัจจุบันชาวบานเปลี่ยนมาใชการเดินทางบก
มากกวา 

 
3. การสาธารณูปโภค 
   3.1 ไฟฟูา สมัยกอนยังไมมีไฟฟูาใช  ชาวบานใชตะเกียงเพ่ือใหแสงสวางเวลากลางคืน

ปัจจุบันทุกครัวเรือนมีไฟฟูาใชแลว 
   3.2 ประปา  สมัยกอนชาวบานบุใชนําจากคลองบางกอกนอย  เพราะเป็นน้ําที่สะอาด

สามารถใชทั้งอุปโภคและบริโภคได  ปัจจุบันนี้ทุกหลังคาเรือนมีน้ําประปาใชชาวบานจึงไมนิยมใชน้ํา
คลองอีกตอไป 

   3.3 โทรศัพทแ สมัยกอนยังไมมีโทรศัพทแใช  ชาวบานจะเดินทางไปมาหาสูกัน  หรือเขียน
หนังสือฝาก และเม่ือประมาณ  50 กวาปีที่แลว องคแการโทรศัพทแไดมาติดตั้งโทรศัพทแให  ซึ่งเกือบทุก
ครัวเรือนจะมีโทรศัพทแใช และภายในชุมชนมีบริการโทรศัพทแสาธารณะทั้งหมด 5 เครื่อง 

   3.4 การรักษาความสะอาด  สํานักงานเขตบางกอกนอย  เป็นผูจัดการเก็บขยะจาก
บานเรือน โดยทางสํานักงานเขตบางกอกนอย  จะมาเก็บ 2 ทาง คือ ทางบก และทางน้ํา3.5 ลานกีฬา 
สํานักงานเขตบางกอกนอยขอเชาที่ดินจากสถานีรถไฟ เมื่อปี พ.ศ. 2543 

4. ลักษณะทางประชากร การศึกษา และสาธารณสุข 
   4.1 ประชากร ชุมชนบานบุมีจํานวนประชากร โดยประมาณ 2,000 คน แบงเป็นชาย  985 

คน หญิง 1,015 คน มีบานเรือนตั้งอยูในชุมชนประมาณ  300 หลังคาเรือน  และมีจํานวนครอบครัว
ประมาณ 470 ครอบครัว (ที่มา : สํานักงานเขตบางกอกนอย, พ.ศ.2549) 

   4.2 การศึกษา  สวนใหญจบการศึกษาในระดับประถมศึกษา  รองลงมา  คือ ระดับ
มัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษาตามลําดับ  มีสถานศึกษาท่ีอยูในบริเวณบานบุ  2 แหง คือโรงเรียน
วัดสุวรรณาราม เป็นโรงเรียนของรัฐสังกัด กรุงเทพมหานคร  สอนระดับอนุบาลปีที่  1 ถึงประถมศึกษา
ปีที่ 6 และโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม  เป็นโรงเรียนของรัฐบาล  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สอนระดับมัธยมศึกษาปีที ่1 ถึงมัธยมศึกษาปีที ่6 
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   4.3 สาธารณสุข ถาอาการเจ็บปุวยเพียงเล็กนอยชาวบานจะมาขอยาสามัญประจําบานที่
ศาลาประชาคมแตถาหากเป็นโรคที่ไมสามารถรักษาดวยยาสามัญประจําบานได ชาวบานจะไปรักษาท่ี
สาธารณสุขคลินิก หรือโรงพยาบาลทั้งของรัฐบาลและเอกชนที่มีอยูทั่วไป 

5. ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
   5.1 การถือครองที่ดิน  ที่ดินของชุมชนสวนใหญเป็นที่ดินของวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร  

ซึ่งชาวบานเขามาจับจองสรางบานเรือนกัน  ตอมาภายหลังสงครามโลกครั้งที่  2 เริ่มมีการออกโฉนด
ที่ดินใหกับพ้ืนที่บางแปลง  ทําใหชาวบานมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน  แตที่ดินของบานบุสวนใหญยังคงเป็น
กรรมสิทธิ์ของวัด ซึ่งทางวัดอนุญาตใหชาวบานเขามาอยูอาศัยได 

   5.2 การประกอบอาชีพ ในอดีตชาวบานบุสวนใหญเกือบทุกหลังคาเรือนจะประกอบอาชีพ
ชางทําเครื่องทองลงหินเป็นหลัก  ชาวบานบุยังประกอบอาชีพอ่ืน  ๆ เชน ทําสวนผลไม  คาขายแต
ปัจจุบันอาชีพทําเรื่องทองลงหินไดลดลงเป็นจํานวนมากเหลือเพียงโรงงานอยู  1 แหงเทานั้นเพราะ
ชาวบานบุหันไปประกอบอาชีพอ่ืนแทนการทําเครื่องทองลงหิน  เชน พนักงานของบริษัทขาราชการ  
แพทยแ กรรมกร เป็นตน 

5.2.1 รานคา รานคาในบานบุมีหลายประเภท เชน รานขายของชํา รานอาหาร ซ่ึง 
จะขายอาหารหลายประเภท กเวยเตี๋ยว สมตําไกยาง อาหารตามสั่ง และขนมหวาน 

5.2.2 ตลาด ในชุมชนบานบุมีตลาดซึ่งเป็นแหลงคาขายเกาแกของบานบุที่ชาวบาน
เรียกวา“ตลาดวัดทอง” ตลาดนี้แตเดิมสรางดวยไมหลังคามุงจาก  เป็นตลาดขายอาหารที่คึกคักและ
ขายดีมากในสมัยกอน  ชาวบานจะนําสินคาพวกกับขาว  อาหารผักและผลไมสด  ๆ จากสวนจากไรมา
ขายปลีกกันที่นี่ เนื่องจากเป็นตลาดเพียงแหงเดียวในยานบางกอกนอย  แตตอมาบานบุเกิดไฟไหมครั้ง
ใหญลุกลามมาถึงตลาดวัดทองดวย ดังนั้นสภาพตลาดในปัจจุบันจึงเป็นรูปแบบที่สรางขึ้นใหม 

   5.3 งานดานบริการ  ในชุมชนบานบุมีรานเสริมสวย  ทั้งของสุภาพบุรุษ  และสุภาพสตรี  
นอกจากนี้ยังมีรานบริการประเภทอื่น  ๆ อีก เชน รานตัดเย็บเสื้อผา  รานวีดีโอเกมเป็นตน  นอกจากนี้
ยังมีรานขายยาไทยแผนโบราณควบคูกับยาสามัญประจําบานดวย 

   5.4 การทองเที่ยว ศูนยแสงเสริมการทองเที่ยวกรุงเทพมหานคร (ศทท.) จัดกิจกรรมสงเสริม
การทองเที่ยวคลองบางกอกนอยขึ้น วัดสุวรรณารามราชวิหาร และบานบ ุถูกจัดเป็นสถานที่ที่ตองแวะ
ชมในแผนการเดินทางแตละครั้งดวย  เป็นการกระจายรายไดใหกับชุมชนบานบุ  และทําใหการทํา
เครื่องทองลงหิน  และกระบี่กระบองของบานบุ  มีชื่อเสียงเป็นที่รูจักของชาวไทยและชาวตางประเทศ
มากยิ่งขึ้น 

6. ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม 
   6.1 ลักษณะครอบครัวและระบบเครือญาติ 
   ชุมชนบานบุมีตระกูลเกาแกที่อพยพมาจากกรุงศรีอยุธยาในครั้งนั้น  8 สกุล และไดสืบเชื้อ

สายมาจนถึงปัจจุบันนี้ คือ 
6.1.1 โตทรัพยแ 
6.1.2 จิตไพศาล 
6.1.3 คงชื่นสิน 
6.1.4 ปานรสทิพยแ 
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6.1.5 รุงแสง 
6.1.6 เอ่ียมขันทอง 
6.1.7 มิลินทรานุช 
6.1.8 วราศรัย 

   ซึ่งในจํานวนนี้มีอยู  2 นามสกุล เป็นนามสกุลที่รัชกาลที่  6 ไดพระราชทานใหกับขาราช
บริพาน คือ “วราศรัย” พระราชทานใหนายรอยตรี  ชื้น กรมทหารราบที่  1 มหาดเล็กรักษาพระองคแ  
จ.ป.ร. คุณทวดชื่อ พร ปูุชื่อหลวงเทพนรินทรแ  (พ่ึง) ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2449 และ “มิลินทรานุช”
ทรง พระราชทานให  ขุนนนทวิจารณแ  (สนอม) ลามกระทรวงยุติธรรม  คือ ขุนวุธอรรคนี  (นุด) บิดา ปูุ
ชื่อ หลวงวุธอรรคนี (ผึ้ง) ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2460 

   ชาวบานบุในอดีตสวนมากเป็นคนเชื้อชาติไทย  มีความเก่ียวดองเป็นเครือญาติกัน
ความสัมพันธแในชุมชนเหมือนกับในชนบท  ชาวบานสวนใหญรูจักกันทั้งชุมชน  เนื่องจากสมัยกอนไม
คอยมีคนตางถ่ินมาอยู รูปลักษณะครอบครัวมีทง้ั แบบครอบครัวเดี่ยวที่อาศัยอยูเฉพาะพอแม  ลูกและ
ครอบครัวขยายที่มีญาติพ่ีนองอาศัยรวมอยูดวย  ซึ่งสวนใหญจะเป็นครอบครัวของตระกูลเกาแกของ
ชุมชนบานบุ แตตอนนี้คนบานบุจริง  ๆ เหลือนอย เพราะสวนใหญลมหายตายจากกันไปมากสวน
ลูกหลานก็ยายไปอยูท่ีอ่ืนกันหมด  ประกอบกับมีคนตางถิ่นเขามาอยูในชุมชนมากขึ้น  เนื่องจากมีบาน
หลายหลังแบงใหเชา เป็นเหตุใหสืบสาวถึงบรรพบุรุษที่เป็นคนบานบุแทไดยากข้ึน 

 
4. ศาสนา 
ชาวบานสวนใหญนับถือและเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา  อันเนื่องจากวัดกับชาวบานบุมีความ

ผูกพันกันมาชานาน โดยแสดงใหเห็นอยางชัดเจนในรูปแบบตาง  ๆ เชน การทําบุญตักบาตร  ฟังเทศนแ
ทุกวันพระของผูเฒาผูแกในชุมชน และถือเป็นการพบปะสังสรรคแกันดวย อีกท้ังยังใหความรวมมือดาน
กําลังทรัพยแและแรงศรัทธาในกิจอันเก่ียวเนื่องกับพระพุทธศาสนา  ซึ่งสถานที่สําคัญในการประกอบ
อาชีพทางศาสนามีอยู 2 แหง คือ 

1. วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร  ตั้งอยูริมคลองบางกอกนอยฝั่งใต  หางจากสถานีรถไฟธนบุรี
ประมาณ 1 กิโลเมตร วัดนี้เดิมชื่อวัดทอง  และยังคงเป็นชื่อที่ชาวบานนิยมใชเรียกกันอยูสันนิษฐานวา
วัดนี้สรางขึ้นตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา  ไมปรากฏวาผูใดเป็นผูสราง  ในสมัยธนบุรีเคยใชเป็นแดน
ประหารชีวิตเชลยพมานับพันคน คราวพมายกทัพเขาทางพิษณุโลก พระเจากรุงธนบุรีตองการใหเชลย
พมาเหลานี้ไปเป็นกําลังชวยรบแตถูกปฏิเสธ  กลาวกันวา  “วัดทองแหงนี้มีศพพมาฝังอยูนับไมถวน ” 
ตอมาในสมัยรัชกาลที่  1 โปรดใหรื้อแลวสรางใหมท่ัวทั้งพระอาราม  แลวพระราชทานนามวา  “วัด
สุวรรณาราม” มีหลวงพอศาสดา  พระพุทธรูปปางมารวิชัย  เป็นพระประธาน  กลาวกันวา ชางผูปั้น
หลวงพอองคแนี้เป็นคนเดียวกับชางที่ปั้นพระศรีศากยมุณี  แหงวัดสุทัศนแเทพวราราม  ตอมากรม
พระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาททรงสรางเครื่องปุาชา  ไดแก หอสวด หอท้ิงทาน  โรงโขน โรงหุน 
พลับพลา และเมรุปูน ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการสรางเมรุปูนขึ้นในประเทศไทย เพ่ือพระราชทานเพลิงศพ
เจานายชั้นผูใหญ  (ปัจจุบันเมรุและเครื่องปุาชาไดผุพังไปหมดแลว ) ตอมาในรัชกาลที่  3 บูรณะและ
กอสรางเพ่ิมเติมอีก รัชกาลที่ 3 โปรดเกลาฯ ใหชางหลวงเขียนจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถเรื่องทศ
ชาติ ประชันกันระหวางบรมครูชางเขียนในสมัยรัชกาลที่  3 โดยหลวงวิจิตรเจษฎาหรือครูทองอยูที่
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เขียนจิตรกรรมฝาผนังเรื่อง  “เนมิราชชาดก” กับ ครูคงแปฺะ ผูเขียนจิตรกรรมฝาผนังเรื่อง  “มโหสถ” 
ที่ผนังดานตะวันตกฝั่งเดียวกัน  สวนผนังดานอื่นเขียนโดยชางคนอื่นซึ่งเป็นมือรองลงมา  เมื่อปี พ.ศ. 
2502 กรมศิลปากรไดรับมอบจากคณะกรรมการฝุายวัฒนธรรมขององคแการศึกษาวิทยาศาสตรแและ
วัฒนธรรมกับมูลนิธิอาเซีย  ใหจัดสรางกรอบกระจกขนาดใหญกั้นภาพจิตรกรรมฝาผนังตอนลางข้ึนไว
เพ่ือปูองกันมิใหถูกทําลาย แตผูเชี่ยวชาญบางกลุมกลาววากลับชวยใหภาพชํารุดงายไดข้ึน 

