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 This studying aims to the identity of banana leave packaging, especially utility 

functions, shapes, forms, materials and also abstract aspect. Reflecting Thai traditional 

knowledge and creativity that represents the local lifestyle of simplicity and  combination life 

with nature. The purpose of this study that use the knowledge of banana leaf packaging to 

design and develop for Eco Design Center. 

 Study procedures were to review from concerned documents as basic sources to 

main point of study media, observation including interviewed the expertise in several specific 

fields following by testing the cases studied. 

 The results of this study is folding, wrap, forming and natural. Banana leaf 

packaging use just a piece of banana leaf to wrap and make the various form and space. The 

folding is the important way to make form and space. The results of this study showed about 

the concept from banana leaf packaging that is the one of  ideas, creatives and nature – 

friendly of Thai traditional knowledge. Applied to interior design for Eco Design Center by 

creating a new context for the area from defining space to the style of the furniture and 

consider about user needs. This study will make people concerned about sustainable 

development, taking into account economic, social and environment at the same time. By the 

appearance and methods of design that showed about the concept and inspiration from 

results of the the study of banana leaf packaging. To encourage the conservation and 

inheritance of banana leaf packaging that have valuable further. 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 การขยายตัวของประชากรและการพัฒนาทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ก่อให้เกิดความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เครือข่ายการออกแบบเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจไทย, 
2549) รวมไปถึงภัยพิบัติร้ายแรงทางธรรมชาติที ่เกิดขึ ้นทั ่วทุกมุมโลก และการพยากรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ถึงวิกฤตการณ์ร้ายแรงทางธรรมชาติจากอุณหภูมิโลกท่ีสูงขึ้น สร้างกระแสการตื่นตัวใน
การอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมทั่วโลก ผู้คนจํานวนมากจากหลายสาขาอาชีพเข้าร่วมกัน  
จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นในการอนุรักษ์และบรรเทามลภาวะของสภาพแวดล้อม โดยการรณรงค์เพื่อ
สร้างสรรค์และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (สันทนา อมรไชย, 2552) เป้าหมายหลัก คือการ
บริโภคทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด จากกระแสดังกล่าวจึง
ทําให้เกิดแนวคิด Eco Design ขึ้น ด้วยการสร้างสรรค์งานออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 Eco Design หรือการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นวิธีการออกแบบอย่างครบ
วงจรเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติและหลีกเลี่ยงผลกระทบท่ีจะทําลายสิ่งแวดล้อมโดยส่งผลดีต่อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะนําไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน (เครือข่ายการออกแบบเชิงนิเวศน์
เศรษฐกิจไทย, 2549) นับเป็นกระแสหลักของการออกแบบยุคใหม่ที่นักออกแบบต่างให้ความสําคัญ
เพ่ิมมากขึ้นในปัจจุบัน กระแสที่ว่ากําลังได้รับความสนใจในหลายวงการไม่ว่าจะเป็นวงการสถาปัตยกรรม 
การออกแบบภูมิทัศน์ การออกแบบและวางผังเมือง วิศวกรรม การออกแบบนิเทศศิลป์ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การออกแบบภายใน หรือแม้แต่การออกแบบเสื้อผ้าเคร่ืองแต่งกาย  
 การจัดต้ังศูนย์การออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและ
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเพ่ือสิ่งแวดล้อม (Eco Design) ในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งเผยแพร่
องค์ความรู้ดังกล่าวให้กับนักออกแบบ และผู้ที่สนใจทั่วไป โดยหวังกระตุ้นให้นักออกแบบ รวมถึง
ผู้สนใจชาวไทยและชาวต่างชาติหันมาสนใจในการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึง
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าโดยสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมไปถึงส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเศรษฐกิจและสังคมของไทย เป็นการผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์การ
ออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของอาเซียน  
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 เพ่ือให้ภาพลักษณ์ของศูนย์การออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แสดงสาระของ
กิจกรรมที่ชัดเจน ผู้วิจัยจึงนําเอาแนวความคิดที่เช่ือมโยงกับโครงการมาใช้ในออกแบบ โดยการศึกษา
หีบห่อใบตองซึ่งเป็นภูมิปัญญาของไทยอย่างหน่ึงในการคิด สร้างสรรค์ และออกแบบท่ีสอดคล้องกับ
ธรรมชาติ  
 ใบตอง คือ เป็นวัสดุธรรมชาติที ่มีความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนไทยเป็นอย่างยิ่ง 
สามารถนํามาใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ได้สารพัด  เป็นทั้งเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในชีวิตประจําวันที่แสดงถึง
ความฉลาดของภูมิปัญญานับแต่อดีต (สํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, 2543) ไม่ว่าจะเป็น
การใช้ใบตองห่อหุ้มสิ่งของในรูปแบบต่าง ๆ การนํามาพับ เย็บ ประดิษฐ์ ใช้ในงานพิธีจนกลายเป็น
เอกลักษณ์ของขนบประเพณีไทย รวมไปถึงเป็นส่วนหนึ่งที ่บ่งบอกความเชื่อและการถ่ายทอด
ความคิดของคนไทย (สํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, 2543) ทั้งยังเป็นเป็นผลผลิตที่
ธรรมชาติสร้างมาและย่อยสลายง่าย ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม (ขวัญจิต ชนัมพร, 2533) 
 หีบห่อใบตองนั้นส่วนใหญ่จะนํามาห่ออาหารหรือขนมมีหลากหลายวิธ ี การห่อมี
ประโยชน์ช่วยห่อหุ้มอาหารให้มิดชิด สะอาด ดูสวยงามเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับอาหาร สะดวกต่อ
การรับประทาน ช่วยในการถนอมอาหาร และยังทําให้กลิ่นของอาหารหอมชวนรับประทานและ
รสชาติอร่อยกลมกล่อม (นิรมล มูลจินดา, 2538) นอกจากนั้นยังแสดงถึงชนิดของอาหารหรือขนมที่
อยู่ภายใน การห่ออาหารหรือขนมแต่ละชนิดจะมีเอกลักษณ์และมีวิธีการห่อที่แตกต่างกันไปตามแต่
ละชนิดของอาหารและภูมิภาค การห่อด้วยใบตองนั้นเป็นการสะท้อนภูมิปัญญาที่แสดงถึงวิถีชีวิต
แห่งความเรียบง่ายของท้องถิ่น สะท้อนความเป็นไทย และการรู้จักผสมผสานการใช้ชีวิตที่สอดคล้อง
กับธรรมชาติ (ยุคล เกตุรุ่ง และศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ, 2551)  หีบห่อใบตองนั้นเปรียบเหมือน
งานออกแบบด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่ได้จากธรรมชาติ สิ่งที่ควรตระหนัก คือ การอนุรักษ์และ
พัฒนาให้หีบห่อใบตองนั้นยังคงอยู่ในวิถีไทย สามารถนําหีบห่อใบตองมาใช้ให้เหมาะสมกับสังคม
ปัจจุบัน เป็นการรักษาทั้งสภาพทางสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญา
จากรุ่นสู่รุ่น และทําให้ดํารงอยู่อย่างมั่นคงและย่ังยืนสอดคล้องกับวิถีธรรมชาติ  
 จากเหตุผลและสภาพปัญหาในข้างต้น จึงเล็งเห็นถึงความสําคัญในการศึกษาหีบห่อ
ใบตอง เป็นการนําเอาองค์ความรู้ แนวคิด และคติความเชื่อมาถ่ายทอดสู่การออกแบบภายในศูนย์
การออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยคํานึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน โดยการสื่อออกมาในรูปลักษณ์ และ
วิธีการต่างๆในการออกแบบที ่แสดงให้เห็นถึงแนวคิดและแรงบันดาลใจที ่เกิดจากผลลัพธ์ใน
การศึกษาหีบห่อใบตอง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาจากหีบห่อ
ใบตองที่มีคุณค่าน้ีต่อไป  
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ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. ศึกษารูปธรรมและนามธรรมของหีบห่อใบตอง 
 2. ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับกลุ่มผู้ใช้ (Users), บริบทของที่ต้ังของโครงการ (Site), องค์กร 
(Oganization), การออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Design) และกรณีศึกษา (Case Study) 
ที่เก่ียวข้องกับศูนย์การออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 3. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากกระบวนการศึกษาเพ่ือนํามาเป็นแนวคิดในการออกแบบภายใน
ศูนย์การออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 
สมมติฐานของการศึกษา 
 ผู้วิจัยเช่ือมั่นว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการนําภูมิปัญญาจากหีบห่อใบตองมาใช้
ประโยชน์ในการออกแบบภายในศูนย์การออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แสดงถึงวิถีชีวิตแห่ง
ความเรียบง่ายและความคิดสร้างสรรค์ของท้องถ่ิน และการรู้จักผสมผสานการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับ
ธรรมชาติ รวมไปถึงเป็นต้นแบบของศูนย์ออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคอ่ืนๆ 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 1. ศึกษาภูมิปัญญาจากหีบห่อใบตอง มีประเด็นการศึกษาดังต่อไปนี้ 
  1.1 ความสําคัญและประโยชน์ใช้สอยของหีบห่อใบตอง 
  1.2 รูปแบบของหีบห่อใบตอง 
  1.3 วัสดุที่ที่ใช้ในการทําหีบห่อใบตอง 
  1.4 ขึ้นตอนและกรรมวิธีในการห่อ 
  1.5 นัยยะและความหมายแฝงของหีบห่อใบตอง 
 2. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม ความต้องการ และจิตวิทยาของกลุ่มผู้ใช้ (Users)  ทั้ง
ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการภายในโครงการ 
 3. ศึกษาบริบท และสภาพแวดล้อมของสถานที่ ต้ังศูนย์การออกแบบที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร 
 4. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์การออกแบบและโครงการท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือนํามาเป็นกรณี 
ศึกษาในการออกแบบโครงการ 
 
ขั้นตอนของการศึกษา 
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่มีเน้ือหาเกี่ยวข้องกับหีบห่อใบตอง 
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  1.2 เก็บรวบรวมข้อมูลในภาคสนามจากบุคคลที่มีความรู้หรือความที่เชียวชาญ
เกี่ยวกับหีบห่อใบตอง รวมไปถึงข้อมูลเก่ียวกับผู้ใช้โครงการ สถานที่ต้ัง กรณีศึกษา และข้อมูลที่
เก่ียวกับศูนย์การออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 2. การดําเนินการศึกษา คือ การนําข้อมูลที่ได้จากเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง และข้อมูลภาคสนาม 
มาแยกแยะประเด็น หรอืหมวดหมู่เพ่ือนําไปวิเคราะห์ข้อมูล 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 
  3.1 วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 
  3.2 นําผลสรุปจากการวิเคราะห์ข้อมูลมาแปรรูปเพ่ือทําการออกแบบศูนย์การ
ออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ตรงตามวัตถุประสงค์ รูปแบบ และแนวความคิด 
 4. ขั้นตอนการออกแบบ 
 5. ขั้นตอนการนําเสนอ และเสนอแนะ 
  5.1 นําเสนอด้วยเอกสาร, ภาพประกอบ และแบบจําลอง 
  5.2 ขั้นตอนการเสนอแนะ และรับฟังข้อเสนอแนะ 
 
ข้อจํากัดในการศึกษา 
 1. หีบห่อใบตองเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เก่าแก่มีมาต้ังแต่สมัยโบราณผู้ที่คิดค้นไม่ได้จด
บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เพียงแต่มีการเล่นสืบทอดต่อๆกันมาจากรุ่นสู่รุ่น บางรูปแบบก็สูญหายไป
กับผู้คิดประดิษฐ์ 
 2. การเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมจนทําให้รูปแบบบางรูปแบบของหีบห่อ
ใบตองนั้นกลายจากรูปแบบด้ังเดิมไป 
 
เวลาที่ใช้ในการวิจัย 
 ประมาณ  12  เดือน 
 เร่ิมงานวิจัย ต้ังแต่เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 
 เสนอวิทยานิพนธ์ ภายในเดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 
 
วิธีการศึกษา 
 1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง หนังสือหรือตําราวิชาการ เอกสารประกอบ
นิทรรศการ งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา บทความย่อยจากนิตยสาร เอกสารสัมมนาวิชาการ และ
เอกสารอ่ืนๆ รวมไปถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีเน้ือหาเก่ียวข้องกับหีบห่อใบตอง รวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
ผู้ใช้โครงการ สถานที่ต้ัง กรณีศึกษา และข้อมูลที่เก่ียวกับศูนย์การออกแบบ  
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 2. เก็บข้อมูลเกี่ยวกับหีบห่อใบตองในภาคสนาม โดยการสังเกต จดบันทึก ถ่ายภาพ 
ถ่ายวีดีโอ สร้างแบบสอบถาม และสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากบุคคลที่มีความรู้หรือผู้เชียวชาญท่ี
เกี่ยวข้อง 
 3. สัมภาษณ์ผู้ใช้โครงการ โดยการจดบันทึก ถ่ายภาพ และสร้างแบบสอบถาม เก่ียวกับ
ความต้องการของผู้ใช้โครงการ  
 4. สํารวจสถานที่ ต้ังของโครงการโดยการจดบันทึก ถ่ายภาพ และวิเคราะห์บริบท
สภาพแวดล้อมโดยรอบ 
 5. เรียบเรียงข้อมูลที่ได้จากภาคเอกสารและภาคสนามมาจัดหมวดหมู่ และแบ่งระบบ
ตามความสําคัญของเน้ือหาที่จะทําการศึกษาเพ่ือความชัดเจนในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 6. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือนําประเด็นที่เป็นสาระสําคัญมาสรุปเพ่ือพัฒนาเป็น
แนวความคิดในการออกแบบ 
 7. นําสาระสําคัญที่ ได้จากการวิเคราะห์มาแปรรูปในการออกแบบ Programing, 
Zoning,  Planing, รูปลักษณ์และบรรยากาศภายใน 
 8. เสนอแบบร่างการออกแบบตามแนวความคิดที่กําหนดไว้ เพ่ือให้ตอบสนองการใช้งาน
ของพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม  
 9. ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา หรือผู้เช่ียวชาญเพ่ือพัฒนาและแก้ไขงานออกแบบ 
 10. นําเสนอผลงานการออกแบบในข้ันสมบูรณ์ โดยการทําแบบผังต่างๆ, แบบรูปด้าน, 
แบบรูปตัด, แบบขยาย, แบบทัศนียภาพภายในโครงการ และแบบจําลอง 
 11. นําเสนอผลงานด้วย Power point และจัดทําเอกสารประกอบการศึกษาวิจัย 
 
แหล่งข้อมูล 
 1. หอสมุด หรือห้องสมุด 
 2. อินเตอร์เน็ต หรือเว็บไซท์ต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 
 3. สื่อสารสนเทศ 
 4. จากสถานที่จริง 
 5. จากบุคคลที่มีความรู้, ผู้เช่ียวชาญ, นักวิชาการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นคว้า 
 1. คอมพิวเตอร์ 
 2. กล้องถ่ายรูป 
 3. อุปกรณ์เคร่ืองเขียนต่างๆ 
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ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการวิจัย  
 (โดยประมาณ) 100,000 บาท 
 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางลงพ้ืนที่ศึกษา 25,000 บาท 
 2. ค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคเอกสาร 15,000 บาท 
 3. ค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 25,000 บาท 
 4. ค่าใช้จ่ายในขัน้ตอนการออกแบบ 35,000 บาท 
 
การเสนอผลงาน 
 1. นําเสนอผลงานด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 2. ผลงานการออกแบบ 
  2.1 แบบผังต่างๆ เช่น พ้ืน ฝ้าเพดาน และงานระบบต่างๆ 
  2.2 แบบรูปด้าน รูปตัด และแบบขยาย 
  2.3 แบบทัศนียภาพภายในโครงการ 
 3. แบบจําลอง 
 4. เอกสารประกอบการศึกษาวิจัย 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. สามารถวิเคราะห์และนําเอาผลจากการศึกษาหีบห่อใบตองมาพัฒนาสู่การออกแบบ
ตกแต่งภายในศูนย์การออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดรูปแบบใหม่ที่ตอบสนองตอผู้ใช้ 
และมีความเหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน  
 2. เป็นแนวทางหรือต้นแบบของศูนย์การออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใน 
ประเทศและต่างประเทศ 
 3. เพ่ือเสริมสร้างเศรษฐกิจและรายได้ที่ย่ังยืนให้กับประชาชน รวมไปถึงการให้ความรู้
และความเข้าใจที่ถูกต้องในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
นิยามศัพท์ 
 หีบห่อ หรือบรรจุภัณฑ์ (Package) หมายถึง ผลิตภัณฑ์หรือสิ่งที่มีลีกษณะห่อหุ้ม 
รวบรวมสินค้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันหรือรักษาผลิตภัณฑ์ให้คงสภาพตลอดจนคุณภาพที่ตรงตาม
วัตถุประสงค์จากแหล่งผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค ทั้งน้ีอาจมีวัตถุประสงค์อ่ืนประกอบ เช่น เพ่ือเพ่ิมความ
สะดวกในการบรรจุ เพ่ือการรวบรวมสินค้าเป็นหมวดหมู่ เพ่ือการขนส่ง เป็นต้น 
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 ใบตอง หมายถึง ใบของต้นกล้วย มีลักษณะเป็นแผ่นเรียบ นุ่ม ด้านหน่ึงสีเขียวเข้มอีก
ด้านหน่ึงสีเขียวอ่อน แผ่นใบมีลักษณะเป็นเส้นยาวจากก้านกลางใบถึงขอบใบด้านนอกตลอดทั้งใบ มี
การนําเอาใบตองมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันของคนไทยต้ังแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น นํามา
ห่อเป็นภาชนะสําหรับใส่ขนมหรืออาหารต่างๆ  หรือนํามาสร้างสรรค์เป็นงานประดิษฐ์เพ่ือใช้ประกอบ
ในพิธีกรรมต่างๆ เป็นต้น 
 Eco Design หรือการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คือ วิธีการออกแบบอย่างครบ
วงจรเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติและหลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะทําลายสิ่งแวดล้อม โดยส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ 
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อันจะนําไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 
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บทที่ 2 
 

วรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้อง 
 

 หีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ เกิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะนําสิ่งของหรือผลิตภัณฑ์จากที่หน่ึงไป
ยังอีกที่หน่ึงโดยการป้องกันหรือรักษาสิ่งของน้ันให้คงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และใช้งานได้มากที่สุด
(อภิสิทธ์ิ ไล่ศัตรูไกล, พยูร โมสิกรัตน์ และมาลินี วิกรานต์, 2552)  
 วรัตต์ อินทสระ (2554) กล่าวว่า ในอดีตมนุษย์ล่าสัตว์ได้มักจะใช้หนังสัตว์ หรือใบไม้ห่อหุ้ม
สัตว์ที่ล่ามาได้เพ่ือป้องกันพวกแมลง แสงแดด และฝน นอกจากน้ีในการพกพาอาหารหรือวัตถุที่ต้องการ 
สิ่งที่ใช้ในการห่อหุ้มจะเป็น ใบไม้ เปลือกไม้ เปลือกหอย กระบอกไม้ กระเพาะสัตว์ หนังสัตว์ ฯลฯ เป็น
ต้น การรู้จักการแก้ปัญหาด้วยการนําเอาวัตถุดิบธรรมชาติมาเป็นอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนย้าย การกระทํา
ดังกล่าวจึงนับว่าเป็นที่มาของการบรรจุ ต่อมามนุษย์เริ่มรู้จักการประดิษฐ์ คิดค้นภาชนะบรรจุด้วยการ
ดัดแปลงคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุธรรมธรรมชาติ ให้มีรูปร่างและหน้าที่ใช้สอยเพ่ิมขึ้นน่ีเอง จึง
จัดว่าเป็นการออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้ังเดิม (Primitive Packaging Design) ที่มนุษย์ในสมัยก่อนได้
กระทําข้ึนตามสภาพการเรียนรู้และการค้นพบวัสดุในแต่ละยุค 
 คนไทยมีวิธีการนําเอาวัสดุธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ในการทําบรรจุภัณฑ์ต้ังแต่อดีต เช่น 
การใช้ใบตอง ใบตาล ทางมะพร้าว ใบเตย ฯลฯ มาคิดประดิษฐ์เป็นห่ออาหารแบบต่าง ๆ การจักสาน
ภาชนะต่าง ๆ จากไม้ไผ่ หวาย ต้นหญ้า ปอ ฯลฯ บรรจุภัณฑ์เหล่าน้ีมีรูปร่างลักษณะสวยงาม แปลก
ตา และสามารถสนองประโยชน์ได้อย่างดีในแต่ละกรณี เหมาะกับการบรรจุสิ่งของต่าง ๆ เช่น อาหาร
ทั้งที่เป็นของแห้งหรือมีนํ้า หรือสิ่งของที่ต้องการความปลอดภัยและความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
อ่ืนๆ (สินีนาถ เลิศไพรวัน, 2549) 
 ไม่ปรากฏหลักฐานท่ีแน่นชัดว่าหีบห่อใบตองมีมาต้ังแต่สมัยใด แต่หีบห่อใบตองน้ันเป็นภูมิ
ปัญญาที่สืบทอดต่อ ๆ กันมา แสดงถึงเอกลักษณ์ของชนชาติหรือท้องถิ่น เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถี
ชีวิตที่เรียบง่ายของคนไทย 
 สํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ (2543) ระบุว่า ใบตองเป็นใบไม้พ้ืนบ้านที่มีคุณค่า
นานัปการสู่วัฒนธรรมการกินอยู่ของคนไทย สืบสายวิถีไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน สะท้อนรูปแบบชีวิตที่
เรียบง่ายและจิตใจที่ละเอียดอ่อน และการสร้างสรรค์จากธรรมชาติ คนไทยรู้จักการนําใบตองมาห่อ
ขนมและอาหารด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะกับอาหารแต่ละชนิดแต่ละประเภทของการใช้งานมา
ต้ังแต่โบราณกาล จนกลายเป็นงานฝีมือที่ได้รับการสืบทอดสู่ลูกหลานจนถึงปัจจุบัน 
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 เช่นเดียวกันกับ วิบูลย์ ลี้สุวรรณ (2521) กล่าวว่า ชีวิตของคนไทยตั้งแต่อดีตนั้นมี

ความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย เคร่ืองอุปโภคบริโภคต่าง ๆ มักเป็นสิ่งที่ได้จากธรรมชาติ ซึ่งจะเห็นได้จาก

การนําอาหารไปรับประทานในเรือกสวนไร่นาที่ใช้ใบตองเป็นภาชนะห่อใส่อาหาร การเย็บใบตองเป็น

กระทงเพ่ือใช้แทนถ้วยชาม การใช้ใบตองสําหรับทํากระทงและห่ออาหารต่าง ๆ น้ันมีรูปร่างและขนาด

ต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ที่จะใช้ ซึ่งรูปแบบเหล่าน้ีเป็นลักษณะของการคิดออกแบบ สร้างสรรค์ จาก

วัสดุธรรมชาติที่เรียบง่ายของคนไทย 

 

ความสําคัญและประโยชน์ใช้สอยของหีบห่อใบตอง 

 ความสําคัญในเชิงบรรจุภัณฑ์ 

 มณีรัตน์ จันทนะผะลิน (2540) กล่าวว่า หีบห่อใบตองมีประโยชน์ทั้งในชีวิตประจําวัน 

โอกาสพิเศษ วัฒนธรรมและประเพณี ตลอดจนสามารถนํามาเป็นอาชีพได้อีกด้วย หีบห่อใบตองใช้ใส่

อาหาร ห่ออาหาร ห่อขนม ห่อของ ห่อผัก ห่อดอกไม้ ช่วยให้สดทนทาน และยังทําให้ขนมและอาหาร

สีสวยและมีกล่ินหอมชวนรับประทาน  

 ประโยชน์ของใบตองในขบวนการบรรจุและตกแต่งอาหารหรือขนม ดังน้ี  

 1. ทําหน้าที่บรรจุใส่ ได้แก่ ใส่หรือห่อขนม  

 2. ทําหน้าที่ปกป้องคุ้มครอง ได้แก่ ป้องกันไม่ให้ขนมเสียรูปทรง แตกหัก ไหลซึม  

 3. ทําหน้าที่รักษาคุณภาพอาหาร ได้แก่ ป้องกันความช้ืนจากภายนอก  

 4. ทําหน้าที่รักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การย่อยสลายได้ง่าย  

 5. ทําหน้าที่ส่งเสริมการขาย ได้แก่ หีบห่อใบตองที่ออกแบบสวยงามสามารถใช้เป็นสื่อ

โฆษณาได้ด้วยตนเอง  

 อภิสิทธ์ิ ไล่ศัตรูไกล, พยูร โมสิกรัตน์ และมาลินี วิกรานต์ (2552) กล่าวว่า หีบห่อใบตอง

เป็นหีบห่อที่ทํามาจากวัสดุธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ในการบรรจุหีบห่อ ดังน้ี 

 1 เพ่ือใช้ส่วนประกอบสําคัญในกระบวนการการปรุงอาหารให้สุก โดยทําหน้าที่เป็น

บรรจุภัณฑ์ที่รวบรวมอาหารให้คงรูป ไม่เสียรูปเมื่อผ่านความร้อน  

 2. เพ่ือให้อาหารคงรูปทรงตามความต้องการโดยการพับ จีบ โค้งงอ และความเหมาะสม

ของอาหารน้ัน ๆ  

 3. เพ่ือแต่งกลิ่นและรสชาติของอาหาร ทําให้อาหารชวนรับประทานมากข้ึน 

 4. เพ่ือความสะดวกในการนําพา หรือเคลื่อนย้ายอาหารจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค 

 5. เพ่ือป้องกันการปนเป้ือน หรือสิ่งสกปรกจากภายนอกโดยการห่อเป็นรูปต่าง ๆ  
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 ฉลาดชาย รมิตานนท์ (2534) ได้กล่าวเพ่ิมเติมไว้ว่า หีบห่อใบตองนอกจากความสะดวก
เพ่ือการนําพาอาหารจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคแล้ว ยังมีบทบาทสําคัญในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของเทคนิคใน
การถนอม เก็บรักษา และปรุงอาหารด้วย เช่น ถั่วเน่า เป็นอาหารของภาคเหนือ โดยการนําถั่วเหลือง
ไปหมักแล้วห่อด้วยใบตอง นอกจากน้ันยังมีแหนม ซึ่งห่อด้วยใบตองให้แน่นแล้วมัดด้วยเชือกหรือตอก 
เพ่ือไม่ให้เหลือช่องว่างและอากาศน้อยที่สุด เน้ือหมูที่ใส่เครื่องปรุงและห่อไว้จะได้ไม่เน่า และเกิด
ปฎิกิริยาเคมีทําให้มีรสเปร้ียว  
 ความสําคัญในเชิงวิถีชีวิต 
 ขวัญจิต ชนัมพร (2533) กล่าวว่า หีบห่อใบตองเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจําวันของคนไทย
ในอดีต เป็นสัญลักษณ์แห่งความเรียบง่ายที่ปรากฏชัดเจนในวิถีชีวิตของคนไทย เป็นการนําเอาวัตถุดิบ
จากธรรมชาติที่มีอยู่ใกล้ตัวมาใช้ประโยชน์อย่างเรียบง่าย 
 สํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ (2543) ระบุว่า หีบห่อใบตองเป็นส่วนหน่ึงของ
วัฒนธรรมการกินอยู่ของคนไทย สะท้อนถึงรูปแบบชีวิตที่เรียบง่าย จิตใจที่ละเอียดอ่อน ไม่เพียงแต่
แฝงความเรียบง่าย และความสวยงามเท่าน้ัน ยังมีประโยชน์ใช้สอยท่ีเหมาะสมแสดงถึงความชาญ
ฉลาดของคนไทยในการสร้างสรรค์และการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ คนไทยรู้จักการนําใบตองมาห่อ
ขนมและอาหารด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะกับอาหารแต่ละชนิดแต่ละประเภทของการใช้งาน จน
กลายเป็นงานฝีมือที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึง 
 ยุคล เกตุรุ่ง และศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ (2551) กล่าวว่า การนําใบตองมาห่ออาหาร
หรือขนมด้วยวิธีการท่ีหลากหลายน้ัน เป็นการสะท้อนภูมิปัญญาที่แสดงถึงชีวิตแห่งความเรียบง่าย 
การรู้จักผสมผสาน และการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติของคนไทย 
 พรยุพรรณ พรสุขสวัสด์ิ (2547) กล่าวเพ่ิมเติมว่า การนําใบตองมาห่ออาหารนั้นคือการ
ดํารงชีวิตอยู่กับธรรมชาติ โดยเน้นความกลมกลืนในรูปแบบของการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกัน ความเป็นอยู่
ภายใต้กรอบของการรับและการให้อย่างเหมาะสม หีบห่อใบตองน้ันเป็นสิ่งที่ได้ดัดแปลงมาจาก
ธรรมชาติ ล้วนแล้วแต่จะมีการนําไปใช้ให้เหมาะสม และมีความสมดุลกับธรรมชาติ เป็นงานฝีมือที่บ่ง
บอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ไทย สะท้อนให้เห็นถึงความช่างคิดและประดิษฐ์ของคนไทยอันสวยงามท่ี
ทรงคุณค่า 
 ความสําคัญในเชิงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 มณีรัตน์ จันทนะผะลิน (2540) กล่าวว่า หีบห่อใบตอง หลังจากที่ใช้ประโยชน์แล้วก็ไม่
เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งสะดวกและปลอดภัยในการกําจัด  
 ยุคล เกตุรุ่ง และ ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ (2551) กล่าวว่า การนําใบตองมาห่ออาหาร
หรือขนมเป็นการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ รามไปถึงเป็นการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มาจาก
ธรรมชาติ เป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ง่าย และปลอดภัยสําหรับอาหารและมีราคาถูก 
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 เช่นเดียวกันกับ ขวัญจิต ชนัมพร (2533) กล่าวว่า ใบตองที่ใช้ทําหีบห่อน้ันเป็นผลผลิตที่
ธรรมชาติสร้างมาพร้อมกับกระบวนย่อยสลาย ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษที่
มนุษย์ไม่สามารถเลียนแบบได้ วัสดุสังเคราะห์ต่าง ๆ ล้วนแต่เป็นขยะย่อยสลายยาก เมื่อเปลี่ยนสภาพ
จากเดิมก็จะแปรเป็นสารพิษตกค้างอยู่บนโลก หากสะสมนานก็จะกลายเป็นปัญหามลภาวะเป็นพิษ 
ไม่เหมือนกับใบตองที่เป็นวัสดุจากธรรมชาติ 
 ประพิม บริสุทธ์ิ (2553) กล่าวเพ่ิมเติมว่า หีบห่อใบตองหลังจากที่ใช้ประโยชน์แล้ว
สามารถเป็นวัสดุที่สามารถนํามาใช้ทําปุ๋ยหมักได้ ย่อยสลายได้ง่าย รวดเร็ว ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยใช้เวลาย่อยสลายประมาณ 14 วัน ไม่เหมือนกับบรรจุภัณฑ์ที่ทํามาจากวัสดุสังเคราะห์
ที่ใช้ระยะเวลานานในการย่อยสลายและยังมีสารพิษปนเป้ือนอีกด้วย 
 
รูปแบบของหีบห่อใบตอง 
 อภิสิทธ์ิ ไล่ศัตรูไกล, พยูร โมสิกรัตน์ และมาลินี วิกรานต์ (2552) กล่าวว่า หีบห่อใบตอง
เป็นหีบห่อที่ทํามาจากวัสดุธรรมชาติเป็นการทําที่สืบทอดจากอดีตจนถึงปัจจุบันโดยไม่มีการเปล่ียน 
แปลงรูปแบบและโครงสร้างของหีบห่อจากเดิม แต่มีหีบห่อใบตองบางประเภทที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิมเพ่ือประโยชน์ในการขาย หรือ การขนส่ง ด้วยความหลากหลายของหีบห่อใบตองสามารถแบ่ง
รูปแบบของหีบห่อได้เป็น 2 ประเภท ใหญ่ ๆ คือ ประเภทห่อ และ ประเภทรองรับ 
 หีบห่อใบตองประเภทห่อ 
 อาหารหรือขนมหลาย ๆ ชนิดจะใช้หีบห่อใบตองเพ่ือป้องกันสิ่งสกปรกและความเสียหาย 
เพ่ือช่วยในการนําพาอาหารหรือขนมไปยังผู้บริโภคได้โดยยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์และคงเดิม ซึ่งมี
วิธีการห่ออย่างง่าย ๆ ไม่ยุ่งยากซับซ้อนนัก เพียงแต่เอาใบตองมารองรับอาหารหรือขนม แล้วห่อปิด
อาหารน้ันให้มิดชิดเพ่ือสะดวกในการนําพาออกไปสู่ผู้บริโภค เช่น การใช้ใบตองห่อผัดไทย เป็นต้น 
 นอกจากน้ียังมีอาหารและขนมเป็นจํานวนมากที่มีขั้นตอนปรุงโดยต้องห่ออาหารด้วย
ใบตองให้มิดชิดก่อนนําไปปรุงให้สุก ใบตองที่ใช้ห่อจะผ่านความร้อนและสุกไปพร้อมกันกับอาหารโดย
ไม่ทําความเสียหายใด ๆ ให้กับอาหาร อาจช่วยให้มีกลิ่นหอมและน่ารับประทานมากข้ึน กลิ่นหอมของ
ใบตองที่ใช้ห่ออาหารแล้วนําไปน่ึง ป้ิง หรือ ย่าง คุณสมบัติน้ีที่ผู้ผลิตแล้ผู้บริโภคเห็นว่าเป็นเสน่ห์อย่าง
หน่ึงของใบตอง ซึ่งวัสดุอ่ืนไม่สามารถให้กลิ่นหอมเช่นน้ีได้ ด้วยเหตุผลข้างต้นเป็นผลทําให้ผู้ผลิตเห็น
ว่าใบตองเหมาะสมในการนํามาห่ออาหารซึ่งเป็นวัสดุจากธรรมชาติ โดยมีการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ
ชนิดอาหาร กรรมวิธีการปรุง และวิธีการห่อซึ่งมีรูปแบบที่ต่างกัน การนําใบตองมาทําหีบห่ออาหาร
และขนมน้ัน นอกจากจะห่อหุ้มเพ่ือป้องกันสิ่งสกปรกและความเสียหาย หรือผ่านกรรมวิธีการปรุงให้
สุกอันจะช่วยการนําพาอาหารไปยังผู้บริโภคได้อย่างปลอดภัยแล้ว หีบห่อที่สวยงามและแปลกตายัง
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ช่วยให้อาหารแลดูน่ารับประทานย่ิงข้ึน อันเป็นการช่วยส่งเสริมการขายได้อีกทางหนึ่งด้วย โดย
รูปแบบของห่อใบตองสามารถจําแนกตามรูปทรงของหีบห่อได้ดังน้ี 
 1. ห่อสวม เป็นการห่อที่ง่ายที่สุด สะดวกรวดเร็ว แบบช่ัวคราว ไม่พิถีพิถัน นิยมใช้ห่อ
ขนมหรืออาหารจํานวนน้อย ๆ นิยมใช้ห่อขนม พืชผักผลไม้ หรือดอกไม้ขนาดเล็ก เพ่ือเก็บรักษาไว้
ก่อนนํามาใช้งาน เช่น การห่อพริกขี้หนู (บุษกร เข่งเจริญ, 2549) มีลักษณะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยม 
โดยมีฐานเป็นวงรีหรือสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดเพ่ือรองรับอาหาร มีผนังด้านข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมจับ
สวมเข้าหากันแล้วกลัดด้วยไม้กลัดบนยอดเพ่ือกันไม่ให้อาหารหกหรือไหลออกมาภายนอก 
 

 
 
ภาพที่ 1 หีบห่อใบตองแบบห่อสวม 
ที่มา: บุษกร เข่งเจริญ, บรรจุภัณฑ์จากใบตองและใบเตย: อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สืบทอดภูมิปัญญา
ไทย (กรุงเทพฯ: เพชรกะรัต, 2549). 
 
 2. ห่อรูปทรงพีระมิด  
  2.1 ห่อทรงเต้ียหรือทรงนาง เป็นการห่อที่คุ้นตาและยังคงมีให้เห็นได้ง่ายที่สุดแบบ
หน่ึง ซึ่งการห่อแบบน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือให้ขนมหรือ อาหารมีรูปทรงและอยู่กับที่ เป็นการใช้ใบตองเป็น
ลักษณะแผ่นยาวใส่อาหารและห่อให้เป็นทรงสามเหล่ียม กลัดปิดด้วยไม้กลัด เรียกการห่อลักษณะน้ีว่า 
ห่อทรงเต้ีย หรือ ทรงนาง  
   โครงสร้างของหีบห่อเกิดจากพ้ืนและมุมทั้ง 4 มุมที่มีผนังหนาเป็น 3 ช้ัน ซึ่งเกิด
จากการพับทบจีบทําให้หีบห่อมีความแข็งแรงมากข้ึน (อภิสิทธ์ิ ไล่ศัตรูไกล, พยูร โมสิกรัตน์ และมาลินี 
วิกรานต์, 2552) มีลักษณะคล้ายรูปทรงพีระมิดมียอดแหลมฐานสี่เหลี่ยม ส่วนฐานและผนังขอบ
ด้านข้างซึ่งเกิดจากใบตองแผ่นเดียวกันน้ันจะสามารถรองรับอาหารหรือขนมที่มีนํ้าไม่ให้รั่วไหลออกมา
ได้ ส่วนยอดของห่อที่พับขึ้นไปซ้อนกันเป็นยอดแหลมจะกลัดปิดด้วยไม้กลัด มีทั้งแบบไม่คาดเต่ียวและ
คาดเต่ียว การคาดเต่ียวน้ันอาศัยประโยชน์ไว้ช่วยอุ้มอาหารหรือขนมให้ได้รูปทรงไม่ยุบตัว  
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 นอกจากนั้น เต่ียวยังช่วยให้ดูสวยงาม หยิบได้สะดวก และสามารถแยกชนิดของที่อยู่ใน
ห่อน้ันด้วย (สํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, 2543) การห่อทรงเต้ียน้ีใช้ห่ออาหารท่ีปรุงสุก
เรียบร้อยแล้วเพ่ือการนําพาไปยังผู้บริโภค เช่น ข้าวเหนียวมูนหน้าต่าง ๆ ขนมที่ทําใส่ถาดแล้วตัดเป็น
ช้ินสี่เหลี่ยม นอกจากน้ันยังใช้ห่ออาหารเพ่ือนําไปน่ึงในรังถึงให้สุก ซึ่งเป็นขั้นตอนหน่ึงของการปรุง
อาหาร การห่อมักใช้ใบตองตานีสดห่ออาหารท่ีปรุงสุกแล้ว และใบตองนํ้าว้าห่ออาหารท่ีจะนําไปทําให้
สุก ผู้ผลิตจะเตรียมใบตองไว้สําหรับห่อโดยฉีกใบตองเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า เจียนปลายใบให้
เรียบร้อย เช็ดให้สะอาด แล้วจึงทําการห่ออาหารในทันทีเมื่อมีการซื้อขาย และทําสัญลักษณ์ด้วยการ
คาดเต่ียวหรือการใช้ไม้กลัดเพ่ือจําแนกอาหารแต่ละชนิด 
 

 
 
ภาพที่ 2 หีบห่อใบตองรูปทรงพีระมิด 
ที่มา: บุษกร เข่งเจริญ, บรรจุภัณฑ์จากใบตองและใบเตย: อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สืบทอดภูมิปัญญา
ไทย (กรุงเทพฯ: เพชรกะรัต, 2549). 
 
