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 The study of “Nanton Lanna craft” – region identity focuses on the history, 
values, belief, form, pattern, Lanna culture and handicraft issues in Chiang mai. The 
government of Thailand has a policy to increase efficiency for the project “One 
Tambon One Product” for promoted travelling and export connections in the ASEAN 
Economic Community : AEC. The objective is to apply the outcome of this research to 
develop a Lanna handicraft exhibition center in Chiang mai. 
 The data collection method of this thesis is a documentary. The need for a 
potential Lanna handicraft exhibition center has been gathered by a survey. The error 
in the study is minimized to make the design of the exhibition center, which is the 
target group. The findings indicated that the belief and activities of “Namton” to be 
the core concept of the thesis’s design. 
 The linkage of belief in “Namton” was developed according to the design of 
the exhibition center project that activities, structure and interior design. The designed 
exhibition center consisted of form, line, pattern, material and belief which reflected 
the identity of “Namton”  
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บทที ่1 

บทนํา 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

สินคาหัตถกรรมทองเที่ยวของเมืองเชียงใหม ขึ้นชื่อลือเลื่องเปนหนาเปนตาอยูหลาย
ประเภทดวยกัน ไมวาจะเปนเคร่ืองเงินวัวลาย ไมแกะสลักบานถวาย หรือรม-กระดาษสาบอสราง 
และนาจะรวมไปถึงเครื่องปนดินเผาท่ีหลายคนอาจจะไมคอยคุนเคยมากนัก  โดยเฉพาะ
เครื่องปนดินเผาที่มีเรื่องราว ประวัติศาสตรอันยาวนานกวา 200 ป ของบานเหมืองกุง ต.หนองควาย 
อ.หางดง จ.เชียงใหม ท่ีเริ่มไดรับการกลาวขานมากข้ึนเรื่อย ๆ และกําลังถูกโหมโปรโมตใหเปนแหลง
ทองเที่ยวใหม ในฐานะท่ีเปนหมูบานหัตถกรรมทองเที่ยวหรือหมูบาน OTOP อีกแหงหนึ่งของจังหวัด
เชียงใหม 

น้ําตนหรือคนพื้นเมืองลานนา เรียกวา “น้ําตนเงี้ยว” เปนเพราะวากลุมคนท่ีทําน้ําตน
เหลานี้เปนชาวเง้ียวหรือชาวไทใหญ ซึ่งถูกกวาดตอนและอพยพมาจากพมาในชวงของพระเจากาวิโร
รสสุริยวงค เจาผูครองนครเชียงใหมองคที่  6 ระหวางป พ.ศ.2399-2413 (คณะกรรมการการ
อํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว , 2542) ซึ่งมีแหลงผลิตอยูที่บาน
เหมืองกุง บานขุนแส และชุมชนบานน้ําตน ภาชนะที่ใชใสน้ํามีลักษณะอวนปุม บริเวณคอสูงขึ้นไป 
ดานขางเมื่อดินยังไมแหงมีการตกแตงลวดลายกดทับ ลายขูดขีดและการลงรักปดทองไวอยางสวยงาม 
โดยลวดลายจะบงบอกถึงวิถีชีวิตของผูคนในชุมชน 

น้ําตน มีคุณสมบัติพิเศษในการเก็บรักษาความเย็นของนํ้าไวไดดี จนมีคํากลาววา “น้ําใน
หมอนัน้เย็นชื่นใจ” ลัดดา ประสพสมบัติ(2548) ไดอธิบายวา “ลักษณะภาชนะเม่ือบรรจุน้ํา น้ํานั้นจะ
ซึมจนถึงผิวนอก ทําใหภายในเย็นเหมาะแกการดื่มกินและอาบในยามรอนมาก” และ จอหน เบาริ่ง 
ไดกลาวถึง “...คนโทดินเผาฝมือของชาวเชียงใหมไดรับการยกยองในการเก็บรักษาความเย็นของน้ํา
...” 

“คนโทหรือน้ําตนของคนลานนา กําเนิดมาควบคูกับแผนดินลานนา เปนเครื่องใชคูบานคู
เรือนลานนาตั้งแตสมัยปูยา เปนสัญลักษณของความอุดมสมบูรณ การแสดงการตอนรับอยางเปนมิตร
และความมีน้ําใจของคนเมือง ภูมิปญญากับการอนุรักษใหอยูในความทรงจําของคนลานนา น้ําตน
ไมใชแครูปลักษณที่เราทําขึ้นมา ไมใชรูปลักษณที่จับตองได แตน้ําตนแทจริงแลว เบื้องหลังคือความ
ภูมิใจของคนที่ทํา เปนความภูมิใจของชาติพันธุ ท่ีทําใหเกิดและกําเนิดน้ําตนขึ้นมา” สลาแดง ศรี
สุวรรณ(2552) 

“คุณคาของน้ําตน จึงไมไดอยูที่การทําหนาที่ เปนภาชนะบรรจุน้ําเทานั้น  หากยัง
เกี่ยวของกับวิถีชีวิตของคนลานนาท่ีเปนผูทําหนาท่ีผลิตและยังถือไดวาชวยเพิ่มคุณคาของงาน 
ศิลปกรรมโบราณใหมีฐานะที่สูงข้ึนอีกดวย” จักรพงษ คําบุญเรือง(2556) ยุดแหงสังคมและวัฒนธรรม
ในปจจุบัน ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหมไดเขามาแทนท่ีและ
ปรับเปลี่ยนภาชนะใสน้ําจากท่ีเคยใชน้ําตนในอดีตกลับกลายเปนภาชนะใสน้ํารูปแบบของพลาสติก 
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แกว หรือโลหะ ซ่ึงสอดคลองกับ ยศ สันตสมบัติ(2540) ไดกลาวถึง สภาพสังคมและวัฒนธรรมวาเปน
สิ่งที่ เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาไมหยุดนิ่ง  การเปลี่ยนแปลงมีผลมาจากการปรับตัวใหเขากับ
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป การปรับตัวของสังคมและวัฒนธรรมข้ึนอยูกับพ้ืนฐานสําคัญ  คือ 
เทคโนโลยี โครงสรางทางสังคมและลักษณะของสภาพแวดลอมเปนหลัก 

เมื่อน้ําตนไดลดบทบาทหนาที่ในการใชสอยในวิถีชีวิตของชาวลานนา นําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงบทบาทหนาที่ที่มีในอดีต กลายเปนวัตถุที่ผูคนหรือนักทองเท่ียวเห็นเปนแคของตกแตง
หรือของที่ระลึกมีไวดูเลน จึงทําใหคุณคาของตัวมันเองเริ่มเลือนหายไป โดยไมเพียงแตมีผลกระทบตอ
วัตถุทางวัฒนธรรม หากแตไดสงผลกระทบไปถึงระบบการผลิต เศรษฐกิจครอบครัวที่ตองออกไปหา
เชากินค่ํา เนื่องจากการผลิตน้ําตนใชเวลาผลิตนานและไมไดเงินทันที  ประกอบกับชางฝมือเหลือ
นอยลง ภูมิปญญาเริ่มสูญหายเนื่องจากไมมีผูสืบทอด จนทําใหคุณคาที่แทจริงของน้ําตนไดลดลงและ
ผูคนขาดความรูความเขาใจที่แทจริง 

ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตําบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ (OTOP) เพ่ือใหแตละชุมชนสามารถใชทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่นในการพัฒนาสินคา
และรัฐจะสนับสนุนใหชุมชนเขาถึงองคความรูสมัยใหม แหลงเงินทุนและพัฒนาขีดความสามารถใน
การบริหารจัดการการตลาดทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ โดยนายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบาย
ตอรัฐสภาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 กําหนดนโยบายเรงดวนที่จะดําเนินการในปแรก ตามขอ 
1.13.2 เร่ืองการบริหารจัดการโครงการหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑใหมีศักยภาพโดยการสงเสริมใหมี
ศูนยกลางจําหนาย การกระจายและการแสดงสินคา OTOP ในแตละภูมิภาคและเมืองทองเที่ยวหลัก
เพื่อสงเสริมใหเกิดความเชื่อมโยงการทองเที่ยวและการสงออกเชื่อมโยงกลุมประชาคมอาเซียน 
(Asean Economics Community : AEC) 

อดิ ศร  กํ า เนิ ดสิ ริ  รอง ผู ว า ร าชการจั งหวั ด เชี ย ง ใหม  กล า ว ว า  ในป  2555 
กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนไดขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตรสงเสริม  เศรษฐกิจ
สรางสรรค เพ่ือสนองตอบนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชน ดวยกล
ยุทธเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑชุมชนโดยการสงเสริม ชองทางการตลาดดวยการ
จัดตั้งศูนยแสดง จําหนายและกระจายสินคา OTOP รวมทั้งการสงเสริมการสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น
สูประชาคมอาเซียน AEC 

จังหวัดเชียงใหมเปนจังหวัดที่มีศักยภาพดานการทองเที่ยวและมีความโดดเดน ทางดาน
วัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน และผลิตภัณฑชุมชนจากภูมิปญญาทองถิ่นรวมท้ังเปนจังหวัดที่มีระบบ
คมนาคม ที่มีเสนทางเชื่อมโยงทุกภาคของประเทศรวมทั้งตางประเทศโดยเฉพาะประเทศใน กลุม
ประชาคมอาเซียน AEC มีศูนยประชุมนานาชาติที่รองรับการประชุมระดับนานาชาติ มีผลิตภัณฑ
ชุมชนที่เกิดจากภูมิปญญาทองถิ่นที่เปนเอกลักษณ รวมท้ังหมูบาน OTOP เพื่อการทองเที่ยวที่มีความ
โดดเดนของดานวิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปญญา 

ดังนั้น ผูศึกษาจึงมีความสนใจในเอกลักษณ คุณคาและปญหาของนํ้าตนหัตถศิลปลานนา 
ทั้งในดานแนวความคิดในการออกแบบ ลวดลายและผลิตภัณฑ เอกลักษณเฉพาะของผลงานเพ่ือแปร
รูปสูงานออกแบบตกแตงภายในศูนยแสดงสินคาหัตถศิลป จังหวัดเชียงใหม กอใหเกิดกลุมลูกคาที่
กวางข้ึน สืบสานวัฒนธรรม รวมถึงกลุมเปาหมาย เพื่อใหสามารถประยุกตใชใหเขากับศิลปะแขนง
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อื่นๆได เหมาะสมแกการนํามาใชและเปนที่ยอมรับในสังคมปจจุบันมากขึ้น เปนการสรางอาชีพ เพ่ิม
รายไดรวมถึงการเกิดธุรกิจในมุมมองใหม แสดงใหคนรุนตอไปไดตระหนักถึงความสําคัญของภูมิ
ปญญาทองถิ่นท่ีควรคาแกการอนุรักษสืบตอไป  
 

2. ความมุงหมายและวตัถุประสงคของการศึกษา 

การวิจัยเรื่อง “น้ําตนหัตถศิลปลานนาสูการออกแบบศูนยแสดงสินคาหัตถศิลป จังหวัด
เชียงใหม” มุงเนนการศึกษาและวิเคราะหใน 3 ประเด็น ดังตอไปน้ี 

2.1 ศึกษาวิถีชีวิตของคนลานนาที่เกี่ยวกับน้ําตนเพื่อคนหาภูมิปญญา 
2.2 ศึกษาศูนยแสดงสินคาหัตถศิลป 
 2.2.1 การบริหารจัดการของโครงการ 
 2.2.2 พฤติกรรมและพื้นที่ใชสอยของโครงการ 
 2.2.3 สถานท่ีตั้งของโครงการ 
 2.2.4 ขอมูลเฉพาะท่ีเกี่ยวของกับโครงการ 
2.3 ศึกษาและวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อนําผลของการศึกษามาออกแบบตกแตง

ภายในศูนยแสดงสินคาหัตถศิลป จังหวัดเชียงใหม 
 

3. สมมุติฐานของการศึกษา 

การศึกษาวิถีชีวิตของชาวลานนา การผสมผสานของวัฒนธรรม ศิลปะ และความเชื่อ ซึ่ง
ประกอบไปดวยรูปแบบทางกายภาพและคติความเชื่อของชาวลานนาท่ีเกี่ยวกับน้ําตน เพ่ือนํามา
ถายทอดเปนงานออกแบบภายในศูนยแสดงสินคาหัตถศิลป จังหวัดเชียงใหม จะทําใหนักธุรกิจหรือ
นักทองเที่ยว รับรูถึงศิลปะ ภูมิปญญา และวัฒนธรรมของชาวลานนา หรือตอบสนองตอความตองการ
ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
 

4. ขอบเขตของการศึกษา 

เพื่อใหการศึกษาครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงคผูวิจัยจึงไดกําหนดขอบเขตการศึกษาไว ดังนี้ 
4.1 ศึกษาวิถีชีวิตของชาวลานนา ท้ังคติความเชื่อทางจิตใจที่เกี่ยวกับน้ําตนหัตถศิลป

ลานนา ในจังหวัดเชียงใหม มีประเด็นดังตอไปนี้ 
 4.1.1 ประวัติความเปนมาและความสําคัญของนํ้าตน 
 4.1.2 ความหมายและคติความเชื่อของนํ้าตน 
 4.1.3 ประโยชน ประเภท สวนประกอบตางๆ วัสดุ อุปกรณและข้ันตอน วิธีการทํา

น้ําตน 
4.2 ศึกษาขอมูลสภาพทั่วไปของที่ตั้งโครงการ กลุมผูใชโครงการที่ประกอบไปดวยกลุม

ผูใชบริการ ไดแก กลุมผูประกอบการงานหัตถศิลปและกลุมนักทองเที่ยว ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม 
และผูใหบริการ ไดแก ฝายกิจกรรม ฝายสถานที่ ฝายงานระบบ ฝายใหขอมูลการศึกษา   ฝายซอม
บํารุง ฝายบริหารงานทั่วไป ที่มีสวนเกี่ยวของกับศูนยแสดงสินคาหัตถศิลป จังหวัดเชียงใหม 
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4.3 ศึกษาแนวดําเนินการโครงการหนึ่งตําบลหน่ึงผลิตภัณฑและแกนแทของภูมิปญญา
น้ําตนในวิถีชีวิตของชาวลานนา เพื่อประยุกตใชในโครงการศูนยแสดงสินคาหัตถศิลป จังหวัดเชียงใหม 
 

5. ขั้นตอนของการศึกษา 

5.1 เก็บขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของจากหนังสือ วารสาร และอินเตอรเน็ต ดังตอไปน้ี 
 5.1.1 ขอมูลพื้นฐานของจังหวัดเชียงใหมและขอมูลเจาะลึกในเรื่องวัฒนธรรม ตางๆ 

ความเชื่อหรือทัศนคติที่มีตอน้ําตนหัตถศิลปลานนา 
 5.1.2 การศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของเพ่ือใชเปนแนวทางในการออกแบบภายใน ศูนย

แสดงสินคาหัตถศิลป จังหวัดเชียงใหม 
5.2 เก็บขอมูลภาคสนาม 
 5.2.1 การสัมภาษณผูที่เกี่ยวของกับโครงการ 
 5.2.2 การศึกษาสภาพที่ตั้งของโครงการและกลุมผูใชโครงการ 
5.3 วิเคราะหขอมูลและการตีความหมายของวัฒนธรรมและภูมิปญญาของชาวลานนา

เพื่อมาผสมผสานใหเขากับสถานที่และกลุมผูใชโครงการ เพื่อพัฒนาไปสูงานออกแบบภายในศูนย
แสดงสินคาหัตถศิลป จังหวัดเชียงใหม 

5.4 ขั้นตอนการออกแบบ เสนอผลงานการออกแบบภายในศูนยแสดงสินคาหัตถศิลป 
จังหวัดเชียงใหม โดยมีแนวความคิดที่เกิดจากการผสานอัตลักษณความเปนลานนา ความเช่ือที่มีตอ
น้ําตนหัตถศิลปลานนาที่ไดทําการศึกษามา 

5.5 ขั้นตอนสรุปผลการดําเนินงาน  
 5.5.1 สรุปประเด็นการศึกษาที่นําองคความรูทางดานน้ําตนหัตถศิลป ลานนามา

ประยุกตใชในการออกแบบภายในศูนยแสดงสินคาหัตถศิลป จังหวัดเชียงใหม 
 5.5.2 เสนอแนะเกี่ยวกับขอคนพบและปญหาที่เกิดขึ้นจากการศึกษา เร่ืองน้ําตน

หัตถศิลปลานนาสูการออกแบบภายในศูนยแสดงสินคาหัตถศิลป จังหวัดเชียงใหม 
 

6. ขอจํากัดของการศึกษา 

การศึกษาเรื่อง น้ําตนหัตถศิลปลานนา มีขอจํากัดบางประการตอการศึกษาดังนี้ 
6.1 นํ้าตนหัตถศิลปลานนา เปนภูมิปญญาเกาแกตั้งแตสมัยอาณาจักรลานนาจนถึงทุก

วันนี้ และเกิดวิธีการ รูปแบบตางๆท่ีกอใหเกิดความสวยงามเฉพาะพ้ืนที่ จึง มีการปรับเปล่ียนรูปแบบ 
วิธีการใหเหมาะสมกับระยะเวลาและสภาพแวดลอมที่แตกตางกันออกไปโดยมีระยะเวลาอันยาวนาน 
ดังนั้นผูวิจัยจึงมุงเนนและจํากัดการศึกษาน้ําตนหัตถศิลปลานนา เฉพาะพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหมเทานั้น 

6.2 อาณาจักรลานนามีระยะเวลายาวนานดังนั้นขอมูลบางอยางอาจสูญหายและมีการ
ถายทอดที่เปลี่ยนแปลงไปตามพื้นที่ และไมมีการอางอิงอยางสมบูรณ 
 

7. เวลาที่ใชในการวิจัย 

เริ่มงานวิจัย ตั้งแตเดือน พฤศจิกายน            พ.ศ.     2555        และเสนอ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภายในเดือน   พฤศจิกายน            พ.ศ.     2556 
ตารางที่ 1 แสดงตารางเวลาที่ใชในการวิจัย 

 
 
 

กิจกรรม/ข้ันตอน 
การดําเนินการวิจัย 

ชวงระยะข้ันตอนเวลา/เดือน 
1 - 3 3 - 5 5 - 6 6   -   8 8   -  10 10  -  12 

เก็บขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของกับงานวิจัย 
 - ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับน้ําตนหัตถศิลป
ลานนา 
- ศึกษาขอมูลของกลุมผูใชและพื้นที่ ที่เกี่ยวของกบั
แสดงสินคาหัตถศิลปจังหวัดเชียงใหม 
- ศึกษาขอมูลที่ไดจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวของกับ
ศูนยแสดงสินคาหัตถศิลปจังหวัดเชียงใหม 
- สรางกรอบแนวความคิดและตั้งสมมติฐานใน
การศกึษา 

 
 

     

ออกแบบระเบียบวิธีวิจัย  
- กําหนดกลุมเปาหมายและประชากรเปาหมายใน
การวิจัย 
- กําหนดนิยามในการวิจยั  
- สรางเครื่องมือทีใ่ชในการวจิัย  
- สัมภาษณ ผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับนํ้าตนหัตถศิลป
ลานนาเพื่อใหไดขอมูลในการออกแบบ  
- สัมภาษณ ผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับศูนยแสดงสินคา
หัตถศิลป 
จังหวัดเชียงใหม   

  
 
 

    

วิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับน้ําตนหัตถศิลป
ลานนา ภูมิปญญาลานนาในดานคติความเช่ือ  
อัตลักษณ และภูมิปญญาเพื่อใชในการออกแบบ  
- วิเคราะหขอมูลที่ไดจากเอกสารและการทบทวน
วรรณกรรม  
- วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
ภูมิปญญาลานนาดานน้ําตนหัตถศิลปลานนา 
- สรุปขอเท็จจริงที่ไดจากเอกสารและการสัมภาษณ
เพื่อใชในการออกแบบ  
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ตารางที่ 1 แสดงตารางเวลาที่ใชในการวิจัย(ตอ) 

 

8. วิธีการศึกษา 

8.1 การศึกษาขอมูลเอกสารจากตํารา บทความทางวิชาการ เอกสารงานวิจัย สื่อ
สารสนเทศตางๆ ที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับนํ้าตนหัตถศิลปลานนา 

8.2 การลงพื้นที่ศึกษารูปแบบนํ้าตนหัตถศิลปลานนา  
8.3 การลงพื้นที่ศึกษาเพื่อการวิเคราะหพื้นที่ สภาพแวดลอมของพ้ืนที่ในการออกแบบ

ศูนยแสดงสินคาหัตถศิลป จังหวัดเชียงใหม 

กิจกรรม/ข้ันตอน 
การดําเนินการวิจัย 

ชวงระยะข้ันตอนเวลา/เดือน 
1 - 3 3 - 5 5 - 6 6   -   8 8   -  10 10  -  12 

วิเคราะหทฤษฎีและหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการ
ออกแบบศูนยแสดงสินคาหัตถศิลป จังหวัด
เชียงใหม 
- วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับผูใชโครงการ จิตวทิยา
และทฤษฎีที่เกี่ยวของ  
- วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพื้นที่และงานระบบ
ภายในโครงการที่เกี่ยวของ  
- วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับศูนยแสดงสินคาหัตถศิลป จังหวัดเชียงใหม 

      

ภาคการออกแบบตกแตงภายใน  
- ใชขอมูลจากการวิจัยเปนแนวคิดในการออกแบบ 
- ทําการออกแบบตกแตงภายในศูนยแสดงสินคา
หัตถศิลป จังหวัดเชียงใหม โดยใชขอมูลจากการ
วิจัย 

      

ขอคนพบและขอเสนอแนะ  
- สรุปประเด็นการศึกษาที่นําองคความรูทางดาน
ภูมิปญญาลานนา น้ําตนหัตถศิลปลานนา มา
ประยุกตใชในการออกแบบศูนยแสดงสินคา
หัตถศิลปจังหวัดเชียงใหม 
- เสนอแนะเก่ียวกับปญหาและขอคนพบที่เกิดขึ้น
จากการวิจัยเรื่องภูมิปญญา นํ้าตนหัตถศิลปลานนา 
สูการออกแบบตกแตงภายในศูนยแสดงสินคา
หัตถศิลป จังหวัดเชียงใหม 

      

จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ       



7 
 

 
 

8.4 การเรียบเรียงขอมูลที่ไดมา เพื่อเรียบเรียงประเด็นที่มาและความสําคัญ 
8.5 การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเพื่อสามารถนําประเด็นที่เปนสาระหลักที่สําคัญ

มาพัฒนาสูแนวความคิดในการออกแบบ 
8.6 เสนอผลงานการออกแบบงานออกแบบภายในศูนยแสดงสินคาหัตถศิลป จังหวัด

เชียงใหม 
 

9. แหลงขอมูล 

9.1 หอสมุด ศูนยการเรียนรู  
9.2 ส่ืออิเล็กทรอนิกส 
9.3 จากสถานที่จริง 
9.4 จากบุคคลผูเชี่ยวชาญในแตละแขนง 

 

10. อุปกรณที่ใชในการคนควา 

10.1 อุปกรณเครื่องเขียนตางๆ 
10.2 กลองถายรูป 
10.3 เครื่องบันทึกเสียง 
10.4 กลองถายวีดิโอ 
10.5 เครื่องคอมพิวเตอร 
10.6 เครื่องสแกน 

 

11. คาใชจายทั้งหมดในการวิจัย(โดยประมาณ) 

ตารางที่ 2 แสดงตารางคาใชจายทั้งหมดในการวิจยั 

รายการ หนวย 
จํานวนเงิน

(รวม) 
หมวดคาตอบแทน 
    - สลาหรือผูเชี่ยวชาญดานน้ําตนหัตถศิลปลานนา 
     - กลุมผูประกอบการงานหัตถศิลปลานนา 

 
500 บาท/ คน x 5 ครั้ง 
500 บาท/คน x 5 ครั้ง 

5,000 
2,500 
2,500 

หมวดคาจาง  
    - คาเดินทาง 
     - คาจางผูชวยเก็บแบบสอบถาม 
     - คาจางในการทําแบบจําลอง 
     - คาจางเหมาเก็บขอมูล และบันทึกเสียง 

 
10,000 บาท 
500 บาท/คน x 2 คน 
5,000 บาท 
500 บาท/คน x 2 คน 

17,000 
10,000 
1,000 
5,000 
1,000 

หมวดคาใชสอย    
     - คาโทรศัพท 
     - คาที่พัก 

 
3,000 บาท 
10,000 บาท 

25,000 
3,000 
10,000 
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ตารางที่ 2 แสดงตารางคาใชจายทั้งหมดในการวิจยั(ตอ) 

รายการ หนวย 
จํานวนเงิน

(รวม) 
     - คาดําเนินการจัดการสัมมนาเพื่อถายทอดความรู    
     - คาถายเอกสาร 
     - คาเขาปกเย็บเลม 

5,000 บาท x 2 แหง 
1,000 บาท 
1,000 บาท 

10,000 
1,000 
1,000 

หมวดคาวัสดุ 
     - กระดาษพิมพภาพดิจิตอล / กระดาษเขียนแบบ 
     - แผนซีดี 
     - หมึกพิมพ 
     - คาวัสดุสํานักงาน 
     - คาน้ํามันเชื้อเพลง 

 
3,000 บาท 
500 บาท 
2,000 บาท 
1,000 บาท 
10,000 บาท 

16,500 
3,000 
500 

2,000 
1,000 
10,000 

รวมงบประมาณที่ตั้งไวทั้งหมด  63,500 บาท 
 

12. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

12.1 เกิดแนวความคิดใหมและการพัฒนารูปลักษณหรือเอกลักษณใหทันสมัยและเขากับ
ยุคสมัยปจจุบันแตยังคงไวซึ่งเอกลักษณของภูมิปญญาน้ําตนหัตถศิลปลานนา 

12.2 เพื่อใหกลุมที่มาใชโครงการไดรับรูถึงวัฒนธรรมตางๆ ความรูความเขาใจและความ
เชื่อหรือทัศนคติที่ถูกตองของชาวลานนา 

12.3 ใชเพื่อพัฒนาตอยอดองคความรูหรือเกิดความเขาใจที่ลึกซึ้งของชาวลานนา และ
เพื่อใหผูที่สนใจนําไปใชเปนกรณีศึกษา เพื่อพัฒนาและตอยอดองคความรูจากการศึกษา  
 

13. นิยามศัพทเฉพาะ 

13.1 น้ําตน : ภาชนะที่ใชใสบรรจุน้ํา มีลักษณะอวนปุมบริเวณคอจะสูงข้ึนไป ดานขางจะ
เขียนลวดลายไวอยางสวยงาม คนพ้ืนเมืองเหนือเรียกภาชนะนี้วา "นํ้าตน"  

13.2 สลา : ไมใชภาษาไทย เปนคําภาษาพมา ไทยลานนารับมาใชสมัยพมาปกครอง 
สวนไทยถิ่นอื่นที่อยูในประเทศไทย ไมมีคํานี้ใชไทยถิ่นอื่นที่อยูนอกประเทศไทย ในความหมายของยุค
สมัยปจจุบันที่เราใช ๆ กันอยู คําวาสลาดูจะมีความหมายตางจากชางอยูบาง พูดคําวาสลาเรามักจะ
นึกถึงผูมีความรู มีทักษะ เปนพิเศษในเชิงชางนั้น ๆ อยาง สลาแปงเฮือน ชวนนึกไปถึงนายชางใหญ มี
ความรู มีความเช่ียวชาญเปนพิเศษ ในการแปงหอกอเฮือน สลาตีมีดก็ชวนนึกถึงผูสันทัดเชี่ยวชาญใน
การตีมีดเปนตน 
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บทที ่2 

เอกสารที่เกี่ยวของกับงานวิจัยและการทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาเรื่อง “การศึกษาน้ําตนลานนาสูการออกแบบภายในศูนยแสดงสินคาหัตถศิลป 
จังหวัดเชียงใหม” ผูศึกษาไดวางแนวทางการศึกษาและผลของการศึกษาที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
 

1. ลักษณะทั่วไปของจังหวัดเชียงใหม 

 
ภาพที ่1 แผนท่ีตั้งจังหวดัเชียงใหม 
ที่มา: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, แผนที่ตั้งจังหวัดเชียงใหม, เขาถึงเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2555, เขาถึง
ไดจาก http://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดเชยีงใหม 

 
ที่ตั้ง 
จังหวัดเชียงใหมตั้งอยู ณ ละติจูด 16 องศาเหนือ ลองติจูด 99 องศาตะวันออก สูงจาก

ระดับนํ้าทะเลประมาณ 310 เมตร สวนกวางจากทิศตะวันตกจรดทิศตะวันออกประมาณ 138 
กิโลเมตร สวนยาวจากทิศเหนือจรดทิศใตประมาณ 320 กิโลเมตร หางจากกรุงเทพมหานคร 696 
กิโลเมตร 

อาณาเขตติดตอ 
ทิศเหนือ ติดตอกับรัฐฉานของสหภาพพมา โดยมีดอยผีปนน้ําของดอยคํา ดอยปกกลา 

ดอยหลักแตง ดอยถํ้าปอง ดอยถวย ดอยผาวอก และดอยอางขางอันเปนสวนหนึ่งของทิวเขาแดนลาว 
เปนเสนกั้นอาณาเขต ทิศใต ติดตอกับอําเภอสามเงา อําเภอแมระมาด และอําเภอทาสองยาง (จังหวัด
ตาก) มีรองน้ําแมตื่นและดอยผีปนนํ้า ดอยเร่ียม ดอยหลวงเปนเสนกั้นอาณาเขต ทิศตะวันออก ติดตอ
กับอําเภอแมฟาหลวง อําเภอเมืองเชียงราย อําเภอแมสรวย อําเภอเวียงปาเปา (จังหวัดเชียงราย) 
อําเภอเมืองปาน อําเภอเมืองลําปาง (จังหวัดลําปาง) อําเภอบานธิ อําเภอเมืองลําพูน อําเภอปาซาง 
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อําเภอเวียงหนองลอง อําเภอบานโฮง และอําเภอล้ี (จังหวัดลําพูน) สวนที่ติดจังหวัดเชียงรายและ
ลําปางมีรองน้ําลึกของแมน้ํากก สันปนน้ําดอยซาง ดอยหลุมขาว ดอยแมวัวนอย ดอยวังผา และดอย
แมโตเปนเสนกั้นอาณาเขต สวนท่ีติดจังหวัดลําพูนมีดอยขุนหวยหละ ดอยชางสูง และรองน้ําแมปง
เปนเสนกั้นอาณาเขต ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอปาย อําเภอเมืองแมฮองสอน อําเภอขุนยวม 
อําเภอแมลานอย อําเภอแมสะเรียง และอําเภอสบเมย (จังหวัดแมฮองสอน) มีดอยผีปนน้ํา ดอยกิ่ว
แดง ดอยแปรเมือง ดอยแมยะ ดอยอังเกตุ ดอยแมสุรินทร ดอยขุนยวม ดอยหลวง และรองแมริด แม
ออย และดอยผีปนน้ําดอยขุนแมตื่นเปนเสนกั้นอาณาเขต 

จังหวัดเชียงใหมมีชายแดนติดตอกับประเทศพมา ใน 5 อําเภอ ไดแก อําเภอแมอาย 
อําเภอฝาง อําเภอเชียงดาว อําเภอเวียงแหง อําเภอไชยปราการ รวมระยะทางท้ังสิ้น 227 กิโลเมตร 
พื้นที่เขตแดนสวนใหญเปนปาเขา จึงไมสามารถปกหลักเขตแดนไดชัดเจน และเกิดปญหาเสนเขตแดน
ระหวางประเทศ 

ภูมิประเทศ 
จังหวัดเชียงใหมมีพื้นที่ 20,107.057 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 12,566,911 ไร มี

พื้นที่กวางใหญเปนอันดับที่  1 ของภาคเหนือ และเปนอันดับ 2 ของประเทศ รองจากจังหวัด
นครราชสีมา ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปมีสภาพพื้นที่เปนภูเขาและปาละเมาะ มีที่ราบอยูตอนกลาง
ตามสองฟากฝงแมนํ้าปง มีภูเขาที่สูงท่ีสุดในประเทศไทยคือ ดอยอินทนนท สูงประมาณ 2,565.3355 
เมตร อยูในเขตอําเภอจอมทอง นอกจากน้ียังมีดอยอื่นที่มีความสูงรองลงมาอีกหลายแหง เชน ดอยผา
หมปก สูง 2,285 เมตร ดอยหลวงเชียงดาว สูง 2,170 เมตร ดอยสุเทพ สูง 1,601 เมตร สภาพพ้ืนที่
แบงออกไดเปน 2 ลักษณะคือ พ้ืนที่ภูเขา สวนใหญอยูทางทิศเหนือ และทิศตะวันตกของจังหวัด คิด
เปนพื้นที่ประมาณรอยละ 80 ของพ้ืนที่จังหวัดเปนพื้นที่ปาตนน้ําลําธาร ไมเหมาะสมตอการเพาะปลูก 
พื้นที่ราบลุมนํ้าและที่ราบเชิงเขา กระจายอยูทั่วไประหวางหุบเขาทอดตัวในแนวเหนือ-ใต ไดแก ที่ราบ
ลุมน้ําปง ลุมน้ําฝาง ลุมน้ําแมงัด เปนพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณเหมาะสมตอการเกษตร สภาพภูมิ
ประเทศของจังหวัดเชียงใหมสวนใหญเปนภูเขา 

ภูมิอากาศ 
จังหวัดเชียงใหมมีสภาพอากาศคอนขางเย็นเกือบตลอดท้ังป มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งป 25.4 

องศาเซลเซียส โดยมีคาอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ีย 20.1 องศา
เซลเซียส มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 1,100-1,200 มิลลิเมตร สภาพภูมิอากาศจังหวัดเชียงใหมอยูภายใต
อิทธิพลมรสุม 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ แบงภูมิอากาศ
ออกไดเปน 3 ฤดู 
 

2. ความหมายและคุณคาของศิลปหัตถกรรม 

ความหมายของศิลปหัตถกรรม 
หัตถกรรม มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2493 ความวา 

“การทําดวยมือ การชาง” ซ่ึงเปนความหมายอยางกวางๆ ท้ังนี้ไดมีผูใหความหมายของหัตถกรรมไว
เพิ่มเติมอีก ดังนี้ 
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หัตถกรรม หมายถึง สิ่งที่สรางขึ้นดวยฝมือมนุษย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชประโยชนเปน
สําคัญ (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2532) 

หัตถกรรม หมายถึง งานท่ีใชฝมือในการดัดแปลงวัสดุที่มีอยูตามธรรมชาติมาเปน
เครื่องมือเครื่องใชในชีวิตประจําวัน หรือโอกาสพิเศษในครอบครัวและในสังคม (มโน พิสุทธิรัตนานนท
, 2539) 

จากความหมายดังกลาวงานหัตกรรมจึงหมายถึงงานฝมือตางๆ ไดแก งานจักสาร งานปน 
งานแกะสลัก งานถักทอ เปนตน ที่มีจุดประสงคเพื่อประโยชนในการใชสอยในชีวิตประจําวัน 

กระบวนการดัดแปลงวัสดุธรรมชาติในงานหัตถกรรมนั้นเปนงานประเภทที่ตองใชแรงมือ
ทําเปนสวนใหญ และอาจมีอุปกรณหรือเครื่องมือซ่ึงเรียกวา “เทคโนโลยี” เขามาชวย เชน กี่ทอผา 
เครื่องปนดาย แปนหมุนที่ใชในการขึ้นรูปทรงของเคร่ืองปนดินเผา เปนตน การทําหัตถกรรมผูทําตอง
มีความสนใจหรือมีความรักที่จะทํา มีความสามารถและฝมือ งานหัตถกรรมจึงไดชื่ออีกอยางหนึ่งวา 
“งานฝมือ” ผูที่ทําก็ไดชื่อวา “ชางฝมือ” ซ่ึงสวนมากจะไดจากการเรียนรูและความคุนเคยจากการทํา
กันภายในครอบครัวสืบตอกันมาหลายช่ัวอายุคน การสรางงานหัตถกรรมมักเปนไปตามเทคนิค วิธี
และรูปแบบท่ีถายทอดโดยผูรูซึ่งเปนรูปแบบตามแบบแผนประเพณีที่มีอยูในแตละกลุมชน 

สวนคําวา “ศิลปหัตถกรรม” ซึ่งหมายถึง สิ่งที่สรางขึ้นดวยฝมือมนุษยแสดงออกซึ่งความ
ชํานาญของผูสราง ตอบสนองประโยชนใชสอยและมีคุณคาทางความงามอยางแยกกันไมออก (สาวิตรี 
เจริญพงศ, 2537)  

“ศิลปหัตถกรรม” ในที่นี้จึงเปนคําที่บงชี้ระดับของงานหัตถกรรมที่สูงขึ้น อันเกิดจากการ
พัฒนารูปแบบใหสามารถตอบสนองประโยชนใชสอยไดอยางสมบูรณที่สุด ประกอบกับความชํานาญ
ในกรรมวิธีและฝมือทางเชิงชางท่ีสูงขึ้นในการสรางงานหัตถกรรมตางๆ สงผลใหงานหัตถกรรมน้ันๆมี
ความงดงามและมีคุณคาทางศิลปะ (Art) เปนการพัฒนาจากงานหัตถกรรม (Craft) ไปสูงาน 
“ศิลปหัตถกรรม” (Arts and Crafts) ทั้งนี้ศิลปะเขามาเกี่ยวของในแงของการเสริมสรางงาน
หัตถกรรมนั้นๆใหมีความสวยงามข้ึน โดยตั้งอยูบนพ้ืนฐานของประโยชนใชสอย ดังนั้น งาน
ศิลปหัตถกรรมจึงมีคุณคาดานประโยชนใชสอยและคุณคาดานความงามผสมผสานกันอยู 