2. ศาลาโรงธรรม  เดิมเรียก “ศาลากลางบาน” เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของคนบานบุ  
และใชในงานศาสนาพิธี  งานประเพณีตาง  ๆ เชน สงกรานตแ  ทําบุญเลี้ยงพระในโอกาสตาง  ๆ 
สมัยกอนใชเป็นศาลาตั้งสวดพระอภิธรรมกอนนําศพไปเผาที่วัด  แตไมใชจัดงานพิธีมงคลสมรส  
ปัจจุบันใชจัดงานพิธีมงคลสมรส  แตไมใชเป็นที่ตั้งสวดพระอภิธรรมศพ  บริเวณศาลาโรงธรรม  
สมัยกอนเป็นที่อยูอาศัยของคนมีฐานะ แตลมตายและอพยพยายที่อยูออกไปเป็นจํานวนมาก  เมื่อตอน
เกิดสงครามโลกครั้งที่  2 เพราะอยูใกลสถานีรถไฟธนบุรีซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตรแ  จึงเป็นเปูาหมายของ
การทิ้งระเบิด  ศาลาโรงธรรมแตเดิมนั้นเป็นศาลาการเปรียญแบบโบราณ  มีศาลาทาน้ําเนื่องจากเป็น
ศาลาไมจึงทรุดโทรมไปตามกาลเวลา  ตอมาเม่ือไดรับทุนสนับสนุนจากพรรคการเมืองและเทศบาล
รวมกับชาวบานที่มีจิตศรัทธา  จึงรื้อศาลาเกา  นําไปไวที่วัดเสาธงหิน  แลวสรางข้ึนใหมเป็นปูน  2 ชั้น 
และเปลี่ยนชื่อใหมเป็น  “ศาลาประชาคม” แทนชั้นลางใชเป็นสถานีอนามัย  สวนชั้นบนใชประโยชนแ
เหมือนเมื่อครั้งอดีต 

ในเรื่องของความเชื่อชาวบานบานบุมีความเชื่อเก่ียวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ ดังนี้ 
1. หลวงพอศาสดา  วัดสุวรรณารามราชวรวิหารซึ่งชาวบานมีความเชื่อวาสามารถชวยใหสม

ความปรารถนาไดเม่ือไปบนบาน  และเม่ือสําเร็จแลวตองไปแกบนดวย  การวิ่งมารอบพระอุโบสถ  
วิธีการ คือ เอากานกลวยหรือผาขาวมาทําเป็นตัวมาสําหรับขี่  วิ่งควบไปรอบ  ๆ พระอุโบสถตาม
จํานวนรอบที่ไดบอกกลาวกับทานไว พรอมกับรองฮ้ี ๆ ควบคูไปดวย 

2. หลวงพอโบสถแนอย  มีเรื่องเลาถึงประวัติของหลวงพอองคแนี้วาพระอุโบสถหลังเกาของวัด
อมรินทราราม  (บางหวา ) มีขนาดยอมกวาวัดอ่ืน  ๆ เนื่องจากการทางรถไฟขอแบงที่ดินของพระ
อุโบสถเดิมไปสรางทางรถไฟ  (สถานีรถไฟบางกอกนอย ) ทางวัดจึงไดสรางพระอุโบสถหลังนี้ขึ้นแทน
ชาวบานเรียกโบสถแนอย  ขางในประดิษฐานพระพุทธรูปที่ชาวบานเรียกวา  “หลวงพอโบสถแนอย” ซ่ึง
ในชวงสงครามโลกครั้งที่  2 พระอุโบสถของพระองคแนี้ไดรอดพนจากการทิ้งระเบิดของฝุาย
สัมพันธมิตรมาไดอยางนาอัศจรรยแทั้งที่บริเวณรอบ  ๆ ตางโดนระเบิดไดรับความเสียหาย  จึงเป็นที่
โจษขานถึงอภินิหารของทานกันไปท่ัว เพ่ิมความเลื่อมใสศรัทธาในหลวงพอองคแนี้มากยิ่งข้ึน 

 
5. ประเพณี 
1. ประเพณีสงกรานตแ  สํานักงานเขตบางกอกนอยจัดขึ้นในเดือนเมษายนของทุกปีมีการ

ทําบุญตักบาตร เลนสาดน้ํา รดน้ําดําหัวผูใหญและประกวดนางสงกรานตแ  นอกจากนี้ วัดสุวรรณาราม
ราชวรวิหาร  มีการจัดขบวนการแหงหลวงพอศาสดา  โดยจะจัดไมตรงกับวัดงานของสํานักงานเขต
บางกอกนอย โดยจะมีขบวนแหพระประธานจําลอง  หลวงพอศาสดา  ไปตามสถานที่ตาง  ๆ ในบริเวณ
ใกลเคียง เพ่ือใหประชาชนมีโอกาสสรงน้ําและสักการบูชา  ในขบวนแหจะมีการประดับตกแตงอยาง
สวยงาม มีขบวนแหสิงโต กลองยาวและขบวนนางงาม 
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2. ประเพณีงานออกพรรษาและการตักบาตรเทโว  เป็นประเพณีเกาแกของบานบุที่ถูกรื้อฟ้ืน
ขึ้นใหม เหลาพุทธศาสนิกชนจะทําบุญเป็นกรณีพิเศษ  เชน การตักบาตรในตอนเชา  การทําบุญที่วัด  
ถวายสังฆทาน ฟังธรรมเทศนา และมีการตักบาตรเทโวในวันรุงขึ้น โดยจัดในชวงหลังวันออกพรรษา  1 
วัน หรือวันแรม 1 ค่ํา เดือน 11 ที่วัดสุวรรณารามราชวรวิหารนอกจากประเพณีท่ีชาวบานรวมกันจัด
อยางยิ่งใหญ  ยังมีประเพณีในวันสําคัญตาง  ๆ อีก เชนการทําบุญในเทศกาลตรุษไทย  การสวดมนตแ 
และถือศีลในวันพระ สวนประเพณีท่ีไมไดปฏิบัติกันแลว คือ ประเพณีตักบาตรดอกไมในวันเขาพรรษา  
โดยตอนเย็นเมื่อมีการตีกลองทําวัดเย็นแลว  จะมีพระภิกษุสงฆแเดินมารับบาตรจากชาวบาน  ซ่ึง
ชาวบานจะเตรียมดอกไม  ธูปเทียน น้ํามันมาใสบาตร  แตพระภิกษุสงฆแจะใชยามแทนบาตรในการ
บิณฑบาตครั้งนี้  ซึ่งชาวบานและเด็กๆ  จะเรียกวา “พระตุมเม็ง” และ “พระเขาบําเพ็ญ” ในปัจจุบัน
ประเพณีนี้เลิกปฏิบัติไปประมาณ 50 – 60 ปีแลว 

3. การละเลน การละเลนของบานบุแบบโบราณที่ยังคงหลงเหลืออยู  คือ กระบี่กระบองคาย
บานบุ กระบี่ กระบองเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของศิลปะการตอสูปูองกันตนเองนอกเหนือจากมวยไทย  ซ่ึง
คายบานบุไดอนุรักษแและสืบทอดกันมาตั้งแตบรรพบุรุษ มีการฝึกสอนกระบี่กระบองตามแบบโบราณมี
การไหวครูและแมไมการตอสู  ที่ครบถวนกระบวนการสมบูรณแแบบที่สุด  การฝึกกระบี่กระบองของ
คายบานบุ  นอกจากจะเป็นการอนุรักษแการตอสูปูองกันตัวของทองถิ่นแลว  ยังเป็นการปลูกฝังให
เยาวชนในทองถิ่นเกิดความภาคภูมิใจ  ที่ไดเป็นผูสืบทอดและเผยแพรการตอสูปูองกันตัวของทองถิ่น
แลว ยังเป็นการปลูกฝังใหเยาวชนในทองถิ่นเกิดความภาคภูมใจ  ที่ไดเป็นผูสืบทอดและเผยแพรการ
ตอสูพื้นบานใหเป็นที่รูจักของคนท่ัวไป  และยังเป็นการหารายไดเสริมใหกับเด็กเหลานั้นอีกดวยสวน  
การละเลนที่ปัจจุบันนี้ก็ไมไดเลนกันแลว ไดแก รําแมศรี และงูกินหาง เป็นตน 

4. รําแมศรี เป็นการละเลนที่มีมาแตโบราณ  และมักจะเลนในงานนักขัตฤกษแ  เชน วันขึ้นปี
ใหมและตรุษสงกรานตแ  โดยมากเลนกันในหมูเด็ก  ๆ เพราะการละเลนแมศรีเป็นการเลนทํานอง
เขาทรง โดยผูเลนที่เป็นตัวแมศรีจะตองทํากิริยาเหมือนแมศรี  มาเขาทรงรางกายสั่นและรายรําตาม
ทํานองลูกคูรอง  การเลนเชนนี้เป็นไปในทางสนุกขบขัน  เพราะเป็นการเลนที่ไมนาเชื่อถือในเรื่องผี
เขาทรงแตอยางใด โดยเฉพาะการเลนแมศรีนี้ไมถือวาเป็นการทรงเจา ในหมูผูเลนเป็นหญิงลวน ๆ 
จะเลนสักก่ีคนก็ได ทุกคนนั่งเป็นวงกลมเลือกผูหญิงที่จัดวาสวยที่สุดในหมูคนหนึ่ง  สมมติใหเป็นตัวแม
ศร ีและตองแตงตัวใหสวยดวยการหมผาสีแดงสไบเฉียง  แลวตัวแมศรีนั่งอยูตรงกลางวงจะเป็นมาหรือ
ยกแครขึ้นสําหรับใหแมศรีนั่งก็ได ตัวแมศรีนั่งพนมมือหลับตาในทาสมาธิ คนที่ไมไดเป็นแมศรีจะนั่งจุด
ธูปเทียนสําหรับบูชา  เพ่ือเชิญใหแมศรีมาเขาทรงผูสมมติเป็นตัวแมศรี  ผูนั่งทั้งหมดรองเพลงเชิญและ
รองอยูเรื่อย ๆ 

5. งูกินหาง เป็นการเลนของเด็ก  ๆ จํานวนประมาณ  11 คน โดยคัดเลือดพองู  และแมงู
นอกนั้นเป็นลูกงู  จํานวน 9 คน พองูจะยืนอยูเบื้องหนาแมงู  และลูกงูจะตองเกาะเอวแมงู  คนแรกจะ
เป็นงูที่สูงที่สุด และความสูงจะลดหลั่นลงมาจนถึงลูกงูตัวที่  9 ซ่ึงเต้ียท่ีสดุ แมงูจะตองทําทาเลื้อยสาย
ไปมา โดยตองไมใหหลุดจากกัน เพราะถาลูกงูหลุดออกจากเอว ก็ตองออกไปเลยจะเขามาเลนอีกไมได  
และพองูจะตองหาทางจับลูกงูใหได ถาจับไดหมดทุกตัวพองูจะชนะ 
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6. ลักษณะสภาพแวดล้อม 
1. การตั้งบานเรือน จากการที่ชุมชนบานบุ มีอาณาเขตติดกับคลองบางกอกนอยทําใหการตั้ง

บานเรือนในสมัยแรก ๆ ของคนสวนใหญเลือกอยูติดกับคลองบางกอกนอย  ซึ่งเป็นไปตามคานิยมของ
คนไทยในอดีต เพราะเนื่องจากจะไดใชน้ําอุปโภคบริโภคอยางสะดวกแลว  ยังงายตอการเดินทางไปมา
ดวย ตอมาเม่ือมีความเจริญในเสนทางการคมนาคม ชาวบานหันไปใชเสนทางทางบกกันมากขึ้น  ทําให
ผูคนตั้งบานเรือนหางออกจากริมฝั่งคลอง และแผขยายตัวกินพ้ืนที่เป็นบริเวณกวางออกไปมีครัวเรือน
และผูคนเขามาอยูอาศัยในบานบุมากข้ึน  บานบุในปัจจุบันจึงมีสภาพคลายกับชุมชนแออัด  และไมมี
ความปลอดภัยเวลาเกิดอัคคีภัย 