  2.2 ห่อทรงสูงหรือทรงพระ คล้ายกันกับการห่อทรงเต้ีย แต่เจียนปลายใบตองให้มี
ลักษณะเพรียวแหลมกว่า ห่อทรงสูงมีลักษณะสูงเพรียวและมักจะคาดด้วยเต่ียว เพ่ือบังคับชายใบตอง
ทั้งสองด้านไม่ให้เปิดออก มีประโยชน์ในการช่วยรับนํ้าหนัก ป้องกันอาหารล้นออกมา สะดวกในการ
หยิบจับ และเพ่ือเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงสิ่งที่อยู่ภายในหีบห่อ ยกตัวอย่างเช่น เต่ียวใบตองคาดหีบ
ห่อของห่อหมกมักนิยมตัดปลายในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ปลายตรง ปลายแหลม ปลายเฉียง เพ่ือบอกว่า
แต่ละห่อใส่ผักชนิดใดบ้างหรือใช้ปลาอะไรเป็นส่วนประกอบ ขนาดความกว้างของเต่ียวจะขึ้นอยู่กับ
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ขนาดของหีบห่อ ถ้าขนาดหีบห่อใหญ่ ตัวเต่ียวก็จะมีขนาดกว้างเพ่ือช่วยรัดห่อให้ทรงรูปได้ดีนอกจาก
เต่ียวใบตองแล้วยังพบใบมะพร้าว และใบจากเป็นเต่ียวคาดหีบห่อใบตองทรงสูงด้วย ข้อดีของเต่ียว
ใบตอง คือ มีความกว้างมากแต่ความยาวจํากัดบางคร้ังจึงต้องใช้วิธีต่อ 2 ช้ิน ส่วนใบมะพร้าวและใบ
จากน้ันข้อดี คือ ยาว แต่มีความกว้างจํากัดกว่าใบตอง อาหารที่ห่อทรงสูงส่วนใหญ่มักจะต้องนําไปน่ึง
ให้สุก เช่น ห่อหมก ขนมสอดไส้ หรือเป็นอาหารที่มีนํ้าปนอยู่ด้วย เช่น ข้าวหมาก ห่อทรงสูงแบบน้ีใน
ลักษณะน้ีแม้จะน่ึงจนใบตองสุกไปพร้อมกับอาหาร ห่อก็ยังต้ังอยู่ทรงเหมือนกับก่อนน่ึง ทําให้ห่อดู
สวยงามน่าซื้อมากข้ึน 
 

 
 
ภาพที่ 3 หีบห่อใบตองแบบห่อทรงสูงหรือทรงพระ 
ที่มา: ณรงค์ชัย อัครเศรณี, เศรษฐกิจสร้างสรรค์ แท้จริงคอือะไร, เข้าถึงเมื่อ 5 มิถุนายน 2555, 
เข้าถึงได้จาก http://creativeokmd.com/articles/1/84/n-a 
 
  2.3 ทรงพีระมิด คือ การห่อขนมเทียน เป็นขนมอีกอย่างหน่ึงที่มักห่อในลักษณะน้ี
โดยใช้ใบตองพับให้เป็นทรงสามเหลี่ยมพีระมิด ซึ่งต้องใช้ความพิถีพิถันในการห่อมากพอสมควรจึงจะ
ทําให้ขนมเทียนดูสวยน่ารับประทาน ก่อนที่จะห่อน้ันจะทาน้ํามันลงบนแผ่นใบตองเพ่ือเวลาขนมสุกจะ
ได้ไม่ติดห่อ หลังจากนําขนมไปนึ่งหรือปรุงสุกแล้วขนมก็สามารถทรงรูปได้ด้วยตัวเอง หีบห่อทําหน้าที่
รักษารูปทรงของอาหารภายในและเป็นเปลือกห่อหุ้มอาหาร มีทั้งแบบสอดชายและพับชาย แต่ส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสอดชายเพราะสะดวกในการนําพาและการบริโภค 

http://creativeokmd.com/articles/1/84/n-a�
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ภาพที่ 4 ขนมเทียนห่อด้วยใบตองรูปทรงสามเหลี่ยมพีระมิด 
ที่มา: เนเวอร์แลนด์, ขนมเทียน, เข้าถึงเมื่อ 5 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก http://www.bloggang. 
com/viewdiary.php?id=imaginer&month=01-2012&date=27&group=9&gblog=189 
 
 3. ห่อรูปทรงสามเหลี่ยม เป็นการใช้ใบตองสดห่อม้วนหรือพับอาหารให้มิดชิดเพ่ือนําไป
ปรุงสุกทั้งน่ึง ต้ม และปิ้งย่าง โดยเป็นการห่อเพ่ือบังคับให้เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบต่าง ๆ คือ ทรงกรวย
แบน และทรงสามเหลี่ยมแบน อาหารท่ีห่อม้วนหรือพับเป็นรูปสามเหลี่ยมมักจะต้องนําไปทําให้ให้สุก  
  3.1 ทรงกรวยแบน เช่น ข้าวเหนียวป้ิง  
 

 
 
ภาพที่ 5 ข้าวเหนียวป้ิงห่อด้วยใบตองทรงกรวยแบนกลัดด้วยไม้กลัด 
ที่มา: Maew-Tua-Lek, เชียงของ จังหวัดเชียงราย...เมืองที่ไม่ควรพลาดในการไปเยือน, เข้าถึงเมื่อ 
5 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=maew-tua-
lek&month=08-2011&date=21&group=1&gblog=51 
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 การห่อทรงกรวยแบนน้ันเป็นการห่อใบตองด้วยการม้วนเป็นรูปทรงกรวย จากน้ันพับปาก
กรวยให้เรียบร้อยแล้วกลัดปิดด้วยไม้กลัด เมื่อบรรจุอาหารหรือข้าวเหนียวแล้วจะบีบให้กรวยแบนลง 
การทําให้แบนเพ่ือประโยชน์ในการป้ิง สามารถกลับอาหารได้สะดวกทั้ง 2 ด้าน เพ่ือทําให้สุกสม่ําเสมอ
รูปทรงกรวยมีความแข็งแรงมาก ความตึงผิวของห่อกระจายได้สม่ําเสมอ การไหลซึมของอาหาร
ออกมานอกห่อแทบจะไม่พบ นอกจากนั้นเส้นใยของใบตองเป็นแนวทแยงกับห่อจึงทําให้ไม่แตกหรือ
ฉีกขาดง่าย 
  3.2 ทรงสามเหลี่ยมแบน เช่น ขนมข้าวต้มนํ้าวุ้นที่นําข้าวเหนียวมาห่อด้วยใบตองโดย
เป็นรูปสามเหลี่ยมแบนโดยการพับหรือม้วนใบตองให้แน่นจนหมดใบ แล้วกลัดด้วยไม้กลัด จากนั้นจึง
นําไปต้ม การห่อจึงควรเป็นควรห่อให้แน่นเพ่ือทําให้หีบห่อได้รูปทรงที่สวยงาม และป้องกันนํ้าเข้า 
เน่ืองจากต้องใช้เวลานานในการต้ม ถ้านํ้าเข้ามาในตัวหีบห่อจะทําให้ข้าวเหนียวแฉะไม่น่ารับประทาน
และบูดง่าย 
 

 
 
ภาพที่ 6 ข้าวต้มน้ําวุ้นห่อด้วยใบตองรูปสามเหลี่ยมแบน 
ที่มา: ตัวใหญ่ ใจดี, ของหวาน ๆ วันร้อน ๆ ข้าวต้มน้ําวุ้น, เข้าถึงเมื่อ 5 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก 
http://www.photogangs.com/webboard/index.php?s=689336a4f1e6504a8c1490420fd1
29f3&showtopic=16612&st=0&p=358041&#entry358 
 
 4. แบบห่อตามทางยาว  
  4.1 ห่อแบนแบบพับหัวท้าย เป็นการห่ออาหารโดยการพับหรือม้วนเป็นรูปสี่เหลี่ยม
แบน ใช้ได้ทั้งใบตองสด และใบตองแห้ง เป็นการห่อที่ง่าย โดยนําใบตองมาพับด้านซ้ายและขวา หรือ
ม้วนตามแนวยาวเข้าหากันแล้วพับหัวท้าย อาจกลัดปิดด้วยไม้กลัดหรือมัดด้วยเชือกหรือตอกเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้อาหารล้นออกมา เพ่ือสะดวกในการพกพาและการรับประทาน ขนมท่ีห่อมีนํ้าหนักจะ
ช่วยกดทับตัวห่อไม่ให้หลุด เช่น ข้าว ข้าวเหนียวกวน เป็นต้น  
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ภาพที่ 7 ห่ออาหารด้วยการพับหัวท้ายเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบนและมัดด้วยตอก 
ที่มา: ใบตอง-แก้วน้ํา-ปุ๋ยหมัก-แปลงผัก-จักรยาน…ที่บ้านวังน้ําขาว, เข้าถึงเมื่อ 5 มิถุนายน 2555, 
เข้าถึงได้จาก 2http://myfreezer.wordpress.com/2009/10/25/role_model-11/ 
 

 
 
ภาพที่ 8 ข้าวเหนียวกวนพับหัวท้ายด้วยใบตองแห้ง 
ที่มา: เครือข่ายข้อมูลกาญจนาภิเษก, อาหาร สุราษฎร์ธานี, เข้าถึงเมื่อ 5 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้
จาก http://kanchanapisek.or.th/oncc-cgi/text.cgi?no=6930 
 
  4.2 ห่อแบนแบบกลัดหัวท้าย ใช้ห่ออาหารเพ่ือนําไปปรุงสุก ส่วนใหญ่จะนําไปป้ิงหรือ
ย่าง มีลักษณะเป็นท่อนกลมยาว หรือแท่งสี่เหลี่ยมแบนยาว โดยการม้วนหรือพับใบตองตามแนวยาว
เข้าหากัน มีไม้กลัดหัวท้ายเพ่ือกลัดตัวห่อและช่วยในการแกะอาหารเมื่อบริโภค มีทั้งประเภทแบบพับ
หัวท้ายแล้วกลัด แบบพับจีบปลายหัวท้ายแล้วกลัดโดยให้ปลายห่อแต่ละด้านเกยกันก่อนแล้วจึงกลัด
ด้วยไม้กลัด ซึ่งทั้งสองรูปแบบนั้นต้องการเก็บรักษารสชาติอาหารและนํ้าให้อยู่กับตัวอาหาร รวมไปถึง
ป้องกันไม่ให้ไหลออกมาด้านนอก และแบบไม่พับหัวท้ายแล้วกลัด จะมีลักษณะห่อแบบมีพ้ืนที่ในการ
สัมผัสความร้อนทั้งสองด้าน อาหารจะสุกง่ายเน่ืองจากปลายจะปล่อยให้นํ้าระเหยออกมาง่าย 
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ภาพที่ 9 ข้าวเหนียวป้ิงห่อแบนแบบไม่พับหัวท้ายแล้วกลัด และแบบจีบปลายแล้วกลัด 
 (ถ่ายภาพโดย มาลินี ทวีศรี ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อ 5 มิถุนายน 2556) 
 
  4.3 ห่อรูปทรงป้ันหยาหรือทรงปริซึม เป็นการห่ออาหารด้วยวิธีการม้วนให้มีลักษณะ
เป็นท่อนยาว ให้แน่นและมิดชิดตามยาว เพ่ือนําไปปรุงสุกทั้งน่ึง ต้ม และป้ิงย่าง เช่น ข้าวต้มผัดหรือ
ข้าวต้มมัด แล้วจีบชายทั้งสองด้านให้เป็นมุม แล้วพับปลายลงมาด้านล่างจึงทําให้หัวและท้ายเกิดเป็น
มุมแหลมรูปสามเหลี่ยม โดยฐานจะเป็นสี่เหลี่ยมแบน ด้านบนจะโค้งนูน เหมือนสามเหลี่ยมปริซึม 
ขนมที่ห่อมีนํ้าหนักจะช่วยกดทับตัวห่อไม่ให้หลุด ใช้ได้ทั้งน่ึงและป้ิง 
 

 
 
ภาพที่ 10 ข้าวต้มผัดที่ห่อแบบตามยาวเป็นทรงป้ันหยาหรือทรงปริซึม 
ที่มา: secreate, ข้าวต้มมัด ข้าวต้มผัด ต่างกันตรงไหน..ไม่รู้ รู้แต่ว่าอยากทํา, เข้าถึงเมือ่ 15 มถินุายน 
2555, เข้าถึงได้จาก http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=secreate&month=25-
11-2012&group=9&gblog=2 
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ภาพที่ 11 ข้าวต้มมัดห่อแบบตามยาวเป็นทรงป้ันหยาหรือทรงปริซึมนํามาประกบกันแล้วมัดด้วยตอก  
ที่มา: ศิวิมล ชาวดร, ขนมไทย, เข้าถึงเมื่อ 15 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก http://std09788. 
wordpress.com/ 
 
  4.4 ห่อม้วนหรือพันเป็นท่อนยาว เป็นการห่ออาหารด้วยวิธีการม้วนหรือพันให้มี
ลักษณะเป็นท่อนกลมยาว ใบตองที่ใช้ห่อใช้ได้ทั้งใบตองสดห่อม้วนและพันอาหารให้มิดชิดเพ่ือนําไป
ปรุงสุกทั้งน่ึง ต้ม และป้ิงย่าง เช่น หมูยอ แหนม เป็นต้น และใบตองแห้ง เช่น กาละแม บุหรี่มวน
ใบตองแห้ง เป็นต้น บางห่ออาจมัดด้วยเชือกหรือตอกเพ่ือป้องกันไม่ให้อาหารล้นออกมา และสะดวก
ในการนําพาไปสู่ผู้บริโภค  
 

 
 
ภาพที่ 12 หมูยอห่อด้วยการม้วนใบตอง 
ที่มา: หมูยอใบตอง, เข้าถึงเมื่อ 15 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก http://www.หมูยอ.net/page. 
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ภาพที่ 13 บุหรี่มวนใบตองแห้ง 
ที่มา: CHIANGMAI MAGAZINE, บูรีต๋องจ่อ (บุหรี่ตองจ่อ) หรือบุหรี่ขีโ้ย Banana leaf Cigarate, 
เข้าถึงเมื่อ 5 สิงหาคม 2556, เข้าถึงได้จาก http://informationchiangmai.blogspot.com/p/ 
blog-page _9706.html 
 
 5. ห่อพับหัวท้ายเปิดช่องตรงกลาง  
  แสดงให้เห็นเน้ืออาหารหรือขนมดูน่ารับประทานช่วยในการถ่ายเทของอากาศ หรือ
เป็นประโยชน์ต่อการขายมากขึ้น ใช้ทั้งห่ออาหารที่ปรุงสุกแล้ว และอาหารที่ต้องนําไปปรุงสุก 
โครงสร้างของห่อเกิดจากผนังด้านข้างของห่อที่โอบอาหารไว้เปิดช่องกลาง ปลายหัวท้ายพับลงโดยให้
นํ้าหนักของอาหารกดทับไว้  
 

 
 
ภาพที่ 14 ข้าวเหนียวมูนหน้าต่าง ๆ ห่อในลักษณะเปิดให้เห็นอาหารที่อยู่ภายใน 
ที่มา: Jeeranun Tansakul, ร้าน แก้วใจเบเกอรี่, เข้าถึงเมื่อ 5 สิงหาคม 2556, เข้าถึงได้จาก 
http://www.wongnai.com 

http://informationchiangmai.blogspot.com/�
http://www.wongnai.com/users/956e8c004efa47748b1711ef764fb31a�
http://www.wongnai.com/restaurants/37587zY-%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88�
http://www.wongnai.com/restaurants/37587zY-%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88/photos/710deda4783346fab4c691effac0e16b�
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 หีบห่อใบตองประเภทรองรับ 
 หีบห่อใบตองประเภทรองรับ คือ ลักษณะหีบห่อที่ใช้ใบตองมาตัดเย็บทําเป็นรูปทรงต่าง ๆ 
ใช้รองรับอาหารหลาย ๆ รูปแบบทั้งที่ปรุงสุกแล้ว หรือรองรับอาหารน้ันไปหุงต้ม มีประโยชน์เพ่ือการ
นําพา และเพ่ือป้องกันสิ่งสกปรกหรือความเสียหายใด ๆ รวมถึงการทําให้อาหารดูสวยงามและยังมี
กลิ่นหอมน่ารับประทานมากขึ้น (มณีรัตน์ จันทนะผะลิน, 2540) ใช้ใบตองท้ังใบตองสดและใบตอง
แห้ง โดยรูปแบบของหีบห่อใบตองประเภทรองรับสามารถจําแนกตามรูปทรงของหีบห่อได้ดังน้ี 
 1. กระทงมุมเดียว เป็นการใช้ใบตองมาเย็บอย่างง่ายโดยจับเป็นมุม เย็บด้วยไม้กลัดเพียง
มุมเดียว โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 
  1.1 กระทงมุมเดียวไม่ดุนก้น เป็นการใช้ใบตองมาเย็บโดยจับเป็นมุมเย็บด้วยไม้กลัด
เพียงมุมเดียว นิยมใช้สําหรับเก็บอาหารที่ปรุงสุกแล้วที่ไม่เป็นนํ้าหรือของเหลวและผักผลไม้ขนาดเล็ก 
ปริมาณและนํ้าหนักไม่มาก ช่ัวคราวก่อนนําไปใช้ เช่น พริกขี้หนู ดอกขจร เป็นต้น โครงสร้างของ
กระทงเป็นรูปทรงกรวยต้ืน ปากบาน 
 

 
 
ภาพที่ 15 ดอกขจรใส่กระทงใบตองมุมเดียวไม่ดุนก้น 
ที่มา: บุษกร เข่งเจริญ, บรรจุภัณฑ์จากใบตองและใบเตย: อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สืบทอดภูมิปัญญา
ไทย (กรุงเทพฯ: เพชรกะรัต, 2549). 
 
 2. กระทงมุมเดียวดุนก้น เป็นการใช้ใบตองมาเย็บโดยจับเป็นมุม เย็บด้วยไม้กลัดเพียง
มุมเดียว มีลักษณะเป็นทรงกรวยต้ืน ปากบาน ก้นเว้าเป็นมุมแหลมสูงเกือบเท่าขอบกระทง ซึ่งเป็นภูมิ
ปัญญาอย่างหน่ึงของคนไทยที่ประดิษฐ์ภาชนะขึ้นมาเพ่ือใส่อาหารหรือสิ่งของแล้วทําให้สิ่งของน้ันพูน
ขึ้นหรือดูมีจํานวนมากข้ึน และสามารถช่วยให้กระทงวางได้อย่างมั่นคงไม่เอียงและล้มง่าย รวมไปถึง
สะดวกต่อการรับประทานอาหารที่อยู่ในกระทง นิยมใช้สําหรับใส่ขนมต่าง ๆ เช่น ขนมต้ม ขนมมัน 
ขนมตะโก้ เป็นต้น 
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ภาพที่ 16 ขนมต้มใส่กระทงใบตองมุมเดียวดุนก้น 
ที่มา: บุษกร เข่งเจริญ, บรรจุภัณฑ์จากใบตองและใบเตย: อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สืบทอดภูมิปัญญา
ไทย (กรุงเทพฯ: เพชรกะรัต, 2549). 
 
 2. กระทง 2 มุม เป็นกระทงทรงสี่เหลี่ยมมีหลายขนาด เป็นการใช้ใบตองมาเย็บโดยจับ
เป็นมุมแล้วเย็บด้วยไม้กลัด 2 มุม โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 
  2.1 กระทง 2 มุมท้องแบน มีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมคล้ายเรือแจว ใช้ใส่อาหาร 
หรือขนมแห้ง หรือขนมที่มีนํ้าขลุกขลิกได้ เช่น ขนมกล้วย ขนมตาล กระทงจะช่วยให้มองเห็นอาหาร
ได้สวยงามและน่ารับประทานย่ิงขึ้น โครงสร้างและความแข็งแรงของกระทงเกิดจากความหนาของ
ใบตองที่วางซ้อนกัน 2 ช้ัน และส่วนที่เป็นรอยพับจีบที่ซ้อนกันถึง 3 ช้ัน รวมผนังความหนาของด้าน
หัวท้ายเท่ากับใบตอง 6 ช้ัน เพ่ิมความแข็งแรงทําให้ขอบกระทงทรงรูปได้ดี 
 

 
 
ภาพที่ 17 ขนมตาลใส่กระทงใบตอง 2 มุมท้องแบน 
ที่มา: บุษกร เข่งเจริญ, บรรจุภัณฑ์จากใบตองและใบเตย: อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สืบทอดภูมิปัญญา
ไทย (กรุงเทพฯ: เพชรกะรัต, 2549). 
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  2.2 กระทง 2 มุมดุนก้น มีคุณสมบัติเหมือนกับกระทงมุมเดียวดุนก้น สําหรับใส่ของ
เล็ก ๆ น้อย ๆ หรือใส่อาหารหรือขนมที่มีนํ้าหนักเบา เน่ืองจากกระทง 2 มุมดุนก้นจะมีลักษณะยาว 
รวมถึงผนังทั้ง 2 ด้านไม่มีความแข็งแรงมากพอ จึงมีความบอบบางกว่ากระทงมุมเดียวดุนก้น และ
กระทง 2 มุมท้องแบน 

 
 
ภาพที่ 18 ขนมอาลัวใส่กระทงใบตอง 2 มุมดุนก้น 
ที่มา: บุษกร เข่งเจริญ, บรรจุภัณฑ์จากใบตองและใบเตย: อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สืบทอดภูมิปัญญา
ไทย (กรุงเทพฯ: เพชรกะรัต, 2549). 
 
 3. กระทง 3 มุม เป็นกระทงใช้ใบตองมาเย็บโดยจับเป็นมุมแล้วเย็บด้วยไม้กลัด 3 มุม 
การทํากระทง 3 มุมน้ันควรกะระยะในการจับมุมให้พอดีจึงจะได้มุมที่เท่ากันและเป็นรูปทรงที่สวยงาม
สามารถใส่อาหารหรือขนมได้ 
 

 
 

ภาพที่ 19 กระทงใบตอง 3 มุม  
ที่มา: บุษกร เข่งเจริญ, บรรจุภัณฑ์จากใบตองและใบเตย: อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สืบทอดภูมิปัญญา
ไทย (กรุงเทพฯ: เพชรกะรัต, 2549). 
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 4. กระทง 4 มุม  เป็นกระทงที่นิยมใช้กันทั่วไป เพราะสามารถทําได้ง่ายและสามารถใส่
ได้ทั้งอาหารแห้ง อาหารท่ีเป็นนํ้า และขนมต่าง ๆ กระทง 4 มุมเป็นกระทงใช้ใบตองมาเย็บโดยจับเป็น
มุมแล้วเย็บด้วยไม้กลัด 4 มุม รูปทรงที่ได้ตรงปากจะเป็นวงกลม ส่วนฐานจะเป็นมุม 4 มุม คล้าย
สี่เหลี่ยม ใช้ใบตองทั้งใบตองสดและใบตองแห้ง ถ้าเป็นใบตองแห้งจะต้องใช้ใบตอง 2 ช้ิน ซ้อนกัน โดย
ให้เส้นใบวางขวางกันเพ่ือป้องกันใบตองแตก รองรับอาหารทั้งที่ปรุงสุกแล้ว หรือรองรับอาหารน้ันไป
หุงต้ม โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 
  4.1 กระทง 4 มุมปากเรียบ ตัดใบตองเป็นรูปวงกลมโดยนํามาจับมุมแล้วเย็บ 
 

 
 
ภาพที่ 20 กระทง 4 มุมปากเรียบ 
ที่มา: nuaewzaka, การทํากระทงสี่มุม, เข้าถึงเมื่อ 15 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก 
http://nuaewzaka.wordpress.com 
 
  4.2 กระทง 4 มุมปากหยัก ต่างจากกระทง 4 มุมปากเรียบ คือ ตัดใบตองเป็นรูป
สี่เหลี่ยมโดยนํามาจับมุมแล้วเย็บ สามารถใส่ของในปริมาณที่มากข้ึนได้เล็กน้อย ทําให้สิ่งของน้ัน ๆ ดู
พูนสวยงาม 
 

http://nuaewzaka.wordpress.com/author/nuaewzaka/�
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ภาพที่ 21 ห่อหมกในกระทง 4 มุมปากหยักทําจากใบตองสด 
ที่มา: สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ห่อหมกปลาช่อน     
ใบยอ, เข้าถึงเมื่อ 15 มิถุนายน 2555, เข้าถงึได้จากhttp://www.thaifoodtoworld.com/home/ 
recipedetail.php?recipe_id=47 
 
 5. กระทง 5 มุม  เป็นกระทงใช้ใบตองมาเย็บโดยจับเป็นมุมแล้วเย็บด้วยไม้กลัด 5 มุม 
เป็นกระทงที่มีความคงทน เพราะมีฐานที่กว้าง การทําต้องแบ่งระยะในการจับมุมให้มีระยะห่างเท่ากัน 
มิฉะน้ันอาจจะทําให้รูปทรงของกระทงไม่สวยงามและไม่สมดุล สามารถใส่ได้ทั้งอาหารแห้ง อาหารท่ี
เป็นนํ้า และขนมต่าง ๆ  
 

 
 
ภาพที่ 22 ขนมวุ้นกรอบในกระทง 5 มุมทําจากใบตองสด 
ที่มา: บุษกร เข่งเจริญ, บรรจุภัณฑ์จากใบตองและใบเตย: อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สืบทอดภูมิปัญญา
ไทย (กรุงเทพฯ: เพชรกะรัต, 2549). 
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 6. กระทง 6 มุม เป็นกระทงใช้ใบตองมาเย็บโดยจับเป็นมุมแล้วเย็บด้วยไม้กลัด 6 มุม 
เป็นกระทงที่มีความคงทนแข็งแรง นอกจากจะใส่ได้ทั้งอาหารแห้ง อาหารที่เป็นนํ้า และขนมต่าง ๆ 
แล้ว ยังใส่ดอกไม้โดยแต่งขอบเรียกว่า กระทงเจิม 

 

 
 
ภาพที่ 23 กระทง 6 มุมทําจากใบตองสด  
ที่มา: บุษกร เข่งเจริญ, บรรจุภัณฑ์จากใบตองและใบเตย: อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สืบทอดภูมิปัญญา
ไทย (กรุงเทพฯ: เพชรกะรัต, 2549). 
 
 7. ทรงกรวย ใช้ใบตองเย็บเป็นทรงกรวย โดยการตัดใบตองเป็นวงกลมหรือครึ่งวงกลมใช้ 
แล้วนํามาม้วนทบกันหลาย ๆ ช้ันให้เป็นทรงกรวยแหลม แล้วกลัวด้วยไม้กลัดเพ่ือทําให้กรวยคงรูป 
ส่วนใหญ่มักจะใส่ขนมเพ่ือนําไปน่ึงให้สุกในลังถึง เช่น ขนมกรวย ขนมตาล ขนมกล้วย เป็นต้น 

 

  
 
ภาพที่ 24 ขนมกรวยใส่กรวยทําจากใบตองสดและกลัดด้วยไม้กลัด 
ที่มา: บุษกร เข่งเจริญ, บรรจุภัณฑ์จากใบตองและใบเตย: อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สืบทอดภูมิปัญญา
ไทย (กรุงเทพฯ: เพชรกะรัต, 2549). 
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 8. แผ่นรองรับ เป็นการนําใบตองที่มีลักษณะเป็นแผ่นเรียบมาใช้รองรับอาหารที่มีรูปทรง 
ในตัวเอง และค่อนข้างเหนียวจึงจะสามารถติดอยู่กับแผ่นรองรับได้ โดยตัดใบตองเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือ
วงกลม บางแห่งอาจใช้ใบตองสองแผ่นซ้อนกันแล้วเย็บติดกันด้วยไม้กลัด แผ่นใบตองใช้รองรับอาหาร
หลาย ๆ ชนิด เช่น ขนมลืมกลืน ขนมตะโก้ เป็นต้น บ้างก็ใช้รองอาหารในลังถึงเพ่ือไม่ให้อาหารติด
ลังถึงเวลาสุกและเพ่ิมกลิ่นหอมให้กับอาหาร นอกจากน้ียังใช้รองอาหารเพ่ือตกแต่งให้อาหารน้ันดู
สวยงามและน่ารับประทานมากข้ึน 

 

 
 
ภาพที่ 25 แผ่นใบตองสดตัดเป็นวงกลมรองรับขนมลืมกลืน 
ที่มา: เด็กหญิงคณิตกร, พ่อมา พาพ่อเที่ยว อัมพวา (อีกแระ!! ), เข้าถึงเมื่อ 15 มิถุนายน 2555, 
เข้าถึงได้จาก http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=princesskanittakorn&month= 
21-03-2009&group=10&gblog=17 
 
วัสดุที่ใช้ในการทําหีบห่อใบตอง 
 ใบตอง  
 ขวัญจิต ชนัมพร (2533) กล่าวว่า เป็นใบของต้นกล้วย มีลักษณะเป็นแผ่นละเอียดเรียบ 
นุ่ม ด้านนอกมีสีเขียวเข้มเป็นมัน ด้านในเป็นสีอ่อน แผ่นใบมีลักษณะเป็นเส้นยาวต้ังฉากจากก้านกลาง
ใบถึงขอบใบด้านนอกตลอดท้ังใบ ใบตองมีหลายพันธ์ุแต่พันธ์ุที่นิยมนํามาใช้ห่ออาหารมากที่สุด คือ 
ใบตองตานี และใบตองนํ้าว้า ใบตองใช้ห่ออาหารได้หลายชนิดทั้งห่อเพ่ือหุงต้ม ห่อเพ่ือนําพา เพ่ือ
ป้องกันอาหาร เช่น ห่อข้าวต้มมัด ขนมเทียน ขนมตาล ขนมใส่ไส้ ข้าวเหนียวป้ิง ห่อหมก เป็นต้น 
ใบตองเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในทุกท้องถิ่น ปลูกง่าย และดูแลรักษาง่าย ซึ่งผู้ผลิตอาหารหรือขนมราย
ย่อยจะใช้ใบตองที่หาได้ในละแวกบ้านเรือนของตนมาใช้ทําหีบห่อ ส่วนผู้ผลิตอาหารหรือขนมรายใหญ่
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มักซื้อใบตองมาใช้แทนการเก็บเองเพ่ือความสะดวกและประหยัดเวลาในข้ันตอนการทํา ใบตองส่วน
ใหญ่ที่วางจําหน่ายจะเป็นใบตองตานี และใบตองนํ้าว้า ซึ่งตัดใบออกเรียบร้อยแล้ว นํามาเรียงซ้อนพับ
รวมเป็นมัดใหญ่ ใบตองเป็นวัสดุธรรมชาติที่ใช้นํามาทําหีบห่ออาหารมากที่สุดอย่างหน่ึง  
 1 ใบตองสด มักใช้ใบตองตานีและใบตองนํ้าว้าในการทําหีบห่ออาหารหรือขนม ใช้ใบตอง
สดในการบรรจุและตกแต่งอาหารให้ดูสวยงาม  
  1.1 ใบตองตานี จะใช้เป็นการห่ออาหารท่ีปรุงสุกเรียบร้อยแล้ว และทําเป็นกระทง
รองรับอาหาร เพราะใบตองตานีมีความเหนียว นุ่ม ไม่เปราะหรือฉีกขาดง่ายเหมือนกับใบตองนํ้าว้า 
เส้นทางใบตองมีแนวตรง ทางใบตองกว้าง และ มีผิวเป็นมัน สีเขียวเข้ม ไม่แห้งกราก ทําให้อาหารดูน่า
รับประทานมากย่ิงขึ้น (ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ, 2550)  
 

 
 
ภาพที่ 26 มัดใบตองตานีสด 
 (ถ่ายภาพโดย มาลินี ทวีศรี ณ เพชรบุรี เมื่อ 14 กรกฎาคม 2555) 
 
  1.2 ใบตองน้ําว้า จะมีความหนาน้อยกว่าใบตองตานี มีความเปราะบ้างเล็กน้อย มีสี
เขียวอ่อน มักใช้ห่ออาหารที่จะนําไปปรุงให้สุก เน่ืองจากเมื่อผ่านความร้อนในการปรุงอาหารแล้วสี
ของใบตองจะไม่ดําคล้ําเหมือนกับใบตองตานี ทําให้อาหารไม่ขมมีรสชาติคงเดิม และยังเพ่ิมกลิ่นหอม
ให้กับอาหารอีกด้วย 
 2. ใบตองแห้ง (สํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ (2543) ระบุว่า การเก็บใบตอง
แห้งที่ไม่แตกกรอบจนเกินไปจากต้นกล้วย จะเก็บด้วยความระมัดระวัง แล้วนํามาแช่นํ้าให้เหนียวก่อน
ใช้ เมื่อแช่นํ้าไว้สักพักก็จะเอาขึ้นมารีดให้พอหมาดจึงจะนําไปใช้ หรือใช้ใบตองอ่อนนํามาตากแดดแล้ว
รีดจนเรียบ ใช้กรรไกรตัดเป็นรูปร่างเรียงเก็บไว้สําหรับห่อขนมที่ต้องการเก็บไว้นาน ๆ เช่น ขนม



 29 

กะละแมเสวย ขนมเทียนสลัดงา ขนมเข่ง เป็นต้น หรือนํามาเย็บเป็นกระทงใส่อาหาร ใบตองแห้งยังใช้
มวนบุหรี่ เป็นบุหร่ีที่ผู้เฒ่าผู้แก่ยังนิยมสูบอยู่ จะมีกลิ่นของใบตองไหม้ที่หอมกว่ากลิ่นกระดาษ 
นอกจากน้ียังนําใบตองแห้งไปกรุภาชนะสําหรับบ่มผลไม้ให้สุกหอมพร้อมรับประทานได้อีกด้วย 
 

 
 
ภาพที่ 27 ใบตองแห้ง 
ที่มา: ป้าต่าย, กาสะลอง ( ปบี ), เข้าถึงเมื่อ 12 สิงหาคม 2556, เข้าถึงได้จาก  http://www. 
bansuanporpeang.com/node/19849 
 
 ไม้กลัด  
 ไม้กลัดเป็นส่วนประกอบสําคัญในการห่ออาหารด้วยใบตอง เพราะไม้กลัดจะช่วยให้
ใบตองที่นํามาห่อคงรูปอยู่ได้ตามความต้องการ ไม้กลัดทําจากก้านมะพร้าว ไม้ไผ่ หรือเศษไม้ โดยการ
เหลาให้มีขนาดเล็กแล้วตัดเป็นท่อนสั้น ๆ โดยตัดปลายแหลมท้ังสองข้าง สําหรับใช้กลัดหรือเย็บห่อ
อาหารรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือปิดห่อให้มิดชิด โดยใช้ไม้กลัดแทงในแนวทแยงลงบนหีบห่อใบตอง เพ่ือให้
ไม่กลัดขัดกับเส้นใยของใบตอง และเกิดแรงยึดดีกว่าการขัดแนวนอนที่กลัดได้ไม่แน่น ไม้กลัดมักหลุด
ได้ง่าย ขนาดของไม้กลัดอาจจะยาวหนึ่งหรือสองน้ิวขึ้นอยู่กับขนาดของหีบห่อหรือภาชนะที่ต้องการ 
(วิบูลย์ ลี้สุวรรณ, 2542) มีหีบห่อใบตองหลายรูปแบบท่ีต้องใช้ไม้กลัดเป็นส่วนประกอบในการทํา เช่น 
ห่อทรงเต้ีย ห่อทรงสูง ห่อข้าวเหนียวป้ิง เป็นต้น นอกจากน้ียังเป็นสัญลักษณ์แสดงรายละเอียดของ
สินค้า เช่น การกลัดเด่ียว กลัดคู่เพ่ือจําแนกประเภทปลาและผักในห่อหมก เป็นต้น รวมทั้งการใช้ไม้
กลัดเพ่ือรวบรวมหีบห่อให้เป็นหมวดหมู่ ซึ่งเป็นผลดีต่อการขายและการนําพา 
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ภาพที่ 28 ไม้กลัดเหลาจากเศษไม้ 
 (ถ่ายภาพโดย มาลินี ทวีศรี ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อ 19 กรกฎาคม 2555) 
 

 
 
ภาพที่ 29 ขนมใส่ไส้ใช้ไม้กลัดกลัด 3 ห่อรวมกัน 
 (ถ่ายภาพโดย มาลินี ทวีศรี ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อ 19 กรกฎาคม 2555) 
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 เต่ียว  
 เต่ียว คือ สายยาวสําหรับคาดห่อทรงสูงหรือคาดเต่ียว ประโยชน์ของเต่ียวที่คาดหีบห่อ
ใบตองคือการพยุงน้ําหนักของหีบห่อ ช่วยทําให้หีบห่อต้ังอยู่ทรงได้ เป็นการเก็บความเรียบร้อยของหีบ
ห่อเพ่ือให้ดูสวยงามและป้องกันไม่ให้อาหารล้นออกมาภายนอก นอกจากน้ียังสะดวกในการหยิบจับ
ด้วย เพราะโดยมากอาหารที่ห่อทรงสูงจะถูกนําไปน่ึงให้สุกทําให้ห่อร้อน เต่ียวที่ใช้กับหีบห่อใบตอง
ส่วนใหญ่มักเป็น เต่ียวใบมะพร้าว และเต่ียวใบตอง 
 1. เต่ียวใบมะพร้าว ใช้ใบมะพร้าวสดขนาดกว้างประมาณหน่ึงน้ิว ความยาวขึ้นอยู่กับ
ขนาดของหีบห่อใบตอง นิยมใช้คาดห่อข้าวหมาก ขนมใส่ไส้ ขนมกล้วย ขนมตาล เป็นต้น โดยท่ัวไป
เต่ียวที่คาดห่อจะปล่อยชายยาว แล้วตัดปลายใบให้ตรงเสมอกัน ตัดเฉียงแหลม เป็นต้น เพ่ือเป็น
สัญลักษณ์เพ่ือแสดงว่าภายในห่อน้ันเป็นอาหารชนิดใด หรือมีส่วนผสมอะไร นอกจากน้ียังใช้ใบ
มะพร้าวที่มีขนาดยาวมาขดเป็นวงเพ่ือสะดวกในการหยิบจับ รวมทั้งแบบที่ใช้คาดสองห่อคู่กัน เพ่ือ
สะดวกต่อการหยิบจับ รวบรวมห่ออาหารให้เป็นหมวดหมู่ และยังช่วยให้ขายสินค้าคราวละมาก ๆ  
 

 
 
ภาพที่ 30 ขนมใส่ไส้ใช้ใบมะพร้าวทําเป็นเต่ียวคาดห่อ 
ที่มา: ตามรอยความหวาน ๕ ร้านขนมไทยในกรุงเทพฯ, เข้าถึงเมื่อ 25 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้
จาก http://www.bkkmenu.com 
 
 2. เต่ียวใบตอง มีข้อดีคือเน้ือน่ิมและบาง ทําให้กลัดปิดห่อได้ง่ายกว่าเต่ียวชนิดอ่ืน วิธีทํา
เต่ียวใบตองคือ ฉีกใบตองตามเส้นใบ ขนาดกว้างตามต้องการ หากขนาดห่อใหญ่ก็มักจะใช้เต่ียวขนาด
ใหญ่ตามไปด้วย เช่น ห่อหมกห่อใหญ่ใช้ใบตองสองช้ืนเย็บติดกันเพ่ือให้ได้ความยาวพอที่จะคาดห่อได้ 
แล้วตัดปลายในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจะดูสวยงามแล้วยังช่วยจําแนกรายละเอียดของอาหารด้วย 
เช่น ใช้แยกชนิดของผักที่ใส่ในห่อหมก 
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ภาพที่ 31 ห่อหมกใช้ใบตองทําเป็นเต่ียวคาดห่อ 
 (ถ่ายภาพโดย มาลินี ทวีศรี ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อ 21 กรกฎาคม 2555) 
 

 เชือก 
 ใช้มัดห่ออาหารให้แน่นหนา ซึ่งปัจจุบันมักใช้เชือกที่เป็นวัสดุสังเคราะห์ชนิดต่าง ๆ แทน 
มีอาหารท่ีห่อด้วยใบตองหลายประเภทยังคงใช้เชือกผูกมัด โดยจําแนกชนิดของเชือกไว้ดังน้ี 
 1. เชือกกล้วย ใช่ส่วนกาบรวมทั้งก้านใบฉีกออกเป็นเส้น ๆ แล้วนําไปตากแดดให้แห้ง มี
ความเหนียวและคงทน ใช้มัดห่ออาหารที่ห่อด้วยใบตอง เช่น ข้าวต้มมัด แหนม หมูยอ ห่อข้าว เป็นต้น 

 

 
 

ภาพที่ 32 ห่อข้าวที่ใช้ใบตองห่อและมัดด้วยเชือกกล้วย 
ที่มา: จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร, ประตูสูค่วามมหัศจรรย์แหง่ผืนป่า ท่องเที่ยวชุมชนแก่งเกาะใหญ่ 
กําแพงเพชร, เข้าถึงเมื่อ 25 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก 8http://www.gotoknow.org/blogs/ 
posts/162024 
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 2. ตอกไม้ไผ่ โดยนําไม้ไผ่มาผ่าเป็นซีก เหลาให้เกลี้ยงและใช้คมมีดหั่นตรงปลายไม้แล้วใช้
มือดึงให้เป็นเส้นเล็ก ๆ เช่นเดียวกับตอกไม้ไผ่ที่ใช้สาน ใช้มัดห่ออาหารที่ห่อด้วยใบตอง เช่น ข้าวต้ม
มัด ข้าวต้มมัดไต้ แหนม หมูยอ ห่อข้าว เป็นต้น 
 

 
 

ภาพที่ 33 ข้าวต้มผัดมัดด้วยตอกไม้ไผ่ 
 (ถ่ายภาพโดย มาลินี ทวีศรี ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อ 19 กรกฎาคม 2555) 
 

ขั้นตอนในการทําหีบห่อใบตอง 
 ขั้นตอนในการห่ออาหารหรือขนมน้ัน คือ การเตรียมใบตอง ขั้นตอนการห่อ และการทํา
ให้หีบห่อสมบูรณ์ หลังจากน้ันก็นําไปปรุงสุก หรือวางขาย 
 การเตรียมใบตอง 
 1. การเลือกใบตอง หลักการเลือกใบตองไม่ควรใช้ใบตองที่ยังอ่อนอยู่เพราะไม่แข็งแรง 
เห่ียวง่าย ฉีกขาดง่าย ชํ้ามือง่าย ไม่คงรูปทรงตามที่ต้องการ ใบตองที่อายุแก่เกินไปก็ไม่ควรนํามาใช้
เพราะมีอายุการใช้งานสั้น เหลืองเร็ว กรอบ และแตกง่าย ควรใช้ใบตองที่มีอายุปานกลาง สีเขียวแก่ 
ใบโตเต็มที่ อย่านําใบตองที่ตัดจากต้นไปใช้ทันทีเพราะใบตองน้ันยังแข็งอยู่ทําให้เปราะและแตกง่าย 
ควรผึ่งให้ใบตองนั้นนุ่มและนํ้าค้างที่เกาะอยู่แห้งเสียก่อน โดยการเลือกใบตองที่นําไปใช้ในการห่อขนม
หรืออาหารน้ันจะมีอยู่ 2 ชนิดด้วยกันคือ ใบตองตานี และใบตองนํ้าว้า ดังได้กล่าวไปแล้วในหน้าที่ 28 
 2. การตัดใบตอง ควรตัดให้เหลือหูใบตอง คือ ส่วนใบที่โคนก้านทางใบตอง ให้ติดอยู่กับ
ต้นเล็กน้อย เพ่ือให้ช่วยทําหน้าที่ สังเคราะห์แสงเลี้ยงส่วนก้านและกาบไม่ให้เน่าและเหี่ยวแห้ง รุงรัง 
ต้นผอม ถ้าตัดใบตองถูกวิธี ต้นกล้วยจะดูเรียบร้อยสวยงาม ต้นอวบอ้วนสมบูรณ์ดี เวลาในการตัด
ใบตองจากต้น ควรเลือกตัดในตอนเช้า เวลาสาย ให้นํ้าค้างที่เกาะอยู่บนใบตองเริ่มแห้ง และในตอน
เย็นแดดอ่อน ๆ เพ่ือให้ใบตองที่สลบแดดในตอนที่แดดจัดน้ันเริ่มฟ้ืนตัวและแข็งแรงขึ้น  
 3. การเช็ดใบตอง ใช้ผ้าฝ้ายเน้ือนุ่มแห้งสะอาด เช็ดจากโคนถูไปหาปลายร้ิวใบตอง เช็ด
ให้สะอาดทั้งด้านสีเขียวและด้านนวลตอง ถ้ามีรอยเป้ือนหรือฝุ่นเกาะเล็กน้อยให้ใช้ผ้าชุบนํ้าหมาด ๆ 
เช็ดออก หรือล้างนํ้าให้สะอาดผึ่งให้นํ้าแห้งแล้วเช็ดอีกครั้ง ถ้าเป็นรอยติดแน่นมากให้ฉีกทิ้ง 
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 4. การฉีกใบตอง ก่อนฉีกใบตองควรตัดสันตอง หรือโคนใบซึ่งเป็นก้านแข็งออกเสียก่อน 
ขณะฉีกใบตองควรหันด้านนวลตองช้ินที่เป็นแบบขึ้นเพ่ือเห็นขนาดชัดเจนวางทาบลงไปบนใบตอง
จากน้ันใช้เล็บหัวแม่มือจิกที่ใบตองแล้วดึงใบตองให้ขาดออกจากกันให้ได้ขนาดพอเหมาะกับหีบห่อที่
เราต้องการ 
 ขั้นตอนและวิธีการห่อ 
 วิบูลย์ ลี้สุวรรณ (2542) กล่าวไว้ว่า การห่อ เป็นกรรมวิธีในการเก็บรักษา พันหรือหุ้มอาหาร 
โดยใช้ใบตองห่ออาหารที่ปรุงสุกแล้ว หรือใช้ห่อหรือบรรจุอาหารเพ่ือนําไปน่ึง ต้ม หรือย่างให้สุก โดย
การข้ึนรูปทรงของใบตองตามความต้องการ เพ่ือให้เหมาะสมกับอาหารน้ัน ๆ นอกจากน้ีเพ่ือป้องกัน
การปนเป้ือน หรือสิ่งสกปรกจากภายนอก โดยวิธีการห่ออาหารหรือทําเป็นกระทงบรรจุอาหารมีหลาย
ขั้นตอน ดังน้ี 
 1. การซ้อนทับ หรือการขัดกันของใบตอง การนําใบตองมาห่อขนมหรืออาหารน้ันมักใช้
ใบตองสองใบวางซ้อนกัน บางคร้ังก็วางตามแนวเดียวกัน บางครั้งก็วางในแนวตรงกันข้าม โดยเอาด้าน
สีอ่อนหรือด้านนวลประกบกัน เพ่ือทําให้หีบห่อมีความคงทนแข็งแรงมากข้ึน รวมถึงทําให้หีบห่อไม่
แตกขาดได้ง่ายอีกด้วย 
 2 การเจียน เป็นขั้นตอนแรกในการเร่ิมข้ันตอนในการห่อ เป็นการเฉือนหรือตัดใบตอง
โดยใช้กรรไกร หรือมีด ให้ได้รูปตามที่ต้องการก่อนที่จะนําไปขึ้นรูปเป็นหีบห่อ แต่ละหีบห่อก็มีรูปแบบ
การเจียนที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับลักษณะของหีบห่อ หรือวิธีในการห่อ เช่น เจียนเป็นรูปวงรีเพ่ือ
นําไปห่อแบบห่อสวม ห่อทรงเต้ีย และ ห่อทรงสูง จะทําให้ยอดหีบห่อแหลมเป็นมุมสวยงาม เจียนเป็น
รูปวงกลมเพ่ือนําไปกระทงรองรับ เป็นต้น หีบห่อบางรูปแบบไม่จําเป็นต้องเจียน สามารถฉีกใบตองให้
ได้ตามขนาดที่ต้องการแล้วนําไปใช้ทําหีบห่อได้เลย 
 

 
 
ภาพที่ 34 การเจียนใบตองด้วยกรรไกร  
ที่มา: บุษกร เข่งเจริญ, บรรจุภัณฑ์จากใบตองและใบเตย: อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สืบทอดภูมิปัญญา
ไทย (กรุงเทพฯ: เพชรกะรัต, 2549). 
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ภาพที่ 35 เจียนใบตองเป็นรูปวงกลม และวงรี 
ที่มา: บุษกร เข่งเจริญ, บรรจุภัณฑ์จากใบตองและใบเตย: อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สืบทอดภูมิปัญญา
ไทย (กรุงเทพฯ: เพชรกะรัต, 2549). 
 