“สินคาหัตถกรรม” โดยความหมายของคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาหัตถกรรมไทย 
กระทรวงอุตสาหกรรม หมายถึง สิ่งที่ตองใชฝมือในการประดิษฐและมีความงามทางศิลปะแฝงอยูโดย
อาจจะใชเครื่องจักร เคร่ืองมือ หรือเครื่องทุนแรงชวยใชการผลิตดวยก็ได 

จากความหมายขางตนนี้  จึงเปนการขยายขอบเขตของงานหัตถกรรมหรืองาน
ศิลปหัตถกรรมออกไปเมื่อตองกลายมาเปนสินคา เพื่อใหสอดคลองกับรูปแบบการผลิตที่เปลี่ยนแปลง
ไปในปจจุบันท่ีไมอาศัยเพียงสองมือและเครื่องมือพ้ืนฐานเทานั้นในการสรางงานหัตถกรรม แตได
นําเอาเคร่ืองจักร เครื่องทุนแรงหรือเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใชในบางข้ันตอนของกระบวนการผลิต
ดวย เพื่อใหสามารถผลิตไดในระบบอุตสาหกรรมหรือการผลิตแบบมวล (Mass Production) 

คุณคาของศิลปหัตถกรรม 
ศิลปหัตถกรรมนั้นมีความสําคัญเกี่ยวของกับการดํารงชีวิตของมนุษยตั้งแตเกิดจนตาย 

เนื่องจากชีวิตความเปนอยูของมนุษยจะตองสัมพันธเกี่ยวของกับส่ิงของ เคร่ืองมือ เครื่องใช ซึ่งเปน
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ประดิษฐกรรมท่ีมนุษยสรางขึ้นมาเพ่ือแกปญหาในการดํารงชีวิตตามสภาพแวดลอมตางๆ งาน
หัตถกรรมจึงเปนดังกระจกท่ีสะทอนใหเห็นวิถีชีวิตความเปนอยูของผูคนในแตละยุคสมัย เปนตัวบอก
เลา ประวัติศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและลักษณะทางวัฒนธรรมเปนการรวมเอาความรูทาง
วิทยาศาสตร ศาสนา ปรัชญา และสุนทรียศาสตรเขาไวดวยกันเปนหนึ่ง แสดงใหเห็นถึงความ
พากเพียรอุตสาหะและภูมิปญญาที่สืบทอดกันมา คุณคาของศิลปหัตถกรรมจึงแบงได ดังนี้ 

 1. คุณคาดานประโยชนใชสอย สรางขึ้นบนพ้ืนฐานของการดํารงชีวิตที่สนองตอบตอ
ความตองการเพื่อการอํานวยความสะดวกสบายทางกายภาพหรือเพื่อการแกปญหาในการดํารงชีวิต 

 2. คุณคาดานความเช่ือและคานิยม งานศิลปหัตถกรรมแตเดิมนั้นผูสรางและผูใช
เปนคนคนเดียวกันคือสรางเพื่อใชเอง การที่ผูสรางจะมีคานิยมและความเชื่อถือตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด 
อยางไรก็ยอมจะถายทอดสูงานที่ตนสรางดวยตามความรูสึกนึกคิดของตนเอง โดยมีแบบแผนของกลุม
วัฒนธรรมท่ีตนดํารงอยูเปนตัวหลอหลอมอีกทีหน่ึง งานศิลปหัตถกรรมจึงเปนตัวสะทอนความเช่ือและ
คานิยมของผูสรางหรือกลุมชนหน่ึงๆไดอยูในตัวของมันเอง 

 3. คุณคาดานประวัติศาสตรและโบราณคดี เนื่องจากงานศิลปหัตถกรรมเปนสิ่งที่
มนุษยสรางข้ึนอยางมีจุดประสงคและเปนสิ่งที่ทําสืบทอดกันมาแตอดีต งานศิลปหัตถกรรมจึงสามารถ
ถายทอดความเปนอดีตไดเปนอยางดีในฐานะเปนขอมูลหลักฐานท่ีเปนรูปธรรมทางประวัติศาสตรและ
โบราณคดี 

 4. คุณคาดานความเปนเอกลักษณของสังคมและวัฒนธรรม งานศิลปหัตถกรรม
เกิดขึ้นภายใตความแตกตางทางสภาพแวดลอม ฐานทรัพยากร ขนบธรรมเนียมประเพณี คติความเชื่อ
ทางศาสนาและภูมิปญญา ท่ีหลอมรวมจนเกิดเปนแบบแผนทางวัฒนธรรมเฉพาะกลุมขึ้นมาและ
เอกลักษณ ที่มีระบบคุณคาและแบบแผนการดําเนินชีวิตรวมกัน ภายใตเงื่อนไขดังกลาวงาน
ศิลปหัตถกรรมก็เปนไปในแนวทางเดียวกันนี้ ซึ่งยอมจะมีเอกลักษณเปนของตนเองทั้งโดยภาพรวม
ของวัฒนธรรมไทยและที่แตกตางออกไปเฉพาะกลุมวัฒนธรรมยอยในแตละทองถ่ินของประเทศ 

 5. คุณคาดานความงาม การสรางงานศิลปหัตถกรรมยอมประกอบขึ้นดวยความ
ตองการทางประโยชนใชสอยเปนหลักแตผูสรางก็ไดพิจารณาถึงรูปทรงที่เหมาะสมและความสวยงาม
นาใชสอยประกอบกันไปดวย ไดแสดงออกผานทางรูปทรง โครงสราง ลวดลาย วัสดุและฝมืออันวิจิตร
ประณีต 

 6. คุณคาดานเศรษฐกิจ ดวยการผลิตเปนสินคาและของท่ีระลึกจากการทองเที่ยว 
เปนตัวสรางงานสรางรายไดใหแกประชาชนและทองถ่ิน จนถึงสรางรายไดเขาสูประเทศในฐานะสินคา
สงออก 
 

3. แหลงสินคาหัตถกรรมในจังหวัดเชียงใหม 

เชียงใหมมีหัตถกรรมมากมายหลายอยาง มีทั้งที่คิดทําขึ้นเพ่ือใชงานในชีวิตประจําวัน 
และงานที่ประณีตบรรจงดวยฝมือเชิงชางอยางที่เรียกกันวา  หัตถศิลป เชน งานไมแกะสลัก ซ่ึงเปน
งานที่สรางขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชนตามโลกทัศนของ สังคมนั้น ๆ โดยข้ึนอยูในความ
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อุปถัมภของเจานาย สวนงานหัตถกรรมของชาวบานนั้นสรางขึ้นสนอง ความตองการของชาวบาน
โดยเฉพาะ เชน ผาทอ หมอดินเผา หรือเครื่องจักรสาน 

เน่ืองจากเชียงใหมเปนศูนยกลางของอาณาจักรลานนามาชานาน จึงมีงานศิลปหัตถกรรม
มากมาย ท้ังดานงานศิลปะและงานชาง อีกทั้งมีชางฝมือจากที่ตาง ๆ เปนจํานวนมากมาต้ังรกรากอยู
บริเวณรอบกําแพงเมือง งานฝมือดานตาง ๆ ของเชียงใหมจึงรุงเรืองและอยูในความอุปถัมภของ
เจานาย คุมหลวง เม่ือเจานายหมดอํานาจ งานชางฝมือก็ออนแอตามไปดวย 

ปจจุบัน งานดานหัตถกรรมของเชียงใหม บางแหงยังคงสรางขึ้นตามแบบเดิมในอดีต 
สวนใหญแมยังใชพื้นฐานของเทคนิคและวิธีการผลิตเกา แตไดปรับเปล่ียนและพัฒนาท้ังรูปแบบทาง
ศิลปะ กระบวนการผลิต และการจัดการใหเขากับกลไกตลาด เพ่ือตอบสนองความตองการของคนใน
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงงานดานหัตถกรรมของเชียงใหม ที่ยังคงเปนเอกลักษณและเปนที่นิยมมีอยู
หลายชนิด เชน เครื่องเงิน เครื่องเขิน ไมแกะสลัก ผาทอตีนจก ผาไหมสันกําแพง เคร่ืองปนดินเผา รม 
และกระดาษสา เปนตน 

 
ภาพท่ี 2 เครื่องเงิน 
ที่มา: cm-tourism, เครื่องเงินเชียงใหม, เขาถึงเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2555, เขาถึงไดจาก 
http://www.cmtourism.com/th/view-shop-22/วัวลายศิลป 

 
เครื่องเงิน 
สมัย พญาเม็งราย ไดมีการรวบรวมชางเงินมาจากแควนพุกามอังวะ แตภายหลังที่

เชียงใหมตกเปนของพมา ผูคนกระจัดกระจายไปอยูตามที่ตาง ๆ จนกระท่ังเชียงใหมเปนอิสระจาก
พมา พระยากาวิละจึงไดฟนฟูเชียงใหม พรอมทั้งรวบรวมชางฝมือมาที่เชียงใหมอีกครั้งหนึ่ง โดยจัดให
พักอาศัยอยูแถบริมกําแพงเมืองดานใน 

สําหรับกลุมชางเงินน้ัน ไดมาต้ังรกรากอยูใกลกับไทเขิน และต้ังชื่อหมูบานของตนวา "วัว
ลาย" หรือ "งัวลาย" ตามรัฐฉานที่ตนจากมา และการทําเครื่องเงินในระยะแรก ทําขึ้นเพื่อเปนสวยตาม
ความตองการของเจานาย ภายหลังที่เศรษฐกิจขยายตัวขึ้นและมีการติดตอคาขายกับชาติอื่น เชน 
พมา และชาวเขาเผาตาง ๆ เคร่ืองเงินจึงกลายเปนสินคาแลกเปล่ียน หรือซื้อขายกับสินคาจําเปนอื่น 
ๆ และสามัญชนเริ่มใชเครื่องเงินได ดวยเหตุที่เจานายเริ่มเปล่ียนไปใชเครื่องทองแทน  

เครื่อง เงินวัวลายนี้โบราณนิยมทํากันเพียงบางชนิด เชน สลุง (ภาชนะอยางขัน) พาน 
ถาด เช่ียนหมาก เปนตน แตภายหลังที่รัฐบาลไดรณรงคใช ขาราชการ ประชาชน แตงชุดไทย จึงไดมี
การทําเปนเครื่องประดับของสตรี เพ่ิมข้ึนจากรูปแบบเดิม 
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ภาพท่ี 3 เครื่องเขิน 
ที่มา: สยามไมแกะสลัก, เครื่องเขิน, เขาถึงเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2555, เขาถึงไดจาก
http://www.siamwoodcarving.com/thai-art-and-culture/266/ 

 
เครื่องเขิน 
ใน สมัยพระยากาวิละ ไทยเขินไดอพยพมาอยูบริเวณใกลกับวัดนันทาราม และบริเวณ

ประตูเชียงใหม เดิมชาวไทเขินไมเพียงแตทําเคร่ืองเขินเพ่ือใชในครัวเรือน หากยังใชแลกเปลี่ยนกับ
สินคาอื่นท่ีไมสามารถผลิตเองได  เชน เกลือ เคร่ืองปนดินเผา และยังใชเปนสวยแกเจานาย ท้ัง
เชียงใหมและเจาเชียงตุง 

เครื่อง เขินเปนภาชนะทําจากไมไผสาน เปนรูปทรงตาง ๆ ตามตองการ เคลือบดวยน้ํา
รักสีดํา ถาตองการสีแดง ทาเคลือบดวยชาด ซึ่งทางเชียงใหมเรียกวา สีหาง หากเปนของเจานายจะ
ประดับตกแตงดวยสีทองและเขียนลวดลายสวยงาม สวนของชาวบานมักเปนสีหาง ไมมีลวดลาย 

 
ภาพท่ี 4 ไมแกะสลัก 
ที่มา: Thai Ticket Major, ไมแกะสลักเชียงใหม, เขาถึงเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2555, เขาถึงไดจาก
http://www.thaiticketmajor.com/ขาวทองเที่ยว/บานถวาย-หมูบานหัตถกรรมไมแกะสลัก-1338-
en.html 

 
ไมแกะสลัก 
งาน แกะสลักในยุดกอนทําขึ้นเพื่องานในสถาบัน ศาสนา และสถาบันเจานายเปนสวน

ใหญ เชน คันทวย บานประตู หนาบัน และโครงสรางอื่น ๆ ของตัววิหาร หอพระไตรปฎก หอคํา ซ่ึง
นอกจากจะใชประดับตกแตง แลวยังสะทอนวิธีคิดและโลกทัศนของคนรวมสมัยอีกดวย 
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 เดิมแหลงทําไมแกะสลักของเชียงใหม อยูแถบ วัวลายประตูเชียงใหม และชาวบานจาก
หมูบานถวาย ไปฝกฝนจนสามารถทําไดดี จึงไดนํากลับมาทําที่บานถวาย ตําบลขุนคง อําเภอหางดง 
จนเปนที่นิยมของคนท่ัวไป 

 สินคาแกะสลักมีหลายอยาง ต้ังแตชิ้นเล็กอยางเชน ปากกา ดินสอท่ีทําจากกิ่งไม ชาง 
นก กบ ปลา และสัตวตาง ๆ ดอกไม จนถึงไมแกะสลักขนาดใหญ เชน นางไหว นางรํา ชาง ครกเกา
แกะสลัก โตะ ตู เตียง และท่ีเปนเอกลักษณของไมแกเสลักบานถวาย คือ พระยืนที่เลียนแบบของพมา 
ครุฑซึ่งตองใชฝมือ 

 
ภาพท่ี 5 ผาทอ 
ที่มา: ศูนยบริการขอมูลการคาการลงทุน จังหวัดเชียงใหม, ผาทอ, เขาถึงเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2555, 
เขาถึงไดจาก http://tisc.feu.ac.th/content.aspx?file_upload_id=2415 

 
ผาทอ 
ในลานนาและเชียงใหม แมจะทอผากันไดเกือบทุกครัวเรือน แตทุกทองที่ก็ไมสามารถ

ปลูกฝายได จะปลูกกันเฉพาะท่ีราบคอนขางแหงแลงเทานั้น เพ่ือนําไปแลกสินคาหรือขาว รวมท้ัง
นํามาทอเปนผาใชในชีวิตประจําวัน เชน ผาซิ่น ผาปูที่นอน ผาขาวมา ยาม หรือผาทอที่ใชทําบุญ เชน 
ทอและยอมผาสบง จีวร ตุง ผาหอคัมภีร 

 ผา ท่ีใชในชีวิตประจําวัน สวนใหญจะเปนผาพื้น ไมมีลวดลาย หรืออาจเปนลายงาย ๆ 
เชน ลายตาราง สวนการทอผาท่ีมีลวดลายสวยงาม สวนใหญเปนลายเฉพาะของกลุมคน เชน ลายน้ํา
ไหล ของไทล้ือ ซิ่นลัวะ ซ่ินยาง เปนตน ทําใหผาทอของเชียงใหมมีหลากหลาย จนยากท่ีจะกําหนดวา
ผาแบบใด ลายอยางไรเปนเอกลักษณที่แทจริงของเชียงใหม ปจจุบันผาทอของเชียงใหมที่เปนที่นิยมมี
อยูหลายแหง คือ ตีนจกแมแจม ผาทอบานไรไผงาม และผาไหมสันกําแพง เปนตน 

 
ภาพท่ี 6 เครื่องปนดินเผา 
ที่มา: Holiday Thai, เครื่องปนดินเผาบานเหมืองกุง, เขาถึงเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2555, เขาถึงได
จากhttp://www.holidaythai.com/Thailand-Attractions-46.htm 
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เครื่องปนดินเผา 
การผลิตเครื่องปนดินเผาของลานนาและเชียงใหม รุงเรืองมากในชวงพุทธศตวรรษที่ 21 

และผลิตโดยใชวิธีการที่ไมซับซอน และใชวัตถุดิบที่หาไดในทองถิ่น มีทั้งแบบไมเคลือบและแบบ
เคลือบ สําหรับสินคาเครื่องปนดินเผาท่ีขึ้นหนาขึ้นตาในอดีต ไดแก เครื่องถวยจากเตาสันกําแพง ท่ีมี
ลายสัญลักษณ คือ "ปลาคู" คลายกับเครื่องถวยสุโขทัย นอกจากน้ียังมีเครื่องถวยจากเตา เวียงกาหลง 
และในสันปาตองยังพบเศษเคร่ืองปนดินเผาแบบหริภุญไชย เปนอันมาก 

 หมอดินเผาที่ใชในครัวเรือนของชาวเชียงใหม ปจจุบันมีอยูหลายชนิด เชน หมอนึ่ง หมอ
แจง (เปนหมอทรงสูงใชตมน้ํา) หมอตอม (หมอใบเล็กใชตมหรือแกง) หมอตมยา หมอขาวพมา นํ้าตน 
(คนโท) โดยมีแหลงการผลิตอยูหลายแหง เชน บานกวน หารแกว บานเหมืองกุง และเคร่ืองถวยเตา
ขุนเส เปนตน 

 
ภาพท่ี 7 งานรมบอสราง 
ที่มา: ทองเที่ยวเชียงใหม, งานรมบอสราง, เขาถึงเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2555, เขาถึงไดจาก 
http://www.chiangmai.com/?p=552 

 
งานรมบอสราง 
รมบอสราง ไดมีการเริ่มทําขึ้นเมื่อ 100 ป มาแลว มีพระภิษณุจากสํานักวัดบอสราง ช่ือ

พระอินถา ไดเดินธุดงคไปถึงชายแดนพมา ไดพบกลดลักษณะแปลกคลายรม จึงเดินทางไปศึกษาวิชา
ทํารมท่ีพมา แลวกลับมาสอนวิชาที่บานบอสราง ซ่ึงจะใชไมบง (ไมไผ) หัวและตุม (จุกรม) ใชไมสัมเห็ด 
คันรมใชไมรวก เมื่อประกอบเปนรมแลว จึงใชยางตะโกเปนกาว แลวใชน้ํามันยางทาบนกระดาษสา 
กันแดด กันฝน ปจจุบันไดใชกระดาษจีน มีลวดลายพิมพจากโรงงาน และราคาถูกกวา แทนกระดาษ
สา คงใชแตกระดาษสารองชั้นแรกเทานั้น 

 
ภาพท่ี 8 กระดาษสา 
ที่มา: Thai Tambon, กระดาษสา, เขาถึงเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2555, เขาถึงไดจาก 
http://www.thaitambon.com/tambon/tcatampprodt.asp? 
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กระดาษสา 
การทํากระดาษสาที่เชียงใหม ทํากันมากท่ีหมูบานตนเปา ซ่ึงมีอายุการทํามาประมาณ 

100 ปมาแลว ต้ังแตครั้งที่พระอินถา นําวิชาทํารม และมีการดาษสาเปนสวนสําคัญ จากพมามาสอน
แกชาวบอสราง เดิมบานตนเปา มีตนปอสาในปามากมาย จึงทําใหชาวบานตนเปา ยึดอาชีพ ทําเยื่อ
กระดาษสาเปนอาชีพรองจากการทํานา และการทําอาชีพนี้จะทํากันในฤดูแลง เม่ือวางจากงานไรนา 
 

4. นํ้าตนหัตถศิลปลานนา จ.เชียงใหม 

 
ภาพท่ี 9 น้ําตนลานนา 
ที่มา: มือใหมหัวใจหัดโปร, น้ําตนลานนา, เขาถึงเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2555, เขาถึงไดจาก
http://www.fotobug.net/forum/ภาพถาย+ดวยฟลม+ในความทรงจําของผม-647-1-1.html 

 
ประวัติและวิถีชีวิตการทําน้ําตน 
น้ําตนที่มีการผลิตอยูในเชียงใหม วากันวา สืบทอดมาจากงานฝมือของชางชาวเงี้ยว หรือ 

ชาวไทยใหญ ดวยเหตุนี้ คนพ้ืนเมืองทั่วไปในลานนาจะเรียกน้ําตนนี้วา "น้ําตนเง้ียว"ภาชนะท่ีใชใส
บรรจุน้ํา มีลักษณะอวนปุมบริเวณคอจะสูงขึ้นไป ดานขางจะเขียนลวดลายไวอยางสวยงาม คน
พื้นเมืองเหนือเรียกภาชนะนี้วา "นํ้าตน" 

แตเดิมน้ําตนถือวาเปนงานศิลปหัตถกรรมท่ีเกี่ยวของอยูกับวิถีชีวิตของชาวลานนาเปน
อยางมาก จนอาจกลาวไดวา น้ําตนเปนเอกลักษณทางวัฒนธรรมอยางหน่ึงของชาวลานนา นํ้าตน
นอกจากจะใชเปนภาชนะบรรจุน้ําด่ืมแลว ยังเปนสวนหนึ่งของภาชนะใสดอกไมในแทนบูชาใน
พิธีกรรมทางศาสนา ตลอดจนเปนเคร่ืองประกอบยศของเจานายชั้นสูงอีกดวย 

น้ําตนดินเผาที่มีการผลิตเปนเครื่องใชอยูในดินแดนลานนานั้น คนเมืองเชียงใหมทั่วไปจะ
เรียกวา "น้ําตนเงี้ยว" เปนเพราะวากลุมคนที่ทําน้ําตนเหลานั้นเปนชาวเงี้ยวหรือไทยใหญ ซ่ึงมีแหลง
ผลิตอยูที่บานเหมืองกุง บานขุนแส ในเขตอําเภอหางดงและบานน้ําตนในเขตอําเภอสันปาตอง จังหวัด
เชียงใหม บรรพบุรุษของชาวบานในแถบน้ีแตเดิมถูกกวาดตอนและอพยพมาจากเมืองปุและเมืองสาด
ในเขตรัฐฉานของพมา โดยเฉพาะที่บานนํ้าตนนั้น ระบุไวอยางชัดเจนวา ถูกกวาดตอนมาในชวงสมัย
ของพระเจากาวิโรรสสุริยวงศ เจาผูครองนครเชียงใหมองคที่ 6 ระหวางป พ.ศ.2399 – 2413 จาก
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หลักฐานเอกสารที่พบในชวงเวลาของการฟนฟูลานนานั้น ไดปรากฏชื่อของเมืองปุและเมืองสาด ที่ถูก
กองทัพของเชียงใหมไปตีและกวาดตอนไพรพลมาไวที่เชียงใหม ตั้งแตเมื่อสมัยของพระเจากาวิละถึง 3 
คร้ังและคร้ังหลังสุดในสมัยของพระยาพุทธวงศไดขึ้นไปตีอีกครั้งหนึ่ง  ซ่ึงมีรายละเอียดปรากฏใน
ตํานานพื้นเมืองเชียงใหมอยางชัดเจนวา 

"ในปจุลศักราช 1200 น้ัน พระยาเชียงใหมไดทราบขาววา เจาฟาเงี้ยวเมืองนาย แตงคน
มาตั้งอยูในแขวงเมืองสาด เมืองตวน อันเปนดินแดนแวนแควนเมืองเชียงใหม พระยาเชียงใหมจึงแตง
ใหพระยาอุปราช พระยาราชวงศ พระยาเมืองแกว คุมกําลังลี้พลเมืองเชียงใหม 5,300 คน เปน
กองทัพหน่ึง ฝายเมืองลําพูนก็ใหเจาอุปราช เจานอยคําวงศ คุมกําลังเมืองลําพูน 900 คน ทัพหนึ่ง
ยกขึ้นไปตีตอนครัวเงี้ยวไทใหญที่มาต้ังอยูเมืองปุ เมืองสาด เมืองตวน น้ันลงมาส้ิน" กระทั่งปศักราช 
1201 เจาพระยาเชียงใหมและลําพูนไดมีหนังสือเพื่อกราบบังคมทูลพระกรุณาวา การท่ีไดกองทัพไปตี
เมืองปุ เมืองสาดและเมืองตวนนั้น ไดตอนเชลยชายหญิงมาเปนจํานวน 1,868 คน ปน 47 กระบอก
รวมทั้งมาและโคอีกจํานวน 261 ตัว จากน้ันจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ พระราชทานครัว
เชลยและโคมาไวสําหรับเมืองเชียงใหม 

ดังนั้นจึงสันนิษฐานวา กลุมชาวเงี้ยวที่ถูกกวาดตอนมาอยูที่บานนํ้าตน บานมะกายอนใน
เขตอําเภอสันปาตอง นาจะเปนกลุมชาวเงี้ยวรุนเดียวกับที่ถูกกวาดตอนมาในสมัยเจาพระยากาวิโรรส
สุริยวงศ แตการตรวจสอบทางเอกสารไมอาจยืนยันไดแนชัดวา กลุมชาวเงี้ยวในหมูบานเหมืองกุง 
บานขุนแส เขตอําเภอหางดงจะเปนเงี้ยวกลุมเดียวกันหรือไม แตจากหลักฐานแวดลอมก็ทําใหเชื่อได
วา กลุมเงี้ยวที่มีความรูในการปนน้ําตนนั้น ลวนเปนชาวเงี้ยวท่ีถูกกวาดตอนเขามาในชวงเวลาฟนฟู
เมืองเชียงใหมทั้งสิ้น 

บานเหมืองกุงเปนหมูบานเล็ก ๆ อยูไมไกลจากตัวเมืองเชียงใหมมากนัก เดินทางสะดวก
ตามถนนสายเชียงใหม-หางดงเพียง 6 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 10 นาที และยังเปน
ทางผานไปยังสถานท่ีทองเที่ยวสําคัญ เชน บานถวาย ดอยอินทนนท ทั้งยังอยูใกลแหลงทองเที่ยวใหม 
อาทิ เชียงใหมไนทซาฟารี ,พืชสวนโลก เปนตน 

บานเหมืองกุงไดรับเลือกจากพัฒนาชุมชน อ.หางดง และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
ใหเปนหมูบานโอท็อปเพื่อการทองเที่ยวเมื่อหลายปกอน เพราะเปนหมูบานผลิตเครื่องปนดินเผาที่มี
เรื่องราวประวัติศาสตร วิถีวัฒนธรรมท่ีสามารถรอยเรียงเชื่อมโยงไดอยางกลมกลืนกับการทองเที่ยว 

จากคําบอกเลาของผูอาวุโสในหมูบานเหมืองกุงที่ไดรับคาบอกเลาตอกันมาจากบรรพ
บุรุษที่มาตั้งรกรากอยูบานเหมืองกุง เปนคนไทยที่ถูกกวาดตอนมาจากเมืองปุ เมืองสาด รัฐเชียงตุง ซึ่ง
ปจจุบันอยูในเขตรัฐฉานประเทศพมา แตกอนหนาที่จะมาอยูในพมา บรรพบุรุษของที่นี่นาจะเคยอยูที่
แควนสิบสองปนนาทางตอนใตของจีนมากอน จึงคาดวาวิชาชีพดานชางเคร่ืองปนดินเผาของบาน
เหมืองกุงนาจะสืบทอดมาจากสิบสองปนนา โดยมีหัตถกรรมท่ีเปนมรดกชิ้นสําคัญคือ “นาตน” หรือ 
“คนโท” และ “หมอน้ํา” ท่ีเปนเอกลักษณทางวัฒนธรรมอยางหน่ึงของลานนา  ปจจุบันหมูบานแหงนี้
มีประชากรอยูอาศัย 135 ครัวเรือน ในอดีตเกือบทุกครัวเรือนมีอาชีพงานปนเปนหลัก แตเปนลักษณะ
ตางคนตางทาสงขายใหกับพอคาคนกลาง มายุคนี้มีครัวเรือนที่ทางานปนไมมากนัก เพราะชาวบาน
สวนหนึ่งเขาไปทางานรับจางในตัวเมือง แตเมื่อมีการต้ังกลุมหัตถกรรมเคร่ืองปนดินเผาบานเหมืองกุง
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ขึ้นเมื่อ 3 ปที่แลว ทาใหชาวบานเริ่มเห็นความสําคัญและรวมตัวกันมากข้ึน มีสมาชิกกลุมท้ังหมด 22 
ครัวเรือน ท่ียังคงทาอาชีพเครื่องปนดินเผาอยางจริง ๆ จัง ๆ โดยรายไดหลักของ หมูบานแหงนี้
ประมาณ 70 % มาจากงานปนจากซุมประตูทางเขาหมูบานถึงทายหมูบานมีระยะทางประมาณ 300 
เมตร ตลอดระยะทางจะไดเห็นชาวบานนั่งปนเคร่ืองปนดินเผากันอยูภายในตัวบาน ความโดดเดนของ 
เครื่องปนที่นี่อยูที่ความละเอียดและเรียบงาย เปนดีไซนที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ มีกรรมวิธีที่เรียบ
งายไมซับซอน และใชวัตถุดิบคือดินเหนียวในทองถิ่นและจากอําเภอรอบนอก มีรูปแบบที่สามารถใช
ประโยชนใน ชีวิตประจาวันได และมีราคาถูก เพราะเปนเคร่ืองปนดินเผาเน้ือดินธรรมดาไมเคลือบ 
และการเผาก็ยังใชเตา แบบโบราณท่ีตองใชฟนเปนวัตถุดิบหลัก อยางคนโทราคาเริ่มต้ังแตใบละ 12 
บาท สวนหมอนาใบละ 35 บาท นอกจากคนโทและหมอนาท่ีเปนหัตถกรรมชิ้นเอกของหมูบาน 
ปจจุบันชาวบานก็เริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ ไปในรูปแบบอ่ืน ๆ ตามคาส่ังซื้อของลูกคา เชน โคมไฟ 
กระถาง อางบัว แจกัน ฯลฯ 

ดวยเพราะเปนหมูบานเล็ก ๆ และสงบ นักทองเที่ยวจึงสามารถเดินดูความเปนอยูและ
งานหัตถกรรมของชาวบานไดอยางสะดวก จะแวะเขาไปชมงานปนบานไหนก็ไดชาวบานก็ยิ้มแยมและ
พรอมจะเลาเร่ืองราวใหฟงอยางเต็มใจ อนาคตทางกลุมฯ ไดเตรียมแผนพัฒนาไวหลายดาน 
โดยเฉพาะการจัดใหมีการสาธิตการปนหากนักทองเที่ยวสนใจอยากทดลองทา  พรอมกับจะมี
มัคคุเทศกหรือไกดในทองถิ่นเปนผูนําทางและบอกเลาเร่ืองราว  รวมถึงการหาโฮมสเตย เพ่ือให
นักทองเที่ยวไดสัมผัสวิถีชีวิตไดอยางเขาถึงมากข้ึน “นาตน” หรือ “คนโท” ขนาดใหญสูง 18 เมตร 
เสนผาศูนยกลาง 8 เมตร 85 เซนติเมตร ซ่ึง คาดวาจะเปนคนโทที่ใหญที่สุดในโลก ตั้งเดนตระหงาน
อยูปากทางเขาหมูบาน เปนจุดเดนที่เพิ่มแรงดึงดูดใหนักทองเที่ยวแวะเวียนมาเที่ยวชมอยางไมขาด
สาย 

การผลิตน้ําตนของชาวเงี้ยวในหมูบานตาง ๆ ที่สืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ โดยท่ัวไปมี
ลักษณะเปนเครื่องปนดินเผาท่ีใชอุณหภูมิในการเผาที่ไมสูงมากนัก เนื้อดินจะหยาบหนาและมีรูพรุน
คอนขางมาก ผิวจะมีการทาน้ําดินขนและขัดผิวใหมันเพื่อกันน้ําซึมออกมา อาจมีการประดับตกแตง
ผิวภายนอกภาชนะอยางสวยงามดวยลวดลายตาง ๆ ที่เกิดจาการขูดขีด, แกะลายหรือกดลาย รูปทรง
ของน้ําตนท่ีพบในลานนามีมากมายหลายรูปแบบซ่ึงแตละแหลงผลิตก็จะมีรายละเอียดทรวดทรงที่
ตางกันไป เทาท่ีพบมีอยูไมต่ํากวา 8 รูปแบบ เชน แบบทรงสูง, แบบคอคอดปากบาน, แบบนํ้าตนแม
วาง(สันปาตอง), แบบทรงอวน, แบบยาวกลีบมะเฟอง, แบบทรงขวดและแบบน้ําเตา เปนตน 
ผลิตภัณฑน้ําตนไมใชเปนของเคร่ืองใชอยางใหมที่เพิ่งเขามาสูลานนาพรอม  ๆ กับชาวเงี้ยว แต
เรื่องราวของนํ้าตนนั้นหากวาไดมีการศึกษาถึงพัฒนาการความเปนมาและรายละเอียดรูปทรงแลว  
นับวานาสนใจไมนอย เพราะน้ําตนเองก็จัดไดวาเปนงานศิลปหัตถกรรมที่มีลวดลายและรูปทรง
สวยงาม สะทอนใหเห็นถึงประวัติศาสตรจองมนุษยผูผลิตไดเปนอยางดี 

จักรพงษ คําบุญเรือง(2547) กลาววา ดวยเหตุนี้คุณคาของนํ้าตนจึงไมไดอยูที่การทํา
หนาที่บรรจุน้ําเทานั้น หากยังเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของชาวลานนาในอดีตที่เปนผูทําหนาที่ผลิตเทานั้น 
น้ําตนยังถือไดวาชวยเพ่ิมคุณคาของงานศิลปกรรมโบราณใหมีฐานะสูงขึ้นอีกดวย และ นฤนาท ศรี
วิเศษ(2546) ใหความเห็นวา การที่จะเรียกน้ําตนหรือคนโทที่ขัดมัน สีดํา ทรงสูง วา “นํ้าตนเงี้ยว” ให
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เปนสมบัติของคนเชียงใหมคงไมผิดนัก แมวาคนโทนํ้าลานนาในวันนี้จะเปล่ียนไปจากอดีต ชื่อเรียก
ขานก็เหลือเพียง “นํ้าตน” 

การทํา “นํ้าตน”  เปนอาชีพดั้งเดิมท่ีเกือบสูญหายไป ของชุมชนบานนํ้าตน อําเภอแม
วาง “น้ําตน”  หรือที่ภาคกลางเรียกวา คนโทใสน้ํา  ถือเปนปราชญแหงภูมิปญญาเกี่ยวกับ เปนงาน
ศิลปหัตถกรรมพ้ืนบานที่ถือวาเปนเอกลักษณทางวัฒนธรรมของชาวลานนา  เพราะไมเพียงแตเปน
ภาชนะใสน้ําที่เคยพบเห็นตามบานเรือนตอนรับผูมาเยือนเทานั้น นํ้าตนยังบงบอกถึงความเลอคาของ
งานประติมากรรม จิตรกรรม ท่ีสลาแตละทานไดรังสรรคผลงานอยางวิจิตรบรรจง ดานประโยชนใช
สอยน้ําตนใชสําหรับใสน้ําไวใชดื่มบนเรือนและใชรับแขก นอกจากน้ี น้ําตนยังใชสําหรับใสน้ําไวบนหอ
เจาทรง หอผีปูยาดวย สวนความเชื่อเกี่ยวกับน้ําตน เชื่อวาน้ําตนเปนของสูงจึงใชสําหรับใสน้ําใน
พิธีกรรมตาง ๆ หรือกิจกรรมที่มีเกียรติ เชน ตอนรับแขก ต้ังไวบนหอผีหอเจาทรง เวลาฟอนผีก็ใชน้ํา
ตนสําหรับใสน้ําเพื่อบวงสรวง เซนไหวผี เปนตน 

ปจจุบันเรื่องราวของการทํา “นํ้าตน”  นายสมทรัพย  ศรีสุวรรณ  ครูภูมิปญญา หรือส
ลาน้ําตน หน่ึงใน สลาชุมชนบานน้ําตน ไดเก็บสะสมนํ้าตนโบราณรูปทรงตาง ๆ จาก อาณาจักร
ลานนา  ในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือ และดินแดนใกลเคียง  ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนที่รัฐฉาน, เชียงตุง, 12 
ปนนา และหลวงพระบาง   ซ่ึงในปจจุบันถูกเก็บแสดงไวที่บานของ “สลาแดง” วิธีการเลาเรื่องหรือ
ถายทอดนั้น เปนเพียงการบอกเลาจากสลาแดง  ยังไมมีการจัดแสดงและการนําเสนออยางเปนระบบ
ตามหลักการจัดแสดงนิทรรศการ และอาคารไมสามารถรองรับนักทองเทียวจํานวนมาก 

ประเภทของนํ้าตน แบงออกเปน 3 ประเภทใหญๆ ดังนี้ 
1. น้ําตนหลวง เปนน้ําตนขนาดใหญใสน้ําไดคร้ังละมากๆ ใชสําหรับใสน้ําไปไรนา บน

ไหลภาชนะนํ้าตนหลวงมีหูรอยติดอยู  2 หรือ 4 ขาง เพ่ือรอยเชือกไวสําหรับสะพายไปไรนา เน้ือ
ภาชนะเปนเนื้อหนาและหยาบ ผิวภาชนะเปนสีแดงอมชมพู บริเวณลําตัวภาชนะพองออกโดยรอบ 
สวนที่ฐานเปนลักษณะกนตัด ตกแตงลวดลายดวยการขูดขีด 

 
ภาพท่ี 10 น้ําตนแบบมีสายสะพาย 
ที่มา: เชียงใหมนิวส, น้ําตนงานฝมือชาวเงี้ยว, เขาถึงเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2555, เขาถึงไดจาก
http://www.chiangmainews.co.th/page/?p=212983 
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 2. นํ้าตนขนาดกลาง เปนน้ําตนที่ใชงานกันทั่วไปในวงอาหารและการตอนรับแขก 

 
ภาพท่ี 11 น้ําตนขนาดกลาง 
ที่มา: Bloggang, สี่คนสุดทายชางปนน้ําตน(คนโทโบราณลานนา), เขาถึงเมื่อ 25 พฤศจิกายน 
2555, เขาถึงไดจาก http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=abird&month=01-06-
2010&group=12&gblog=166  