2. ลักษณะที่อยูอาศัยบานเรือนในอดีตสวนใหญจะมีลักษณะพ้ืนบาน  สรางแบบเรียบงาย  มี
ใตถุนสูง ทั้งนี้เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม  ในกรณีเกิดน้ําทวมหรือน้ําลนตลิ่ง  วัสดุที่ใชกอสราง
บานเรือนจะมีทั้งท่ีเป็นไมไผหลังคามุงจากและเป็นเรือนไมทรงไทยทั้งหลัง  เป็นบานในลักษณะ
บานเรือนชนบท  ตัวเรือนแตละหลังไมปลูกชิดกันมาก  มีพ้ืนที่วางเป็นลานสําหรับทํากิจกรรมตาง  ๆ 
ของครอบครัว และเป็นลานสําหรับวิ่งเลนของเด็ก ๆ เวลามีงานเทศกาล  ตรงลานนี้จะใชเป็นที่สําหรับ
การละเลนตาง  ๆ เชน รําแมศรี แมงู เป็นตน แตปัจจุบันในชุมชนเหลือเรือนไทยซึ่งอยูในสภาพทรุด
โทรมใหพบเห็นเพียงไมก่ีหลังเทานั้น เนื่องมาจากความนิยมของชาวบานที่แปรเปลี่ยนหันไปนิยมสราง
ดวยปูนเสียสวนใหญ นอกจากนี้ชาวบานบุที่มีเชื้อสายจีนจะนิยมสรางบานเรือนเป็นตึกแถว  2 ชั้น ชั้น
ลางใชเป็นรานขายของชําหรือขายกเวยเตี๋ยว  สวนดานบนใชเป็นที่อยูอาศัยตึกแถวโบราณนี้อยูปะปน
กับตึกแถวแบบสมัยใหม วิธีการสังเกตวาตึกแถวไหนที่เกาแกนั้นใหดูที่บานประตูที่เป็นบานพับไม  หรือ
เรียกวา “ประตูเซี้ยม” มีรูปแบบ คือ การนําบานไมมาประกอบเรียงตอกันเป็นบานประตู 
 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในโครงการวิจัยการมีสวนรวมในการพัฒนาบรรจุภัณฑแและตราสัญลักษณแสูความตองการของ
กลุมผูบริโภคผลิตภัณฑแขันลงหินชุมชนบานบุ  เขตบางกอกนอย  มีแนวทางในการศึกษาโดยใช
วรรณกรรมที่เก่ียวของกับ  ภูมิปัญญาชาวบานหรือภูมิปัญญาทองถิ่น นั้นคือ กระบวนการปรับเปลี่ยน
แบบแผนการดํารงชีวิตของบุคคลซึ่งอยูในทองถิ่น  ใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางสงบสุข  หรือสามารถ
แกปัญหาการดํารงชีวิตของตนใหสอดคลองกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไปแตละยุคสมัย  (เสนหแ จามริก 
,2529) กลาววาเรื่องภูมิปัญญาไทยนั้นไมใชเรื่องชาตินิยม  ไมใชกลับไปหาอดีต แตหมายถึง  การ
แสวงหามิติที่กาวหนากวาโดยศึกษาประสบการณแจากประวัติศาสตรแ ทั้งนี้ คําวา  “ภูมิปัญญา”นั้น 
นอกจากจะเป็นเรื่องของพ้ืนภูมิเดิมแลวยังหมายถึงศักยภาพในการประสานความรูใหมๆมาใช
ประโยชนแดวย  ( ประเวศ วะสี ,2530) อธิบายวา        ภูมิปัญญาชาวบานเกิดจากการสะสมการ
เรียนรูมาเป็นระยะเวลายาวนาน  มีลักษณะเชื่อมโยงกันไปหมดในทุกเรื่อง  ไมแยกสวนกันซึ่งระบุวา  
ชนเหลาใดท่ีดํารงความเป็นกลุมหรือชนชาติ  หรือประเทศมาเป็นเวลานาน  ตองมีภูมิปัญญาของกลุม
หรือของชนชาติหรือของประเทศอันเรียกวา“ภูมิปัญญาทองถิ่น”(Local Wisdom)    
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สําเนียง สรอยนาคพงษแ  ( 2539:23) ไดกลาววา  ภูมิปัญญาชาวบานหรือภูมิปัญญาทองถิ่น
มิใชเป็นการฉุดรั้งเพ่ือการ  “กลับไปสู”  สังคมแบบดั้งเดิม  หากเป็นเพียงการถายโยงประสบการณแซึ่ง
ไดรับโดยตรงจากชาวบาน ออกมานําเสนอใหผูทํางานพัฒนาทั้งหลาย  ไดตระหนักถึงภูมิปัญญาที่มีอยู
ในชาวบาน  การปลูกสํานึกรับรูในคุณคาทางการศึกษาของภูมิปัญญาทองถิ่น  จึงนับเป็นเงื่อนไขใน
เบื้องแรก ที่จะสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของทองถิ่น  หลักสูตรและกระบวนการการเรียนการสอน
จะตองสัมพันธแสอดคลอง  ทั้งตอพ้ืนฐานแวดลอมและปัญหาของความตองการในการพัฒนาประเทศ
ไทยเพ่ือใหมีความเจริญรุงเรืองท้ังทางเศรษฐกิจและสังคมนั้น( สามารถ จันทรแสูรยแ , 2534:3)  กลาววา 
พ้ืนเพรากฐานของความรูของชาวบาน  หรือความรอบรูของชาวบานที่เรียนรู  และมีประสบการณแสืบ
ตอกันมาทั้งทางตรง คือ ประสบการณแดวยตนเอง หรือทางออมซึ่งเรียนรูจากผูใหญ  

ภูมิปัญญา  ตรงกับศัพทแภาษาอังกฤษวา   Wisdom หมายถึง ความรู ความสามารถ   ทักษะ  
ความเชื่อ  และศักยภาพในการแกปัญหาของมนุษยแที่สืบทอดกันมาจากอดีตถึงปัจจุบัน  อยางไมขาด
สายและเชื่อมโยงกันทั้งระบบทุกสาขา      ภูมิปัญญาทองถิ่น   หรือภูมิปัญญาชาวบาน   หมายถึง  ทุก
สิ่งทุกอยางที่ชาวบานคิดขึ้นไดเองและนํามาใชในการแกปัญหา   เป็นเทคนิควิธี   เป็นองคแความรูของ
ชาวบาน  ทั้งทางกวางและทางลึกท่ีชาวบานคิดเอง   ทําเอง  โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยูแกปัญหาการ
ดําเนินชีวิตในทองถิ่นไดอยางเหมาะสมกับยุคสมัย     ความเหมือนกันของภูมิปัญญาไทยและภูมิ
ปัญญาทองถิ่น   คือ  เป็นองคแความรู   และเทคนิคท่ีนํามาใชในการแกปัญหาและการตัดสินใจ   ซึ่งได
สืบทอดและเชื่อมโยงมาอยางตอเนื่องตั้งแตอดีตถึงปัจจุบัน    ความตางกันของภูมิปัญญาไทยและภูมิ
ปัญญาทองถิ่น   คือ  ภูมิปัญญาไทย   เป็นองคแความรูและความสามรถในสวนรวม   เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ  สวน  ภูมิปัญญาทองถิ่น  เป็นองคแความรูและความสามารถในระดับทองถิ่น   ซึ่งมีขอบเขต
จํากัดในแตละทองถิ่น   เชน  ภาษาไทยเป็นภูมิปัญญาไทย   ในขณะที่ภาษาอีสานเป็นภูมิปัญญา
ทองถิ่น  เป็นตน การนําภูมิปัญญาทองถิ่นซึ่งวาดวยเรื่องการใชวัสดุพื้นถิ่นใหเกิดประโยชนแ        โดย
ผูวิจัยไดถายทอดดวยวิธีการออกแบบบรรจุภัณฑแเพ่ือพัฒนาบรรจุภัณฑแพ้ืนถิ่นใหมีเอกลักษณแและเป็น
ที่จดจําไดงาย 

เมื่อกลาวถึงการออกแบบ บรรจุภัณฑแเป็นตัวแทนของกระบวนการสงเสริมการขายทางดาน
การตลาด ณ จุดขายที่สามารถจับตองไดเปรียบเสมือนกุญแจ ดอกสุดทายที่  จะไขผานประตูแหงการ
ตัดสินใจซื้อ บรรจุภัณฑแสามารถ ทําหนาที่เป็นสื่อโฆษนา ไดอยางดีเยี่ยม ณ จุดขาย เพราะบรรจุภัณฑแ
เป็นงานพิมพแ 3 มิติและมีดานทั้งหมดถึง 6 ดาน ที่จะสามารถใชเป็นสื่อโฆษณา ไดดีกวาแผนโฆษณาท่ี
มีเพียง 2 มิติหรือดานเดียว     ซึ่งไดเปรียบเทียบการออกแบบบรรจุภัณฑแ วาเปรียบเสมือนรางกาย
ของมนุษยแ เริ่มตนจากรูปทรงของบรรจุภัณฑแ อันไดแก ทรงสี่เหลี่ยมของกลอง ทรงกลมของขวด  หรือ
กระปอง เป็นตน รูปทรงเหลานี้เปรียบไดกับตัวโครงรางกายมนุษยแ  สีที่ออกแบบบรรจุภัณฑแเปรียบ 
เสมือนผิวหนังของมนุษยแ คําบรรยายบนบรรจุภัณฑแ  เปรียบไดกับปากที่กลาวแจงแถลงสรรพคุณของ
สินคา การออกแบบทั้งหมด ของบรรจุภัณฑแจึงเปรียบเสมือนระบบการทํางานของมนุษยแ ในการ
ออกแบบ    ดังนั้นจะนําเอาองคแประกอบตาง ๆ อันไดแก กลยุทธแการตลาด ชองทางการจัดจําหนาย  
และสภาวะคูแขงขันมาเป็นแนวความคิดในการออกแบบ ใหสนองกับจุดมุงหมายที่ตั้งไว  ดวยเหตุนี้ ใน
แงของนักออกแบบบรรจุภัณฑแ การออกแบบอาจจะเขียน เป็นสมการอยางงาย ๆ ไดดังนี้ 
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การออกแบบ   =   คําบรรยาย  +     สัญลักษณแ  + ภาพพจนแ  
                       Design   =  Words   +     Symbols  + Image 
 
ในสมการนี้ คําบรรยาย  และสัญลักษณแมีความเขาใจ ตามความหมายของคํา สวนภาพพจนแ

นั้น คอนขาง จะเป็นนามธรรม เนื่องจากการออกแบบภาพพจนแเป็นศิลปะอยางหนึ่ง ซึ่งอาจแสดงออก
ไดดวย จุด เสน สี  รูปวาด และรูปถาย ผสมผสานกัน ออกมาเป็นพาณิชยแศิลปบนบรรจุภัณฑแ ดวย
หลักการงาย ๆ 4 ประการ คือ SAFE ซึ่งมีความหมายวา 

 
S  =  Simple   เขาใจงายสบายตา  
A  =  Aesthetic  มีความสวยงาม  ชวนมอง 
F  =  Function  ใชงานไดงาย สะดวก  
E  =  Economic  ตนทุนหรือคาใชจายที่เหมาะสม  

 
 ทองเจือ เขียดทอง  ( 2548) ไดกลาวตออีกวา   ตราสัญลักษณแกับบรรจุภัณฑแวา  บนบรรจุ
ภัณฑแ 1 ชิ้น จะตองพบสัญลักษณแอยางนอย 1 อยาง หรืออาจจะมากกวานั้นเป็นสวนหนึ่งของการ
ออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑแซึ่งมีความจําเป็นตอการสื่อสารกับผูบริโภค  จึงสมควรจะออกแบบจัด
วางสัญลักษณแเหลานั้นใหถูกตองเหมาะสมกับความงามและความหมายของสัญลักษณแ    สัญลักษณแที่
มีความสําคัญท่ีสุดเพราะมีขนาดใหญกวา และเป็นจุดสนใจของบรรจุภัณฑแ ผูบริโภคจะจดจําชื่อ และ
รูปแบบสัญลักษณแที่มีลักษณะเฉพาะตัวของชื่อสินคานั้นไดหรือไมข้ึนอยูกับสัญลักษณแประเภทนี้ 
ผูประกอบการมักจะนําชื่อสินคาที่ผานการออกแบบไปจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการคา (Trade 
Mark) เพ่ือปกปูองลิขสิทธิ์ของตน      คุณลักษณะของสัญลักษณแท่ีดีควรมีความหมายหรือเนื้อหาและ
ผูบริโภคเขาใจ  หรือรูสึกไดจากภาพที่ปรากฏ  สามารถสื่อถึงวัตถุประสงคแหรือกิจการของบริษัท  
หนวยงาน  หรือสินคาได  มีความงาม  ความลงตัว  ความเป็นไปไดที่ใชกับสื่อนั้นๆ เพราะสัญลักษณแ
บางอยางอาจจะดูดีเมื่ออยูบนกลองสินคา  สามารถเขาถึงคนในสมัยนั้นๆได คือ มีความทันสมัยอยู
ตลอดเวลา  สัญลักษณแท่ีดีควรมีอายุการใชงานยาวนาน เชน 5-10 ปี รูปแบบควรใหคนมองเกิดความ
ศรัทธา  นาเชื่อถือ  มีความเป็นเอกลักษณแท่ีชัดเจน  สามารถนําไปใชประโยชนแไดหลายทางอยาง
เหมาะสม  ที่สําคัญตองมีความเหมาะสมกับกลุมเปูาหมาย 

ศิริพงศแ  พะยอมแยม (2537) อธิบายวา เครื่องหมายสัญลักษณแเป็นงานกราฟิกท่ีใชในการสื่อ
ความหมายของมนุษยแในการแสดงความเป็นเจาของ  แสดงวัตถุประสงคแ  แสดงกฎขอบังคับ ตลอดจน
การถายทอดไปยังผูอุปโภค บริโภคใหเขาใจความหมายไปในทิศทางเดียวกัน  การออกแบบสัญลักษณแ
อาจใชรูปภาพ  ตัวอักษร  หรือใชทั้งรูปภาพและตัวอักษรผสมกัน รูปภาพที่นํามาเสนอในการ
ออกแบบอาจใชลักษณะรูปภาพเหมือนจริง  ภาพดัดแปลงตลอดจนภาพนามธรรม โดยคํานึงถึง
ลักษณะของภาพสัญลักษณแท่ีดี ไดแก  หลักความงาม  การใชภาพที่เราความสนใจ  เป็นงานที่อยูได
ทุกสมัย  เป็นงานที่สะดวกตอการนําไปใช  เป็นงานที่ทําความเขาใจไดงายและหลีกเลี่ยงขอหามตาม
กฎหมาย       
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ชัยรัตนแ  อัศวางกูร (2548) ไดกลาวสอดคลองกับ ศิริพงศแ  พะยอมแยม (2537)   วาการ
ออกแบบสัญลักษณแควรมีรูปลักษณแที่นาจดจํา  ใหความรูสึกคุนเคย แตตองดูไมธรรมดา  ควรเรียบ
งาย  สื่อความหมายไดรวดเร็ว  แตสมบูรณแพรอมดวยสาระและรายละเอียด  มีความรวมสมัย  เหมาะ
กับกาลเวลา  ไมล้ํายุคจนทําใหลาสมัยไดโดยเร็ว ควรสะดวกตอการใชงานดูเหมาะสมกับปรัชญาและ
กิจกรรมของผลิตภัณฑแนั้นๆ โดยสามารถสรุปคุณสมบัติ 9 ประการ ของสัญลักษณแท่ีดีไดดังนี้ 

1. สรางความมีเอกลักษณแ 
2. ผสมผสานกันไดอยางมีเอกภาพ 
3. ดูเรียบงายสรางความจดจํา 
4. ความหมายดี ฟังสบาย 
5. มีความเป็นสากลใหคนจดจําไดงาย 
6. เสริมความรวมสมัย 
7. สามารถแสดงถึงความยั่งยืนได 
8. ใชงานงายไมวาจะเป็นผลิตภัณฑแหรือบรรจุภัณฑแ   
9. เหมาะสมกับผลิตภัณฑแ 