 3. การม้วน เป็นการม้วนเพ่ือทําเป็นทรงกรวยที่รองรับอาหารหรือขนม เช่น หีบห่อทรง
กรวย หรือ เป็นการม้วนเพ่ือขึ้นรูปหีบห่อโดยบรรจุอาหารหรือขนมไว้ภายในหีบห่อ การม้วนในการทํา
หีบห่อใบตองมี 3 ลักษณะ คือ ม้วนเป็นรูปทรงกรวย ม้วนเป็นรูปทรงสามเหลี่ยม โดยการม้วนทั้งสอง
แบบนี้จะม้วนในทิศทางตรงกันข้ามกับเส้นของใบ มักม้วนทบไปมาหลายช้ันทําให้หีบห่อมิดชิด คงทน
แข็งแรง และให้ได้รูปทรงที่คงรูป ส่วนการม้วนแบบท่อนยาว มักจะม้วนในทิศทางเดียวกับเส้นของใบ 
มักไม่ม้วนทับกันหลายช้ัน 
 4. การพับ คือ การทบหรือหักใบตองเข้าหากัน เป็นข้ันตอนหลักในการทําหีบห่อ เน่ืองจาก
การพับจะสร้างความแข็งแรงให้กับหีบห่อ หีบห่อเกือบทุกรูปแบบจะต้องมีขั้นตอนของการพับเข้ามา
เกี่ยวข้อง ต้ังแต่ขึ้นตอนเร่ิมต้นในการขึ้นรูปเพ่ือให้ได้รูปทรงที่ต้องการ คงรูป จนไปถึงขั้นตอนสุดท้าย
คือการปิดห่อเพ่ือให้หีบห่อมิดชิด การพับมีหลายลักษณะด้วยกัน บ้างก็พับเป็นรูปสามเหลี่ยม 
สี่เหลี่ยม พับเป็นมุม การพับจะพับในทิศทางตรงกันข้ามกับเส้นของใบ หรือแนวเฉียงของเส้นใบ เพ่ือ
ไม่ให้ใบตองเกิดการฉีกขาดได้ง่าย การพับมักจะทําให้เกิดความสมดุลทั้งสองด้าน คือ พับซ้าย-ขวา พับ
ด้านหน้า-หลัง พับหัว-ท้าย  
 5. การจับ การจับเป็นขั้นตอนที่นําไปสู่การม้วน การพับ และการจีบ เน่ืองจากเราจะต้อง
ประคองหรือจับใบตองในการทําในทุก ๆ ขั้นตอน เป็นการประคองใบตองให้ไปในทิศทางใดทิศทาง
หน่ึงเพ่ือให้ได้รูปทรงตามต้องการ คงรูปอยู่ทรง หรือเป็นการทําให้ใบตองทํามุมเข้าหากันทําให้ได้มุม
ในลักษณะที่ต้องการ เช่น การจับมุมในการทํากระทงรองรับ การจับใบตองเข้าหากันของการห่อทรง
เต้ียและทรงสูง เป็นต้น 
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 6. การจีบ คือ การทบใบตองให้เกยกันให้เป็นกลีบหรือมุมแหลม การจีบมีลักษณะประณีต
ทําให้เกิดความสวยงามให้กับหีบห่อ จีบให้ได้มุมเพ่ือข้ึนรูปหีบห่อให้ได้รูปทรงที่ต้องการ หรือจีบเพ่ือ
การปิดห่อเพ่ือให้หีบห่อมิดชิด 

 

 
 
ภาพที่ 36 การจีบใบตองเป็นมุมของกระทงใบตอง 
ที่มา: บุษกร เข่งเจริญ, บรรจุภัณฑ์จากใบตองและใบเตย: อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สืบทอดภูมิปัญญา
ไทย (กรุงเทพฯ: เพชรกะรัต, 2549). 
 
 การทําให้หีบห่อสมบูรณ์ 
 หลังจากทําการห่อเรียบร้อยแล้ว ยังจําเป็นต้องใช้ส่วนประกอบหรือวัสดุอ่ืนเพ่ือทําให้หีบ
ห่อน้ันมีความสมบูรณ์ วัสดุเสริม 3 ชนิด คือ ไม้กลัด เต่ียว และเชือก (อภิสิทธ์ิ ไล่ศัตรูไกล, พยูร โมสิก
รัตน์ และมาลินี วิกรานต์, 2552) โดยการกลัด การมัด และการรัด  
 1. การกลัด คือ การทําให้ใบตองที่นํามาใช้ห่ออาหารติดกัน โดยการใช้ไม้กลัดกลัดหรือ
แทงลงบนใบตองที่มีการซ้อนทับกันเหมือนเป็นการขัดใบตองไม่ให้แยกออกจากกัน ช่วยให้ใบตองที่
นํามาห่อคงรูปอยู่ได้ตามความต้องการ เพ่ือปิดห่ออาหารให้มิดชิด บ้างก็เป็นสัญลักษณ์แสดง
รายละเอียดของอาหาร รวมไปถึงสะดวกในการการนําพาหรือการบริโภค การกลัดถือว่าเป็นวิธีหน่ึงที่
สามารถข้ึนรูปให้หีบห่อได้ใช้กับหีบห่อประเภทรองรับได้อีกด้วย 
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ภาพที่ 37 การกลัดห่อข้าวเหนียวป้ิงด้วยไม้กลัด 
 (ถ่ายภาพโดย มาลินี ทวีศรี ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อ 19 กรฎาคม 2555) 
 
 2. การมัด เป็นการผูกมัดเข้าหากันหรือรัดให้แน่นด้วยเชือกหรือตอก เพ่ือให้ใบตอง
ห่อหุ้มอาหารได้อย่างแน่นหนา ทําให้หีบห่อติดกัน หรือมัดเป็นเปลาะ ๆ เพ่ือเก็บรักษาอาหารให้มิดชิด 
ป้องกันอาหารจากแมลงและสิ่งปนเป้ือนภายนอก นอกจากน้ีการมัดยังเป็นการจัดเก็บหีบห่อให้ดูเป็น
ระเบียบเรียบร้อยอีกด้วย 
 

 
 
ภาพที่ 38 การมัดห่อข้าวต้มมัดด้วยตอก 
 (ถ่ายภาพโดย มาลินี ทวีศรี ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อ 19 กรฎาคม 2555) 
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 3. การคาด เป็นการพันโดยรอบเพ่ือไม่ให้หลุดโดยใช้เต่ียว ช่วยพยุงนํ้าหนักของหีบห่อ 
ทําให้หีบห่อต้ังอยู่ทรงได้ตามที่ต้องการ เป็นการเก็บความเรียบร้อยของหีบห่อเพ่ือให้ดูสวยงามและ
ป้องกันไม่ให้อาหารล้นออกมาภายนอก รวมไปถึงการตัดปลายเต่ียวเพ่ือแสดงว่าภายในห่อน้ันเป็น
อาหารชนิดใด นอกจากน้ียังสะดวกในการหยิบจับและการนําพาอีกด้วย ชนิดของเต่ียวมีหลากหลาย
ชนิดที่นํามาใช้ในหีบห่อใบตองดังที่อ้างถึงแล้วในข้างต้น 
 

 
 
ภาพที่ 39 การคาดเต่ียวใบมะพร้าว 
ที่มา: เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล, ศิลปะการห่ออาหารด้วยงานใบตอง (กรุงเทพฯ: เศรษฐศิลป์, 2553). 
 
การออกแบบ 
 การออกแบบ (Design) หมายถึง การถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเป็นผลงาน ที่
ผู้อ่ืนสามารถมองเห็น รับรู้ หรือสัมผัสได้ เพ่ือให้มีความเข้าใจในผลงานร่วมกัน โดยมีความสําคัญอยู่
หลายประการ กล่าวคือ ในแง่ของ การวางแผน การการทํางาน งานออกแบบจะช่วยให้ การทํางาน
เป็นไปตามข้ันตอน อย่างเหมาะสมและประหยัดเวลา ดังน้ัน อาจถือว่า การออกแบบ คือ การ
วางแผนการทํางานก็ได้ ในแง่ของการนําเสนอผลงานน้ัน ผลงานออกแบบจะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องมีความ
เข้าใจตรงกันอย่างชัดเจน ดังน้ันความสําคัญในด้านน้ี คือ เป็นสื่อความหมาย เพ่ือความเข้าใจระหว่าง
กัน เป็นสิ่งที่ อธิบายรายละเอียดเก่ียวกับงาน งานบางประเภทอาจมีรายละเอียดมากมายซับซ้อน 
ผลงานออกแบบจะช่วยให้ผู้เก่ียวข้อง และผู้พบเห็นมีความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้น หรืออาจกล่าวได้ว่า 
ผลงานออกแบบ คือตัวแทนความคิดของผู้ออกแบบ ได้ทั้งหมดน่ันเอง 
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 ความสําคัญของการออกแบบ 
 ถ้าการออกแบบสามารถแก้ไขปัญหาของเราได้ การออกแบบจึงมีความสําคัญ และคุณค่า
ต่อการดํารงชีวิตของเรา ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ และทัศนคติ กล่าวคือ 
 มีความสําคัญต่อการดําเนินชีวิตของเรา เช่น 
 1. การวางแผนการการทํางาน งานออกแบบจะช่วยให้การทํางานเป็นไปตาม ขั้นตอน 
อย่างเหมาะสม และประหยัดเวลา ดังน้ันอาจถือว่าการออกแบบ คือ การวาง แผนการทํางานที่ดี 
 2. การนําเสนอผลงาน ผลงานออกแบบจะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ ตรงกันอย่าง
ชัดเจน ดังน้ันความสําคัญในด้านนี้ คือ เป็นสื่อความหมายเพ่ือความเข้าใจ ระหว่างกัน 
 3. สามารถอธิบายรายละเอียดเก่ียวกับงาน งานบางประเภท อาจมีรายละเอียดมากมาย 
ซับซ้อน ผลงานออกแบบ จะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้อง และผู้พบเห็นมีความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้น หรืออาจกล่าว
ได้ว่า ผลงานออกแบบ คือ ตัวแทนความคิดของผู้ออกแบบได้ทั้งหมด 
 4. แบบ จะมีความสําคัญมาก ถ้าผู้ออกแบบกับผู้สร้างงานหรือผู้ผลิต เป็นคนละคนกัน 
เช่น สถาปนิกกับช่างก่อสร้าง นักออกแบบกับผู้ผลิตในโรงงาน หรือถ้าจะเปรียบไปแล้ว นักออกแบบก็
เหมือนกับคนเขียนบทละครน่ันเอง 
 การออกแบบมีคุณค่าต่อวิถีชีวิตของเรา คือ  
 1. คุณค่าทางกาย คุณค่าของงานออกแบบที่มีผลทางด้านร่างกาย คือคุณค่าที่มีประโยชน์
ใช้สอยในชีวิตประจําวันโดยตรง เช่น ไถมีไว้สําหรับไถนา แก้วมีไว้สําหรับใส่นํ้า ยานพาหนะมีไว้
สําหรับเดินทาง บ้านมีไว้สําหรับอยู่อาศัย เป็นต้น  
 2. คุณค่าทางอารมณ์ความรู้สึก คุณค่าของงานออกแบบที่มีผลทางอารมณ์ความรู้สึกเป็น
คุณค่าที่เน้นความช่ืนชอบ พึงพอใจ สุขสบายใจ หรือ ความรู้สึกนึกคิดด้านอ่ืน ๆ ไม่มีผลทางประโยชน์
ใช้สอยโดยตรง เช่น งานออกแบบทางทัศนศิลป์ การออกแบบ ตกแต่ง ใบหน้าคุณค่าทางอารมณ์
ความรู้สึกน้ี อาจจะเป็นการออกแบบ เคลือบแฝงในงานออกแบบ ที่มีประโยชน์ทางกายก็ได้ เช่น การ
ออกแบบตกแต่งบ้าน ออกแบบตกแต่งสนามหญ้า ออกแบบตกแต่งร่างกายเป็นต้น 
 3. คุณค่าทางทัศนคติ คุณค่าของงานออกแบบที่มีผลทางทัศนคติ เน้นการสร้างทัศนคติ
อย่างใดอย่างหน่ึงต่อผู้พบเห็น เช่น อนุสาวรีย์สร้างทัศนคติให้รักชาติ กล้าหาญ หรือทําความดี งาน
จิตรกรรมหรือประติมากรรมบางรูปแบบ อาจจะ แสดงความกดข่ีขูดรีด เพ่ือเน้นการระลึกถึงทัศนคติที่
ดีและถูกควรในสังคม เป็นต้น 
 ประเภทของการออกแบบ 
 1. การออกแบบทางสถาปัตยกรรม (Architecture Design) เป็นการออกแบบเพื่อ 
การก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ นักออกแบบสาขานี้ เรียกว่า สถาปนิก (Architect) ซึ่ง โดยท่ัวไป
จะต้องทํางานร่วมกับ วิศวกรและ มัณฑนากร โดยสถาปนิก รับผิดชอบเก่ียว กับประโยชน์ใช้สอยและ
ความงามของสิ่งก่อสร้าง งานทางสถาปัตยกรรมได้แก่ 
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  1.1 สถาปัตยกรรมทั่วไป เป็นการออกแบบสิ่งก่อสร้างทั่วไป เช่น อาคาร บ้านเรือน 
ร้านค้า โบสถ์ วิหาร ฯลฯ 
  1.2 สถาปัตยกรรมโครงสร้าง เป็นการออกแบบเฉพาะโครงสร้างหลักของอาคาร 
  1.3 สถาปัตยกรรมภายใน เป็นการออกแบบที่ต่อเน่ืองจากงานโครงสร้าง ที่เป็น
ส่วนประกอบของอาคาร เพ่ือตอบสนองการใช้งานของมนุษย์ ที่เป็นผู้ใช้สอย 9พ้ืนที่ว่างภายในอาคาร 
(space) 
  1.4 งานออกแบบภูมิทัศน์ เป็นการออกแบบวางแผน การอนุรักษ์และจัดการพ้ืนที่ใช้
สอยภายนอกอาคาร รวมทั้งพ้ืนที่บางส่วนภายในหรือบนดาดฟ้าอาคาร 
  1.5 งานออกแบบผังเมือง เป็นการออกแบบท่ีมีขนาดใหญ่ และมีองค์ประกอบ
ซับซ้อน ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มอาคารจํานวนมาก ระบบภูมิทัศน์ ระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ 
 2. การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) เป็นการออกแบบเพ่ือการผลิต
ผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ งานออกแบบสาขาน้ี มีขอบเขตกว้างขวางมากท่ีสุด และแบ่งออกได้มากมาย
หลาย ๆ ลักษณะ นักออกแบบรับผิดชอบเกี่ยวกับประโยชน์ใช้สอยและความสวยงามของผลิตภัณฑ์ 
งานออกแบบประเภทน้ี ได้แก่ 
  2.1 งานออกแบบเคร่ืองเรือน 
  2.2 งานออกแบบสุขภัณฑ์ 
  2.3 งานออกแบบเคร่ืองมือใช้สอยต่าง ๆ  
  2.4 งานออกแบบเคร่ืองประดับ อัญมณี 
  2.5 งานออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 
  2.6 งานออกแบบบรรจุผลิตภัณฑ์  
  2.7 งานออกแบบผลิตเคร่ืองมือต่าง ๆ ฯลฯ 
 3. การออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering Design) เป็นการออกแบบเพ่ือการผลิต
ผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ เช่นเดียวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกัน ต้องใช้ ความรู้
ความสามารถและเทคโนโลยีในการผลิตสูง ผู้ออกแบบคือ วิศวกร ซึ่งจะรับผิดชอบ ในเรื่องของ
ประโยชน์ใช้สอย ความปลอดภัยและ กรรมวิธีในการผลิต บางอย่างต้องทํางาน ร่วมกันกับนัก
ออกแบบสาขาต่าง ๆ ด้วย งานอกแบบประเภทน้ีได้แก่ 
  3.1 งานออกแบบวิศวกรรมโครสร้าง เช่น เขื่อน สะพาน เป็นต้น  
  3.2 งานออกแบบเคร่ืองใช้ไฟฟ้า  
  3.3 งานออกแบบเคร่ืองยนต์  
  3.4 งานออกแบบเคร่ืองจักรกล  
  3.5 งานออกแบบเคร่ืองมือสื่อสาร  
  3.6 งานออกแบบอุปกณ์อิเลคทรอนิคส์ต่าง ๆ ฯลฯ 
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 4. การออกแบบตกแต่ง (Decorative Design) เป็นการออกแบบเพ่ือการตกแต่งสิ่ง
ต่างๆ ให้สวยงามและเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยมากขึ้นนักออกแบบเรียนว่ามัณฑนากร (Decorator) 
ซึ่งมักทํางานร่วมกับสถาปนิก งานออกแบบประเภทน้ีได้แก่ 
  4.1 งานตกแต่งภายใน (Interior Design)  
  4.2 งานตกแต่งภายนอก (Exterior Design)  
  4.3 งานจัดสวนและบริเวณ (Landscape Design)  
  4.4 งานตกแต่งมุมแสดงสินค้า (Display)  
  4.5 การจัดนิทรรศการ (Exhibition)  
  4.6 การจัดบอร์ด  
  4.7 การตกแต่งบนผิวหน้าของสิ่งต่าง ๆ เป็นต้น ฯลฯ 
 5. การออกแบบนิเทศศิลป์ (Graphic Design) เป็นการออกแบบเพ่ือทางผลิตงาน
สิ่งพิมพ์ชนิดต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือ หนังสือพิมพ์ โปสเตอร์ นามบัตร บัตรต่าง ๆ งานพิมพ์ลวดลายผ้า 
งานพิมพ์ภาพลงบนสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ งานออกแบบรูปสัญลักษณ์ เคร่ืองหมายการค้า ฯลฯ 
 
การออกแบบท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Design) 
 Eco Design หรือการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คือ วิธีการออกแบบอย่างครบ
วงจรเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติและหลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะทําลายสิ่งแวดล้อม โดยส่งผลดีต่อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะนําไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน (เครือข่ายการออกแบบเชิงนิเวศน์
เศรษฐกิจไทย, 2549) มีการบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างคุ้มค่า เช่น การ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้น้อยลง การนําของเสียกลับมาใช้ใหม่ การหาทางเลือกหรือคิดค้นนวัตกรรมที่
จะส่งผลกระทบต่อโลกน้อยลง เป็นการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยคํานึงถึงผู้ผลิตและ
ผู้บริโภค 
 กระแสของการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกําลังได้รับความสนใจในหลายวงการไม่
ว่าจะเป็นวงการสถาปัตยกรรม การออกแบบภูมิทัศน์ การออกแบบและวางผังเมือง วิศวกรรม การ
ออกแบบนิเทศศิลป์ การออกแบบอุตสาหกรรม การออกแบบภายใน หรือแม้แต่การออกแบบเสื้อผ้า
เคร่ืองแต่งกาย 
 ฉัตรชัย จันทร์เด่นดวง (2552) กล่าวว่า ปัจจุบันมนุษย์เริ่มเห็นความสําคัญของผลกระทบ
จากอุตสาหกรรมการผลิตที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมบนโลก ดังน้ันการออกแบบเพ่ือสิ่งแวดล้อมจึง
คํานึงถึงต้ังแต่การออกแบบ การผลิต จนถึงการใช้งานจนหมดอายุอย่างครบวงจร การออกแบบเพ่ือ
สิ่งแวดล้อมเป็นการเช่ือมโยงช่องว่างระหว่างการพัฒนาการออกแบบกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
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 Eco Design คือ การนําหลัก 4R ได้แก่ การลด (Reduce) การใช้ซ้ํา (Reuse) การนํา
กลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และการซ่อมบํารุง (Repair) มาประยุกต์ใช้ในทุกช่วงของวงจรชีวิตของงาน
ออกแบบ คือต้ังแต่การวางแผน การออกแบบ การผลิต การนําไปใช้ การทําลายหลังการใช้เสร็จ และ
การนํากลับมาใช้ใหม่หลังหมดอายุการใช้งาน การออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นกระบวนการ
ที่ผนวกแนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์เข้าไปในกระบวนการออกแบบ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในแต่ละขั้นตอน
รวมท้ังลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน โดยส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
อันจะนําไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development) 
 

 

  
 
ภาพที่ 40 แนวคิดหลักในการพัฒนาอย่างย่ังยืนประกอบด้วย 3P คือ Profit, Planet และ People 
ที่มา: สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (nstda), Profit, Planet และ People 
เข้าถึงเมื่อ 20 กรกฎาคม 2555, เข้าถึงได้จาก http://www.nstda.or.th/nstda-knowledge/ 
3064-xcep-eco-design 
 
 การลด (Reduce) หมายถึง การลดการใช้ทรัพยากรในช่วงต่าๆ ของวงจรชีวิต ซึ่งสามารถ
เกิดได้ในทุกช่วงของวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ โดยมากจะพบในช่วงการออกแบบ ช่วงการผลิต และ 
การนําไปใช้ อาทิเช่น การลดการใช้ทรัพยากรในการออกแบบ การออกแบบเพ่ือลดอัตราการใช้
วัตถุดิบในกระบวนการผลิต การออกแบบเพ่ือลดอัตราการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต และ การ
ออกแบบเพ่ือลดอัตราการใช้พลังงานในระหว่างการใช้งาน เป็นต้น 
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  การใช้ซ้ํา (Reuse) หมายถึง การนําผลิตภัณฑ์หรือช้ินส่วนของผลิตภัณฑ์ซึ่งผ่านช่วงการ
นําไปใช้เรียบร้อยแล้ว และพร้อมที่จะเข้าสู่ช่วงของการทําลาย กลับมาใช้ใหม่ ทั้งที่เป็นการใช้ใหม่ใน
ผลิตภัณฑ์เดิม หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ตาม ได้แก่ การออกแบบเพ่ือการนํากลับมาใช้ซ้ํา (Design for 
Reuse) เช่น การออกแบบให้ผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่นมีช้ินส่วนบางช้ินส่วนที่ใช้ร่วมกันได้ เมื่อรุ่นแรกหยุด
การผลิตแล้วยังสามารถเก็บคืนและนําบางช้ินส่วนมาใช้ในการ ผลิตรุ่นต่อไปได้ เป็นต้น 
  การนํากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) หมายถึง การนําผลิตภัณฑ์หรือช้ินส่วนของผลิตภัณฑ์ที่
อยู่ในช่วงของการทําลาย มาผ่านกระบวนการ แล้วนํากลับในใช้ใหม่ต้ังแต่ช่วงของการวางแผน การ
ออกแบบ หรือ แม้แต่ช่วงของการผลิต ได้แก่ การออกแบบให้ถอดประกอบได้ง่าย (Design for 
Disassembly) การออกแบบเพ่ือการนํากลับมาใช้ใหม่ (Design for Recycle) เช่นการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์โดยใช้วัตถุดิบพลาสติกหรือ กระดาษที่ง่ายต่อการนํากลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น 
  การซ่อมบํารุง (Repair) หมายถึง การออกแบบให้ง่ายต่อการซ่อมบํารุง ทั้งน้ีมีแนวคิดที่ว่า 
หากผลิตภัณฑ์สามารถซ่อมบํารุงได้ง่ายจะเป็นการยืดอายุช่วงชีวิตของการใช้งาน (Extended Usage 
Life) ซึ่งท้ายที่สุดสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ การซ่อมบํารุงน้ีเกิดภายในช่วงชีวิตของการ
ใช้งานเท่าน้ัน แตกต่างจากการใช้ซ้ํา (Reuse) ซึ่ง เป็นการนําช้ินส่วนหรือผลิตภัณฑ์ที่เสร็จจากช่วง
การใช้งานแล้วมาใช้อีกครั้ง การซ่อมบํารุงน้ีได้แก่ การออกแบบให้ง่ายต่อการซ่อมบํารุง (Design for 
serviceability / Design for maintainability) เช่นการออกแบบให้เปลี่ยนอะไหล่ได้ง่าย เป็นต้น 
 Eco Design เป็นการออกแบบที่คํานึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในทุก ๆ สาขาของ
การออกแบบ ยกตัวอย่างเช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
ต้ังแต่ขั้นตอนการวางแผน การออกแบบ การบรรจุ การขนส่ง การนําไปใช้ การซ่อมบํารุง การกําจัด 
และการนํากลับมาใช้ใหม่หลังหมดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์น้ัน ๆ การออกแบบสถาปัตยกรรมที่มี
ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม ผสานความต้องการของมนุษย์เข้ากับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน โดย
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างผลกระทบน้อยที่สุด(อรรจน์ เศรษฐบุตร, 2551) ทั้งใน
ระหว่างการผลิตวัสดุอาคาร การเลือกที่ต้ังของอาคารท่ีเหมาะสม กระบวนการก่อสร้าง การนําวัสดุ
ก่อสร้างอาคารมาใช้ใหม่ การจัดการของเสียจากอาคาร รวมถึงในระหว่างช่วงอายุการใช้งานของ
อาคาร เป็นต้น โดยมีการพัฒนาเทคนิควิธีการต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองสิ่งจําเป็นของมนุษย์ ที่ไม่
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในปัจจุบันต่อเน่ืองไปถึงอนาคต โดยการนําประโยชน์จากเทคโนโลยี 
วิธีการสร้างสรรค์ ตลอดจนการวางแผนหากลวิธีที่จะนําสิ่งของกลับมาคืนรูปมาใช้ในแบบต่าง ๆ โดยที่
ยังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
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ภาพที่ 41 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ที่มา: Brent Remby, เข้าถึงเมื่อ 18 กันยายน 2556, เข้าถึงได้จาก  http://www. pportunitygreen. 
com/green-business-blog/2009/09/28/top-10-eco-friendly-office-supplies/ 
 

 
 
ภาพที่ 42 สถาปัตยกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Banyan Tree Corniche Bay design by 

Norman Foster and Partners  
ที่มา: e-architect, เข้าถึงเมื่อ 18 กันยายน 2556, เข้าถึงได้จาก 11http://www.e-architect.co.uk/ 
africa/banyan_tree_corniche_bay.htm 
 

http://www.opportunitygreen.com/green-business-blog/author/bremby/�
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 Eco Design เป็นแนวทางหนึ่งในการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ให้
ความสําคัญกับการเลือกใช้ทรัพยากรที่ไม่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ให้น้อยที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้เกิดผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้ ทั้งยังพยายามเชื่อมโยงผู้คนเข้ากับสิ่งแวดล้อมตาม
ธรรมชาติให้มากที่สุด โดยมุ่งสร้างวิถีการดํารงชีวิตที่ยั่งยืนและช่วยแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์
สิ่งแวดล้อมของโลกในด้านต่าง ๆ การออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนี้ ไม่ได้เป็นเพียงส่วนเสริม
ของการออกแบบในสาขาใดสาขาหน่ึง แต่กลายเป็นกระบวนการสําคัญของศาสตร์และศิลป์แห่งการ
ออกแบบเกือบทุกแขนงไปแล้ว 
 การนํา EcoDesign มาประยุกต์ใช้ จะคํานึงถึงกลไก (EcoDesign Strategy)  ใน 7 ด้าน
หลักคือ 
 1. ลดการใช้วัสดุที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Reduction of low-impact materials) 
 2. ลดปริมาณและชนิดของวัสดุที่ใช้ (Reduction of materials used) 
 3. ปรับปรุงกระบวนการผลิต (Optimization of production techniques) 
 4. ปรับปรุงระบบการขนส่งผลิตภัณฑ์ (Optimization of distribution system) 
 5. ปรับปรุงข้ันตอนการใช้ผลิตภัณฑ์ (Optimization of impact during use) 
 6. ปรับปรุงอายุผลิตภัณฑ์ (Optimization of initial lifetime) 
 7. ปรับปรุงข้ันตอนการท้ิงและทําลายผลิตภัณฑ์ (Optimization of end-of-life)  
 ประโยชน์ของการทํา EcoDesign 
 1. เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยจะส่งผลดีต่อธุรกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
เป็นแนวทางนําไปสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainable Development) 
 2. เพ่ือสร้างผลกําไรให้กับองค์กรโดยการนํากระแสความต้องการสินค้า และบริการท่ีเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้เป็นจุดเด่นในการสร้างความเช่ือ มั่นให้กับผู้บริโภค 
 3. สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตจากการลดปริมาณวัตถุดิบ หีบห่อ การใช้
พลังงานในการผลิตสินค้าและบริการ 
 4. สามารถนําวัสดุหรือช้ินส่วนกลับมาใช้ได้ใหม่โดยการปรับปรุงผลิตภัณฑ์จากการ
ออกแบบ 
 5. เพ่ือป้องกันปัญหาการใช้ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมมาเป็นกําแพงทางการค้าที่มิใช่ภาษี 
(Non-tariff Barrier; NTB) และรองรับการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่มี
ความเข้ม งวดจากประเทศพัฒนาแล้ว เช่น  WEEE, RoHS, EuP เป็นต้น 
 6. ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรและผลิตภัณฑ์ 
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ทฤษฎีการออกแบบ 
 การออกแบบห้องสมุด (Library Design) 
 ห้องสมุด หมายถึง สถานที่รวบรวมสรรพวิทยาการต่าง ๆ คือ สถานที่รวบรวมความรู้ทุก
สาขาวิชา เป็นต้น ซึ่งบันทึกไว้ในวัสดุสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ และวัสดุที่ไม่ได้พิมพ์ 
เช่น วีดีทัศน์ วีดีโอ เทปเสียง โดยมีวิธีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบเพ่ือสะดวกแก่ผู้เข้าใช้บริการของ
ห้องสมุด และผู้ที่สนใจบรรณารักษ์เป็นผู้ดําเนินงานเพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการประเภท
ของห้องสมุด ห้องสมุดที่ให้บริการในประเทศไทย โดยทั่วไปแบ่งตามลักษณะหน้าที่ และวัตถุประสงค์
ให้บริการได้ 5 ประเภท 
 1. ห้องสมุดแห่งชาติ 
 2. ห้องสมุดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 
 3. ห้องสมุดโรงเรียน 
 4. ห้องสมุดประชาชน 
 5. ห้องสมุดเฉพาะ  
 ห้องสมุดเฉพาะ คือ ห้องสมุดที่เก็บรวบรวมหนังสือ วารสาร เอกสาร สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ วัสดุ
ย่อส่วน และโสตทัศนวัสดุ เฉพาะสาขาใดสาขาหนึ่งและวิชาที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้บริการแก่ผู้ใช้เฉพาะ
กลุ่มซึ่งเป็นสมาชิกในหน่วยงานท่ีห้องสมุดสังกัดอยู่ และการให้บริการของห้องสมุดเฉพาะน้ีจะช่วย
ส่งเสริมให้กิจการของหน่วยงานน้ัน ๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
 ห้องสมุดเฉพาะน้ีมักสังกัดในหน่วยงานราชการ องค์การ บริษัท สมาคม วิชาชีพ ธนาคาร 
พิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัย องค์การระหว่างประเทศ และหน่วยงานอ่ืน ๆ เป็นต้น สําหรับช่ือห้องสมุด
เฉพาะมีช่ือแตกต่างกันมากกว่าห้องสมุดประเภทอ่ืน ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่ห้องสมุดนั้นสังกัด รวมท้ัง
ลักษณะของการดําเนินการและการให้บริการ เช่น ในปัจจุบันใช้คําว่า ศูนย์ข่าวสาร (Information 
Center) ศูนย์เอกสาร ศูนย์บริการเอกสาร (Documentation Center) 
 1. ลักษณะของห้องสมุดเฉพาะ ห้องสมุดเฉพาะลักษณะแตกต่างกับห้องสมุดโดยทั่วไป 
ดังน้ี 
  1.1 ที่ต้ัง ห้องสมุดเฉพาะส่วนมากจะต้ังอยู่ในอาคารของหน่วยงานซึ่งห้องสมุดสังกัด
อยู่ เช่น ธนาคาร บริษัท สํานักพิมพ์ โรงงาน สมาคมวิชาชีพ โรงพยาบาล พิพิธภัณฑ์ นอกจากน้ียังมี
ห้องสมุดเฉพาะซึ่งเป็นห้องสมุดแผนกวิชา หรือห้องสมุดคณะของมหาวิทยาลัย เช่น ห้องสมุดคณะ
วิทยาศาสตร์ 
  1.2 เน้ือหาวิชา ห้องสมุดเฉพาะจะจัดหาหนังสือและวัสดุสําหรับค้นคว้าวิจัยอ่ืน ๆ 
เฉพาะวิชาใดวิชาหน่ึง หรือกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น ห้องสมุดธนาคาร มีหนังสือเกี่ยวกับเศรษฐกิจ 
การเงิน การธนาคาร ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ มีหนังสือด้านวิทยาศาสตร์ เป็นต้น บางแห่งอาจแบ่งเป็น
ประเภทตามลักษณะของวัสดุ เช่น ห้องสมุดแผนที่ ห้องสมุดรูปภาพ เป็นต้น 
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  1.3 ผู้ใช้บริการ ห้องสมุดเฉพาะไม่ให้บริการแก่บุคคลทั่วไป แต่จํากัดเฉพาะกลุ่ม
เท่าน้ัน ซึ่งได้แก่บุคคลที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานท่ีจัดให้มีห้องสมุดเฉพาะเท่าน้ัน ผู้ใช้จึงมักเป็นผู้ที่มีความ
สนใจหรือมีความรู้เป็นอย่างดี หรือเป็นผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชา ซึ่งห้องสมุดเฉพาะน้ัน ๆ เกี่ยวข้อง เช่น 
ห้องสมุดทางการแพทย์ 
  1.4 ขนาดห้องสมุด ห้องสมุดเฉพาะจะมีขนาดต่าง ๆ กัน ตามสังกัดของหน่วยงานน้ัน 
ๆ แต่ส่วนมากจะมีขนาดเล็กเพราะต้ังอยู่ในอาคารของหน่วยงานที่มีเน้ือที่จํากัด 
  1.5 การให้บริการ การให้บริการจะมุ่งเน้นในด้านการบริการความรู้และข้อมูลต่าง ๆ 
แก่ผู้ใช้ด้วยข้อมูลและเอกสารที่ทันต่อเหตุการณ์โดยทันท่วงทีและตรงตามจุดประสงค์ 
  1.6 บุคลากร บรรณารักษ์ห้องสมุดเฉพาะ นอกจากเป็นบรรณารักษ์วิชาชีพแล้ว ยัง
ต้องมีความรู้ในวิชาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานน้ันด้วย นอกจากน้ีบุคลากรของห้องสมุดยังต้องมีผู้
ที่ทําหน้าที่เฉพาะด้านอีกด้วย เช่น ผู้แปล (Translator) ผู้ทําสาระสังเขป (Abstractor) ผู้ช่วยค้นคว้า 
(Literature Searcher) ผู้ทําดรรชนี (Indexer) เป็นต้น 
 2. การจัดห้องสมุด 
  2.1 ช้ันวางหนังสือ โดยมากมักเรียงไปตามฝาผนัง เพ่ือให้มีเน้ือที่สําหรับการอ่านมาก
นอกจากนี้ยังทําให้บรรณารักษ์ รักษาสถานที่ได้มีโอกาสควบคุมดูแลห้องสมุดโดยทั ่วถึง แต่ใน
ปัจจุบันนี้เนื่องจากแนวโน้มของการศึกษาแผนใหม่มุ่งส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าโดยตนเองมากขึ้น 
การจัดวางชั้นอาจจัดวางตรงกลางห้องหรือข้าง ๆ มีที่ว่างสําหรับอ่านหนังสือให้เป็นสัดส่วนมากขึ้น 
การวางช้ันหนังสือกลางห้องควรวางระยะห่างกันระหว่างชั้น 1.20-1.50 เมตร เพื่อให้ผู้ใช้จะได้หยิบ
หนังสือได้โดยสะดวก 
  2.2 ช้ันวางวารสารและหนังสือพิมพ์ วารสารหนังสือพิมพ์เป็นที่ดึงดูดใจ และเชิญ
ชวนให้คนเข้าไปใช้ห้องสมุดได้มาก เพราะมีปกที่มีสีสันสวยงามและดูมีชีวิตชีวากว่าหนังสือทั่วไป 
ดังน้ันช้ันวางจึงควรอยู่ใกล้ทางเข้าหรือเป็นที่คนเข้าถึงได้ง่ายและไม่ไกลจากการควบคุมมากนัก 
  2.3 โต๊ะรับจ่ายหนังสือ เป็นโต๊ะที่จะมีผู้มาติดต่อยืมและคืนหนังสือเสมอ มักจะจัด
วางอยู่ใกล้ทางเข้า-ออก เพราะจะเป็นการสะดวกแก่ผู้ใช้ในการยืมหนังสือและส่งหนังสือ ทั้งยังเป็น
การช่วยให้เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลการยืมหนังสือได้ดีย่ิงขึ้น เพราะเมื่อผู้ใช้ได้ยืมหนังสือไปแล้ว เจ้าหน้าที่
ได้ตรวจดูเป็นคร้ังสุดท้ายก่อนออกจากห้องสมุด 
  2.4 ช้ันหนังสืออ้างอิง ควรอยู่ใกล้กับบรรณารักษ์ เพ่ือจะได้อธิบายหรือให้คําแนะนํา
แก่ผู้ใช้ ควรมีที่น่ังอ่านด้วย ในกรณีที่มีเน้ือที่เพียงพอ 
  2.5 โต๊ะเจ้าหน้าที่บริการตอบคําถาม ควรอยู่ในที่ที่มองเห็นง่าย และใกล้กับหนังสือ
ทั่วไปและสะดวกในการติดต่อสอบถาม 
  2.6 ป้ายนิทรรศการหรือตู้นิทรรศการ เป็นที่ดึงดูดใจ ควรอยู่ตรงข้างทางเข้า-ออก ของ
ผู้ใช้ที่สามารถมองเห็นได้ทันทีเมื่อเข้ามาใช้ห้องสมุด 
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  2.7 โต๊ะในห้องอ่านหนังสือ จะต้องจัดให้ไม่แน่นจนเกินไป เพ่ือทางเดินจะได้สะดวก
ไม่เกะกะ ควรจัดที่น่ังสอดแทรกตามบริเวณช้ันหนังสือบ้างเพ่ือผู้ใช้ไม่ต้องเดินไกล และหยิบหนังสือ
อ่านได้รวดเร็ว เป็นการผ่อนแรงอีกด้วย ระยะห่างโต๊ะหน่ึง ๆ ควรห่างกันประมาณ 1.50-1.80 เมตร 
ระหว่างเก้าอ้ีตัวหน่ึงถึงอีกตัวหน่ึง ถัดจากกึ่งกลางเก้าอ้ีประมาณ 0.75-0.90 เมตร 
  2.8 โสตทัศนวัสดุ อาจเก็บไว้ในตู้ใกล้กับเจ้าหน้าที่รับ-จ่ายหนังสือ หรือเป็นห้องแยก
ต่างหาก 
  2.9 เครื่องอัดสําเนา ควรอยู่ในบริเวณหนังสืออ้างอิง เพ่ือให้บริการได้สะดวกยิ่งข้ึน
ตําแหน่งการวางเฟอร์นิเจอร์ในห้องสมุดน้ันจะทําได้ดี ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้น้ันก็ต้องดูที่สภาพ
พ้ืนที่อาคาร และสิ่งแวดล้อมด้วย ทั้งยังจะต้องคํานึงถึงประโยชน์ใช้สอยเป็นสําคัญ การจัดเฟอร์นิเจอร์
จะเป็นไปแบบ ไม่ตายตัว เพ่ือทําให้เกิดความเบ่ือหน่ายจําเจ จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดในลักษณะ
ต่าง ๆ ได้ การจัดเฟอร์นิเจอร์ ควรให้อยู่ในตําแหน่งที่ควรเป็นทั้งยังต้องคํานึงถึงอนาคตด้วยว่าต่อไป
การจัดวางควรเป็นไปในลักษณะที่เปลี่ยนแปลงได้เสมอ เพ่ือให้ทันต่อสภาพแวดล้อมและความก้าวหน้า
เกิดขึ้น 
 3. ขนาดของครุภัณฑ์ของห้องสมุด 
  3.1 ช้ันวางหนังสือทั่วไป 
   3.1.1 ช้ันหนังสือชนิดทําด้วยไม้สูง 1.55 เมตร 
   3.1.2 ช้ันหนังสือชนิดโลหะสูง 2.10-2.15 เมตร ฐานสูง 0.1 เมตร ลึก 0.20-
0.25 เมตร 
  3.2 ช้ันวางวารสาร มี 2 แบบ คือ แบบวางติดฝาและแบบลอยตัว จะเลือกใช้แบบใด
ก็แล้วแต่เน้ือที่ใส่หนังสือของห้อง หากห้องมีเน้ือที่สําหรับหนังสือทั่วไปจํากัด ก็ควรมีตู้ติดฝาเพ่ือใส่
หนังสือทั้งหมด หากห้องสมุดรับวารสารมาก ๆ รายการก็อาจต้องใช้แบบติดกับฝาห้องสูงและลึกเป็น
อย่างเดียวกับตู้หนังสือทั่วไป แต่ควรวางช้ันยันเท่าน้ัน ช้ันวางลาดลง มีคิ้วสําหรับกันวารสารไม่ให้ไหล
ลงมา 
   ความสูง 1.50 เมตร 
   ความกว้าง 0.90 - 0.95 เมตร 
   ความลึก 0.40 - 0.45 เมตร 
  3.3 โต๊ะวางหนังสือ โต๊ะสําหรับวางหนังสือ และอ่านหนังสือมีหลายแบบ ในการ
ออกแบบน้ัน ควรจะได้คํานึงถึงสิ่งต่อไปน้ี 
   3.3.1 สัดส่วน ให้มีความสูงเหมาะสมกับเก้าอ้ี สามารถน่ังอ่านได้สบาย 
   3.3.2 ต้องมีเน้ือที่สําหรับวางหนังสือ และมีหลากแบบเพ่ือวางหนังสือที่ต่าง
สํานวนกันแล้วแต่บุคคล โดยเฉพาะโต๊ะเด่ียวสําหรับคนที่ใช้หนังสือเพ่ือการศึกษาค้นคว้า 
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   3.3.3 ขนาดของโต๊ะควรวางให้ได้สัดส่วนกับห้อง ความกว้างมาตรฐานของโต๊ะ
ประมาณ 0.65 – 0.75 เมตร (26-30 น้ิว) ผิวโต๊ะควรทําความสะอาดได้ง่าย ไม่ใช้วัสดุที่สะท้อนแสง 
หรือเป็นเงามากจนเกินไปเพราะจะทําให้อ่านไม่สบายตา ขนาดของโต๊ะโดยทั่วไปที่นิยมใช้ 
    ความสูง 0.75 เมตร 
    ความกว้าง 0.90 เมตร 
 