  
 3. น้ําตนหนอย(เล็ก) นิยมใสน้ําต้ังไวบนหิ้งบูชาตางๆ ลักษณะรูปทรงประเภทนี้

สะดวกตอการเคลื่อนยายในการใชงาน 

 
ภาพท่ี 12 นํ้าตนหนอย(เล็ก) 
ที่มา: Bloggang, สี่คนสุดทายชางปนน้ําตน(คนโทโบราณลานนา), เขาถึงเมื่อ 25 พฤศจิกายน 
2555, เขาถึงไดจาก http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=abird&month=01-06-
2010&group=12&gblog=166 
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วัตถุในการผลิต 
น้ําตนหรือที่ภาคกลางเรียกวาคนโทใสน้ํา เปนงานศิลปะหัตถกรมพื้นบานที่ถือวาเปน

เอกลักษณทางวัฒนธรรมของชาวลานนา เพราะไมเพียงเปนภาชนะใสน้ํา แตยังบงบอกถึงความเลอคา
ของงานประติมากรรม จิตรกรรม ท่ีสลาแตละทานไดรังสรรคผลงานอยางวิจิตรบรรจง (สลาแดง ศรี
สุพรรณ, 2555) ขั้นตอนและวิธีการผลิตมี ดังนี้ 

1. กอนจะเริ่มนําดินมาใชปน ตองคลุกกับดินที่เปนฝุนเพื่อใหดินหมักนั้นเหมาะกับการใช
ปนมากท่ีสุด แลวจึงนํา ดินไปทุบไปมา คลึงดินไปมาสักพักหนึ่ง 

2. การเริ่มตนปน ใชดินมาทุบเปนกอนและใชมือกดไปมา ปนเปนรูปทรงแบบคราวๆ
กอน เพ่ือขึ้นรูปในสวนของฐานกอน 

3. การปนข้ึนรูปตกแตงนั้น มือ น้ิวมือ ถือเปนสวนสําคัญทีเดียวในการตกแตงดิน การปน
หมุนแปนไมใหหมุนไป โดยรอบ สวนมืออีกขางหนึ่งใชจับอุปกรณที่เรียกวาไมกลึงและไมฉากทําใน
รูปแบบเหมือนการกลึง สวนการขึ้น รูปชั้นตอๆไป จะใชดินปนเปนเสนกลมๆยาวๆ มาวางทับโดยรอบ 
แลวก็ขึ้นรูปเปนช้ันๆไป 

4. นําไมกลึงและไมฉากที่เปนไมดามยาว ปลายดานหน่ึงมีรูปแบบหลายรูปทรง เพื่อใชใน
การตกแตงท้ังสวนดานนอก และดานใน โดยการตกแตงวิธีนี้เหมือนลักษณะการกลึงเพื่อตกแตงผิว
ดานนอกใหเรียบ ใหเปนตามแบบรูปทรงที่ทําการออกแบบไว 

5. แปรงและนํ้า ใชแปรงจุมน้ําแลวนําไปทาใหดินนิ่มขึ้น ในสวนที่จะตกแตงขึ้นรูป 
6. เมื่อทําเสร็จแลว นําเขาเตาเผา จากน้ันนําไปตกแตงสีลวดลาย หรือนําไปลงรักปดทอง 

ออกมาเปนน้ําตนเพื่อนํามาใชงานหรือนําไปตั้งโชวเปนของประดับ 
ขั้นตอนการลงรักปดทอง 
1. การเตรียมพื้น สําหรับงานเขียนน้ํายาปดทองรถน้ํา ทารักน้ําเกลี้ยงลงบนพื้นผิวที่

ตองการ ทาพื้นแตเพียงบางๆ ทาใหทั่วและใหบางเสมอกัน แลวบมรักที่ทาพื้นไวใหแหง  
2. การลงสมุก หรือ ทาสมุกลงพื้นอีกชั้นหนึ่ง ตามอยางโบราณวิธี ใชผงถานใบตองแหง 

หรือผงดินสอพอง กับรัก นํ้าเกลี้ยง ผสมเขาดวยกันกวนใหเหนียวพอสมควร นํามาทาลงบนพื้นซึ่งทา
รักน้ําเกลี้ยงเตรียมไวแลวนั้น เม่ือทาสมุก หรือลงพื้นดวยสมุกเต็มหนาพื้น และกวดผิวใหเรียบเสมอกัน
แลว จึงบมสมุกใหแหงโดยใชเวลา 2-3 วัน 

3. นําเอาพื้นซ่ึงทาสมุก และบมแหงแลวมาขัดปรับหนาสมุก ใหเรียบเสมอกันดี จึงชะลาง
ผิวพื้นใหหมดจดและสะอาดแลวผึ่งใหแหง 

4. การลงรัก หรือ ทารักน้ําเกลี้ยงลงเปนพื้นใหทั่วหนาพื้น และเสมอกัน กวดหนารักให
เรียบเกลี้ยง จึงบมรักซึ่งทาลงเปนพื้นนี้ใหแหง แลวนําพื้นนี้กลับมาทารักน้ําเกลี้ยงทับอีกสองครั้งโดย
ตองบมใหแหงสนิทเสียกอน แตละครั้ง 

5. การปอกหนารัก งานข้ันนี้เปนการนําเอาพื้น ซ่ึงทา หรือ ลงรักน้ําเกลี้ยงไวถึงสามขั้น
นั้นมาขัด ปอกหนารักดวยหินฟองน้ํา ขัดปอกผิวรักซึ่งทาไวใหเรียบเกลี้ยง จึงชะลางใหหมดคราบข้ีรัก 
และ สะอาด จึงเช็ดน้ํา แลวผึ่งใหแหง 
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6. นําเอาพื้นที่ไดปอกหนารักเรียบรอยแลว มาทาหรือลงรักน้ําเกลี้ยงดวยแปรงจีน ให
หนาข้ึนพอสมควร และ ตองใหเสมอกันทั่วพ้ืน จึงบมรักใหแหงสนิท 

7. ปอกผิว และ เก็บรอย โดยการนําเอาพื้นซ่ึงทารักบมรักแหงสนิทแลวปอกผิว ดวยการ
ใชผง ถานไม ผสมนํ้าเล็กนอยขัดแตเบาๆ มือ ชะลางคราบข้ีรักออกใหหมด และ สะอาด เช็ด และ ผ่ึง
ใหแหงจึงทําการเก็บรอยตอไปจนไมมีรอยเปนตําหนิ จึงชะลางทําความสะอาด และ ผ่ึงใหแหง 

8. เปนข้ันตอนทายสุด คือ "การเช็ดรักชักเงา" ดวยการใชสําลีปนเปนกอนกลมขนาด
เล็กๆ หรือ จะใชสําลีหอดวยผาเน้ือนุมๆ ทําเปนลูกประคบขนาดเล็ก แตะรักน้ําเกลี้ยงเล็กนอย เช็ดถู
แตบางๆ ใหทั่วผิวหนา พื้น จึงบมใหแหงประมาณ 1 คืน เปนสําเร็จการเตรียมพื้น สําหรับงานเขียน
น้ํายาปดทองรดน้ํา 

การราง และ ทําแบบโรยเพ่ือถายแบบ เปนงานข้ันเตรียมการข้ันที่สอง คือ การรางแบบ
ลวดลายหรือ รูปภาพ ข้ึนตามความคิด และ วัตถุประสงคที่จะทําใหปรากฏเปนลาย เปนภาพที่ชัดเจน 
ถูกตอง และ สวยงามมีคุณคาแก งานเขียนที่จะเปนผลสําเร็จตอไป 

งานเขียนน้ํายาปดทองรดน้ํานี้ ชางเขียนไมสูนิยมเขียนรางลวดลาย หรือ รูปภาพลงบน
พื้นรัก ซึ่งไดเตรียมขึ้นไว เปนอยางดีแลวนั้น แตจะเขียนรางแบบลวดลาย หรือ รูปภาพขนาดเทาจริง 
ลงบนแผนกระดาษขนาดเทากับพื้นที่ๆ จะเขียนน้ํายารดนํ้าปดทอง เรียกวา “แบบราง” การเขียนราง
เสน ขึ้นเปนลวดลาย เปนรูปภาพตามอยางโบราณวิธีนี้ เรียกวา “ผูกลาย” และ “ผูกภาพ” 

เมื่อจัดทําแบบรางขึ้นสําหรับเปนแบบ เพื่อเขียนน้ํายาปดทองรดนํ้าสําเร็จแลว ก็จัดทํา 
“แบบโรย” เพ่ือถายแบบราง ลงบนพ้ืนซ่ึงจะไดทําการเขียนน้ํายาตอไป การทําแบบโรยน้ีก็คือ ใช
กระดาษ หรือ รูปภาพไวนั้นนํามาปรุดวยเข็ม ใหเปนรูเล็กๆ ตอเนื่องกันไปบนเสนราง บนกระดาษ
แบบราง ปรุตามเสนรางไปจนครบถวนทุกเสน เปนเสร็จการเตรียม แบบโรยท่ีจะไดใชถายแบบ
ลวดลาย หรือ รูปภาพลงบนพื้นซึ่งเตรียมไวแลว 

การคุมน้ํายาหรดาน หรือ การผสมนํ้ายาหรดาน มีสิ่งประกอบรวมกัน คือ ผงหรดาน นํ้า
ยางมะขวิด และ นํ้าตมฝกสมปอย นําสามส่ิงนี้ใสโกรงดิน ตามสวนที่ตองการ กวนใหเขากันเปนอยาง
ดี จึงใสน้ํามะนาวลงผสมเล็กนอย ก็จะไดน้ํายาหรดาน พรอมที่จะใชเขียนลงบนพ้ืนตอไป 

การเขียนน้ํายาหรดาน เปนงานข้ันปฏิบัติการเขียน ใหเกิดเปนลวดลาย หรือ รูปภาพขึ้น
บนพื้น ซึ่งไดทารักไว เร่ิมตนดวยการนําแบบโรย มาวางทาบทับใหแนบสนิทกับพ้ืนซ่ึง ไดผานการ
เตรียมทารักมาเปนอยางดี แลว จัดการตรึงแบบโรยอยาใหเคล่ือน หรือ เลื่อนไปมาได ใชลูกประคบ 
ซึ่งหอผงดินสอพอง วางลงบนหนาแบบโรย ใหทั่ว ผงดินสอพองจะรอดออกจากหอผา ผานรูซึ่งปรุบน
แบบโรยลงไปติดอยูบนพื้นรัก ที่ขางใตแบบโรย เมื่อทําใหผงดินสอพอง โรยตัวผานแบบโรยลงไปติดที่
พื้นรักท่ัวแผนแลว ยกแบบโรยขึ้น จากพ้ืนรักก็จะเห็นผงดินสอพองติดบนพื้นสีดํา เปนจุดๆ เรียงกัน
แทนเสนรางเหมือนกับแบบ ซ่ึงรางขึ้นเปนลายเสน เรียกวา การถายแบบ หรือ การโรยแบบ แลวจึง
จับการเขียนน้ํายาหรดานตอไป 

การเขียนน้ํายาหรดาน ตองใชสะพานรองมือ วางพาดใหมือลอยอยูเหนือพื้นที่จะเขียน 
เพื่อรองรับมือขณะเขียน นํ้ายามิฉะนั้นอาจเผลอไปถูกเสนราง ท่ีโรยแบบไวลบเลือน กับปองกันมิให
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เหง่ือ ไปถูกสวนท่ีเขียนน้ํายาหรดานไวแลว ซึ่งจะทําใหน้ํายาชื้น หลุดถอนออกมาเสียกอน ในขณะ
เขียนน้ํายาสวนอื่นที่ยังไมแลว หรือ อาจเปนเหตุน้ํายาหลุดถอน ในตอนท่ีเช็ดรักเพื่อปดทองตอไปได 

งานเขียนนํ้ายาหรดาน ทําดวยการใชพูกันขนาดเล็ก ขนพูกันยาวเปนพิเศษ จุมน้ํายาหร
ดานพอประมาณ เขียนลากเสนทับไปบนเสนราง ที่เปนเสนจุดไขปลา ที่เกิดจากผงดินสอพองท่ีไดโรย
ไว ภาษาชางเรียกวา “ถมเสน” หรือ “ทับเสน” เม่ือเขียนนํ้ายาหรดาน ทับเสนรางครบถวนแลว จึงใช
พูกันดอกเขื่องขึ้นเล็กนอย จุมน้ํายาหรดานเขียนระบายลงในชองไฟ ระหวางลวดลาย หรือ ระหวาง
รูปภาพ ในสวนที่ตองการใหเปนพื้นสีดํา ภาษาชางเรียกวา “ถมพื้น” หรือ “ลวงพื้น” 

เมื่อไดทําการเขียนน้ํายาหรดาน ลงบนพื้นรักเสร็จครบถวนตรงตามแบบราง หรือ แบบ
โรยแลว ผึ่งใหน้ํายาแหง สักระยะเวลาหนึ่ง เสนแสดงรายละเอียดของลวดลาย หรือ รูปภาพตางๆ 
รวมทั้งพื้นที่เปนชองไฟ จะปรากฏเปนสีเหลืองออนๆ คือ สีของนํ้ายาหรดานนั่นเอง พรอมกันก็จะเห็น
ลวดลาย หรือ รูปภาพเปนสีดํา คือ สีพื้นรักเดิม ซ่ึงมิไดเขียน หรือ ระบายนํ้ายาถม หรือ ปดเอาไว ซึ่ง
ภายหลังจะกลายเปนสีทอง เม่ือผานข้ันตอนตอไป 

งานปฏิบัติการข้ันตอไป เปนการ “เช็ดรัก” เพื่อปดทองคําเปลว ทําใหเกิดเปนลวดลาย 
หรือ รูปภาพตางๆ การเช็ดรักนี้ตองใช “รักเช็ด” หรือ “รักเคี่ยว”คือ รักน้ําเกลี้ยง นํามาใสภาชนะตั้ง
ไฟออนๆ เค่ียวเพื่อขับนํ้า ซึ่งเจืออยูตามธรรมชาติในรักน้ําเกลี้ยง ใหระเหยออก และ ยางรักนั้นงวดตัว
มีความเหนียวขึ้น รักน้ําเกลี้ยง ซ่ึงผานการเคี่ยวไดที่แลวนี้ เรียกวา “รักเช็ด” สําหรับทาพื้นโดยเฉพาะ 
เพื่อปดทองคําเปลว งานเช็ดรัก ทําดวยการใชสําลีปนเปนกอนกลมเล็กๆ แตะรักเช็ดแตนอย ทาถูลง
บนผิวพื้นซึ่งไดเขียนน้ํายาหรดานไว และ น้ํายาแหงสนิทดีแลว แตเพียงบางๆ ทาใหทั่วพื้นที่ แลวใช
สําลีปนกอนเชนเดียวกัน เช็ดรักที่ทาไวนี้เพื่อ “ถอน” คือเช็ดรักออกเสียบาง ใหเหลือรักเช็ดติดไว
เพียงบางๆ จึงจะปดทองคําเปลวไดงามดี นําทองคําเปลวมาปดลงบนพื้น ที่ไดเช็ดรักไวใหเต็มท่ัวพื้นท่ี
ทั้งหมด การปดทองคําเปลวน้ี อาจใชแปรงจีนชวยในการ “กวดทอง” หรือ กด หรือ ลูบแผน
ทองคําเปลวใหแนบติดกับพื้นที่ได เช็ดรักไวใหสนิท 

 
ภาพท่ี 13 รูปแบบลายลงรักปดทอง 
ที่มา: เกศศิริ, น้ําตน-ตนน้ําใจ, เขาถึงเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2555, เขาถึงไดจาก
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=623359 
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การเผยแพรและการอนุรักษ 
มีการสอนใหลูกหลานภายในหมูบานไดทาการฝกทา ฝกคิดลายใหม ๆ และหมูบาน

เหมืองกุงยังสอนการปนข้ันพื้นฐานใหกับนักทองเที่ยวที่ไดมาเยี่ยมชม เพ่ือเปนการเผยแพรและ
อนุรักษศิลปะดานหัตถกรรมสืบตอไป 

การนําภูมิปญญาไทยมาบูรณาการ 
เปนงานหัตถกรรมพื้นบานประเภทหนึ่ง ท่ีมีพัฒนาการมาเปนเวลานานหลายรอยป เปน

การสืบทอดจากบรรพบุรุษ สวนใหญชางปนจะเปนผูหญิงมากกวาผูชาย เปนลักษณะจากแมไปสูลูก
สาว และจะเปนชางปนดินเผาท่ีเปนเคร่ืองใชในครัวเรือน เชน หมอตอม หมอนา หมอสาว หมอนึ่ง 
หมอนาปวย หมอตม หมอแกงแลว หมอตมเหลา นาตน หมอนาดอก กระถางตนไม สวนผูชายนั้นจะ
มีหนาท่ีหลักในการนาสูตลาด ดังนั้นลักษณะของหมอดินที่นิยมทากันต้ังแตอดีตจอนปจจุบันนั้น 
เปนไปตามวัฒนธรรม การบริโภคของพ้ืนบานในภาคเหนือ ซ่ึงนิยมการบริโภคขางเหนียวเปนอาหาร
หลัก การบริโภคนาจากหมอนาหรือนาตน รวมท้ังการเก็บนาไวดื่มใสไวในหมอนาหรือนาตนเชนกัน 
ซึ่งแตกตางไปจากภาคกลางซึ่งจะใสไวในโองหรือตุม อันเปนผลทําใหเกิดหัตถกรรมเคร่ืองปนดินเผา 
ประเภทวัฒนธรรมการบริโภคมาชานาน 

น้ําตนในวิถีชีวิตของชาวลานนา 
การท่ีชาวลานนามีการผลิตน้ําตน ตลอดจนมีการติดตอซื้อขายแลกเปล่ียนภาชนะโดย

แลกจากสิ่งของสูสิ่งของเน่ืองจากสภาพท่ีอยู วัสดุ หรือทรัพยากร รวมถึงความชํานาญในแตละชุมชน
ที่ตางกัน จนถึงการแลกเปลี่ยนดวยเงินตรา เนื่องดวยจุดมุงหมายเพื่อนําไปใชงานในชีวิตประจําวัน 
และเมื่อน้ําตนเขาไปเก่ียวพันกับกิจกรรมในวิถีชีวิตของชาวลานนา ความสําคัญของน้ําตนจึงไมไดอยูที่
การใสน้ําดื่มเพียงอยางเดียว ผูศึกษาจึงไดแบงความสัมพันธและความเกี่ยวของของนํ้าตน ทั้งจาก
วัฒนธรรม ประเพณี และในชีวิตประจําวันของชาวลานนาได ดังนี้ 

1. ใชในการบริโภคในครัวเรือน 
น้ําตนที่ใชในชีวิตประจําวันนั้น จุดประสงคหลักมีไวใสน้ําเพื่อใชในการบริโภคใน

ครัวเรือน ซ่ึงเหมาะแกการใชดื่ม และความสะดวกในการเคลื่อนยาย โดยใชในการรับรองแขก ซึ่งการ
รับรองแขกของชาวลานนานั้นเปนประเพณีที่มีมาแตดั้งเดิม ดังหลักฐานของนักโบราณคดีและนัก
คนควาทางภาษาและประวัติศาสตรที่ทํากันในประเทศจีน เชน คณะสํารวจ The National 
Research Institute of History ,J.G.Anderson และนายลิขิต ฮุนตระกูล ไดศึกษาถึงมนุษยในสาย
พันธุอินโดนีเซีย ซ่ึงรวมถึงสายวัฒนธรรมไทย ไดแสดงความคิดเห็นอยางสอดคลองกันที่วา ลักษณะ
ของวัฒนธรรมในสายวัฒนธรรมไทยที่เดนชัดไวประการหน่ึง ดังนี้ “...การรับรองแขกถือเปนลักษณะ
พิเศษท่ีแตกตางจากกับวัฒนธรรมสายอื่นมาก วัฒนธรรมสายไทยนี้ตอนรับแขกอยางดีเยี่ยม คือ 
ตอนรับดวยขาวปลาอาหาร เน่ืองจากความบริบูรณทางกสิกรรมนั่นเอง...” 

วัฒนธรรมการตอนรับแขกทางสายวัฒนธรรมไทยนี้ ไดรับการสืบทอดกันตอมาจนอยูใน
อุปนิสัยของไทยทุกเผาพันธุ รวมท้ังชาวไทยโยนกหรือชาวลานนานี้ดวย และในกรณีการตอนรับแขก
ของชาวลานนา ก็ไดแบงออกตามลักษณะตางๆ ได ดังนี้ 
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การรับรองแขกนอกเวลาอาหาร 
“เจิญขึ้นนั่งบนเต๋ิน ก๋ินน้ํากอนเจา...” (พิบูลยศักดิ์ ละครพล,2521) คําเชื้อเชิญในการ

ตอนรับแขกน้ีดูจะเปนประโยคท่ีลางเลือนไปจากสังคมในปจจุบัน เมื่อแขกหรือผูมาเยือนไดนั่งบนเต๋ิน
ที่เปนท่ีรับแขกในเรือนลานนา เจาของก็จะยกน้ําตนบรรจุน้ําด่ืมที่เย็นชื่นใจออกมาพรอมกับพาน
หมากพลู เม่ียงและบุหรี่ขี้โย เพื่อตอนรับแขกที่มาเยือนขนถึงบาน เปนประเพณีที่สรางความ
ประทับใจใหแกแขกบานแขกเมืองที่มา ดังจะเห็นไดจากบันทึกของชาวตางประเทศทานหนึ่ง คือ 
คารล บล็อก ท่ีพูดถึงการตองรับของโอรสองครองของเจาเมืองลําปาง เม่ือ พ.ศ.2424 วา “...เจาได
ออกมาตอรับ....และเชิญใหขาพเจานั่งพัก พอน่ังลงก็มีผูหญิงสองคน คนหน่ึงเจาบอกวาเปนนองสาว 
ยกเชี่ยนหมกออกมา 2 ท่ี พรอมทั้งกระโถนและเครื่องประกอบอื่นๆเขามา...เชี่ยนหมากทองนั้นยกมา
ตั้งไวขางขาพเจา สวนเชี่ยนหมากเงินไปตั้งไวขางเจา ตอจากนั้นเธอก็ไปยกขันเงินมา 2 ใบและคนโท
(น้ําตน)ใสน้ําอีก 2 ใบ...” (เสถียร พันธรังสี ,2505) 

นอกจากการรับรองแขกของชนช้ันเจานายแลว ยังจะพบเห็นการรับรองแขกในรูปแบบ
เดียวกันนี้ในสามัญชนอีกดวย “...เม่ือเขกไปบานของเขา เขาก็จะปูเสื่อแลวเชิญนั่งที่เติ๋น แลวยกเอา
น้ําตน เชี่ยนหมาก โถเม่ียง พานบุหรี่ กระโถน ออกมาตอนรับ ตอจากน้ันก็จะนั่งสนทนากัน...” (สงวน 
โชติสุขรัตน ,2512) 

การรับแขกในเวลาอาหาร 
การรับแขกในเวลาอาหารของชาวลานนานั้นจะจัดสํารับอาหารแบบที่เรียกวา “สะโตก” 

หรือ “ขันโตก” ซึ่งใชอยูในชีวิตประจําวันของชาวลานนาอยูแลว โดยเฉพาะในอดีต ซึ่งถือวาเปนการ
จัดสํารับอาหารแบบพ้ืนเมืองของชาวลานนา 

การจัดสํารับแบบขันโตกน้ีเปนความสะดวกในการจัดเก็บอาหารและดูเปนศิลปะในการ
บริโภคอาหารท่ีนาประทับใจของชาวลานนา ภาชนะสําคัญท่ีใชรองสํารับอาหารตางๆน้ัน ไดแก ตัว
โตก ความสูงของโตกน้ันจะเหมาะพอดีกับลักษณะทานั่งของผูบริโภค และบนโตกจะมีการจัดเรียง
อาหารพื้นเมืองที่อยูกับความตองการของผูบริโภค และส่ิงที่ขาดไมไดสําหรับจากจัดขันโตกก็คือกอง
ขาวนึ่งและนํ้าตน 

2. น้ําตนในงานบุญและงานประเพณี 
ประเพณีของชาวลานนามีอยูมากมาย ซึ่งในแตละประเพณีนั้นไดนําภาชนะพ้ืนบานเขา

ไปใชเพื่อตอบสนองความตองการของคนในกลุมประเพณีดวย น้ําตนนับเปนภาชนะใสน้ําที่เขาไปมี
สวนสัมพันธในงานบุญและงานประเพณี ดังนี้ 

ในงานปอยหลวง 
งานปอยหลวง คือ งานทําบุญใหญเพื่อเฉลิมฉลองสิ่งกอสรางในวัดที่เพิ่งสรางหรือ

ปฏิสังขรณเสร็จ เชน โบสถ วิหาร การหลอพระพุทธรูป เปนตน และเม่ือฉลองอาคารเสร็จก็จะมีพิธี
มอบจัดถวายทานใหสิ่งนั้นๆเปนสมบัติของวัดสืบตอไป 

น้ําตนในงานปอยหลวง ในอดีตน้ําตนถูกนํามาใชงานจํานวนมากหลายสิบใบจนถึงรอยใบ 
ตั้งเรียงไวตามโคนเสาและนําออกไปตอนรับเมื่อขบวนครัวทานตางหัววัดมาถึงหนาวัด คณะกรรมการ
จะรินน้ําจากน้ําตนใสจอกแจกจายกันโดยท่ัวถึง การใชน้ําตนเปนจํานวนมากนี้เห็นไดจากปริศนาคํา
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ทายที่วา “ตีนบนคอยาว สุบหมวกขาว ยายเปนแถว ตามท่ีเปนมีงานมีกาน” ซึ่งหมายถึงนํ้าตน เพราะ
น้ําตนนั้นมีคอยาวสําหรับการถือจับ มีหมวกขาวก็คือจอกท่ีครอบไวบนปากภาชนะ เวลามีงานก็ถูก
นํามาจัดวางเรียงเปนแถว 

น้ําตนในประเพณีการทําบุญที่วัด 
ในการทําบุญของพุทธศาสนิกชนชาวลานนา เม่ือทําบุญเสร็จก็จะมีการหยาดนํ้า

(กรวดน้ํา) อุทิศใหกับผูที่ลวงลับไปแลว ในการหยาดนํ้านี้ชาวลานนา เรียกวา “นํ้าตนน้ําหยาด”  
น้ําตนในเครื่องไทยทาน 
พุทธศาสนิกชนชาวลานนาถือวาการทําบุญเปนสิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติ อันจะนําไปสูผล

สะทอนของกรรมดีที่จะเกิดแกผูกระทํา ดังนั้น ชาวพุทธนิยมปฏิบัติกันสืบมาก็คือการถวายเครื่อง
ไทยทานแกพระภิกษุสงฆ คือ การถวายสิ่งของเคร่ืองใชตางๆแกพระภิกษุสงฆโดยผานศาสนพิธี เคร่ือง
ไทยทานนี้ไมจําเปนวาจะตองเปนสิ่งหน่ึงสิ่งใด แตทั้งนี้ขึน้อยูกับความเหมาะสมและเห็นสมควรจากผูที่
ตองการถวายทานนั้น การตั้งเคร่ืองไทยทานดวยน้ําตนปกสรวยนี้ทํากันมาแตคร้ังอดีต เนื่องจากใน
สมัยนั้นใชน้ําตนเปนภาชนะใสน้ําที่สะดวกตอการเคลื่อนยายและดูสุภาพตอการใชงาน ซึ่งเปนภาชนะ
ประเภทเดียวท่ีมีคุณสมบัตินี้ ดังนั้นศาสนิกชนจึงไดถวายนํ้าตนแกพระภิกษุสงฆเพื่อไวใสน้ําดื่มกินใน
ชีวิตประจําวันดวยการปกสรวยบนปากภาชนะถวายเปนเคร่ืองไทยทานและทําสืบตอกันเรื่อยมา 

พิธีสืบชะตาเมืองเชียงใหม 
การสืบชะตาเมืองนี้เกิดขึ้นมาจาก 2 กรณี คือ เพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบานเมืองให

ประชาชนอยูเย็นเปนสุขรวมทั้งใหบานเมืองเจริญถาวรสืบไปและเพื่อเปนการขออภัยโทษตอสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ของบานเมืองเมื่อเกิดเหตุรายขึ้น ซ่ึงน้ําตนก็ยังถูกนํามาใชประกอบกับเครื่องประกอบ
พิธีกรรมและเครื่องเซนประเภทตางๆ ในการประกอบพิธีสืบชะตาเมืองดวย 

3. น้ําตนในฐานะเปนสัญลักษณ 
นอกจากนํ้าตนจะถูกใชงานในลักษณะตางๆแลว นํ้าตนยังถูกใชเปนสื่อในการถายทอด

ความหมาย โดยถูกนําไปใชเพื่อแสดงสถานภาพของบุคคลและใชเปนสัญลักษณตางๆอยูมากมาย
นับตั้งแตอดีตจนถึง เชน ใชประกอบเครื่องยศในอดีต เปนตน 

เครื่องยศ คือ เคร่ืองหมายที่แสดงถึงเกียรติยศ เครื่องประกอบเกียรติยศและบําเหน็จ
ความชอบ ซ่ึงพระมหากษัตริยไทยทุกพระองคทรงสรางขึ้นมาแตโบราณและไดยึดถือเปนระเบียบ
ประเพณีเพื่อพระราชทานแกขาราชการหรือราชตระกูลท้ังหลายที่มีตําแหนงหนาที่  ลักษณะและ
ประเภทเครื่องยศแบบอุปโภคท่ีมีคาแตโบราณมานั้น มักพระราชทาน เจียด(ภาชนะสําหรับใสของ) 
มักทําดวยเงิน พานหมาก ถาดหมาก คนโทนํ้าหรือพระเตาและพานรอง โตะ กานํ้า ซองบุหร่ี หีบ
หมาก ถาดนํ้าชาบานและครอบนํ้ามนต สําหรับคนโทรน้ํามักเคลือบดวยทอง เงินและถม 
 

5. แนวคิด ปรัชญาและกระบวนการดําเนินงาน ของการพัฒนาแบบ หน่ึงตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ  

กระบวนการหน่ึงหมูบานหน่ึงผลิตภัณฑ (One Village One Product: OVOP) บน
พื้นฐานการพึ่งพาตนเอง ของชุมชนเกษตร ในจังหวัดโออิตะ ประเทศญ่ีปุน ซึ่งเกิดขึ้นในป 2522 ได
พัฒนาสืบเนื่องมาจนปจจุบัน และเปนตนแบบสําหรับประเทศอ่ืน ๆ รวมถึงประเทศไทย 
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พัฒนาการ OVOP ในจังหวัดโออิตะ ประเทศญ่ีปุน 
รูปแบบการพัฒนาของหมูบานโอยามาไดถูกนําไปปรับใชเปนนโยบายการพัฒนาของ

จังหวัดโออิตะ ในป พ.ศ. 2522 โดยผูวาราชการจังหวัด นายโมริฮิโกะ ฮิรามัทซึ (Morihiko 
Hiramatsu) และแพรกระจายทั่วทุกหมูบานและเมืองภายในจังหวัดในป 2523 โออิตะเปนจังหวัดเล็ก 
ๆ บนเกาะคิวชู (Kyushu) ตั้งอยูทางตอนใตของประเทศญ่ีปุนใกลกับประเทศไตหวันและเกาหลี เปน
เขตที่ประชาชนยากจน (รายได 40,000 บาท/คน/เดือน) และลาหลัง เน่ืองจากโออิตะมีพื้นที่ทํา
การเกษตรเพียงรอยละ 10 และมีโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมหลักนอยกวาจังหวัดอื่น ทําให
ประสบปญหาการอพยพยายถิ่นของแรงงาน 

กระบวนการ OVOP เปนกระบวนการท่ีมีลักษณะเฉพาะตัวและเปนการพัฒนาจาก
ภายใน (endogenous development) หรืออาจกลาวไดวา เปนกระบวนการท่ีมีรากเหงา น่ันคือ 
มิไดเกิดจากนโยบายรัฐ (ทั้งในระดับชาติและภูมิภาค) แตเกิดจากการริเริ่มและผลักดันของคนใน
ชุมชน (Adachi, 2003) 

การพัฒนาจากภายใน คือ การสรางอรรถประโยชนสูงสุดจากทรัพยากรในทองถิ่น เพื่อ
ปรับปรุงมาตรฐานความเปนอยูของคนในชุมชน โดยยังคงกล่ินอายของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ การ
วัดความเจริญเติบโตของภูมิภาคไดถูกปรับเปลี่ยนจากการคํานึงถึงผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ 
(GNP) หรือ รายไดของประชาชนในจังหวัด เปนความพอใจมวลรวมประชาชาติ (GNS) หรือความ
พอใจของประชาชนในจังหวัด (Morihiko, 1999) 

แนวคิดพื้นฐาน หรือหลักปรัชญา OVOP ประกอบดวย 3 ประการ (หรือ 3 ระดับการ
พัฒนา) ไดแก  

1. คิดระดับโลก แตทําระดับทองถ่ิน หรือภูมิปญญาทองถิ่นสูสากล (Local Yet Global) 
นั่นคือ ผลิตสินคาที่คงกลิ่นสีและวัฒนธรรมทองถิ่น ท่ีสามารถเขาถึงรสนิยมของผูบริโภคท่ัวประเทศ
และทั่วโลก ย่ิงเปนสินคาท่ีมีเอกลักษณโดดเดนเฉพาะถิ่นมากเพียงไร ก็จะยิ่งมีชื่อกองโลกไดเพียงนั้น 
ดังนั้นการผลิตสินคามิใชเพียงเพื่อสนองความตองการของชุมชนเทานั้น แตตองคํานึงถึงมาตรฐานใน
ระดับประเทศหรือสากลดวย  

2. เปนอิสระ พึ่งพาตนเองและคิดอยางสรางสรรค (Self-reliance and Creativity) 
กลาวคือ กิจกรรมตาง ๆ ตองมาจากความตองการของคนในชุมชนโดยตรง น่ันคือ ประชาชนใน
ทองถิ่นเปนผูตัดสินใจวาจะพัฒนาสินคาใดเขารวมโครงการ (สามารถเลือกไดมากกวา 1ชนิด) สวน
หนวยงานรัฐมีหนาที่เพียงใหการสนับสนุนเทคโนโลยีและการตลาดเทานั้น ซ่ึงลักษณะดังกลาวนี้ทําให
OVOP เปนมากกวาโครงการเพ่ือสงเสริมการผลิตสินคาที่มีลักษณะเฉพาะเทานั้น แตยังครอบคลุมถึง
กระบวนการฟนฟูชุมชนดวย 

3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development) ซึ่งเปนเปาหมาย
สูงสุดของ OVOP แรงขับเคลื่อนที่แทจริงของการพัฒนาภูมิภาค คือ “มนุษย” ซ่ึงจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองมีความกลาทาทาย และมีวิสัยทัศนกวางไกล จึงจะสามารถเปนผูนํากระบวนการพัฒนาในแต
ละชุมชนได อันจะทําใหเศรษฐกิจของภูมิภาคพัฒนาไปไดอยางอัตโนมัติและเปนธรรมชาติ ดังนั้นคําวา 
“ผลิตภัณฑ” (หรือ product) มิไดหมายถึง “สินคา”(หรือ goods) เทานั้น แตหมายถึงผลิตผลจาก
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ความสามารถของมนุษย ซึ่งสะทอนถึงการสรางทรัพยากรมนุษยนั่นเอง (Morihiko, , 1999; Adachi, 
2003; Hisao et al., 2005) 

ปจจัยแหงความสําเร็จของ OVOP 
Adachi (2003) ไดสรุปปจจัยที่ทําใหกระบวนการ OVOP ของประเทศญี่ปุนประสบ

ผลสําเร็จเปนอยางดียิ่งดังนี้ 
ที่ดิน 
การนําลักษณะเดนของประวัติศาสตร วัฒนธรรม ประเพณี ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพ

ภูมิประเทศและภูมิอากาศ ของทองถิ่นมาปรับใชในการผลิตผลิตภัณฑ เพื่อสรางเอกลักษณเฉพาะถิ่น 
เชน บวยและเกาลัดของเมืองโอยามา มะนาวคาโบสึ (Kabosu) ของเมืองทาเกตะ เทศกาลตุกตาของ
เมืองฮิตะ การทองเที่ยวเชิงเกษตรและนํ้าพุรอนของเมืองยูฟูอิน เปนตน (อารี วิบูลยพงศ และนัทธมน 
ธีระกุล, 2548) 

แรงงาน 
การเนนในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยมีการจัดตั้งโรงเรียนฝกอบรมผูนําทองถิ่น

ในอนาคตเปนจํานวนถึง 10 แหง อาทิเชน Oita Agriculture Heisei Academy, Toyonokuni 
Business Academy,Toyonokuni International Exchange College และ Toyonokuni 
Tourism College เปนตน ซ่ึงโรงเรียนเหลานี้เนนสาขาวิชาที่แตกตางกันไป เนนการปฏิบัติจริง 
ความรูกระจาง และการศึกษาอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางผูนําที่เขารวม
ฝกอบรม นอกจากน้ียังมีการศึกษาดูงานเพื่อเรียนรูจากภูมิภาคอื่น ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

การสรางงานเพื่อดูดซับแรงงานสวนเกินในทองถ่ิน และจูงใจคนหนุมสาวไมใหออกไป
ทํางานนอกพื้นที่รวมทั้งการจัดตั้งองคกรและการแลกเปล่ียนเรียนรู อาทิเชน การจัดตั้งกลุมเกษตรกร
เพื่อรวมกันผลิตและขาย ซ่ึงชวยลดตนทุนตอหนวยและกอใหเกิดการประหยัดในขนาดการผลิต การ
รวมกลุมเพื่อพัฒนาคุณภาพสินคา เชน กลุมเกษตรกรผูปลูกลูกแพร ซึ่งเปนสมาชิกสหกรณการเกษตร
ของเมืองฮิตะ และการรับสมัครแรงงานอาสาเพื่อลดตนทุนการผลิต เปนตน 