 การออกแบบกราฟิก(Design Graphic)  หมายถึง  การวาดภาพสิ่งของที่อาจจะถูกนําไปผลิต  
การจัดการและการวางแผนทั่วไป การสรางตนแบบจากเสน  รูปราง  หรือรูปทรงเพ่ือประดับตกแตง 
บนพื้นปูพรมแจกันและอ่ืนๆ   นั้นยังรวมถึงการแสดงภาพสัญลักษณแ ตัวอักษร  ไดอะแกรม  หรือการ
วาดภาพ เพื่อถายทอดรายละเอียดของความคิดใหผูอื่นสามารถรับรูและเขาใจได( Cowic,1994: 
325,543) อางใน ศิริพร  ปีเตอรแ,2547 : 3    เกรก  เบอรแรีแมน ( Gregg  Berryman)  ไดใหคํากําจัด
ความของการออกแบบกราฟิกไววาเป็นการวาดภาพเพ่ือการอาน เชน  หนังสือ  นิตยสาร  การ
โฆษณา บรรจุภัณฑแ  ภาพสัญลักษณแ  โปสเตอรแ  โทรทัศนแ และการแสดงนิทรรศการ
(Berryman,1990:5)อางใน ศิริพร  ปีเตอรแ ,2547 : 3   ทั้งนี้การบรรจุภัณฑแของสมาคมบรรจุภัณฑแ
ไทย (2533) ใหความหมายบรรจุภัณฑแวา อาหารสวนใหญที่เรารับประทานจะมาถึงเราภายในบรรจุ
ภัณฑแ(ภาชนะบรรจุ) ไมรูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่ง  บรรจุภัณฑแเหลานั้นอาจจะเป็นกลอง  แผง  
กระปอง  ถวย  ขวด  ถุง  และอ่ืนๆอีกมากมายหลายรูปแบบหลายลักษณะ     จุดประสงคแของการ
บรรจุภัณฑแคือ   เพื่อคุมครอง  รักษา ,  เพ่ือหอหุม  รองรับตัวสินคาใหสามารถขนถาย ,  จัดจําหนาย
ไดอยางปลอดภัย ,   เพื่อเป็นสื่อใหขอมูลคําอธิบาย ,  คําบรรยายแกผูอุปโภค-บริโภค ,  เพ่ือปูองกัน
ปกปูองตัวสินคาใหปลอดภัยมิใหเกิดความเสียหาย, เพื่อการขายการตลาด,     
 ปุุน  และสมพร  คงเจริญเกียรติ (2540)  กลาวตออีกวา การเปลี่ยนแปลงพ้ืนฐานการผลิต
จากประเทศกสิกรรมมาเป็นประเทศอุตสาหกรรมทําใหคนชนบทละถ่ินฐานของตัวเองมาเป็นคนเมือง
มากยิ่งขึ้นเพ่ือความเป็นอยูที่ดีข้ึนและเพ่ิมรายไดสถานะความเป็นอยูของคนเหลานี้ไดเปลี่ยนไป
เนื่องจากไมมีเวลาที่จะเตรียมอาหารใหครอบครัวและตัวเองเวลาสวนใหญใชในการทํางานปกติและ
ทํางานลวงเวลายังไมรวมถึงเวลาในการสัญจร บรรจุภัณฑแที่จะอํานวยความสะดวกในการเตรียม
อาหารเพื่อชวยแกปัญหาดานเวลาที่จํากัดของตัวเองจึงไดอุบัติขึ้น ตัวอยางเชน บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปและ
อาหารกระปองชนิดตางๆ เป็นตน เนื่องจากเวลาอันจํากัดนี้เองทําใหพฤติกรรมที่ใชในการจับจายใช
สอยเปลี่ยนไปดวย การซื้ออาหารจากซุปเปอรแมาเก็ตตางๆ ที่สะดวกในการเดินทางซึ่งมีอยูทั่วไปใน
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ระยะไมเกิน 10 กิโลเมตร สินคาที่วางจําหนายในรานคาหรือหางสรรพสินคาจําตองใชบรรจุภัณฑแที่
สามารถสนองความตองการของคนเมืองตามท่ีไดกลาวถึงสภาวะความเป็นอยูและนิสัยการจับจายใช
สอยที่เปลี่ยนไปดังกลาวมานี้ สงผลใหเกิดวิวัฒนาการทางดานบรรจุภัณฑแพรอมทั้งกระบวนการผลิต
ตางๆ เพื่อสนองความตองการของผูบริโภคท่ีเปลี่ยนไป วิวัฒนาการของบรรจุภัณฑแดังกลาวยอมหนีไม
พนการศึกษาวิจัยพัฒนาตัวบรรจุภัณฑแและวิวัฒนาการของกระบวนการผลิตอาหาร บรรจุภัณฑแเริ่มมี
บทบาทในการจําหนายสินคาสูงมาก  ไมเพียงแตตางประเทศในทวีปเอเชีย หรือแมแตประเทศไทยก็มี
การแขงขันทางการตลาดสูงเชนกัน  บรรจุภัณฑแที่มีรูปลักษณะที่เดนชัด ศัพทแคําวา “บรรจุภัณฑแ ” 
ไดรับกลาวถึงอยางกวางๆ แตมักจะมีการใชคําวา ภาชนะบรรจุ  กับ บรรจุภัณฑแ อยางสับสน คําถามมี
อยูวาภาชนะบรรจุกับบรรจุภัณฑแนั้นแตกตางกันอยางไร ขอใหพิจารณาถึงการรับประทานอาหารตาม
รานนอกบาน จาน ชาม หรือถาดท่ีใสมาบริการที่โต฿ะนั้นจะถือวาเป็นภาชนะบรรจุ แตเมื่อไรก็ตามท่ี
ภาชนะบรรจุนั้นๆ มีการปิดผนึกและนําสง เชน นําไปรับประทานที่บาน หรือบนรถ ภาชนะบรรจุนั้นๆ 
จะกลายมาเป็นบรรจุภัณฑแ แมวาบรรจุภัณฑแที่วานี้จะไมมีการพิมพแยี่หอหรือฉลากก็ตาม จากตัวอยาง
ขางตนนั้น จะพบวาภาชนะบรรจุจะกลายมาเป็นบรรจุภัณฑแนั้นจะตองมีบทบาทและหนาที่บางอยาง 
นอกเหนือจากการรองรับบรรจุใสผลิตภัณฑแเทานั้น 

ดังนั้นสิ่งที่ผูซื้อเสียความรูสึกมากท่ีสุด คือ บรรจุภัณฑแไมสามารถทํางานไดตรงตามตองการ
หรือไมสามารถทํางานไดตามท่ีบรรยายบนบรรจุภัณฑแ ตัวอยางเชน มีการโฆษณาบนบรรจุภัณฑแวา
เป็นซองออกแบบใหมฉีกเปิดไดงาย แตกลับเปิดไดยากแลวพอเปิดซองแลวสินคาเกลื่อนกระจายไปทั่ว
พ้ืน เป็นตน เหตุการณแเชนนี้ผูบริโภคจะไมตําหนิบรรจุภัณฑแแตจะไมยอมรับสินคายี่หอนั้นๆ ตอไป
เพราะถือวาถูกหลอกไมวาบรรจุภัณฑแที่วานี้จะออกแบบมาสวยงามนาประทับใจเพียงใด เจาของสินคา
จําตองยอมรับวาการออกแบบบรรจุภัณฑแไมดีจะมีผลตอการซื้อของผูซื้อมากจึงควรออกแบบให
รอบคอบโดยเอาใจใสในสิ่งเล็กนอยดังกลาวนี้เพราะจะมีผลกระทบตอยอดขายของสินคาเนื่องจาก
ประสบการณแอันเลวรายที่เกิดข้ึนดวยเหตุนี้การออกแบบบรรจุภัณฑแจําตองมีการวางแผนงานและ
กําหนดจุดมุงหมายรองรับซึ่งมีหลายประการไวอยางชัดเจนรูปลักษณแของบรรจุภัณฑแนั้นสามารถจับ
ตองได ซึ่งโดยปกติแลวมักจะเป็นรูปทรงเรขาคณิต เชน สี่เหลี่ยมและทรงกลม รูปทรงที่แตกตางกัน
ยอมกอใหเกิดความรูสึกที่แตกตางกัน ความกาวหนาทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแทําใหเพ่ิมขีด
ความสามารถในการออกแบบรูปทรงตางๆ กันของวัสดุหลัก 4 ประเภท อันไดแก กระดาษ โลหะ แกว 
และพลาสติก ที่เห็นไดชัด คือ กระปองโลหะท่ีแตเดิมมักเป็นรูปทรงกระบอก เทคโนโลยีสมัยใหม
สามารถออกแบบเป็นรูปทรงอ่ืนที่เรียกวา Contour Packaging    

นอกจากรูปลักษณแของตัวบรรจุภัณฑแ การออกแบบกราฟิกตามที่ไดบรรยายอยางละเอียด
มาแลวยอมมีบทบาทอยางมากในการสรางภาพลักษณแที่ดีแกกลุมเปูาหมายเทคนิคการออกแบบที่
ตองการสงเสริมสินคาที่ผลิตขึ้นภายในทองถิ่นเพ่ือเสนอแกนักทองเที่ยวใหซื้อกลับไปเป็นของฝากถา
สินคาดังกลาวไดรับความนิยมในวงกวางก็สามารถนําออกขายในตลาดที่มีขนาดใหญข้ึน หรืออาจสง
ขายไปยังตางประเทศได ถาสามารถควบคุมคุณภาพการผลิตและมีวัตถุดิบมากพอ พรอมทั้ง
กระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติที่สามารถวางแผนงานการผลิตได   รายละเอียดบนบรรจุภัณฑแที่ใชสื่อ
ความหมายเพื่อเป็นของฝากนี้ มักจะใชสิ่งที่รูจักกันดีในทองถิ่นนั้น เชน รูปจระเขชาละวันของจังหวัด
พิจิตร รถมาของจังหวัดลําปาง ภูมิประเทศในทองถิ่น เป็นตน     นอกเหนือจากรายละเอียดของ
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กราฟิก การออกแบบบรรจุภัณฑแเพ่ือซื้อไปเป็นของฝากแลวยังตองพิจารณาถึงความสะดวกในการ
นํากลับของผูซื้อและความแข็งแรงของบรรจุภัณฑแในการนําไปมอบเป็นของขวัญอีกดวย       เทคนิค
ในการออกแบบบรรจุภัณฑแแบบของขวัญคอนขางจะแตกตางจากเทคนิคอ่ืนๆ   สาเหตุเนื่องจากผูซื้อ
สินคาท่ีเป็นของขวัญไมมีโอกาสบริโภค และหลายครั้งที่การตัดสินใจซื้อเกิดข้ึน ณ จุดขาย ดวยเหตุนี้
การออกแบบบรรจุภัณฑแของขวัญที่ดีจึงมีบทบาทสําคัญมากตอความสําเร็จตอการขายสินคา 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเทศกาลตาง ๆ 
 การออกแบบของขวัญหรือของที่ระลึกอาจทําในรูปลักษณแท่ีเป็นหัวใจ วิธีนี้เนนความมั่นใจ
ดวยชื่อบริษัท และย้ําความคุนเคยใหซื้อดวยรายละเอียดสวนสุดทายที่วา For You ในสินคาหรือ
ขอความอ่ืนๆ ที่บงบอกถึงความจริงใจ ความรัก ความปรารถนาดี     องคแประกอบอยางอ่ืนที่สราง
ความสนใจ คือ มีการผูกโบวแใหเรียบรอยเหมาะที่จะใหเป็นของขวัญ ของที่ระลึก จะพบวาการ
ออกแบบบรรจุภัณฑแ เป็นไปอยางเรียบงายๆ แตจะสรางอารมณแใหแกกลุมเปูาหมาย     ผูอุปโภค
บริโภคในปัจจุบันมีความตองการแตกตางกัน  ตามอายุ เพศ ศาสนา สถานะความเป็นอยู เป็นตน 
มาตรฐานความเป็นอยูของคนในประเทศที่มีบรรจุภัณฑแไดมาตรฐานยอมมีความเป็นอยูที่ดีกวา 
สืบเนื่องจากความสามารถในการรักษาคุณภาพอาหาร การผลิตสูตลาดเป็นจํานวนมาก ดวย
เครื่องจักรทําใหราคาตอหนวยต่ําลงและสามารถบริโภคไดทั่วถึงมากยิ่งขึ้นโดยไมแบงแยกวรรณะ
ทางดานเศรษฐกิจ ตัวอยางของนมกลองเป็นตัวอยางที่เห็นไดอยางชัดเจนของการรณรงคแใหเด็ก
นักเรียนทั่วทั้งประเทศไดดื่มนมระหวางอาหารกลางวัน จากการพัฒนาของบรรจุภัณฑแนมกลองที่
บรรจุในสถานะปลอดเชื้อทําใหสามารถเก็บไดนานและสามารถจัดสงไปยังชนบทไกลๆ ได สงผลใหมี
การจัดสรรงบประมาณแผนดินจํานวนหลายพันลานบาทตอปีแจกนมใหเด็กนักเรียนเพื่อสรางให
เยาวชนรุนหลังไดบริโภคอาหารที่มีคุณคาตอการเจริญเติบโตของรางกาย ตัวอยางวิวัฒนาการของ
บรรจุภัณฑแนมกลองนี้ ยอมทําใหสุขภาพอนามัยของอนุชนรุนหลังดีกวารุนบรรพบุรุษ   ประชิด  ทิณ
บุตร.(2531)  ไดกลาวตออีกวา  บรรจุภัณฑแมีหนาที่หลักคือเป็นตัวภาชนะสําหรับบรรจุสินคา การ
ออกแบบบรรจุภัณฑแแบงเป็นกลุมใหญ ๆ ได 3 กลุม ตามลักษณะหนาที่ ดังนี้ 
 1.  บรรจุภัณฑ์ส าหรับการค้าปลีก  บรรจุภัณฑแประเภทคาปลีกตองออกแบบใหสวยงาม 
สะดวกสบายในการใชสอย นาใชบรรจุภัณฑแของสินคาบางชนิด นักออกแบบจะพยายามคิดและสราง
แบบที่เนนความสวยงามเป็นพิเศษ จนทําใหมีผูสนใจเก็บสะสมหรือตั้งโชวแความสวยงาม ลักษณะของ
งานกราฟิกของบรรจุภัณฑแประเภทนี้จะบอกรายละเอียดของตัวสินคาที่ถูกบรรจุอยูภายใน ไดแก ชื่อ
สินคา สรรพคุณ ผูผลิตจําหนาย และขนาดหรือปริมาตรของการบรรจุ รายละเอียดตาง ๆ มี
ขอกําหนดโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค จะละเวนเสียมิไดการออกแบบใหมีความสวยงามและ
ตองมีรายละเอียดครบถวนตามขอกําหนดจึงไมใชเรื่องงายนัก ซึ่งนักออกแบบจักตองระมัดระวังเป็น
พิเศษ 
 2.  บรรจุภัณฑ์เพื่อการค้าส่ง ไดแก บรรจุภัณฑแที่ออกแบบขึ้นสําหรับสินคาจํานวนมาก ๆ 
เชน เป็นโหล เป็นกลอง หรือเป็นหีบ การกําหนดรายละเอียดบนบรรจุภัณฑแจะมีความแตกตางกัน
ออกไป เชน บอกชื่อสินคา จํานวนของสินคา บริษัทผูผลิตหรือขอแนะนําบางประการ เชน ขอควร
ระวัง การเก็บรักษา การกําหนดวิธีจัดวาง ขอมูลตาง ๆ อาจเป็นตัวอักษรขอความหรืออาจเป็น
เครื่องหมายสัญลักษณแก็ได 
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 3.  บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง เป็นบรรจุภัณฑแที่ออกแบบขึ้นเพ่ือใชสําหรับขนสงโดยเฉพาะ 
ที่จะตองเนนเรื่องของความสะดวกในการขนสง การกําหนดขนาดของบรรจุภัณฑแประเภทนี้ควรเนน
เรื่องของความประหยัดในการขนสง การออกแบบตองชวยใหเกิดความปลอดภัยในการขนสงดวย 
รายละเอียดบนบรรจุภัณฑแจึงตองบอกประเภทของสินคา ทิศทางการจัดวาง ขอควรระวังตาง ๆ เป็น
ตน 
 บรรจุภัณฑแมิไดเป็นเพียงภาชนะบรรจุตัวสินคาเทานั้น หากแตจะตองแสดงหนาที่ทั้งความ
สวยงามและประโยชนแใชสอยดานอื่นอีก องคแประกอบสองสวนสําคัญของบรรจุภัณฑแ คือ ฉลากสินคา 
และหีบหอบรรจุภัณฑแที่ตองใชหลักการออกแบบกราฟิกสรางสรรคแใหเกิดภาพลักษณแที่นาสนใจแก
ผูบริโภค 
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บทท่ี 3 
 