  3.4 รถเข็นหนังสือ มีลักษณะเดียวกับช้ันวางหนังสือ แต่ติดต้ังล้อใช้ใส่หนังสือ เพ่ือ
เข็นไปยังช้ันวางหนังสือ หรือเคล่ือนที่ไปยังที่อ่ืนให้สะดวก ทุ่นแรงและหนังสือไม่ฉีกขาดง่าย รถเข็นน้ี
ควรมีเพียง 3 ล้อ หลัง 2 ล้อ และตอนหน้า 1 ล้อ เพ่ือให้สะดวกในการเข็นเลี้ยวไปตามมุมต่าง ๆ ได้
สะดวก  
   ขนาดความกว้างของรถเข็น 
   ความกว้าง 0.35 - 0.40 เมตร 
   ความยาว 0.75 เมตร 
   ความสูง 0.90 เมตร 
   สําหรับขนาดใหญ่ 
   ความกว้าง 0.35 - 0.36 เมตร 
   ความยาว 1.00 เมตร 
   ความสูง 1.08 - 1.10 เมตร 
   ชนิดที่เก็บเข้าใต้โต๊ะรับ – จ่ายหนังสือได้ 
   ความกว้าง 0.55 เมตร 
   ความยาว 0.65 เมตร 
   ความสูง 0.65 - 0.75 เมตร 
 4. การให้แสงสว่างภายในห้องสมุด  
  ในการเลือกใช้แสงสว่างที่เหมาะสมสําหรับห้องสมุดน้ัน เพ่ือความสบายตาและเพ่ือ
วัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง จากการพิจารณาในด้านประสิทธิภาพในการใช้สอย การใช้แสงจากไฟฟ้าจะ
มีประโยชน์มากกว่าแสงจากธรรมขาติ เพราะสามารถควบคุมได้ดีและเป็นที่ยอมรับนิยมใช้กันทั่วไป 
การให้แสงมีอยู่ 5 วิธี คือ 
  4.1 การให้แสงโดยตรง เป็นการส่องสว่างโดยตรงจากแหล่งกําเนิดแสงให้ความเข้มสูง 
  4.2 การใหแ้สงทางอ้อม ให้คุณภาพดีที่สุด แสงที่ได้จากการสะท้อนจากเพดานตกลง 
บนพ้ืนที่ต้องการได้แสงที่นุ่มนวลปราศจากเงา 
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  4.3 การให้แสงทางตรงผสมทางอ้อม ให้แสงสม่ําเสมอที่สุด เป็นการรวมเอา 2 วิธี มา

ใช้ร่วมกัน 

  4.4 การให้แสงแบบก่ึงโดยตรง แบบน้ีจะให้แสงน้อยกว่าแบบแรก 

  4.5 การให้แสงแบบก่ึงทางอ้อม แบบน้ีจะให้แสงที่ดีกว่าแบบที่ 2 

  ในการออกแบบไฟฟ้าเพ่ือให้แสงในอาคาร ควรให้แสงสว่างสมํ่าเสมอในอาคาร

แตกต่างกัน 2:1 เป็นอย่างตํ่า แสงแบบที่ให้โดยทางอ้อม ถือว่าให้แสงสว่างสม่ําเสมอเพราะถือว่า

เพดานเป็นตัวให้กําเนิดแสง  

  การให้ความเข้มของการส่องสว่าง ณ จุดต่าง ๆ ในห้องสมุด 

  ห้องสมุด ส่วนอ่านหนังสือ ค้นคว้า บันทึก 70  ฟุต-กําลังเทียน 

  ห้องอ่านหนังสือทั่วไป 30 ฟุต-กําลังเทียน 

  บริเวณช้ันวางหนังสือ 30 ฟุต-กําลังเทียน 

  บริเวณซ่อมหนังสือ เย็บเล่ม 50 ฟุต-กําลังเทียน 

  ส่วนจัดหมู่หนังสือและทําบัตรรายการ 70 ฟุต-กําลังเทียน 

  ที่รับ – จ่ายหนังสือ 70 ฟุต-กําลังเทียน 

  โต๊ะน่ังค้นคว้า 70 ฟุต-กําลังเทียน 

  บริเวณอ่านวารสาร, หนังสือพิมพ์ 30 ฟุต-กําลังเทียน 

  บริเวณแสดงนิทรรศการหนังสือ 30 ฟุต-กําลังเทียน 

  บริเวณห้องเก็บของที่ต้องใช้สายตา 10 ฟุต-กําลังเทียน 

  บริเวณห้องเก็บของที่ไม่ต้องใช้สายตา 5 ฟุต-กําลังเทียน 

 5. การใช้สีภายในห้องสมุด  

  ในทางจิตวิทยา สีทุกสีมีอิทธิพลต่อมนุษย์ในด้านอารมณ์เป็นอย่างย่ิง โดยเฉพาะใน

ห้องสมุดซึ่งเฉลี่ยผู้มาใช้บริการแล้วจะอยู่ในห้องสมุดประมาณ 3 ชม. สูงสุด ดังน้ัน สีที่ใช้ควรเป็นสีที่ดู

แล้วไม่เบ่ือง่าย สามารถดึงดูดใจคน เมื่อเข้าไปแล้วรู้สึกสบายตา นิยมสีเย็นตาเรียบ ๆ  

  ข้อพิจารณาในการใช้สี 

  5.1 ไม่ควรเป็นสีที่มีเงาสะท้อน เมื่อใช้แล้วจะเกิดการสะท้อนดูไม่มีคุณค่า 

  5.2 การไล่วงจรสี ควรใช้สีที่อยู่ใกล้เคียงกันจะดูดีกว่าสีที่ตัดกัน 

  5.3 ไม่ควรใช้สีที่จืด หม่นหมองเกินไป เพราะจะทําให้เกิดความรู้สึกมึน ซึม ง่วงนอน  

  5.4 มีหลักอยู่ว่าเพดานควรจะใช้สีที่อ่อนที่สุด พ้ืนใช้สีที่เข้มที่สุด ส่วนผนังใช้สีที่มี

ความเข้มปานกลาง 
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 6. การป้องกันเสียงรบกวนภายในห้องสมุด  
  ไม่ว่าสถานที่ใด ๆ ย่อมต้องการความเงียบ โดยเฉพาะอย่างย่างในห้องสมุด เพ่ือสมาธิ
ในกาอ่านหนังสือ การใช้วัสดุภายในห้องสมุด จึงควรเลือกใช้วัสดุที่สามารถดูดกลืนเสียงได้ เช่น การใช้
วัสดุปูพ้ืน เพดาน เก้าอ้ี ตลอดจนผ้าม่านต่าง ๆ ในการเลือกใช้วัสดุมีข้อพิจารณา ดังน้ี 
  6.1 สะดวกในการติดต้ัง 
  6.2 ทนไฟ ทนต่อการขีดข่วน เช้ือราต่าง ๆ  
  6.3 สะท้อนแสงน้อย 
  6.4 เคลื่อนย้ายได้สะดวก และบํารุง ทําความสะอาดได้ง่าย 
 7. การปรับอากาศในห้องสมุด  
  การระบายอากาศในห้องสมุด เป็นสิ่งที่จะละเลยไม่ได้ เพราะหากอากาศในห้องสมุดมี
ความอบอ้าวหรือหนาวเย็นเกินไป จะเป็นการรบกวนผู้ใช้ห้องสมุดเป็นอันมาก การระบายอากาศทํา
ได้ 2 วิธี 
  7.1 วิธีธรรมชาติ : เป็นวิธีที่ยุ่งยากและไม่นิยมกระทํา 
  7.2 เคร่ืองปรับอากาศ : เป็นวิธีที่สิ้นเปลืองอยู่มาก แต่ก็ได้ผลคุ้ม 
  ในการควบคุมอากาศในห้องสมุด ควรให้มีความสมํ่าเสมออยู่ระหว่าง 21 องศาเซลเซียส 
ถึง 26 องศาเซลเซียส ซึ่งจะเป็นสภาพที่ความช้ืนของอากาศอยู่ในสภาพปกติ 
 8. งานระบบต่าง ๆ ภายในห้องสมุด 
  8.1 ระบบสัญญาณป้องกันอัคคีภัย 
   8.1.1 Smoke Detector อุปกรณ์ทํางานเพ่ือตรวจควันใช้กับส่วนที่ต้องระวัง
มาก เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ 
   8.1.2 Heat Detector อุปกรณ์ตรวจเพ่ิมของอุณหภูมิในห้อง ใช้กันพ้ืนที่ไม่ต้อง
ดูแลเป็นพิเศษ หรือไม่มีคนอยู่ในพ้ืนที่ เช่น ส่วนการบริการ 
   8.1.3 Smoke Detector หรือ Heat Detector ตรวจพบควันหรือความร้อน แลว้
ส่งสัญญาณไปยังศูนย์ควบคุมให้สัญญาเตือน และระบบดับเพลิงจะทํางาน 
   8.1.4 Manual Switch ให้คนกดปุ่มเตือน 
  8.2 ระบบดับเพลิง 
   8.2.1 Water Sprinklers โดยใช้เคร่ืองยนต์สูบนํ้าเข้าระบบ 
   8.2.2 ก๊าซ Hualon เป็นสารอันตรายใช้กับส่วนที่มีระบบไฟฟ้า เช่น ห้องควบคุม 
ห้องคอมพิวเตอร์ 
  8.3 ระบบขนส่ง การขนส่งหนังสือเพ่ือเก็บเข้าช้ันวาง ควรมีลิฟต์ขนหนังสือแยกจาก
ระบบ Circulation Core ของผู้ใช้ ส่วนโสตทัศนศึกษาใช้ลิฟต์เพ่ือขนส่งอุปกรณ์ 
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  8.4 ระบบป้องกันความปลอดภัย การบริการฝากของก่อนเข้าห้องสมุด การติดต้ัง
บริเวณตรวจจับสัญญาณแม่เหล็กบริเวณทาง เข้า-ออก ในกรณีอนุญาตให้นํากระเป๋าหรือสิ่งของติดตัว
เข้าไปได้ 
  8.5 ระบบไฟฟ้า ระบบของวงจรไฟฟ้าควรแยกต่างหากออกจากห้องอ่ืน ๆ และควร
แยกออกจากระบบไฟฟ้าที่ใช้กับเคร่ืองทําความเย็น และระบบแสงสว่างด้วยเนื่องจากคอมพิวเตอร์ มี
ความเคลื่อนไหวต่อการมีหน่วยควบคุมไฟฟ้า ติดต้ังไว้ในห้องคอมพิวเตอร์ ทําหน้าที่เป็นตัวกันชน
ระหว่างไฟฟ้าที่เข้ามาในห้อง และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทําให้คลื่นไฟฟ้ามีความสม่ําเสมอ และตัด
กําลังไฟฟ้าที่เข้ามาก่อนถึงตัวคอมพิวเตอร์ 
   8.5.1 พ้ืนห้องสําหรับวางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พ้ืนห้องที่ยกสูง หรือพ้ืนสําเร็จรูป 
2 ช้ัน จะเก็บซ่อนพวกสายเคเบิล สายไฟต่าง ๆ ที่ใช้ต่อเช่ือมกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องสมุด การ
ทําพ้ืนห้องแบบน้ีต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก 
   8.5.2 เพดานและกําแพงห้องควรเป็นชนิดที่เป็นเสียง และเก็บอุณหภูมิภายใน
ห้องได้ประตูและหน้าต่าง 
   8.5.3 ห้องคอมพิวเตอร์ที่ดีและเหมาะสมที่สุด คือ ห้องที่มีหน้าต่าง เพราะ
หน้าต่างจะทําให้ห้องสูญเสียความเย็นภายในห้อง และเก็บความร้อนจากแสงอาทิตย์ภายนอกอยู่
ภายในห้อง    
   8.5.4 การวางผังการใช้พ้ืนที่ห้องคอมพิวเตอร์ และการจัดวางเทอร์มิเนิลตามจุด
ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงจุดของบุคลากรปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการห้องสมุดทั่วไปเป็นเรื่องสําคัญและจําเป็น มี
ผลต่อประสิทธิภาพการทํางานของระบบต่อผู้ปฏิบัติ และต่อผู้ใช้บริการห้องสมุดควรเน้นและให้
ความสําคัญในเรื่องของการยืดหยุ่น และความง่ายในการเลื่อนไหลของงานและการสื่อสาร 
 การออกแบบนิทรรศการ (Exhibition Design) 
 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า นิทรรศการ หมายถึง 
การจัดแสดงข้อมูลเนื้อหาผลงานต่าง ๆ ด้วยวัสดุ สิ่งของ อุปกรณ์และกิจกรรมท่ีหลากหลายแต่มี
ความสัมพันธ์กันในแต่ละเรื่อง โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีชัดเจน มีการวางแผนและออกแบบที่เร้าความสนใจ
ให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในการดู การฟัง การสังเกต การจับต้องและการทดลองด้วยสื่อที่หลากหลาย เช่น 
รูปภาพ ของจริง หุ่นจําลอง ป้ายนิเทศ และกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การสาธิต การอภิปราย 
และการตอบปัญหา 
 วัฒนะ จูฑะวิภาต (2526) กล่าวว่า นิทรรศการ คือ การแสดงการให้การศึกษาอย่างหนึ่ง
ด้วยการแสดงงานให้ชม อาจจะมีผู้บรรยายให้ฟังหรือไม่ต้องมีก็ได้ การแสดงอาจจะแสดงนอกอาคาร
หรือในอาคารก็ได้ ซึ่งจะประกอบด้วยของจริง สิ่งจําลอง ภาพถ่ายและแผนภูมิ สิ่งของต่าง ๆ ที่จะ
นําออกมาแสดง แต่ในการจัดเตรียมจะต้องจัดอย่างมีระเบียบ ช่วยให้ผู้ดูมีความเข้าใจข้อมูล 
(Information) โดยใช้ข้อความส้ัน ๆ อธิบายประกอบ 
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 วรพจน์ นวลสกุล (2550, อ้างถึงใน ธีรศักด์ิ อัครบวร, 2537) ได้ให้ความหมายของ
นิทรรศการคือ การวางแผนการถ่ายทอดความรู้ โดยใช้โสตทัศนวัสดุ เครื่องมือโสตทัศนศึกษา และ
กิจกรรมโสตทัศนศึกษา (A.V. Activities) อย่างใดอย่างหน่ึง หรือผสมผสานกัน อย่างมีระบบ เพ่ือให้
ผู้ชม ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนมุ่งชักจูงความคิดความสนใจ ให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ที่ผู้
จัด ได้กําหนดไว้ และสรุปได้ว่านิทรรศการ คือ รูปแบบหรือวิธีการถ่ายทอดความรู้ โดยนําเอาวัสดุ
อุปกรณ์หรือสื่อมาผสมผสานกันและนําเสนออย่างเป็นระบบ เช่น ภาพ ของจริง หุ่นจําลอง เอกสาร 
คําแนะนํา สไลด์ วิดีทัศน์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ เพ่ือกระตุ้นความสนใจและทําให้ผู้ดูเกิดความ เข้าใจใน
เน้ือหาของนิทรรศการได้รวดเร็วข้ึน อาจกล่าวได้ว่าเป็นการเรียนรู้ที่ใกล้เคียงกับประสบการณ์ตรง 
โดยผู้ชมสามารถรับรู้ได้จากประสาทสัมผัสทั้งห้า 
 ประเภทของนิทรรศการ จําแนกตามระยะเวลาในการจัด ได้แก่ 
 1. นิทรรศการถาวร 
 2. นิทรรศการช่ัวคราว 
 3. นิทรรศการเคลื่อนที่ 
 นิทรรศการถาวร 
 นิทรรศการถาวรเป็นการนําเสนอข้อมูลและจัดแสดงที่ค่อนข้างสมบูรณ์ มีการจัดเป็น
ประจําอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลายาวนาน มีลักษณะสําคัญ ดังน้ี 
 1. การจัดนิทรรศการแบบนี้มีการลงทุนสูง เน่ืองจากเน้ือหาที่จัดแสดงต้องอาศัย การ 
ศึกษาค้นคว้าหลักฐานอ้างอิง 
 2. วัสดุอุปกรณ์ที่นํามาจัดแสดงเป็นวัสดุที่คงทน 
 3. การออกแบบเพ่ือการจัดแสดงสิ่งของจะทําอย่างรอบคอบพิถีพิถัน 
 4. สถานที่แห่งใดแห่งหน่ึงเป็นเวลานาน ๆ รูปแบบและโครงสร้างหลักไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 5. สถานที่ที่ใช้ในการจัดแสดงนิทรรศการจะออกแบบไว้อย่างมีแบบแผนแน่นอน อาจเป็น
พ้ืนที่กลางแจ้งหรือในอาคารก็ได้ 
 6. หากเนื้อหาที่จัดแสดงเก่ียวข้องกับความเช่ือหรือวิถีชีวิตของชุมชนควรศึกษาค้นคว้า
อย่างถูกต้องและมีหลักฐานอ้างอิงที่ชัดเจน 
 7. ส่วนใหญ่นิทรรศการถาวรมักอยู่ในรูปของพิพิธภัณฑ์ 
 หลักจิตวิทยาในการจัดนิทรรศการ 
 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า โดยปกติเรารับรู้โดย
ผ่านระบบรับสัมผัส ซึ่งได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น ผิวหนังและกล้ามเน้ือ แล้วจึงนําไปสู่พฤติกรรมอ่ืน ๆ ที่จะ
ส่งผลถึงคุณภาพชีวิตของแต่ละคนได้ ดังน้ันในการจัดนิทรรศการ ผู้จัดควรคํานึงถึงองค์ประกอบหรือ
ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการรับรู้ดังน้ี 
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 1. ปัจจัยที่เร้าความสนใจจากภายนอก คือ สื่อและกิจกรรมต่าง ๆ สื่อเหล่าน้ีจะสามารถ
กระตุ้น การรับรู้ได้มากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับคุณลักษณะดังน้ี 
  1.1 ความเข้ม หมายถึงความชัดเจนของสื่อซึ่งอาจประกอบไปด้วยแสง สีสันที่โดด
เด่นสวยงาม 
  1.2 ขนาด วัตถุหรือสิ่งเร้าที่ขนาดใหญ่มักจะดึงดูดความสนใจได้ดีกว่า  
  1.3 ความแปลกใหม่และสิ่งที่มีลักษณะตัดกัน การเปลี่ยนแปลงทําให้สิ่งเร้าผิดปกติไป
จากเดิมที่คุ้นเคยหรือสิ่งที่มีลักษณะตรงกันข้ามกับสิ่งปกติทั่วไป จะสามารถสร้างความสนใจ ได้ดี 
  1.4 ตําแหน่งที่ต้ัง การติดต้ังสื่อหรือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดนิทรรศการให้อยู่ใน
ตําแหน่งที่เหมาะสม จะกระตุ้นความสนใจได้ 
  1.5 การเคลื่อนไหว สิ่งเร้าที่มีการเคล่ือนไหวย่อมสามารถกระตุ้นความสนใจได้ดีกว่า
สิ่งเร้าที่น่ิงอยู่กับที่ 
  1.6 ความเป็นหน่ึงเดียว สิ่งของหรือวัตถุที่มีอยู่หน่ึงเดียวบนพ้ืนที่ว่างบริเวณกว้างจะ
ก่อให้เกิดความสนใจได้ดีเป็นพิเศษ 
  1.7 ระยะทาง สิ่งของหรือรูปภาพที่วางซ้อนทับกันบางส่วนจะก่อให้เกิดมิติต้ืนลึกทํา
ให้ดูเป็นระยะทางใกล้ไกลเป็นลําดับ จะช่วยเร้าความสนใจได้ดีกว่าสิ่งที่จัดเรียงในระนาบเดียวกัน 
  1.8 ความคงทน เป็นช่วงระยะเวลาหรือความถ่ีในการปรากฏและคงอยู่ของสิ่งเร้า ทํา
ให้อวัยวะรับสัมผัสมีเวลาเพียงพอในการรับรู้ มีโอกาสทบทวนการตีความซ้ําแล้วซ้ําอีกหลายคร้ัง ทําให้
รับรู้แม่นยําแน่นอน 
  1.9 การทําซ้ํา สิ่งเร้าที่เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีกหลาย ๆ ครั้ง 
 2. ปัจจัยที่เร้าความสนใจจากภายใน หมายถึง ปัจจัยด้านจิตวิทยาดังน้ันการสร้างความ
สนใจเพ่ือให้เกิดการรับรู้จึงควรคํานึงถึงปัจจัยทางด้านจิตวิทยาบางประการดังน้ี 
  2.1 ความต้ังใจ ความต้ังใจเป็นการเตรียมพร้อมของมนุษย์เพ่ือรับสัมผัสให้ได้ชัดเจน 
เป็นสิ่งที่ทําให้มนุษย์เลือกตอบสนองแก่สิ่งเร้าบางชนิด 
  2.1 แรงขับ เป็นแรงกระตุ้นให้ทํากิจกรรมต่าง ๆ  
  2.2 อารมณ์ หรือคุณภาพของจิตใจ ถ้าหากอารมณ์ดีจิตใจแจ่มใสปลอดโปร่งจะ
สามารถแปลความหมายของการรับสัมผัสได้ถูกต้องกว่า 
  2.3 ความสนใจ หมายถึงความโน้มเอียงที่จะแสดงบทบาทและเข้าร่วมในกิจกรรม
หน่ึง ๆ (Thorndike, อ้างถึงใน กฤษณา ศักด์ิศรี, 2530) เป็นพฤติกรรมขั้นต้นที่ก่อให้เกิดการรับรู้และ
การเรียนรู้ในโอกาสต่อไป 
  2.4 สติปัญญา เป็นความสามารถข้ันสูงของมนุษย์แต่ละคนในการผสมผสานระหว่าง
อารมณ์ความรู้สึกกับความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล สติปัญญาจึงเป็นผลสรุปองค์ความรู้ทั้งมวล 
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 หลักการออกแบบนิทรรศการ 
 วัฒนะ จูฑะวิภาต (2526: 187) กล่าวถึงหลักในการออกแบบดังน้ี 
 1. ความเด่น เช่นความเด่นของสี ของรูปภาพ ของขนาดสัดส่วน 
 2. ความไม่ซ้ําซากเน้นภาพที่จะทําให้ผู้ชมดูอยู่ได้นาน อาจนําเพลงหรือเสียงดนตรีมา
ประกอบเพ่ือให้ไม่ซ้ําซาก ไม่เบ่ือหน่าย 
 3. ความสมดุล ทําให้ความสนใจของผู้ดูไม่หันเหออกนอกเร่ือง 
 4. ความต่อเน่ือง  
 5. การเน้น เพ่ือให้วัตถุที่จัดแสดงมีความชัดเจนเด่นขึ้นมา อาจเน้นด้วยสี ด้วยเส้น หรือ
โดยการใช้พ้ืนที่ 
 6. ความประสานกลมกลืน ในเรื่องรูปแบบ เน้ือเรื่อง ขนาด เพ่ือให้มีความกลมกลืน
ต่อเน่ือง 
 7. ความเรียบง่าย  
 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี กล่าวถึงหลักการออกแบบใน
การจัดนิทรรศการ ดังน้ี 
 1. ความเป็นเอกภาพ (unity) หมายถึง ผลรวมขององค์ประกอบที่อยู่ร่วมกันได้อย่าง
เหมาะสมเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันและกลมกลืนกัน เพ่ือป้องกันความสับสน
และความเข้าใจผิด สะดวกในการจัดการ มีจุดเด่นเป็นลักษณะเฉพาะแตกต่างจากสิ่งแวดล้อมโดยรอบ 
เป็นการนําเสนอเน้ือหาที่ตรงกับวัตถุประสงค์ กําหนดกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย จําแนกปัญหาและ
อุปสรรคได้ชัดเจน 
  ปัจจัยที่ทําให้เกิดความเป็นเอกภาพ ความเป็นเอกภาพแสดงออกให้เห็นรูปแบบต่าง ๆ 
ดังตัวอย่าง เช่น ความใกล้ชิด (proximity) การซ้ํา (repetition) ความต่อเน่ือง (continuation) 
ความกลมกลืน (harmony) 
 2. ความสมดุล (balance) เป็นลักษณะการจัดองค์ประกอบให้สอดคล้องกับเนื้อหา
และวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ชมคล้อยตามโดยไม่รู้ตัว ช่วยให้ผู้ชมรู้สึกสบายไม่อึดอัดในขณะชมเพราะ
ความสมดุลทําให้เกิดความรู้สึกพอดีและเหมาะสมกับธรรมชาติของเน้ือหา ความสมดุลในการออกแบบ
สื่อทัศนศิลป์ในนิทรรศการเป็นการถ่วงดุลขององค์ประกอบต่าง ๆ ให้ความรู้สึกว่ามีปริมาณ ขนาด
หรือนํ้าหนักของแต่ละด้านเท่าเทียมกัน 
  ประเภทของความสมดุล ความสมดุลในงานออกแบบแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
  2.1 ความสมดุลแบบสมมาตร คือ ความสมดุลที่มีลักษณะซ้าย–ขวาเท่ากัน ความ
สมดุลลักษณะน้ีให้ความรู้สึก น่ิงเฉย มั่นคง แน่นอน จริงจัง มีระเบียบวินัย  
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  2.2 ความสมดุลแบบอสมมาตร คือความสมดุลที่มีลักษณะการจัดองค์ประกอบซ้าย–

ขวาไม่เท่ากัน ไม่คํานึงถึงความเท่าเทียมของขนาดและปริมาณ แต่คํานึงถึงนํ้าหนักที่ถ่วงดุลกันเป็น

สําคัญ ความรู้สึกแบบอสมมาตรให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว ไม่น่ิงเฉย ต่ืนเต้น เน้ือหาที่มีลักษณะอิสระ

เป็นกันเองยืดหยุ่นได้ ไม่เคร่งเครียดมากนัก สนุกสนาน ผ่อนคลาย  

  2.3 ความสมดุลของสี สีเป็นสิ่งเร้าที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้โดยตรง สามารถถ่วงน้ําหนัก

ให้เกิดความสมดุลได้ทั้งแบบสมมาตรและแบบอสมมาตร 

  2.4 ความสมดุลของรูปร่าง สิ่งเร้าที่มีรูปร่างต่างกันจะสามารถกระตุ้นให้รู้สึก 

ถึงความสมดุลได้ทั้งแบบสมมาตรและอสมมาตร 

  2.5 ความสมดุลของนํ้าหนักหรือความเข้มของสี 

  2.6 ความสมดุลของพ้ืนผิว พ้ืนผิวของวัตถุที่มีลักษณะแตกต่างกันจะสามารถก่อให้เกิด

ความสมดุลได้ทั้งแบบสมมาตรและแบบอสมมาตร 

  2.7 ความสมดุลของตําแหน่งและทิศทาง การจัดวางองค์ประกอบที่เป็นจุดเด่นใน

ตําแหน่งหรือทิศทางของสายตาจะสามารถถ่วงดุลกับส่วนประกอบอ่ืน ๆ ที่มีปริมาณมากกว่าได้ และ

ก่อให้เกิดความสมดุลได้ทั้งแบบสมมาตรและแบบอสมมาตร 

 3. การเน้น(emphasis) เป็นการเลือกยํ้าทําให้ส่วนใดส่วนหน่ึงของสิ่งเร้ามีความเข้มโดด

เด่นกว่าองค์ประกอบอ่ืน ๆ ช่วยกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดการรับรู้นิทรรศการได้มากกว่าสิ่งแวดล้อมทั่วไป 

ทําให้ผู้ชมรับรู้จุดที่เน้นได้ชัดเจนกว่าส่วนอ่ืนที่มีลักษณะเป็นปกติธรรมดา การเน้นให้เกิดจุดเด่นอาจ

ต้องอาศัยองค์ประกอบศิลป์ ได้แก่ สี แสงเงา พ้ืนผิว รูปร่าง รูปทรง ซึ่งแต่ละองค์ประกอบมีวิธีเน้นได้

หลายวิธี 

  3.1 การเน้นด้วยการตัดกัน หมายถึง การจัดองค์ประกอบสําคัญของแต่ละส่วนให้มี

ความเข้มต่างกันไปในทิศทางตรงกันข้ามจะสามารถดึงดูดความสนใจได้ดีขึ้น 

  3.2 การเน้นด้วยการแยกตัวออกไป หมายถึง การจัดองค์ประกอบอย่างใดอย่างหน่ึง

แยกตัวออกไปจากกลุ่มองค์ประกอบส่วนใหญ่ซึ่งรวมตัวกันอยู่เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน องค์ประกอบที่

แยกตัวออกไปจะกลายเป็นจุดเด่น  

  3.3 การเน้นเน้ือหาโดยรวม การจัดนิทรรศการโดยเน้นเน้ือหาภาพรวมท้ังหมด ไม่มี

การเน้นจุดใดจุดหน่ึงเป็นจุดสนใจโดยเฉพาะ เน่ืองจากองค์ประกอบทุกอย่างถูกจัดให้มีคุณค่าต่อการ

รับรู้และการเรียนรู้พอ ๆ กัน เป็นการสร้างความคิดรวบยอด (concept) ของนิทรรศการให้เด่นชัด

ครอบคลุมเน้ือหาทั้งหมด  

  3.4 การเน้นให้เกิดจังหวะ หมายถึงตําแหน่งของสิ่งเร้าที่ถูกจัดวางเป็นระยะ ๆ อาจถ่ี
หรือห่างมีทิศทางเดียวกันหรือหลายทิศทาง ขนาดเดียวกันหรือแตกต่างกันหลายขนาด การจัด
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องค์ประกอบให้มีลักษณะผิดปกติหรือแปลกไปจากส่วนอ่ืน ๆ โดยการเปลี่ยนแปลงสี ขนาด รูปร่าง 
ทิศทางหรือตําแหน่งพ้ืนผิว ก็จะทําให้ผลงานน้ันน่าสนใจมากขึ้น 
  3.5 การเน้นโดยการจัดวางตําแหน่ง ทําให้น่าสนใจด้วยเส้น สี รูปร่าง รูปทรง พ้ืนผิว 
เช่น การวางตําแหน่งให้มีทิศทางคล้อยตามกัน การวางตําแหน่งให้อยู่ตรงจุดรวมเส้นรัศมีการวาง
ตําแหน่งโดยใช้เส้นนําสายตาไปยังส่วนสําคัญของภาพ 
 ตัวอย่างการเน้นให้เกิดจุดเด่นในนิทรรศการ เช่น การเน้นด้วยสีให้สะดุดตาด้วยพ้ืนสี
เหลืองซึ่งเป็นสีที่มีความสว่าง การเน้นด้วยสีและพื้นผิว การเน้นด้วยแสง โดดเด่นท่ามกลางเงามืดรอบ
ด้าน การเน้นด้วยเส้นหรือแถบสี ทําให้โดดเด่นมองเห็นจากระยะไกล การเน้นด้วยพ้ืนผิว การเน้นด้วย
ขนาด ทิศทาง และการเคลื่อนไหว การเน้นด้วยรูปร่าง รูปทรงและทิศทาง การเน้นด้วยรูปซ้ํา ๆ  
 เทคนิครูปแบบการจัดแสดง 
 จากการศึกษาของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานีกล่าวถึง 
เทคนิครูปแบบการจัดแสดง ไว้ดังน้ี 
 1. การจัดแผ่นป้าย (board) หมายถึง แผ่นหนังสือหรือแผ่นเคร่ืองหมายที่บอกให้รู ้
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) เป็นวัสดุรองรับสื่อหรือเน้ือหาต่าง ๆ ที่นํามาจัดแสดงซึ่งมีหลายรูปแบบ
หลายลักษณะแตกต่างกัน มีทั้งรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวต้ัง สี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอน บ้าง
เป็นแผ่นป้ายที่สามารถถอดประกอบกับขาต้ังไว้ บางป้ายยึดติดกับขาต้ังอย่างถาวร แผ่นป้ายบางชนิด
เคลื่อนย้ายได้แต่บางป้ายติดอยู่กับที่อย่างตายตัวไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ วัสดุที่ใช้ทําแผ่นป้ายมีหลาย
ชนิด เช่น ไม้อัด ไม้ไผ่สาน ไม้เน้ือแข็ง แผ่นพลาสติก แผ่นโลหะ แผ่นเซลโลกรีต 
  1.1 ประเภทของแผ่นป้าย 
   การจําแนกตามวัสดุที่ใช้ทํา ได้แก่ ไม้ พลาสติก โลหะ 
   1.1.1 ไม้ เป็นวัสดุแข็งแรงแต่สามารถตกแต่งดัดแปลงได้ง่ายและสะดวกในการ
ใช้งาน ไม้ที่เหมาะกับการทําแผ่นป้าย ได้แก่ ไม้อัด ซึ่งมีความหมายขนาดแต่ที่เหมาะกับการทําแผ่น
ป้ายนิเทศควรมีความหนาต้ังแต่ 6 มิลิเมตรขึ้นไป ขนาดของแผ่นป้ายที่นิยมทํากันโดยทั่วไป หากเป็น
ป้ายขนาดใหญ่จะมีขนาดประมาณ 112 x 244 ซ.ม. ขนาดกลางประมาณ 122 x 122 ซ.ม. ขนาดเล็ก
ประมาณ 61 x 122 ซ.ม. 
   1.1.2 พลาสติก เป็นวัสดุสังเคราะห์มีหลายชนิด ชนิดที่สามารถนํามาทําแผ่น
ป้ายได้มีลักษณะเป็นแผ่นขนาดความกว้างยาวเท่ากับไม้อัด มีทั้งชนิดเน้ือทึบตันและชนิดโปร่งด้านใน
ชนิดโปร่งด้านในหรือที่เรียกโดยทั่วไปว่า ฟิวเจอร์บอร์ด ใช้งานได้ง่าย มีหลายสีให้เลือก นํ้าหนักเบา
มากเหมาะกับการทําป้ายนิเทศแบบแขวน แต่ข้อเสียคือไม่แข็งแรง อายุการใช้งานสั้น 
   1.1.3 สแตนเลส ต้องใช้เครื่องมือเฉพาะในการสร้างสรรค์ดัดแปลง เหมาะเป็น
แผ่นป้ายกลางแจ้งหรือป้ายถาวรติดต้ังอยู่กับที่ไม่มีการเคลื่อนย้าย เน้ือหาเป็นเชิงประวัติศาสตร์หรือ
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การบันทึกเพ่ือเป็นหลักฐานสําคัญ ป้ายนิเทศโลหะสามารถแสดงถึงคุณค่า ความมั่นคงถาวร น่าเช่ือถือ
หากมีความเหมาะสมก็สามารถติดต้ังในอาคารได้ 
    การจําแนกตามลักษณะการจัดแสดง ได้แก่ แบบต้ังแสดง แบบแขวน 
แบบติดฝาผนัง 
   1.1.4 แบบต้ังแสดง เป็นป้ายนิเทศที่เห็นอยู่โดยทั่วไป เป็นแบบที่สะดวกในการ
ออกแบบและติดต้ัง มีความม่ันคงสู สามารถปรับเปลี่ยนตําแหน่งและทิศทางได้ง่าย 
   1.1.5 แบบแขวน เป็นป้ายนิเทศที่กระตุ้นความสนใจได้ดี ให้ความรู้สึกต่ืนเต้นไม่
สิ้นเปลืองขาต้ัง แต่มีข้อจํากัดคือต้องออกแบบราวแขวนให้แข็งแรงเหมาะกับนํ้าหนักของแผ่นป้ายไม่
สะดวกในการปรับเปลี่ยนตําแหน่งหรือทิศทาง 
   1.1.6 แบบติดฝาผนัง ป้ายติดผนังช่วยในการประหยัดพ้ืนที่ในการต้ังแสดง ให้
ความรู้สึกมั่นคง เป็นระเบียบ ทําให้บริเวณห้องจัดแสดงโล่ง แต่มีข้อจํากัดคือไม่สามารถออกแบบเป็น
อย่างอ่ืนได้ นอกจากติดต้ังไปตามทิศทางของฝาผนังเท่าน้ัน 
  1.2 เทคนิคการจัดทําแผ่นป้าย 
   1.2.1 แผ่นป้ายยึดติดกับขาต้ังอย่างถาวร มีลักษณะแต่ละป้ายติดตายตัวกับขา
ต้ังสามารถวางต้ังได้อย่างอิสระไม่ต้องพ่ึงพิงเกาะเกี่ยวกับวัสดุอ่ืน สามารถเคลื่อนย้ายปรับเปลี่ยนไปมา
ได้สะดวก 
   1.2.2 แผ่นป้ายอิสระ เป็นแผ่นป้ายอิสระไม่ยึดติดกับขาต้ังสามารถถอดประกอบ
กับขาต้ังและอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ได้ ส่วนสําคัญของแผ่นป้ายแบบน้ีได้แก่ ขาต้ัง ซึ่งเป็นขาที่ได้รับการ
ออกแบบเป็นพิเศษสามารถยึดเกาะแผ่นป้ายแล้วยืดหรือย่อให้สูงตํ่าได้ ทําให้มีความยืดหยุ่นสูงในการ
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานที่ทั้งแนวต้ังและแนวนอน 
   1.2.3 แผ่นป้ายสามเหลี่ยมรูปตัวเอ เป็นแผ่นป้ายยึดติดกับขาต้ังอีกแบบหนึ่ง
ประกอบด้วยแผ่นป้าย 2 แผ่น ด้านบนติดบานพับทําให้สามารถพับเก็บและกางออกเพื่อต้ังแสดงได้
เหมาะสําหรับต้ังแสดงไว้กลางห้องหรือบริเวณท่ีห่างจากผนังห้อง เพราะผู้ชมจะสามารถชมเน้ือหาได้
ทั้งด้านหน้าและด้านหลังขณะกางออกและต้ังแสดง 
   1.2.4 แผ่นป้ายแบบแขวน เป็นแผ่นป้ายไม่ยึดติดกับขาต้ังโดยตรงสามารถถอด
ประกอบได้ การติดต้ังต้องใช้วิธีแขวนกับราวหรือกรอบที่ทําไว้รองรับโดยเฉพาะ แผ่นป้ายแบบน้ีให้
ความรู้สึกน่าสนใจ พิถีพิถัน ดูไม่แข็งกระด้าง เหมาะกับการนําเสนอเน้ือหาที่เป็นเรื่องพิเศษเฉพาะที่
แปลกกว่าเร่ืองอ่ืนทั่ว ๆ ไป หากเป็นป้ายมีหลังคาจะเหมาะกับนิทรรศการที่จัดแสดงเป็นเวลานาน ๆ 
หรือนิทรรศการภายนอกอาคาร 
   1.2.5 แผ่นป้ายแบบโค้งงอรูปเป็นรูปทรงต่าง ๆ เป็นแผ่นป้ายที่ทําจากแผ่น

พลาสติกหรือพีวีซี ปัจจุบันกําลังได้รับความนิยมในวงการธุรกิจและหน่วยงานท่ีมีงบประมาณมาก
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พอสมควร เพราะโดยทั่วไปแผ่นป้ายแบบน้ีจะผลิตเนื้อหาเป็นรูปภาพและตัวอักษรจากระบบการพิมพ์

ด้วยคอมพิวเตอร์ ออกมาเป็นภาพเหมือนจริงขนาดใหญ่ สามารถออกแบบตกแต่งให้ได้ผลงานตาม

จินตนาการหรือตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   1.2.6 แผ่นป้ายแบบกําแพง เป็นแผ่นป้ายที่มีความหนาเป็นพิเศษด้านล่างยึดติด

กับฐานกล่องรูปสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมทําให้สามารถวางตั้งได้ตามลําพัง แผ่นป้ายแบบน้ีให้

ความรู้สึกมั่นคง แข็งแรง จึงเหมาะกับการนําเสนอเน้ือหาเก่ียวกับความเช่ือถือศรัทธา ความเป็น

ปึกแผ่น ความสามัคคี ความมั่นคงถาวร เช่นเรื่องพระมหากษัตริย์ ศาสนา ราชการ การเมืองการ

ปกครอง เป็นต้น 

   1.2.7 แผ่นป้ายสําหรับจัดร้านขายสินค้า เป็นแผ่นป้ายหลายแผ่นเมื่อประกอบ
เข้าด้วยกันแล้วทําให้เกิดบริเวณพ้ืนที่ที่แสดงขอบเขตเฉพาะขึ้น อาจเป็นห้องรูปสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม 
เป็นเกาะรูปสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม หรือวงกลมที่ผู้ชมสามารถเดินดูได้โดยรอบ แผ่นป้ายแบบนี้จะได้รับ
การออกแบบเป็นพิเศษเพ่ือให้สามารถยึดเก่ียวกันเป็นรูปทรงหรือบริเวณตามต้องการ สามารถนํา
ตัวอย่างสินค้าผลิตภัณฑ์มานําเสนอผสมผสานกับรูปภาพ และข้อความบนแผ่นป้าย ทําให้ผู้ชมเข้าใจ
ประทับใจกับสิ่งต่าง ๆ ในขอบเขตที่แผ่นป้ายต้ังแสดงได้ 
   1.2.8 แผ่นป้ายต้ังแสดง เป็นแผ่นป้ายที่มีโครงสร้างสามารถพับยืดและเก็บได้มี
ความหนาประมาณ 40 ซ.ม. บางคนเรียกว่า ป๊อปอัพแสตน(pop-up stand) สามารถวางต้ังแสดงได้
ด้วยตัวเอง และเนื่องจากเป็นแผ่นป้ายขนาดใหญ่พอสมควรจึงสามารถเร้าความสนใจได้ดี ทั้งยังทํา
หน้าที่เป็นฉากหลังสําหรับบริเวณจัดแสดงด้านหน้าได้อีก 
   1.2.9 แผ่นป้ายผืนธง เป็นป้ายที่มีลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีข้อความเชิญชวนคํา
ขวัญ คําโฆษณา หรือรูปภาพ ในวงการโฆษณานิยมเรียกว่า แบนเนอร์ (banner) สามารถติดต้ังง่าย
เหมือนป้ายผ้าโฆษณา ออกแบบตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ได้ภาพตามต้องการได้ 
 2. การจัดป้ายนิเทศ (bulletin board) เป็นสื่อทัศนวัสดุประเภทหน่ึงที่มีลักษณะเฉพาะ 
คือเป็นแผ่นป้ายที่ทําหน้าที่เสนอเน้ือหาเพ่ือถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้ผู้ชมได้เรียนรู้ตาม
ความเหมาะสม รูปแบบของป้ายนิเทศอาจเป็นป้ายสําเร็จรูปที่มีเน้ือหาเขียนหรือพิมพ์ติดอยู่กับแผ่น
ป้ายโดยตรงสามารถนําไปจัดแสดงได้ทันที 
 การกําหนดบริเวณว่างในนิทรรศการ 
 บริเวณว่างจะเข้าไปเก่ียวข้องและมีอิทธิพลต่อองค์ประกอบอ่ืน ทําให้ผู้ชมเกิดความพึง
พอใจในประโยชน์ใช้สอยและความงามจากการออกแบบและการกําหนดบริเวณว่างที่เหมาะสม แต่ถ้า
บริเวณว่างมีมากหรือน้อยเกินไปจะส่งผลเสียทําให้ผู้ชมรู้สึกอ้างว้างโดดเด่ียว หรืออึดอัด ดังน้ันจึงควร
คํานึงถึงลักษณะและการออกแบบบริเวณว่างดังนี้ 
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 ลักษณะของบริเวณว่าง ได้แก่ บริเวณว่างที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์ (positive space) 
และบริเวณว่างที่นอกเหนือจากการใช้สอย (negative space) อย่างไรก็ตามบริเวณว่างทั้งสองลักษณะมี
ความสัมพันธ์และส่งผลกระทบซึ่งกันและกันเสมอ 