เงินทุน 
มีการสนับสนุนเงินลงทุนจากภาครัฐ ในรูปของโรงเรือน และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 

และมีบางกรณีที่รัฐรวมลงทุนกับกลุมชุมชนในระยะเร่ิมแรก 
เทคโนโลยี 
หนวยงานรัฐในระดับจังหวัดมีบทบาทสนับสนุนผูผลิตในพ้ืนที่ในดานเทคโนโลยี เพ่ือชวย

ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ เชน ศูนยใหคําแนะนําดานการแปรรูปผลิตภัณฑการเกษตร ประมง และ
ปาไม และศูนยใหคําปรึกษาและวิจัยเห็ด ในจังหวัดโออิตะ เปนตน ซ่ึงศูนยเหลานี้มีกิจกรรมทั้งการ
วิจัย การพัฒนา การเผยแพรขาวสาร และการฝกอบรม/สัมมนา (อารี วิบูลยพงศ และนัทธมน ธีระ
กุล, 2548) 

การตลาด 
รัฐบาลญี่ปุนมีมาตรการสงเสริมการตลาดหลายประการ อาทิเชน “รัฐบาลปฏิบัติตนเยี่ยง

ผูนํา”“รัฐบาลคือตัวแทนจําหนาย” งานออกรานแสดงสินคาในกรุงโตเกียว การจัดต้ังบริษัท Oita 
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OVOP Inc. เพ่ือทําหนาที่การตลาด ทั้งขายสง บริการสงถึงที่ และจําหนายผานทางโทรทัศน (TV 
shopping) การผลิตในปริมาณมากและการขนสงสินคาใหถึงมือลูกคาตรงตามความตองการ ท้ังนี้มี
การพัฒนาพันธุพืช (เชน ลูกแพรของเมืองฮิตะ) และการเลือกทําเลที่เหมาะสมทางภูมิศาสตร (เชน 
กุหลาบ) การจับกระแสความตองการตลาด (ฟงเสียงของลูกคา) เชน การรับฟงเสียงติชมของลูกคา
จากงานออกราน การสํารวจความพึงพอใจของลูกคา เปนตน 

เครือขาย 
ตัวอยางเครือขาย เชน การแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางผูนําที่เขารับการฝกอบรม กงสุล

ระดับทองถ่ินการแลกเปล่ียนสินคาระหวางเมืองหรือจังหวัด เครือขายระหวางชาวเมืองในโออิตะและ
ประเทศในเอเชีย เปนตน 

การบริหารทองถิ่นและสื่อสารมวลชน 
หนวยงานของรัฐในระดับจังหวัดมีแนวคิดการดําเนินงานที่ชัดเจน คือ ชวยผูที่ชวยตนเอง

กอนเทาน้ันท้ังนี้เพื่อเปนแรงจูงใจใหเกิดการพึ่งตนเองของชุมชน โดยหนวยงานมีบทบาทในการ
ชวยเหลือดานการกระจายสินคาการออกแบบ การบรรจุภัณฑ การวิจัยและพัฒนา และการให
คําแนะนํา 

หลักการและแนวคิดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ในประเทศไทย 
หลักการและแนวคิด รัฐบาลมีนโยบายในการดําเนินงานโครงการหน่ึงตําบลหน่ึง

ผลิตภัณฑ เพื่อสงเสริม สนับสนุนกระบวนการพัฒนาทองถ่ิน สรางชุมชนที่เขมแข็งพึ่งตนเองได ให
ประชากรมีสวนรวมในการสรางงาน สรางรายได ดวยการนําทรัพยากร ภูมิปญญาในทองถิ่นมาพัฒนา
เปนผลิตภัณฑและบริการท่ีมีคุณภาพ มีจุดเดน จุดขาย และสอดคลองกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในแต
ละทองถิ่น เปนที่ตองการของตลาดทั้งในและตางประเทศ 

แนวคิด หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ เปนแนวคิดที่ตองการใหแตละหมูบานที่มีผลิตภัณฑ 
(หลัก) 1 ประเภท เปนผลิตภัณฑที่ใชวัตถุดิบ ทรัพยากรทองถิ่น และปญหาการอพยพยายถ่ินไปสู
เมืองใหญ ซึ่งถือไดวาเปนการสรางเศรษฐกิจชุมชนใหเกิดขึ้น เปนแนวความคิดที่ สอดคลองกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยมีหลักการ
พื้นฐาน 3 ขอ ดังนี้ 

1. ภูมิปญญาทองถ่ินสูสากล (Local Yet Global) ผลิตสินคาและบริการท่ีใชภูมิปญญา
และวัฒนธรรมทองถิ่นใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล 

2. พึ่งตนเองและคิดอยางสรางสรรค (Self-Reliance-Creativity) ทําความฝนใหเปนจริง
ดวยกระบวนการหนึ่งตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ โดยสรางกิจกรรมที่อาศัยศักยภาพของทองถิ่น 

3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development) ฟูมฟกประชาชน
ใหสูชีวิตดวยความทาทายและจิตวิญญาณแหงการสรางสรรค 

ผลิตภัณฑ ไมไดหมายถึงตัวสินคาเพียงอยางเดียวแตเปนกระบวนการทางความคดิรวมถึง
การบริการ การดูแลการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การรักษาภูมิปญญาไทย การ
ทองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อให
กลายเปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ มีจุดเดน จุดขายที่รูจักกันแพรหลายไปทั่วประเทศและทั่วโลก 
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วัตถุประสงคของหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ 
จากนโยบายของรัฐบาล ท่ีแถลงตอรัฐสภา และตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย

คณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบล หน่ึงผลิตภัณฑแหงชาติ พ.ศ. 2544 การดําเนินงานตามโครงการ
หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ มีวัตถุประสงคเพื่อ 

1. สรางงาน สรางรายได แกชุมชน 
2. สรางความเขมแข็งแกชุมชน ใหสามารถคิดเอง ทําเอง ในการพัฒนาทองถิ่น 
3. สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น  
4. สงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
สงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรคของชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ โดยสอดคลองกับวิถี

ชีวิตและวัฒนธรรมในทองถิ่น 
หลักการและเหตุผล 
การใหการสนับสนุน (Support) มากกวาใหเงินชวยเหลือ (Subsidy) หลักการของ

กระบวนการนี้ ไมเนนการใหเงินสนับสนุนแกทองถิ่น เพราะมักจะไปทําลายความสามารถในการ
พึ่งตนเอง รัฐบาลเพียงใหการสนับสนุนแกชุมชนตางๆ ดานเทคนิค เพ่ือที่จะพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ 
ตลอดจนชวยเหลือในดานโฆษณาประชาสัมพันธในการตลาดทองถ่ินจะมีความชวยเหลือเพื่อสราง
มูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑอยางเต็มใจ เชน จากศูนยวิจัยและแนะแนวทางการเกษตรและประมง 
(Agricultural and Marine Product Processing Research and Guidance Center) ในดาน
การตลาด เพื่อจะเพิ่มยอดขาย อาจจัดต้ังบริษัทหน่ึงผลิตภัณฑ (One Product Corporation) เพื่อให
เปนชองทางในการกระจายสินคาสูตลาดตางๆ 

นโยบายหลัก 3 ประการ 
1. มาตรฐานผลิตภัณฑคุณภาพระดับโลก ผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นตองมีคุณภาพไดมาตรฐาน 

มีการพัฒนาอยางตอเน่ือง สอดคลองกับวัฒนธรรมและมีจุดเดนเฉพาะ เปนที่ยอมรับของตลาดภายใน
และตางประเทศ 

2. มีเอกลักษณเปนท่ีลือชื่อเพียงอยางเดียว ตองมีการระดมความคิดในการคิดคนและ
พัฒนาผลิตภัณฑ เพ่ือใหไดสิ่งที่ดีที่สุดเทาที่จะชวยกันทําได โดยคํานึงถึงการรื้อฟนวัฒนธรรมประเพณี
ในแตละทองถ่ินใหสอดคลองอยางเหมาะสมและไมซ้ําแบบกัน และเปนเอกลักษณเฉพาะของหมูบาน
หรือตําบลใหเปนท่ียอมรับทั่วไป 

3. พัฒนาทรัพยากรมนุษยและการปรับปรุงเทคโนโลยีการสรางบุคคลที่มีความคิด
กวางไกล มีความรูความสามารถใหเกิดขึ้นในสังคม มีการวางแผนการตลาดมุงเนนการผลิตและบริการ
โดยคํานึงถึงผูบริโภคเปนหลัก 

กิจกรรมหลัก 
1. ขยายสินคาทองถิ่นไปยังตลาด ผลิตภัณฑที่ผลิตตองสอดคลองกับวัฒนธรรมประเพณี 

เพื่อเปนการอนุรักษและเปนจุดเดนของทองถิ่น รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพเพ่ือขยายตลาดสูเครือขาย
ทองถิ่น ภาคเมืองและตลาดโลก 
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2. ผลิตและคิดคนขึ้นเองในทองถิ่นโดยอาศัยความรูความสามารถของคนในชุมชน ให
ความรวมมือกันรับผิดชอบ มีหนวยงานของจังหวัด กระทรวง กรม กอง เปนผูคอยใหการสนับสนุนใน
ดานของเทคโนโลยีและการคิดคนอุปกรณหรือเครื่องมือตางๆ 

3. การสรางบุคลากรที่มีคุณภาพของทองถิ่นนั้นๆ และจะตองมีการเลือกบุคลากรที่มี
ความรู ความสามารถ มองการณไกล สามารถวางแผนงานในระยะยาวท่ีเปนท่ียอมรับของคนใน
ทองถ่ิน แลกเปลี่ยนความคดิเห็นเพื่อชวยแกปญหาและพัฒนาผลิตภัณฑที่ผลิตข้ึน 

การพึ่งตนเอง-ความเปนอิสระ ภูมิปญญาทองถิ่น-ประชาชน 
1. สถานฝกอบรมสําหรับการสรางความม่ันคงใหทองถ่ิน (Land of Abundance 

Training School) 
2. การจัดประชุมและนําเสนอ และแลกเปลี่ยนแนวคิดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (One 

Tambon One Product Presentation and Exchange Meeting) 
3. โปรแกรมการฝกอบรมตางประเทศ (Overseas Training Program) 
4. รางวัลคุณภาพ (One Tambon One Product Movement Displays Effort 

Awards-Merit Awards) 
การจัดการดานการตลาด 
1. ตลาดผสมผสาน (One Tambon One Product Bazaar-Interaction Market) 
2. บริษัท หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ (one Tambon One Product Inc.) 
3. การจัดการแสดงสินคา (One Tambon One Product Movement Exhibition) 
4. การจัดมหกรรม / เทศกาล (One Tambon One Product Festival) 
5. รานคาในเมืองตนเอง (Home Town Shop) 
6. รานทดสอบตลาด (One Tambon One Product Antenna Shop) 
7. ทํา Homepage สําหรับสินคาของชุมชน 
8. เชื่อมชุมชน / สหกรณ / กลุมเกษตรกร ผานเคร่ือขายสารสนเทศเพื่อการคาตางตอบ

แทน (Counter Balance) 
 

6. แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด 

คอตเลอร, ฟลลิป (2546: 24) กลาววา สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
หมาย ถึง เครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได ซึ่งกิจการผสมผสานเครื่องมือเหลานี้ใหสามารถ
ตอบสนองความตองการและสราง ความพึงพอใจใหแกกลุมลูกคาเปาหมาย สวนประสมการตลาด 
ประกอบดวยทุกสิ่งทุกอยางที่กิจการใชเพื่อใหมีอิทธิพลโนมนาวความตอง การผลิตภัณฑของกิจการ 
สวนประสมการตลาดแบงออกเปนกลุมได 4 กลุม ดังที่รูจักกันวาคือ “4 Ps” อันไดแก ผลิตภัณฑ 
(Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการขาย (Promotion) 

เสรี วงษมณฑา (2542: 11) กลาววา สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมาย 
ถึง การมีสินคาที่ตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมายได ขายในราคาท่ีผูบริโภคยอมรับได 
และผูบริโภคยินดีจายเพราะเห็นวาคุม รวมถึงมีการจัดจําหนายกระจายสินคาใหสอดคลองกับ
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พฤติกรรมการซื้อหาเพื่อ ความสะดวกแกลูกคา ดวยความพยายามจูงใจใหเกิดความชอบในสินคาและ
เกิดพฤติกรรมอยางถูกตอง 

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2552: 80-81) ได กลาวไววา สวนประสมการตลาด (4P’s)  
หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดท่ีควบคุมไดซึ่งบริษัทใชรวมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแก  
กลุมเปาหมายประกอบดวยเครื่องมือดังตอไปนี้ 

1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายสูตลาดเพ่ือความสนใจ การจัดหา การ
ใชหรือการบริโภคท่ีสามารถทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ (Armstrong and Kotler, 2009: 616) 
ประกอบ ดวยสิ่งที่สัมผัสไดและสัมผัสไมได เชน บรรจุภัณฑ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา บริการและ
ชื่อเสียงของผูขาย ผลิตภัณฑอาจจะเปนสินคา บริการ สถานท่ี บุคคล หรือความคิด ผลิตภัณฑที่เสนอ
ขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ใน
สายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได การกําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑตอง
พยายามคํานึงถึงปจจัยตอไปนี้ (1) ความแตกตางของผลิตภัณฑ (Product Differentiation) หรือ
ความแตกตางทางการแขงขัน (Competitive Differentiation) (2) องคประกอบ (คุณสมบัติ) ของ
ผลิตภัณฑ (Product Component) เชน ประโยชนพื้นฐาน รูปรางลักษณะ คุณภาพ การบรรจุภัณฑ 
ตราสินคา เปนตน (3) การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ (Product Positioning) เปนการออกแบบ
ผลิตภัณฑของบริษัทเพื่อแสดงตําแหนงที่แตกตาง และมีคุณคาในจิตใจของลูกคาเปาหมาย (4) การ
พัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development) เพ่ือใหผลิตภัณฑ มีลักษณะใหมและปรับปรุงใหดีขึ้น 
(New and Improved) ซึ่งตองคํานึงถึงความสามารถในการตอบสนองความตองการของลูกคาไดดี
ยิ่งข้ึน (5) กลยุทธเกี่ยวกับสวนประสมผลิตภัณฑ (Product Mix) และสายผลิตภัณฑ (Product Line) 

2. ราคา (Price) หมายถึง จํานวนท่ีตองจายเพื่อใหไดผลิตภัณฑ/บริการ หรือเปนคุณคา
ทั้งหมดท่ีลูกคารับรู เพื่อใหไดผลประโยชนจากการใชผลิตภัณฑ /บริการคุมกับเงินท่ีจายไป 
(Armstrong and Kotler, 2009: 616) หรือหมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปน P ตัวที่
สองที่เกิดขึ้น ถัดจาก Product ราคาเปนตนทุน (Cost) ของลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวาง
คุณคา (Value) ของผลิตภัณฑกับราคา (Price) ของผลิตภัณฑนั้น ถาคุณคาสูงกวาราคาผูบริโภคจะ
ตัดสินใจซื้อ ดังนั้น ผูกําหนดกลยุทธดานราคาตองคํานึงถึง (1) คุณคาที่รับรูในสายตาของลูกคา ซึ่ง
ตองพิจารณาการยอมรับของลูกคาในคุณคาของผลิภัณฑวาสูงกวาผลิตภัณฑนั้น (2) ตนทุนสินคาและ
คาใชจายที่เกี่ยวของ (3) การแขงขัน (4) ปจจัยอื่น ๆ 

3. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปน เครื่องมือการส่ือสารเพ่ือสรางความพอใจ
ตอตราสินคาหรือบริการ หรือความคิด หรือตอบุคคล โดยใชจูงใจใหเกิดความตองการหรือเพ่ือเตือน
ความทรงจํา (Remind) ในผลิตภัณฑ โดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึก ความเชื่อ และพฤติกรรม
การซ้ือ (Etzel, walker and Stanton, 2007: 677) หรือ เปนการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูล
ระหวางผูขายกับผูซื้อ เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดตอสื่อสารอาจใชพนักงานขาย 
(Personal selling) ทําการขาย และการติดตอสื่อสารโดยไมใชคน (Non personal selling) เครื่อง 
มือในการติดตอสื่อสารมีหลายประการ องคการอาจเลือกใชหนึ่งหรือหลายเครื่องมือซึ่งตองใช
หลักการเลือกใช เคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดแบบประสมประสานกัน [Integrated Marketing 
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Communication (IMC)] โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑคูแขงขันโดยบรรลุ
จุดมุงหมายรวมกันได เคร่ืองมือการสงเสริมการตลาดที่สําคัญ มีดังนี้ 

 3.1 การโฆษณา (Advertising) เปน กิจกรรมในการเสนอขาวสารเกี่ยวกับองคกร 
และสงเสริมการตลาดเก่ียวกับผลิตภัณฑ บริการ หรือ ความคิด ท่ีตองมีการจายเงินโดยผูอุปถัมภ
รายการ (Armstrong and Kotler, 2009: 33) กลยุทธในการโฆษณาจะเกี่ยวของกับ (1) กลยุทธการ
สรางสรรคงานโฆษณา (Create strategy) และยุทธวิธีการโฆษณา (Advertising tactics) (2) กลยุทธ
สื่อ (Media strategy) 

 3.2 การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal selling) เปน การสื่อสารระหวางบุคคล
กับบุคคลเพ่ือพยายามจูงใจผูซื้อที่เปนกลุมเปา หมายใหซื้อผลิตภัณฑหรือบริการดวยการขายแบบ
เผชิญหนาโดยตรงหรือใช โทรศัพท (Etzel, Walker and Stanton, 2007: 675) หรือเปนการเสนอ
ขายโดยหนวยงานขายเพื่อใหเกิดการขาย และสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา (Armstrong and 
Kotler, 2009: 616) งานในขอนี้จะเกี่ยวของกับ (1) กลยุทธการขายโดยใชพนักงานขาย (Personal 
selling strategy) (2) การบริหารหนวยงานขาย (Sales force management) 

 3.3 การสงเสริมการขาย (Sales promotion) หมายถึง เปนสิ่งจูงใจระยะสั้นที่
กระตุนใหเกิดการซ้ือหรือขายผลิตภัณฑหรือบริการ (Armstrong and Kotler, 2009: 617) เปน
เครื่องมือกระตุนความตองการซ้ือที่ใชสนับสนุนการโฆษณา และการขายโดยใชพนักงานขาย (Etzel, 
Walker and Stanton, 2007: 677) ซ่ึงสามารถกระตุนความสนใจ การทดลองใช หรือการซ้ือโดย
ลูกคาคนสุดทาย หรือบุคคลอื่นในชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการขาย มี 3 รูปแบบ คือ (1) 
การกระตุนผูบริโภค เรียกวา การสงเสริมการขายท่ีมุงสูผูบริโภค (Consumer Promotion) (2) การ
กระตุนคนกลาง เรียกวา การสงเสริมการขายท่ีมุงสูคนกลาง (Trade promotion) (3) การกระตุน
พนักงานขาย เรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสูพนักงานขาย (Sales force Promotion) 

 3.4 การใหขาวและประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relations) มี
ความหมายดังนี้ (1) การใหขาวเปนการเสนอความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการ หรือตราสินคา
หรือบริษัทที่ไมตองมีการจายเงิน (ในทางปฏิบัติจริงอาจตองมีการจายเงิน) โดยผานการกระจายเสียง
หรือสื่อสิ่งพิมพ (2) ประชาสัมพันธ (Public relations) หมาย ถึง ความพยายามในการสื่อสารที่มีการ
วางแผนโดยองคกรหน่ึงเพื่อสรางทัศนคติที่ดี ตอองคการ ตอผลิตภัณฑ หรือตอนโยบายใหเกิดกับกลุม
ใดกลุมหนึ่ง (Etzel, Walker and Stanton, 2007: 677) มีจุดมุงหมายเพ่ือสงเสริมหรือปองกัน
ภาพพจนหรือผลิตภัณฑของบริษัท 

 3.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct response marketing) 
การโฆษณาเพื่อใหเกิดการตอบสนองโดยตรง (Direct response advertising) และการตลาดเช่ือม
ตรงหรือการโฆษณาเชื่อมตรง (Online advertising) มีความหมายตางกันดังนี้ (1) การตลาดทางตรง 
(Direct Marketing หรือ Direct response marketing) เปน การติดตอสื่อสารกับกลุมเปาหมาย
เพื่อใหเกิดการตอบสนองโดยตรง หรือหมายถึง วิธีการตาง ๆ ที่นักการตลาดใชสงเสริมผลิตภัณฑ
โดยตรงกับผู ซื้อและ ทําใหเกิดการตอบสนองในทันที ทั้งนี้ตองอาศัยฐานขอมูลลูกคาและใชสื่อตาง ๆ 
เพื่อสื่อสารโดยตรงกับลูกคา เชน ใชสื่อโฆษณาและแคตตาล็อค (2) การโฆษณาเพื่อใหเกิดการ
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ตอบสนองโดยตรง (Direct response advertising) เปนขาวสารการโฆษณาซึ่งถามผูอาน ผูรับฟง 
หรือผูชม ใหเกิดการตอบสนองกลับโดยตรงไปยังผูสงขาวสาร หรือปายโฆษณา (3) การตลาดเชื่อม
ตรงหรือการโฆษณาเชื่อมตรง (Online advertising) หรือการตลาดผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
(Electronic marketing หรือ E-marketing) เปน การโฆษณาผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรหรือ
อินเตอรเน็ต เพ่ือสื่อสาร สงเสริม และขายผลิตภัณฑหรือบริการโดยมุงหวังผลกําไรและการคา 
เครื่องมือที่สําคัญในขอนี้ประกอบดวย (1) การขายทางโทรศัพท (2) การขายโดยใชจดหมายตรง (3) 
การขายโดยใชแคตตาล็อค (4) การขายทางโทรศัพท วิทยุ หรือหนังสือพิมพ ซ่ึงจูงใจใหลูกคามี
กิจกรรมการตอบสนอง 

4. การจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) หมาย ถึง โครงสรางของชองทางซึ่ง
ประกอบดวยสถาบันและกิจกรรมใช เพ่ือเคล่ือนยายสินคาและบริการจากองคกรไปยังตลาด สถาน
บันที่นําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมายคือสถาบันการตลาด สวนกิจกรรมที่ชวยในการกระจายตัว
สินคา ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง การจัดจําหนายจึง
ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ 

 4.1 ชองทางการจัดจําหนาย (Channel Distribution) หมายถึง กลุมของบุคคล
หรือธุรกิจที่มีความเก่ียวของกับการเคล่ือนยายผลิตภัณฑหรือบริการสําหรับการใชหรือบริโภค 
(Kotler and Keller, 2009: 787) หรือ หมายถึง เสนทางท่ีผลิตภัณฑ และกรรมสิทธิ์ที่ผลิตภัณฑถูก
เปลี่ยนมือไปยังตลาด ในระบบชองทางการจัดจําหนายจึงประกอบดวย ผูผลิต คนกลาง ผูบริโภค หรือ
ผูใชทางอุตสาหกรรม ซ่ึงอาจจะใชชองทางตรง (Direct channel) จากผูผลิตไปยังผูบริโภค หรือผูใช
ทางอุตสาหกรรม และใชชองทางออมจากผูผลิต  ผานคนกลางไปยังผูบริโภค หรือผู ใชทาง
อุตสาหกรรม 

 4.2 การกระจายตัวสินคา หรือการสนับสนุนการกระจายตัวสินคาสูตลาด (Physical 
distribution หรือ Market logistics) หมาย ถึง งานที่เกี่ยวของกับการวางแผน การปฏิบัติการตาม
แผน และการควบคุมการเคล่ือนยายวัตถุดิบ ปจจัยการผลิต และสินคาสําเร็จรูป จากจุดเริ่มตนไปยัง
จุดสุดทายในการบริโภคเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา โดยมุงหวังกําไร (Kotler and Keller, 
2009: 786) หรือ หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายตัวผลิตภัณฑ จากผูผลิตไปยัง
ผูบริโภคหรือผูใชทางอุตสาหกรรม การกระจายตัวสินคาที่สําคัญมีดังนี้ (1) การขนสง (2) การเก็บ
รักษาสินคา และการคลังสินคา (3) การบริหารสินคาคงเหลือ 
 

7. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคและการตัดสินใจซ้ือ 

ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2541: 124 – 125 อางจาก Kotler, 1999) ไดให
ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior) หมาย ถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคล
หนึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการจัดหาใหไดมาแลวซ่ึง  การใชสินคาและบริการ ท้ังนี้หมายรวมถึง 
กระบวนการตัดสินใจ และการกระทําของบุคคลที่เกี่ยวกับการซ้ือและการใชสินคา 

การศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภค เปนวิธีการศึกษาท่ีแตละบุคคลทําการตัดสินใจท่ีจะใช
ทรัพยากร เชน เวลา บุคลากร และอ่ืนๆ เก่ียวกับการบริโภคสินคา ซ่ึงนักการตลาดตองศึกษาวาสินคา
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ที่เขาจะเสนอน้ัน ใครคือผูบริโภค (Who?) ผูบริโภคซ้ืออะไร (What?) ทําไมจึงซื้อ (Why?) ซ้ืออยางไร 
(How?) ซ้ือเมื่อไร (When?) ซ้ือที่ไหน (Where?) ซ้ือและใชบอยคร้ังเพียงใด (How often) รวมทั้ง
การศึกษาวาใครมีอิทธิพลตอการซ้ือเพื่อคนหาคําตอบ 7 ประการเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior model) เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจ ที่
ทําใหเกิดการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ โดยมีจุดเริ่มตนจากการท่ีเกิดสิ่งกระตุน (Stimulus) ท่ีทําใหเกิด
ความตองการ สิ่งกระตุนผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s black box) ซ่ึง
เปรียบเสมือนกลอง ดํา ท่ีผูผลิตและผูขายไมสามารถคาดได ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อที่จะไดรับ
อิทธิพลจากลักษณะตางๆ ของผูซื้อ แมจะมีการตอบสนองผูซื้อ (Buyer’sresponse) หรือการ 
ตัดสินใจของผูซื้อ (Buyer’s purchase decision)  

1. พฤติกรรมของผูซื้อ 
ผูผลิตและผูจําหนายสินคาจะสนใจถึงพฤติกรรมของผูบริโภค (Buyer behavior)  ซึ่ง 

เปนสวนสําคัญของการปฏิบัติการบริโภค ซ่ึงหมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เกี่ยวของ
กับการแลกเปลี่ยนสินคา และบริการดวยเงิน และรวมทั้งกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งเปนตัวกําหนดใหมี
กระบวนการกระทําน้ี พฤติกรรมของผูซื้อนั้นเราหมายรวมถึงผูซื้อท่ีเปนอุตสาหกรรม (Industrial 
buyer)  หรือเปนการซื้อบริษัทในอุตสาหกรรมหรือผูซื้อเพ่ือขายตอ แตพฤติกรรมของผูบริโภคน้ันเรา
เนนถึงการซ้ือของผูบริโภคเอง ปกติเรามักใชคําวา พฤติกรรมของลูกคา (Customer behavior)  
แทน กันกับพฤติกรรมผูซื้อไดคําท้ังสองคือ พฤติกรรมผูซื้อและพฤติกรรมลูกคานี้เปนความหมาย
เหมือนกัน และคอนไปในแงลักษณะในทางเศรษฐกิจของการบริโภคมากกวา 

2. การซื้อและการบริโภค 
คําวา พฤติกรรมผูบริโภค นั้น ในความหมายท่ีถูกตอง มิใชหมายถึง การบริโภค 

(Consumption) แตหากหมายถึงการซ้ือ (Buying) ของ ผูบริโภค จึงเนนถึงตัวผูซื้อเปนสําคัญและท่ี
ถูกตองแลว การซื้อเปนเพียงกระบวนการหน่ึงของการตัดสินใจและไมสามารถแยกออกไดจากการ 
บริโภคสินคา ทั้งท่ีกระทําโดยตัวผูซื้อเองหรือบริโภคโดยสมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัวซ่ึงมีผูซื้อทําตัว
เปนผูแทนให การซ้ือแทนนั้น ผูซื้อแทนจะเปนผูทํางานแทนความพอใจของผูที่จะบริโภคอีกตอหนึ่ง 
ดวยเหตุผลนี้เอง ผูวิเคราะหการตลาดจึงตองระวังอยูเสมอถึงความสัมพันธนั้น 

สรุป พฤติกรรมผูบริโภคหมายถึง การกระทําของบุคคลบุคคลหนึ่งซ่ึงเกี่ยวของโดยตรง
กับการจัดการหาใหมาและการ ใชซึ่งสินคาและบริการ สวนพฤติกรรมผูซื้อนั้นหมายถึง การกระทํา
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เกี่ยวของกับการแลกเปลี่ยนสินคา  และบริการดวยเงิน และรวมถึงการ
ตัดสินใจ 

บทบาทพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior role) หมาย ถึง บทบาทของ 
ผูบริโภคที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้อ จากการศึกษาบทบาทพฤติกรรมของผูบริโภค นักการตลาดได
นํามาประยุกตใชในการกําหนดกลยุทธการตลาด โดยเฉพาะกลยุทธการโฆษณาและผูแสดงโฆษณา 
(Presenter) ใหบทบาทใดบทบาทหนึ่ง เชน ผูริเริ่ม ผูมีอิทธิพล ผูตัดสินใจซ้ือ ผูซื้อ และผูใชโดยทั่วไป
มี 5 บทบาทคือ 
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1. ผูริเริ่ม (Initiator) บุคคลท่ีรับรูถึงความจําเปนหรือความตองการ ริเริ่มซ้ือ และเสนอ
ความคิดเกี่ยวกับความตองการผลิตภัณฑชนิดใดชนิดหนึ่ง 

2. ผูมีอิทธิพล (Influence) บุคคลท่ีใชคําพูดหรือการกระทําตั้งใจหรือไมไดตั้งใจท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ การซื้อ และการใชผลิตภัณฑหรือบริการ 

3. ผูตัดสินใจ (Decision) บุคคลผูตัดสินใจหรือมีสวนในการตัดสินใจวาจะซื้อหรือไมซื้อ
อะไร ซ้ืออยางไร หรือซื้อที่ไหน 

4. ผูซื้อ (Buyer) บุคคลที่ซื้อสินคาจริง 
5. ผูใช (User) บุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงกับการบริโภค การใชผลิตภัณฑ หรือบริการ 
การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Analyzing consumer behavior) เปนการคนหา

หรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือและการใชของผูบริโภค เพื่อทราบถึงลักษณะความตองการ 
พฤติกรรมการซ้ือและการใชของผูบริโภคคําตอบที่ไดจะชวยใหนักการตลาดสามารถจัดกลยุทธ
การตลาด (Marketing strategy) ท่ีสามารถสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม 
 

8. แนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของธุรกิจการจัดแสดงสินคา 

วรรณา ศิลปอาชา (2546: 66-79) ไดกลาวถึงการดําเนินงานของธุรกิจการจัดงานแสดง
สินคาจําเปนตองอาศัยองคประกอบหรือผูที่เกี่ยวของ ซึ่งจะตองประสานงานกันและทํางานรวมกัน
เปนทีมจึงจะทําใหธุรกิจประสบผลสําเร็จ องคประกอบเหลานี้ประกอบดวย องคประกอบหลักของ
ธุรกิจการจัดแสดงสินคา และองคประกอบสนับสนุนของธุรกิจการจัดแสดงสินคา 

องคประกอบหลักของธุรกิจการจัดแสดงสินคาประกอบดวยผูเกี่ยวของหรือหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ ดังนี้ 

1. เจาของงาน (Show Owner) หมายถึงผูที่มีความประสงคจะจัดงานแสดงสินคา 
เจาของงานในธุรกิจงานแสดงสินคาจะแบงเปน 2 ประเภท คือ 

 1.1 เจาของงานแสดงสินคาทั่วไป (General Exhibitor Owner) หมายถึง 
หนวยงานหรือองคการภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม บริษัท หรือนิติบุคคลตางๆ ท่ีตองการจัดงานแสดง
สินคาประเภทตางๆ โดยอาจจะดําเนินการจัดงานเองหรือจางผูบริหารการจัดงานแสดงสินคา 
(Organizer)ใหดําเนินการจัดงานให 

 1.2 เจาของงานท่ีเปนบริษัทรับบริหารการจัดงานแสดงสินคา (Independent 
Exhibition Organizer) หมายถึง บริษัท สมาคม หรือบุคคลที่ดําเนินงานเปนผูบริหารการจัดงาน 
แสดงสินคา (Organizer) และในขณะเดียวกันก็เปนเจาของงานแสดงสินคาน้ันดวย 

2. ผูจัดงานแสดงสินคา (Exhibition Organizer) ผูบริหารการจัดงานในธุรกิจการแสดง
สินคา หรือผูประกอบการท่ีทําหนาที่จัดงานแสดงสินคา อาจดําเนินการในรูปของสมาคม บริษัทหรือ
เปนกิจการนิติบุคคลที่ทําหนาที่รับจางจัดงานงานแสดงสินคาในลักษณะของมืออาชีพ ซึ่งนิยมเรียกกัน
วา ผูจัดงานแสดงสินคามืออาชีพ (Professional Exhibition Organizer- PEO) นอกจากน้ีผูจัดงาน
แสดงสินคาอาจเปนผูแสดงสินคา (Exhibitor) เองก็ได หรือเปนเจาของงานเอง (Show owner) ซ่ึง
กําหนดขอบเขตของงาน ดังนี้  
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 2.1 กําหนดแนวคิดของงานแสดงสินคา ผูจัดงานแสดงสินคามืออาชีพจะเปนผู
กําหนดแนวคิดทั้งหมดของงานแสดงสินคาในแตละครั้ง ท้ังนี้อาจจะปรึกษาหารือรวมกับเจาของงาน
ในรายละเอียดของการจัดงานท้ังหมด เชน การกําหนดวัตถุประสงคของงาน คาใชจายในการ
ดําเนินงาน การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกรองรับในการจัดงานแสดงสินคา เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหงานจัด
แสดงสินคาครั้งนั้นประสบผลสําเร็จ มีการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

 2.2 ขายพ้ืนที่จัดงานแสดงสินคา ผูจัดงานแสดงสินคามืออาชีพจะตองทําหนาที่ขาย
พื้นที่ในการจัดงานแสดงสินคาใหได โดยตองพยายามใชกลยุทธทางการตลาดจู.ใจใหผูแสดงสินคาที่มี
ศักยภาพเชาพ้ืนที่ในการสาดงสินคา ซึ่งอาจจะเปนการจองพื้นที่แสดงสินคาลวงหนาหรือระหวางการ
จัดงาน หากยังมีพื้นที่วางเหลืออยูก็ตองพยายามขายพื้นที่วางเหลานั้น หรือดําเนินการในรูปแบบอื่นที่
จะทําใหเกิดรายได หรือใหพื้นท่ีวางเหลานั้นไดใชประโยชนอยางเต็มที่  เชน ในชวงเวลาปราณ 1-3 
เดือนหรืออาจจะมากนอยกวานั้นแลวแตกรณี โดยท่ัวไปผูจัดงานแสดงสินคาจะปดการขายและทราบ
วาพื้นที่บริเวณใดเหลืออยู จะทําการกําหนดผังบริเวณงานใหม (Relocated area)เพ่ือใหพื้นที่ทั้งหมด
ในงานไดใชประโยชนสูงสุดและกรณีมีพื้นที่วางเหลืออยูอาจจะสรางผนังปดกั้นหรือจัดเปนบริเวณนั่ง
พักผอน (Lounge) ก็ได 

 2.3 ติดตอประสานงาน ผู จั ดงานแสดงสินค ามืออาชีพตองประสานงาน 
ติดตอสื่อสารกับทุกฝายที่เกี่ยวของในการจัดงานแสดงสินคาในแตละครั้ง เชน ติดตอกับผูรวมออกงาน
แสดงสินคาในแตละราย โดยจัดสงคูมือสําหรับผูแสดงสินคา (Exhibitor Manual) ให การ
ประสานงานกับผูรับเหมากอสราง ศูนยจัดประชุม และผูจัดการดานขนสงเปนตน เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่นและประสบผลสําเร็จ 

 2.4 ประชาสัมพันธแกผูชมงาน นับเปนบทบาทหนาที่สําคัญยิ่งอีกประการหนึ่งของผู
จัดงานแสดงสินคามืออาชีพที่จะตองประชาสัมพันธใหผูชมงานรับทราบและเขารวมงานแสดงสินคาให
มากที่สุด เพราะผูชมงานหรือลูกคาเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จของงานแสดงสินคาในแตละครั้ง  
ซึ่งเปนปจจัยที่กอใหเกิดคุณคาทางเศรษฐกิจตอธุรกิจการจัดงานแสดงสินคา 

3. ผูประกอบการสถานท่ีจัดงานแสดงสินคา (Venue) จะเปนผูบริหารอาคารหรือสิ่งปลูก
สรางในรูปแบบอื่นก็ไดที่สามารถรองรับการจัดงานแสดงสินคาได  ซ่ึงอาจจะมีพื้นที่หลายขนาดเปน
สถานที่ในรมหรือกลางแจง ปจจุบันการจัดงานแสดงสินคานิยมจัดในศูนยแสดงสินคา โรงแรมรวมท้ัง
บริเวณพื้นที่สนาม ลานจอดรถ สนามกีฬา เปนตน ท้ังนี้สถานที่จัดงานแสดงสินคามีบทบาทท่ีสําคัญ 
คือ เปนสถานท่ีๆจะรองรับและอํานวยความสะดวกในการจัดงานแสดงสินคา 