วิธีการวิจัย 
 

ในบทนี้จะกล่าวถึงวิธีการด าเนินการวิจัย เรื่องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และ
ตราสัญลักษณ์สู่ความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ขันลงหินชุมชนบ้านบุ  เขตบางกอกน้อย
หลังจากท่ีได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องในบทท่ี 2 แล้ว ในบทนี้ จะได้กล่าวถึงวิธีด าเนินงาน
วิจัยที่ผู้วิจัยได้ศึกษาวิธีการโดยมีล าดับในการน าเสนอดังนี้ 

 3.1   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.3   วิธีการสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.4   การรวบรวมข้อมูล 
 3.5   การวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอข้อมูล 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

3.1.1   ประชากร 

 การวิจัยเรื่องนี้จะศึกษาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์สู่ความ
ต้องการของกลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ขันลงหินชุมชนบ้านบุ  เขตบางกอกน้อย โดยท าการวิจัยจากกลุ่ม
ผู้ผลิต  และกลุ่มผู้บริโภค  
 ประชากร ได้แก่ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ขันลงหิน  ชุมชนบ้านบุ  จ านวน  1  คน และกลุ่มผู้บริโภค  
จ านวน 30 คน  
 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 
 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ( Questionnaires) ที่สร้างขึ้นตามแนว
วัตถุประสงค์ของการวิจัย แบ่งออกเป็นดังนี้ 

 3.2.1 เพ่ือส ารวจความต้องการบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ท่ีตรงกับความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย  ซึ่งวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 นี้ ผู้วิจัยแบ่งเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเป็น 1 ชุด ดังนี้ 

ชุดที่ 1  แบบสอบถามกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แบบสอบถามแบบปลายปิดเพื่อให้ได้มา
ซึ่งข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์  เพื่อได้มาซึ่งข้อเสนอแนะ
ของข้อมูลที่จะน ามาเป็นแนวทางในการศึกษาและพัฒนา 

www.ssru.ac.th



46 

 

3.2.2  เพ่ือค้นหาแนวทางในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ท่ีตรงกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  ซึ่งวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 นี้  ผู้วิจัยแบ่งเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเป็น 1 ชุด  
ดังนี้ 

   เมื่อได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์จากผลของการส ารวจความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เรียบร้อยแล้ว  จึงได้จัดท าแบบประเมินเพื่อวัดระดับความ
เหมาะสม ประเมินโดย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบ จ านวน 3 ท่าน และกลุ่มผู้ผลิต  โดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินด้านตราสัญลักษณ์และด้านบรรจุภัณฑ์ ดังนี้ 

1. สร้างความมีเอกลักษณ์ 
2. ดูเรียบง่ายสร้างความจดจ า 
3. มีความเป็นสากล  ร่วมสมัย 
4. ใช้งานง่าย  เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 
5.   การแสดงถึงศิลปะท้องถิ่น 
6.   การออกแบบของขวัญ ของฝาก 

ชุดแบบประเมินมีระดับและเกณฑ์ในการพิจารณาค่าเฉลี่ยระดับความเหมาะสม แบ่ง
ออกเป็น 5   ระดับดังนี้ (ธีรยุทธ พึ่งเทียร. 2543: 39) 

5 หมายถึง มีลักษณะการใช้งานที่อยู่ในระดับดีที่สุด 
 4 หมายถึง มีลักษณะการใช้งานที่อยู่ในระดับด ี
 3 หมายถึง มีลักษณะการใช้งานที่อยู่ในระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง มีลักษณะการใช้งานที่อยู่ในระดับน้อย 
 1 หมายถึง มีลักษณะการใช้งานที่อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

3.3 วิธีการสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ใช้แบบสอบถามมีข้ันตอนและวิธีการสร้าง
ดังต่อไปนี้ 

3.3.1   ศึกษารายละเอียดวัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าเพื่อทราบแนวทางและขอบเขต
ในการออกแบบสอบถาม 

3.3.2    สร้างแบบสอบถามข้ึนที่ประกอบด้วยข้อค าถามท่ีแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังกล่าว 
3.3.3    น าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 
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3.4 การรวบรวมข้อมูล 
 
 ในการท าวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นดังนี้ 
 3.4.1 ท าการรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามให้กับผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ขันลงหิน เพื่อ
ช่วยตอบแบบสอบถาม 

3.4.2 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน ที่ได้จากผู้ตอบแบบสอบถาม โดยวิเคราะห์ตามล าดับ
ดังนี้  
  3.4.2.1   ตรวจสอบแบบประเมินที่ผ่านการกรอกครบถ้วน 
  3.4.2.2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  SPSS 10.0 for Windows 
  
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอข้อมูล 
 
 ในการท าวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นดังนี้ 
  3.5.1 วิเคราะห์ข้อมูลด้านเอกสารและงานวิจัย โดยเป็นการวิเคราะห์ที่ใช้หลัก
ทฤษฎีเหตุผลมาน าเสนอในรูปแบบการบรรยายเพื่อหาความจริง ความคิดเห็นในด้านหลักการ
ออกแบบกราฟิกและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขันลงหิน  

3.5 .2 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามและแบบประเมิน ที่ได้จากกลุ่มผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์ขันลงหิน ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและผู้บริโภค เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการออกแบบ 
โดยวิเคราะห์ตามล าดับดังนี้  

1.  ตรวจสอบแบบสอบถาม แบบประเมินที่ผ่านการกรอกครบถ้วน 
2.  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  

3.5.3 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 
1. ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ 
2. ค่าเฉลี่ย(Mean) 
3. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard  Deviation) 

โดยแยกเป็นหมวดหมู่ของข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์และมีประเด็นที่เชื่อมโยงกัน รวมถึงการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติข้ันสูงโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย (Simple Correlation) 
เพ่ือเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวอย่าง  
  เกณฑ์การวัดระดับตัวแปร  
   ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การวัดระดับตัวแปร ตามหลักของ John W. Bast (1970) ดังต่อไปนี้  
  ช่วงคะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการใช้ระบบส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับมากท่ีสุด  
  ช่วงคะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการใช้ระบบส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับมาก  
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ช่วงคะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการใช้ระบบส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปานกลาง  
  ช่วงคะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการใช้ระบบส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับน้อย  
  ช่วงคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการใช้ระบบส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับน้อยที่สุด 
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บทท่ี 4  
 

ผลของการวิจัย 
 
 การน าเสนอผลที่ได้จากการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ ผลิตภัณฑ์
ขันลงหินชุมชุนบ้านบุ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือส ารวจความต้องการบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ท่ีตรงกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และเพ่ือค้นหาแนวทางในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ท่ี
ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยการน าเสนอผลการประเมินแบ่งออกเป็น 2 ชุด 
ดังต่อไปนี้ 
 ชุดที่ 1 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์
ผลิตภัณฑ์ขันลงหินชุมชนบ้านบุ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วย 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
  ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์  
  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  

ชุดที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อแนวทางการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ขันลงหินชุมชนบ้านบุ เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร หลังการพัฒนา ซึ่งแบ่งสอบถามความคิดเห็นออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้ 
  ด้านที่ 1 ด้านตราสัญลักษณ์  
  ด้านที่ 2 ด้านบรรจุภัณฑ์  
 
ผลของการวิจัยจากแบบสอบถามชุดที่ 1  เป็นดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
ตาราง 4.1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ  

 

เพศ จ านวน (N) ร้อยละ 
ชาย 12 40.00 
หญิง 18 60.00 
รวม 30 100 

จากตาราง 4.1 พบว่า กลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 30 คน จ าแนกเป็นเพศ
เพศหญิงมากท่ีสุด จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 และเพศชาย 12 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00  
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ตาราง 4.2   จ านวนและร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ  
 

อายุ จ านวน (N) ร้อยละ 
ต่ ากว่า 30 ปี - - 
30 – 40 ปี 14 46.70 
41 – 50 ปี 

               51 ปีขึ้นไป                                          
 

7 
9 

23.30 
30.00 

รวม 267 100 

จากตาราง 4.2 พบว่ากลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบสอบถาม มีอายุ 30 – 40 ปี มากท่ีสุด 
จ านวน 14 คน   คิดเป็นร้อยละ 46.70 รองลงมา คือ มีอายุ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
30.00 และกลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด คือ มีอายุ41 – 50 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 23.30 
 
ตาราง 4.3   จ านวนและร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ  
 

อาชีพ จ านวน (N) ร้อยละ 
นักเรียน/นักศึกษา - - 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 15 50.00 
พนักงานบริษัทเอกชน 12 40.00 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 1 3.30 
เกษียรณ 1 3.30 
อ่ืนๆ 1 3.30 

รวม 30 100 

จากตาราง 4.3 พบว่ากลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบสอบถาม ประกอบอาชีพข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจมากที่สุด จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมา คือ พนักงานบริษัทเอกชน 
จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 และอาชีพที่มีผู้ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว เกษียรณ และอ่ืนๆ  จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.30  
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ตาราง 4.4 จ านวนและร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม การศึกษา  
 

ประเภทการศึกษา จ านวน (N) ร้อยละ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี - - 

ปริญญาตรี 10 33.30 
สูงกว่าปริญญาตรี  20 66.70 

รวม 30 100 

จากตาราง 4.4 พบว่ากลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบสอบถาม มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มาก
ที่สุด จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 66.70 และประเภทการศึกษาท่ีมีผู้ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด 
คือ ปริญญาตรี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30  
 
ตาราง 4.5 จ านวนและร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้  
 

รายได้ จ านวน (N) ร้อยละ 
ต่ ากว่า 10,000 บาท - - 
10,000 – 15,000 บาท - - 
15001, - 20,000 บาท 10 33.30 
20,001 – 30,000 บาท 
30,001 – 35,000 บาท 
35,000 บาทข้ึนไป 

11 
7 
2 

36.70 
23.30 
6.70 

รวม 30 100 

จากตาราง 4.5  พบว่ากลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบสอบถาม มีรายได้อยู่ระหว่าง 20 ,001 –
30,000 บาท มากที่สุด จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.70 รองลงมา คือ 15 ,001 – 20,000 บาท 
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30  30 ,001 – 35,000 บาท จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.30 
และกลุ่มเป้าหมายมีรายได้ 35 ,000 บาทข้ึนไป ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด จ านวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.70  
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 ตาราง 4.6   จ านวนและร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ขันลงหินที่เคยพบเห็น 
 

ผลิตภัณฑ์ จ านวน (N) ร้อยละ 
ขันลงหิน 14 46.70 
จานลงหิน 4 13.30 
ชามผลไม้ลงหิน 1 3.30 
สลัดโบว์ลงหิน 
พานลงหิน 
ถาดเค้กลงหิน 
ชุดเครื่องปรุงงกาแฟลงหิน 
รูปบาตรลงหิน (ใส่น้ ามนต์) 

2 
4 
1 
1 
3 

6.70 
13.30 
3.30 
3.30 
10.00 

รวม 30 100 

จากตาราง 4.6   พบว่ากลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบสอบถาม เคยพบเห็นผลิตภัณฑ์ประเภทขัน
ลงหิน มากที่สุด จ านวน 14 คน  คิดเป็นร้อยละ 46.70 รองลงมา คือ ผลิตภัณฑ์ประเภทจานลงหิน
และประเภทพานลงหิน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 13.30 ผลิตภัณฑ์ประเภทรูปบาตรลงหิน (ใส่
น้ ามนต์) จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ผลิตภัณฑ์ประเภทสลัดโบว์ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อย
ละ 6.70 และผลิตภัณฑ์ประเภทชามผลไม้ลงหิน ประเภทถาดเค้กลงหิน และประเภทชุดเครื่องปรุง
กาแฟลงหิน มีผู้ตอบแบบสอบถามพบเห็นผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวน้อยที่สุด จ านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.30 
 