1. การออกแบบบริเวณว่าง 

  1.1 การจัดองค์ประกอบแนวต้ัง องค์ประกอบแนวตั้ง โดยปกติจะกินพ้ืนที่อากาศใน
แนวด่ิง มองโดยรวมจะเป็นเส้นต้ัง (linear vertical element) จะช่วยกําหนดขอบมุมของปริมาตร
ของท่ีว่าง (บัณฑิต จุลาสัย, 2533) แต่ถ้ากําหนดให้มีองค์ประกอบลักษณะเดียวกันมากกว่า 2 
องค์ประกอบขึ้นไป และวางในตําแหน่งมุมต่างกันที่ไม่ใช่แถวเดียวกัน 
  1.2 การจัดองค์ประกอบระนาบแนวต้ัง มีลักษณะแผ่นก้ันเป็นฉากหลังของพ้ืนที่
ระนาบแนวต้ัง (linear vertical plane) จะสร้างที่ว่างหน้าระนาบ (บัณฑิต จุลาสัย, 2533) ก่อให้เกิด
บริเวณว่างขึ้นด้านหน้าของระนาบแนวต้ัง 90 องศา บริเวณว่างที่เกิดข้ึนใหม่สามารถเช่ือมโยงสัมพันธ์
กับบริเวณด้านหน้าได้อย่างกลมกลืน ส่วนบริเวณว่างด้านข้างทั้งสองข้างมีความสัมพันธ์กับพ้ืนที่ว่าง
ด้านหน้าของระนาบน้อยมาก 
  1.3 การจัดองค์ประกอบระนาบแนวต้ังรูปตัวแอล (L) หรือระนาบมุมฉาก (L-shaped 
planes) ช่วยสร้างปริมาตรของที่ว่างภายในมุมฉาก (บัณฑิต จุลาสัย, 2541) เป็นระนาบแนวต้ัง 2 ด้าน
บรรจบกันที่มุมใดมุมหน่ึง ก่อให้เกิดสนามบริเวณว่างจากมุมตามแนวทแยงมุมทั้งน้ีเน่ืองมาจากการ
รวมตัวกันของบริเวณว่างที่เกิดจากระนาบแนวต้ังทั้ง 2 ด้าน ทําให้สามารถดึงดูดความสนใจผู้ชมได้
จากมุมกว้างให้มุ่งตรงไปยังจุดสนใจเพียงจุดเดียวได้ง่ายขึ้น 
  1.4 การจัดองค์ประกอบระนาบแนวต้ังขนานกัน หรือระนาบคู่ขนาน (parallel 
planes) จะช่วยสร้างปริมาตรของที่ว่างระหว่างระนาบทั้งสองและแสดงทิศทางตามระนาบคู่ขนาน 
(บัณฑิต จุลาสัย, 2541) ระนาบแบบน้ีจะกําหนดบริเวณว่างระหว่างคู่ขนานนําไปสู่ด้านที่เปิดออก 
(ทิพย์สุดา ปทุมานนท์, 2535) เป็นระนาบที่ก่อให้เกิดบริเวณว่างจากระนาบแนวต้ังทั้ง 2 ด้านเข้ามา
รวมตัวกันตรงกลางทําให้ปริมาตรบริเวณว่างที่เกิดขึ้นใหม่เช่ือมโยงกับบริเวณว่างภายนอกตามแนวขนาน
ได้ 2 ทาง 
  1.5 การจัดองค์ประกอบระนาบรูปตัวยู องค์ประกอบระนาบรูปตัวยู (U) เป็นระนาบ
ปิดล้อมสามด้าน (U-shaped planes) สร้างปริมาตรของที่ว่างระหว่างระนาบทั้งสามและแสดงทิศทาง
ทางด้านเปิด (บัณฑิต จุลาสัย, 2535) เป็นบริเวณว่างที่เกิดจากระนาบแนวต้ัง 3 ด้านบรรจบกันเข้า
เป็นรูปตัวยูทําให้ด้านหน่ึงที่เหลือเปิดออกสู่บริเวณว่างด้านนอก การกําหนดบริเวณว่างแบบน้ีมีจุดเด่น
คือความเป็นเอกเทศท่ีสามารถออกแบบและสร้างสรรค์องค์ประกอบให้เป็นไปตามจินตนาการได้ง่าย 
  1.6 การกําหนดบริเวณว่างในเชิงจิตวิทยา เพ่ือการเชิญชวนลูกค้าหรือผู้ชมเข้าชม
และร่วมกิจกรรมควรคํานึงถึงธรรมชาติของการปฏิสัมพันธ์และการแสดงออกของผู้ชม โดยเฉพาะ
ลูกค้าใหม่หรือผู้ชมที่ยังไม่คุ้นเคยกับสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่ ควรยึดหลักสําคัญคือการหลีกเลี่ยงสิ่งกีด
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ขวางใด ๆ ทุกชนิดระหว่างทางสัญจรภายนอกกับบริเวณภายในนิทรรศการ เช่น พ้ืนที่ต่างระดับกัน 
การใช้เส้นขวางหรือสีกําหนดขอบเขต โต๊ะ แผงก้ันราว ตู้ ช้ันวางสิ่งของ แต่หากเป็นผู้ชมที่ต้องการ
ปรึกษาในรายละเอียด จําเป็นต้องจัดบริเวณพิเศษแยกจากส่วนผู้ชมทั่วไป 
 2. การกําหนดทางเดินชมนิทรรศการ 
  2.1 การสัญจรทิศทางเดียวชมได้ด้านเดียว 
  2.2 การสัญจรทิศทางเดียวชมได้ 2 ด้าน 
  2.3 การสัญจรอย่างอิสระตามความต้องการ 
 สิริกาญจน์ รัตนเกตุ (2540) กล่าวว่า การจัดแสดงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในพิพิธภัณฑสถาน

หรือการจัดนิทรรศการ จะต้องคํานึงถึงวิธีการและเทคนิคต่าง ๆ ดังน้ี 

 1. เทคนิคการจัดแสดงเพ่ือความงาม (Aesthetic presentation) เป็นเทคนิคที่ใช้กันใน

การจัดแสดงศิลปวัตถุของพิพิธภัณฑสถานศิลปะ และหอศิลปะ เทคนิคอยู่ที่การจัดผังห้อง ให้สีพ้ืน

หลัง ให้แสงสว่างแก่วัตถุ การออกแบบตู้และแท่นฐานที่เหมาะสม ประณีตสวยงาม เพ่ือจะได้เน้นให้

เห็นถึงความงามของวัตถุ องค์ประกอบต่าง ๆ เหล่าน้ีจะช่วยส่งให้วัตถุที่จัดแสดงงามเด่นย่ิงข้ึน 

อย่างไรก็ตามไม่ควรออกแบบจัดแสดงให้องค์ประกอบกลายเป็นส่วนสําคัญย่ิงกว่าวัตถุจะสังเกตได้ว่า

พิพิธภัณฑสถานศิลปะจะไม่นิยมป้ายบรรยาย รูปถ่าย แผนที่ หรือแผนผังประกอบไว้ใกล้ ๆ กับงาน

ศิลปะที่จัดแสดง ป้ายบรรยายมักจะแยกอยู่เป็นส่วนหน่ึง เพ่ือไม่ให้มีสิ่งใดมาอยู่ใกล้รบกวนสายตา

ผู้ชม สิ่งที่เด่นและดึงดูดความสนใจผู้เข้าชม คือศิลปวัตถุ องค์ประกอบต่าง ๆ เช่น สีพ้ืนหลัง เป็นสิ่งที่

ช่วยเสริมวัตถุให้ดูเด่นเท่าน้ัน ควรจะเป็นสีที่เข้ากับวัตถุได้ดีที่สุด การเลือกใช้สีพ้ืนหลังเพ่ือจัดแสดง

ศิลปวัตถุแต่ละชนิดต้องเลือกสีที่เหมาะกับวัตถุ อาจใช้เป็นสีกลาง ๆ คือสีอ่อน ๆ หรือขาวหม่น  

 2. การจัดแสดงให้ความรู้ (Instructional presentation) หรืออาจเรียกว่าการจัดแสดง

ให้เกิดปัญญา (Intellectual presentation) (จิรา จงกล, 2532) เป็นการจัดการแสดงที่ใช้คําบรรยาย 

ภาพถ่าย ภาพเขียน แผนที่ แผนภูมิหรือองค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะให้เรื่องราวเกี่ยวกับเร่ืองที่จัดแสดง

น้ัน ๆ เทคนิคของการจัดแสดงจะคํานึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ เพ่ือจะบรรยายให้ความรู้ ซึ่งทั้งน้ีจะมี

วิธีการต่าง ๆ เช่น การใช้ภาพถ่ายขนาดใหญ่มากเป็นพ้ืนหลัง ใช้graphic art ตกแต่งประกอบการจัด

แสดงวัตถุ การจัดแสดงแบบน้ีเรียกว่า explanatory exhibit ความสําคัญอยู่ที่องค์ประกอบมากกว่า

วัตถุ 

 3. การจัดแสดงตามสภาพธรรมชาติ (Natural context presentation) การจัดแสดงตาม

สภาพจริงตามธรรมชาติของวัตถุน้ัน โดยใช้เทคนิคการจัดแบบจัดฉากละคร (Diorama technique) 

หลักการสําคัญในการจัดแสดงให้เหมือนจริงตามธรรมชาติมากที่สุด มีทั้งจัดแสดงตามขนาดจริงหรืออาจ

ย่อส่วน 
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 4. การจัดแสดงตามสภาพจริงที่เคยเป็นอยู่ (Authentic setting presentation) นิยม
จัดแสดงตามสภาพเป็นจริงตามสมัย เรียกว่า period room technique เทคนิคน้ีทําให้ผู้ชม
สนุกสนานเพลิดเพลินง่ายต่อการเรียนรู้ 
 5. การใช้เทคนิคปฏิกิริยาโต้ตอบ (Interactive) เช่น เทคนิคการกดปุ่ม เพ่ือให้ฝึกใช้
ประสาทสัมผัสทั้งหมดไม่ใช่เพียงแต่ตาดู โดยต้องพิจารณาความต้องการทางจิตวิทยาของผู้เรียนรู้ เป็น
การเร้าความสนใจ 
 สื่อในการจัดนิทรรศการ  
 การใช้สื่อในนิทรรศการมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการจัดนิทรรศการ “เครื่องมือที่สําคัญ
ที่สุดของนิทรรศการก็คือ สิ่งที่จะสนับสนุนให้ผู้ชมมีส่วนร่วมกับนิทรรศการน้ันด้วย ไม่ว่าจะเป็นการ
ร่วมโดยทางตา ทางใจ หรือทางร่างกายก็ตาม การให้ผู้ชมเย่ียมชม ได้ทําอะไรบ้าง ย่อมจะทําให้เขามี
สมาธิมากข้ึนและถูกรบกวนจากสิ่งอ่ืน ๆ รอบตัวน้อยลง” (เปรื่อง กุมุท, ม.ป.ป.) สื่อ แต่ละชนิดมี
ศักยภาพในการสื่อความหมายและวิธีการใช้แตกต่างกันดังน้ี 
 1. สื่อวัสดุ 
  1.1 แผ่นปลิว (leaflets) ในงานนิทรรศการใช้แผ่นปลิวได้หลายโอกาส เริ่มต้ังแต่
ประชาสัมพันธ์งานและให้ข้อมูลเน้ือหาสาระที่ต้องการสื่อสาร เหมาะสําหรับกลุ่มเป้าหมายจํานวน
มากและไม่เฉพาะเจาะจง เป็นสื่อที่ลงทุนน้อยทั้งเวลาแรงงานและงบประมาณ 
  1.2 แผ่นพับ (folders) เป็นสื่อวัสดุที่ให้ข้อมูลข่าวสารได้ดีอีกชนิดหน่ึง ลักษณะเป็น
กระดาษแผ่นใหญ่ที่นํามาพับให้มีขนาดเหมาะสมต่อการใช้งานได้หลายอย่าง 
  1.3 จุลสาร วารสาร (journal) เป็นที่นิยมมากในการจัดนิทรรศการขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ และมักจะจัดทําเป็นโอกาสพิเศษสําหรับนิทรรศการนั้น ๆ โดยเฉพาะเน้ือหาสาระของ 
ข้อเขียนและบทความจะเก่ียวข้องกับนิทรรศการโดยตรงหรือโดยอ้อมบ้าง 
  1.4 ภาพโฆษณา (posters) เป็นสื่อที่ทัศนวัสดุที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้กระตุ้น ชักชวน จูงใจ
ให้ผู้ชมเกิดความสนใจเช่ือถือศรัทธาและนําไปสู่การแสวงหาข้อมูลเพ่ิมเติมต่อไป การใช้ภาพโฆษณาใน
นิทรรศการจะช่วยเร้าใจให้ผู้ชมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอย่างได้ดี เช่น การเตือนให้ระวังภัย การ
เตือนให้ระวังในการข้ามถนน การกระตุ้นให้เห็นภัยของสารเสพติดประเภทต่าง ๆ  
  1.5 แผนภูมิ (charts) เป็นวัสดุกราฟิกที่มีองค์ประกอบเป็นสัญลักษณ์ รูปภาพและ
ตัวอักษร ใช้ประกอบการบรรยายช้ีแจงสรุปสาระสําคัญในนิทรรศการ สื่อแผนภูมิเหมาะกับเน้ือหาท่ี
เก่ียวกับขั้นตอนการเปรียบเทียบ กระบวนการ การแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลข่าวสาร 
  1.6 แผนภาพ (diagrams) เป็นทัศนวัสดุอย่างหน่ึงที่แสดงให้เห็นส่วนประกอบต่าง ๆ 
ของสิ่งของหรือของระบบงานด้วยภาพ เช่น การทํางานของลูกสูบรถยนต์ การทํางานของเครื่องกรอง
นํ้า เป็นต้น 
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  1.7 แผนสถิติ (graphs) เป็นวัสดุที่เน้นการสื่อความหมายในเชิงปริมาณและตัวเลข 

แผนสถิติแต่ละเรื่องควรแจ้งที่มาของข้อมูลต่าง ๆ ให้ชัดเจนเพ่ือสร้างความเช่ือถือ และเปิดโอกาสให้

ศึกษาค้นคว้าต่อไปได้ง่ายขึ้นด้วย เน้ือหาที่เหมาะสมกับสื่อแผนสถิติ ได้แก่ เน้ือหาที่เป็นข้อมูลเชิง

ปริมาณ การเปรียบเทียบข้อมูลลักษณะต่าง ๆ การแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 

  1.8 หุ่นจําลอง (models) เป็นทัศนวัสดุชนิดหน่ึงที่สร้างขึ้นเพ่ือเลียนแบบของจริงมี

ลักษณะเป็น 3 มิติ แสดงสัดส่วนและสีสันเหมือนของจริงทุกประการ ใช้ในการถ่ายทอดความรู้ ทดแทน

ของจริงในกรณีที่ของจริงมีข้อจํากัดไม่สามารถนํามาแสดงได้ เช่น การแสดงโครงสร้าง ลี้ลับซับซ้อน

ภายใน ของบางอย่างมีขนาดเล็กหรือใหญ่เกินไป บางอย่างมีอันตราย อยู่ไกลเกินไป บางอย่างสูญหายไป

ในอดีต สื่อหุ่นจําลองจึงมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้ชมหลายประการ 

  1.9 ของจริง (real objects) ได้แก่ สิ่งของที่มีสภาพเป็นของเดิมแท้ ๆ ของส่ิงนั้นอาจ

เป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น และอาจเป็นได้ทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตผู้ชม

สามารถรับรู้และเรียนรู้ของจริงได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ทําให้สามารถมองเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ได้รส 

และได้สัมผัสกับบรรยากาศของจริงด้วยตนเอง 

  1.10 สื่อวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ (electronics materials) ได้แก่ สื่อที่ใช้กระแสไฟฟ้าใน 

การทํางาน ส่วนใหญ่ใช้ประกอบกับเคร่ืองหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างเช่น เทปวิดีทัศน์ เทป

เสียง แผ่นซีดี  

 2. สื่ออุปกรณ์ 

  2.1 สื่ออุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง เป็นสื่อโสตอุปกรณ์ (audio equipment) ที่มี

ความจําเป็นในการจัดนิทรรศการ ช่วยในการปรับเสียงผู้พูดให้ผู้ฟังรับรู้ได้อย่างชัดเจนทําให้สะดวกใน

การสื่อความหมายและการถ่ายทอดความรู้ในนิทรรศการ ทั้งในบริเวณงานที่มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่ 

ภายในห้องประชุม และห้องจัดนิทรรศการ ระบบการขยายเสียงมีส่วนประกอบ 3 ส่วน 

   2.1.1 ไมโครโฟน (microphone)  

   2.1.2 เคร่ืองขยายเสียง (amplifier)  

   2.1.3 ลําโพง (speaker) 

  2.2 สื่ออุปกรณ์ประเภทเคร่ืองฉาย การจัดกิจกรรมประกอบนิทรรศการหลาย

กิจกรรม จําเป็นต้องใช้เครื่องฉายเป็นอุปกรณ์สําคัญในการดําเนินงาน เครื่องฉายที่นิยมใช้มากใน

ปัจจุบัน 

   2.2.1 เคร่ืองฉายข้ามศีรษะ (overhead projector)  

   2.2.2 เคร่ืองฉายแอลซีดี (LCD : liquid crystal display)  
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 3. สื่อกิจกรรม 
  3.1 การบรรยาย คือการถ่ายทอดข้อมูลหรือสิ่งที่ต้องการส่ือสารด้วย บอกเล่าเป็น
กิจกรรมพ้ืนฐานที่จัดประกอบนิทรรศการทั่วไป 
  3.2 การประชุมสัมมนา เป็นการจัดลักษณะในกลุ่มอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ประสบการณ์หรือเป็นการระดมความคิดเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง เหมาะสําหรับกรณีที่ผู้เข้าร่วมสัมมนามี
ประสบการณ์มากและมีความรู้ระดับอาวุโส ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน มีความเท่าเทียมกันในการ
แสดงความคิดเห็น ไม่มีวิทยากร มีแต่ผู้ประสานงานหรือผู้จัดดําเนินการคอยอํานวยความสะดวกและ 
ให้บริการ ผู้เข้าสัมมนาจะเลือกผู้นํากลุ่มสัมมนาจากผู้เข้ารวมสัมมนาด้วยกันเพ่ือเป็นตัวแทนใน การ
รายงานผลการอภิปรายและดําเนินการสัมมนาไปตามตารางท่ีกําหนดไว้ (สมคิด แก้วสนธิ และสุนันท์ 
ปัทมาคม, 2524, อ้างถึงใน สุทธนู ศรีไสย์, 2538) 
  3.3 การสาธิตเป็นกิจกรรมที่ถ่ายทอดเนื้อหาสาระด้วยการแสดงหรือการกระทําให้ดู
เป็นตัวอย่างพร้อมกับการบรรยายหรืออธิบายเป็นลําดับขั้นตอน โดยทั่วไปจะประกอบด้วย ขั้นเตรียม 
ขั้นสาธิต ขั้นสรุปและประเมินผล โดยผู้ชมนิทรรศการมีส่วนร่วมในการสังเกตและร่วมกิจกรรมไปด้วย
เป็นระยะ ๆ กิจกรรมนี้เหมาะสําหรับกิจกรรมปฏิบัติที่เป็นกระบวนการมีลําดับข้ันตอน 
  3.4 การแสดงบทบาทสมมุติและสถานการณ์จําลอง เป็นกิจกรรมท่ีคล้ายคลึงกัน คือ 
เป็นกระบวนการที่มีการกําหนดหัวข้อเรื่องปัญหาหรือกําหนดสถานการณ์ขึ้นมาให้คล้ายกับสภาพ
ความเป็นจริง  
  3.5 การเล่นเกม เป็นกิจกรรมการแข่งขันที่มีกติกาสําหรับการเล่น ทําให้ได้รับความ
เพลิดเพลิน ร่าเริง สนุกสนาน ต่ืนเต้น กระตือรืนร้น มีระเบียบ อยู่ในกฎเกณฑ์ กติกา รู้จักแก้ปัญหา มี
สมาธิ รู้จักการอยู่ร่วมกัน  
  3.6 การแสดงและการละเล่น เป็นสื่อกิจกรรมที่ให้ความเพลิดเพลิน สนุกสนานเรียก
ความสนใจจากผู้ชมนิทรรศการได้ การแสดงที่ดีควรสอดคล้องและส่งเสริมวัตถุประสงค์ของการจัด
นิทรรศการ  
  3.7 การจัดประกวดและการแข่งขันทักษะต่าง ๆ  
 
การศึกษากรณีศึกษาเปรียบเทียบ 
 1. ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center : TCDC) ก่อต้ัง
ขึ้นเพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และแหล่งค้นคว้าข้อมูลด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์
ให้กับสังคมไทย ตลอดจนเพ่ิมขีดความสามารถของนักออกแบบและผู้ประกอบการไทยให้สามารถ
แข่งขันในตลาดโลกได้อย่างภาคภูมิ  
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  มีวัตถุประสงค์หลัก ในการสร้างโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึง “ความรู้” เพ่ือที่จะเป็น
แรงบันดาลใจให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สัมผัส และสนุกกับการ
ตักตวงประสบการณ์จากผลงาน และความสําเร็จของนักคิด นักออกแบบจากทั่วโลก ทั้งน้ี TCDC 
ร่วมมือโดยตรงกับภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ SME และนักออกแบบ โดยมีเป้าหมายเพ่ือสนับสนุนให้
คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของการนําดีไซน์มาใช้ ในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ ตลอดจน
ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานดีไซน์ของนักออกแบบไทยให้เป็นที่รู้จักทั้ง ภายใน และต่างประเทศ 
  แนวความคิด โลดแล่นไปกับจินตนาการเพ่ือเปลี่ยนชีวิตคุณ โดยมีสัญลักษณ์ของ
โครงการ คือ ขนมใส่ไส้ เป็นสิ่งที่แสดงถึงความชาญฉลาดระหว่างความคิดสร้างสรรค์ และงานออกแบบ
ไทยท่ีมีมาเน่ินนาน เป็นการผสมผสานส่วนผสมหลากชนิด ให้กลายเป็นขนมรสอร่อย โดยใช้บรรจุ
ภัณฑ์จากธรรมชาติ ที่ต้องใช้ความละเมียดละไม ทั้งความคิด และการประดิษฐ์ ส่งผลให้เกิดผลผลิตที่
สมบูรณ์ไปด้วยสัมผัสของการบริโภค ซึ่งเป็นผลงานที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร เป็นความงดงาม ที่เกิดข้ึน
จากความได้เปรียบของความแตกต่างทางวัฒนธรรม และทรัพยากรของประเทศ 
  โครงสร้างขององค์กร 
  1. ฝ่ายอํานวยการ 
  2. ฝ่ายพัฒนาการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์  
  3. ฝ่ายเน้ือหาและพัฒนาองค์ความรู้  
  4. ฝ่ายนิทรรศการและกิจกรรมสัมพันธ์  
  5. ฝ่ายศูนย์ความรู้  
  6. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารพ้ืนที่ 
  สถานที่ต้ัง ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ช้ัน 6 ดิ เอ็มโพเรียม ช็อปป้ิง คอมเพล็กซ์ 
622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110  
  เวลาทําการ เปิดบริการทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์) ต้ังแต่เวลา 10.30 - 21.00 น. 
  บริการต่าง ๆ ของ TCDC 
  1. แหล่งกระตุ้นจินตนาการ สร้างแรงบันดาลใจ 
   1.1 นิทรรศการ ห้องแสดงนิทรรศการขนาดพื้นที่กว่า 800 ตารางเมตร สร้างขึ้น
ตามมาตรฐานของพิพิธภัณฑ์ระดับโลก แบ่งออกเป็น  
    1.1.1 นิทรรศการถาวร นําเสนอนิทรรศการ “ต้องมีอะไรถึงออกแบบได้” บน
พ้ืนที่ขนาด 300 ตารางเมตร นําเสนอเรื่องราวที่หลากหลาย ทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
การเมืองอันเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ในผลงานด้านการ ออกแบบของประเทศต่าง 
ๆ รวมถึงแสดงเน้ือหาท่ีสะท้อนถึงพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา พร้อมค้นหา
กระบวนการท่ีมาของ “อัจฉริยภาพแห่งท้องถิ่น” ในผลงานออกแบบอุตสาหกรรมของไทย 
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ภาพที่ 43 นิทรรศการ “ต้องมีอะไรถึงออกแบบได้” 
ที่มา: Flowery, What is Design? @ TCDC, เข้าถึงเมื่อ 5 กรกฎาคม 2555, เข้าถึงได้จาก 
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=flowerylife&month=10-2009&date= 
10&group=11&gblog=90 
 
    1.1.2 นิทรรศการหมุนเวียน บนพ้ืนที่ขนาด 500 ตารางเมตร จัดแสดง
นิทรรศการจากทั่วโลกและที่จัดทําข้ึนโดย TCDC มีวัตถุประสงค์เพ่ือเติมเต็มพ้ืนฐานความรู้ด้านการ
ออกแบบและสร้างแรงบันดาล ใจให้แก่ผู้ชม ด้วยตัวอย่างผลงานการออกแบบที่มีช่ือเสียงในระดับ
สากล พร้อมคําอธิบายถึงปรัชญา แนวคิด และที่มาของงานออกแบบ 
 

 
 
ภาพที่ 44 นิทรรศการ “นุ่ง พับ จับ จีบ” 
ที่มา: นิทรรศการ “การออกแบบแห่งท้องถ่ิน” (miniTCDC Showcase), เข้าถึงเมื่อ 5 กรกฎาคม 
2555, เข้าถึงได้จาก http://tcdclibrary.wordpress.com/category/touring-exhibition/ 

http://tcdclibrary.wordpress.com/2011/06/25/minitcdc-showcase/�
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  2. แหล่งค้นคว้าเพื่อต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ 
   2.1 TCDC Resource Center ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบที่ใหญ่ที่สุดแห่ง
หน่ึงในเอเชีย เป็นแหล่งรวบรวมหนังสือด้านการออกแบบจํานวนกว่า 32,000 รายการ วารสารกว่า 
210 ช่ือเรื่อง สื่อมัลติมีเดียกว่า 3,000 รายการ ทั้งในรูปแบบของภาพยนตร์ สารคดี และบันทึกภาพ
กิจกรรมให้ความรู้ของ TCDC ผ่านบริการ iPod และ iPad ซึ่งเป็นบริการใหม่ล่าสุดสําหรับสมาชิก ทั้ง
ยังมี 3 ฐานข้อมูลออนไลน์ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ การออกแบบ และการตลาด พร้อมให้ข้อมูล
ข่าวสารด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง นอกจากน้ี TCDC Resource Center ยังมี
บริการเสริม เช่น ห้องอ่านหนังสือ ห้องชมภาพยนตร์ ฐานข้อมูลออนไลน์ รวมทั้งนิทรรศการขนาด
ย่อม เป็นต้น 
 

 
 
ภาพที่ 45 ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ 
ที่มา: Setting the stage for great design, เข้าถึงเมือ่ 14 กรกฎาคม 2556, เข้าถึงได้จาก 
http://aly.inventiveculture.com/2012/08/11/setting-the-stage-for-great-design/ 
 
   2.2 Material ConneXion Bangkok ห้องสมุดวัสดุเพ่ือการออกแบบแห่งแรก
ของเอเชีย เปิดโอกาสให้นักออกแบบ ผู้ใช้บริการได้สัมผัสวัสดุที่นักออกแบบระดับโลกใช้ในการ
สร้างสรรค์ผลงาน เป็นสถานที่รวบรวมวัสดุที่ใช้ในการผลิตเพ่ือการออกแบบกว่า 6,500 ช้ิน เพ่ือให้
สมาชิก TCDC ได้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงในโลกของวัสดุเพ่ือการออกแบบ 
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ภาพที่ 46 ห้องสมุดวัสดุเพ่ือการออกแบบ 
ที่มา: Setting the stage for great design, เข้าถึงเมือ่ 14 กรกฎาคม 2556, เข้าถึงได้จาก 
http://aly.inventiveculture.com/2012/08/11/setting-the-stage-for-great-design/ 
 
  3. แหล่งบ่มเพาะของธุรกิจและต่อยอดผู้ประกอบการไทย 
   เป้าหมายสําคัญของ TCDC คือการทําหน้าที่เป็นสะพานเช่ือมโยงให้ผู้ผลิตและนัก
ออกแบบได้ร่วมมือกันผลิต สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เพ่ือสร้างธุรกิจที่แข็งแกร่งอันจะนําไปสู่
ระบบเศรษฐกิจที่มั่นคงของประเทศ 
  4. แหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ 
   4.1 เครือข่ายออนไลน์ของผู้ประกอบสร้างสรรค์ เว็บไซต์ 1 3www.tcdcconnect.com 
รวบรวมข่าวสารความรู้เกี่ยวกับธุรกิจสร้างสรรค์ การสร้างแบรนด์ นวัตกรรม กระแสความนิยมของ
ผู้บริโภค การบริหารธุรกิจที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ไปจนถึงกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่จะส่งผลต่อแนว
ทางการออกแบบและการทําธุรกิจ ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับนักศึกษาและผู้สนใจด้านงาน
ออกแบบและความคิด สร้างสรรค์  
   4.2 พ้ืนที่นําเสนอสินค้าสร้างสรรค์ The Shop@TCDC จุดประสงค์หลักของร้าน 
คือการสนับสนุน นักออกแบบ และผู้ประกอบการหน้าใหม่ ให้กล้าคิดค้นและสร้างผลงานสู่ท้องตลาด 
โดยเสนอโอกาสและพื้นที่นําสินค้าสร้างสรรค์มาทดลองตลาด ทั้งยังช่วยให้คําแนะนําและพัฒนา
สินค้าออกแบบใหม่ ๆ ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศท่ีทางร้านนําเสนอช่วยสร้างความต่ืนตัวให้
วงการออกแบบไทย ให้นักออกแบบได้เรียนรู้ด้านการตลาดและรู้ความสนใจของท้องตลาดในประเทศ 
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ภาพที่ 47 The Shop@TCDC 
ที่มา: Surface Asia, The Shop @ TCDC, Thailand , เข้าถึงเมื่อ 14 กรกฎาคม 2556, เข้าถึง
ได้จาก  http://surfaceasiamag.com/read-news-7-17-152-the-shop-@-tcdc--thailand-
.surface asia.magz#.UeIpQG2InLQ 
 
   4.3 เผยแพร่ความรู้และความสําคัญของความคิดสร้างสรรค์ ขยายองค์ความรู้
และความเข้าใจต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในแง่มุม ต่าง ๆ ด้วยการสร้างและผลิตองค์
ความรู้ ในรูปแบบนิตยสารฉบับแจกฟรีรายเดือน Creative Thailand หนังสือ และสื่อออนไลน์ เพ่ือ
รวบรวมและเผยแพร่ผลงานความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมไทย 
   4.4 เวทีความคิดเห็นและเครือข่ายด้านการออกแบบคือการสร้างเวทีให้
ผู้ประกอบการธุรกิจที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์และนักออกแบบ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และค้นหาแรงบันดาลใจ ระหว่างกัน เพ่ือสร้างสรรค์งานออกแบบผ่านความ
ร่วมมือและสนับสนุนกันในเครือข่ายแวดวงการ ออกแบบ โดยมีพ้ืนที่พ้ืนที่ 155 ตารางเมตร สําหรับ
ใช้ในการจัดกิจกรรมความรู้ด้านการออกแบบต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบการบรรยาย การสัมมนา สัมมนา
เชิงปฏิบัติการ การประชุมโดยเปิดให้เช่าพ้ืนที่สําหรับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์อ่ืน ๆ ได้ 
 

http://www.tcdc.or.th/creative_thailand/�
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ภาพที่ 48 Auditorium 
ที่มา: Indigo Skin, Denim Talk @ TCDC, Emporium Bangkok, เข้าถึงเมื่อ 14 กรกฎาคม 2556, 
เข้าถึงได้จาก http://www.indigoskinjeans.com/blogs/blog1.php/2010/02/21/denim-talk-
tcdc-emporium-bangkok 
 
  5. ส่วนบริการด้านอ่ืน ๆ  
   5.1 Kiosk @TCDC เป็น Cafe' เล็ก ๆ ซึ่งให้คุณได้สัมผัสกับพ้ืนที่อิสระทาง
ความคิด และอาจสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณได้ ณ บริเวณ Creative Space ของ TCDC พบ กับ
ภาพยนตร์สั้นและสารคดีดังจากทั่วโลก การแสดงดนตรีสดท่ามกลางกลิ่นอายของกาแฟเลิศรส เบเกอ
รี่โฮมเมดสดใหม่ทุกวัน และยังมีเมนูพิเศษที่คัดสรรนําเข้าจากทั่วโลก 
 

 
 
ภาพที่ 49 Kiosk @TCDC 
ที่มา: Setting the stage for great design, เข้าถึงเมื่อ 14 กรกฎาคม 2556, เข้าถึงได้จาก 
http://aly.inventiveculture.com/2012/08/11/setting-the-stage-for-great-design/ 

http://www.indigoskinjeans.com/blogs/blog1.php/2010/02/21/denim-talk-tcdc-emporium-bangkok�
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   5.2 The Kitchen@TCDC ภรณี เจ้าตํารับความอร่อยแบบโฮมเมดกว่า 50 ปี 
ร้านภรณียังคงรักษาความอร่อยแบบด้ังเดิมด้วยเมนูที่หลากหลาย ต้ังแต่อาหารไทยรสชาติกลมกล่อม
ไปจนถึงอาหารนานาชาติ ให้บริการในส่วนด้านหน้าบริเวณทางเข้า 
 2. Cité du design (เมืองแห่งการออกแบบ) 
  Cité du design เป็นศูนย์การออกแบบนานาชาติใหม่เพ่ือการสื่อสาร การวิจัยและ
การศึกษาในการออกแบบ เป็นความร่วมมือของสถาบันวัฒนธรรม (EPCC) และโรงเรียนศิลปะและ
การออกแบบในการก่อต้ัง โดยมุ่งเน้นไปท่ีการศึกษาระดับสูง, การวิจัย, การพัฒนาเศรษฐกิจและ
ส่งเสริมศิลปะและการออกแบบงานหลักของ Cité du design 
  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  1. ยกระดับการออกแบบให้กับประชาชน 
  2. การพัฒนาของนวัตกรรมการออกแบบ 
  3. การวิจัยการออกแบบ 
  4. เป็นตัวแทนในการจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการออกแบบ 
  สถานที่ต้ัง 3, rue Javelin Pagnon 42000 Saint-Étienne, France 
  โครงการมีองค์ประกอบหลักในพ้ืนที่ คือ สวน, The Place d'Armes, อาคารหอ
นาฬิกา, โรงเรียนสอนศิลปะและการออกแบบ หอชมเมืองหรือหอดูดาว และ The Platine คือ 
ศูนย์กลางการออกแบบ โครงการน้ีเป็นการออกแบบให้เข้ากับพ้ืนที่เดิมให้เช่ือมโยงกับอาคารที่สําคัญ
ต่าง ๆ ภายในเมือง และเป็นเหมือนศูนย์กลางและพ้ืนท่ีการทํากิจกรรมต่าง ๆ ของเมือง การออกแบบ
โดยรวมนั้นเน้นการออกแบบที่ย่ังยืน 
 

 
 
ภาพที่ 50 Cité du design 
ที่มา: Finn Geipel and Giulia Andi, Cité du design, เข้าถึงเมื่อ 14 กรกฎาคม 2556, เข้าถึงได้
จาก http://www.b-e-ta.net/~channelb/projects/075citedudesign/index_eng.html 

http://www.b-e-ta.net/~channelb/projects/075citedudesign�
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  The Platine คือ อาคารที่เป็นแหล่งเรียนรู้ หรือค้นคว้าหาข้อมูลทางด้านการออกแบบ 
เป็นอาคารที่มีความทันสมัยและรูปลักษณ์ต่างจากอาคารรอบด้าน โครงสร้างของอาคารเป็นการ
เช่ือมต่อของหน่วยโลหะหลาย ๆ แผ่นที่เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าต่อกันโดยครอบคลุมต้ังแต่ผนังถึง
หลังคาเป็นเน้ือเดียวกันและการกระจายตัวของความแข็งแรงในทุกทิศทาง ตัวผิวของแผ่นโลหะนั้นมี
ทั้งทึบและโปร่งแสง ฉนวนกันความร้อนและการป้องกันอุณหภูมิ ส่วนที่เปิดและปิด รวมไปถึงยังมีการ
นําแผ่น 
  โซล่าเซลล์เข้ามาใช้เพ่ือใช้ในการผลิตไฟฟ้า และเป็นการพัฒนาและการทดสอบที่เป็น
นวัตกรรมใหม่ของวัสดุพลังงานแสงอาทิตย์ ตัวอาคารไม่เพียงแต่จะควบคุมอุณหภูมิได้แล้วน้ันยังส่งผล
ถึงการควบคุมแสงสว่างจากภายนอกด้วย เพราะมีแผงควบคุมการให้แสงสว่างในพ้ืนที่ต่าง ๆ  
 

 
 
ภาพที่ 51 The Platine 
ที่มา: Bridgette Meinhold, Cité du Design: Solar Powered International Design 
Center Unveiled, เข้าถึงเมื่อ 14 กรกฎาคม 2556, เข้าถึงได้จากhttp://inhabitat.com/cite-du-
design-solar-powered-international-design-center-unveiled/ 
 
  เวลาทําการ เปิดบริการทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ ต้ังแต่เวลา 11.00 – 18.00 น. 
  บริการต่าง ๆ  
  1. Auditorium 300 ที่น่ัง สําหรับนักเรียนของโรงเรียนสอนศิลปะและการออกแบบ 
(ESADSE) และการประชุมสัมมนาที่เก่ียวกัยการออกแบบ 
  2. ห้องประชุมหรือสัมมนา มีทั้งหมด 3 ห้อง สําหรับนักศึกษาและครูของโรงเรียน
สอนศิลปะและการออกแบบ ESADSE รวมไปถึงใช้ในการฝึกอบรมเยาวชน ประชาชนและนัก
ออกแบบ 
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  3. Agora มี 3 หน่วย มีขนาด 60 ตารางเมตร โดยหน่วยที่หน่ึงเป็นพ้ืนที่สําหรับ 
ร้านค้า ส่วนขายต๋ัว และส่วนต้อนรับ หน่วยที่สองเป็นส่วนของนิทรรศการของ Cité du Design และ
หน่วยที่สามเป็นส่วนของนักเรียน ESADSE 
  4. ส่วนนิทรรศการ มีพ้ืนที่ขนาด 1200 ตารางเมตร และ 800 ตางรางเมตร 
  5. ร้านอาหาร "La Platine" 
  6. ห้องสมุดวัสดุ มีตัวอย่างของวัสดุ นวัตกรรมต่าง ๆ ของวัสดุ และการเข้าถึง
ฐานข้อมูล 
  7. ห้องสมุด มีการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับศิลปะ การออกแบบ
และงานสถาปัตยกรรม 
  8. ส่วนเรือนกระจก เป็นพ้ืนที่เปลี่ยนบรรยากาศ ที่นําเสนอการจัดนิทรรศการแบบเปิด 
 

 

 
 

 
ภาพที่ 52 Plan of the Platine 
ที่มา: Jérémy Dumont, La Cité du design sera inaugurée en octobre prochain, เข้าถึง
เมื่อ 14 กรกฎาคม 2556, เข้าถึงได้จาก http://www.paperblog.fr/1823055/la-cite-du-design-
sera-inauguree-en-octobre-prochain/ 
 

http://www.paperblog.fr/users/pourquoitucours/�
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ภาพที่ 53 ส่วนห้องสมุด The Platine 
ที่มา: Finn Geipel and Giulia Andi, Cité du design, เข้าถึงเมื่อ 14 กรกฎาคม 2556, เข้าถึงได้
จาก http://www.b-e-ta.net/~channelb/projects/075citedudesign/index_eng.html 
 
 3. International Design Center Nagoya (IDCN) 
  เป็นศูนย์การออกแบบแบบบูรณาการที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น อยู่ ใจกลางย่านช้
อปป้ิงในเมืองนาโกย่า เปิดโอกาสให้คนในชุมชนท้องถ่ิน และผู้คนจากท่ัวเข้ามาใช้บริการ ผ่านสิ่ง
อํานวยความสะดวกท่ีครบครัน เป็นศูนย์เช่ือมเครือข่ายข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบจากทั่วโลก 
ดําเนินการด้านการพัฒนาการออกแบบ วางแผนและให้คําปรึกษาด้านการออกแบบ แลกเปลี่ยนการ
ออกแบบทั้งด้านสิ่งพิมพ์ และให้ความสําคัญกับสิ่งอํานวยสะดวกในการออกแบบด้วยบริการต่าง ๆ  
  สถานที่ต้ัง Design Center Bldg., "NADYA PARK", 18-1, Sakae 3-Chome, 
Naka-ku, Nagoya, 460-0008 Japan 
  เวลาทําการ เปิดบริการทุกวันยกเว้นวันอังคาร ต้ังแต่เวลา 09.00 – 21.00 น. 
  บริการต่าง ๆ  
  1. ส่วนห้างสรรพสินค้า มีร้านค้าที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สําหรับการตกแต่งภายใน 
ผลิตภัณฑ์จากนักออกแบบและสินค้าผลิตภัณฑ์ทั่วไป 
 

http://www.b-e-ta.net/~channelb/projects/075citedudesign�
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ภาพที่ 54 ส่วนห้างสรรพสินค้า 
ที่มา: International Design Center Nagoya, เข้าถึงเมื่อ 14 กรกฎาคม 2556, เข้าถึงได้จาก 
http://www.idcn.jp/facilities/1f#a4000011 
 
  2. Design Hall ครอบคลุมพ้ืนที่ 676 ตารางเมตร มีเพดาน 8 เมตร สามารถรองรับ
คนได้ถึง 500 คน พ้ืนที่กว้างขวางสามารถปรับให้เหมาะกับความหลากหลายของกิจกรรมต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้น รวมท้ังการประชุมระดับนานาชาติ รวมถึงการจัดนิทรรศการและการแสดงแฟช่ัน 
 

 
 
ภาพที่ 55 Design Hall 
ที่มา: International Design Center Nagoya, เข้าถึงเมื่อ 14 กรกฎาคม 2556, เข้าถึงได้จาก 
http://www.idcn.jp/facilities 
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  3. The Collection Gallery ผู้เข้าชมแกลเลอรี่สามารถเรียนรู้การออกแบบจากทุก
มุมโลก โดยมุ่งเน้นที่การเก็บรวบรวมการออกแบบสมัย Art Deco ในส่วนน้ีจะมีผลิตภัณฑ์หรือผลงาน
การออกแบบมากกว่ากว่า 2,000 ช้ิน นอกจากน้ียังมีพ้ืนที่ในการชมวีดีโอที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การ
ออกแบบในศตวรรษที่ 20 แสดงให้เห็นว่าโลกการออกแบบได้มีการพัฒนาจากในอดีตจนถึงปัจจุบัน 
และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชีวิตประจําวันของเราอย่างไร  
 