4. ผูรับเหมากอสราง (Contractor) หมายถึง ผูที่มีบทบาทหลักในการใหบริการตกแตง
คูหาแสดงสินคาในการจัดงานแสดงสินคาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของผูแสดงสินคาในดานการจัด
วางผังการจัดงาน การตรวจสอบพ้ืนท่ีแสดงสินคา การออกแบบโครงสรางท่ีมีมาตรฐาน แข็งแรงและ
ปลอดภัย และรายละเอียดของคูหาจัดงาน การรับเหมากอสรางคูหา การตกแตงคูหา และร้ือถอนคูหา
หลังเสร็จงาน ท้ังนี้ผูรับเหมากอสรางคูหางานแสดงสินคาตองมีความรู ความสามารถในการออกแบบ
ตกแตงคูหาใหดูเดน สะดุดตา มีเอกลักษณ แตกตางจากคูหาแสดงสินคาของผูแสดงสินคารายอ่ืน และ
สอดคลองกับผลิตภัณฑที่จะแสดง 
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5. ผูจัดการขนสง (Freight Forwarder) จะใหคําแนะนํา ปรึกษาและใหบริการในการ
จัดสงสินคาที่จะนํามาแสดง วัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ สิ่งของตางๆ เพื่อใชในงานแสดงสินคาจากจุด
หนึ่งหรือประเทศหนึ่งไปยังจุดหมายปลายทางหรือสถานท่ีจัดงานแสดงสินคา  ทั้งนี้ผูจัดการขนสง
สินคาตองมีความเชี่ยวชาญและตระหนักถึงเรื่องตางๆ ดังนี้ 

 5.1 มีความรูความสามารถอํานวยความสะดวกในการผานพิธีการทางศุลกากรใน
กรณีมีการนําสินคาเขาจากตางประเทศ 

 5.2 มีวิธีการนําสินคาเขาสูสถานที่จัดงานแสดงสินคาอยางมีประสิทธิภาพ 
 5.3 ตองรูตําแหนงที่ตั้งคูหาจัดงานแสดงสินคาของลูกคาที่แนนอน เนื่องจากอาจมี

การเปลี่ยนแปลงตําแหนงได 
 5.4 ตองสงสินคาใหทันกําหนดเวลาซึ่งเปนสิ่งสําคัญมากหากเกิดความผิดพลาดจะ

เกิดผลกระทบตอลูกคาอยางยิ่ง 
6. ผูจัดแสดงสินคา (Exhibitor) นับเปนผูที่มีบทบาทสําคัญหรืออาจเรียกไดวาเปนหัวใจ

หลักของธุรกิจการจัดงานแสดงสินคา ผูแสดงสินคาอาจเปนรายบุคคล นิติบุคคล สมาคม บริษัทหรือ
หนวยงานตางท่ีตองการสงเสริมหรือขายสินคาและบริการ ถาเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่นจะหมายถึง
ผูขาย ผูแสดงสินคามีบทบาทหลัก ในการเชาพื้นที่จัดแสดงสินคาจากผูจัดงาน ออกแบบตกแตงคูหา
แสดงสินคารวมกับผูรับเหมากอสราง ติดตอกับผูจัดการขนสงในการนําสินคาเขามาโชว และทําหนาที่
แสดงสินคา สงเสริมการขายและติดตอธุรกิจโดยตรงกับผูเขารวมชมงาน 

7. ผูเขารวมชมงาน (Visitor) ผูชมงานแสดงสินคาจะมีบทบาทหลัก เชน เปนผูจาย
คาธรรมเนียมในการเขาชมงานแสดงสินคา คาใชจายในดานหองพัก รับประทานอาหารในภัตตาคาร 
จับจายซื้อของในงานแสดงสินคา หรือของท่ีระลึกในทองถิ่นที่มีการจัดงานแสดงสินคาขึ้น และใชจาย
ดานการทองเที่ยว เปนตน ซ่ึงอาจสรุปไดวาผูชมงานแสดงสินคาชวยกระตุนใหเกิดการใชจาย และ
เกิดผลกระทบในลักษณะทวีคูณ ตอระบบเศรษฐกิจของทองถ่ินและประเทศ ผูเขารวมชมงานแบงเปน 
2 ประเภท คือ 

 7.1 ผูชมงานประเภทผูประกอบการ (Trade Visitor) หมายถึง บริษัทหรือธุรกิจ
ตางๆซึ่งเปนลูกคากลุมเปาหมายที่มีศักยภาพสูงที่คาดวาจะเปนผูซื้อสินคาและบริการจากผูแสดง
สินคาโดยทั่วไปเรียกไดอีกอยางหน่ึงวาเปนผูซ้ือ (Buyer) น่ันเอง 

 7.2 ผูชมงานประเภทประชาชนท่ัวไป (Public Visitor) หมายถึง ประชาชนท่ัวไป
หรือผูบริโภคทั่วไปที่คาดวาจะเปนผูซื้อสินคาและบริการจากผูแสดงสินคา  หรืออยางนอยกลุมนี้ก็จะ
ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสินคาและบริการในงานแสดงสินคาแตละครั้ง  และมีโอกาสที่จะเกิดการ
ซื้อขายกันข้ึนในอนาคต 

การจัดงานแสดงสินคาเริ่มจากเจาของงาน (Show Owner) ประสงคจะจัดงานแสดง
สินคาข้ึน ตอจากนั้นเจาของงานมักจะติดตอวาจางผูจัดงานแสดงสินคา (Professional Exhibition 
Organizers) เปนผูดําเนินการจัดงานแสดงสินคาให โดยเร่ิมต้ังแตคิดรูปแบบงาน และเชาพื้นที่จัดงาน
แสดงสินคาจากสถานที่จัดงานแสดงสินคา (Venue) เมื่อไดรูปแบบงานและสถานที่แลว จึงวาจาง
ผูรับเหมา (Contractor) ทําการจัดแบงพื้นท่ี และตกแตงสถานที่ ตลอดจนจัดกิจกรรม และ
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ประชาสัมพันธงาน โดยผูจัดงานแสดงสินคาจะทําการขายพื้นที่ใหกับผูรวมจัดแสดงงาน (Exhibitor) 
เมื่อผูรวมจัดแสดงงานซ้ือพื้นที่แลว จึงจะทําการตกแตงพื้นที่แสดงสินคาในคูหาของตน 

โดยในการตกแตงคูหาอาจจะเปนแบบมาตรฐาน หรือคูหาท่ีมีการตกแตงพิเศษ หรือจัด
กิจกรรมพิเศษโดยวาจางบริษัทที่รับจัดกิจกรรมพิเศษ (Event Organizers) เพ่ือดึงดูดใหผูเขาชมงาน 
(Visitor) มารวมชมกิจกรรมน้ันๆ และซ้ือสินคาหรือบริการ 

การแบงประเภทของธุรกิจการจัดงานแสดงสินคา 
วรรณา ศิลปอาชา (2546: 9-11) ไดกลาวถึงการแบงประเภทของการธุรกิจการจัดงาน

แสดงสินคา สามารถแบงไดหลายวิธีโดยพิจารณาจากเกณฑตางๆ ดังนี้ 
1. แบงตามกลุมตลาดเปาหมาย 
 1.1 งานแสดงสินคาสําหรับผูประกอบการ (Trade Shows) 
 1.2 งานแสดงสินคาสําหรับผูบริโภค (Consumer Shows) 
 1.3 งานแสดงสินคาสําหรับผูประกอบการและผูบริโภค (Trade and Consumer 

Shows) 
2. แบงตามระดับของงาน 
 2.1 งานแสดงสินคาระดับนานาชาติ (International Exhibition) 
 2.2 งานแสดงสินคาระดับชาติ (National Exhibition) 
 2.3 งานแสดงสินคาระดับทองถ่ิน (Local Exhibition) 
3. แบงตามสถานที่ 
 3.1 งานแสดงสินคาภายนอกอาคาร (Outdoor Exhibition) 
 3.2 งานแสดงสินคาภายในอาคาร (Indoor Exhibition) 
 3.3 งานแสดงสินคาทั้งภายนอกและภายในอาคาร (Indoor and Outdoor 

Exhibition)  
แนวคิดที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของสถานที่จัดงานแสดงสินคา (ประสาน ภิรัช บุรี, 2546: 

134-135)คุณลักษณะของสถานที่จัดงานแสดงสินคาระดับมาตรฐานที่สามารถสนองตอบความ
ตองการของลูกคามีดังตอไปนี้ 

1. ความเหมาะสมของพ้ืนที่และสิ่งอํานวยความสะดวก (Site Criteria & Services 
Adequacy) ความสามารถของสถานที่จัดงานที่จะใหบริการแกลูกคาอยางเหมาะสมสรางความพึง
พอใจ ประทับใจ และโอกาสในการใหบริการครั้งตอไป ตองคํานึงถึง 

 1.1 ขนาดของพ้ืนที่ที่สามารถสนองตอบความตองการของลูกคา 
 1.2 นโยบายและกฎระเบียบการใหบริการ 
 1.3 อัตราคาบริการและคาเชาพื้นที่ 
 1.4 ความพรอมและความหลากหลายของการใหบริการเสริม 
2. ลักษณะของพื้นที่การจัดงานแสดงสินคา 
 2.1 มีพื้นท่ีขนาดใหญอยูในระนาบเดียวกัน และอยูในพื้นที่ที่มีหลังคาปกคลุม โถง

งาน แสดงสินคาตองไมมีเสาค้ํายันภายใน เพ่ือไมใหบดบังทัศนวิสัยในงาน 
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 2.2 พ้ืนที่ภายในโถงงานแสดงสินคาสามารถรับน้ําหนักไดมาก เพื่อรองรับงานแสดง
สินคาที่มีน้ําหนักมาก เชน งานแสดงเครื่องจักรกล 

 2.3 มีหลังคาสูงสามารถแขวนอุปกรณได 
 2.4 มีพื้นท่ีลงทะเบียน ผูเขาชมงานแสดงสินคา หรือผูเขารวมสัมมนา เพ่ือเปนการ

เก็บขอมูลของผูเขาชมงาน 
3. ความสะดวกในการเขาถึง (Site Accessibility) ตําแหนงและทําเลที่ตั้งของสถานท่ีจัด

งานแสดงสินคาตองพิจารณาถึงความสะดวกรวดเร็วที่ผูเขารวมงานและผูเขาชมงานสามารถเขาถึงได 
ไมวาดวยระบบขนสงมวลชน หรือรถยนตสวนตัว และรถบรรทุกสินคา 

4. การขนสงลําเลียงสินคา (Freight & Docks) ในชวงของการจัดเตรียมงานและการร้ือ
ถอน มักจะกอใหเกิดปญหาลานขนถายสินคามีการจราจรและกิจกรรมที่คับคั่ง  จึงควรมีจํานวนและ
ขนาดใหพอเพียงกับพื้นที่ใหบริการ 

5. พื้นที่รองรับผูคนจํานวนมาก (Crowd Management) สถานท่ีจัดงานระดับมาตรฐาน
ตองรองรับผูคนจํานวนมากได 

6. จํานวนหองสัมมนาใหญและหองสัมมนายอย ในบางครั้งการจัดงานแสดงสินคาจะมี
การสัมมนารวมอยูดวย เชน งานแสดงสินคาเครื่องจักร ซึ่งหากเครื่องจักรดังกลาวมีความซับซอนมาก 
ก็จะแยกหัวขอบรรยายเปนเรื่องๆไป และอาจจะมีหลายหัวขอ จึงตองใชหองสัมมนายอยเพื่อการ
บรรยายดังกลาว และหากจะจัดบรรยายในเวลาเดียวกันก็สามารถกระทําได หรือในบางคร้ังมีการจัด
สัมมนานําและจัดงานแสดงสินคาตามในภายหลัง 

7. ขนาดพื้นที่จอดรถจํานวนมาก ความตองการพ้ืนที่จอดรถสําหรับสถานที่จัดงานแสดง
สินคาในประเทศไทยมีความสําคัญมาก เน่ืองจากผูเขาชมงานสวนใหญมักจะเดินทางมาโดยรถยนต
สวนบุคคล 

8. งานระบบอํานวยความสะดวกตองไดระบบการออกแบบใหเหมาะสม งานระบบ
จะตองไดรับการออกแบบเพื่อกิจกรรมงานแสดงสินคาโดยเฉพาะ เชน ระบบสาธารณูปโภคจะตอง มี
ชองจายจากใตพื้นจัดแสดงสินคา และสามารถใหบริการสาธารณูปโภคไดอยางครบครนั 

9. การใหบริการคนพิการ (Handicap Facility) เน่ืองจากปจจุบันความสําคัญของการ
ออกแบบสถานที่จัดงานแสดงสินคาที่สามารถรองรับคนพิการได เร่ิมมีความสําคัญมากขึ้น ทั้งเพื่อ
รองรับคนพิการทองถิ่นและคนพิการตางชาติ 

10. พื้นที่เก็บสินคาและพื้นที่จัดเตรียม (Storage & Staging Area) ความจําเปนที่
จะตองจัดใหมีพื้นท่ีเก็บสินคากอนการแสดง ตลอดจนพ้ืนที่เก็บหีบหอบรรจุภัณฑ เพื่ออํานวยความ
สะดวกใหกับผูแสดงสินคาไมตองกลับไปนําสินคามาจากรานหรือโกดังเก็บสินคา  ซ่ึงจะเปนการ
เสียเวลาเปนอยางมาก 

11. พ้ืนที่คลังสินคาเพ่ือการจัดงานแสดงสินคา (Bonded Facility) เพ่ือเปนการอํานวย
ความสะดวกและลดภาระการค้ําประกันสินคาหรืออุปกรณนําเขาที่ตองภาษีอากร โดยมีเงื่อนไขการ
ไดรับยกเวนอากรตามกฎหมายศุลกากร ซึ่งเปนประเด็นสําคัญอยางย่ิงสําหรับผูรวมงานแสดงสินคาที่
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นําตัวอยางหรืออุปกรณมาแสดง แตหากมีผูสนใจซ้ือสินคาหรืออุปกรณตัวอยางท่ีนําเขา กรมศุลกากร
จะเรียกเก็บคาภาษีอากรของสินคาหรืออุปกรณ 
 

9. กรณีศึกษา 

กรณีศึกษาที่ 1 ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี (IMPACT) 

 
ภาพท่ี 14 ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
ที่มา: Wedding-Hitz, IMPACT Exhibition Management, เขาถึงเม่ือ 30 พฤศจิกายน 2555, 
เขาถึงไดจาก http://www.weddinghitz.com/impact-exhibition-management 

 
อิมแพ็ค เมืองทองธานี คือ ศูนยการแสดงสินคาและการประชุมที่ใหญที่สุดในประเทศ 

(2549) ตั้งอยูในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร เปนสถานที่จัดงานแดสงสินคา งานประชุม และ
งานสัมมนา ท้ังในระดับนานาชาติและในประเทศ รวมถึงการแขงขันกีฬาและการแสดงบนเวที 

อิมแพ็ค เมืองทองธานี สรางขึ้นพรอมสิ่งอํานวยความสะดวก และสาธารณูปโภคท่ี
ทันสมัยพรอมการใหบริการ มีเน้ือที่ใชสอยกวางขวางกวา 160,000 ตร.ม. ดําเนินงานโดยทีมงาน
ผูเชี่ยวชาญ มีลานจอดรถมาตรฐานสามารถรองรับรถนานาชาติประมาณ 20,000 คัน มีรานอาหาร
มากมายใหบริการอาหารนานาชนิดทั้งไทยและนานาชาติ 

อิมแพ็ค เมืองทองธานี ประกอบไปดวย อิมแพ็ค อารีนา ขนาดพ้ืนที่โลงชั้นหนึ่ง 4,000 
ตร.ม. ศูนยแสดงสินคา อิมแพ็ค ขนาดพ้ืนที่แสดงนิทรรศการ 47,000 ตร.ม. และศูนยการประชุม อิม
แพ็ค ขนาดพ้ืนท่ีแสดงนิทรรศการ 30,000 ตร.ม. โดยอาคารแหงใหม อิมแพ็ค ชาเลนเจอร จะเปน
อาคารจัดแสดงและจัดนิทรรศการท่ีปราศจากเสากลางหองที่มีพื้นที่ใหญที่สุดในโลก คือ 60,000 ตร.
ม. 

อาคารท่ีพรอมไปดวยสิ่งอํานวยความสะดวก ท้ังอาคารอารีนา ศูนยแสดงสินคา และ
ศูนยการประชุม รวมถึงความใสใจในรายละเอียด เชน ลิฟทสําหรับคนพิการ และสะพานเชื่อมอาคาร
ที่ติดเครื่องปรับอากาศ อิมแพ็ค เมืองทองธานี คือ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม ที่สรางขึ้นดวย
ความสํานึกถึงมาตรฐานสากล จึงเหมาะอยางยิ่งในการเปน “โลกแหงพื้นที่” ของการจัดงาน 

สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 
อิมแพ็ค เมืองทองธานี เปนสถานท่ีจัดงานแสดงนิทรรศการและประชุม โดยเฉพาะงานที่

ตองการพ้ืนที่การจัดงานขนาดใหญ และมีรายละเอียดปลีกยอยคอนขางมาก แตยังตองการสราง
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เอกลักษณของงานเพื่อความสะดวกในการจัด รวมทั้งการเขารวมงาน ทางศูนยมีสถานท่ีและสิ่ง
อํานวยความสะดวกในการจัดงาน ดังตอไปน้ี 

 
ภาพท่ี 15 แสดงอิมแพ็ค อารีนา 
ที่มา: Impact Muang Thong Thani, Impact Muang Thong Thani, เขาถึงเมื่อ 30 
พฤศจิกายน 2555, เขาถึงไดจาก http://www.impact.co.th/ 

 
1. อิมแพ็ค อารีนา อาคารอเนกประสงค มีความจุ 12,000 ที่นั่ง เหมาะสําหรับการจัด

แขงกีฬา และการแสดงบนเวที รวมทั้งการประชุมขนาดใหญ 

 
ภาพท่ี 16 แสดงศูนยแสดงสินคาอิมแพ็ค 
ที่มา: Impact Muang Thong Thani, Impact Muang Thong Thani, เขาถึงเมื่อ 30 
พฤศจิกายน 2555, เขาถึงไดจาก http://www.impact.co.th/ 

 
2. ศูนยแสดงสินคาอิมแพ็ค ดวยพ้ืนที่จัดงานที่กวางขวางถึง 47,000 ตร.ม. อาคารแหงนี้

จึงเหมาะสําหรับการจัดงานนิทรรศการทุกรูปแบบ 

 
ภาพท่ี 17 แสดงศูนยการประชุมอิมแพ็ค 
ที่มา: Impact Muang Thong Thani, Impact Muang Thong Thani, เขาถึงเมื่อ 30 
พฤศจิกายน 2555, เขาถึงไดจาก http://www.impact.co.th/ 
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3. ศูนยการประชุมอิมแพ็ค พรอมดวยการตกแตงภายในแบบรวมสมัย พ้ืนที่จัดงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ และส่ิงอํานวยความสะดวกตางครบครัน 

 
ภาพท่ี 18 แสดงอิมแพ็ค ชาเลนเจอร 
ที่มา: Impact Muang Thong Thani, Impact Muang Thong Thani, เขาถึงเมื่อ 30 
พฤศจิกายน 2555, เขาถึงไดจาก http://www.impact.co.th/ 

 
4. อิมแพ็ค ชาเลนเจอร ความทาทายแหงใหมซึ่งถูกตั้งความหวังใหเปนสถานที่แสดง

สินคาและการประชุมที่ดีที่สุดในเอเชีย 
หองประชุมและพื้นท่ีจัดแสดงสินคา 
อาคารชาเลนเจอร คือสวนสรางเพิ่มเติมใหม เพื่อเปนศูนยการจัดงานและการประชุมที่

อยูแถวหนาสุดในเอเชีย เปนหองแสดงสินคาที่ไรเสากลางที่ใหญที่สุดในโลก เปนหองแสดงสินคา
ภายในอาคารท่ีใหญที่สุดในเอเชีย และมีหองบอลลูมที่ใหญที่สุดในประเทศไทย ท้ังยังมีที่จอดรถ
ภายในอาคารไดถึง 2,500 คัน 

อาคารชาเลนเจอร 1-3  
หองจัดแสดงไมมีเสากลางที่มีขนาดใหญ ดวยขนาดกวาง 131.2 เมตร ยาว 459 เมตร 

เพดานสูง 16 เมตร ใหพื้นที่มากถึง 60,000 ตร.ม. ใหญกวาสนามฟุตบอล 8 สนาม มีผนังเก็บเสียงที่
สวยงาม ท้ังยังแบงเปนหองยอยๆไดอีก 3 หอง ๆ ละ 20,000 ตร.ม. เพียบพรอมไปดวยสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่ทันสมัย มีสไตล รวมทั้งการบริการที่รวดเร็ว เอาใจใส 

หองรอยัล จูบิลี่ บอลรูม 
หองไมมีเสากลางที่ใหญที่สุดในประเทศไทย มีขนาด 3,5000 ตร.ม. เพดานสูง 20 เมตร 

เพดานออกแบบพิเศษสําหรับติดตั้งอุปกรณสําหรับการแสดงตางๆ มีจุดแขวนที่รับน้ําหนักไดมากเปน
พิเศษ หองออกแบบตามแนวความคิด ความงามของดวงดาราและจักรวาล จึงเปนที่มาของชื่อหอง ยู
นิเวอรแชล บอลรูม อุปกรณดานแสงและเสียงที่นําสมัย คุณภาพสูง ลําโพงช้ันดีฝงในผนัง ระบบแสง
ปรับความเขมได จอภาพแบบควบคุมดวยระบบไฟฟา และอุปกรณการแปลภาษาท่ีทันสมัย เหลานื้คือ
องคประกอบเดนของหองรอยัล จูบิลี่ บอลรูม 

หองประชุมจูปเตอร 
มี 16 หองยอย แตละหองมีขนาด 88-214 ตร.ม.ตอหอง อยูติดกับ ยูนิเวอรแชว บอลรูม 

เหมาะสําหรับการประชุมกลุมยอย สรุปสาระมื้อเชา เล้ียงมื้อกลางวัน เล้ียงมื้อค่ํา และเปนหองสถานี
ของผูจัดงานได 
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ลอบบี ้
เปนลอบบ้ีขนาดใหญของอาคารชาเลนเจอร ออกแบบมาเพื่อสรางความพึงพอในแกผู

รวมงานทุกคน มีจอ LED ขนาดใหญ ใชจัดแสดงขอความสําคัญท่ีตองการ โถงโลงไมมีเสากลางนี้มี
พื้นที่ 9,114 ตร.ม. เพดานสูง 10 เมตร 

ศูนยการแสดงสินคาอิมแพ็ค เปนอาคารที่สรางข้ึนตรงตามมาตรฐานนานาชาติ พรอมไป
ดวยสิ่งอํานวยความสะดวกที่ทันสมัย พ้ืนที่จัดงานกวางขวาง สามารถจัดวางไดหลายรูปแบบ และ
เหมาะเปนอยางยิ่งสําหรับการจัดนิทรรศการหรือการแสดงสินคา ในขนาดและรูปแบบหลากหลาย 
อาคารแหงนี้ประกอบไปดวย 

อาคาร 1-4  
เปนอาคารแบบปราศจากเสากลางหองมีเนื้อที่ทั้งหมด 20,000 ตร.ม. ประตูสําหรับรถ

เขาออกมีความกวาง 4 เมตร พ้ืนที่อาคารรองรับน้ําหนักไดถึง 2 ตันตอตารางเมตร เพดานสูง 21 
เมตร พรอมจุดแขวนอุปกรณตกแตงรับน้ําหนักไดถึง 2.5 ตันตอจุด สายโทรคมนาคมและจุดควบคุม
ระบบจายน้ํา ไฟ และเคร่ืองปรับอากาศทุกๆ 9 ตร.ม. 

อาคาร5-8 
เหมาะเปนอยางยิ่งสําหรับงานขนาดใหญและตองการเน้ือที่กวางขวางเปนพิเศษ อาคาร

แสดงสินคา 5-8 นี้ มีพื้นที่ทั้งหมด 30,000 ตร.ม. และเชื่อมตอกับอาคาร 1-4 ดวยสะพานทางเดินมี
ความยาว 150 เมตร พรอมเครื่องปรับอากาศ อาคารแหงนี้มีจุดขนถายสินคา จุดสาธารณูปโภค และ
หองชุดกระจกที่สามารถเห็นภาพรวมของงานแสดงสินคาจากมุมสูง 

หองฟนิกซ บอลรูม 
ตั้งอยูที่อาคาร 5-8 หองบอลรูมน้ีไดรับการตกแตงอยางงดงามแบบไทยรวมสมัย มีพื้นที่

ใชสอยจัดงานมากกวา 1,100 ตร.ม. และสามารถกั้นแยกออกเปน 6 หอง สําหรับการประชุมยอย 
ตูปลาทะเล (อิมแพ็ค อควาเรี่ยม) 
จุดนําสายตาท่ีสรางความสดช่ืนใหแกผูมาเยือน ตูปลาทะเลถูกติดตั้งอยูที่บริเวณลอบบี้

ระหวางอาคาร 5 และ 6 ซ่ึงจัดแสดงพันธุปลาทะเลที่หลากหลาย 
พื้นที่ภายนอกอาคาร 
มีขนาดพื้นที่ประมาณ 100,000 ตร.ม. และเหมาะสําหรับการจัดแสดงพืชผลทาง

การเกษตร งานรื่นเริง งานแสดงสินคาตางๆ 
อิมแพ็ค เมืองทองธานี สรรหาแตสิ่งพิเศษเทานั้น ที่นี่จะไดพบทางเลือกที่หลากหลาย 

ภัตตาคารหรูมีระดับ เครือขายอาหารจานดวน ศูนยอาหารหลากชนิด รานกาแฟ มีรานอาหารกวา 20 
ราน 4 ศูนยอาหาร และอีกกวา 10 เคานเตอรอาหารและเครื่องดื่ม 

การบริการเสนทางเดินรถ 
บริการรถรับสงและพาหนะเดินทาง 
อิมแพ็ค เมืองทองธานี ต้ังอยูที่ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ใกลกรุงเทพฯ ใชเวลา

เดินทางประมาณ 15 นาที จากสนามบินดอนเมือง และ 30 นาทีจากใจกลางกรุงเทพฯ หรือถนนสีลม 
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ผูใชรถยนตสามารถใชระบบทางดวนตรงมาถึงอิมแพ็ค เมืองทองธานี ไดโดยสะดวก ซ่ึงภายใน อิม
แพ็ค เมืองทองธานี มีบริการรับสงหลายประเภทในระหวางที่มีการจัดงาน โดยบางประเภทใชฟรี 

รถรับสงระหวางอาคาร (Shuttle Bus) 
บริการภายในบริเวณของอิมแพ็ค เมืองทองธานี ออกบริการทุกๆ 5 นาที จุผูโดยสารได 

30 คน 
บริการรถแท็กซี่ ระบบคิวอัตโนมัติ 
สะดวกสบายดวยระบบเรียกคิวแท็กซ่ีอัตโนมัติ แหงแรกและแหงเดียวในประเทศไทย 

สามารถใชบริการอยางงายดาย เพียงกดรับบัตรคิวอัตโนมัติ จากน้ันรอเรียกคิดดวยปายอักษรไฟว่ิง 
พรอมเสียงประกาศ ท่ีบริเวณดานหนาอาคารชาเลนเจอร 2 

รถแท็กซี่ 
มีเคานเตอรรับติดตอบริการเรียกรถแท็กซี่  อยูบริเวณดานหนา อาคาร 3 ศูนยแสดง

สินคา อิมแพ็ค เมืองทองธานี ,อาคาร 9 ศูนยประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี และอาคารอารีนา 
รถประจําทาง 
ขึ้น-ลง ไดที่ ลานแอ็คทีฟ สแควร ดานหนาของอิมแพ็ค อารีนา และจากดานนอกของ

ศูนยการประชุม 
รถตูบริการ 
ใหบริการเฉพาะชวงที่มีการจัดงานในพิ้นที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี มีเสนทางประจําคือ 

อนุสาวรียชัยสมรภูมิ – อิมแพ็ค เมืองทองธานี และยังสามารถใชบริการตามจุดตางๆ ไดดังนี้ สีลม 
เพลินจิต มีนบุรี รามคําแหง ฟวเจอรปารครังสิต และเซ็นทรัลลาดพราว 

ลานจอดรถ 
อิมแพ็ค เมืองทองธานี มีพื้นท่ีจอดรถกวางขวางสามารถรองรับรถนานาชนิดไดกวา 

20,000 คัน  
กรณีศึกษาที่ 2 ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค (Bangkok International 

Trade & Exhibition Center : BITEC) 

 
ภาพท่ี 19 แสดงศูนยนิทรรศการและการชุมไบเทค 
ที่มา: Bitec, Bangkok International Trade and Exhibition Centre, เขาถึงเมื่อ 30 
พฤศจิกายน 2555, เขาถึงไดจาก www.bitec.co.th/index.php/th 



47 
 

 
 

ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค เปนสถานท่ีจัดแสดงสินคาและจัดประชุมขนาด
ใหญแหงหนึ่งในประเทศไทย ประกอบไปดวยสิ่งอํานวยความสะดวกในระดับมาตรฐานและกาวหนา
ทางดานเทคโนโลยี สําหรับจัดงานแสดงสินคา จัดประชุมและกิจกรรมสําคัญตางๆ รวมถึงจัดสัมมนา
ตั้งแตง 30-20,000 คน และสามารถจัดงานเล้ียงที่รองรับผูเขารวมงานไดตั้งแต 100-10,000 คนและ
กวา 100,000 คนสําหรับผูเยี่ยมชมตอหนึ่งวัน 

สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ (Facilities) 
ผูจัดงานสามารถใชพื้นที่จัดงานได 5,000-23,000 ตร.ม. และจัดการดวยพนักงานระดับ

สื่อสารดานภาษานานาชาติ มีบริเวณสําหรับลงทะเบียนใหทุกๆ หองโถงประชุมหรือจัดแสดงสินคา
ดวยระบบเครือขายเทคโนโลยีสื่อสาร 

ผูจัดแสดงสินคาสามารถนําเสนองานระดับใหญดวยความสามารถรองรับสินคาขนาด
ใหญพรอมดวยบริการดานอาหาร จากพอครัวและหองครัวที่มีความพรอมสําหรับงานระดับโลก ผูเขา
ชมจะตื่นตากับความยิ่งใหญและความสะดวกสบายของหองประชุมบริเวณงานของ BITEC และความ
สะดวกสบายและพื้นท่ีการจอดรถพรอมกับรถบริการขนถายผูเขาชมงาน นอกจากนี้ยังมีสวนอาหาร
ระดับนานาชาติ 

 
ภาพท่ี 20 หองจัดแสดงนิทรรศการ (Event Halls) 
ที่มา: Bitec, Bangkok International Trade and Exhibition Centre, เขาถึงเมื่อ 30 
พฤศจิกายน 2555, เขาถึงไดจาก www.bitec.co.th/index.php/th 

 
หองจัดแสดงนิทรรศการ 101-104 (Event Halls) 
เปนอาคารปราศจากเสากลางหองเนื้อท่ีทั้งหมด 20,000 ตร.ม. มีพื้นที่สําหรับรองรับ

น้ําหนักไดจํานวนมาก สามารถแบงพื้นที่เปน 5,000 10,000 หรือ 15,000 ตร.ม. มีเสนทางบรรทุก
และลําเลียงสินคา มีสวนของทางเดินที่ใหบริการบริเวณภายในหองจัดแสดงนิทรรศการ 
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หองจัดแสดงนิทรรศการ 105 (Event Halls) 
เปนอาคารปราศจากเสากลางหองมีเนื้อท่ีทั้งหมด 20,000 ตร.ม.มีพื้นที่สําหรับรองรับ

น้ําหนักไดจํานวนมาก มีพื้นที่อยูติดกับหองจัดแสดงสินคา 104 มีทางเดินจาก 104 เปนทางเดินหลัก 
มีเสนทางสําหรับลําเลียงสินคา 

หองจัดแสดงนิทรรศการ 106 (Event Halls) 
อาคารปราศจากเสากลางมีพื้นที่ 10,000 ตร.ม. สามารถปรับหองใหเชื่อมกับหองจัด

แสดงสินคา 105 ได มีพื้นที่หลัก 2,480 ตร.ม. รองรับการจัดเล้ียง หองจัดประชุมสัมมนา หองจัด
แสดงสินคาและนิทรรศการ อุปกรณจัดแสง สี และเสียง มีอุปกรณรองรับสัญญาณ A/V 

 
ภาพท่ี 21 สวนหองประชุม 
ที่มา: Bitec, Bangkok International Trade and Exhibition Centre, เขาถึงเมื่อ 30 
พฤศจิกายน 2555, เขาถึงไดจาก www.bitec.co.th/index.php/th 

 
หองประชุม 
มีหองประชุมจํานวน 16 หอง พ้ืนมีการปูพรมเต็มพ้ืนที่ พ้ืนที่หลักมีมากกวา 2,000 ตร.

ม. รองรับงานประชุมและจัดเลี้ยง รองรับผูเขาชมได 60-450 คน มีอุปกรณรองรับสัญญาณ A/V 
ระบบการขนสง 
เสนทางขนถายอุปกรณภายใน ชองรับสงสินคา 32 ชอง โดยมีพื้นที่ 3,200 ตร.ม. พรอม

อุปกรณยกและขนถายสินคาระบบอัตโนมัติ 
สาธารณูปโภค 
โดยเสนทาง 1,318 hatches ในหองจัดนิทรรศการ 101-104 และ 156 hatches ใน

หองจัดนิทรรศการ 105 ระบบไฟฟาที่ใช 220 โวลต แบบ Single phase 2 เสน และ 380 โวลต 
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แบบ Three phase 4 เสน ทําความเย็นดวยระบบการใชน้ําเย็นไหลเวียนไปยังจุดตางๆ เพื่อทําลม
เย็น และแอรคอนดิชั่น มีระบบใหบริการโทรศัพท คอมพิวเตอรและอินเตอรเนต 

กรณีศึกษาที่ 3 ศูนยการประชุมแหงชาติศิริกิติ์   (Queen Sirikit National 
Convention Centre : QSNCC) 

 
ภาพท่ี 22 ศูนยการประชุมแหงชาติศิริกติิ์ 
ที่มา: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, ศูนยประชุมแหงชาติศิริกิติ์, เขาถึงเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2555, เขาถึง
ไดจากhttp://th.wikipedia.org/wiki/ศูนยการประชุมแหงชาติศริิกิติ์ 

 
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมนต แอนด ดิเวลลอปเมนต จํากัด ไดกอตั้งในป พ.ศ.2534 

เมื่อรัฐบาลไดเปดประมูลทั่วไป เพื่อคัดเลือกบริษัทเอกชนเปนผูบริการศูนยการประชุมแหงชาติศิริกิติ์  
ภายหลังจากท่ีรัฐบาลไทยไดรับเกียรติใหเปนเจาภาพในการประชุมประจําปของสภาผูวาการ
ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศ 

ความสําเร็จของการจัดประชุมดังกลาวและการจัดงานตางๆ ทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ ในเวลาตอมาไดทําช่ือเสียงของศูนยประชุมแหงชาติศิริกิติ์เปนที่รูจักไปทั่วโลกพรอมๆกับที่ 
บริษัท เอ็น.ซี.ซี แมนเนจเมนต แอนด ดิเวลลอปเมนต จํากัด ไดรับการยอมรับวาเปนบริษัทบริหาร
ศูนยการประชุมที่มีความเชี่ยวชาญและเปนมืออาชีพอยางแทจริง 

ดวยศักยภาพในดานการขยายตัวของธุรกิจดานการจัดประชุม งานแสดงสินคาและการ
จัดกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ทางบริษัทไดทําการขยายขอบขายการดําเนินงานธุรกิจออกไปหลายๆดาน 
นอกเหนือจากการเปนผูบริหารศูนยการประชุมแหงชาติศิริกิติ์ 

สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก 
ศูนยการประชุมแหงชาติศิริกิติ์ประกอบดวยอาคารหลัก 4 อาคาร อยูภายใตหลังคาเดียว

และมีพื้นที่เชื่อมติดถึงกันหมด เปนหมูอาคารท่ีเหมาะสําหรับใชเปนสถานที่จัดประชุมและแสดง
นิทรรศการ จัดเลี้ยง จัดตั้งคูหาแสดงสินคา และตั้งสาํนักงานชั่วคราว 

องคประกอบของศูนยประชุม มีดังนี้ 
อาคาร A : อาคารโถงตอนรับ โถงทางเขา สวนสํานักงานและรานคา 
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อาคาร B : อาคารหองประชุมใหญ หองประชุมเล็ก หองอาหาร และสวน
หองเครื่องระบบ ระบบวิศวกรรมตางๆ 

อาคาร C : อาคารสวนจดัแสดงสินคา หองประชมุยอย และสวนสํานักงาน 
อาคาร D : อาคารสวนสาํนักงานและรานอาหาร 

หองประชุมและพื้นท่ีจัดแสดงสินคา 

 
ภาพท่ี 23 แสดงหองบอลรูม 
ที่มา: QSNCC, Queen Sirikit National Convention Center, เขาถึงเมื่อ 30 พฤศจิกายน 
2555, เขาถึงไดจาก http://www.qsncc.com/th/ 

 
หองบอลรูมและโถงตอนรับ (Ballroom & Reception Hall) 
ตั้งอยูบนชั้น 2 ของอาคาร A พื้นที่ประมาณ 875 ตร.ม. สามารถรองรับกิจกรรมไดหลาย

ประเภท เชน 
 จัดการประชุม/สัมมนา (Class Room)  350 ท่ีนั่ง 
 จัดการบรรยายที่ไมใชโตะ (Theatre)  600 ท่ีนั่ง 
 จัดเลี้ยง (Banquet)    35 โตะ 
 จัดเลี้ยงรับรองจุ (Reception)   600 คน 

 
ภาพท่ี 24 แสดงสวนโถงตอนรับ 
ที่มา: QSNCC, Queen Sirikit National Convention Center, เขาถึงเมื่อ 30 พฤศจิกายน 
2555, เขาถึงไดจาก http://www.qsncc.com/th/ 
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โถงตอนรับ 
มีพื้นที่ประมาณ 1,000 ตร.ม. โดยผูใชบริการที่เชาหองบอลรูมสามารถใชบริเวณน้ีในการ

ลงทะเบียนหรือจัด Display ได นอกจากน้ีบริเวณนี้สามารถรองรับการจัดงานเลี้ยงไดดวยเชนกัน โดย 
 จัดเลี้ยง (Banquet)    60 โตะ 
 จัดเลี้ยงรับรองจุ (Reception)   600  คน 
หองประชุมใหญ 
ตั้งอยูในอาคาร B มีพื้นที่ไรเสากวางประมาณ 4,7000 ตร.ม. และสามารถแบงพื้นที่

ออกเปนหองยอยได 3 หอง สําหรับการจัดประชุม สัมมนา การแสดงนิทรรศการ และงานจัดเล้ียง
อื่นๆ หองประชุมใหญนี้ยังมีระบบแปลภาษาไดถึง 6 ภาษา มีเพดานสูง 10 เมตร พื้นสามารถรองรับ
น้ําหนักได 1,700 กิโลกรัม/ตร.ม. 