ตาราง 4.7 จ านวนและร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามโอกาสการน าไปใช้ 
 

โอกาสการน าไปใช้ จ านวน (N) ร้อยละ 
ของที่ระลึก 18 60.00 
ของสะสม 4 13.30 
ของใช้ประจ าครัวเรือน 3 10.00 
ของตกแต่งบ้าน 
อ่ืนๆ 

5 
- 

16.70 
- 

รวม 30 100 

จากตาราง 4.7  พบว่ากลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบสอบถาม น าผลิตภัณฑ์ขันลงหินไปเป็นของที่
ระลึก มากที่สุด จ านวน 18 คน  คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมา คือ น าไปเป็นของตกแต่งบ้าน 
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.70 น าไปเป็นของสะสม จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.30 และมี
ผู้ตอบแบบสอบถามน าผลิตภัณฑ์ขันลงหินไปเป็นของใช้ประจ าครัวเรือนน้อยที่สุด จ านวน 3 คน คิด
เป็นร้อยละ 10.00 
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ตอนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ 
 

ตาราง 4.8  สรุปผลความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขันลงหินที่
จะออกแบบพัฒนาใหม่ จ าแนกตามด้านตราสัญลักษณ์ 
                             

ด้านตราสัญลักษณ์ 
(ความเหมาะสม) 

ค่าเฉลี่ย  
( x  ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับความ
คิดเห็น 

1.การใช้ลวดลายมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 4.40 0.674 มาก 
2.การใช้สัญลักษณ์หรือรูปภาพสื่อความหมายของ
ผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม 

3.00 1.017 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 3.70 0.242 มาก 
 
จากตาราง 4.8  ความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขันลง

หินที่จะออกแบบพัฒนาใหม่ จ าแนกตามด้านตราสัญลักษณ์ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย ( x =3.70, SD = 
0.242) ซึ่งตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก คือ การ
ใช้ลวดลายมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ( x =4.40 , SD = 0.674) และทุกรายการเรียงตามล าดับ 
คือ การใช้สัญลักษณ์หรือรูปภาพสื่อความหมายของผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม( x =3.00 , SD = 
1.017)   

www.ssru.ac.th



54 

 

 

ตาราง 4.9   สรุปผลความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขันลงหิน
ที่จะออกแบบพัฒนาใหม่ จ าแนกตามด้านบรรจุภัณฑ์  

ด้านบรรจุภัณฑ์ 
 

ค่าเฉลี่ย  
( x  ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับความ
คิดเห็น 

หน้าที่ใช้สอยและความสะดวกสบายในการใช้    
1. บรรจุภัณฑ์ขันลงหินควรมีความสัมพันธ์กับขนาด
สัดส่วนของผลิตภัณฑ์ขันลงหิน 

3.56 0.727 มาก 

2. ความส าคัญในการดูแลรักษาท าความสะอาดบรรจุ
ภัณฑ์ขันลงหิน 

4.26 0.784 มาก 

3. ความส าคัญกับความสะดวกในการขนส่งและจัดเก็บ
บรรจุภัณฑ์ขันลงหิน 

4.16 0.874 มาก 

เฉลี่ยรวม 4 0.073 มาก 
ความปลอดภัยและความแข็งแรง    
1. ความส าคัญกับความแข็งแรง ทนทาน ของบรรจุภัณฑ์
ขันลงหิน 

4.56 0.626 มากที่สุด 

2. ความส าคัญกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ขันลงหินโดยใช้
การผสมผสานวัสดุธรรมชาติ 

3.83 0.912 มาก 

3. ความส าคัญกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ขันลงหินโดย
การผสมผสานวัสดุสังเคราะห์ เช่น ผ้า หนัง โลหะ 

4.20 0.761 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.20 0.143 มาก 
ความสวยงาม    
1. ความส าคัญกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ขันลงหิน โดยมี
รูปแบบร่วมสมัย 

3.56 1.072 มาก 

2. ความส าคัญกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ขันลงหิน โดยมี
รูปแบบที่สื่อถึงความเป็นไทย 

4.76 0.430 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.16 0.454 มาก 
เฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.12 0.904 มาก 

 
จากตาราง 4.9  ความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขันลง

หินที่จะออกแบบพัฒนาใหม่ จ าแนกตามด้านบรรจุภัณฑ์หน้าที่ใช้สอยและความสะดวกสบายในการใช้  
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย ( x = 4.00, SD = 0.073) ซึ่งตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก คือ ความส าคัญในการดูแลรักษาท าความสะอาดบรรจุภัณฑ์ขันลง
หิน ทุกรายการเรียงตามล าดับ คือ ความส าคัญกับความสะดวกในการขนส่งและจัดเก็บบรรจุภัณฑ์ขัน
ลงหิน ( x =4.16, SD = 0.874) การใช้สัญลักษณ์หรือรูปภาพสื่อความหมายของผลิตภัณฑ์ได้อย่าง
เหมาะสม ( x =3.56, SD = 0.727) ความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการบรรจุภัณฑ์
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ผลิตภัณฑ์ขันลงหินที่จะออกแบบพัฒนาใหม่ จ าแนกตามบรรจุภัณฑ์ความปลอดภัยและความแข็งแรง 
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย ( x = 4.20, SD = 0.143) ซึ่งตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ความส าคัญกับความแข็งแรง ทนทาน ของบรรจุภัณฑ์ขัน
ลงหิน ( x = 4.56, SD = 0.626) ทุกรายการเรียงตามล าดับ คือความส าคัญกับการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ขันลงหินโดยการผสมผสานวัสดุสังเคราะห์ เช่น ผ้า หนัง โลหะ  ( x = 4.20, SD = 0.761) 
ความส าคัญกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ขันลงหินโดยใช้การผสมผสานวัสดุธรรมชาติ ( x = 3.83, SD 
= 0.912)  ความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขันลงหินที่จะ
ออกแบบพัฒนาใหม่ จ าแนกตามด้านบรรจุภัณฑ์ความสวยงาม โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย ( x = 4.16, SD 
= 0.454) ซึ่งตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 
คือ ความส าคัญกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ขันลงหิน โดยมีรูปแบบที่สื่อถึงความเป็นไทย  ( x = 4.76, 
SD = 0.430)  ทุกรายการเรียงตามล าดับ คือ ความส าคัญกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ขันลงหิน โดยมี
รูปแบบร่วมสมัย ( x = 3.56, SD = 1.072) 
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ผลของการวิจัยจากแบบสอบถามชุดที่ 2  เป็นดังนี ้
แบบสอบถามชุดที่ 2  ข้อมูลความคิดเห็นต่อแนวทางในการออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์
ของผลิตภัณฑ์ขันลงหินชุมชนบ้านบุ  เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร  หลังการพัฒนาจาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ จ านวน 3 ท่าน 
 

ด้านตราสัญลักษณ์ 
 

ตาราง 4.10  สรุปผลความคิดเห็นต่อแนวทางในการออกแบบตราสัญลักษณ์ 
 

ด้านตราสัญลักษณ์ 

ระดับความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญ 
ผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์ 

ค่าเฉลี่ย 
( x  ) 

ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน

(SD) 

ระดับความ
คิดเห็น 

1. ความพึงพอใจต่อตราสัญลักษณ์ในภาพรวม 3.33 0.577 ปานกลาง 
2. สื่อความหมายได้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ 4.33 0.577 มาก 
3. มีความเป็นสากล ร่วมสมัย 3.33 1.154 ปานกลาง 
4. การค านึงถึงการออกแบบแสดงศิลปะท้องถิ่น 3.67 0.577 มาก 
5. ความมีเอกลักษณ์น่าสนใจ 4.33 0.577 มาก 
6. ดูเรียบง่ายสร้างความจดจ า 3.00 0 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 3.67 0.365 มาก 
 

จากตาราง 4.10  ความคิดเห็นต่อแนวทางในการออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ขันลงหินชุมชนบ้านบุ  เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร  หลังการพัฒนา ด้านตรา
สัญลักษณ์ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย ( x =3.67, SD = 0.365) ซึ่งตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก คือ ตราสัญลักษณ์สามารถสื่อความหมายได้สอดคล้องกับ
ผลิตภัณฑ์และความมีเอกลักษณ์น่าสนใจ ( x =4.33 , SD = 0.577) และทุกรายการเรียงตามล าดับ 
คือ การค านึงถึงการออกแบบแสดงศิลปะท้องถิ่น ( x =3.67 , SD = 0.577)  ความพึงพอใจต่อตรา
สัญลักษณ์ในภาพรวม ( x =3.33, SD = 0.577) มีความเป็นสากล ร่วมสมัย ( x =3.33, SD = 1.154) 
และดูเรียบง่ายสร้างความจดจ า ( x =3.00 , SD = 0.000) 
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รูปภาพที่ 4.1  การออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ขันลงหิน 
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ด้านบรรจุภัณฑ์ 
 

ตาราง 4.11  สรุปผลความคิดเห็นต่อแนวทางในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (ผลงานออกแบบแนวทาง
ที่ 1) 
 

ด้านบรรจุภัณฑ์ 

ระดับความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญ 
ผลงานออกแบบแนวทางท่ี 1 

ค่าเฉลี่ย 
( x  ) 

ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน

(SD) 

ระดับความ
คิดเห็น 

1. ความพึงพอใจต่อบรรจุภัณฑ์ในภาพรวม 3.33 0.577 ปานกลาง 
2. สื่อความหมายได้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ 3.00 1.000 ปานกลาง 
3. มีความเป็นสากล ร่วมสมัย 3.67 0.577 มาก 
4. การค านึงถึงการออกแบบแสดงศิลปะท้องถิ่น 2.67 0.577 ปานกลาง 
5. ความมีเอกลักษณ์น่าสนใจ 3.00 0 ปานกลาง 
6. ดูเรียบง่ายสร้างความจดจ า 3.00 0 ปานกลาง 
7. สามารถขนถ่าย จัดจ าหน่ายได้อย่างปลอดภัย 3.67 0.577 มาก 
8. เป็นสื่อ ให้ข้อมูล ค าอธิบาย ค าบรรยายแก่ผู้อุปโภค-
บริโภค 

2.33 1.154 น้อย 

9.   ความแข็งแรงทนทาน 3.00 1.732 ปานกลาง 
10. ป้องกัน ปกป้องตัวสินค้าให้ปลอดภัยมิให้เกิดความ
เสียหาย 

3.33 1.527 ปานกลาง 

11. ใช้งานง่าย เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 3.00 1.000 ปานกลาง 
12. ด้านการขาย/การตลาด 3.00 0 ปานกลาง 
13. ความงามในการจัดองค์ประกอบ 3.00 0 ปานกลาง 
14. ความมีคุณค่า-ราคา 3.33 0.577 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 3.09 0.110 ปานกลาง 

จากตาราง 4.11  ความคิดเห็นต่อแนวทางในการออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ขันลงหินชุมชนบ้านบุ  เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร  หลังการพัฒนา ด้านบรรจุ
ภัณฑ์ แนวทางท่ี 1 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย ( x =3.09, SD = 0.110) ซึ่งตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้อยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก คือ มีความเป็นสากล ร่วมสมัยและ
สามารถขนถ่าย จัดจ าหน่ายได้อย่างปลอดภัย ( x =3.67 , SD = 0.577) และทุกรายการเรียง
ตามล าดับ คือ ความพึงพอใจต่อบรรจุภัณฑ์ในภาพรวม ป้องกัน ปกป้องตัวสินค้าให้ปลอดภัยมิให้เกิด
ความเสียหาย และความมีคุณค่า-ราคา ( x =3.33 , SD = 0.577)  สื่อความหมายได้สอดคล้องกับ
ผลิตภัณฑ์ ดูเรียบง่ายสร้างความจดจ า ความแข็งแรงทนทาน ใช้งานง่าย เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ด้าน
การขาย/การตลาด ความงามในการจัดองค์ประกอบ ( x =3.00, SD = 0) ท าให้ได้เรียนรู้ถึงพฤติกรรม
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ของบุคคลอื่นเพ่ือน ามาพัฒนาตนเอง ( x =3.57, SD = 0.871) การค านึงถึงการออกแบบแสดงศิลปะ
ท้องถิ่น ( x =2.67 , SD = 0.577) และเป็นสื่อ ให้ข้อมูล ค าอธิบาย ค าบรรยายแก่ผู้อุปโภค-บริโภค  
( x =2.33 , SD = 1.154) 
 
 

 
 

รูปภาพที่ 4.2  การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขันลงหิน แนวทางท่ี 1 
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ตาราง 4.12  สรุปผลความคิดเห็นต่อแนวทางในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (ผลงานออกแบบแนวทาง
ที่ 2) 

ด้านบรรจุภัณฑ์ 

ระดับความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญ 
ผลงานออกแบบแนวทางท่ี 2 

ค่าเฉลี่ย 
( x  ) 

ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน

(SD) 

ระดับความ
คิดเห็น 

1.ความพึงพอใจต่อบรรจุภัณฑ์ในภาพรวม 3.00 0 ปานกลาง 
2. สื่อความหมายได้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ 3.00 1.000 ปานกลาง 
3. มีความเป็นสากล ร่วมสมัย 3.66 0.577 มาก 
4. การค านึงถึงการออกแบบแสดงศิลปะท้องถิ่น 2.66 0.577 ปานกลาง 
5. ความมีเอกลักษณ์น่าสนใจ 2.66 0.577 ปานกลาง 
6. ดูเรียบง่ายสร้างความจดจ า 2.66 0.577 ปานกลาง 
7. สามารถขนถ่าย จัดจ าหน่ายได้อย่างปลอดภัย 3.33 1.154 ปานกลาง 
8. เป็นสื่อ ให้ข้อมูล ค าอธิบาย ค าบรรยายแก่ผู้อุปโภค-
บริโภค 