 
 
ภาพที่ 56 The Collection Gallery 
ที่มา: International Design Center Nagoya, เข้าถึงเมื่อ 14 กรกฎาคม 2556, เข้าถึงได้จาก 
http://www.idcn.jp/gallery_and_shop/collection 
 
  4. The Design Gallery พ้ืนที่จัดแสดงนิทรรศการช่ัวคราวประกอบด้วยสะพานเปิด
ที่เช่ือมต่อไปยังห้องโถง ด้วยความสูงของเพดาน 4 เมตร เป็นส่วนสาธารณะที่ทั้งนักออกแบบ 
ประชาชนท่ัวไปเข้ามาใช้บริการได้ นอกจากน้ีนักออกแบบบริษัท และองค์กรต่าง ๆ สามารถใช้เป็น
สถานที่สําหรับการเผยแพร่งานในด้านต่าง ๆ เช่น การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ แสดงผลงานเด่ียวหรือกลุ่ม 
เป็นต้น 
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ภาพที่ 57 The Design Gallery 
ที่มา: International Design Center Nagoya, เข้าถึงเมื่อ 14 กรกฎาคม 2556, เข้าถึงได้จาก 
http://www.idcn.jp/gallery_and_shop/design_gallery 
 
  5. Creators Shop “Loop” เป็นร้านที่นําเสนอผลงานของนักออกแบบ เน้น
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ ๆ ในด้านอุตสาหกรรม รวมไปถึงการตลาด ช่ือของร้าน "Loop" 
หมายถึงการเช่ือมต่อของวงล้อ เป็นการเช่ือมต่อระหว่างผู้บริโภคและนักออกแบบ รวมไปถึงผู้ผลิต
และนักธุรกิจ  
 

 
 
ภาพที่ 58 Creators Shop “Loop” 
ที่มา: International Design Center Nagoya, เข้าถึงเมื่อ 14 กรกฎาคม 2556, เข้าถึงได้จาก 
http://www.idcn.jp/gallery_and_shop/design_gallery 
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  6. Excel Room เป็นห้องสําหรับการประชุม หรือสัมมนา ขนาด 30 ที่น่ัง โดยมีจอ
โปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ในการนําเสนอผลงาน 
  7. Presentation Room เป็นห้องนําเสนอผลงาน หรือการประชุมขนาดใหญ่ มีจอ
โปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ในการนําเสนอผลงาน รวมไปถึงสิ่งอํานวยความสะดวกในการนําเสนอผลงาน
ที่มากข้ึน เช่น คอมพิวเตอร์ กล้องนําเสนอผลงาน และอุปกรณ์วีดิทัศน์ต่าง ๆ เป็นต้น 
  8. Seminar Rooms and the Collaborative Research Conference Room 
เป็นห้องสัมมนาพร้อมกับห้องประชุมการวิจัยในการออกแบบ รวมไปถึงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ มี
สิ่งอํานวยความสะดวกที่ครบครันในการนําเสนอผลงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการนําเสนอผลงาน 
 

 
 
ภาพที่ 59 Seminar Room 
ที่มา: International Design Center Nagoya, เข้าถึงเมื่อ 14 กรกฎาคม 2556, เข้าถึงได้จาก  
http://www.idcn.jp/facilities/rent/seminar-room/seminar_room1 
 
  9. Design Workshop ส่วนอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบพ้ืนที่ในการทํางานให้มี
ขนาดใหญ่เพ่ือตอบสนองความต้องการแตกต่างกันของผู้ใช้ 
  10. ส่วนของสํานักงานออกแบบต่าง ๆ  
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 
 

 
 
ภาพที่ 60 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
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บทที่ 3 

 

ระเบยีบวิธีวิจัย 

 

 จากการทบทวนวรรณกรรม การศึกษาหีบห่อใบตองสู่การออกแบบภายในศูนย์การออกแบบ 

และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายในการวิจัยที่วางไว้ ผู้วิจัยได้ทํา

การออกแบบวิธีการวิจัยโดยแบ่งข้ันตอนการดําเนินการ ดังน้ี 

 1. การกําหนดขอบเขตของการศึกษา จากตัวแปรที่กําหนดและสมมติฐานทําให้ผู้วิจัยได้

กําหนดขอบเขตในการศึกษาและวิจัยได้ ดังน้ี 

  1.1 ตัวแปรอิสระ คือ การศึกษาภูมิปัญญาหีบห่อใบตอง มีประเด็นการศึกษาดังต่อไปน้ี 

   1.1.1 ความสําคัญและประโยชน์ใช้สอยของหีบห่อใบตอง 

   1.1.2 รูปแบบของหีบห่อใบตอง 

   1.1.3 วัสดุที่ที่ใช้ในการทําหีบห่อใบตอง 

   1.1.4 ขึ้นตอนและกรรมวิธีในการห่อ 

   1.1.5 นัยยะและความหมายแฝงของหีบห่อใบตอง 

  1.2 ตัวแปรควบคุม 

   1.2.1 พฤติกรรม ความต้องการ และจิตวิทยาของกลุ่มผู้ใช้(Users) ของนักศึกษา

สาขาการออกแบบ และนักออกแบบ 

   1.2.2 บริบท สภาพแวดล้อมรอบข้างของสถานที่ต้ังศูนย์การออกแบบที่เป็น 

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

  1.3 ตัวแปรตาม 

   1.3.1 ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและโครงการท่ี

เก่ียวข้องเพ่ือนํามาเป็นกรณีศึกษาในการออกแบบโครงการ 

   1.3.2 โครงการศูนย์การออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 2. ศึกษาข้อมูล ทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี แนวคิดที่เก่ียวข้องจากรายงานการวิจัย 

บทความ เป็นต้น ในประเด็นเร่ืองการศึกษาหีบห่อใบตองสู่การออกแบบภายในศูนย์การออกแบบท่ี

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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 3. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการพฤติกรรม ความต้องการ และจิตวิทยาของนักศึกษาสาขา
การออกแบบ และนักออกแบบ โดยทําการศึกษาข้อมูลจากหนังสือหรือตําราวิชาการ เอกสารประกอบ
นิทรรศการ งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา บทความย่อยจากนิตยสาร บทความจากอินเตอร์เน็ต เอกสาร
สัมมนาวิชาการ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นวางแผนการสํารวจภาคสนามและสัมภาษณ์
แบบเจาะลึกจากนักศึกษาสาขาการออกแบบ และนักออกแบบ ที่สังกัดหน่วยงานรัฐ เอกชน และนัก
ออกแบบอิสระ ในเขตกรุงเทพมหานคร แล้วทําการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือนํามาใช้ในการออกแบบ 
 4. สร้างเครื่องมือแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ แล้วทดสอบเพื่อหาข้อบกพร่อง 
ทําการปรับปรุงแก้ไข 
 5. เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรเป้าหมาย โดยใช้เคร่ืองมือแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ 
และจากการสังเกต 
 6. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูล เพ่ือนํามาใช้ในการออกแบบ กําหนดกิจกรรม 
และพ้ืนที่ใช้สอยในโครงการ การกําหนดรูปลักษณ์และบรรยากาศภายในภายในศูนย์การออกแบบท่ี
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม 
 7. สรุปผลและรายงานการวิจัย 
 
แนวทางการวิจัย 
 จากกรอบแนวความคิดสมมติฐานและแบบจําลองการวิจัยที่ได้นําเสนอมาแล้ว โดย
ดําเนินการวิจัยเรื่องน้ีมีแนวทางในการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังน้ี 
 1. แนวทางเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ จากนักศึกษาสาขาการออกแบบ และนักออกแบบ ที่สังกัดหน่วยงาน
รัฐ เอกชน และนักออกแบบอิสระ ในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วจะทําการวิเคราะห์ด้วย
สถิติต่อไป 
 2. แนวทางเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสังเกตและสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ในประเด็นเรื่องปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางพฤติกรรม และ
ความต้องการของนักออกแบบ ที่มีผลหรือเกี่ยวข้องกับการออกแบบศูนย์การออกแบบที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากนักศึกษาสาขาการออกแบบ และนักออกแบบท่ี
เข้าใช้บริการศูนย์การออกแบบ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ประชากรเป้าหมาย  
 1. ประชากรเป้าหมายของการวิจัยเชิงปริมาณ นักศึกษาสาขาการออกแบบ และนัก
ออกแบบ ที่สังกัดหน่วยงานรัฐ เอกชน และนักออกแบบอิสระ โดยการใช้แบบสอบถาม 
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 2. ประชากรเป้าหมายของการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึกประชากรเป้าหมาย คือ นักศึกษาสาขาการออกแบบ และนักออกแบบ ที่สังกัดหน่วยงาน
รัฐ เอกชน และนักออกแบบอิสระ 
 
การสุ่มประชากรตัวอย่าง  
 จากกรอบแนวความคิดสมมติฐาน ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยโดยมีแนวทางในการวิจัยเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยดังน้ี 
 1. แนวทางเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์นักศึกษาสาขาการออกแบบ ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 150 คน 
และนักออกแบบ ที่สังกัดหน่วยงานรัฐ เอกชน และนักออกแบบอิสระ จํานวน 50 คน โดยใช้เทคนิค
วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ดังน้ี   
  1.1 นักศึกษาภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ จํานวน 150 คน 
   1.1.1 วิธีการสุ่มแบบเจาะจง โดยพิจารณาเลือกสถาบันการศึกษาที่มีสาขาการ
ออกแบบ ในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ 0

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
   1.1.2 วิธีการสุ่มแบบโควต้า หลังจากที่ได้ทําการสุ่มแบบเจาะจงให้ได้สถาบัน 
การศึกษาที่มีสาขาการออกแบบ ในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 5 แห่ง หลังจากน้ันจึงกําหนดสัดส่วน
นักศึกษาในสาขาการออกแบบ แห่งละ 30  ในสัดส่วนที่เท่ากัน จนได้ครบจํานวน 150 คน 
  1.2 นักออกแบบ จํานวน 50 คน 
   1.2.1 วิธีการสุ่มแบบเจาะจง โดยพิจารณาเลือกจากหน่วยงานรัฐ หรือเอกชนที่
เก่ียวกับการออกแบบ ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 10 แห่ง  
   1.2.2 วิธีการสุ่มแบบโควต้า หลังจากที่ได้ทําการสุ่มแบบเจาะจงให้ได้หน่วยงาน
รัฐ หรือเอกชนที่เก่ียวกับการออกแบบ ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 10 แห่ง แล้วหลังจากน้ัน 
กําหนดสัดส่วนของนักออกแบบ แห่งละ 4 คน ในสัดส่วนที่เท่ากัน จนได้ครบจํานวน 40 คน 
   1.2.3 วิธีการสุ่มแบบเจาะจง โดยพิจารณาเลือกนักออกแบบอิสระในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 10 คน 
 2. แนวทางเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสังเกตและ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ในประเด็นเร่ืองปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางพฤติกรรม 
และความต้องการของนักออกแบบ ที่มีผลหรือเก่ียวข้องกับการออกแบบศูนย์การออกแบบที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากนักศึกษาสาขาการออกแบบ และนักออกแบบ 
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ที่เข้าใช้บริการศูนย์การออกแบบ ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 10 คน โดยการศึกษาวิจัยครั้งน้ี
ผู้วิจัยนํามาทําการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 การสุ่มตัวอย่างสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้เทคนิควิธีการแบบ บอลล์หิมะ 
(Snowball Sampling) ใช้ในกรณีที่หน่วยที่จะศึกษายากต่อการเข้าถึง หรือที่ไม่ทราบพฤติกรรมของ
เขาที่ผู้วิจัยสนใจจะศึกษา ซึ่งผู้วิจัยต้องการให้ได้จํานวนอย่างน้อย 10 คน 
 ในกลุ่มประชากรท่ีสุ่มตัวอย่างมาใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผู้วิจัยจะต้องหาตัวอย่างแรกให้
ได้ โดยเริ่มจากนักศึกษาสาขาการออกแบบ และนักออกแบบ ที่เข้าใช้บริการศูนย์การออกแบบ ในเขต
กรุงเทพมหานคร และให้ช่วยแนะนําว่ามีนักศึกษาสาขาการออกแบบ และนักออกแบบ ใครอีกบ้าง 
ผู้วิจัยจึงเข้าไปสัมภาษณ์เจาะลึกพร้อมทั้งสังเกตพฤติกรรมของนักออกแบบที่มีคุณสมบัติที่ผู้วิจัย
ต้องการศึกษาให้ได้อีก 1 คน 2 คน 3 คน หรือมากกว่า 
 ผู้วิจัยจะต้องเก็บข้อมูลจากบุคคลแรกให้ครบถ้วนตามท่ีต้องการ แล้วจึงเก็บข้อมูลจาก
บุคคลชุดที่สองให้ครบถ้วน และทําเช่นน้ีไปทุกชุดจนครบตามท่ีต้องการ จํานวน 10 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้เลือกใช้เครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลจากประชากรตัวอย่าง โดยการเก็บข้อ มูล
ทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพ และข้อมูลเชิงปริมาณ   
 1. การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ การจัดเก็บข้อมูลจากประชากรตัวอย่างโดยแบ่งข้อคําถาม
ออกเป็นหมวดหมู่ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการศึกษานี้   
  การสร้างเครื่องมือและการทดสอบเคร่ืองมือ ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้สร้างพัฒนา
รายการข้อความ/ข้อคําถาม และได้นําไปทดสอบกับประชากรเป้าหมายว่า สามารถสื่อความได้ตาม
วัตถุประสงค์ของการได้มาซึ่งข้อมูลตามที่ต้องการหรือไม่ ซึ่งถ้าพบว่ายังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขจะต้อง
ปรับปรุงแก้ไขก่อนเพ่ือนําไปใช้ได้จริง  โดยมีข้อคําถามที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบศูนย์การท่ีเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ดังน้ี 
  1.1 ข้อคําถามเกี ่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาสาขาการออกแบบ และ  
นักออกแบบ 
  1.2 ข้อคําถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการออกแบบที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (Eco Design) 
  1.3 ข้อคําถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเรียนรู้และสาระที่พึงประสงค์ของนักศึกษา
สาขาการออกแบบ และนักออกแบบ 
  1.4 ข้อคําถามเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม แนวความคิด และ การออกแบบศูนย์การ 
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในประเด็นต่อไปนี้ 
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   1.4.1 ด้านทําเลท่ีต้ังของโครงการ 
   1.4.2 ด้านกิจกรรมและพื้นทีใช้สอยภายในโครงการ 
   1.4.3 ด้านบรรยากาศและการออกแบบภายในโครงการ 
 2. การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิจัยครั้งน้ีได้ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก พร้อมทั้ง
สังเกต ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์แบบเจาะลึกนักศึกษาสาขาการออกแบบ และนักออกแบบ ที่เข้าใช้บริการ
ศูนย์การออกแบบ ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการแนะนําเป็นทอดๆของประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีรายละเอียดและลึกซึ้งตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยทําการสัมภาษณ์และสังเกตด้วย
ตนเอง ซึ่งได้ใช้การเทปบันทึกเสียงและภาพ และใช้เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณรายละประมาณ 20 
นาที ตามวัตถุประสงค์การศึกษา ในประเด็นดังต่อไปน้ี 
  2.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ การศึกษา เป็นต้น 
  2.2 ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Design) 
  2.3 ปัจจัยทางพฤติกรรมการการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาการออกแบบ และนัก
ออกแบบ 
  2.4 ความต้องการของนักศึกษาสาขาการออกแบบ และนักออกแบบในการเข้าใช้
ศูนย์การออกแบบ 
  2.5 สภาพแวดล้อม แนวความคิด และ การออกแบบศูนย์การออกแบบที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ หลังจากที่เก็บรวบรวมจากสภาคสนามแล้ว ผู้วิจัยได้
ทําการตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม ซึ่งจะได้นําไปวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ที่ประกอบไปด้วย จํานวน ค่าร้อยละ ค่าตํ่าสุด ค่าสุงสุด ค่าเฉลี่ย ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  
โดยได้ทําการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 10 คน ผู้วิจัยจะทําการถอดเทปการสัมภาษณ์โดยแยก
ตามประเด็นหรือหัวข้อตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย โดยได้ทําการบูรณาการความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 
ที่คล้ายคลึงกันในประเด็นตัวแปรเดียวกัน มาเขียนบรรยายถึงความต้องการ พฤติกรรม ทัศนคติ   
ของกลุ่มตัวอย่างและสภาพแวดล้อม แนวความคิด ประโยชน์ใช้สอยที่เกี่ยวกับศูนย์การออกแบบ 
ทั้งนี้ในประเด็นที่เป็นความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ผู้วิจัยได้ทําการบรรยายเพ่ิมเติมเพ่ือให้เห็นมุมมองที่
แตกต่างกัน 
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 เมื่อได้ทําการสัมภาษณ์เชิงปริมาณ 200 ราย และการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ 10 คน จน
ครบแล้ว จากน้ันจึงวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เพ่ือนําไปใช้ในการออกแบบต่อไป 
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บทที่ 4 
 

การวิเคราะหภู์มิปัญญาหีบห่อใบตอง 
 

 จากการศึกษารวบรวมข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิตัวแปรอิสระองค์ความรู้หีบห่อใบตอง 
ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือนําไปใช้ในการสร้างแนวความคิด (Conceptual Design) ก่อนที่
จะนํามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบตกแต่งภายในโครงการ โดยผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์จากรูปธรรม
และนามธรรมของหีห่อใบตองตามวัตถุประสงค์ข้อ 1 ซึ่งเป็นการศึกษาตัวแปรอิสระ ดังน้ี 
 

 
 

ภาพที่ 61 วิเคราะห์รูปธรรมและนามธรรมของหีบห่อใบตอง 
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วิเคราะห์ความสําคัญและประโยชน์ใช้สอยของหีบห่อใบตอง 
 1. ความสําคัญในเชิงบรรจุภัณฑ์  
  หีบห่อใบตองมีประโยชน์ทั้งในชีวิตประจําวัน โอกาสพิเศษ วัฒนธรรมและประเพณี 
ตลอดจนสามารถนํามาเป็นอาชีพได้อีกด้วย หีบห่อใบตองทําหน้าที่เป็นบรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร และขนม 
ป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกจากภายนอก รักษาคุณภาพอาหาร ช่วยให้อาหารคงรูปทรงตามความต้องการ 
ไม่แตก หรือไหลซึม เพ่ือความสะดวกในการนําพาหรือเคลื่อนย้ายอาหาร และยังแต่งกลิ่นและรสชาติ
ของอาหาร ทําให้อาหารชวนรับประทานมากข้ึน 
 2. ความสําคัญในเชิงวิถีชีวิต  
  หีบห่อใบตองเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมการกินอยู่ของคนไทย สะท้อนถึงรูปแบบ
ชีวิตที่เรียบง่ายอย่างชัดเจน จิตใจที่ละเอียดอ่อน ไม่เพียงแต่แฝงความเรียบง่าย และความสวยงาม
เท่าน้ัน ยังมีประโยชน์ใช้สอยที่เหมาะสมแสดงถึงความชาญฉลาดของคนไทยในการสร้างสรรค์และ
การใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ โดยการนําเอาวัตถุดิบจากธรรมชาติที่มีอยู่ใกล้ตัวมาใช้ประโยชน์อย่าง
สร้างสร้างสรรค์ การดํารงชีวิตอยู่กับธรรมชาติ โดยเน้นความกลมกลืนในรูปแบบของการพ่ึงพาอาศัย
ซึ่งกัน  ความเป็นอยู่ภายใต้กรอบของการรับและการให้อย่างเหมาะสม 
 3. ความสําคัญในเชิงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  ใบตองที่ใช้ทําหีบห่อน้ันเป็นผลผลิตที่ธรรมชาติสร้างมาพร้อมกับกระบวนย่อยสลาย 
ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษที่มนุษย์ไม่สามารถเลียนแบบได้ วัสดุสังเคราะห์
ต่างๆล้วนแต่เป็นขยะย่อยสลายยาก เมื่อเปลี่ยนสภาพจากเดิมก็จะแปรเป็นสารพิษตกค้างอยู่บนโลก 
หากสะสมนานก็จะกลายเป็นปัญหามลภาวะเป็นพิษ ไม่เหมือนกับใบตองที่เป็นวัสดุจากธรรมชาติ จึง
ถือได้ว่า หีบห่อใบตอง คือ ตัวแทนความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 จากการวิเคราะห์ความสําคัญและประโยชน์ใช้สอยของหีบห่อใบตอง จึงได้แนวความคิดที่
มีความสอดคล้องกันในเชิงนัยยะและความหมายกับโครงการ ดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 62 ความสอดคล้องระหว่างตัวแปรอิสระและโครงการ 
 
วิเคราะห์รูปทรงและรูปร่างของหีบห่อใบตอง 
 หีบห่อใบตองแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ แบบห่อ และ แบบรองรับ โดยแบบห่อ มี 11 
แบบ จะห่อหุ้มอาหารไว้ทั้งหมดไม่ให้เห็นอาหาร เพ่ือป้องกันสิ่งสกปรกและความเสียหาย ช่วยให้
อาหารคงรูปทรงตามความต้องการ หรือผ่านกรรมวิธีการปรุงให้สุกอันจะช่วยการนําพาอาหารไปยัง
ผู้บริโภค ส่วนแบบรองรับน้ัน มี 11 แบบ จะรองรับอาหารโดยเปิดให้เห็นอาหารบางส่วน มักใช้รองรับ
อาหารท่ีปรุงสุกแล้ว หรือบางคร้ังรองรับอาหารนั้นไปหุงต้ม รองรับได้ทั้งอาหารแห้งและนํ้า มี
ประโยชน์เพ่ือการนําพา และเพ่ือป้องกันสิ่งสกปรกหรือความเสียหายใด ๆ  โดยใช้หลักของรูปแบบ
การพับทําการวิเคราะห์ดังน้ี  
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 1. หีบห่อใบตองแบบห่อ 
 

 
 
ภาพที่ 63 วิเคราะห์รูปแบบ รูปทรง รูปร่างหีบห่อใบตองแบบห่อ 
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ภาพที่ 64 วิเคราะห์รูปแบบ รูปทรง รูปร่างหีบห่อใบตองแบบห่อ 
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ภาพที่ 65 วิเคราะห์รูปแบบ รูปทรง รูปร่างหีบห่อใบตองแบบห่อ 
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 2. หีบห่อใบตองแบบรองรับ 
 

 
 

ภาพที่ 66 วิเคราะห์รูปแบบ รูปทรง รูปร่างหีบห่อใบตองแบบรองรับ 
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ภาพที่ 67 วิเคราะห์รูปแบบ รูปทรง รูปร่างหีบห่อใบตองแบบรองรับ 
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ภาพที่ 68 วิเคราะห์รูปแบบ รูปทรง รูปร่างหีบห่อใบตองแบบรองรับ 
 
 จากการวิเคราะห์ รูปทรง และรูปร่าง ของหีบห่อใบตองทั้ง 2 รูปแบบแล้ว เห็นได้ว่า
รูปทรงของหีบห่อใบตองล้วนแต่เป็นรูปทรงเรขาคณิตที่เกิดจากการประกอบรูปเรขาคณิตหลายๆรูป
เข้าด้วยกัน จึงนําเอาลักษณะดังกล่าวมาใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรม และใช้ในการออกแบบ
ภายในแต่ละส่วนของโครงการ 
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วิเคราะห์วัสดุที่ใช้ในการทําหีบห่อใบตอง 
 1. ใบตอง เป็นใบของต้นกล้วย มีลักษณะเป็นแผ่นละเอียดเรียบ ใหญ่ เส้นทางใบตองมี
แนวตรง ทางใบตองกว้าง มีพ้ืนผิวเป็นลอน นุ่ม ด้านนอกมีสีเขียวเข้มเป็นมัน ด้านในเป็นสีอ่อน แผ่น
ใบมีลักษณะเป็นเส้นยาวต้ังฉากจากก้านกลางใบถึงขอบใบด้านนอกตลอดทั้งใบ ใบตองที่นํามาใช้ใน
การห่ออาหารน้ันมี 2 พันธ์ุ คือ ใบตองตานีและใบตองนํ้าว้า โดยใบตองตานีน้ันมีสีที่เข้มกว่า แล้วมี
ความเหนียวมากกว่าใบตองนํ้าว้า ใบตองที่ใช้ห่ออาหารใช้ได้ทั้งใบตองสด และใบตองแห้ง ทนทานต่อ
ความร้อนได้ดี โดยทําการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของใบตอง คือ ลวดลาย (Pattern), พ้ืนผิว
(Texture) และสีสัน (Theme Colour) ดังน้ี 
  1.1 ลวดลาย (Pattern) 
 

 
 

ภาพที่ 69 วิเคราะห์ลวดลาย (Pattern) ของใบตอง 
 
  1.2 พ้ืนผิว (Texture) 
 

 
 
ภาพที่ 70 วิเคราะห์พ้ืนผิว (Texture) ของใบตอง 
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  1.3 สีสัน (Theme Colour) 
 

 
 
ภาพที่ 71 วิเคราะห์สีสัน (Theme Colour) ของใบตอง 
 
  หลังจากทําการห่อเรียบร้อยแล้ว ยังจําเป็นต้องใช้ส่วนประกอบหรือวัสดุอ่ืนเพ่ือทําให้
หีบห่อน้ันมีความสมบูรณ์ วัสดุเสริม 3 ชนิด คือ ไม้กลัด เต่ียว และเชือก โดยทําการวิเคราะห์ ดังน้ี 
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ภาพที่ 72 วิเคราะห์วัสดุอ่ืนๆ 
  
 จากการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของวัสดุที่ใช้ทําหีบห่อน้ัน จึงนําเอาลักษณะ
ดังกล่าวมาใช้ในการออกแบบภายในแต่ละส่วนของโครงการ โดยนํามาเอาลวดลาย เส้นสาย สีสัน 
พ้ืนผิว หรือรูปลักษณ์ต่างๆมาใช้เป็นองค์ประกอบในการออกแบบพ้ืน ฝ้าเพดาน ผนัง หรือ
เฟอร์นิเจอร์  รวมไปถึงการเลือกใช้วัสดุในการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
 
วิเคราะห์ขั้นตอนในการทําหีบห่อใบตอง 
 ขั้นตอนในการห่ออาหารหรือขนมน้ันมี 3 ขั้นตอนหลัก คือ การเตรียมใบตอง ขั้นตอนการ
ห่อ และการทําให้หีบห่อสมบูรณ์ โดยแต่ละขั้นตอนก็จะวิธีการที่แยกย่อยกันออกไป โดยทําการ
วิเคราะห์ดังน้ี 
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 1. การเตรียมใบตอง ได้แก่ การเลือกใบตอง การตัดใบตอง การเช็ดใบตอง และการฉีก
ใบตอง ขั้นตอนนี้เปรียบเสมือนการเตรียมความพร้อมก่อนท่ีจะลงมือปฏิบัติ โดยมีการเลือกสรรสิ่ง
ที่เป็นประโยชน์ที่สุดมาใช้ ทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพ และเวลาที่เหมาะสม 
 2. ขั้นตอนและวิธีการห่อ เป็นกรรมวิธีในการเก็บรักษา พัน หรือหุ้มอาหาร โดยการขึ้น
รูปทรงของใบตองตามความต้องการ เพ่ือให้เหมาะสมกับอาหารน้ันๆ โดยวิธีการห่ออาหารหรือทําเป็น
กระทงบรรจุอาหารมีหลายข้ันตอน ดังน้ี 
  2.1 การซ้อนทับ การนําใบตองมาห่อขนมหรืออาหารนั้นมักใช้ใบตองสองใบวางซ้อน
กัน บางคร้ังก็วางตามแนวเดียวกัน บางคร้ังก็วางในแนวตรงกันข้าม โดยเอาด้านสีอ่อนหรือด้านนวล
ประกบกัน เพ่ือทําให้หีบห่อมีความคงทนแข็งแรงมากข้ึน รวมถึงทําให้หีบห่อไม่แตกขาดได้ง่ายอีกด้วย 
 

 
 
ภาพที่ 73 วิเคราะห์การวางแผ่นใบตอง 

 
  2.2 การเจียน เป็นขั้นตอนแรกในการเริ่มขั้นตอนในการห่อ เป็นการเฉือนหรือตัด
ใบตองโดยใช้กรรไกร หรือมีด ให้ได้รูปตามที่ต้องการก่อนที่จะนําไปขึ้นรูปเป็นหีบห่อ แต่ละหีบห่อ
ก็มีรูปแบบการเจียนที่แตกต่างกันออกไปข้ึนอยู่กับลักษณะของหีบห่อ หรือวิธีในการห่อ โดยจะมี 3 
รูปแบบ ดังน้ี 
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ภาพที่ 74 วิเคราะห์รูปแบบของการเจียนใบตอง 

 
  2.3 การม้วน การม้วนในการทําหีบห่อใบตองมี 3 ลักษณะ คือ ม้วนเป็นรูปทรงกรวย 
ม้วนเป็นรูปทรงสามเหลี่ยม โดยการม้วนทั้งสองแบบนี้จะม้วนในทิศทางตรงกันข้ามกับเส้นของใบ มัก
ม้วนทบไปมาหลายช้ันทําให้หีบห่อมิดชิด คงทนแข็งแรง และให้ได้รูปทรงที่คงรูป ส่วนการม้วนแบบ
ท่อนยาว มักจะม้วนในทิศทางเดียวกับเส้นของใบ มักไม่ม้วนทับกันหลายช้ัน 

 

 
 
ภาพที่ 75 วิเคราะห์รูปทรงและลักษณะการม้วน 



 100 

  2.4 การพับ คือ การทบหรือหักใบตองเข้าหากัน เป็นข้ันตอนหลักในการทําหีบห่อ 
เน่ืองจากการพับจะสร้างความแข็งแรงให้กับหีบห่อ ทําให้เกิดโครงสร้างในการข้ึนรูปทรง หีบห่อเกือบ
ทุกรูปแบบจะต้องมีขั้นตอนของการพับเข้ามาเก่ียวข้อง การพับมีหลายลักษณะด้วยกัน บ้างก็พับเป็น
รูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม พับเป็นมุม การพับจะพับในทิศทางตรงกันข้ามกับเส้นของใบ หรือแนวเฉียง
ของเส้นใบ เพ่ือไม่ให้ใบตองเกิดการฉีกขาดได้ง่าย การพับมักจะทําให้เกิดความสมดุลทั้งสองด้าน คือ 
พับซ้าย-ขวา พับด้านหน้า-หลัง พับหัว-ท้าย แต่บางครั้งก็พับแบบไม่สมดุล 
 

 
 
ภาพที่ 76 วิเคราะห์ลักษณะการพับ 
 
  2.5 การจับ การจับเป็นข้ันตอนที่นําไปสู่การม้วน การพับ และการจีบ เน่ืองจากเรา
จะต้องประคองหรือจับใบตองในการทําในทุกๆข้ันตอน เป็นการประคองใบตองให้ไปในทิศทางใด
ทิศทางหน่ึงเพ่ือให้ได้รูปทรงตามต้องการ คงรูปอยู่ทรง หรือเป็นการทําให้ใบตองทํามุมเข้าหากันทําให้
ได้มุมในลักษณะที่ต้องการ 
  2.6 การจีบ คือ การทบใบตองให้เกยกันให้เป็นกลีบหรือมุมแหลม  
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 ขั้นตอนนี้ เปรียบเสมือนการลงมือปฏิบัติ โดยการใช้ความรู้ เทคนิค ความคิด
สร้างสรรค์ จากสิ่งที่ได้เลือกสรรแล้วมาประกอบกันเพื่อสร้างผลงานขึ้นมา  
 3. การทําให้หีบห่อสมบูรณ์ หลังจากทําการห่อเรียบร้อยแล้ว ยังจําเป็นต้องใช้
ส่วนประกอบหรือวัสดุอ่ืนเพ่ือทําให้หีบห่อน้ันมีความสมบูรณ์ วัสดุเสริม 3 ชนิด คือ ไม้กลัด เต่ียว และ
เชือก โดยการกลัด การมัด และการรัด  
  3.1 การกลัด คือ การทําให้ใบตองที่นํามาใช้ห่ออาหารติดกัน โดยการใช้ไม้กลัดกลัด
หรือแทงลงบนใบตองที่มีการซ้อนทับกันเหมือนเป็นการขัดใบตองไม่ให้แยกออกจากกัน  
  3.2 การมัด เป็นการผูกมัดเข้าหากันหรือรัดให้แน่นด้วยเชือกหรือตอก เพ่ือให้ใบตอง
ห่อหุ้มอาหารได้อย่างแน่นหนา ทําให้หีบห่อติดกัน หรือมัดเป็นเปลาะๆ 
  3.3 การคาด เป็นการพันโดยรอบเพ่ือไม่ให้หลุดโดยใช้เต่ียว ช่วยพยุงนํ้าหนักของหีบ
ห่อ ทําให้หีบห่อต้ังอยู่ทรงได้ตามท่ีต้องการ เป็นการเก็บความเรียบร้อยของหีบห่อเพ่ือให้ดูสวยงาม
และป้องกันไม่ให้อาหารล้นออกมาภายนอก  
 

 
 
ภาพที่ 77 วิเคราะห์ลักษณะการกลัด การมัด การคาด 
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 ขั้นตอนนี้เปรียบเสมือนส่งเสริมหรือเก้ือหนุนให้การปฏิบัติงาน หรือผลท่ีได้รับสมบูรณ์
แบบมากย่ิงขึ้น โดยการใช้องค์ประกอบอ่ืนๆเข้ามาเป็นส่วนช่วยในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 จากการวิเคราะห์ขั้นตอนในการทําหีบห่อใบตองน้ัน ได้นํามาใช้ในการออกแบบ Zoning 
และจัดพ้ืนที่ใช้สอยภายในโครงการ รวมถึงนําเอาลักษณะหรือรูปแบบต่างๆท่ีได้จากการวิเคราะห์มา
ใช้ในการออกแบบพ้ืน ฝ้าเพดาน ผนัง อีกด้วย 
 
วิเคราะห์นัยยะหรือความหมายแฝง 
 หีบห่อใบตอง สะท้อนถึงรูปแบบชีวิตที่เรียบง่ายอย่างชัดเจน ไม่เพียงแต่แฝงความเรียบ
ง่าย และความสวยงามเท่าน้ัน ยังมีประโยชน์ใช้สอยที่เหมาะสมแสดงถึงความชาญฉลาดของคนไทยใน
การสร้างสรรค์และการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ โดยการนําเอาวัตถุดิบจากธรรมชาติที่มีอยู่ใกล้ตัวมา
ใช้ประโยชน์อย่างสร้างสร้างสรรค์ การดํารงชีวิตอยู่กับธรรมชาติ โดยเน้นความกลมกลืนในรูปแบบ
ของการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกัน  จากการวิเคราะห์จึงนํามาใช้ในการสร้างบรรยากาศภายในโครงการ 
 
คําสําคัญ (Key Word) 
 จากการศึกษาในเชิงรูปธรรมและนามธรรมของหีบห่อใบตองแล้ว ได้วิเคราะห์ประเด็น
สําคัญและแก่นของภูมิปัญญาหีบห่อใบตอง โดยผู้วิจัย พบว่า ภูมิปัญญาหีบห่อใบตอง คือ ความคิด
สร้างสรรค์ในการนําวัสดุจากธรรมชาติมาทําให้เกิดประโยชน์ โดยการนําเอาแผ่นใบตองซึ่งเป็นวัสดุ
ชนิดเดียวหรือแผ่นเดียวน้ันมาห่อหุ้ม มีวิธีการห่อเพ่ือทําให้เป็นเป็นรูปทรงต่างๆ และเกิดพ้ืนที่ว่าง
ภายใน โดยมีการพับเป็นหัวใจหลักในการทําให้เกิดรูปทรง เน่ืองจากการพับจะสร้างความแข็งแรงให้กับ
หีบห่อและเกิดโครงสร้างในการขึ้นรูปทรง ทําให้สามารถบรรจุอาหารลงไปได้และก่อให้เกิดประโยชน์
อีกหลาย ๆ ด้าน ดังน้ัน จึงนําไปสู่ Key Word คือ “พับ ห่อ ก่อรูปทรง คงธรรมชาติ” เพ่ือนําไปใช้
ในการออกแบบต่อไป 
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ภาพที่ 78 คําสําคัญ (Key Word) 
 
 จากการวิเคราะห์ผลของการศึกษาหีบห่อใบตองเพื่อนําไปใช้ในการออกแบบศูนย์การ
ออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ ดังน้ี 
 
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาหีบห่อใบตอง 
 

ข้อมูลที่ศึกษา การออกแบบ 

 ความสําคัญและประโยชน์ใช้สอย
ของหีบห่อใบตอง 
 1.  เชิงบรรจุภัณฑ์ 
 2.  เชิงวิถีชีวิต 
 3.  เชิงสิ่งแวดล้อม 

 ความสอดคล้องกันในเชิงนัยยะและความหมายกับ
โครงการ 

 รูปทรงและรูปร่างของหีบห่อใบตอง 
 1. แบบห่อ 
 2. แบบรองรับ 

 
1. การออกแบบสถาปัตยกรรม  
2. ใช้ในการออกแบบภายในแต่ละส่วนของโครงการ 
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาหีบห่อใบตอง (ต่อ) 
 

ข้อมูลที่ศึกษา การออกแบบ 

 วัสดุที่ใช้ในการทําหีบห่อใบตอง 
 1. สีสัน 
 2. ลวดลาย 
 3. พ้ืนผิว 
 4. รูปทรง และรูปร่าง 

 
1. ใช้เป็นองค์ประกอบในการออกแบบพ้ืน ฝ้าเพดาน ผนัง 

หรือเฟอร์นิเจอร์   
2. การเลือกใช้วัสดุในการออกแบบ 

 ขั้นตอนในการทําหีบห่อใบตอง 
 1. เตรียมใบตอง  
 2. การห่อ  
 3. การทําให้หีบห่อสมบูรณ์ 

 
1. นํามาใช้ในการออกแบบZoning และจัดพ้ืนที่ใช้สอย

ภายในโครงการ  
2. นําเอาลักษณะหรือรูปแบบต่างๆท่ีได้จากการวิเคราะห์

มาใช้ในการออกแบบพ้ืน ฝ้าเพดาน ผนัง 

นัยยะแฝง บรรยากาศภายในโครงการ 
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บทที่ 5 
 

ศึกษารายละเอียดของโครงการ 
 
 จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากตัวแปรอิสระได้นําไปสู่การเลือกโครงการ ซึ่งผู้วิจัย
ได้ทําการออกแบบศูนย์การออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยจะเป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
ซึ่งเก่ียวกับโครงการศูนย์การออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อต่าง ๆ ดังน้ี 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเก่ียวกับกิจกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
 2. การวิเคราะห์พ้ืนที่ต้ังของโครงการ 
 3. การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้โครงการ 
 4. การวิเคราะห์ช่วงเวลาของผู้ใช้โครงการ 
 5. การวิเคราะห์กิจกรรมและพื้นที่ใช้สอยภายในโครงการ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเก่ียวกับกิจกรรมและความต้องการของผู้ใช้โครงการ 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ตามระเบียบวิธีการวิจัยที่ได้กล่าวถึงไปแล้วใน
บทที่ 3 น้ัน ในบทน้ีจะเป็นผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม จํานวน 200 ชุด โดยได้นําเสนอใน
รูปแบบของตารางประกอบคําอธิบาย ดังต่อไปนี้ 
 ตอนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาออกแบบหรือนักออกแบบ 
 
ตารางที่ 2 กลุ่มประชากรตัวอย่าง 
 

กลุ่มประชากรตัวอย่าง จํานวน ร้อยละ 
นักศึกษาสาขาออกแบบ 
  1. มหาวิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  2. มหาวิทยาลัยศิลปากร  
  3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  4. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
  5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 
30 
30 
30 
30 
30 

 
15 
15 
15 
15 
15 

นักออกแบบ ที่สังกัดหน่อยงานรัฐ เอกชน 40 20 
นักออกแบบอิสระ 10 5 

รวม 200 100 

http://www2.kmutt.ac.th/�
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ตารางที่ 3 คุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
 

คุณลักษณะสว่นบุคคล จํานวน ร้อยละ 

เพศ 
 1. ชาย 
 2. หญิง 

 
105 
95 

 
52.5 
47.5 

รวม 200 100.0 

อายุ 
 1. 16 – 25 ปี   
 2. 26 – 35 ปี  
 3. 36 – 45 ปี 
 4. 46 – 55 ปี  
 5. 55 ปีขึ้นไป 

 
157 
28 
10 
5 
0 

 
78.5 
14.0 
5.0 
2.5 
0.0 

รวม 200 100.0 

วุฒิหรือกําลังศึกษาระดับ 
 1. ตํ่ากว่าปริญญาตรี    
 2. ปริญญาตรี 
 3. ปริญญาโท       
 4. ปริญญาเอก 

 
2 

182 
16 
0 

 
1.0 

91.0 
8.0 
0.0 

รวม 200 100.0 

รายได้ 
 1. ตํ่ากว่า 5,000 บาท    
 2. 5,001 – 10,000 บาท   
 3. 10,001 – 20,000 บาท   
 4. 20,001 – 30,000 บาท 
 5. 30,001 – 40,000 บาท 
 6. 40,000 บาทข้ึนไป 

 
0 

15 
102 
58 
18 
7 

 
0.0 
7.5 

51.0 
29.0 
9.0 
3.5 

รวม 200 100.0 

  
 จากผลการสํารวจ กลุ่มประชากรตัวอย่าง จํานวน 200 คน พบว่า ร้อยละ 52.5 เป็นเพศ
ชาย และร้อยละ 47.5 เป็นเพศหญิง โดยอายุต้ังแต่ 16-25 ปี มากที่สุด ร้อยละ 78.5 และรองลงมา 
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คือ อายุ 26-35 ปี ร้อยละ 14 ส่วนใหญ่มักจบการศึกษา หรือกําลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 
91 และมีรายได้ประมาณ 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 51 รองลงมาประมาณ 20,001-30,000 บาท 
ร้อยละ 29 
 
 ตอนท่ี 2 การออกแบบท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Design) 
 
ตารางที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Design) 
 

การออกแบบท่ีเปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(Eco Design) 

ค่า 
ตํ่าสุด 

ค่า 
สูงสุด 

ค่า 
เฉลี่ย 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความคิดเหน็ 

ความสนใจในการออกแบบที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Design) 

0 10 7.80 1.354 มาก 

ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Design) 

1 8 6.20 1.286 ปานกลาง 

 
ตารางที่ 5 ความต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Design) 
 

ข้อมูลเก่ียวกับการออกแบบ จํานวน ร้อยละ 

กระบวนการการออกแบบ     123 61.5 

การออกแบบ  200 100.0 

กรรมวิธีการผลิต 77 38.5 

การตลาด 94 47.0 

วัสดุ 200 100.0 

นวัตรกรรม/เทคโนโลยี  52 26.0 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 47 23.5 