 จัดการประชุม/สัมมนา (Class Room)  3,500-4,000 ที่นั่ง 
 จัดการบรรยายที่ไมใชโตะ (Theatre)  6,000-6,700 ที่นั่ง 
 จัดการแสดง     4,100-5,800 ท่ีนั่ง 
 จัดเลี้ยง (Banquet)    300-315 โตะ 
 จัดเลี้ยงรับรองจุ (Reception)   7,000-7,500 คน 
 จัดนิทรรศการ     160-180 คูหา 

 
ภาพท่ี 25 แสดงสวนหองบอรดรูม 
ที่มา: QSNCC, Queen Sirikit National Convention Center, เขาถึงเมื่อ 30 พฤศจิกายน 
2555, เขาถึงไดจาก http://www.qsncc.com/th/ 

 
หองบอรดรูม (Board Room) 
หองบอรดรูมอยูบริเวณอาคาร B ชั้น 3 จัดเตรียมไวสําหรับรองรับการจัดประชุมสัมมนา

ขนาดเล็ก รายระเอียดหองบอรดรูม มีดังตอไปน้ี 
หองบอรดรูม 1 
พื้นที่ประมาณ 196 ตร.ม. รูปแบบการจัดหองแบบ Board Room Style พรอมอุปกรณ

การประชุมครบครัน เชน ระบบ Conference ,Microphone ,Video Projector ,Video 
Image ,Slide Projector ,Overhead Projector และระบบเสียงที่ทันสมัย พรอมที่จะติดตั้งระบบ
คอมพิวเตอรหรือระบบ Video Conference 
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แบบ Board Room Style สามารถรองรับได 60 คน (สามารถเสริมเกาอี้ดานขางรวม
จํานวนทั้งหมดประมาณ 100 ทาน) 

หองบอรดรูม 2-3 
พื้นที่ตอหองประมาณ 124 ตร.ม. สามารถจัดรูปแบบหองตามความตองการของผูเขามา

ใชบริการแบบ Theatre สามารถรองรับได 80 คน และแบบ Class Room สามารถรองรับได 40 คน 
หองบอรดรูม 4 
เหมาะสําหรับการประชุมขนาดเล็กที่ไมตองการอุปกรณประกอบการประชุมมากนัก (ไม

มีหองควบคุมเสียง) แบบ Theatre สามารถรองรับได 20 คน และแบบ I-Shape สามารถรองรับได 
12 คน 

หอง Executive Lounge 
สามารถรองรับได 80 คน เหมาะสําหรับเปนหองจัดเลี้ยงรับรองผูเขาประชุม ในชวงพัก

ระหวางประชุมหรือสัมมนา 
สวนสํานักงานและจัดแสดงสินคา 

 
ภาพท่ี 26 สวนสํานักงานและจัดแสดงสินคา 
ที่มา: QSNCC, Queen Sirikit National Convention Center, เขาถึงเมื่อ 30 พฤศจิกายน 
2555, เขาถึงไดจาก http://www.qsncc.com/th/ 

 
ตั้งอยูในอาคาร C เปนอาคาร 4 ชั้น แบงพื้นที่ใชงานออกเปน 4 สวน คือ พ้ืนที่ใหเชา

ชั่วคราวบริเวณชั้น 1 และช้ัน 2 และพ้ืนที่อาคารสํานักงานบริเวณชั้น 3 และชั้น 4 โดยพื้นที่ใหเชา
ชั่วคราวสามารถนํามาใชจัดงานแสดงสินคา งานนิทรรศการหรืองานเล้ียงได 

 พื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ    35,000  ตร.ม. 
 พื้นที่แสดงสินคาประมาณ    25,000  ตร.ม. 
 สํานักงานถาวรประมาณ    7,000  ตร.ม. 
 พื้นที่สวนสนับสนุนอื่นๆ    3,000  ตร.ม. 
 หองอาหาร 
ตั้งอยูในอาคาร B สามารถจุคนได 600 ท่ีนั่ง และมีสวนเฉลียงภายนอกอาคาร ซ่ึงจัดที่นั่ง

ไดอีก 450 ท่ีนั่ง 
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ความพรอมดานสาธารณูปโภค 
ระบบโทรคมนาคม 
ภายในศูนยประชุมแหงชาติศิริกิติ์ มีการติดตั้งโทรศัพทถาวรไวถึง 1,000 เลขหมาย โดย

ใชระบบ ISDN และสามารถติดตั้งโทรศัพทชั่วคราวเพ่ิมเติมไดอีกหลายหมายเลข โทรศัพทที่ศูนยการ
ประชุมฯ เปนชนิดสายตรงตอตางประเทศไดอยางรวดเร็ว โดยศูนยการประชุมฯ จะมีชุมสายของ
ตนเอง พรอมอุปกรณสัญญาณแบบ DDN (Digital Data Network) เช่ือมตอระหวางศูนยประชุมฯ 
กับองคการโทรศัพท  และการส่ือสารแหงประเทศไทยโดยตรง สายสัญญาณจะเปนชนิดรับ
สัญญาณเสียง ของความและรูปภาพ จึงสามารถติดตั้งเคร่ืองโทรพิมพ โทรสาร และเคร่ือง Video 
Conference อีกทั้งไดติดตั้งระบบอินเตอรเนต แบบใชบัตรไวตามจุดตางๆ ภายในศูนยประชุมฯ 

ระบบไฟฟา 
ศูนยการประชุมแหงชาติศิริกิติ์ตอรับไฟฟาจากการไฟฟานครหลวง 3 โดยไฟฟาที่จายมา

ภายในศูนยการประชุมฯ มีทั้งระบบ 220 โวลต 50HZ และ 110 โวลต 60HZ ตามมาตรฐานสากล 
ซึ่งจะใชงานเพียง 2 Feeder และมีระบบไฟฟาสํารองอีก 1 Feeder ซึ่งจะทํางานโดยอัตโนมัติไดทันที
ที่ไฟฟาหลักเกิดปญหาขัดของ 

ระบบแสงสวาง 
แสดงสวางโดยทั่วไปภายในศูนยประชุมฯ จะควบคุมโดยใชระบบควบคุมอัตโนมัติ สวน

แสดงสวางภายในหองประชุมใหญควบคุมโดยใชคอมพิวเตอรบันทึกความจําในการจัดลําดับ เปด-ปด 
หรือหรี่ บริเวณโถงทางเดินและพื้นที่สําคัญก็มีการติดตั้งระบบไฟฟาฉุกเฉินอัตโนมัติเชนกัน 

ระบบปรับระบายอากาศ 
บริเวณภายในศูนยประชุมฯ ท้ังหมดมีการปรับระบายอากาศโดยใชระบบ Central 

Chilled Water คือการใชนําเย็นไหลเวียนไปยังจุดตางๆ เพ่ือทําลมเย็น มีระบบควบคุมที่สามารถปรับ
อากาศภายในศูนยประชุมฯไดทั้งหมด และจะทําความเย็นทั่วทั้งศูนยการประชุมฯ หรือเฉพาะ
บางสวนของศูนยประชุมฯ ตามการใชงานก็ได นอกจากน้ีสามารถเลือกใชระบบปรับระบายอากาศ 
เฉพาะพื้นที่ไดตามตองการดวย 

ระบบเสียง 
ซึ่งประกอบดวยระบบเสียงที่ทันสมัย 3 ระบบ คือ 

1. ระบบ Paging 
2. ระบบเสียงในหองประชุม 

  3. ระบบเสียงสําหรับการแปลในหองประชุมใหญ และหองประชุมเล็ก ท่ี
รับสงดวยรังสีอินฟาเรต 

ภายในหองประชุม ไดเตรียมอุปกรณครบถวนสําหรับการประชุมระดับนานาชาติ โดยใช
สงสัญญาณระบบแปลภาษาดวย Distributed Infrared Transmitter ซึ่งเปนระบบที่ทันสมัย ในหอง
ประชุมใหญมีระบบแปลภาษา 3 ชุด และอีก 2 ชุด ในหองประชุมยอย ศูนยการประชุมแหงชาติศิริกิติ์ 
จะสามารถจัดการประชุมนานาชาติที่ตองแปลภาษาพรอมๆกันไดถึง  5 รายการประชุม ระบบเสียง
สําหรับการแปลในหองประชุมใหญนี้จะมีชองเสียง 8 ชอง สําหรับการแปลไดถึง 6 ภาษารวมกับ
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ภาษาตนอีก 1 ภาษา สํารอง 1 ชอง หองประชุมเล็กมีชองเสียง 7 ชอง แปลได 5 ภาษา เปนตนเสียง 
1 ชอง สํารอง 1 ชอง 

ระบบดับเพลิง 
ศูนยการประชุมฯ มีการติดตั้งระบบปองกันเพลิงไหม และระบบดับเพลิงที่ทันสมัย โดยมี

ทั้งเครื่องแจงเหตุชนิดไวตอความรอนและควันไฟ พรอมสงเสียงสัญญาณที่เชื่อมตอกับระบบเสียง มี
ระบบหัวฉีดน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ พรอมแหลงน้ําดับเพลิงทั้งชนิดผงเคมี และกาซคารบอนไดออกไซด 

ในดานความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน  มีการติดต้ังระบบโทรทัศนวงจรปด 
เครื่องตรวจคนอาวุธ การจัดเวรยาม และสัญญาณแจงเหตุฉุกเฉินไปยังสถานีตํารวจทองถิ่นและ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

ระบบนํ้าดื่มสํารอง 
ภายในบริเวณศูนยการประชุมฯ มีบอน้ําสํารองไวใชงาน 3,500 ลบ.ม. พรอมเครื่องทํา

ความสะอาดนํ้า เพื่อใชเปนน้ําดื่ม 
ระบบบําบัดน้ําเสีย 
มีการติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียดวยวิธีชีววิทยาแบบสําเร็จรูป ปริมาณเพียงพอสําหรับการ

ใชงานอยางเต็มที่ 
กรณีศึกษาที่ 4 ศูนยศิลปาชีพบางไทร 

 
ภาพท่ี 27 ศูนยศิลปาชีพบางไทร 
ที่มา: ชมรมคนรักการถายภาพ, ศูนยศิลปาชีพบางไทร, เขาถึงเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2555, เขาถึงได
จาก http://www.klongdigital.com/webboard3/37980.html 

 
ประวัติ 
พ.ศ. 2523 สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โปรดเกลาฯ ใหจัดตั้งศูนยฯ 

แหงนี้ข้ึนริมฝงแมน้ําเจาพระยา ต. ชางใหญ อ. บางไทร ในเขตที่ดินปฏิรูปเพื่อการเกษตรกรรม พ้ืนท่ี
กวา 1,000 ไร มุงฝกงานชางฝมือแบบศิลปะไทยโบราณใหแกเกษตรกรท่ีสนใจฝกอาชีพเปนรายได
พิเศษจากชวงที่วางจากงานเกษตร โดยทางศูนยฯ มีผูชํานาญงานชางแขนงตาง ๆ มาฝกสอน เมื่อ
สามารถผลิตงานไดแลว ศูนยฯ จะรับซ้ือผลงานไปจําหนาย เปดอบรมศิลปาชีพรุนแรกเมื่อวันที่ 1 
พ.ค. 2524 สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินเปดศูนยศิลปาชีพบาง
ไทรเมื่อวันที่7 ธ.ค. 2527 
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ปจจุบันมีกวา 20 แผนก เชน แผนกตัดเย็บเส้ือผา แผนกทอผาลายตีนจก แผนกเครื่อง
เรือนไม เปนตน อบรมปละสองรุน รุนละ 500 คน ใชเวลาอบรม 6 เดือน โดยใหที่พัก อาหาร 
สวัสดิการ และเบี้ยเลี้ยง ผลงานท่ีผลิตไดนอกจากจะจําหนายที่ศูนยฯ แลว ยังสงไปจําหนายท่ีราน
จิตรลดาซ่ึงมีสาขาทั่วประเทศ และสงออกตางประเทศดวย 

ศูนยศิลปาชีพนี้มุงฝกอาชีพเกี่ยวกับงานศิลปหัตถกรรมตางๆ วิชาที่สอนใหแกเกษตรกร
ไดแก การประดิษฐผลิตภัณฑจากเสนใยพืช การแกะสลัก การจักสาน การทําตุกตา การทําดอกไม
ประดิษฐ การทําเครื่องเรือน การทอผา ผลิตภัณฑจากผา การยอมสีและชางเชื่อมและเคร่ืองเคลือบ
ดินเผา ซ่ึงผลิตภัณฑที่เสร็จแลวจะสงไปจําหนายที่รานจิตรลดาทุกสาขาท่ัวประเทศ นอกจากน้ีภายใน
ศูนยศิลปาชีพบางไทรมีสวนใหบริการดานอื่นๆ ดังนี้ 

 
ภาพท่ี 28 หมูบานศิลปาชีพ ศูนยศิลปาชพีบางไทร 
ที่มา: กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, ศูนยศิลปาชีพบางไทร, เขาถึงเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2555, 
เขาถึงไดจาก http://info.dla.go.th/public/travel.do?cmd=goDetail&id=213232&random= 
1388190539875 

 
หมูบานศิลปาชีพ 
เปดทุกวัน เวลา 08.30-17.00 น. มีพื้นที่กวางขวางหลายสิบไร ภายในแบงเปนหมูบาน

ไทยของแตละภาค โดยมีสระน้ําขนาดใหญอยูกลางพ้ืนที่  นอกจากนักทองเท่ียวจะไดชมงาน
ศิลปะหัตถกรรมของแตละภาคแลว ยังสามารถชมความงามของสถาปตยกรรมที่อยูอาศัยของแตละ
ทองถิ่นดวย 

 
ภาพท่ี 29 สวนนก ศูนยศิลปาชีพบางไทร 
ที่มา: Ayutthaya, ศูนยศิลปาชีพบางไทร, เขาถึงเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2555, เขาถึงไดจาก
http://www.ayutthaya.org/attractions/ayutthaya_Bangsai02.html 
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สวนนก 
เปดเวลา 09.00-19.00 น. ปดวันจันทร คาเขาชม ผูใหญ 10 บาท เด็ก 5 บาท เปนกรง

นกขนาดใหญสองกรง ภายในมีนกหายากกวา 100 ชนิด เชน นกชาปไหน นกกาฮัง นกเงือกรามชาง 
นกสาลิกาเขียว นกยูงไทย เปนตน ภายในกรงจัดสภาพแวดลอมใหคลายคลึงธรรมชาติ เชน สภาพปา 
น้ําตก ธารนํ้า เปนตน มีระบบไฟลอแมลงซ่ึงเปนอาหารของนก ในวันที่รอนจัดมีระบบฝนเทียมให
ความชุมชื้น ดําเนินการโดยมูลนิธิคุมครองสัตวปาและพรรณพืชแหงประเทศไทย ในพระบรม
ราชินูปถัมภ นักทองเที่ยวที่เขาไปชมไมควรใหอาหารสัตว หรือสงเสียงดัง 

 
ภาพท่ี 30 วังปลา ศูนยศลิปาชีพบางไทร 
ที่มา: Aquarium Thailand, สถานแสดงพันธุสัตวน้ําจืดวังปลา, เขาถึงเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2555, 
เขาถึงไดจาก http://www.aquariumthailand.com/wang-pla-aquarium.html 

 
วังปลา 
เปดเวลา 10.00-16.00 น. เวนวันจันทร-อังคาร มีตูแสดงพันธุปลาสองตู ตูใหญขนาด

ความจุ 1,400 ตัน อีกตูเปนตูทรงกลมขนาด 600 ตัน มีปลาน้ําจืดหลากหลายชนิด ท้ังปลาพื้นเมือง
ใกลสูญพันธุ และปลาท่ีพบเห็นไดทั่วไป เชน กระเบนราหู ปลาตะเพียนทอง ปลาเสือพนน้ํา ปลาบึก 
ปลากดดํา เปนตน ภายในอาคารยังมีภาพเขียนปลาไทยพรอมคําบรรยาย 

 
ภาพท่ี 31 อาคารฝกอบรมศิลปาชีพ 
ที่มา: กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, ศูนยศิลปาชีพบางไทร, เขาถึงเมื่อ 30 พฤศจิกายน 
2555, เขาถึงไดจาก http://www.most.go.th/portalweb/index.php/product/projects-
along-the-royal/personal/2118-arts-and-crafts-center.html 
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ชมข้ันตอนการผลิตงาน 
เปดเวลา 09.00-14.30 น. เวนวันจันทร นักทองเท่ียวสามารถเขาชมขั้นตอนการผลิต

งานท่ีอาคารฝกอบรมศิลปาชีพ ซึ่งประกอบดวยแผนกตาง ๆแตหามสงเสียงรบกวนสมาธิการทํางาน 
หรือจับตองผลิตภัณฑ บางแผนกหามถายภาพ 

 
ภาพท่ี 32 สวนขายผลิตภัณฑ ศูนยศิลปาชพีบางไทร 
ที่มา: Ayutthaya, ศูนยศิลปาชีพบางไทร, เขาถึงเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2555, เขาถึงไดจาก
http://www.ayutthaya.org/attractions/ayutthaya_Bangsai02.html 

 
ผลิตภัณฑ 
วันธรรมดาเปดเวลา 09.00-17.00 น. วันหยุดราชการเปดเวลา 09.00-18.00 น. 

ผลิตภัณฑของศูนยฯ มีจําหนายที่ศาลาพระมิ่งขวัญ ซ่ึงเปนอาคารขนาดใหญทรงไทยประยุกต สูงสี่ชั้น 
มีผลิตภัณฑ เชน เคร่ืองแกว เครื่องเซรามิก ผาทอ เครื่องจักสาน รวมไปถึงงานเคร่ืองไม เชน โตะ 
เกาอี้ เปนตน บนช้ันสองเปนที่จัดแสดงนิทรรศการงานฝมือชิ้นเย่ียม 

พระตําหนัก ลักษณะสถาปตยกรรมแบบเรือนไทยโบราณ มีใตถุนสูง แวดลอมดวยไม
ดอกไมประดับ และนํ้าตกจําลอง บริเวณดานหนามีประติมากรรมทองเหลืองซึ่งเปนผลงานของศูนยฯ 
แหงนี้ใหชม 

เมื่อเปรียบเทียบพื้นที่ในการดําเนินงานของสถานท่ีใหบริการจัดแสดงสินคาและ
นิทรรศการนานาชาติแลวพบวาพื้นที่มีความแตกตางกัน สําหรับผูเขาชม BITEC และ IMPACT มี
ลักษณะพ้ืนที่ที่เปนพื้นที่กวางขวางเหมาะแกการจัดงานแสดงสินคาและนิทรรศการนานาชาติใน
ลักษณะที่ใชพื้นที่การใชสอยมาก สามารถแบงพื้นที่สวนตางๆของงานไดอยางเปนสัดสวน เชน การจัด
งาน Motor Show ซ่ึงผูจัดงานสามารถท่ีจะแบงพื้นที่ใชสอยเปนสวนจัดแสดงสินคาและพ้ืนที่สวน
รับรองผูเขาชมสินคา ศูนยประชุมแหงชาติศิริกิติ์และศูนยศิลปาชีพบางไทร มีพื้นที่ที่แบงเปนสวน
ตางๆ หลายสวนรวมถึงยังมีหองจัดประชุมที่มีขนาดแตกตางกันหลายหอง อีกทั้งยังเปนที่ที่มีการ
ตกแตงเปนแบบสถาปตยกรรมไทยรวมสมัย จึงเปนพื้นที่ที่เหมาะสําหรับการจัดงานนิทรรศการ
นานาชาติ 

ดังนั้นในการจัดทําโครงการศูนยแสดงสินคาหัตถศิลปจังหวัดเชียงใหม ผูออกแบบจึงตอง
ใชความเหมาะสมในการเลือกใชสถานท่ี และยังตองคํานึงถึงพฤติกรรมการจัดงานแสดงสินคา เพราะ
ในการจัดงานแสดงสินคา ในแตละครั้งนั้นไมเพียงแตตองเลือกใชสถานท่ีเทานั้น  จะตองมีการ
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เตรียมการเพื่อรองรับผูที่จะเขาชมงานแสดงสินคา ชวงเวลาในการจัดงาน สิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับผูเขาชม ระยะเวลาในการจัดแสดงสินคา ระยะเวลาในการโฆษณาและประชาสัมพันธ สิ่งที่มี
ความจําเปน คือ การทราบถึงความตองการของผูแสดงสินคา และผูเขาชม วาบุคคลเหลานั้นมีความ
ตองการอยางไร เพ่ือที่การจัดงานแสดงสินคานั้นประสบความสําเร็จ และไดรับความพึงพอใจจากผู
แสดงสินคาและผูเขาชมการจัดแสดงสินคาหัตถศิลป จังหวัดเชียงใหม 
 

10. กรอบแนวความคิดและสมมติฐานในการวจิัย 

10.1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 
10.2 สมมุติฐานของการศึกษา 
การศึกษาวิถีชีวิตของชาวลานนา การผสมผสานของวัฒนธรรม ศิลปะ และความเชื่อ ซึ่ง

ประกอบไปดวยรูปแบบทางกายภาพและคติความเชื่อของชาวลานนาท่ีเกี่ยวกับน้ําตน เพ่ือนํามา
ถายทอดเปนงานออกแบบภายในศูนยแสดงสินคาหัตถศิลป จังหวัดเชียงใหม จะทําใหกลุมหัตถศิลป
ลานนาหรือนักทองเที่ยว รับรูถึงศิลปะ ภูมิปญญา และวัฒนธรรมของชาวลานนา หรือตอบสนองตอ
ความตองการไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

น้ําตนหตัถศิลปลานนา 
1.ประวัติความเปนมา 
2.รูปแบบ/ประเภท 
3.วัตถุดิบ 
4.อุปกรณในการปน 
5.ขั้นตอน 
6.นํ้าตนในวิถีชีวิตลานนา 
7.ความเชื่อ/ทัศนคติ 

กลุมผูใชโครงการ 
1.กลุมหัตถศิลปเชียงใหม 
2.นักทองเที่ยว/ผูสนใจ 
3.พฤติกรรมผูใช 
4.แนวคิดทฤษฏีในการจัดแสดง 

พื้นที่โครงการ 
1.สวนเผยแพรและจัดแสดง 
2.สวนประชุม/สัมมนา 
3.สวนสาธิตและจัดจําหนาย 
4.สวนเอนกประสงค 
5.สวนใหคําปรึกษา 

ศูนยแสดงสินคาหตัถศิลปเชียงใหม 
1.เพ่ืออนุรักษและเผยแพรงานหัตถศิลป
ลานนา 
2.เพ่ิมชองทางในการกระจายสินคา 
3.สงเสริมใหเกิดการเชื่อมโยงการ
ทองเท่ียว 
4.รวบรวมประสอบการณพัฒนานําเสนอ
สิ่งใหมเพื่อเกิดองคความรูใหม (พัฒนา
ผลิตภัณฑ) 
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บทที ่3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

จากการทบทวนวรรณกรรม การศึกษาเร่ืองน้ําตนหัตถศิลปลานนาสูการออกแบบศูนย
แสดงสินคาจังหวัดเชียงใหม ขึ้นอยูกับพฤติกรรม ทัศนคติ ความตองการ รวมถึงปจจัยสวนบุคคลของ
กลุมผูประกอบการงานหัตถศิลปในจังหวัดเชียงใหม  

1. ศึกษาขอมูลและทบทวนวรรณกรรมในเร่ือง นํ้าตนหัตถศิลปลานนาสูการออกแบบ
ศูนยแสดงสินคาจังหวัดเชียงใหม รวมถึงแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวกับโครงการเพื่อใหการวิจัยดําเนินไป
ตามข้ันตอนและถูกตองตามระเบียบการ 

2. ศึกษาขอมูลพฤติกรรม ทัศนคติ ปญหาและความตองการของกลุมผู ใชที่เกี่ยวของกับ
งานหัตถศิลปในจังหวัดเชียงใหม ซึ่งไดแกกลุมผูประกอบการงานหัตถศิลปและนักทองเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหม ที่ทําการศึกษาจากวารสาร เอกสาร ตํารา บทความ และอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ ตอจากนั้น
วางแผนการเขาถึงสถานที่และการสัมภาษณเจาะลึกกับกลุมผูประกอบการหัตถศิลปในจังหวัด
เชียงใหม และทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อนํามารายงาน 

3. สรางเครื่องมือแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ เพื่อใชในการเก็บขอมูล 
4. เก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรเปาหมาย โดยใชเครื่องมือแบบสอบถาม แบบ

สัมภาษณและการสังเกต 
5. วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการวบรวมขอมูล เพ่ือนํามาปรับปรุง พัฒนากระบวนการการ

ออกแบบวางแผนจัดการ และพัฒนาสภาพแวดลอมภายในศูนยแสดงสินคาหัตถศิลป จังหวัดเชียงใหม 
เพื่อตอบวัตถุประสงคของการศึกษารวมถึงเหมาะสมและสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นในเร่ืองงาน
หัตถศิลป 

6. สรุปผลและรายงานการวิจัย 
 

1. แนวทางและวิธีการวจิัย 

จากกรอบแนวความคิดสมมติฐานและแบบจําลองที่ไดนําเสนอมาแลว ผูวิจัยได
ดําเนินการวิจัยในเร่ืองน้ีที่มีแนวทางในการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีวิธีดําเนินการวิจัย 
ดังนี้ 

แนวทางเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) : ผูศึกษาไดใชวิธีการสังเกตและ
สัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) ที่เนนประเด็นเรื่อง การออกแบบศูนยแสดงสินคา
หัตถศิลปจังหวัดเชียงใหม โดยมีปจจัยในสวนของปจจัยสวนบุคคล พฤติกรรม ทัศนคติ และความ
ตองการ กลุมผูประกอบการธุรกิจงานหัตถศิลปในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 10 ราย หรือผูใชศูนย
แสดงสินคาในจังหวัดเชียงใหม การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ เพ่ือสราง
แบบจําลองความสัมพันธ 
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แนวทางเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) : ผูวิจัยใชวิธีการเก็บขอมูลจาก
แบบสอบถามและการสัมภาษณ จากกลุมผูประกอบการงานหัตถศิลปเชียงใหมที่เลือกใชบริการ
สถานที่การจัดแสดงหรือนิทรรศการ ในจังหวัดเชียงใหม รวมถึงนักทองเที่ยวผูสนใจท่ีเขามาในชุมชน 
ที่อยูในกรอบแนวความคิดทุกตัว และเม่ือไดขอมูลมาแลวจึงนําไปวิเคราะหขอมูลไดใชโปรแกรม
สําเร็จรูปในการหาคาสถิติตางๆ ดวยสถิติพรรณนาตอไป 
 

2. ประชากรเปาหมาย 

ประชากรเปาหมายของการวิจัยเชิงคุณภาพ : การวิจัยครั้งนี้ผูวัยใชวิธีการสัมภาษณแบบ
เจาะลึกประชากรเปาหมาย คือ กลุมผูประกอบการงานหัตถศิลปในจังหวัดเชียงใหมหรือผูใชศูนย
แสดงสินคาในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 10 ราย  

ประชากรเปาหมายของการวิจัยเชิงปริมาณ : กลุมผูประกอบการงานหัตถศิลปในจังหวัด
เชียงใหม ท่ีเลือกใชบริการสถานท่ีจัดแสดงหรือนิทรรศการในจังหวัดเชียงใหม รวมถึงนักทองเที่ยว
ผูสนใจที่เขามาในชุมชน โดยใหกลุมเปาหมายตอบแบบสอบถามจํานวน 200 ราย 
 

3. การสุมประชากรตัวอยาง 

แนวทางเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) : ผูวิจัยไดใชวิธีการสังเกตและสัมภาษณ
เจาะลึก (In-depth Interview) ในประเด็นเรื่อง การออกแบบศูนยแสดงสินคาหัตถศิลปจังหวัด
เชียงใหม โดยมีปจจัยในสวนของปจจัยสวนบุคคล พฤติกรรม ทัศนคติ และความตองการ กลุม
ผูประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมหัตถศิลปลานนาในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 10 ราย หรือผูใชศูนย
แสดงสินคาในจังหวัดเชียงใหม การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 

การสุมตัวอยางสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยใชเทคนิควิธีการแบบบอลลหิมะ 
(Snowball Sampling) ใชในกรณีที่หนวยที่จะศึกษายากตอการเขาถึง หรือไมทราบพฤติกรรมของ
หนวยวิเคราะหที่ผูวิจัยสนใจจะศึกษา ซ่ึงผูวิจัยตองการใหไดจํานวนอยางนอย 10 คน ซึ่งเพียงพอแก
การวิจัยเชิงคุณภาพ 

ในกลุมประชากรท่ีสุมตัวอยางมาใชในการศึกษาคร้ังนี้  คือ ผูวิจัยจะตองหาตัวอยางแรก
ใหไดกอน โดยเร่ิมจากผูประกอบการงานหัตถศิลปในแขนงใดแขนงหน่ึงกอนที่ใชศูนยแสดงสินคา โดย
การสัมภาษณเจาะลึกและใหผูประกอบการชวยแนะนําวามีใครอีกบางท่ีทํางานเกี่ยวของกับงาน
ประเภทเดียวกันในจังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยจึงเขาไปสัมภาษณเจาะลึกบุคคลผูประกอบการหัตถศิลป 
ไดใหคําแนะนํามาซึ่งมีคุณสมบัติที่ผูวิจัยตองการศึกษาใหไดอีก 1-3 คน หรือมากกวานั้น 

หลังจากนั้นขอใหคนที่ไดถูกสัมภาษณไปแลว ชวยแนะนําคนมาเพิ่มอีกคนละ 1-3 คน 
จนไดจํานวนตัวอยางมากพอในกระบวนการวิจัย ผูวิจัยจะตองเก็บขอมูลจากบุคคลแรกใหครบถวน
ตามตองการ แลวจึงเก็บขอมูลจากบุคคลชุดที่สองใหครบถวน ทําเชนนี้ไปทุกชุดจนครบและเพียงพอ
ตอกระบวนการวิจัยครั้งนี้ 

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) : ผูวิจัยใชวิธีการเก็บขอมูลจาก
แบบสอบถามและการสัมภาษณ ผูประกอบการงานหัตถศิลปหรือผูที่ใชบริการศูนยแสดงสินคา และ
นักทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม โดยกลุมเปาหมายตอบแบบสอบถาม จํานวน 200 ราย ผูวิจัย
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จําเปนตองทําการสุมตัวอยางตัวแทนประชากรเปาหมาย โดยใชการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน 
(Multi-Stage Sampling) ซ่ึงเปนการสุมตัวอยางตามโอกาสทางสถิติ  เพ่ือใหเปนตัวแทนของ
ประชากรเปาหมาย โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 

1. วิธีการสุมแบบเจาะจง โดยพิจารณาเลือกกลุมผูประกอบการงานหัตถศิลปหรือ
ผูใชบริการศูนยแสดงสินคาในจังหวัดเชียงใหม 5 แหง ไดแก (1) กลุมบานถวาย อ.หางดง จ.เชียงใหม 
(2) กลุมเครื่องปนดินเผาบานเหมืองกุง อ.หางดง จ.เชียงใหม (3) กลุมเครื่องเงินวัวลาย อ.เมือง จ.
เชียงใหม (4) กลุมรมบอสราง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม (5) กลุมผลิตภัณฑแปรรูปผาฝายยอมสี
ธรรมชาติ อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 

2. วิธีสุมแบบโควตา หลังจากท่ีไดทําการสุมแบบเจาะจงใหไดสถานท่ีของกลุมหัตถศิลป
ในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 5 แหง โดยเลือกผูประกอบการหัตถศิลปหรือผูที่ใชบริการในสวนของการ
จัดแสดงและนิทรรศการ รวมถึงนักทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมกําหนดสัดสวนของประเภทการจัดไว
ลวงหนา จํานวนแหงละ 40 คนในสัดสวนของสถานบริการที่เทากัน จนไดครบจํานวน 200 คน 
 

4. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

ผูวิจัยไดเลือกใชเครื่องในการจัดเก็บขอมูลจากกลุมประชากรเปาหมาย โดยการเก็บ
ขอมูลทั้งขอมูลเชิงคุณภาพ และขอมูลเชิงปริมาณ 

การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) : การวิจัยคร้ังนี้ไดใชการสังเกต 
การเก็บแบบสอบถามและสัมภาษณ ซึ่งเปนวิธีหนึ่งที่ใชในการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยได
สัมภาษณเจาะลึกกับผูประกอบการงานหัตถศิลปหรือผูที่ใชบริการในสวนของการจัดแสดงและ
นิทรรศการ จากการแนะนําของกลุมเปาหมายของงานวิจัย เพื่อใหไดขอมูลที่มีรายละเอียดและลึกซึ้ง
ตามวัตถุประสงค โดยผูวิจัยทําการสัมภาษณและสังเกตดวยตนเอง ซึ่งไดขออนุญาตใชเทปในการ
บันทึกเสียงและถายภาพ โดยใชเวลาในการสัมภาษณประมาณรายละ 1-2 ชั่วโมง ตามวัตถุประสงค
การศึกษา ในประเด็นดังตอไปนี้ 

1. ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได 
2. ขอมูลเก่ียวกับกิจการ ไดแก 
 2.1 ประเภทของกิจการหรือธุรกิจ 
 2.2 กิจการของทานเปดดําเนินการมาแลวเปนระยะเวลาเทาใด  
 2.3 ปญหาของสินคาหัตถศิลป 
3. ขอมูลดานความตองการในการใชศูนยแสดงสินคา 
 3.1 ทานตองการที่จะจัดงานแสดงสินคาในศูนยแสดงสินคาหรือไม เพราะเหตุใด 
 3.2 ความถี่ในการจัดแสดงสินคาของทาน 
 3.3 ระยะเวลาที่ใชในการจัดแสดงสินคา 
 3.4 การบริการของศูนยแสดงสินคา 
4. ขอมูลดานความตองการในเร่ืองส่ิงอํานวยความสะดวกในศูนยแสดงสินคา 
 4.1 หองโถงงานแสดงสินคาไมมีเสาค้ํายันภายใน 
 4.2 หองโถงงานแสดงสินคาก้ันเปนแตละโถงงานได 
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 4.3 การนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อนําเสนอผลิตภัณฑในรูปแบบใหม 
 4.4 หองประชุมใหญ-ยอย สามารถกั้นเปนสัดสวนได 
 4.5 พื้นที่ลงทะเบียนสําหรับผูเขาชมงาน 
 4.6 ศูนยรวมบริการทางธุรกิจ 
 4.7 บริการรถรับ-สงไปยังลานจอดรถ แหลงชุมชนและสถานที่พัก 
 4.8 รานอาหาร 
 4.9 หองละหมาด 
 4.10 หองบริการนักขาว 
 4.11 บริการคนพิการ เชน หองน้ํา ลิฟต รถเข็น 
 4.12 ทางลาดเชื่อมตางระดับที่เหมาะสมกับรถเข็น 
การเก็บขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) : การจัดเก็บขอมูลจากกลุม

ประชากรเปาหมายโดยแบงขอคําถามออกเปนหมวดหมู เพื่อใหไดมาซ่ึงขอมูลที่ตรงกับวัตถุประสงค
ของการศึกษานี้ 

การสรางเครื่องมือและการทดสอบเครื่องมือ : ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรางพัฒนา
รายการและขอความหรือขอคําถาม และไดนําไปทดสอบกับประชากรเปาหมายวา สามารถส่ือความ
ไดตามวัตถุประสงคของการไดมาซึ่งขอมูลตามท่ีตองการหรือไม ซึ่งถาพบวายังมีปญหาที่ตองแกไข
จะตองปรับปรุงกอนเพื่อนําไปใชไดจริง ซ่ึงขอคําถามท่ีไดมานั้นไดอางอิงจาก การวิจัย เรื่อง ความพึง
พอใจตอการใหบริการของศูนยแสดงสินคาหัตถกรรมภาคเหนือของนักทองเที่ยวหรือผูสนใจ ผู
ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เพื่อนํามาแกไขใหมีความเหมาะสมกับศูนยแสดงสินคา
จังหวัดเชียงใหม ดังนี้ 