2.33 1.154 น้อย 

9. ความแข็งแรงทนทาน 3.00 1.000 ปานกลาง 
10. ป้องกัน ปกป้องตัวสินค้าให้ปลอดภัยมิให้เกิดความ
เสียหาย 

3.66 0.577 มาก 

11. ใช้งานง่าย เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 3.00 1.000 ปานกลาง 
12. ด้านการขาย/การตลาด 2.66 0.577 ปานกลาง 
13. ความงามในการจัดองค์ประกอบ 2.33 0.577 น้อย 
14. ความมีคุณค่า-ราคา 2.66 0.577 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 2.90 0.259 ปานกลาง 
จากตาราง 4.12  ความคิดเห็นต่อแนวทางในการออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ของ

ผลิตภัณฑ์ขันลงหินชุมชนบ้านบุ  เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร  หลังการพัฒนา ด้านบรรจุ
ภัณฑ์ แนวทางท่ี 2 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย ( x =2.90, SD = 0.259) ซึ่งตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้อยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก คือ มีความเป็นสากล ร่วมสมัย และ
ป้องกัน ปกป้องตัวสินค้าให้ปลอดภัยมิให้เกิดความเสียหาย ( x =3.66 , SD = 0.577)  และทุก
รายการเรียงตามล าดับ คือ สามารถขนถ่าย จัดจ าหน่ายได้อย่างปลอดภัย ( x =3.33 , SD = 1.154)  
ความพึงพอใจต่อบรรจุภัณฑ์ในภาพรวม( x =3.00, SD =0)  สื่อความหมายได้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ 
ความแข็งแรงทนทาน  และใช้งานง่าย เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ( x =3.00, SD = 1.000)  การค านึงถึง
การออกแบบแสดงศิลปะท้องถิ่น ความมีเอกลักษณ์น่าสนใจ ดูเรียบง่ายสร้างความจดจ า  ด้านการ
ขาย/การตลาด ความมีคุณค่า-ราคา ( x =2.66, SD = 0.577) เป็นสื่อ ให้ข้อมูล ค าอธิบาย ค าบรรยาย
แก่ผู้อุปโภค-บริโภค ( x =2.33, SD = 1.154) และความงามในการจัดองค์ประกอบ ( x =2.33, SD = 
0.577) 

www.ssru.ac.th



61 

 

 

 

 
 

รูปภาพที่ 4.3  การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขันลงหิน แนวทางท่ี 2 
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ตาราง 4.13  สรุปผลความคิดเห็นต่อแนวทางในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (ผลงานออกแบบแนวทางที่ 3) 

ด้านบรรจุภัณฑ์ 

ระดับความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญ 
ผลงานออกแบบแนวทางท่ี 3 

ค่าเฉลี่ย 
( x  ) 

ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน

(SD) 

ระดับความ
คิดเห็น 

1.ความพึงพอใจต่อบรรจุภัณฑ์ในภาพรวม 4.33 0.577 มาก 
2. สื่อความหมายได้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ 3.66 0.577 มาก 
3. มีความเป็นสากล ร่วมสมัย 3.33 0.577 ปานกลาง 
4. การค านึงถึงการออกแบบแสดงศิลปะท้องถิ่น 3.00 0 ปานกลาง 
5. ความมีเอกลักษณ์น่าสนใจ 3.66 0.577 ปานกลาง 
6. ดูเรียบง่ายสร้างความจดจ า 3.66 0.577 ปานกลาง 
7. สามารถขนถ่าย จัดจ าหน่ายได้อย่างปลอดภัย 3.66 0.577 ปานกลาง 
8. เป็นสื่อ ให้ข้อมูล ค าอธิบาย ค าบรรยายแก่ผู้อุปโภค-
บริโภค 

3.00 0 ปานกลาง 

9. ความแข็งแรงทนทาน 3.33 0.577 ปานกลาง 
10.ป้องกัน ปกป้องตัวสินค้าให้ปลอดภัยมิให้เกิดความ 
เสียหาย 

4.00 0 มาก 

11. ใช้งานง่าย เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 4.00 0 มาก 
12. ด้านการขาย/การตลาด 3.33 0.577 ปานกลาง 
13. ความงามในการจัดองค์ประกอบ 3.33 0.577 ปานกลาง 
14. ความมีคุณค่า-ราคา 3.00 1.000 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 3.52 0.046 มาก 

จากตาราง 4.13  ความคิดเห็นต่อแนวทางในการออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ขันลงหินชุมชนบ้านบุ  เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร  หลังการพัฒนา ด้านบรรจุ
ภัณฑ์ แนวทางท่ี 3 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย ( x =3.52, SD = 0.046) ซึ่งตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้อยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก คือ ความพึงพอใจต่อบรรจุภัณฑ์ในภาพรวม 
( x =4.33 , SD = 0.577) และทุกรายการเรียงตามล าดับ คือ ป้องกัน ปกป้องตัวสินค้าให้ปลอดภัยมิ
ให้เกิดความเสียหาย และใช้งานง่าย เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ( x =4.00 , SD = 0)  สื่อความหมายได้
สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ ความมีเอกลักษณ์น่าสนใจ ดูเรียบง่ายสร้างความจดจ าและสามารถขนถ่าย 
จัดจ าหน่ายได้อย่างปลอดภัย ( x =3.66, SD =0.577)  มีความเป็นสากล ร่วมสมัย  เป็นสื่อ ให้ข้อมูล 
ค าอธิบาย ค าบรรยายแก่ผู้อุปโภค-บริโภค ความแข็งแรงทนทาน ด้านการขาย/การตลาด ความงามใน
การจัดองค์ประกอบ  ( x =3.33, SD =0.577)  การค านึงถึงการออกแบบแสดงศิลปะท้องถิ่น เป็นสื่อ 
ให้ข้อมูล ค าอธิบาย ค าบรรยายแก่ผู้อุปโภค-บริโภค  ( x =3.00, SD =0)  ความมีคุณค่า-ราคา   ( x =
3.00, SD =1.000)     
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รูปภาพที่ 4.4  การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขันลงหิน แนวทางท่ี 3 
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บทท่ี 5 
 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยครั้งนี้มี วัตถุประสงค์ เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบในการออกแบบบรรจุภัณฑ์
และตราสัญลักษณ์ และเพ่ือพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ท่ีตรงกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ขันลงหิน ชุมชนบ้าน
บุ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จ านวน รวม 30 คน ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป (SPSS)  ซึ่งสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 
5.1  สรุปผลการวิจัย 
 

1) ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ขันลงหินที่ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ 
การศึกษา รายได้ ประเภทของผลิตภัณฑ์ขันลงหินที่เคยพบเห็น โอกาสการน าไปใช้ พบว่า ผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์ขันลงหิน เป็นเพศหญิง มีอายุ 30 – 40 ปี  ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มี
การศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี มีรายได้ 20 ,001 – 30,000 บาท ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคเคย
พบเห็นมากที่สุดได้แก่ ขันลงหิน โดยส่วนใหญ่น าไปใช้เป็นของที่ระลึก 

2) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ ของผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์ขันลงหินที่ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับตราสัญลักษณ์ พบว่า การใช้ลวดลายมีความ
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับความคิดเห็นด้วยมาก และการใช้สัญลักษณ์หรือรูปภาพสื่อ
ความหมายของผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม อยู่ในระดับความคิดเห็นด้วยปานกลาง  

 3) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ ของผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์ขันลงหินที่ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ด้านหน้าที่ใช้สอยและความสะดวกสบาย
ในการใช้ พบว่า บรรจุภัณฑ์ขันลงหินควรมีความสัมพันธ์กับขนาดสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ขันลงหิน  
ความส าคัญในการดูแลรักษาท าความสะอาดบรรจุภัณฑ์ขันลงหิน  และความส าคัญกับความสะดวก
ในการขนส่งและจัดเก็บบรรจุภัณฑ์ขันลงหิน อยู่ในระดับความคิดเห็นด้วยมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ความส าคัญในการดูแลรักษาท าความสะอาดบรรจุภัณฑ์ขันลงหิน อยู่ในระดับความ
คิดเห็นที่มีค่าระดับคะแนนมากที่สุด 

4)  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ ของผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์ขันลงหินที่ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ด้านความปลอดภัยและความแข็งแรง 
พบว่า ความส าคัญกับความแข็งแรง ทนทาน ของบรรจุภัณฑ์ขันลงหิน อยู่ในระดับความคิดเห็นด้วย
มากที่สุด และความส าคัญกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ขันลงหินโดยใช้การผสมผสานวัสดุธรรมชาติกับ
ความส าคัญกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ขันลงหินโดยการผสมผสานวัสดุสังเคราะห์ เช่น ผ้า หนัง 
โลหะ อยู่ในระดับความคิดเห็นด้วยมาก  
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5) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ ของผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์ขันลงหินที่ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ด้านความสวยงาม พบว่า ความส าคัญกับ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ขันลงหิน โดยมีรูปแบบที่สื่อถึงความเป็นไทย อยู่ในระดับความคิดเห็นด้วย
มากที่สุด และความส าคัญกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ขันลงหิน โดยมีรูปแบบร่วมสมัย อยู่ในระดับ
ความคิดเห็นด้วยมาก 

6) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ ของผู้เชี่ยวชาญ
หลังการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ขันลงหิน ที่ประเมินผลการออกแบบด้านตรา
สัญลักษณ์ พบว่า การสื่อความหมายได้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์  การค านึงถึงการออกแบบแสดง
ศิลปะท้องถิ่น  ความมีเอกลักษณ์น่าสนใจ  อยู่ในระดับความคิดเห็นด้วยมาก และความพึงพอใจต่อ
ตราสัญลักษณ์ในภาพรวม  มีความเป็นสากล ร่วมสมัย  ดูเรียบง่ายสร้างความจดจ า  อยู่ในระดับ
ความคิดเห็นด้วยปานกลาง แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สื่อความหมายได้สอดคล้องกับ
ผลิตภัณฑ์ และความมีเอกลักษณ์น่าสนใจ  อยู่ในระดับความคิดเห็นที่มีค่าระดับคะแนนมากที่สุด 

7) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ ของผู้เชี่ยวชาญ
หลังการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ขันลงหิน ที่ประเมินผลการออกแบบด้าน
บรรจุภัณฑ์ (แนวทางการออกแบบที่  1) พบว่า มีความเป็นสากลร่วมสมัย  สามารถขนถ่าย จัด
จ าหน่ายได้อย่างปลอดภัย อยู่ในระดับความคิดเห็นด้วยมาก ความพึงพอใจต่อบรรจุภัณฑ์ในภาพรวม 
สื่อความหมายได้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ การค านึงถึงการออกแบบแสดงศิลปะท้องถิ่น ความมี
เอกลักษณ์น่าสนใจ ดูเรียบง่ายสร้างความจดจ า ความแข็งแรงทนทาน ป้องกัน ปกป้องตัวสินค้าให้
ปลอดภัยมิให้เกิดความเสียหาย ใช้งานง่าย เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ด้านการขาย/การตลาด ความงาม
ในการจัดองค์ประกอบ ความมีคุณค่า-ราคา  อยู่ในระดับความคิดเห็นด้วยปานกลาง  และการเป็นสื่อ 
ให้ข้อมูล ค าอธิบาย ค าบรรยายแก่ผู้อุปโภค-บริโภค อยู่ในระดับความคิดเห็นด้วยน้อย  

8) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ ของผู้เชี่ยวชาญ
หลังการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ขันลงหิน ที่ประเมินผลการออกแบบด้าน
บรรจุภัณฑ์ (แนวทางการออกแบบที่ 2) พบว่า มีความเป็นสากลร่วมสมัย  ป้องกัน ปกป้องตัวสินค้า
ให้ปลอดภัยมิให้เกิดความเสียหาย อยู่ในระดับความคิดเห็นด้วยมาก ความพึงพอใจต่อบรรจุภัณฑ์ใน
ภาพรวม สื่อความหมายได้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ การค านึงถึงการออกแบบแสดงศิลปะท้องถิ่น 
ความมีเอกลักษณ์น่าสนใจ ดูเรียบง่ายสร้างความจดจ า สามารถขนถ่าย จัดจ าหน่ายได้อย่างปลอดภัย 
ความแข็งแรงทนทาน ใช้งานง่ายเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ด้านการขาย/การตลาด ความมีคุณค่า-ราคา  
อยู่ในระดับความคิดเห็นด้วยปานกลาง  และเป็นสื่อ ให้ข้อมูล ค าอธิบาย ค าบรรยายแก่ผู้อุปโภค-
บริโภค ความงามในการจัดองค์ประกอบ อยู่ในระดับความคิดเห็นด้วยน้อย  

9) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ ของผู้เชี่ยวชาญ
หลังการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ขันลงหิน ที่ประเมินผลการออกแบบด้าน
บรรจุภัณฑ์ (แนวทางการออกแบบที่  3) พบว่า ความพึงพอใจต่อบรรจุภัณฑ์ในภาพรวม  สื่อ
ความหมายได้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ ป้องกันปกป้องตัวสินค้าให้ปลอดภัยมิให้เกิดความเสียหาย ใช้
งานง่าย เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับความคิดเห็นด้วยมาก มีความเป็นสากลร่วมสมัย  การ
ค านึงถึงการออกแบบแสดงศิลปะท้องถิ่น ความมีเอกลักษณ์น่าสนใจ ดูเรียบง่ายสร้างความจดจ า 
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สามารถขนถ่าย จัดจ าหน่ายได้อย่างปลอดภัย เป็นสื่อ ให้ข้อมูล ค าอธิบาย ค าบรรยายแก่ผู้อุปโภค-
บริโภค ความแข็งแรงทนทาน  ด้านการขาย/การตลาด ความงามในการจัดองค์ประกอบ ความมี
คุณค่า-ราคา  อยู่ในระดับความคิดเห็นด้วยปานกลาง  แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึง
พอใจต่อบรรจุภัณฑ์ในภาพรวม อยู่ในระดับความคิดเห็นที่มีค่าระดับคะแนนมากที่สุด 