อ่ืน ๆ  5 1.0 

 
 จากตารางที่ 4 และ 5 กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(Eco Design) มาก โดยมีค่าเฉล่ีย 7.80 และมีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(Eco Design) ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 6.20 กลุ่มตัวอย่างจึงต้องการทราบข้อมูลเก่ียวกับการออกแบบ 
และ วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มากที่สุด 

http://netra.lpru.ac.th/~weta/ch-2/ch-23.html#3.%C2%A0%C2%A0%C2%A0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%C2%A0%28designfollowmarketing%29�
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 ตอนท่ี 3 พฤติกรรมการออกแบบและการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่าง 
 
ตารางที่ 6 การค้นหาข้อมูลเรื่องการออกแบบจากแหล่งข้อมูล 
 

แหล่งข้อมูล จํานวน ร้อยละ 

หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 200 100.0 

อินเตอร์เน็ต หรือเว็บไซท์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 200 100.0 

สื่อสารสนเทศ เช่น วีดิทัศน์ 74 37.0 

นิทรรศการต่าง ๆ  95 47.5 

การประชุม/สัมมนาต่าง ๆ  37 18.5 

อ่ืน ๆ  5 1.0 

  
 จากตารางที่ 6 กลุ่มตัวอย่างค้นหาข้อมูลเรื่องการออกแบบจากหนังสือ/เอกสารทาง
วิชาการ อินเตอร์เน็ต หรือเว็บไซท์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดเป็นร้อยละ 100 และรองลงมา คือ 
นิทรรศการต่าง ๆ ร้อยละ 47.5 และสื่อสารสนเทศ ร้อยละ 37 
 
ตารางที่ 7 การไปใช้บริการศูนย์ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาและสร้างสรรค์การออกแบบ 
 

การไปใชบ้ริการ จํานวน ร้อยละ 

ไปคนเดียว 29 14.5 

ไปกับเพ่ือน 127 63.5 

ไปกับผู้ร่วมงาน 27 13.5 

สถาบัน/หน่วยงานจัดพาไป 13 6.5 

อ่ืน ๆ  4 2.0 

รวม 200 100.0 

 
 จากตารางที่ 7 กลุ่มตัวอย่างไปใช้บริการศูนย์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและสร้างสรรค์การ
ออกแบบกับเพ่ือนมากที่สุดเป็นร้อยละ 63.5 และรองลงมา คือ ไปคนเดียว ร้อยละ 14.5 
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ตารางที่ 8 การเข้าใช้บริการในส่วนต่าง ๆ ของศูนย์ที่เก่ียวข้องกับการออกแบบ 
 

การเขา้ใชบ้รกิารในส่วนต่าง ๆ 
ของศนูย์การออกแบบ 

ค่า 
ตํ่าสุด 

ค่า 
สูงสุด 

ค่า 
เฉลี่ย 

ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความสนใจ 

ปริมาณในการใช้บริการศูนย์ที่เก่ียวข้อง
กับการออกแบบ 

0 10 7.74 1.264 มาก 

ความสนใจในการเข้าร่วมการประชุม/
สัมมนาที่เก่ียวข้องกับการออกแบบ 

1 10 5.25 1.535 ปานกลาง 

ความสนใจในการเข้าร่วมการประชุม 
เชิงปฏิบัติการ (workshop) ที่เก่ียวข้อง 
กับการออกแบบ 

1 10 7.39 1.249 มาก 

ความสนใจเข้าร่วม/เข้าชมนิทรรศการ 
ที่เก่ียวข้องกับการออกแบบ 

3 10 8.37 1.158 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 8 กลุ่มตัวอย่างมีปริมาณการใช้บริการศูนย์ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ย 7.74 มีความสนใจปานกลางในการเข้าร่วมการประชุม/สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบ โดยมีค่าเฉลี่ย 5.25 มีความสนใจปานกลางในการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
(workshop) โดยมีค่าเฉลี่ย 7.39 และมีความสนใจมากที่จะเข้าร่วม/เข้าชมนิทรรศการ โดยมีค่าเฉล่ีย 
8.37 
 
ตารางที่ 9 รูปแบบการจัดนิทรรศการที่ชอบ/สนใจ 
 

รูปแบบการจัดนิทรรศการ 
ค่า 

ตํ่าสุด 
ค่า 

สูงสุด 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความสนใจ 

จัดแสดงด้วยแผ่นป้าย 1 8 4.58 1.374 ปานกลาง 

Interactive  
(มีส่วนร่วม/ปฏิสัมพันธ์กับงาน) 

3 10 7.83 1.178 มาก 

Multimedia (สื่อผสมผสาน) 5 10 8.65 1.217 มากที่สุด 

หุ่นจําลอง (models) ในการจัดแสดง 5 10 7.37 1.185 มากที่สุด 

ของจริง (real objects) 5 10 8.49 1.193 มากที่สุด 

 



 110 

 จากตารางที่ 9 กลุ่มตัวอย่างมีความชอบรูปแบบการจัดนิทรรศการที่จัดแสดงด้วยแผ่น
ป้ายไม่มากนัก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.58 มีความสนใจการจัดนิทรรศการในรูปแบบ Interactive มาก โดยมี
ค่าเฉล่ีย 7.83 มีความชอบหรือสนใจการจัดนิทรรศการในรูปแบบ Multimedia (สื่อผสมผสาน) เป็น
อย่างมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 8.65 และมีความสนใจการจัดนิทรรศการที่มี หุ่นจําลอง (models) ในการ
จัดแสดงและของจริง (real objects) อย่างมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 7.37 และ 8.59  
 ตอนที่ 4 สภาพแวดล้อม แนวความคิด และ การออกแบบศูนย์การออกแบบท่ีเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 
ตารางที่ 10  ด้านทําเลท่ีต้ังของโครงการ 
 

ทําเลท่ีต้ังของโครงการ 
ค่า 

ตํ่าสุด 
ค่า 

สูงสุด 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความคิดเหน็ 

ต้ังอยู่ในเมืองเน่ืองจากเป็นศูนย์กลาง 
ของความเจริญและเทคโนโลยี 

3 10 7.49 1.262 มาก 

ต้ังอยู่ติดถนนใหญ่ เห็นชัดเจน การเข้าถึง
สะดวก 

3 10 8.15 1.329 มากที่สุด 

มีรถไฟฟ้าหรือรถไฟฟ้าใต้ดินผ่านบริเวณ
โครงการ เพ่ือสะดวกในการเดินทาง 

3 10 8.73 1. 355 มากที่สุด 

ใกล้กับทีท่ํางานหรือสถานศึกษา 3 10 7.17 1.415 มาก 

 
 จากตารางที่ 10 กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากว่าโครงการควรต้ังอยู่ใจกลางเมือง โดยมี
ค่าเฉลี่ย 7.49 เห็นด้วยอย่างมากว่าโครงการควรต้ังอยู่ติดถนนใหญ่ โดยมีค่าเฉล่ีย 8.15 เห็นด้วยอย่าง
มากว่าควรมีรถไฟฟ้า หรือ รถไฟฟ้าใต้ดินผ่านบริเวณโครงการ โดยมีค่าเฉล่ีย 8.73 และเห็นด้วยมาก
ว่าโครงการควรต้ังใกล้กับที่ทํางานหรือสถานศึกษา โดยมีค่าเฉลี่ย 7.17  
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ตารางที่ 11  ความต้องการพ้ืนทีใช้สอยภายในโครงการ 
 

กิจกรรมและการบริการ 
ค่า 

ตํ่าสุด 
ค่า 

สูงสุด 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความต้องการ 

ส่วนการเรียนรู้/ศึกษาหาข้อมูลทาง 
ด้านการออกแบบ 

5 10 8.95 1.247 มากที่สุด 

ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ใน 
การออกแบบ 

5 10 8.14 1.179 มากที่สุด 

พ้ืนที่ในการทํางาน 3 10 7.12 1. 314 มาก 

ส่วนนิทรรศการ/การจัดแสดงข้อมูล 
ในการออกแบบ 

3 10 8.63 1.163 มากที่สุด 

ส่วนการทํากิจกรรม/ปฏิบัติการ
(workshop) การออกแบบ 

3 10 7.08 1.172 มาก 

ส่วนพักผ่อน/ผอ่นคลายหลังจาก 
การเข้าใช้ศูนย์การออกแบบ 

5 10 7.69 1.286 มากที่สุด 

ส่วนแสดงผลงานของนักออกแบบ 3 10 7.57 1.319 มาก 

ส่วนให้คําปรึกษา/แนะนําทาง 
ด้านการออกแบบ 

3 10 6.05 1.117 ปานกลาง 

ส่วนการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย
ทางด้านการออกแบบ 

0 8 5.86 1.459 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 11 กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการส่วนการเรียนรู้/ศึกษาหาข้อมูลทางด้านการ
ออกแบบอย่างมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 8.95 มีความต้องการส่วนข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในการออกแบบ
อย่างมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 8.14 มีความต้องการพ้ืนที่ในการทํางานมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 7.12 มีความ
ต้องการส่วนนิทรรศการ/การจัดแสดงข้อมูลในการออกแบบอย่างมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 8.63 มีความ
ต้องการส่วนการทํากิจกรรม/ปฏิบัติการ (workshop) มาก โดยมีค่าเฉลี่ย 7.08 มีความต้องการส่วน
พักผ่อน/ผ่อนคลายหลังจากการเข้าใช้ศูนย์การออกแบบอย่างมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 7.69 มีความต้องการ
ส่วนแสดงผลงานของนักออกแบบมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 7.57 มีความต้องการส่วนให้คําปรึกษา/แนะนํา
ทางด้านการออกแบบปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 6.05 และมีความต้องการส่วนการพัฒนาและส่งเสริม
การวิจัยทางด้านการออกแบบปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 5.86  
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ตารางที่ 12 เวลาให้บริการของโครงการ 
 

เวลาให้บริการของโครงการ จํานวน ร้อยละ 

เวลาให้บริการของโครงการ 
 1. 09.00 – 20.00 น.  
 2. 09.00 – 21.00 น. 
 3. 10.00 – 20.00 น. 
 4. 10.00 – 21.00 น. 
 5. อ่ืน ๆ  

 
11 

115 
3 

63 
8 

 
5.5 

57.5 
1.5 

31.5 
4.0 

รวม 200 100.0 

ความถ่ีในการจัดกิจกรรม/การปฏิบัติการ (workshop) 
เก่ียวกับการออกแบบ 
 1. 1 ครั้ง/2 เดือน 
 2. 1 ครั้ง/เดือน 
 3. 2 ครั้ง/เดือน 
 4. อ่ืน ๆ  

 
 

39 
127 
24 
10 

 
 

19.5 
63.5 
12.0 
5.0 

รวม 200 100.0 

ระยะเวลาการจัดกิจกรรม/การปฏิบัติการ (workshop) 
เก่ียวกับการออกแบบในแต่ละครั้ง 
 1. 3 ช่ัวโมง  
 2. ครึ่งวัน 
 3. 1 วัน 
 4. 2 วัน 
 5. อ่ืน ๆ  

 
 

9 
35 

107 
46 
3 

 
 

4.5 
17.5 
53.5 
23.0 
1.5 

รวม 200 100.0 

 
 จากตารางที่ 12 กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการให้โครงการให้บริการในช่วงเวลา 09.00 – 
21.00 น. มากที่สุด เป็นร้อยละ 57.5 รองลงมา คือช่วงเวลา 10.00 – 21.00 น. เป็นร้อยละ 31.5 มี
ความต้องการจัดกิจกรรม/การปฏิบัติการ (workshop) เกี่ยวกับการออกแบบ 1 คร้ัง/เดือน มากที่สุด 
เป็นร้อยละ 63.5 รองลงมา คือ 1 ครั้ง/2 เดือน เป็นร้อยละ 19.5 และต้องการให้การจัดกิจกรรม/ 
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การปฏิบัติการ (workshop) เกี่ยวกับการออกแบบในแต่ละครั้งมีระยะเวลา 1 วัน มากที่สุด เป็น
ร้อยละ 53.5 รองลงมา คือ 2 วัน เป็นร้อยละ 23 
 
ตารางที่ 13 ด้านบรรยากาศและการออกแบบภายในโครงการ 
 

บรรยากาศและการออกแบบภายในโครงการ จํานวน ร้อยละ 

สภาพแวดล้อม/บรรยากาศภายในศูนย์การออกแบบ   
 1. มีความทันสมัย  
 2. มีความปลอดภัย 
 3. บรรยากาศที่ร่มรื่น 
 4. มีบรรยากาศท่ีผ่อนคลาย 
 5. ไม่รู้สึกอึดอัด 
 6. อ่ืน ๆ  

 
138 
75 
89 

115 
57 
39 

 
69.0 
37.5 
44.5 
57.5 
28.5 
19.5 

การใช้วัสดุในการออกแบบและตกแต่งศูนย์การออกแบบ  
 1. วัสดุสังเคราะห์ 
 2. วัสดุจากธรรมชาติ 
 3. วัสดุรีไซเคิล 
 4. วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(eco material) 
 5. อ่ืน ๆ  

 
33 

117 
135 
200 
10 

 
16.5 
58.5 
67.5 

100.0 
5.0 

 
 จากตารางที่ 12 กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการให้โครงการมีการตกแต่งและสภาพแวดล้อม
ที่ทันสมัยมากที่สุด เป็นร้อยละ 69 รองลงมา คือ มีบรรยากาศที่ผ่อนคลาย เป็นร้อยละ 57.5 โดยมี
การใช้วัสดุเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (eco material) มากที่สุด เป็นร้อยละ 100 รองลงมา คือ วัสดุรี
ไซเคิล เป็นร้อยละ 67.5 
 
การวิเคราะห์พื้นที่ต้ังของโครงการ 
 การพิจารณาเลือกที่ต้ังศูนย์การออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เน่ืองจากโครงการเป็น
โครงการเกี่ยวกับด้านออกแบบ ความทันสมัยของเมืองจึงมีผลต่อโครงการ ดังน้ันจึงเลือกย่านใจกลาง
เมืองเป็นที่ต้ังของโครงการ ด้วยที่มีความสะดวกจากระบบรถไฟฟ้า ระบบขนส่งมวลชน ระบบคมนาคม
อื่น ๆ การรับข้อมูลข่าวสารรอบด้าน และมีการเช่ือมต่อระหว่างกิจกรรมทางความคิดสร้างสรรค์ที่มี
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ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ รวมไปถึงจากกิจกรรมที่มีอยู่โดยรอบซึ่งเป็นแหล่งธุรกิจ การค้า และการ
ออกแบบ โดยกลุ่มเป้าหมายยังสามารถเข้าถึงได้สะดวกจากที่ทํางาน สถานศึกษา และที่พักอาศัย 
 จากการสรุปความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย สามารถกําหนดที่ต้ังโครงการ โดยเลือกสถาน
ที่ต้ังในเขตราชเทวี เนื่องจากอยู่ในเขตเมืองที่ความทันสมัย เช่ือมต่อระหว่างกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
กิจกรรมทางความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ แหล่งธุรกิจ การค้า รวมไปถึงสถานศึกษา และสถานท่ี
ทํางาน นอกจากนี้คมนาคมและการเข้าถึงยังมีความสะดวกสบาย 
 

 
 
ภาพที่ 79 ที่ต้ังโครงการในเขตราชเทวี 
ที่มา: bangkok, เข้าถึงเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2556, เข้าถึงได้จาก 2https://maps.google.co.th/ 
maps?q=bangkok&ie=UTF-8&ei=s8-lUoW_LIePrQeuh4HIDQ&ved=0CAgQ_AUoAg 
 
 ทิศเหนือ ติดกับ ถนนเพชรบุรี 
 ทิศใต้ ติดกับ พ้ืนที่เช่าสําหรับร้านค้าสูง 1 ช้ัน Coco-Walk 

 ทิศตะวันออก ติดกับ อาคารพักอาศัยสูง 26 ช้ัน บ้านกลางกรุง สยาม-ปทุมวัน 
คอนโดมิเนียม 

 ทิศตะวันตก ติดกับ ถนนพญาไท และสถานีรถไฟฟ้า BTS ราชเทวี 
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ภาพที่ 80 วิเคราะห์วิเคราะห์พ้ืนที่ต้ังของโครงการ 
 
 ทิศเหนือ ติดกับ ถนนเพชรบุรี 
 ทิศใต้ ติดกับ พ้ืนที่เช่าสําหรับร้านค้าสูง 1 ช้ัน Coco-Walk 
 ทิศตะวันออก ติดกับ อาคารพักอาศัยสูง 26 ช้ัน บ้านกลางกรุง สยาม-ปทุมวัน  
    คอนโดมิเนียม 
 ทิศตะวันตก ติดกับ ถนนพญาไท และสถานีรถไฟฟ้าBTS ราชเทวี 

 
 วิเคราะห์การเข้าถึงโครงการ 
 ที่ต้ังโครงการสามารถเข้าถึงได้จากถนนใหญ่ 2 เส้น คือ ถนนเพชรบุรี และถนนพญาไท 
โดยรถส่วนบุคคล หรือรถโดยสารสาธารณะ ผู้ใช้โครงการสามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้าสายสุขุมวิท ลง
ที่สถานีราชเทวีแล้วเดินออกทางออกที่ 4 จะถึงหน้าโครงการ และยังสามารถเดินทางมาโครงการโดย3

เรือโดยสารคลองแสนแสบสายภูเขาทอง หรือสายนิด้า ลงที่ท่าเรือหัวช้าง แล้วเดินตามถนนพญาไทไป
ยังแยกราชเทวี ประมาณ 400 เมตร 
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 ปัจจัยทิศทางแดด ทิศทางลม และทิศทางฝน 
 แสงแดดส่องมาจากทิศตะวันออก ทิศใต้และทิศตะวันตกตามลําดับในช่วงเวลาของวัน 
โดยทิศตะวันออกของโครงการจะติดกับอาคารสูง ดังน้ันแสงแดดหรือความร้อนจึงไม่มีผลกระทบใน
บริเวณน้ีมากนัก สามารถทําช่องเปิดเพ่ือรับแสงธรรมชาติได้เป็นอย่างดี ทิศตะวันตกได้รับความร้อน
และแสงแดดในปริมาณมากแต่เน่ืองจากมีสถานีรถไฟฟ้า BTS ป้องกันความร้อนจากแสงแดด ทําให้
ช่วยลดความร้อนจากแดดที่ส่องมาในบริเวณน้ีได้ในปริมาณหน่ึง ส่วนทางทิศตะวันใต้ และทิศตะวันตก
เฉียงใต้จะได้รับความร้อนและแสงแดดในปริมาณมากเนื่องจากไม่มีอาคารสูง จึงควรปลูกต้นไม้ ทําร่มเงา 
หรือทําชายคาเพ่ือลดการรับความร้อนจากแดดที่ส่องมาในทิศทางน้ี 
 ทิศทางลม และทิศทางฝน พัดเข้ามาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ และตะวันออกเฉียงเหนือ 
ดังน้ันควรปลูกต้นไม้เพ่ือป้องกันฝน และทําชายคาสําหรับกันฝนสาด 
 

 
 
ภาพที่ 81  ปัจจัยทิศทางแดด ทิศทางลม และทิศทางฝน 
ที่มา: bangkok, เข้าถึงเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2556, เข้าถึงได้จาก https://maps.google.co.th/ 
maps?q=bangkok&ie=UTF-8&ei=s8-lUoW_LIePrQeuh4HIDQ&ved=0CAgQ_AUoAg 
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 ปัจจัยทางด้านมลภาวะทางอากาศและเสียง 
 ฝุ่น หรือควันรถ และเสียงรบกวนมาจากถนนใหญ่ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกของ
โครงการ ในทิศตะวันออกและทิศใต้อยู่ติดกับอาคารพักอาศัยและพ้ืนที่เช่าสําหรับร้านค้าจึงอาจมีเสียง
รบกวนจากผู้อยู่อาศัย เครื่องปรับอากาศ และควันจากการทําครัว จึงควรทําแนวป้องกัน เช่น การ
ปลูกต้นไม้ 
 ปัจจัยทางด้านมุมมอง  
 มุมมองหลักทางเข้าของโครงการจะอยู่ติดกับถนนพญาไท เน่ืองจากอยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้า 
BTS ราชเทวีซึ่งเป็นการคมนาคมหลักของผู้ใช้บริการที่จะเข้าถึงโครงการ จึงควรมีการเปิดพ้ืนที่ว่าง
เพ่ือเป็นการเช้ือเชิญ หรือลานกิจกรรม รวมถึงการจัดพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือดึงดูผู้คนที่ผ่านไปมาบริเวณ
โครงการ  
 ส่วนมุมมองจกภายในตัวอาคารในทิศใต้จะเป็นมุมมองที่เปิดโล่งมากที่เพราะไม่มีอาคารสูง
บดบังทัศนียภาพ ส่วนในทิศเหนือจะมีสะพานข้ามแยกราชเทวี และทิศตะวันตกจะมีสถานีรถไฟฟ้า
BTS ราชเทวี บดบังเล็กน้อย ส่วนทิศตะวันออกมีอาคารสูงบดบังจึงควรออกแบบพ้ืนที่ใช้สอยที่ไม่
ต้องการมุมมองไว้ในบริเวณน้ี 
 ปัจจัยทางด้านพื้นท่ีสีเขียวรอบโครงการ 
 บริเวณโดยรอบโครงการน้ีไม่มีพ้ืนที่สีเขียวที่ให้ร่มเงา หรือช่วยผ่อนคลาย มีแต่เพียงต้นไม้
ใหญ่ไม่กี่ตันบริเวณหน้าโครงการบนทางเท้าของถนนพญาไท ดังน้ัน เป็นโอกาสที่จะเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
ให้กับพ้ืนที่บริเวณน้ี 
 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ของที่ต้ังโครงการ (SWOT) 
 S-strengths (จุดแข็ง) 
 1. การเข้าถึงโครงการมีความสะดวกสามารถ 
 2. เป็นพ้ืนที่เปิดโล่งขนาดใหญ่ เห็นเด่นชัด 
 3. โครงการมีความเกี่ยวเนื่องกับบริบทโดยรอบโครงการ  
 4. เช่ือมต่อกับกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ 
แหล่ง ธุรกิจ การค้า รวมไปถึงสถานศึกษา และสถานที่ทํางาน 
 5. ศูนย์กลางความเจริญและทันสมัย 
 W-weakness (จุดอ่อน) 
 1. สิ่งปลูกสร้างโดยรอบบดบังทัศนียภาพ 
 2. พ้ืนที่ไม่สามารถขยายตัวได้ 
 3. มลภาวะทางอากาศและเสียงรบกวน 
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 O-Opportunities (โอกาส) 
 1. สามารถสร้างพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมขึ้น 
 2. สร้างพ้ืนที่จอดรถเพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ 
 3. เป็นจุดสังเกต (Landmark) ให้กับผู้คนท่ัวไป 
 T-Threats (อุปสรรค) 
 ราคาที่ดินบริเวณน้ีค่อนข้างสูงจึงต้องเก็บค่าบริการในการเข้าใช้บริการ 

 
การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้โครงการ 
 การวิเคราะห์หน่วยงานและองค์กร 
 จากการศึกษากรณีศึกษาเพ่ือนํามาใช้ในโครงการ โดยบุคลากรที่มีความจําเป็นต่อการบริการ
ภายในศูนย์การออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้มาใช้บริการ อีกทั้งบริหารโครงการเพ่ือให้สําเร็จ
ตามเป้าหมายที่วางไว้ มีดังน้ี 
 

 
 
ภาพที่ 82 ผังองค์กร 
 
 ฝ่ายบริหารและการจัดการ 
  ผู้อํานวยการ 1 อัตรา 
  เลขานุการ 1 อัตรา 
  รองผู้อํานวยการ 1 อัตรา 
  หัวหน้าแผนกบัญชี 1 อัตรา 
  ผู้ช่วยแผนกบัญชี 1 อัตรา 
  พนักงานจัดซื้อ 1 อัตรา 
  หัวหน้าแผนกธุรการ 1 อัตรา 
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  ผู้ช่วยแผนกธุรการ 1 อัตรา 
  หัวหน้าแผนกบุคคล 1 อัตรา 
  ผู้ช่วยแผนกบุคคล 1 อัตรา 
   รวม 10 อัตรา 
 ฝ่ายศูนย์ความรู้ 
  หัวหน้าแผนกห้องสมุด 1  อัตรา 
  ผู้ช่วยแผนกห้องสมุด 1 อัตรา 
  บรรณารักษ์ 2 อัตรา 
  ผู้ช่วยบรรณารักษ์ 2 อัตรา 
  พนักงานซ่อมหนังสือ 1 อัตรา 
  พนักงานประจําห้องสมุด 6 อัตรา 
  หัวหน้าแผนกห้องสมุดวัสดุ 1 อัตรา 
  ผู้ช่วยแผนกห้องสมุดวัสดุ 1 อัตรา 
  พนักงานซ่อมวัสดุ 1 อัตรา 
  พนักงานประจําห้องสมุดวัสดุ 1 อัตรา 
   รวม 17 อัตรา 
 ฝ่ายนิทรรศการและกิจกรรม 
  หัวหน้าฝ่าย 1 อัตรา 
  ผู้ช่วยฝ่าย 1 อัตรา 
  นักวิชาการ 1 อัตรา 
  นักออกแบบนิทรรศการ 2 อัตรา 
  พนักงานประจํา 3 อัตรา 
  ช่างศิลป์ 2 อัตรา 
   รวม 10 อัตรา 
 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารพ้ืนที่ 
  หัวหน้าแผนกสารสนเทศ 1 อัตรา 
  ผู้ช่วยแผนกสารสนเทศ 1 อัตรา 
  พนักงานประจําแผนกสารสนเทศ 2 อัตรา 
  ช่างเทคนิคแผนกสารสนเทศ 2 อัตรา 
  หัวหน้าแผนกอาคารและสถานที่ 1 อัตรา 
  ผู้ช่วยแผนกอาคารและสถานที่ 1 อัตรา 
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  ช่างซ่อมบํารุง 3 อัตรา 
  พนักงานโสตทัศน์ 2 อัตรา 
  ช่างศิลป์ 2 อัตรา 
   รวม 15 อัตรา 
 ฝ่ายการตลาดและเผยแพร่องค์กร 
  หัวหน้าแผนกการตลาด 1 อัตรา 
  ผู้ช่วยแผนกการตลาด 1 อัตรา 
  หัวหน้าแผนกการประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา 
  ผู้ช่วยแผนกการประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา 
  พนักงานประจําแผนกการประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา 
   รวม 5 อัตรา 
 ฝ่ายพัฒนาการออกแบบ 
  หัวหน้าฝ่าย 1 อัตรา 
  ผู้ช่วยฝ่าย 1 อัตรา 
  ผู้เช่ียวชาญ 2 อัตรา 
  นักออกแบบ 2 อัตรา 
   รวม 6 อัตรา 
 ฝ่ายบริการ 
  หัวหน้าฝ่าย 1 อัตรา 
  ผู้ช่วยฝ่าย 1 อัตรา 
  พนักงานประชาสัมพันธ์/ต้อนรับ 3 อัตรา 
  พนักงานรับฝากของ 2 อัตรา 
  พนักงานในร้านกาแฟ 4 อัตรา 
  พนักงานในร้านของ 2 อัตรา 
  พนักงานทําความสะอาด 6 อัตรา 
  พนักงานรักษาความปลอดภัย 6 อัตรา 
   รวม 25 อัตรา 
   รวมพนักงานทั้งหมดในโครงการ 88 อัตรา 
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 การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้โครงการ 
 จากการศึกษาผู้ที่ใช้โครงการแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการโดยมีพฤติกรรม 
การใช้โครงการ ดังน้ี 
 1. พฤติกรรมของกลุ่มผู้ให้บริการภายในโครงการ ได้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานภายใน
โครงการ 
 

 

 
 

 
ภาพที่ 83 พฤติกรรมของผู้ให้บริการภายในโครงการ 
   
 2. พฤติกรรมของกลุ่มผู้ใช้บริการ ได้แก่ นักศึกษาออกแบบ นักออกแบบ และบุคคลท่ัวไป 
โดยกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์หรือกิจกรรมที่ผู้ใช้บริการสนใจ 
หรือต้องการทําภายในโครงการ ดังน้ี 
  2.1 พฤติกรรมของกลุ่มผู้ใช้บริการหลัก  
 

 
 
ภาพที่ 84 พฤติกรรมของกลุ่มผู้ใช้บริการหลัก 
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  2.2 พฤติกรรมของกลุ่มผู้ใช้บริการ ในส่วนนิทรรศการ (Eco Exhibition) ที่สนใจเข้า
มาหาศึกษาหาความรู้ในเรื่องการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

 
 

ภาพที่ 85 พฤติกรรมของกลุ่มผู้ใช้บริการที่มาใช้บริการในส่วนนิทรรศการ (Eco Exhibition) 
 
  2.3 พฤติกรรมของกลุ่มผู้ใช้บริการท่ีเป็นสมาชิกของโครงการ ในส่วนความรู้ (Eco 
Resource) เพ่ือค้นหาข้อมูล วัสดุ และงานวิจัยที่จะใช้ในการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

 
 

ภาพที่ 86 พฤติกรรมของกลุ่มผู้ใช้บริการ ที่มาใช้บริการในส่วนความรู้ (Eco Resource)  
 
  2.4 พฤติกรรมของกลุ่มผู้ใช้บริการในส่วนห้องบรรยาย และ Workshop (Eco 
Workshop) ที่เข้าร่วมการฟังบรรยาย สัมมนา หรือการทําworkshop ที่เกี่ยวกับการออกแบบที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

 
 

ภาพที่ 87 พฤติกรรมของกลุ่มผู้ใช้บริการในส่วนห้องบรรยายและ Workshop (Eco Workshop) 
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  2.5 พฤติกรรมของกลุ่มผู้ใช้บริการในส่วนร้านกาแฟ (Eco Cafe) อาจเป็นบุคคลทั่วไปท่ี
สัญจรผ่านไปมาแล้วสนใจเข้ามาใช้บริการในส่วนน้ีเพียงอย่างเดียว 
 

 
 

 
ภาพที่ 88 พฤติกรรมของกลุ่มผู้ใช้บริการในส่วนร้านกาแฟ (Eco Cafe) 
 
การวิเคราะห์ช่วงเวลาของผู้ใช้โครงการ 
 1. ผู้ให้บริการ ได้แก่ ผู้บริหารและ พนักงานภายในโครงการ ช่วงเวลาการทํางานของ
พนักงานขึ้นอยู่กับตําแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบในโครงการ เวลาในการทํางานของพนักงานหรือ
เจ้าหน้าที่จะเข้าทํางานก่อนเวลาเปิด เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการ และจะเลิกงานหลังจาก
ปิดให้บริการ เพ่ือดูแลความเรียบร้อยก่อนที่จะกลับจะอยู่ในช่วงเวลาต้ังแต่ 9.00 – 22.00 น. ต้ังแต่วัน
อังคาร ถึงวันอาทิตย์ เน่ืองจากโครงการจะเปิดให้บริการในวันอังคาร ถึงวันอาทิตย์ ช่วงเวลา 10.00 – 
21.00 น. 
 2. ผู้ใช้บริการ ได้แก่ นักศึกษาออกแบบ นักออกแบบ และบุคคลทั่วไป ช่วงเวลาที่สามารถ
เข้ามาใช้บริการภายในโครงการได้น้ัน คือ วันอังคาร ถึงวันอาทิตย์ ช่วงเวลา 10.00 – 21.00 น. 
 
การวิเคราะห์กิจกรรมภายในโครงการ 
 จากการศึกษากรณีศึกษาและสอบถามจากกลุ่มประชากรเป้าหมายนั้น ได้กําหนด
โปรแกรมหรือกิจกรรมของศูนย์การออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังน้ี 
 1. Eco Exhibition ส่วนจัดแสดงนิทรรศการท่ีให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการออกแบบที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
  1.1 Permanent Exhibition นิทรรศการถาวร โดยจะมุ่งเน้นให้ผู้เข้าชมได้รับความรู้
และความเข้าใจในเรื่องของการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีเน้ือหาในการจัดแสดงดังน้ี 
   1.1.1 What is Eco Design การออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คืออะไร 
   1.1.2 หลัก 4R ในการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คือ Reduce Reuse 
Recycle Repair 
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   1.1.3 Eco Design to Sustainable การออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสู่การ
พัฒนาอย่างย่ังยืน 
   1.1.4 Timeline of Eco Design  
   1.1.5 Eco Design ในแต่ละสาขาการออกแบบ 
   1.1.6 Eco Design in Thailand การออกแบบท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศ
ไทยเป็นอย่างไร 
  1.2 Temporary Exhibition นิทรรศการช่ัวคราว การจัดนิทรรศการขึ้นอยู่กับผู้ที่เข้ามา
ติดต่อขอจัดนิทรรศการว่าจะจัดนิทรรศการในรูปแบบใด โดยเน้ือหาจะเกี่ยวข้องกับการออกแบบที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 2. Eco Resource ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวบรวม
หนังสือด้านการออกแบบจํานวนกว่า 30,000 รายการ วารสารกว่า 200 ช่ือเรื่อง สื่อมัลติมีเดียกว่า 3,000 
รายการ ทั้งในรูปแบบของภาพยนตร์ สารคดี และบันทึกภาพกิจกรรม เปิดบริการให้เฉพาะสมาชิก
โครงการเท่าน้ัน โดยในส่วน Eco Resource น้ียังมีการให้บริการด้านอ่ืน ได้แก่ 
  2.1 Eco Material Library ห้องสมุดวัสดุเพ่ือการออกแบบ มีวัสดุที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมให้ดูและศึกษากว่า 5,000 ช้ิน 
  2.2 Eco Service เป็นส่วนให้บริการในการถ่ายเอกสาร scan หรือ print  
  2.3 Eco Research ส่วนที่ให้บริการด้านการค้นคว้าข้อมูลเก่ียวกับงานวิจัยต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องกับการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  2.4 Eco Consult ให้บริการในเรื่องคําแนะนํา หรือคําปรึกษาทางด้านการออกแบบ 
แหล่งผลิต การผลิต เป็นต้น ที่เก่ียวกับข้องกับการมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 3. Eco Workshop เป็นเวทีความคิดเห็นและเครือข่ายด้านการออกแบบที่มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยเปิดจัดการอบรม การบรรยาย หรือการทํา workshop ให้แก่ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
 4. Eco Shop ร้านขายและแสดงผลิตภัณฑ์ หรือผลงานการออกแบบที่มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ของนักออกแบบไทยและต่างชาติ เป็นการสนับสนุน นักออกแบบ และผู้ประกอบการหน้าใหม่ ให้กล้า
คิดค้นและสร้างผลงานสู่ท้องตลาด 
 5. Eco Café สัมผัสกับพ้ืนที่อิสระทางความคิดและอาจสร้างแรงบันดาลใจการออกแบบได้ 
โดยการผ่อนคลาย น่ังจิบกาแฟ หรือหาขนมอร่อย ๆ ในพ้ืนที่ส่วนน้ี 
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ความสัมพันธ์ของพื้นที่ใช้สอยภายในโครงการ (Bubble Diagram) 
 

 

 
 

 
ภาพที่ 89 ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ใช้สอยภายในโครงการ (Bubble Diagram) 
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บทที่ 6 
 

การแปรรูปสู่กระบวนการการออกแบบศูนย์ออกแบบท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

 จากการศึกษาในเชิงรูปธรรมและนามธรรมของหีบห่อใบตองแล้ว ได้วิเคราะห์ประเด็นสําคัญ
ของภูมิปัญญาหีบห่อใบตอง โดยผู้วิจัยพบว่าภูมิปัญญาหีบห่อใบตอง คือ ความคิดสร้างสรรค์ในการนํา
วัสดุจากธรรมชาติมาทําให้เกิดประโยชน์ โดยการนําเอาแผ่นใบตองซึ่งเป็นวัสดุชนิดเดียวหรือแผ่นเดียว
น้ันมาห่อหุ้ม มีวิธีการห่อเพ่ือทําให้เป็นเป็นรูปทรงต่าง ๆ และเกิดพ้ืนที่ว่างภายใน โดยมีการพับเป็นหัวใจ
หลักในการทําให้เกิดรูปทรง เน่ืองจากการพับจะสร้างความแข็งแรงให้กับหีบห่อและเกิดโครงสร้างในการ
ขึ้นรูปทรง ทําให้สามารถบรรจุอาหารลงไปได้และก่อให้เกิดประโยชน์อีกหลาย ๆ ด้าน ดังน้ัน จึงนําไปสู่ 
Key Word คือ “พับ ห่อ ก่อรูปทรง คงธรรมชาติ” เพ่ือนําไปใช้ในการออกแบบภายในโครงการ และ
การวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพต่างๆ ประกอบกับการศึกษาความต้องการและพฤติกรรมของกลุ่ม 
เป้าหมายท่ีได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ 2 จึงนํามาซึ่งการออกแบบโครงการศูนย์การออกแบบที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ดังน้ี 
 

 
 
ภาพที่ 90 Key word 
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แนวทางการออกแบบ แปรรูป รูปทรงอาคาร 
 จากการศึกษาหีบห่อใบตองจึงทําให้ได้แนวความคิดจากการห่อหีบห่อใบตองแบบง่ายๆ 
โดยการพับทั้งสมมาตรและไม่สมมาตรด้วยใบตองเพียงแผ่นเดียวก็สามารถข้ึนรูปเป็นหีบห่อได้ ทําให้
ได้แนวคิดในการออกแบบตัวอาคารให้มีลักษณะเหมือนการพับ ซึ่งการพับน้ันจะเป็นโครงสร้างเพ่ือทํา
ให้อาคารน้ันมีความแข็งแรง และอยู่ได้ด้วยตัวเอง โดยการใช้วัสดุเดียว โดยมีการนําเอาธรรมชาติเข้า
มาใช้กับตัวอาคารซึ่งเปรียบเสมือนกับหีบห่อใบตองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพึ่งพาธรรมชาติ 
 

 
  
ภาพที่ 91 Idea Sketch และ Model Study 
 
แนวทางการออกแบบภายในอาคาร 
 แนวความคิดการออกแบบภายในอาคาร ใช้แนวความคิดแบบองค์รวมของหีบห่อใบตอง
ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น รูปร่าง รูปทรง สี วัสดุ รวมไปถึงวิธีการห่อซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของหีบห่อใบตอง การ
ออกแบบภายในอาคารต้ังแต่ ฝ้า พ้ืน ผนัง จะมีลักษณะที่กลมกลืนและต่อเน่ืองกันเหมือนกับการห่อด้วย
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ใบตองแผ่นเดียว รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ที่นํามาใช้ด้วย ซึ่งนําการพับมาเป็นเทคนิคในการออกแบบหรือพับ
เพ่ือให้เกิดโครงร้างที่แข็งแรงขึ้น บรรยากาศภายในเน้นความเรียบง่ายไม่เรียบเหมือนกับการห่อใบตอง
แบบง่ายๆ การใช้สีสันภายในโครงการมาจากสีของใบตองและสีธรรมชาติ การใช้วัสดุน้ันได้แนวความคิด
จากการพ่ึงพาธรรมชาติ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 

 
 
ภาพที่ 92 Idea Sketch  
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ผลสัมฤทธิ์งานออกแบบ Final Design 
 ผังอาคาร (Master Plan) 
 การวางผังอาคารเป็นการนําเอารูปแบบการพับแบบสมมาตรมาเป็นแนวความคิด โดยมี
การเปิด Courtyard เพ่ือให้เกิดพ้ืนที่สีเขียวระหว่างกลุ่มอาคาร และทางเดินที่เช่ือมต่อระหว่างอาคาร
เป็น Space ที่นําเอาแสงธรรมชาติเข้าใช้ เพ่ือไม่ให้ดูทึบตันจนเกินไป รอบอาคารจะเป็นพ้ืนที่สีเขียว
โดยสามารถมองเห็นจากภายนอกโครงการได้ และบริเวณพ้ืนที่สีเขียวด้านหน้าโครงการสามารถ
จัดเป็นลานกิจกรรมของโครงการในโอกาสต่าง ๆ ทางเข้าหลักจะอยู่ติด กับสถานีรถไฟฟ้าราชเทวีและ
ถนนพญาไท เน่ืองจากเป็นทางสัญจรท่ีผู้ใช้บริการนิยมและสะดวกในการเข้าถึงโครงการ ภายใน
โครงการมีพ้ืนที่จอดรถ 50 คัน โดยจะเข้าทางถนนพญาไท และออกทางถนนเพชรบุรีเพ่ือความสะดวก 
ในการรักษาความปลอดภัย และสะดวกแก่ผู้เข้าใช้โครงการ 
 

 
 
ภาพที่ 93 ผังอาคาร (Master Plan) 
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 รูปลักษณ์ภายนอกอาคาร (Architecture) 
 ตัวอาคารมีลักษณะเป็นรูปทรงเรขาคณิตเหมือนกับรูปทรงของหีบห่อใบตอง แต่เป็น
ลักษณะ Free Form เน่ืองจากการพับทั้งสมมาตรและไม่สมมาตร โครงสร้างของอาคารเป็นโครงสร้าง
เหล็กทั้งอาคารปิดด้วยคอนกรีตอัดแรง ทําลวดลายให้มีลักษณะเหมือนลวดลายของใบตอง โชว์พ้ืนผิว
และเน้ือแท้ของวัสดุ ตัวอาคารมีลักษณะเหมือนการพับซึ่งการพับน้ันจะเป็นโครงสร้างเพ่ือทําให้อาคาร
น้ันมีความแข็งแรง และอยู่ได้ด้วยตัวเอง โดยอาคารน้ีจะไม่มีเสา และคานเป็นโครงสร้าง ตัวอาคาร
และหลังคาแต่ละส่วนจะมีความสูงที่ไม่เท่ากันเน่ืองจากหีบห่อใบตองมีหลากหลายและมีวิธีการพับที่
ต่างกัน มีความต่อเน่ืองกันของพ้ืนที่ โดยหลังคาเชื่อมต่อเป็นผังและพ้ืนเหมือนเป็นวัสดุแผ่นเดียวกัน 
ตัวอาคารจะเน้นช่องเปิดเพ่ือรับแสงธรรมชาติเข้ามาในโครงการ อีกทั้งมีทางเดินที่เช่ือมต่อระหว่าง
อาคารเป็น Space ที่นําเอาแสงธรรมชาติเข้าใช้ รวมไปถึงมีการเปิด Courtyard เพ่ือให้เกิดพ้ืนที่สีเขียว
และทําให้ Mass ของอาคารไม่หนักจนเกินไป การนําเอา Vertical Garden เข้ามาใช้ในการออกแบบ
อาคารบางส่วน เปรียบเสมือนการนําธรรมชาติเข้ามาใช้เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวความคิดของโครงการ  
 

 
 
ภาพที่ 94 ทัศนียภาพภายนอก 
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ภาพที่ 95 ทัศนียภาพภายนอก 
 

 
  