1. ทานเคยเขาชมหรือเลือกซื้อสินคาหัตถศิลปหรือไม 
2. ทานซ้ือสินคางานหัตถศิลปที่ไหน 
3. วัตถุประสงคในการเดินทางมาของทาน 
4. ลักษณะการเดินทางของทาน 
5. ทานนิยมซ้ือผลิตภัณฑสินคาหัตถศิลปประเภทใด 
6. โดยเฉล่ียทานจายเงินในการซื้อสินคาประมาณเทาใด 
7. วัตถุประสงคหลักในการเลือกซื้อสินคาของทาน 
8. ทานเลือกซื้อสินคางานหัตถศิลปชวงวันและเวลาใด 
9. ความถี่ในการเลือกซื้อสินคาในแตละครั้ง 
10. จํานวนของสินคาที่ทานเลือกซื้อในแตละครั้ง 
11. ทานใหความสําคัญกับอะไรมากที่สุดในการเลือกซื้อสินคา 
12. ความตองการในการใหบริการของศูนยแสดงสินคา 
13. ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคาหัตถศิลป 
 13.1 ปจจัยดานการผลิต 
 13.2 ปจจัยดานราคา 
 13.3 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 
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 13.4 ปจจัยสงเสริมการตลาด 
เกณฑในการใหคะแนนท่ีใชกับตัวแปร ในดานความตองการในเร่ืองสิ่งอํานวยความ

สะดวกในศูนยแสดงสินคาและปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคาหัตถศิลป จะเปนใน
ลักษณะการกําหนดระดับมาตรฐานสวนใหเปนคาน้ําหนักตัวเลข ตามวิธีของลิเคิรท (Likert Scale) 
ดังนั้นผูวิจัยจึงไดกําหนดคาของคะแนนในแบบสอบถามท่ีมีระดับการยอมรับ 5 ระดับ (ธานินทร ศิลป
จารุ ,2549 ,หนา 77) ไดดังตอไปนี้ 

ระดับการยอมรับ   ระดับคะแนนของคําถาม 
มากท่ีสุด    ใหคะแนน 5 คะแนน 
มาก     ใหคะแนน 4 คะแนน 
ปานกลาง    ใหคะแนน 3 คะแนน 
นอย    ใหคะแนน 2 คะแนน 
นอยที่สุด    ใหคะแนน 1 คะแนน 

 

5. วิธีการวิเคราะหขอมลู 

การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) : ผูวิจัยใชการวิเคราะห
เนื้อหา (Content Analysis) โดยทําการสัมภาษณกลุมตัวอยางจํานวน 10 ราย ตามกลุมประชากร
เปาหมาย ผูวิจัยไดทําการถอดเทปการสัมภาษณโดยแยกตามประเด็นหรือหัวขอตัวแปรที่ใชในการ
วิจัย โดยไดทําการบูรณาการความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีคลายคลึงกันในประเด็นตัวแปรเดียวกัน
มาเขียนเปนบทวิเคราะหเพื่อจะไดความตองการ พฤติกรรม และประโยชนใชสอยที่แทจริงที่เกี่ยวของ
กับศูนยแสดงสินคาจังหวัดเชียงใหม 

การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) : หลังจากที่เก็บรวบรวม
จากภาคสนามแลว ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถาม และนําไปปอนขอมูลใน
โปรแกรมวิเคราะหขอมูล ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยใชสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ที่
ประกอบไปดวย จํานวนคารอยละ คาตํ่าสุด คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยตัวแปรที่แสดง
คาเฉลี่ยผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการแปลความหมายของระดับคะแนนเปนคาเฉลี่ยออกเปน 5 ระดับ 
(ธานินทร ศิลปจารุ ,2549 ,หนา 77) ดังนี้ 

คาคะแนนเฉล่ีย   ความหมาย 
คะแนนเฉล่ียระหวาง 4.50-5.00 อยูในระดับมากที่สุด 
คะแนนเฉล่ียระหวาง 3.50-4.49 อยูในระดับมาก 
คะแนนเฉล่ียระหวาง 2.50-3.49 อยูในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉล่ียระหวาง 1.50-2.49 อยูในระดับนอย 
คะแนนเฉล่ียระหวาง 1.00-1.49 อยูในระดับนอยที่สุด 
เม่ือไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณจํานวน 200 รายและการสัมภาษณเชิง

คุณภาพจํานวน 10 ราย จนครบแลวจึงทําการหาคาเฉลี่ยรอยละ จากน้ันนําขอมูลมาวิเคราะหหา
ความตองการหรือความพึงพอใจที่ได นําไปสรุปในบทท่ี 5 
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บทที ่4 

การสรุปและการวิเคราะหขอมูลของนํ้าตน 

จากการทบทวนวรรณกรรม การศึกษาเร่ืองน้ําตนหัตถศิลปลานนาสูการออกแบบศูนย
แสดงสินคา จังหวัดเชียงใหม ในขอมูลดานตางๆ ทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมินั้น นํามาวิเคราะหและสรุป
ใจความสําคัญกอนจะเขาสูกระบวนการออกแบบ ในการวิเคราะหขอมูลจะแบงตามหัวขอของตัวแปร
หลักๆ ดังนี้ 
 

1. สรุปขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญหรือสลาน้ําตน 

ประวัติและที่มาของน้ําตน 
วชิระ ศรีจันทร (2555) ชางปนน้ําตนบานเหมืองกุง ไดกลาววา คนเฒาคนแกแตเดิม

อาศัยอยูในรัฐฉานของประเทศพมา แลวโดนเกนมาในสมัยเจากาวิละ โดยในชวงแรกในยุคเจากาวิโร
รสสุริยวงศซึ่งมีศักดิ์เปนปูของเจาดารารัศมี ในชวงแรกที่เขามาอยูจะมีประมาณ 6 ครัวเรือน โดยมา
รับใชเจาเพื่อมาปนน้ําตนและนํ้าหมอสําหรับเจาผูครองนครเชียงใหม 

เมื่อตั้งบานแมวางและบานกะกายยอนแลว พอหนานตาล กันธิยะ ไดกลาวถึง ตนกําเนิด
และที่มาของบานน้ําตนไววา “...เม่ือตั้งหมูบานมะกายยอนแลว มีผูคนที่โยกยายและเขามาทํามาหาท่ี
ทํากิน ปลูกบาน สรางเรือน ทําไร ทําสวน มากข้ึน จึงไดแผขยายท่ีอยูอาศัยและที่ทํากิ นมาจนถึงถิ่น
ที่ตั้งขางเคียง พรอมกับอาชีพที่มาพรอมกับการกอตั้งหมูบาน คือ อาชีพชางปนน้ําตนและใชเปนที่มา
ของชื่อหมูบานน้ําตน...” 

ภูมิปญญาของนํ้าตน 
ในกระบวนการหน่ึงของภูมิปญญาทองถิ่น ที่แสดงใหเห็นถึงลักษณะทางวัฒนธรรมและ

ขนบธรรมเนียมประเพณีจากผูคนในอดีตจวบจนมาถึงปจจุบัน ตองอาศัยกระบวนการสืบทอดและ
กระบวนการถายทอด เพราะการท่ีจะทําใหอาชีพหนึ่งสามารถคงอยูไดตองขึ้นอยูกับกระบวนการน้ี 
การสืบทอดและการถายทอดตองอาศัยปจจัยที่หลากหลาย ทั้งปจจัยทางสภาพแวดลอม ปจจัยทาง
บุคคล สังคม ชุมชน เขามามีสวนรวมในการสรางสรรคและชวยในการสรางเสริมผลักดัน โดยมี
วัตถุประสงคเดียวกันก็คือ การอนุรักษและรักษาไวในอาชีพใหสามารถดํารงอยูไดอยางยาวนานที่สุด 

ปาบัวแกว (2555) ไดกลาววา การปนน้ําตนสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ โดยฝกมาจากปู 
ยา ตา ยาย น้ําตนเมื่อไดชิมแลวความรูสึกแรกๆจะรูสึกถึงความเย็น แตกล่ินและรสคร้ังแรกจะรูสึก
แปลกๆ แตเมื่อดื่มในครั้งตอๆไปก็ไมไดรูสึกแบบนั้น และไดแตหวังวาจะไดดื่มน้ําเย็นๆ แกกระหายให
ชื่นใจไปทุกๆครั้ง 

พอหนานตาล กันธิยะ เลาใหฟงวา “...ในป พ.ศ.2488 ซึ่งชวงนั้นมีอายุประมาณ 13 ป 
พอของพอหนาน ซึ่งมีอาชีพปนน้ําตนขาย จึงไดหัดปนน้ําตนกับพอ ฝกฝนมาต้ังแตนั้นมา... ” ซึ่ง
สอดคลองกับ พออุยใจคํา กันธิยะ ที่กลาววา “...ในสมัยกอนก็สืบมาจากพอและแม ตองหัดเรียนดวย
ตนเอง โดยการดูเองและหัดทําเอง...” 
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เมื่อกลาวถึงลักษณะการสืบทอดและถายทอดของทางฝายหญิง วาสมัยกอนนั้น ผูหญิง
ประกอบอาชีพปนน้ําตนดวยหรือไม โดยที่พออุยทุน ธรรมเสนา ไดพูดวา “...แมญิงในสมัยกอนนั้น
ไมใหปนน้ําตนแตจะใหนั่งขัดน้ําตนแทน...” ซึ่งสอดคลองกับ แมอุยจิ๋น หลากันใจ ท่ีบอกวา “...ทําแต
เฉพาะขัดน้ําตนแลวหาบไปขายเทานั้น...” 

สลาแดง ศรีสุวรรณ ไดกลาววา “...มีความหวังอยากใหเด็กๆมาเรียนปนน้ําตน แต
นักเรียนสมัยนี้เรียนตอเน่ืองไปในระดับที่สูงขึ้น จะใหกลับมาปนน้ําตนก็คงไมไหว เน่ืองจากการสอนก็
คงจะสามารถรับรูไดบางแตคงไมมากนัก ถาจะสอนเด็กเล็ก ก็อาจจะมีปญหาเน่ืองจากอายุนอยเกินไป 
กําลังมือท่ีจะใชบีบดินนั้นคงไมมีแรงพอ คงรูแตขั้นตอนและกระบวนการทําเทานั้น เพราะในอนาคต
อาจจะพอชวยไดในเรื่องของพื้นฐานอาชีพ โดยอยากใหมีการเรียนควบคูกันไปกับการฝกปนนํ้าตน...” 

วัตถุดิบและวัสดุ 
ปาแดง บานเหมืองกุง (2555) ไดกลาววา วัตถุดิบในการปนน้ําตนจะเปนดินเหนียว คือ

ดินชั้นพื้นที่หามาไดจากไรนา หรือการขุดบอน้ํา โดยดินชั้นพื้นนี้จะมีลักษณะที่เหนียวเหมาะแกการปน 
ไมมีทรายปน โดยการปนเปนรูปทรงคราวๆกอน ทําฐาน แลวขึ้นรูปโดยการหมุนแปนไมใหหมุน
โดยรอบ โดยใชไมชวยในการกลึง ซ่ึงรูปทรงจะเกิดจากการฝกฝน ประสบการณจากการทําหลายๆชิ้น 

รูปทรง 
รูปทรงของนํ้าตน มีองคประกอบหลักอยู 5 สวน คือ สวนฐาน สวนลําตัว สวนบา สวน

คอ และสวนปาก ซ่ึงเปนองคประกอบหลักของการปนน้ําตน ใหมีรูปรางลักษณะที่เปนมาตรฐาน 
รูปทรงของน้ําตน แบงออกเปน 3 ประเภทใหญ ไดแก นํ้าตนหลวง เปนน้ําตนขนาดใหญ

ใสน้ําไดครั้งละมากๆ ใชสําหรับใสน้ําไปไรนา บนไหลภาชนะน้ําตนหลวงมีหูรอยติดอยู 2 หรือ 4 ขาง 
เพื่อรอยเชือกไวสําหรับสะพายไปไรนา น้ําตนขนาดกลาง เปนน้ําตนที่ใชงานกันทั่วไปในวงอาหารและ
การตอนรับแขก น้ําตนหนอย(เล็ก) นิยมใสน้ําตั้งไวบนหิ้งบูชาตางๆ ลักษณะรูปทรงประเภทนี้สะดวก
ตอการเคลื่อนยายในการใชงาน 

รูปแบบน้ําตนสวนคอยาวเรียว สวนคอจะกวางบริเวณสวนที่ตอจากบาแลวสอบเขา
ดานบนที่บริเวณปาก บริเวณคอนี้มักมีลายนูนคาดเปนเสนเปนแถบตามแนวนอนรอบคอหลายเสน
เพื่อประดับตกแตงและยังชวยกันลื่นขณะจับถือ ลายเสนนูนนี้มักจะตกแตงเลยจากคอลงมาจนถึง
บริเวณบา ลักษณะลําตัวเปนทรงกลมแปนขนาดเล็กใชบรรจุน้ํา มีฐานสอบสูงเขารับกับสวนลําตัว มี
การตกแตงเพิ่มดวยการทําโลหะหรือเงินหุมที่บริเวณปากน้ําตนหรือเรียกวา การครอบเงิน ทําใหดู
ทรงคุณคามากข้ึน  

การทําลวดลาย 
ปาบัวแกว (2555) กลาววา ปจจุบันจะเปนการปมลาย โดยจะมีบล็อกเปนลายตางๆ 

และการขูดลาย แตในขณะที ่วชิระ ศรีจันทร (2555) ไดกลาววา รูปแบบของลายลงรักปดทองในอดีต
จะใชสําหรับเจาหรือผูครองนคร แตในปจจุบันลวดลายสวนใหญจะเปนการขูดลาย สวนการลงรักปด
ทองอาจจะเปนการเพิ่มมูลคาและตกแตงใหสวยงามเพราะในปจจุบันน้ําตนไมไดเปนเพียงภาชนะใส
น้ําแตยังเปนเครื่องประดับภายในครัวเรือน 

สลาแดง กลาววา “...จะเรียกน้ําตนที่ไมมีลายวา ฟกเกลี้ยงหรือฟกเลื่อม(ความเงางาม) 
ซึ่งเปนน้ําตนแบบด้ังเดิม...” สําหรับน้ําตนที่มีลวดลายบริเวณตัวของนํ้าตนนั้น พออุยทุน ธรรมเสนา 
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ไดกลาววา “มีผูคิดคนที่จะทํารูปทรงกลีบมะเฟองและกลีบบาฟกออกมา” ซึ่งกลีบฟกทองนั้นเปนแบบ
กลีบเรียบและกลีบนูนเทานั้น ซึ่งจะมีทั้งแบบกลีบหางและกลีบถ่ี 

นอกจากน้ันยังมีลายที่ใชกดลงบนนํ้าตนในขณะปน เพื่อสรางลวดลายใหสวยงาม
ประกอบดวย 5 รูปแบบ ไดแก ลายไขปลา ลายฟนหนู ลายหยดน้ํา ลายขาวเปลือกและลายใบเสมา 

เรื่องสีของนํ้าตนนั้น ในสมัยกอนนิยมน้ําตนที่มีสีแดง และตอมาคือสีดํา ซึ่งน้ําตนสีแดง
ไดมาจากการเคลือบผิวของน้ําตนหลังการปนเสร็จแลว ดวยน้ําเคลือบสีแดง ซึ่งทํามากจากดินแดง 
สําหรับสีดํานั้น นิยมนําน้ําตนที่เผาเสร็จแลวมาคลุกกับข้ีเลื้อยไปมา นํ้าตนก็จะกลายเปนสีดํา 

ลักษณะของการผสมสานทางรูปทรงและลวดลายตางๆ สลาแดง ไดกลาววา “...การปน
น้ําตนแบบประยุกต มีลักษณะของการทําที่สามารถแบงออกได เชน คาดดวยหวาย ปดทอง ปดดวย
เงิน ครอบดวยเงินหรือติดเปลือกไข...” การคาดหวาย คือ การนําหวายมาสานโดยรอบนํ้าตน เพื่อใหดู
สวยงาม เพิ่มคุณคา ปองกันตัวน้ําตน สวนการปดดวยทองและการปดดวยเงิน คือ การนําเอาน้ําตนที่
ผานกระบวนการเผาเรียบรอยมาเขียนลวดลายและปดทองคําเปลวหรือเงินเปลว โดยลวดลายที่
สลาแดงไดกลาววา “...ลายที่เขียนบนนํ้าตนจะเปนลายกนก ลายเมือง หรือลายลานนา ท่ีมีอยูตามวัด
วาอารามหรือหนาวิหาร...” 

คุณสมบัติ ประโยชนและการใชงาน 
น้ําตนโดยท่ัวไป มีวัตถุประสงคหลักคือการใชสําหรับใสน้ําไวบริโภคภายในครัวเรือน ซ่ึง

ถือวาเปนประโยชนโดยตรงดานภาชนะใสน้ํา แตในดานอื่นนั้นยังถูกใชเปนเครื่องประกอบยศ 
พิธีกรรมทางศาสนาหรือเครื่องบูชา 

ความเชื่อหรือทัศนคติที่มีตอน้ําตน 
นอกจากตัวน้ําตนที่เปนภาชนะใสน้ําท่ีไวสําหรับดื่มกินภายในครัวเรือนแลวยังแฝงไปดวย

ความเชื่อและทัศนคติที่สื่อใหถึงวิถีชีวิตของความมีน้ําใจของคนลานนาและการแสดงการตอนรับอยาง
เปนมิตร รวมถึงอารยธรรมที่ตกทอด พัฒนาการของน้ําตน ความพอเพียง ความอุดมสมบูรณ 

สลาแดง ศรีสุวรรณ ไดกลาววา “...เราปนนํ้าตนหนึ่งใบ ใชวาจะจบแคน้ําตนหนึ่งใบ ใน
แงของจิตใจเราแลว แคเรานั่งจดจออยูกับดินก็เกิดสมาธิ เกิดความเย็น เกิดภาวะรูตนเอง อยางนอย
ที่สุด เมื่อเราเกิดภาวะรู เราสามารถที่จะแกปญหาชีวิตที่หลากหลาย ของตัวเองได น้ําตนไมใชแค
รูปลักษณที่เราทําขึ้นมา ไมใชรูปลักษณที่จับตองได แตน้ําตนแทจริงแลว เบื้องหลังคือความภูมิใจของ
คนที่ทํา เปนความภูมิใจของชาติพันธุที่ใหกําเนิดน้ําตนข้ึนมา...” 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมมีผลตอน้ําตน 
กรรมการชาวบานและองคการบริหารสวนตําบลอยากใหมีศูนยการเรียนรูและอนุรักษ

วัฒนธรรมพื้นถิ่นแบบน้ี โดยมีการยื่นเสนอโครงการไปแลวประมาณ 2 ป แตยังไมไดรับการอนุมัติหรือ
เนื่องมาจากปญหาของงบประมาณที่อาจจะไมคุมทุน โดยสมัยกอนคนที่จะปนน้ําตนจะเปนคนที่ไม
เรียนหนังสือ คือถาคนไหนที่ไมอยากเรียนหนังสือใหมาปนน้ําตน ซึ่งเปนกุศโลบายใหเด็กออกไปเรียน
หนังสือ โดยคนสวนมากจะออกไปทํางานขางนอกกอน พอชวงอายุ 30-40 ป เริ่มทํางานในโรงงานไม
ไหวก็จะหันกลับมาปนนํ้าตนในหมูบานของตนเองสืบไป 

ปจจุบันเรื่องราวของการทํา “น้ําตน”  นายสมทรัพย  ศรีสุวรรณ  ครูภูมิปญญา หรือส
ลาน้ําตน หนึ่งใน สลาชุมชนบานน้ําตน ไดเก็บสะสมนํ้าตนโบราณรูปทรงตาง ๆ จาก อาณาจักร
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ลานนา  ในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือ และดินแดนใกลเคียง  ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนที่รัฐฉาน, เชียงตุง, 12 
ปนนา และหลวงพระบาง   ซ่ึงในปจจุบันถูกเก็บแสดงไวที่บานของ “สลาแดง” วิธีการเลาเรื่องหรือ
ถายทอดนั้น เปนเพียงการบอกเลาจากสลาแดง  ยังไมมีการจัดแสดงและการนําเสนออยางเปนระบบ
ตามหลักการจัดแสดงนิทรรศการ และอาคารไมสามารถรองรับนักทองเทียวจํานวนมาก 
 

2. วิเคราะหความหมายและความเปนมาของนํ้าตน 

“น้ําตน” หมายถึง สลาแดง ศรีสุวรรณ (2546) กลาววา “นํ้าตนเปนภาชนะดินเผาท่ีมี
ลักษณะอวนปุมบริเวณคอจะสูงข้ึนไป ดานขางจะเขียนลวดลายไวอยางสวยงาม แตเดิมน้ําตนถือวา
เปนงานศิลปหัตถกรรมที่เกี่ยวของอยูกับวิถีชีวิตของชาวลานนาเปนอยางมาก” จนอาจกลาวไดวา นํ้า
ตนเปนเอกลักษณทางวัฒนธรรมอยางหนึ่งของชาวลานนา โดยเก่ียวของกับวิถีชีวิตของชาวลานนาใน
ดานตางๆ ไดแก ใชในการบริโภคในครัวเรือน ในงานบุญประเพณี ฐานะสัญลักษณ ตลอดจนมีการ
ติดตอซื้อขายแลกเปลี่ยนภาชนะโดยแลกจากส่ิงของสูสิ่งของเน่ืองจากสภาพท่ีอยู วัสดุ หรือทรัพยากร 
รวมถึงความชํานาญในแตละชุมชนที่ตางกัน จนถึงการแลกเปลี่ยนดวยเงินตรา เน่ืองดวยจุดมุงหมาย
เพื่อนําไปใชงานในชีวิตประจําวัน  

 
 
  

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี 33 แสดงความสมัพันธระหวางน้ําตนกับวถิีชีวิตลานนา 
 

3. วิเคราะหรูปแบบวิธีการปนน้ําตน 

“น้ําตน” เปนงานศิลปหัตถกรรมพ้ืนบานที่ถือวาเปนเอกลักษณทางวัฒนธรรมของชาว
ลานนา เพราะไมเพียงเปนภาชนะใสน้ํา แตยังบงบอกถึงความเลอคาของงานประติมากรรม จิตรกรรม 
ที่สลาหรือชางแตละทานไดรังคสรรคผลงานอยางวิจิตบรรจง ซ่ึงเริ่มจากการปนดินเพื่อขึ้นรูปในสวน
ฐานกอน แลวใชการปนหมุนแปนไมใหหมุนไปโดยรอบเพื่อใหไดรูปทรงฐาน และรูปชั้นตอๆไป จะใช

 
น้ําตน 

 

งานบุญ
ประเพณี 

 

ใชบริโภคใน
ครัวเรือน 

 

การ
แลกเปลี่ยน 

 

เชิง
สัญลักษณ 
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ดินปนเปนเสนกลมๆยาวๆ มาวางทับโดยรอบเพื่อเปนจุดเชื่อมตอกันในแตละชั้นๆไป จนออกมาเปน
น้ําตน โดยใชแนวความคิดการหมุน  

 

 
ภาพท่ี 34 วิธีการปนน้ําตน 
   (บันทึกภาพโดยผูวิจัย) 
 

 
ภาพท่ี 35 การหมุนขึ้นรปู 
   (บันทึกภาพโดยผูวิจัย) 
 

4. วิเคราะหรูปทรงของน้ําตน 

จากการวิเคราะหรูปทรงของน้ําตน ไดพบวาน้ําตนแบบทรงสูง ที่มีลักษณะสวนคอยาว
เรียว สวนคอจะกวางบริเวณสวนตอจากไหลแลวสอบเขาดานบนท่ีบริเวณปาก บริเวณคอมีลายนูน
คาดเปนเสนเปนแถบตามแนวนอนรอบคอหลายเสนเพื่อการตกแตง ชวยกันลื่นและความสะดวกตอ
การหยิบจับใชงาน มีความโดดเกนที่รูปทรงท่ีสงางาม เน่ืองจากมีฐานสูงสอบเขารับกับสวนลําตัว โดย
รูปแบบด้ังเดิมของคนลานนาจะมีการตกแตงเพิ่มดวยโลหะที่หุมบริเวณปาก ทําใหดูทรงคุณคามากขึ้น  
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ภาพท่ี 36 ลักษณะรูปทรงของนํ้าตน 
   (บันทึกภาพโดยผูวิจัย) 
 
5. วิเคราะหรูปแบบลวดลาย 

รูปแบบของลวดลายในการตกแตงเปนการปมลาย โดยจะมีบล็อกเปนลายตางๆและการ
ขูดขีดลาย สวนในรูปแบบของลายลงรัดปดทองจะใชสําหรับเจาหรือผูครองนคร แตในปจจุบัน
ลวดลายสวนใหญจะเปนการขูดลาย ซึ่งผูวิจัยไดคนพบ ลายที่ใชกดลงบนน้ําตนในขณะปน เพื่อสราง
ลวดลายใหสวยงามประกอบดวย 5 รูปแบบ ไดแก ลายไขปลา ลายฟนหนู ลายหยดนํ้า ลาย
ขาวเปลือกและลายใบเสมา 

 

 

 
ภาพท่ี 37 รูปแบบลวดลาย 
   (บันทึกภาพโดยผูวิจัย) 

สวนที่ 5 ปาก 

สวนที่ 4 คอ 

สวนที่ 3 บา 

สวนที่ 2 ลําตวั 

สวนที่ 1 ฐาน 
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ภาพท่ี 38 รูปแบบการผสมเสนลวดลาย 
 

6. วิเคราะหเร่ืองสีและวัสดุ 

วัตถุดิบในการปนน้ําตนจะเปนดินเหนียว คือดินชั้นพื้นที่หามาไดจากไรนา หรือการขุด
บอนํ้า โดยดินชั้นพื้นนี้จะมีลักษณะที่เหนียวเหมาะแกการปน ไมมีทรายปน ซึ่งเมื่อปนเสร็จแลวจะมี
เน้ือดินที่มีลักษณะหยาบหนา มีรูพรุน และมีการขัดผิวใหมัน เรื่องสีของนํ้าตนนั้น ในสมัยกอนนิยมน้ํา
ตนที่มีสีแดง และตอมาคือสีดํา ซึ่งน้ําตนสีแดงไดมาจากการเคลือบผิวของนํ้าตนหลังการปนเสร็จแลว 
ดวยน้ําเคลือบสีแดง ซ่ึงทํามากจากดินแดง สําหรับสีดํานั้น นิยมนําน้ําตนที่เผาเสร็จแลวมาคลุกกับขี้
เลื้อยไปมา นํ้าตนก็จะกลายเปนสีดํา และสีของการลงรักปดทอง 

 
ภาพท่ี 39 ระดับสีของตวัน้ําตน 
 

7. วิเคราะหความเช่ือของน้ําตน 

น้ําตนไมใชแคเปนภาชนะดินเผาไวสําหรับใสน้ําเพื่อดื่นกินภายในครัวเรือน แคยังแฝงไป
ดวยความเชื่อและทัศนคติที่สื่อใหเห็นถึงความมีน้ําใจ การแสดงการตอนรับอยางเปนมิตร และความ
สะดวกในการเคล่ือนยาย อีกทั้งยังทําใหเกิดสมาธิ เกิดความเย็น เกิดภาวะรูตนเอง และท่ีสําคัญที่สุด 
เบ้ืองหลังคือความภูมิใจของชาติพันธที่ใหกําเนิดน้ําตน  
 

8. การวิเคราะหตีความหา KEY-WORD 

เมื่อไดเอกลักษณของตัวน้ําตนทั้งรูปแบบของนามธรรมและรูปธรรม จะเห็นไดวา
การศึกษาครั้งนี้จะศึกษาโดยเลือกที่จะนําเสนอของความสัมพันธกันระหวางตัวนํ้าตนกับวิถีชีวิตของ
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ชาวลานนา โดยที่มีความเชื่อและกิจกรรมที่เกี่ยวของกันในรูปแบบของวิถีชีวิต โดยที่ตัวน้ําตนเองเปน
สัญลักษณของความมีน้ําใจ การแสดงการตอนรับ ความสะดวกตอการเคลื่อนยาย ความพอเพียง 
ความอุดมสมบูรณและความภูมิใจของชาติพันธ จึงนํามาวิเคราะหและตีความได ดังภาพตอไปนี้ 

 
ภาพท่ี 40 การวิเคราะหตีความหา KEY-WORD 
 

จากภาพจะเห็นวา นํ้าตนและวิถีชีวิตจะมีความเก่ียวโยงกันในเรื่องของการใชงานใน
ชีวิตประจําวันที่มีความสัมพันธกันในดานของประโยชนใชสอย กิจกรรม และวัฒนธรรมประเพณี ที่
เกิดขึ้น เพื่อตอบสนองความตองการและความเชื่อที่มีตอตัวน้ําตน สวนในเร่ืองของวิธีกระบวนการปน
ก็จะมีลักษณะท่ีใชการเช่ือมตอในแตละสวนเพื่อทําใหเกิดรูปทรงของนํ้าตน ซ่ึงในแตละสวนก็จะมี
ความเชื่อมโยงและสัมพันธกันกันอยางมีแบบแผน มีการผสมผสานกันระหวางลวดลายตางๆเพ่ือให
เกิดเสนสายหรือลายในรูปแบบตางๆ ซ่ึงตัวน้ําตนเองก็ไมใชแครูปลักษณที่ทําข้ึนมาเพ่ือ เปนแค
ประโยชนใชสอยหรือความเชื่อ แตยังสะทอนใหเห็นถึงเบื้องหลังคือความภูมิใจของคนทําและเปน
ความภูมิใจของชาติพันธที่สรรสรางตัวน้ําตนข้ึนมา จึงได Key-Word ของงานชิ้นนี้วา “นํ้าตนตนน้ําใจ
สายสัมพันธลานนา” ผูวิจัยจึงไดศึกษาถึง  

1. ประวัติความเปนมาและความหมายของนํ้าตน ไดแก เอกลักษณทางวัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตที่เกี่ยวของกับตัวน้ําตน 

2. เรื่องของรูปธรรม ไดแก วิธีการปน รูปทรง ลวดลาย สีและวัสดุ 
3. เรื่องของนามธรรม ไดแก ความเชื่อและทัศนคติที่มีตอตัวนําตน 
ในการกําหนด Key-Word ของงานนั้น การตีความเพ่ือใหไดรูปแบบตางๆที่สามารถ

นํามาเปนแนวคิดในการออกแบบได จึงตองนําเอาผลของการศึกษามาวิเคราะหเพื่อนําไปสูการ
ออกแบบบริบทของศูนยแสดงสินคาหัตถศิลป จึงแบงออกเปนสวนๆตาง ดังนี้ 

ความหมาย ความเปนมาและความเชื่อ 
ความสัมพันธระหวางน้ําตนกับวิถีชีวิตของชาวลานนา มีการเชื่อมโยงกันในดาน

ประโยชนใชสอย วัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อที่บงบอกถึงความมีน้ําใจ การแสดงการตอนรับ 
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สะดวกตอการเคลื่อนยาย ความพอเพียง อุดมสมบูรณและชาติพันธ ซ่ึงการเชื่อมโยงน่ันก็จะมีตัวน้ํา
ตนเปนตัวกลางในการบงบอกถึงตําแหนงและหนาที่ในการใชงานในแตละสวน โดยส่ือออกมาใน
รูปแบบของการวางผังบริเวณ (Zoning) เพ่ือใหสอดคลองกับประโยชนใชสอยและกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่นั้นๆ รวมถึงเพื่อสื่อใหเกิดความรูสึกถึงการเขามาสูพื้นที่ชุมชนของชาวลานนา 

 
ภาพท่ี 41 การวิเคราะหความหมาย ความเปนมาและความเชื่อ 
 

วิธีการปน 
การปนน้ําตนจะทําโดยการเช่ือมตอในแตละสวนอยางมีแบบแผน โดยเร่ิมจาก ฐาน 

ลําตัว บา คอและปาก ตามลําดับ ซ่ึงแตละสวนก็จะมีหนาที่และประโยชนใชสอยที่แตกตางกัน โดยจะ
ใชแนวความคิดในการของการเช่ือมตอของพ้ืนที่ในแตละสวนเพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงกัน 
(Connection) ส่ือออกมาในรูปแบบของเสนโคง ที่กอใหเกิดความเชื่อมตอของแตละสวนท่ีสัมพันธกัน 

 
ภาพท่ี 42 การวิเคราะหวิธีการปน 
 

รูปทรง 
รูปทรงของตัวน้ําตนจะมีลักษณะที่เปนเอกลักษณที่โดดเดน โดยมีฐานท่ีสูง ลําตัวปุม มี

บาเพื่อไวในการตกแตงลวดลาย คอเพื่อความสะดวกตอการจับหรือยกดื่มและปาก แนวความคิดใน
การนํามาใชโดยการกําหนดรูปแบบของผังรวมของโครงการ (Master Plan) ตามแตละหนาที่ของตัว
น้ําตน โดยนํารูปแบบฟอรม (Form) ของตัวน้ําตนที่มีลักษณะดังกลาว รวมถึงการเช่ือมโยงของแตละ
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สวนมาเปนแนวความคิดในการวางกลุมตัวอาคารที่สื่อออกมาในลักษณะของตัวน้ําตนและหนาที่ในแต
ละสวนตั้งแต ฐาน ลําตัว บา ปากและคอ ตามลําดับ 

 
ภาพท่ี 43 การวิเคราะหรูปทรง 
 

ลวดลาย 
ไดแนวความคิดจาก การทําลวดลายที่เกิดขึ้นจะเปนในรูปแบบของการเกิดขึ้นโดยการ

หมุนโดยเคร่ืองมือและการผสมผสานลวดลายใหเกิดลวดลายในรูปแบบตางๆ เพ่ือใหเกิดความ
นาสนใจ และการนําเอาลวดลายเฉพาะที่ไดมาใชในการออกแบบในแตละสวนตอไป 

 
ภาพท่ี 44 การวิเคราะหลวดลาย 
 

สีและวัสดุ 
สีและวัสดุ โดยไดแนวความคิดของพื้นผิวและการสัมผัสทีม่ีลักษณะหยาบ มีรูพรุนและผิว

มันมาเปนตัวกําหนดในการใชวัสดุในการออกแบบตกแตง และโทนสีตางๆเพ่ือสรางบรรยากาศภายใน
อาคารในแตละสวน 
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ภาพท่ี 45 การวิเคราะหสีและวัสด ุ
 
ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลและการนําไปใช 

การศึกษา รูปแบบ การออกแบบ 
ความหมาย ความ
เปนมาและความเช่ือ 

ความสัมพันธของวิถีชีวิตที่แฝง
ไปดวยความเชื่อ 

รูปแบบการวางผังบริเวณ (Zoning) 

วิธีการปน การหมุน / การเชื่อมตออยาง
มีแบบแผน 

การเชื่อมตอแตละพื้นทีท่ี่สัมพันธกัน 
(Connection) 

รูปทรง ฐานสูง / ลําตัวปุม / บา
ตกแตง / ปากและคอสอบเขา 

การกาํหนดรูปแบบของผังรวมของ
โครงการ (Master Plan) 

ลวดลาย การผสมผสาน / การหมนุ / 
ขูด / เขียน / ปม 

การออกแบบตกแตงภายในโดยการใช
เทคนิคตางๆในการคดิลวดลาย (Detail) 

สีและวัสดุ เน้ือหยาบ / รูพรุน / ขัดมัน สัจจะวัสด ุ/ ความโปรง / มันวาว 
(Material) 
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บทที ่5 

การศึกษารายละเอียดของโครงการ 

ในบทน้ีผูวิจัยนําเสนอขอคนพบ ซึ่งครอบคลุมตัวแปรทั้งสองตัวทั้งในเร่ืองของ
รายละเอียดโครงการและกลุมผูใชโครงการ โดยแบงตามการศึกษา ดังนี้ 

1. ปจจัยสวนบุคคล 
2. ความเชื่อและทัศนคติ 
3. พฤติกรรมของกลุมผูใช ไดแก กลุมผูประกอบการและนักทองเที่ยว 
4. การออกแบบศูนยแสดงสินคา 
ในการศึกษาวิจัยนี้ จะไดทําการวิเคราะหหาความสัมพันธของกลุมผูใชบริการศูนยแสดง

สินคาหัตถศิลปจังหวัดเชียงใหม ไดแก กลุมผูประกอบการงานหัตถศิลปและกลุมนักทองเที่ยวใน
จังหวัดเชียงใหม ซึ่งประกอบดวย ปจจัยสวนบุคคล อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ ตําแหนงงาน และ
รายได ที่มีอิทธิพลตอศูนยแสดงสินคาหัตถศิลป จํานวน 3 ตัวไดแก 

1. ทัศนคติที่มีตอศูนยแสดงสินคา 
2. พฤติกรรมของกลุมผูใช 
3. ความตองการของสิ่งอํานวยความสะดวกภายในศูนยแสดงสินคา  ในดานทําเลที่ตั้ง 

ราคา การคมนาคม สภาพแวดลอมภายใน ประโยชนใชสอย และปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อสินคา 
 

1. วิเคราะหปญหาและแนวโนมของงานหัตถศิลปในจังหวัดเชียงใหม 

นายไพรัช โตวิวัฒน ท่ีปรึกษาสมาคมผูผลิตและผูสงออกสินคาหัตถกรรมภาคเหนือ 
กลาวถึงสถานการณสินคาหัตถกรรมในพื้นที่วา ปจจุบันพบวาสินคาหัตถกรรมทองถิ่นในจังหวัดตาง ๆ 
ของพ้ืนที่ภาคเหนือขาดความแปลกใหมซึ่งสงผลกระทบตอความสามารถในการแขงขัน ซึ่งตนมองวา
ในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหมเปนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับความนิยม ยังคงมีพื้นฐานทาง
วัฒนธรรมอีกมากที่สามารถนํามาดัดแปลงหรือใสแนวคิดเพื่อใหเกิดกระแสสินคาในรูปแบบของชาว
เชียงใหม อาทิ การจัดทําสินคาแนว ลานนา เทรนด เปนตน 