  
 

5.2 อภิปรายผล 
 

ผลจากการศึกษาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์สู่ความต้องการ
ของกลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ขันลงหินชุมชนบ้านบุ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร พบว่า  การ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์สู่แนวทางการออกแบบแนวทางท่ี 3 เป็นแนวทางการออกแบบที่
สมควรท าไปพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ขันลงหินต่อไป  
 

 
5.3 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 

จากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1) การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ จึงควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีการอ่ืนๆ 

นอกเหนือจากการใช้แบบสอบถามเพียงอย่างเดียว เพื่อให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้านอื่น 
ๆ  ร่วมด้วย เช่น การสังเกต และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

2) ควรมีการศึกษาความต้องการของผู้ผลิตแบบเจาะลึก เพื่อการน าไปพัฒนาต่อยอดบรรจุ
ภัณฑ์และตราสัญลักษณ์จากรูปแบบปัจจุบัน  เนื่องจากผลิตภัณฑ์ขันลงหินเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่า  
และผู้ผลิตให้ความส าคัญกับบรรจุภัณฑ์รูปแบบปัจจุบันอยู่แล้ว 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์  
ผลิตภัณฑ์ขันลงหินชุมชนบ้านบ ุ

 
 เรื่อง  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์สู่ความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์ขันลงหินชุมชนบ้านบุ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือส ารวจความต้องการบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ท่ีตรงกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 

2. เพ่ือค้นหาแนวทางในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ท่ีตรงกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 

 
ค าชี้แจง   
 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ขันลงหิน
ชุมชนบ้านบุ  โดยแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1  สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2  สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์  โดยเป็น
แบบสอบถามประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
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แบบสอบถาม 

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ขันลงหิน 
ชุมชนบ้านบุ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

…………………………………………………………………………………………………… 
 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป   
ค าชี้แจง  แบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check list) โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน    และเติมค าลงใน
ช่องว่างตามความเป็นจริง  
 

1.  เพศ     ชาย     หญิง 
 
2.  อายุ     ต่ ากว่า 30 ปี     31 – 40 ปี 
      41 – 50 ปี     51 ปีขึ้นไป 
 

3.  อาชีพ       นักเรียน/นักศึกษา   ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
      พนักงานบริษัทเอกชน   ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
      เกษียรณ                  อื่นๆ………………………………………… 
 

4.  การศึกษา      ต่ ากว่าปริญญาตรี            ปริญญาตรี           สูงกว่าปริญญาตร ี
 

5. รายได้       ต่ ากว่า 10,000 บาท     10,001 – 15,000  บาท         
      15,001 – 20,000 บาท       20,001 – 30,000 บาท      
      30,001 – 35,000 บาท     35,001 บาทขึ้นไป  
 

6. ผลิตภัณฑ์ขันลงหินในปัจจุบันท่ีท่านเคยพบเป็นประเภทใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    ขันลงหิน     จานลงหิน        ชามผลไม้ลงหิน           สลัดโบว์ลงหิน  
    พานลงหิน    ถาดเค้กลงหิน      ชุดเครื่องปรุงกาแฟลงหิน    รูปบาตรลงหิน (ใส่น้ ามนต์) 
 

7. ท่านคิดว่าบรรจุภัณฑ์ขันลงหินสามารถน าไปใช้ในโอกาสอะไร 
   ของที่ระลึก       ของสะสม              ของใช้ประจ าครัวเรือน 
    ของตกแต่งบ้าน      อ่ืนๆ…………………………………………...….. 
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ตอนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์  
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องว่างของระดับความคิดเห็นเพียงช่องเดียว  โดยใช้แบบสอบถามแบบ
ประเมินค่า  (Rating Scale) 5 ระดับ  คือ 
   5 หมายถึง  มีลักษณะการใช้งานท่ีอยู่ในระดับดีที่สุด 
   4 หมายถึง  มีลักษณะการใช้งานท่ีอยู่ในระดับดี 
   3 หมายถึง  มีลักษณะการใช้งานท่ีอยู่ในระดับปานกลาง 
   2 หมายถึง  มีลักษณะการใช้งานท่ีอยู่ในระดับน้อย 
   1 หมายถึง  มีลักษณะการใช้งานท่ีอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 สอบถามความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ขันลงหิน  และความ
ต้องการบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ขันลงหินที่จะออกแบบพัฒนาใหม่ แล้วน ามาสรุปประเมินหาแนวทาง
ความต้องการใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบและพัฒนาในข้ันต่อไป  ในประเด็น ดังนี้ 

1. ด้านตราสัญลักษณ ์
2. ด้านบรรจุภัณฑ ์

รายการ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

1.  ด้านตราสัญลักษณ์ 
 ความเหมาะสม 

1. ท่านคิดว่าการใช้ลวดลายมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับใด      
2. ท่านคิดว่าการใช้สัญลักษณ์หรือรูปภาพสื่อความหมายของผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม

อยู่ในระดับใด 
     

2.  ด้านบรรจุภัณฑ ์
 หน้าท่ีใช้สอยและ ความสะดวกสบายในการใช้  

1. 
ท่านคิดว่าบรรจุภัณฑ์ขันลงหินควรมีความสัมพันธ์กับขนาดสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ขันลง
หินอยู่ในระดับใด 

     

2. ท่านให้ความส าคัญในการดูแลรักษาท าความสะอาดบรรจุภัณฑ์ขันลงหินอยู่ในระดับใด      

3. 
ท่านให้ความส าคัญกับความสะดวกในการขนส่งและจัดเก็บบรรจุภัณฑ์ขันลงหินอยู่ใน
ระดับใด 
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รายการ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

 ความปลอดภัยและความแข็งแรง  
1. ท่านให้ความส าคัญกับความแข็งแรง ทนทาน ของบรรจุภัณฑ์ขันลงหินอยู่ในระดับใด      

2. 
ท่านให้ความส าคัญกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ขันลงหินโดยใช้การผสมผสานจาก 
วัสดุธรรมชาติอยู่ในระดับใด 

     

3. 
ท่านให้ความส าคัญกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ขันลงหิน โดยการผสมผสานวัสดุ
สังเคราะห์ เช่น ผ้า หนัง โลหะ อยู่ในระดับใด 

     

 ความสวยงาม 

1. 
ท่านให้ความส าคัญกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ขันลงหิน โดยมีรูปแบบร่วมสมัย อยู่
ในระดับใด 

     

2. 
ท่านให้ความส าคัญกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ขันลงหิน โดยมีรูปแบบท่ีสื่อถึง 
ความเป็นไทย อยู่ในระดับใด 

     

 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
 

-ขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้- 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อแนวทางในการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ขันลงหินชุมชนบ้านบุ   

เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร  หลังการพัฒนา 
 

ข้อมูลความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการประเมินรูปแบบบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ ์
ค าชี้แจง ให้ท่านท าเครื่องหมาย หรือ  ในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นที่เหมาะสมของท่าน 

รายละเอียด 
ระดับความคิดเห็น 

ต้นแบบจ าลองตราสัญลักษณ ์
ด้านตราสัญลักษณ ์
- ความพึงพอใจต่อตราสัญลักษณ์ในภาพรวม  5          4          3          2          1 
- สื่อความหมายได้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ ์ 5          4          3          2          1 
- มีความเป็นสากล ร่วมสมัย 5          4          3          2          1 
- การค านึงถึงการออกแบบแสดงศิลปะท้องถิ่น 5          4          3          2          1 
- ความมีเอกลักษณ์น่าสนใจ 5          4          3          2          1 
- ดูเรียบง่ายสร้างความจดจ า 5          4          3          2          1 
ด้านบรรจุภัณฑ ์ รูปแบบที่ 1 รูปแบบที่ 2 รูปแบบที่ 3 
- ความพึงพอใจต่อบรรจุภัณฑ์ในภาพรวม 5    4    3    2    1 5    4    3    2    1 5    4    3    2    1 
- สื่อความหมายได้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ ์ 5    4    3    2    1 5    4    3    2    1 5    4    3    2    1 
- มีความเป็นสากล ร่วมสมัย 5    4    3    2    1 5    4    3    2    1 5    4    3    2    1 
- การค านึงถึงการออกแบบแสดงศิลปะท้องถิ่น 5    4    3    2    1 5    4    3    2    1 5    4    3    2    1 
- ความมีเอกลักษณ์น่าสนใจ 5    4    3    2    1 5    4    3    2    1 5    4    3    2    1 
- ดูเรียบง่ายสร้างความจดจ า 5    4    3    2    1 5    4    3    2    1 5    4    3    2    1 
- สามารถขนถ่าย จัดจ าหน่ายได้อย่างปลอดภัย 5    4    3    2    1 5    4    3    2    1 5    4    3    2    1 
- เป็นสื่อ ให้ข้อมูล ค าอธิบาย ค าบรรยาย แก่ผู้อุปโภค-บริโภค 5    4    3    2    1 5    4    3    2    1 5    4    3    2    1 
- ความแข็งแรงทนทาน 5    4    3    2    1 5    4    3    2    1 5    4    3    2    1 
- ป้องกัน ปกป้อง ตัวสินค้าให้ปลอดภัยมิให้เกิดความเสียหาย 5    4    3    2    1 5    4    3    2    1 5    4    3    2    1 
- ใช้งานง่าย เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 5    4    3    2    1 5    4    3    2    1 5    4    3    2    1 
- ด้านการขาย การตลาด 5    4    3    2    1 5    4    3    2    1 5    4    3    2    1 
- ความงามในการจัดองค์ประกอบ 5    4    3    2    1 5    4    3    2    1 5    4    3    2    1 
- ความมีคุณค่า-ราคา 5    4    3    2    1 5    4    3    2    1 5    4    3    2    1 

 

www.ssru.ac.th



76 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ข 

ภาพการออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ขันลงหิน 
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ภาพที่ 1  การออกแบบตัวอักษรตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ขันลงหิน 
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ภาพที่ 2  การออกแบบแถบคาดในการท าตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ขันลงหิน  
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ภาพที่ 3  การออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ขันลงหิน 
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ภาพที่ 4  การออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ขันลงหิน 
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ภาพที่ 5  การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขันลงหิน  แนวทางการออกแบบที่ 1 
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ภาพที่ 6  การออกแบบสเกลและส่วนประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ของบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขันลงหิน  แนวทางการออกแบบที่ 1 
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ภาพที่ 7  รูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขันลงหิน  แนวทางการออกแบบที่ 1 
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ภาพที่ 8  การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขันลงหิน  แนวทางการออกแบบที่ 2 
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ภาพที่ 9  การออกแบบสเกลและส่วนประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ของบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขันลงหิน  แนวทางการออกแบบที่ 2 
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ภาพที่ 10  รูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขันลงหิน  แนวทางการออกแบบที่ 2 
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ภาพที่ 11  การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขันลงหิน  แนวทางการออกแบบที่ 3 
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ภาพที่ 12  การออกแบบสเกลและส่วนประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ของบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขันลงหิน  แนวทางการออกแบบที่ 3 
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ภาพที่ 13  รูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขันลงหิน  แนวทางการออกแบบที่ 3 
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ภาคผนวก ค 

ภาพการเข้าศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ขันลงหิน 
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ภาพที่ 1  คุณเมตตา  เสลานนท์  ผู้ผลิตขันลงหินชุมชนบ้านบุฯ 

 
 

 
ภาพที่ 2  ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลในการท าวิจัย 
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ภาพที่ 3  ศึกษาข้อมูลจากผู้ผลิตขันลงหิน 

 
 

 
ภาพที่ 4  ผลิตภัณฑ์ขันลงหินชุมชนบ้านบุ 
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ภาพที่ 5  ผลิตภัณฑ์ขันลงหินชุมชนบ้านบุ (แบบโชว์) 

 
 

 
ภาพที่ 6  บรรจุภัณฑ์ขันลงหิน 
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ภาพที่ 7  ผลิตภัณฑ์ขันลงหินพร้อมบรรจุภัณฑ์ (แบบโชว์) 

 

 
ภาพที่ 8  ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ขันลงหินแต่ละชนิดพร้อมบรรจุภัณฑ์ (แบบโชว์) 
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            ภาพท่ี 9  ขั้นตอนการผลิตขันลงหิน (ขั้นตอนที่ 1)                              ภาพท่ี 10  ขั้นตอนการผลิตขันลงหิน (ขั้นตอนที่ 2) 
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           ภาพท่ี 11  ขั้นตอนการผลิตขันลงหิน (ขั้นตอนที่ 3)                            ภาพท่ี 12  ขั้นตอนการผลิตขันลงหิน (ขั้นตอนที่ 4) 
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ภาพที่ 13  ขั้นตอนการผลิตขันลงหิน (ขั้นตอนที่ 5 และข้ันตอนที่ 6) 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ – นามสกุล  นางสาวจิติมา  เสือทอง  
 
ประวัติการศึกษา 

2539 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
2547 ปริญญาโท University of New South Wales 

 
ต าแหน่งและสถานที่ท างานปัจจุบัน       
 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย 
 สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
ประสบการณ์  ผลงานทางวิชาการ  รางวัลหรือทุนการศึกษา   
 มีความช านาญในด้านการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย  
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ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ – นามสกุล  นางสาวมัทนา  โมรากุล  
 
ประวัติการศึกษา 

2549 ปริญญาตรี        มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุิต 
 
ต าแหน่งและสถานที่ท างานปัจจุบัน       
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
ประสบการณ์  ผลงานทางวิชาการ  รางวัลหรือทุนการศึกษา   
 -  
 
 
ชื่อ – นามสกุล  นางสาววรฤทัย  หาญโชติพันธุ์ 
 
ประวัติการศึกษา 

2553 ปริญญาตรี        มหาวทิยาลัยกรุงเทพ 
 
ต าแหน่งและสถานที่ท างานปัจจุบัน       
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
ประสบการณ์  ผลงานทางวิชาการ  รางวัลหรือทุนการศึกษา   
 -  
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