ภาพที่ 96 ทัศนียภาพภายนอก 
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 การจัดพื้นที่ใช้สอย (Zoning)  
 การวาง Zoning ออกแบบให้พื้นที่มีความเชื่อมต่อกัน การที่ให้ทางสัญจรอยู่กึ่งกลาง
ของโครงการน้ัน เปรียบเสมือนแกนกลางของการพับที่ทําให้เกิดรูปทรงเพ่ือเช่ือมต่อส่วนต่าง ๆ ภายใน
โครงการแบ่งแยกทางสัญจรของผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน ส่วน Eco Exhibition 
อยู่ด้านหน้าของโครงการเน่ืองจากเป็นส่วนที่บอกเล่า เกร่ินนํา และให้ความรู้แก่ผู้เข้าใช้บริการให้เกิด
ความเข้าใจและมีความรู้มากขึ้นเก่ียวกับการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เปรียบเสมือนขั้นตอน
การเตรียมใบตอง คือ การเตรียมความพร้อมก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ โดยมีการเลือกสรรสิ่งที่เป็นประโยชน์
ที่สุดมาใช้ ทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพ และเวลาที่เหมาะสม ส่วน Eco Resource จะเข้าถึงได้ 2 ทาง 
คือจากทางเข้าหลักและทางเข้ารอง เน่ืองจากเป็นส่วนที่จะมีผู้ใช้บริการเป็นจํานวนมากตลอดทั้งวัน 
เป็นส่วนที่ผู้เข้าใช้บริการมาศึกษาหาข้อมูลและใช้พ้ืนที่ในการทํางานออกแบบ โดยจะเช่ือมต่อกับส่วน 
Eco Workshop ที่เปิดจัดการอบรม การบรรยาย หรือการทํา workshop ให้แก่ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
เปรียบเสมือนขั้นตอนการห่อ คือ การลงมือปฏิบัติ โดยการใช้ความรู้ เทคนิค ความคิดสร้างสรรค์ จาก
สิ่งที่ได้เลือกสรรแล้วมาประกอบกันเพ่ือสร้างผลงานข้ึนมา ส่วน Eco Café จะมีทางเข้าที่เข้าถึงได้
โดยตรง เน่ืองจากส่วนน้ีให้บริการกับผู้เข้าใช้บริการในโครงการแล้วยังรองรับผู้ใช้บริการทั่วไปที่เดิน
ทางผ่านโครงการที่ต้องการเข้ามาด่ืมกาแฟหรือผ่อนคลายในส่วนน้ี อยู่ติดกับส่วน Eco Shop ร้าน
ขายและแสดงผลิตภัณฑ์ หรือผลงานการออกแบบ ของนักออกแบบไทยและต่างชาติ เป็นการสนับสนุน 
นักออกแบบ และผู้ประกอบการหน้าใหม่ ให้กล้าคิดค้นและสร้างผลงานสู่ท้องตลาด โดยทั้ง 2 ส่วนน้ี 
จะอยู่ในส่วนหน้าของโครงการเนื่องจากเป็นส่วน Public ที่ผู้เข้าใช้บริการเข้าถึงได้ง่าย ดึงดูดให้ผู้คนที่
เดินผ่านไปมาเข้ามาใช้บริการ ช่วยเพ่ิมรายได้ให้กับโครงการ เปรียบเสมือนขั้นตอนการทําให้หีบห่อ
สมบูรณ์ คือ ส่งเสริม หรือเก้ือหนุนให้การปฏิบัติงาน หรือผลที่ได้รับสมบูรณ์แบบมากย่ิงขึ้น ส่วน 
Office และส่วนของพนักงานน้ันจะอยู่ด้านในสุดและใต้ดินของโครงการ เพื่อสะดวกต่อการบริการ 
ขนของ การทํางานของพนักงาน และเช่ือมต่อไปยังส่วนอ่ืน ๆ ภายในโครงการได้สะดวก  
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ภาพที่ 97 Zoning  
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ภาพที่ 98 Zoning  
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ภาพที่ 99 Zoning  
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 การจัดวางผังเครื่องเรือน (Furniture Lay out Plan)  
 จากการวาง Zoning ของโครงการนํามาสู่การออกแบบผังเคร่ืองเรือนในส่วนต่างๆ โดย
การออกแบบผังเคร่ืองเรือนได้นําแนวคิดจากการพับของหีบห่อใบตองเข้ามาออกแบบร่วมกับการ 
การใช้พ้ืนที่ของผู้ใช้โครงการ เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการและได้ประโยชน์สูงสุดในการใช้พ้ืนที่ 
ดังน้ี 
 1. ผังเคร่ืองเรือนช้ันพ้ืนดิน (Ground Floor Plan) 
 

 
 
ภาพที่ 100 ผังเคร่ืองเรือนช้ันพ้ืนดิน (Ground Floor Plan) 
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 2. ผังเคร่ืองเรือนช้ันลอย (Mezzanine Floor Plan) 
 

 
 
ภาพที่ 101 ผังเคร่ืองเรือนช้ันลอย (Mezzanine Floor Plan) 
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 3. ผังเคร่ืองเรือนช้ันใต้ดิน (Basement Floor Plan) 
 

 
 
ภาพที่ 102 ผังเคร่ืองเรือนช้ันใต้ดิน (Basement Floor Plan) 
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 การออกแบบตกแต่งภายใน 
 จากการจัดพ้ืนที่ใช้สอยภายในของโครงการ นํามาสู่การออกแบบตกแต่งภายในส่วนต่างๆ 
โดยได้นําแนวคิดจากองค์รวมของหีบห่อใบตองทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น รูปร่าง รูปทรง สี พื้นผิว วัสดุ 
รวมไปถึงวิธีการห่อซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของหีบห่อใบตอง โดยใช้เป็นองค์ประกอบในการออกแบบพ้ืน 
ฝ้าเพดาน ผนัง และเฟอร์นิเจอร์ รวมไปถึงการเลือกใช้วัสดุในการออกแบบ ดังน้ี 
 1. ส่วนต้อนรับ (Reception Area) 
  ส่วนต้อนรับ เป็นส่วนที่เช้ือเชิญ และดึงดูดให้ผู้ใช้บริการเกิดความสนใจ และประทับ
ในส่วนแรกของโครงการ Spaceจะเปิดโล่งที่เช่ือมต่อไปถึงส่วน Exhibition ให้เห็นโครงสร้างของตัว
อาคาร เน้นความเรียบง่าย ใช้แนวความคิดในการพับให้ต่อเน่ืองกับโครงสร้างของตัวอาคาร เปิดช่อง
แสงเพ่ือใช้แสงธรรมชาติทางด้านทางเข้าและพ้ืนที่พักคอย  
  พ้ืน ปูนเปลือยขัดมัน เพ่ือให้เกิดความเรียบง่าย แสดงเห็นเน้ือแท้ของวัสดุโดยไม่ผ่าน
การแต่งเติม และง่ายต่อการทําความสะอาดเน่ืองจากพ้ืนที่ส่วนน้ีมีคนเข้าใช้ตลอดทั้งวัน  
  ผนัง เช่ือมต่อโครงสร้างอาคารเพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองและกลมกลืนกัน แต่จะตัดด้วย
การใช้วัสดุปิดผิวที่เป็น Eco Material ที่ประกอบด้วยไม้ก๊อกธรรมชาติ 90% - 95% กับยูรีเทน 5% - 
10% และนําเอา Vertical Garden เข้ามาใช้ในการออกแบผนังบางส่วน เพ่ือเป็นการการนําธรรมชาติ
เข้ามาใช้ในโครงการ  
  ฝ้าเพดาน ใช้โครงสร้างของตัวอาคารเป็นฝ้าเพดาน ทําให้สามรถมองเห็นโครงสร้าง
และวัสดุที่เป็นคอนกรีตปิดผิวของอาคาร  
  เฟอร์นิเจอร์ เป็นการใช้รูปแบบในการพับเข้ามาออกแบบทั้งที่น่ังพักคอย และส่วน
เคาน์เตอร์ โดยที่น่ังพักคอยจะทํามาจาก Eco Material ที่ทํามาจากพลาสติกเหลือใช้แล้วนํามาหลอม
ใหม่เพ่ือข้ึนรูป ส่วนเคาน์เตอร์ตอนรับทํามาจาก Eco Material ที่ได้มาจากธรรมชาติ เช่น ใบไม้แห้ง 
แกนข้าวโพด แล้วเคลือบด้วย Bio Plastic เพ่ือทําให้พ้ืนผิวเรียบและใช้งานได้นาน และกระจกฝ้าซ้อน
ไฟภายในเพ่ือเพ่ิมความโดดเด่น  
  การใช้สี เป็นสีโทนธรรมชาติ เช่น สีนํ้าตาล สีเขียว ไม่ฉูดฉาด เรียบง่าย ให้เข้ากับสีสัน
ของใบตอง 
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ภาพที่ 103 ผังเคร่ืองเรือนส่วนต้อนรับ (Reception Area) 
 

 
 
ภาพที่ 104 รูปด้านส่วนต้อนรับ (Reception Area) 
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ภาพที่ 105 ทัศนียภาพภายในส่วนต้อนรับ (Reception Area) 
 

 
 
ภาพที่ 106 ตัวอย่างวัสดุและเครื่องเรือนส่วนต้อนรับ (Reception Area) 
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 2. ส่วนนิทรรศการ (Eco Exhibition) 

  ส่วนนิทรรศการ เป็นส่วนให้ความรู้แก่ผู้เข้าใช้บริการให้เกิดความเข้าใจและมีความรู้

มากข้ึนเกี่ยวกับการออกแบบท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจึงออกแบบให้การนําเสนอเรื่องราวที่ชัดเจน

ที่สุด โดยจะใช้สื่อในการจัดนิทรรศการแบบสื่อผสม (Multi Media) มีการฉายภาพจาก Projector 

และวีดิทัศน์ บอกเล่าเร่ืองราวต่างๆ และ Interactive ที่ผู้ชมนิทรรศการสามารถมีส่วนร่วม และมี

ปฏิสัมพันธ์ได้ โดยการสัมผัส ภายในจะเน้นการใช้แสงเฉพาะจุดเพ่ือให้เกิดความดึกดูดและเป็นจุดสนใจ

ของผู้เข้าชม ใช้แนวความคิดในการม้วน และพับให้ต่อเน่ืองกันให้เข้ากับเน้ือหาและเร่ืองราวที่นําเสนอ

อย่างต่อเน่ือง  

  พ้ืน ปูนเปลือยขัดมัน สลับกับหญ้าเทียม และพ้ืนไม้ลามิเนตเพ่ือให้เกิดความหลากหลาย

ของนิทรรศการในแต่ละส่วน  

  ผนัง แต่ละส่วนจะมีความแตกต่างหลากหลายกันไปแต่จะเช่ือมโยงกัน บางผนังจะเป็น

โครงสร้างผนังอาคาร บางผนังเป็นผนังหญ้าเทียม หรือผนังทาสีขาวเพ่ือฉายภาพจาก Projector 

  ฝ้าเพดาน ใช้โครงสร้างของตัวอาคารเป็นฝ้าเพดาน บางส่วนจะเป็นฝ้าเพดานที่ตกแต่ง

เพ่ิมเติม ให้มีความต่อเน่ืองกับผนังในส่วนน้ันๆ   

  เฟอร์นิเจอร์หรือแท่นแสดง เป็นการใช้รูปแบบในการพับเข้ามาออกแบบ โดยทํามา

จาก Eco Material คือ กระดาษรังผึ้งที่มีความคงทนแข็งแรงรองรับนํ้าหนักได้เป็นอย่างดี และ Eco 

Material ที่ได้มาจากธรรมชาติ เช่น ใบไม้แห้ง แกนข้าวโพด แล้วเคลือบด้วย Bio Plastic 

  การใช้สี เป็นสีโทนธรรมชาติ เช่น สีนํ้าตาล สีเขียว ไม่ฉูดฉาด เรียบง่าย ให้เข้ากับสีสัน

ของใบตอง 
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ภาพที่ 107 ผังเคร่ืองเรือนส่วนนิทรรศการ (Eco Exhibition) 
 

 
 
ภาพที่ 108 รูปด้านส่วนนิทรรศการ (Eco Exhibition) 
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ภาพที่ 109 ทัศนียภาพภายในส่วนนิทรรศการ (Eco Exhibition) 
 

 
 
ภาพที่ 110 ทัศนียภาพภายในส่วนนิทรรศการ (Eco Exhibition) 
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ภาพที่ 111 ตัวอย่างวัสดุส่วนนิทรรศการ (Eco Exhibition) 
   
 3. ส่วนค้นคว้าข้อมูล (Eco Resource) 
  ส่วนค้นคว้าข้อมูล เป็นส่วนที่มีผู้ใช้บริการจํานวนมาก การออกแบบจะคํานึงถึงเรื่อง
การใช้แสงเป็นอย่างมาก เพราะมีผู้ใช้งานตลอดวันและต้องใช้สายตาในการอ่านหนังสือหรือค้นคว้าหา
ข้อมูลต่างๆ เปิดช่องแสงเพ่ือใช้แสงธรรมชาติภายในส่วนน้ีในตอนกลางวัน เน่ืองจากผู้ใช้บริการจะใช้
เวลานานในการเข้าใช้บริการในส่วนน้ี จึงออกแบบให้เป็น Double Space เพ่ือให้พ้ืนที่เปิดโล่งรู้สึกไม่
อึดอัด รู้สึกผ่อนคลาย โดยมีพ้ืนที่พักผ่อนที่เปิดกว้างให้ผู้ใช้บริการได้พักผ่อนสายตาหรือ ความ
เมื่อยล้าจากการค้นคว้าหาข้อมูล ใช้แนวความคิดในการพับ การม้วน ที่ต่อเนื่องกัน หรือพื้นผิวของ
ใบตองเข้ามาออกแบบ ตั้งแต่พื้น ผนัง ฝ้าเพดาน รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ ที่มีความต่อเนื่องและ
กลมกลืนกัน 
  พ้ืน ปูนเปลือยขัดมัน และพื้นไม้ลามิเนต  
  ผนัง เป็นโครงสร้างผนังของอาคาร ส่วนใหญ่จะเป็นช้ันวางหนังสือติดผนังที่ทําจาก 
Eco Material ที่ได้มาจากธรรมชาติ เช่น ใบไม้แห้ง แกนข้าวโพด หรือโครงไม้ปิดผิวด้วย Veneer  
  ฝ้าเพดาน ใช้โครงสร้างของตัวอาคารเป็นฝ้าเพดาน ทําให้สามรถมองเห็นโครงสร้าง
และวัสดุที่เป็นคอนกรีตปิดผิวของอาคาร บางส่วนจะเป็นฝ้าเพดานที่เช่ือมต่อกับผนังและพ้ืน  
  เฟอร์นิเจอร์ เป็นการใช้รูปแบบในการพับเข้ามาออกแบบเฟอร์นิเจอร์ให้มีรูปแบบที่
เป็นเอกลักษณ์ โดยเฟอร์นิเจอร์จะทํามาจาก Eco Material ที่ทํามาจากพลาสติกเหลือใช้แล้วนํามา
หลอมใหม่เพ่ือขึ้นรูป หรือ เป็นโครงไม้บุด้วยฟองยางหรือเม็ดพลาสติกรีไซเคิลหุ้มด้วยผ้าจากใย
ธรรมชาติหรือ Eco Fabric ส่วนช้ันหนังสือทํามาจาก Eco Material ที่ได้มาจากธรรมชาติ เช่น ใบไม้
แห้ง แกนข้าวโพด แล้วเคลือบด้วย Bio Plastic เพ่ือทําให้พ้ืนผิวเรียบและใช้งานได้นาน 
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  การใช้สี เป็นสีโทนธรรมชาติ เช่น สีนํ้าตาล สีเขียว ไม่ฉูดฉาด เรียบง่าย ให้เข้ากับสีสัน
ของใบตอง โดยมีเฟอร์นิเจอร์สีฉูดฉาดที่ตัดกันเพ่ือให้เกิดความโดดเด่น 
 

 

  
 
ภาพที่ 112 ผังเคร่ืองเรือนส่วนค้นคว้าข้อมูล (Eco Resource) 
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ภาพที่ 113 รูปด้านส่วนค้นคว้าข้อมูล (Eco Resource) 
 

 
 
ภาพที่ 114 ทัศนียภาพภายในส่วนค้นคว้าข้อมูล (Eco Resource) 
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ภาพที่ 115 ทัศนียภาพภายในส่วนค้นคว้าข้อมูล (Eco Resource) 
 

 
 
ภาพที่ 116 ตัวอย่างวัสดุและเครื่องเรือนส่วนค้นคว้าข้อมูล (Eco Resource) 
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 4. ส่วน Eco Workshop 

  ส่วนจัดการอบรม สัมมนา หรือจัด Workshop ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม การออกแบบเรื่องระบบเสียงมีส่วนสําคัญในส่วนน้ี โดยไม่ให้เสียงจากส่วนอ่ืนเข้ามา

รบกวนหรือเสียงจากส่วนน้ีไปรบกวนในส่วนอ่ืนๆของโครงการ เน่ืองจากมีจํานวนผู้ใช้บริการในส่วนนี้

มากและอยู่ต่อเน่ืองเป็นเวลานาน จึงออกแบบ Space ให้กว้าง มีฝ้าเพดานสูงทําให้รู้สึกไม่อึดอัด ใช้

แนวความคิดของพ้ืนผิวของใบตองเข้ามาออกแบบ โดยมีจังหวะที่เท่าๆกัน ต้ังแต่พ้ืน ผนัง ฝ้าเพดาน 

ที่ต่อเน่ืองกัน  

  พ้ืน ปูนเปลือยขัดมัน ขั้นด้วยไม้ลามิเนตเป็นจังหวะเท่าๆกัน  

  ผนัง เป็นโครงไม้กรุด้วย Eco Material ที่ได้มาจากธรรมชาติ เช่น ใบไม้แห้ง แกน

ข้าวโพด หรือไม้Cork ที่มีคุณสมบัติดูดซับเสียง เป็นรูปแบบของการพับต่อเน่ืองกัน ซ้อนไฟบริเวณ

ผนังโดยมีระยะห่างเท่าๆกันเพ่ือให้เกิดจังหวะ 

  ฝ้าเพดานเช่ือมต่อกับผนัง กรุด้วย Eco Material ที่ได้มาจากธรรมชาติ เช่น ใบไม้แห้ง 

แกนข้าวโพด หรือไม้Cork ที่มีคุณสมบัติดูดซับเสียง เป็นรูปแบบของการพับต่อเน่ืองกัน ซ้อนไฟ

บริเวณผนังโดยมีระยะห่างเท่าๆกันเพ่ือให้เกิดจังหวะเช่นเดียวกับผนัง  

  เฟอร์นิเจอร์ เป็นการใช้รูปแบบในการพับเข้ามาออกแบบเฟอร์นิเจอร์ โดยเฟอร์นิเจอร์

จะทํามาจาก Eco Material ที่ทํามาจากพลาสติกเหลือใช้แล้วนํามาหลอมใหม่เพ่ือข้ึนรูป  

  การใช้สี เป็นสีโทนธรรมชาติ สว่าง ไม่ฉูดฉาด เรียบง่าย 

 

 
 

ภาพที่ 117 ผังเคร่ืองเรือนส่วน Eco Workshop 
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ภาพที่ 118 ทัศนียภาพภายในส่วน Eco Workshop 
 

 
 
ภาพที่ 119 ตัวอย่างวัสดุและเครื่องเรือนส่วน Eco Workshop 
 5. ส่วนร้านกาแฟ (Eco Cafe) 
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  ส่วนร้านกาแฟที่จําหน่ายเคร่ืองด่ืม ของหวานและอาหารว่าง เป็นส่วนพักผ่อนที่สามารถ

สร้างแรงบันดาลใจการออกแบบได้ โดยการผ่อนคลาย น่ังจิบกาแฟ ในพ้ืนที่ส่วนน้ี ให้บริการกับผู้เข้าใช้

บริการในโครงการแล้วยังรองรับผู้ใช้บริการท่ัวไปที่เดินทางผ่านโครงการ จึงออกแบบให้มีส่วนเปิด

สามารถมองเห็นภายในร้านรอบด้านจากภายนอก และเพ่ือใช้แสงธรรมชาติภายในส่วนน้ีในตอนกลางวัน 

มีพ้ืนที่น่ังทั้งภายในและภายนอก ออกแบบให้มีความเรียบง่าย รู้สึกผ่อนคลาย ใช้แนวความคิดในการพับ 

ที่เป็นจังหวะเท่าๆกันแบบสมมาตรจาก ผนังถึงฝ้าเพดาน 

  พ้ืน ปูนเปลือยขัดมัน และพื้นไม้ลามิเนต 

  ผนัง เป็นโครงสร้างผนังของอาคารที่เป็นช่องเปิดรับแสง และผนังบางส่วนจะต่อเน่ือง

กับฝ้าเพดานในจังหวะ และการพับที่เท่ากัน โดยใช้ Eco Material ที่ได้มาจากธรรมชาติ เช่น ใบไม้

แห้ง แกนข้าวโพด ปิดผิว  

  ฝ้าเพดาน ใช้วัสดุ และ Patternของการพับ อย่างเดียวกันทั้งหมดและต่อเน่ืองไป

จนถึงผนัง วัสดุที่ใช้เช่นเดียวกับผนัง  

  เฟอร์นิเจอร์ ทํามาจาก Eco Material กระดาษลังหรือกระดาษรวงผึ้งทําเป็นโต๊ะกลาง 

หรือ Stool ที่ทํามาจากพลาสติกเหลือใช้แล้วนํามาหลอมใหม่เพ่ือขึ้นรูป หรือ เป็นโครงไม้บุด้วยฟอง

ยางหรือเม็ดพลาสติกรีไซเคิลหุ้มด้วยผ้าจากใยธรรมชาติหรือ Eco Fabric  

  การใช้สี เป็นสีโทนธรรมชาติ เช่น สีนํ้าตาล สีเขียว ไม่ฉูดฉาด เรียบง่าย ให้เข้ากับสีสัน

ของใบตอง โดยมีเฟอร์นิเจอร์สีฉูดฉาดที่ตัดกันเพ่ือให้เกิดความโดดเด่น 
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ภาพที่ 120 ผังเคร่ืองเรือนส่วนร้านกาแฟ (Eco Cafe) 
 

 
 
ภาพที่ 121 รูปด้านส่วนร้านกาแฟ (Eco Cafe) 
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ภาพที่ 122 ทัศนียภาพภายในส่วนร้านกาแฟ (Eco Cafe) 
 

 
 
ภาพที่ 123 ตัวอย่างวัสดุและเครื่องเรือนส่วนร้านกาแฟ (Eco Cafe) 
 6. ส่วนร้านขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Shop) 
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  ร้านขายและแสดงผลิตภัณฑ์ หรือผลงานการออกแบบที่มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ของนัก
ออกแบบไทยและต่างชาติ จึงออกแบบให้มีส่วนเปิดสามารถมองเห็นภายใน เพ่ือให้มองเห็นสินค้าที่
วางจําหน่ายอยู่ด้านใน ใช้แนวความคิดในการพับในการออกแบบ 
  พ้ืน ปูนเปลือยขัดมัน และพื้นไม้ลามิเนต 
  ผนัง เป็นโครงไม้กรุด้วยไม้อัดยางปิดผิวด้วย Veneer ทําเป็นช้ันวางผลิตภัณฑ์  
  ฝ้าเพดาน เป็นการออกแบบท่ีต่อเน่ืองจากผนังเหมือนการห่อหรือข้ึนรูปใช้วัสดุ
เช่นเดียวกับผนัง โดยมีการห้อยโคมไฟตรงการเพ่ือเพ่ิมจุดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์  
  เฟอร์นิเจอร์ คือ แท่นวางผลิตภัณฑ์ทํามาจาก Eco Material ที่ได้มาจากธรรมชาติ 
เช่น ใบไม้แห้ง แกนข้าวโพด แล้วเคลือบด้วย Bio Plastic ให้มีความคงทน แข็งแรงมากข้ึน 
  การใช้สี เป็นสีโทนธรรมชาติ ไม่ฉูดฉาด เรียบง่าย ให้ตัดกับสีสันของผลิตภัณฑ์เพ่ือให้
ผลิตภัณฑ์ที่วางจําหน่ายมีความโดดเด่น และน่าสนใจแก่ผู้ใช้บริการ 

 
 

  
 

ภาพที่ 124 ผังเคร่ืองเรือนส่วนร้านขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Shop) 
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ภาพที่ 125 รูปด้านส่วนร้านขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Shop) 
 

 
 
ภาพที่ 126 ทัศนียภาพภายในส่วนร้านขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Shop) 
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ภาพที่ 127 ตัวอย่างวัสดุและเคร่ืองเรือนส่วนร้านขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Shop) 
 
การเลือกและออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 
 การเลือกและออกแบบเฟอร์นิเจอร์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแนวความคิดของการ
พับหีบห่อใบตองน้ัน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
 1. เฟอร์นิเจอร์แบบพับได้ โดยตัวโครงสร้างของเฟอร์นิเจอร์น้ันสามารถพับเพ่ือเป็น
โครงสร้าง และสามารถอยู่ได้ด้วยตัวมันเอง หรือสามารถพับเก็บได้เมื่อไม่ใช้งาน มีทั้งแบบที่ใช้วัสดุ
เพียงชนิดเดียวหรือแผ่นเดียวพับให้เป็นเฟอร์นิเจอร์ และแบบที่สามารถพับได้บางส่วน 
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ภาพที่ 128 เฟอร์นิเจอร์แบบพับได้ 
ที่มา: Folding Furniture, เข้าถึงเมื่อ 18 เมษายน 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.pinterest. 
com 
 
 2. เฟอร์นิเจอร์ที่มีรูปทรงเหมือนการพับ เฟอร์นิเจอร์แบบน้ีใช้เพียงแค่รูปแบบของการ
พับมาทําเป็นเฟอร์นิเจอร์ ไม่สามารถพับได้ แต่จะให้ความรู้สึกเหมือนการพับ ใช้การหล่อหรือขึ้นแบบ
เป็นรูปทรงของเฟอร์นิเจอร์ หรือนําเอาวัสดุมาต่อกันเพ่ือให้เกิดรูปทรงที่เหมือนการพับ 
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ภาพที่ 129 เฟอร์นิเจอร์ที่มีรูปทรงเหมือนการพับ 
ที่มา: Geometric Furniture, เข้าถึงเมื่อ 18 เมษายน 2557, เข้าถึงได้จาก  
http://www.pinterest.com 
 
 3. เฟอร์นิเจอร์ที่เป็นชุดประกอบกันโดยไม่เหลือเศษ เป็นการใช้พ้ืนที่และประโยชน์ใช้
สอยอย่างคุ้มค่า สามารถเปล่ียน Function ในการใช้งาน หรือ เพ่ิมหรือลดจํานวนตามความต้องการ
ของผู้ใช้เป็นการจัดสรรพ้ืนที่ใช้สอยภายในโครงการ 
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ภาพที่ 130 เฟอร์นิเจอร์ที่เป็นชุดประกอบกันโดยไม่เหลือเศษ 
ที่มา: Geometric Furniture, เข้าถึงเมื่อ 18 เมษายน 2557, เข้าถึงได้จาก  
http://www.pinterest.com 
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บทที่ 7 
 

สรุปข้อคน้พบ และข้อเสนอแนะ 
 
สรุปผลของการศึกษา 
 จากการศึกษาศึกษารูปธรรมและนามธรรมของหีบห่อใบตอง ได้ข้อค้นพบเพื่อนําไปสู่
การออกแบบ คือ พับ ห่อ ก่อรูปทรง คงธรรมชาติ เป็นความคิดสร้างสรรค์ในการนําวัสดุจากธรรมชาติ
มาทําให้เกิดประโยชน์ โดยการนําเอาแผ่นใบตองซึ่งเป็นวัสดุชนิดเดียวหรือแผ่นเดียวนั้นมาห่อหุ้ม 
มีวิธีการห่อเพ่ือทําให้เป็นเป็นรูปทรงต่าง ๆ และเกิดพ้ืนที่ว่างภายใน โดยมีการพับเป็นหัวใจหลักใน
การทําให้เกิดรูปทรง เน่ืองจากการพับจะสร้างความแข็งแรงให้กับหีบห่อและเกิดโครงสร้างในการข้ึน
รูปทรง ทําให้สามารถบรรจุอาหารลงไปได้และก่อให้เกิดประโยชน์อีกหลายๆด้าน เป็นแนวคิดใน
การออกแบบโครงการศูนย์การออกแบบท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยคํานึงถึงกิจกรรม พ้ืนที่ใช้สอย 
และความต้องการของผู้ใช้โครงการ โดยออกแบบให้ในทุกๆ พ้ืนที่สามารถสื่อความหมายของการพับ 
เพ่ือก่อให้เกิดรูปทรงหรือโครงสร้างเพ่ือที่ห่อหุ้มกิจกรรมภายในโครงการ โดยการออกแบบพ้ืน ฝ้าเพดาน 
ผนัง และภายนอกอาคาร รวมไปถึงการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่ทําให้พ้ืนท่ีภายในโครงการเกิด
ความต่อเน่ืองและกลมกลืนกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. การศึกษาวิธีการห่อหรือพับหีบห่อใบตองน้ันควรจําแนกประเด็นหรือวิธีการให้เป็น
รูปแบบที่ชัดเจกว่าน้ี เพ่ือที่จะง่ายต่อการนําเอาแนวความคิดน้ีไปใช้ในการออกแบบ 
 2. ผู้วิจัยยังสามารถศึกษาเพ่ิมเติมในส่วนประกอบอ่ืนๆของใบตอง เช่น เส้นใย เพ่ือเป็น
ประเด็นสนับสนุนให้การออกแบบมีความเหมาะสมย่ิงข้ึน 
 3. งานออกแบบน้ีผู้วิจัยเน้นการออกแบบโดยมีแนวความคิดมาจากการพับ ทําให้ต้อง
คํานึงถึงการออกแบบโครงสร้าง ผู้วิจัยหวังว่าถ้ามีการศึกษารายละเอียดเก่ียวกับระบบโครงสร้าง
มากกว่าน้ี ความหลากหลายในการออกแบบก็จะมีมากข้ึน และอาจพัฒนาไปถึงการออกแบบโครงสร้าง
ที่มาจากการพับในอนาคต รวมไปถึงการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ไม่ใช่ระบบเสาและคานที่ยังต้อง
แก้ไขปรับปรุงให้มีสัดส่วนและโครงสร้างที่เหมาะสม 
 4. ผู้วิจัยควรศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการออกแบบที่
ประหยัดพลังงาน เป็นการนําธรรมชาติและบริบทรอบข้างเข้ามามีส่วนร่วมกับงานออกแบบมากขึ้น 
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บทสรุป 
 จากข้อสรุปของกระบวนโครงการวิจัย โดยเริ่มต้นจากการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล ทําให้เกิด
การต้ังวัตถุประสงค์ขึ้นคือ การศึกษาภูมิปัญญาหีบห่อใบตองสู่การออกแบบภายในศูนย์การออกแบบ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทําให้เกิดข้อค้นพบและข้อเสนอแนะตามท่ีได้กล่าวไปข้างต้นน้ี ซึ่งข้อค้นพบ
และแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในจากการวิจัยครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์สําหรับสถาปนิก 
มัณฑนากร นักศึกษา ประชาชนท่ีสนใจ และผู้ที่เก่ียวข้อง สามารถนําไปปรับปรุงหรือออกแบบภายใน
ศูนย์การออกแบบต่อไป 
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แบบสอบอบถามผู้ใช้บริการศูนย์การออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Design Center) 
เร่ือง 

การศึกษาหีบห่อใบตองสู่การออกแบบภายใน 
ศูนย์การออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Design Center) 

 
วันที่............................เดือน................................................................พ.ศ.............................................. 
ช่ือบริษัท,หน่วยงาน,องค์กร/สถาบันการศึกษา....................................................................................... 
  
 
คําชี้แจง 
 แบบสอบถามฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือเป็นส่วนประกอบในการทําวิจัยของวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการออกแบบภายใน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
การศึกษาหีบห่อใบตองสู่การออกแบบภายในศูนย์การออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco 
Design Center) 
 ซึ่งแบบสอบถามชุดน้ีมีทั้งหมด 4 ตอน ดังน้ี 
 1. ข้อคําถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาออกแบบหรือนักออกแบบ 
 2. ข้อคําถามเกี่ยวกับการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Design) 
 3. ข้อคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาออกแบบหรือนักออกแบบ 
 4. ข้อคําถามเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม แนวความคิด และ การออกแบบศูนย์การออกแบบ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Design Center) 
  4.1 ด้านทําเลท่ีต้ังของโครงการ 
  4.2 ด้านกิจกรรมและพื้นทีใช้สอยภายในโครงการ 
  4.3 ด้านบรรยากาศและการออกแบบภายในโครงการ 
 ผู้วิจัยใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านกรุณาตอบตามความเป็นจริงจากประสบการณ์และ
ความคิดเห็นของท่าน การตอบแบบสอบถามน้ีจะไม่มีผลต่อตัวท่าน ข้อมูลต่าง ๆ จะเป็นความลับและ
ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ทั้งสิ้น 
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ตอนท่ี 1 รายการข้อคําถามเก่ียวกับปจัจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาออกแบบหรอืนักออกแบบ 

ให้ผู้ตอบแบบสอบถามทําเครื่องหมาย  ลงใน (    ) และแสดงความคิดเห็นลงในช่องว่าง................. 
  
 
1. เพศ 
  (    ) ชาย (    ) หญิง 
2. อายุ 
  (    ) 16 – 25 ปี (    ) 26 – 35 ปี  
  (    ) 36 – 45 ปี (    ) 46 – 55 ปี  
  (    ) 55 ปีขึ้นไป 
3. วุฒิหรือกําลังศึกษาระดับ 
  (    ) ตํ่ากว่าปริญญาตร ี (    ) ปริญญาตรี 
  (    ) ปริญญาโท (    ) ปริญญาเอก 
4. รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน 
 (    ) ตํ่ากว่า 5,000 บาท (    ) 5,001 – 10,000 บาท   
 (    ) 10,001 – 20,000 บาท (    ) 20,001 – 30,000 บาท 
 (    ) 30,001 – 40,000 บาท (    ) 40,000 บาทข้ึนไป 
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ตอนท่ี 2 รายการข้อคําถามเก่ียวกับการออกแบบท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Design) 

ให้ผู้ตอบแบบสอบถามทําเครื่องหมาย  ลงใน (    ) และแสดงความคิดเห็นลงในช่องว่าง................. 
  
 
1. ท่านสนใจการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Design) หรือไม ่
  (    ) สนใจ 
   (    ) น้อยที่สุด (    ) น้อย (    ) ปานกลาง (    ) มาก (    ) มากที่สุด 
  (    ) ไม่สนใจ  
2. ท่านมีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Design) หรือไม ่
  (    ) มี 
   (    ) น้อยที่สุด (    ) น้อย (    ) ปานกลาง (    ) มาก (    ) มากที่สุด 
  (    ) ไม่มี  
3. ท่านต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Design) ในด้าน

ใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  (    ) กระบวนการการออกแบบ     
  (    ) การออกแบบ  
  (    ) กรรมวิธีการผลิต 
  (    ) 0การตลาด      
  (    ) วัสดุ 
  (    ) นวัตรกรรม/เทคโนโลยี     
  (    ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
  (    ) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)................................. 
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ตอนท่ี 3 รายการข้อคําถามเกี่ยวพฤติกรรมการออกแบบและการเรียนรู้ของนักศึกษาออกแบบหรือ

นักออกแบบ 

ให้ผู้ตอบแบบสอบถามทําเครื่องหมาย  ลงใน (    ) และแสดงความคิดเห็นลงในช่องว่าง................. 
  
 
1. โดยส่วนใหญ่ทา่นค้นหาข้อมูลเรื่องการออกแบบจากแหล่งข้อมูลประเภทใดบ้าง  
 (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  (    ) หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 
  (    ) อินเตอร์เน็ต หรือเว็บไซท์ต่างๆที่เก่ียวข้อง 
  (    ) สื่อสารสนเทศ 
  (    ) นิทรรศการต่างๆ 
  (    ) การประชุม/สัมมนาต่างๆ 
  (    ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ................................... 
 
2. ท่านมักไปใช้บริการศูนย์ที่เก่ียวข้องกัการออกแบบอย่างไร 
  (    ) ไปคนเดียว (    ) ไปกับเพ่ือน 
  (    ) ไปกับผู้ร่วมงาน (    ) สถาบัน/หน่วยงานจัดพาไป 
  (    ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ................................... 
 
3. ท่านไปเคยใช้บริการศูนย์ที่เก่ียวข้องกับการออกแบบหรือไม่ 
  (    ) เคย 
   (    ) น้อยที่สุด (    ) น้อย (    ) ปานกลาง (    ) มาก (    ) มากที่สุด 
 

  (    ) ไม่เคย  
 
4. ท่านมีความสนใจในการเข้ารว่มการประชุม/สัมมนาท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบหรือไม่  
  (    ) สนใจ 
   (    ) น้อยที่สุด (    ) น้อย (    ) ปานกลาง (    ) มาก (    ) มากที่สุด 
 

  (    ) ไม่สนใจ  
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5. ท่านมีความสนใจในการเข้ารว่มการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ที่เก่ียวข้องกับการ
ออกแบบหรือไม่  

  (    ) สนใจ 
   (    ) น้อยที่สุด (    ) น้อย (    ) ปานกลาง (    ) มาก (    ) มากที่สุด 
 

  (    ) ไม่สนใจ 
 
6. ท่านมีความสนใจเข้าร่วม/เข้าชมนิทรรศการที่เก่ียวข้องกับการออกแบบหรือไม่  
  (    ) สนใจ 
   (    ) น้อยที่สุด (    ) น้อย (    ) ปานกลาง (    ) มาก (    ) มากที่สุด 
 

  (    ) ไม่สนใจ  
 
7. หากท่านเคยเข้าร่วมชมนิทรรศการ ท่านชอบหรือสนใจการจัดนิทรรศการในรูปแบบใด 
  (    ) จัดแสดงด้วยแผ่นป้าย 
   (    ) น้อยที่สุด (    ) น้อย (    ) ปานกลาง (    ) มาก (    ) มากที่สุด 
 

  (    ) Interactive (มีส่วนร่วม/ปฏิสัมพันธ์กับงาน เช่น การเข้าร่วมกิจกรรม การทดลอง 
เป็นต้น) 

   (    ) น้อยที่สุด (    ) น้อย (    ) ปานกลาง (    ) มาก (    ) มากที่สุด 
 

  (    ) ใช้ Multimedia(สื่อผสมผสาน) ในการจัดแสดง  
   (    ) น้อยที่สุด (    ) น้อย (    ) ปานกลาง (    ) มาก (    ) มากที่สุด 
 

  (    ) การใช้หุ่นจําลอง (models)  ในการจัดแสดง 
   (    ) น้อยที่สุด (    ) น้อย (    ) ปานกลาง (    ) มาก (    ) มากที่สุด 
 

  (    ) ของจริง (real objects)  ในการจัดแสดง 
   (    ) น้อยที่สุด (    ) น้อย (    ) ปานกลาง (    ) มาก (    ) มากที่สุด 
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ตอนท่ี 4 รายการข้อคําถามเก่ียวกับสภาพแวดล้อม แนวความคิด และ การออกแบบศูนย์การ

ออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ให้ผู้ตอบแบบสอบถามทําเคร่ืองหมาย  ลงใน (    ) หรือในตารางและแสดงความคิดเหน็ลงในช่องว่าง 
  
 
ด้านทาํเลท่ีต้ังของโครงการ 
 

ความคิดเห็น  
ทําเลท่ีต้ังของโครงการ น้อย

ที่สุด 
น้อย ปาน

กลาง 
มาก มาก

ที่สุด 

1. ศูนย์การออกแบบควรต้ังอยู่ในเมืองเน่ืองจากเป็นศูนย์กลาง
ของความเจริญและเทคโนโลยี 

     

2. ศูนย์การออกแบบควรต้ังอยู่ติดถนนใหญ ่เห็นชัดเจน การ
เข้าถึงสะดวก 

     

3. ศูนย์การออกแบบควรมีรถไฟฟ้า หรือ รถไฟฟ้าใต้ดินผ่าน
บริเวณโครงการ เพ่ือสะดวกในการเดินทาง 

     

4. ศูนย์การออกแบบควรอยู่ใกลก้ับที่ทํางานหรือสถานศึกษาของ
ท่าน 

     

 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ด้านกิจกรรมและพืน้ทีใช้สอยภายในโครงการ 
 

ขนาดของพื้นที่  
กิจกรรมและการบริการ 

 
ความต้องการ น้อย

ที่สุด 
น้อย ปาน

กลาง 
มาก มาก

ที่สุด 

ต้องการ       5. ท่านต้องการส่วนการเรียนรู้/ศึกษาหาข้อมูล
ทางด้านการออกแบบหรือไม่ ไม่ต้องการ   

ต้องการ       6. ท่านต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ใน
การออกแบบหรือไม่ ไม่ต้องการ   

ต้องการ       7. ท่านต้องการพ้ืนที่ในการทํางานหรือไม่ 

ไม่ต้องการ   

ต้องการ       8. ท่านต้องการให้มีการจัดนิทรรศการ/การจัด
แสดงข้อมูลในการออกแบบหรือไม่ ไม่ต้องการ   

ต้องการ       9. ท่านต้องการส่วนการทํากิจกรรม/ปฏิบัติการ
(workshop) การออกแบบหรือไม่ ไม่ต้องการ   

ต้องการ       10. ท่านต้องการส่วนพักผ่อน/ผ่อนคลาย
หลังจากการเข้าใช้ศูนย์การออกแบบหรือไม่ ไม่ต้องการ   

ต้องการ       11. ท่านต้องการส่วนแสดงผลงานของนัก
ออกแบบหรือไม่ ไม่ต้องการ   

ต้องการ       12. ท่านต้องการให้มีส่วนให้คําปรึกษา/แนะนํา
ทางด้านการออกแบบหรือไม่ ไม่ต้องการ   

ต้องการ       13. ท่านต้องการให้มีส่วนการพัฒนาและส่งเสริม
การวิจัยทางด้านการออกแบบหรือไม่ ไม่ต้องการ   

 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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14. ระยะเวลาที่เหมาะสมในการให้บริการของศูนย์การออกแบบ 
  (    ) 8.00 – 20.00 น. (    ) 8.00 – 21.00 น. 
  (    ) 9.00 – 20.00 น. (    ) 9.00 – 21.00 น. 
  (    ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................. 
 

15. ท่านต้องการให้การจัดกิจกรรม/การปฏิบัติการ (workshop) เก่ียวกับการออกแบบกี่ครั้งต่อเดือน 
  (    ) 1 ครั้ง/2 เดือน (    ) 1 ครั้ง/เดือน  
  (    ) 2 ครั้ง/เดือน (    ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................. 
 

16. ท่านต้องการระยะเวลาเท่าใดในการจัดกิจกรรม/การปฏิบัติการ (workshop) เก่ียวกับการ
ออกแบบในแต่ละครั้ง 

  (    ) 3 ช่ัวโมง (    ) ครึ่งวัน  
  (    ) 1 วัน (    ) 2 วัน 
  (    ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................. 
 
ด้านบรรยากาศและการออกแบบภายในโครงการ 
17. สภาพแวดล้อม/บรรยากาศภายในศูนย์การออกแบบควรเป็นอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  (    ) มีความทันสมัย 
  (    ) มีความปลอดภัย 
   (    ) มีบรรยากาศที่ร่มรื่น 
  (    ) มีบรรยากาศที่ผ่อนคลาย 
  (    ) ไม่รู้สึกอึดอัด 
  (    ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................. 
 

18. การใช้วัสดุในการออกแบบและตกแต่งศูนย์การออกแบบควรเป็นวัสดุประเภทไหน 
 (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  (    ) วัสดุสังเคราะห์ 
  (    ) วัสดุจากธรรมชาติ 
  (    ) วัสดุรีไซเคิล 
  (    ) วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(eco material) 
  (    ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................. 
  
 

ขอขอบคุณที่สละเวลาสําหรับการตอบแบบสอบถาม 
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