นายไพรัช กลาวตอไปวา ปญหาสําคัญที่ไมสามารถสรางความเขมแข็งใหแกสินคา
วัฒนธรรมเหลานี้ เน่ืองจากขาดการศึกษาวิจัยตลาด และไมไดการสนับสนุนจากภาครัฐอยางตอเน่ือง 
หากเราคิดจะดันความเจริญหรือความเปนทองถิ่นใหม ๆ เขาสูตัวสินคา สิ่งสําคัญคือตองรูความ
ตองการของโลก และตองสามารถสรางของ ๆ เราเปนระดับโลกใหได ซ่ึงท่ีผานมาภาครัฐก็เคยมี
โครงการดี ๆ หลายโครงการ เชน การใหเยาวชนไดศึกษาอาศัยอยูรวมกับศิลปน แลวผสมผสานเกิด
เปนแนวคิดผลิตสินคาใหม ๆ ออกมา แตโครงการดังกลาวกลับไมมีความตอเน่ืองซึ่งเปนที่นาเสียดาย 
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ผลวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 
จุดเดน 
1. กลุมผลิตภัณฑหัตถศิลปในจังหวัดเชียงใหม ซ่ึงแตละกลุมก็มีประวัติศาสตรที่ยาวนาน

และมีแบบแผนการดําเนินชีวิตของแตละกลุม ซึ่งแสดงออกถึงวัฒนธรรม ประเพณี รวมถึงวิถีชีวิตที่
ตางกัน จึงทําใหแตละกลุมมีจุดขายเชิงวัฒนธรรมและการทองเที่ยวได 

2. มีแรงงานในทองถิ่นที่มีฝมือในการผลิตผลิตภัณฑที่มีคุณคาและเปนภูมิปญญาทองถิ่น
ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ 

3. การผลิตสินคาและผลิตภัณฑตางๆยังคงไวซึ่งการผลิตที่ใชงานทํามือเปนสวนใหญ 
(Handmade Craft) แบบด้ังเดิมที่ใชวัตถุดิบจากธรรมชาติ จึงทําใหเกิดเปนจุดเดนและสรางความ
แตกตางใหกับตัวสินคา 

4. มีการชวยเหลือกันระหวางสมาชิก โดยผูประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญจะ
เปนผูสนับสนุนประกอบการรายยอยในเร่ืองของการแบงออเดอรการผลิต ในลักษณะการจางทําของ
ทําใหเกิดการเชื่อมโยงกันในรูปแบบของหวงโซอุปทาน (Supply Chain) 

5. กลุมผูประกอบการเปนคนทองถิ่น มีความใกลชิดและรวมมือกัน เชน การระดม
เงินทุนระหวางสมาชิกในกลุมเพื่อชวยเหลือสมาชิกทานอื่นในการรวมกันจัดหาวัตถุดิบ 

6. กลุมผูประกอบพรอมที่จะเปล่ียนแปลงรับกับสิ่งใหมๆ ตลอดจนมีแนวคิดที่จะแสวงหา
หนทางที่จะพัฒนากลุม เชน ความคิดที่จะกอตั้งบริษัทขึ้นมาดําเนินงานโดยจะจัดหาผูบริหารมืออาชีพ
เขามาทําหนาที่เปนผูจัดการ 

จุดออน 
1. กลุมผูประกอบการยังขาดความรู ความสามารถในการบริหารจัดการ มีสมาชิกหรือ

ผูผลิตเพียงไมกี่คนที่บทบาท อาจทําใหผูประกอบการที่ไมมีสวนในการบริหารไมมั่นใจในการแบงปน
ผลประโยชนระหวางกิจการกับผูนํากลุมกับผลประโยชนของผูผลิต 

2. ปญหาจากการขาดกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ โดยเฉพาะผูประกอบการรายเล็ก 
อาจเกิดปญหาตอชื่อเสียงของกลุมในระยะยาว 

3. ภาวการณแขงขันภายในผูประกอบการขนาดเล็ก โดยเฉพาะการลอกเลียนแบบและ
การตัดราคากันเอง 

4. ผูผลิต ซึ่งมีอาชีพเกษตรกรเปนหลัก เมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตร ก็
จะไมสามารถทําการผลิตงานหัตถศิลปได 

โอกาส 
1. พ้ืนที่ตั้งของกลุมงานหัตถศิลปที่พื้นที่ที่เหมาะสมท้ังการผลิตสินคาและการทองเที่ยว 

การคมนาคม การขนสงท่ีสะดวก ที่ตั้งของหมูบานหรือชุมชนติดกับถนนสายวัฒนธรรมตางๆและไม
ไกลจากตัวเมืองเชียงใหมมากนัก 

2. ผูผลิตมีความชํานาญในงานหัตถศิลปที่ตนทํา โดยใชภูมิปญญาทองถิ่นที่สะสมอยูในวิถี
ชีวิต คนในชุมชนผสมผสานกับฝมือการผลิตในการสรางนวัตกรรมใหมๆ สําหรับผลิตงานหัตถศิลป 

3. ผูบริโภคเฉพาะกลุมที่หลากหลายและมีจํานวนมากพอท่ีจะขยายการผลิต เชน กลุม
ขายของท่ีระลึก ของตกแตงบาน และกลุมนักทองเที่ยว ฯลฯ 
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4. รัฐมีนโยบายในการสงเสริมสินคา OTOP ซึ่งเปนโอกาสในการขยายตลาดให
กวางขวางมากย่ิงข้ึน นโยบายของรัฐบาลที่มุงเนนการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการผลิต 
นโยบายการกระจายการพัฒนาและบริหารจัดการ เชน มีสวนสนับสนุนดานงบประมาณและความ
ชวยเหลืออื่นๆในการขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นและชุมชน รวมถึงประเทศ ซ่ึงจะเอ้ือตอการพัฒนา
งานหัตถศิลปตอไป และมีการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆไมวาจะเปนภาครัฐหรือเอกชน ในดานการ
พัฒนาบุคลากร ดานการวิจัย ดานขอมูลขาวสาร และนวัตกรรมใหมๆ 

อุปสรรค 
1. ขาดแคลนแหลงวัตถุดิบหลักที่สําคัญในการผลิต 
2. การสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐไมมีความตอเนื่องในการกําหนดเปาหมาย

รวมกับผูประกอบการหรือผูผลิตงานหัตถศิลป 
3. การปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนมีความซํ้าซอน เชน มีหลาย

หนวยงานเขามาสวนใหญเปนไปในระยะส้ัน ไมตอเน่ือง 
4. การโยกยายขาราชการในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบในงานท่ีเกี่ยวของกับการสนับสนุนและ

พัฒนา ทําใหขาดความตอเน่ืองในการปฏิบัติใหไดตามนโยบายและไมเปนไปตามเปาหมาย 
5. ขาดหนวยงานหรือศูนยรวม อุปกรณ เครื่องมือดานการรับรองมาตรฐานในระดับ

สากล และหนวยงานที่จะมาสนับสนุนดานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมดานการผลิตและการตลาด 
 

2. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามท่ีไดคืนมาทั้งหมดมาประมวลผลดวย

โปรแกรมคอมพิวเตอรทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ โดยการหาคาเฉลี่ย ( x̄) และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) เก่ียวกับระดับความพึงพอใจ ซ่ึงเพียงพอที่จะสามารถตอบวัตถุประสงคที่วางไวแลว 
จํานวน 200 ชุด โดยไดนําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคําอธิบาย ดังตอไปนี้ 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางที่ 4 สถานที่ใชบริการ 
สถานที่ใชบริการ จํานวน รอยละ 

1. กลุมบานถวาย 
2. กลุมเครื่องปนดินเผาบานเหมืองกุง 
3. กลุมเครื่องเงินวัวลาย 
4. กลุมรมบอสราง 
5. กลุมผลิตภัณฑแปรรูปผาฝายยอมสีธรรมชาติ 

40 
40 
40 
40 
40 

20.0 
20.0 
20.0 
20.0 
20.0 

รวม 200 100.0 
จากตารางท่ี 4 กลุมตัวอยางมีจํานวน 200 คน ซึ่งแบงออกเปนกลุมท่ีเกี่ยวของกับงาน

หัตถศิลปในจังหวัดเชียงใหม ทั้ง 5 กลุม กลุมละ 40 คน เทาๆกัน 
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ตารางที่ 5 สถานะของผูตอบแบบสอบถาม 

สถานะของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 
1. กลุมผูประกอบการ 
2. กลุมนักทอเที่ยวหรือผูสนใจ 

20 
180 

10.0 
90.0 

รวม 200 100.0 
จากตารางที่ 5 สถานะของผูตอบแบบสอบถามเปนกลุมนักทองเที่ยว รอยละ 90 ละกลุม

ผูประกอบการ รอยละ 10 ซึ่งเปนกลุมที่อยูภายในชุมชนหรือกลุมเปาหมายในการทําแบบสอบถามท้ัง 
5 กลุม 
 
ตารางที่ 6 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลทั่วไปของผูประกอบการ จํานวน รอยละ 
1. เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

99 
101 

49.5 
50.5 

รวม 200 100.0 
2. อายุ 
     15-25 ป 
     26-35 ป 
     36-45 ป 
     46-55 ป 
     56-65 ป 
     66-75 ป 

24 
125 
22 
21 
8 
0 

12.0 
62.5 
11.0 
10.5 
4.0 
0.0 

รวม 200 100.0 
3. ระดับการศึกษา 
     ต่ํากวา ม.6 
     ม.6 หรือ ปวซ. 
     ปวส. หรือ อนุปริญญา 
     ปริญญาตร ี
     สูงกวาปริญญาตรี 

11 
16 
9 

139 
25 

5.5 
8.0 
4.5 
69.5 
12.5 

รวม 200 100.0 
4. รายไดตอเดือน 
     ต่ํากวา 5,000 บาท 
     5,000-10,000 บาท 
     10,001-20,000 บาท 
     20,001-30,000 บาท 
     มากกวา 30,001 บาท 

9 
49 
97 
32 
13 

4.5 
24.5 
48.5 
16.0 
6.5 
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ตารางที่ 6 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม(ตอ) 

ขอมูลทั่วไปของผูประกอบการ จํานวน รอยละ 
4. รายไดตอเดือน 

รวม 20 100.0 
จากตารางที่ 6 พบวากลุมผูตอบแบบสอบถามมีจํานวนใกลเคียงกันคือเปนเพศหญิง รอย

ละ 50.5 และเพศชาย รอยละ 49.5 โดยมีชวงอายุตั้งแต 26-35 ป รอยละ 62.5 15-25 ป รอยละ 
12.0 และ 36-45 ป รอยละ 11 ตามลําดับ ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี รอยละ 69.5 และมีชวงรายไดตอเดือน 10,001-20,000 บาท รอยละ 48.5 5,000-
10,000 บาท รอยละ 24.5 20,001-30,000 บาท รอยละ 16 ตามลําดับ 

สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับผูประกอบการ 
 

ตารางที่ 7 ขอมูลเกี่ยวกับกิจการ 
ขอมูลเกี่ยวกับกิจการ จํานวน รอยละ 

1. ประเภทของกิจการ 
     เคร่ืองปนดินเผา 
     ผลติภัณฑผา 
     ผลติภัณฑไม 
     กระดาษสา 
     เครื่องเงิน 

4 
4 
4 
4 
4 

20.0 
20.0 
20.0 
20.0 
20.0 

รวม 20 100.0 
2. ระยะเวลาในการเปดกิจการ 
     นอยกวา 1 ป 
     1 ป ถึง 3 ป 
     มากกวา 3 ป ถึง 5 ป 
     มากกวา 5 ป 

1 
1 
5 
13 

5.0 
5.0 
25.0 
65.0 

รวม 20 100.0 
จากตารางท่ี 7 ขอมูลที่เกี่ยวกับผูประกอบการ ในเรื่องของประเภทกิจการมีสัดสวนที่

เทากันหมดทั้ง 5 ประเภท แตละประเภทรอยละ 20 โดยมีระยะเวลาในการเปดกิจการสวนใหญ
มากกวา 5 ป หรือ รอยละ 65 และ 3-5 ป รอยละ 25 ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 8 ปญหาของกิจการ 

ปญหาของกิจการ จํานวน รอยละ 
1. ชางฝมือมีนอย 3 15.0 
2. ภูมิปญญาสูญหาย 2 10.0 
3. ขาดแคลนทรัพยากร 1 5.0 
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ตารางที่ 8 ปญหาของกิจการ(ตอ) 

ปญหาของกิจการ จํานวน รอยละ 
4. เงินทุน 3 15.0 
5. สถานที่จัดแสดง 9 45.0 
6. สถานที่จัดเก็บสินคา 0 0.0 
7. การจําหนาย 9 45.0 
8. การขนสง 2 10.0 

จากตารางที่ 8 ปญหาของกิจการ กลุมผูประกอบการงานหัตถศิลปจํานวน 20 ราย 
กลาวถึงปญหาของสถานที่จัดแสดงและการจําหนายเปนปญหาสําคัญที่สุด รอยละ 45 จํานวน
ชางฝมือมีนอยและเงินทุน รอยละ 15 และการขนสงรอยละ 10 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 9 ขอมูลดานความตองการในการใชศูนยแสดงสินคา 

ขอมูลดานความตองการในการใชศูนยแสดงสินคา จํานวน รอยละ 
1. ทานตองการที่จะจัดงานแสดงสินคา 
     ตองการ 
     ไมแนใจ 
     ไมตองการ 

20 
0 
0 

100.0 
0.0 
0.0 

รวม 20 100.0 
2. ความถี่ในการจัดแสดงสินคาของทาน 
     ไมแนนอน 
     1 ครั้งตอป 
     2-3 ครั้งตอป 
     4-6 ครั้งตอป 
     มากกวา 6 ครั้งตอป 

4 
1 
11 
3 
1 

20.0 
5.0 
55.0 
15.0 
5.0 

รวม 20 100.0 
3. ใชเวลากี่วันในการจัดแสดงสินคา 
     1-3 วัน 
     3-5 วัน 
     6-7 วัน 
     8-9 วัน 
     10-15 วัน 

3 
4 
8 
1 
4 

15.0 
20.0 
40.0 
5.0 
20.0 

รวม 20 100.0 
จากตารางท่ี 9 กลุมผูประกอบการมีความตองการท่ีจะจัดงานแสดงสินคาในศูนยแสดง

สินคา รอยละ 100 ซึ่งเปนจํานวนทั้งหมดของกลุมผูประกอบการท่ีตอบแบบสอบถาม โดยความถ่ีใน
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การจัดแสดงสินคา 2-3 ครั้งตอป รอยละ 55 ไมแนนอน รอยละ 20 และ4-6 คร้ังตอป รอย 15 
ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 10 ความตองการในการใหบริการของศนูยแสดงสินคา 

ความตองการในการใหบริการของศูนยแสดงสนิคา จํานวน รอยละ 
1. บริการจัดสถานท่ีแสดงสินคา 
2. บริการจัดนิทรรศการ 
3. บริการประชาสัมพันธสินคาและงานแสดงสินคา 
4. บริการจัดจําหนายสินคา 
5. บริการตดิตอเชื่อมโยงแหลงผลิตและผูซ้ือ 
6. บริการใหคําปรกึษาในการดาํเนินงาน 

13 
9 
12 
6 
5 
4 

65.0 
45.0 
60.0 
30.0 
25.0 
20.0 

 จากตารางท่ี 10 ความตองการในการใหบริการของศูนยแสดงสินคาจากกลุมผูประกอบการ
จํานวน 20 ราย ใหความเห็นกับการใหบริการสถานท่ีจัดแสดงสินคาสูงสุด รอยละ 65 บริการ
ประชาสัมพันธสินคา รอยละ 60 และการใหบริการเกี่ยวกับการจัดงานนิทรรศการ รอยละ 45 
ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 11 ความตองการส่ิงอํานวยความสะดวกในศูนยแสดงสินคาหัตถศิลป 

สิ่งอํานวยความสะดวก 
คา

ต่ําสุด 
คาสูงสุด คาเฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

1. หองโถงงานแสดงสินคาไมมี
เสาค้ํายันภายใน 

3 5 3.60 0.754 มาก 

2. หองโถงงานแสดงสินคาก้ัน
เปนแตละโถงงานได 

3 4 3.30 0.470 ปานกลาง 

3. การนําเอาเทคโนโลยสีมัยใหม
เพื่อนําเสนอผลิตภัณฑ 

3 5 3.80 0.523 มาก 

4. หองประชุมใหญ-ยอย 2 3 2.95 0.224 ปานกลาง 
5. หองประชุมสามารถกัน้เปน
สัดสวนได 

3 4 3.10 0.308 ปานกลาง 

6. พื้นที่ลงทะเบียนสําหรับผูเขา
ชมงาน 

2 5 3.75 0.639 มาก 

7. ศูนยรวมบริการทางธรุกิจ 3 5 3.45 0.605 ปานกลาง 
8. บริการรถรับ-สงไปยังลานจอด
รถ 

3 5 3.55 0.605 มาก 

9. บริการรถรับ-สงไปยังแหลง
ชุมชน 

3 5 3.45 0.605 ปานกลาง 

10. บริการรถรับ-สงไปยังที่พัก 3 5 3.20 0.523 ปานกลาง 
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ตารางที่ 11 ความตองการส่ิงอํานวยความสะดวกในศูนยแสดงสินคาหัตถศิลป(ตอ) 

สิ่งอํานวยความสะดวก 
คา

ต่ําสุด 
คาสงูสุด คาเฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

11. อาหารมังสวริัต/ิเจ 2 4 3.10 0.447 ปานกลาง 
12. หองละหมาด 3 4 3.15 0.366 ปานกลาง 
13. หองบริการนักขาว 3 5 3.30 0.657 ปานกลาง 
14. บริการคนพิการและ
ผูสูงอาย ุ

3 5 3.95 0.394 มาก 

15. ทางลาดเชื่อมตางระดับที่
เหมาะสมกับรถเข็น 

3 4 3.75 0.444 มาก 

จากตารางที่ 11 ความเห็นเกี่ยวกับความตองการสิ่งอํานวยความสะดวก กลุมตัวอยางให
ความเห็นในเร่ืองการใหบริการแกผูสูงอายุและผูพิการและการนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชเพื่อการ
นําเสนอผลิตภัณฑ ซึ่งมีความคิดเห็นวามีความตองการมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.95 และ 3.80 
ตามลําดับ นอกจากนี้กลุมอยางยังใหความเปนดวยกับประเด็นที่วา ตองการทางลาดเช่ือมตางระดับที่
เหมาะสมกับรถเข็นและการขนสง พื้นที่ลงทะเบียน และหองโถงแสดงงานที่ไมมีเสาค้ํายันภายใน โดย
คาเฉลี่ยเทากับ 3.75 และ 3.60 ตามลําดับ  

สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับนักทองเที่ยว 
 

ตารางที่ 12 ขอมูลเกี่ยวกับนักทองเที่ยว 
ขอมูลเกี่ยวกับนักทองเที่ยว จํานวน รอยละ 

1. ทานเคยเขาชมหรือเลือกซื้อสินคาหัตถศิลปหรือไม 
     เคย 
     ไมเคย 

180 
0 

100.0 
0.0 

รวม 180 100.0 
2. ปกติทานซือ้สินคาหัตถศิลปที่ไหน 
     งานแสดงสินคา 
     ชุมชนหมูบาน OTOP 
     รานขายของฝากและที่ระลึก 
     หางสรรพสินคา 
     เว็ปไซด www.thaitambon.com 

69 
54 
27 
28 
2 

38.4 
30.0 
15.0 
15.5 
1.1 

รวม 180 100.0 
3. วัตถุประสงคในการเดินทางมา 
     พักผอน / ทองเที่ยว 
     ทาํธรุกิจ 
     ทศันศึกษา 

144 
19 
17 

80.0 
10.5 
9.5 
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ตารางที่ 12 ขอมูลเกี่ยวกับนักทองเที่ยว(ตอ) 

ขอมูลเกี่ยวกับนักทองเที่ยว จํานวน รอยละ 
3. วัตถุประสงคในการเดินทางมา 

รวม 180 100.0 
4. ลักษณะการเดินทาง 
     พาหนะสวนตวั 
     รถโดยสารประจําทาง 
     กรุปทัวร 

149 
14 
17 

82.7 
7.8 
9.5 

รวม 180 100.0 
จากตารางท่ี 12 จะเห็นไดวากลุมนักทองเที่ยวมีสัดสวนรอยละ 100 ซึ่งเปนสัดสวนของ

นัดทองเที่ยวทั้งหมดท่ีตอบแบบสอบถามท่ีเคยหรือเลือกสินคาหัตถศิลป โดยปกตินักทองเที่ยวจะเชา
ชมหรือซื้อสินคาหัตถศิลปในงานแสดงสินคารอยละ 38.4 ชุมชนหมูบาน OTOP รอยละ 30 และใน
หางสรรพสินคา รอยละ 15.5 ตามลําดับ โดยวัตถุประสงคในการเดินทางมาเพื่อการพักผอนและการ
ทองเที่ยว รอยละ 80 ทําธุรกิจ รอยละ 10.5 และทัศนศึกษา รอยละ 9.5 ตามลําดับ ซ่ึงโดยสวนใหญ
รอยละ 82.7 จะใชยานพาหนะสวนตัวในการเดินทาง 
 
ตารางที่ 13 ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑและวัตถุประสงคในการซื้อสินคา 

ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑและวัตถุประสงคในการซ้ือสินคา จํานวน รอยละ 
1. ซ้ือผลิตภัณฑชนิดใด 
     เครื่องปนดินเผา 
     ผลติภัณฑจากผา 
     ผลติภัณฑจากไม 
     กระดาษสา 
     เครื่องเงิน 

41 
42 
34 
16 
47 

22.8 
23.4 
18.8 
8.8 
26.2 

รวม 180 100.0 
2. คาใชจายเฉลี่ยในแตละคร้ัง 
     นอยกวา 500 บาท 
     500-1,500 บาท 
     1,500-2,500 บาท 
     มากกวา 2,500 บาท 

53 
72 
38 
17 

29.5 
40.0 
21.1 
9.4 

รวม 180 100.0 
3. วัตถุประสงคหลักในการเลือกซ้ือสินคา 
     เพื่อเปนของฝากในเทศกาลตางๆ 
     เพื่อนาํไปใชในการอปุโภคบริโภค 
     เพื่อนาํไปจําหนาย 
     เพื่อเปนตัวอยางในการผลิต / แปรรูปสินคา 

26 
94 
11 
16 

14.4 
52.3 
6.1 
8.9 
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ตารางที่ 13 ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑและวัตถุประสงคในการซื้อสินคา(ตอ) 

ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑและวัตถุประสงคในการซ้ือสินคา จํานวน รอยละ 
     เพื่อเก็บเปนของท่ีระลึก 33 18.3 

รวม 180 100.0 
จากตารางที่ 13 จะพบไดวาผลิตภัณฑที่นักทองเท่ียวนิยมซื้อจะเปนกลุมผลิตภัณฑ

เครื่องเงิน รอยละ 26.2 ผลิตภัณฑจากผา 23.4 และเครื่องปนดินเผา รอยละ 22.8 ตามลําดับ ซึ่ง
คาใชจายเฉลี่ยในแตละครั้งจะอยูประมาณ 500-1,500 บาท รอยละ 40 นอยกวา 500 บาท รอยละ 
29.5 และ 1,500-2,500 บาท รอยละ 21.1 ตามลําดับ โดยสวนใหญจะซื้อสินคาเพื่อนําไปใชในการ
อุปโภคบริโภค ซึ่งเปนวัตถุประสงคหลักในการเลือกซื้อสินคา รอยละ 52.3 
 
ตารางที่ 14 ชวงวันและเวลาท่ีเขามาใชพื้นที่ 

ชวงวันและเวลาท่ีเขามาใชพื้นท่ี จํานวน รอยละ 
1. ทานเลือกซื้อสินคาในวันใด 
     วันธรรมดา 
     วันหยุดสุดสัปดาห 
     วันหยุดนักขัตฤกษ 

33 
93 
54 

18.3 
51.7 
30.0 

รวม 180 100.0 
2. ชวงเวลาที่เขามาใช 
     กอน 9.00 น. 
     9.00-12.00 น. 
     12.00-16.00 น. 
     16.00-18.00 น. 
     หลัง 18.00 น. 

16 
17 
67 
10 
70 

8.8 
9.4 
37.3 
5.6 
38.9 

รวม 180 100.0 
จากตารางท่ี 14 กลุมนักทองเที่ยวจะเขาใชโครงการในวันหยุดสุดสัปดาห รอยละ 51.7 

วันหยุดนักขัตฤกษ รอยละ 30 และวันธรรมดา รอยละ 18.3 ตามลําดับ และสวนใหญจะเขามาใน
หลัง 18.00 น. และ 12.00-16.00 น. รอยละ 38.9 และ รอยละ 37.3 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 15 ความถี่และจํานวนของสินคาที่เลือกซื้อ 

ความถี่และจํานวนของสินคาที่เลือกซื้อ จํานวน รอยละ 
1. ความถี่ในการเลือกซือ้สินคา 
     ทกุครั้งที่มา 
     บางครั้ง 
     ไมเคยซ้ือ 

49 
115 
16 

27.2 
63.9 
8.9 

รวม 180 100.0 
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ตารางที่ 15 ความถี่และจํานวนของสินคาที่เลือกซื้อ(ตอ) 
2. จํานวนของสินคาที่เลือกซื้อ 
     นอยกวา 5 ชิ้น 
     5-10 ชิ้น 
     มากกวา 10 ช้ิน 

135 
29 
16 

75.0 
16.1 
8.9 

รวม 180 100.0 
จากตารางที่ 15 ความถี่ในการเลือกซื้อสินคาในการซื้อสินคาจะซื้อบางครั้ง รอยละ 63.9 

และทุกครั้งที่มา รอยละ 27.2 ตามลําดับ และสวนใหญจะซื้อสินคานอยกวา 5 ชิ้น รอยละ 75 5-10 
ชิ้น รอยละ 16.1 และมากกวา 10 ช้ิน รอยละ 8.9 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 16 ความสําคัญในการเลือกซื้อสินคาหัตถศิลป 

ความสําคัญในการเลือกซื้อสินคาหัตถศิลป จํานวน รอยละ 
1. คุณภาพ 
2. ราคา 
3. การบริการ 
4. สถานที่สะดวก 
5. ความหลากหลายของสินคา 

50 
22 
8 
50 
50 

27.8 
12.2 
4.4 
27.8 
27.8 

รวม 180 100.0 
จากตารางที่ 16 ความสําคัญในการเลือกซื้อสินคา กลุมนักทองเที่ยวจะคํานึงถึงคุณภาพ

ของสินคา สถานท่ีใหบริการท่ีสะดวกและความหลากหลายของสินคาในสัดสวนรอยละ 27.8 ท่ีเทากัน 
สวนในเร่ืองของราคา รอยละ 12.2 และการใหการบริการ รอยละ 4.4 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 17 ความตองการของการใหบริการภายในศูนยแสดงสินคา 

ความตองการของการใหบริการภายในศูนยแสดงสินคา จํานวน รอยละ 
1. สวนจัดแสดงสินคาหตัถศิลป 
2. สวนจําหนายสินคาหตัถศิลป 
3. หองสมุดเกี่ยวกับงานหัตถศิลป 
4. ศูนยฝกวิชาชพี 
5. สวนบริการสาธารณะ 
6. พื้นที่สีเขียวเพื่อการพกัผอน 
7. ลานกิจกรรม 
8. รานอาหาร 

125 
124 
27 
42 
48 
87 
44 
67 

69.4 
68.8 
15.0 
23.3 
26.6 
48.3 
24.4 
37.2 

จากตารางที่ 17 ความตองการของการใหบริการภายในศูนยแสดงสินคา กลุม
นักทองเท่ียวใหความสําคัญตอการใหบริการในสวนของการจัดแสดงสินคาหัตถศิลป  รอยละ 69.4 
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สวนจําหนายสินคาหัตถศิลป รอยละ 68.8 พ้ืนที่สีเขียวเพื่อการพักผอน รอยละ 48.3 และรานอาหาร 
รอยละ 37.2 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 18 ปจจัยที่มีผลตอการตดัสินใจในการเลอืกซื้อสินคาหัตถศิลป 

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสนิใจซ้ือ 
คา

ต่ําสุด 
คาสูงสุด คาเฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

ปจจัยดานการผลิต 
1. สินคามีรูปรางสวยงามและ
สะดุดตา 

4 5 4.59 0.493 มากที่สุด 

2. สินคามีมาตรฐานด ี,
คุณภาพสูง 

4 5 4.57 0.496 มากที่สุด 

3. มีการรับรองจากทางราชการ 1 5 3.55 0.854 มาก 
4. ความเปนศิลปะทองถิ่น 2 5 4.07 0.725 มากที่สุด 
5.ลักษณะของบรรจุภัณฑที่ไม
ทําลายส่ิงแวดลอม 

3 5 3.93 0.585 มาก 

6. ม่ีกระบวนการผลิตที่ได
มาตรฐาน 

3 5 4.28 0.598 มาก 

ปจจัยดานราคา 
1. ราคาของสินคา 4 5 4.76 0.428 มากที่สุด 
2. สินคาระบุปายราคาอยาง
ชัดเจน 

3 5 4.50 0.554 มากที่สุด 

3. การใหเครดติรานคา 2 5 3.80 0.712 มาก 
4. สามารถตอรองราคาได 3 5 4.56 0.571 มากที่สุด 
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 
1. ท่ีตั้งติดถนนสายหลัก 3 5 4.58 0.506 มากที่สุด 
2. ลานจอดรถเพียงพอ 4 5 4.60 0.491 มากที่สุด 
3. สถานที่จัดจําหนายโอโถง 3 5 4.49 0.534 มาก 
4. สถานที่ใหบริการและหอง
เพียงพอ สะอาด 

3 5 4.06 0.486 มาก 

5. รานคารวมกันอยูเปนกลุม 3 5 4.17 0.593 มาก 
6. การจัดจําหนายผานทาง
อินเตอรเน็ต 

2 4 3.26 0.592 ปานกลาง 

7. รานเปนศูนยรวมของสินคาที่
หลากหลาย 

2 5 3.98 0.728 มาก 
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ตารางที่ 18 ปจจัยที่มีผลตอการตดัสินใจในการเลอืกซื้อสินคาหัตถศิลป(ตอ) 
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสนิใจ

ซื้อ 
คา

ต่ําสุด 
คาสูงสุด คาเฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

ปจจัยดานสงเสริมการตลาด 
1. ปายโปสเตอร ใบปลิว 3 4 3.54 0.499 มาก 
2. การบรรจุหีบหอที่ดี มี
ความประณีต 

3 5 4.06 0.666 มาก 

3. การจัดรูปแบบของราน 3 5 4.14 0.653 มาก 
4. ช่ือเสียงของราน 3 5 3.91 0.586 มาก 
5. มีตรายี่หอดึงดูดใจ 3 5 3.71 0.664 มาก 
6. ปายโฆษณา 3 4 3.67 0.473 มาก 
7. การจัดหนารานใหเปนท่ี
นาสนใจ 

3 5 4.22 0.621 มาก 

8. ใหขอมูลโดยพนักงานขาย 3 5 4.01 0.539 มาก 
9. สาธิตการผลติรวมกับ
จําหนาย 

1 5 3.59 0.699 มาก 

10. ตัวอยางสินคาที่ขาย 2 5 4.09 0.532 มาก 
11. จัดการสัมมนา 1 5 2.99 0.921 ปานกลาง 
12. จัดการแสดงนิทรรศการ 1 5 3.15 0.900 ปานกลาง 

จากตารางที่ 18 กลุมตัวอยางใหความเห็นกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อ
สินคาหัตถศิลปโดยแบงออกเปน 4 ปจจัย ไดแก  

1. ปจจัยดานการผลิต กลุมตัวอยางใหความคิดเห็นมากท่ีสุดในเรื่องของ สินคามีรูปราง
สวยงาน สะดุดตา มีมาตรฐานการผลิตสูงและมีความเปนศิลปะทองถิ่นแฝงอยูในตัวสินคา ค าเฉลี่ย
เทากับ 4.59 4.57 และ 4.07 ตามลําดับ  

2. ปจจัยดานราคา โดยใหความเห็นมากท่ีสุดในเร่ืองของ ราคาของสินคา สินคาสามารถ
ตอรองราคาไดและมีปายระบุราคาสินคาไดอยางชัดเจน เทากับคาเฉลี่ย 4.76 4.56 และ 4.50 
ตามลําดับ 

3. ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย กลุมนักทองเที่ยวใหความเห็นเกี่ยวกับเรื่องลาน
จอดรถที่เหมาะสมและเพียงพอ ที่ตั้ง ทําเลของโครงการ ติดกับถนนสายหลัก และสถานท่ีจัดจําหนาย
มีความโอโถง ในระดับความเห็นมากที่สุด เทากับคาเฉลี่ย 4.60 4.58 และ 4.49 ตามลําดับ 

4. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด กลุมนักทองเท่ียวใหความเห็นเกี่ยวกับเร่ืองการจัด
หนารานและรูปแบบภายในรานใหเปนที่นาสนใจ รวมถึงตัวอยางสินคาที่มีความนาสนใจ ในระดับ
ความคิดเห็นมาก เทากับคาเฉลี่ย 4.22 4.14 และ 4.09 ตามลําดับ 
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3. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) 

จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดทําการสัมภาษณเจาะลึกในประเด็น “ปจจัยดานความ
ตองการท่ีมีผลตอการออกแบบศูนยแสดงสินคา” พรอมทั้งนําขอมูลจากการทบทวนวรรณกรรมท่ี
เกี่ยวของ มาสนับสนุนขอคนพบจากการสัมภาษณเจาะลึกจากกลุมประชากรเปาหมาย ไดแก (1) 
กลุมบานถวาย อ.หางดง จ.เชียงใหม (2) กลุมเครื่องปนดินเผาบานเหมืองกุง อ.หางดง จ.เชียงใหม (3) 
กลุมเครื่องเงินวัวลาย อ.เมือง จ.เชียงใหม (4) กลุมรมบอสราง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม (5) กลุม
ผลิตภัณฑแปรรูปผาฝายยอมสีธรรมชาติ อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม เพ่ือนําไปสูการออกแบบศูนยแสดง
สินคาหัตถศิลป ซึ่งสรุปไดในประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 

1. ขอมูลเก่ียวกับกิจการ 
กลุมผูประกอบการงานหัตถศิลปทั้ง 5 แหง สวนใหญไดดําเนินการเปดกิจการมาแลว 

มากกวา 3 ปขึ้นไป โดยมีปญหาหลักๆสวนใหญจะเปนในดานของสถานที่จัดแสดงและจัดจําหนาย 
จากการพูดคุยกับกลุมผูผลิตเครื่องเงินวัวลาย ใหความเห็นวา เนื่องจากผูผลิตสวนใหญเนนการผลิต
สินคาในรูปแบบดั้งเดิม และลูกคาสวนใหญจะเปนลูกคาที่ซื้อขายกันมานาน ไมคอยมีลูกคาใหม 
เพราะสินคาเครื่องเงินจัดเปนสินคาฟุมเฟอยแลเปนที่นิยมของลูกคาเฉพาะกลุม ซ่ึงในชวงที่เศรษฐกิจ
ซบเซายอดขายสินคาจะลดลงเพราะลูกคามีอํานาจการซ้ือที่นอยลง ดังนั้นควรมีการเพ่ิมชองทางการ
จัดจําหนายและปรับเปลี่ยนกลุมลูกคาเปาหมายใหเพิ่มมากข้ึน ประกอบกับกลุมผูประกอบการงาน
หัตถกรรมบานถวายไดใหความเห็นเกี่ยวกับสถานการณที่เปลี่ยนไปของหัตถกรรมบานถวาย คือ 
สินคาขาดคุณภาพและหยาบลง ไมไดมีความสวยงามนาหลงใหลเหมือนเมื่อกอน เน่ืองจากตองการ
ผลิตสินคาใหมีตนทุนนอยท่ีสุด แตกลับกลายมาเปนวามีตีราคากันเอง แตละรานก็จะมีมาตรฐานไม
เทากันท้ังในเร่ืองของสีและความประณีต ซึ่งรานคาหัตถกรรมสวนใหญจะใชการคลาดแบบทางตรง
และไมไดใหความสําคัญกับการเพิ่มมูลคาสินคา เน่ืองจาก สินคาจะไมมีบรรจุภัณฑและการติดชื่อตรา
สินคา เปนตน และยังคงเนนการผลิตแบบดั้งเดิม จึงทําใหตลาดมีอยูอยางจํากัด จากการศึกษาพบวา  
สวนใหญรานสินคาหัตถกรรม จะไมไดดําเนินการสงเสริมการตลาดเอง แตตองการใหหนวยงานของรัฐ
เขามาดําเนินการให เพราะ ไมมีความรู ความชํานาญและเงินทุนที่จะดําเนินการเอง ซ่ึงสอดคลองกับ 
ภาครัฐท่ีมีนโยบายเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ (OTOP) 
เพื่อใหแตละชุมชนสามารถใชทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่นในการพัฒนาสินคาและรัฐจะสนับสนุน
ใหชุมชนเขาถึงองคความรูสมัยใหม แหลงเงินทุนและพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
การตลาดท้ังภายในประเทศ และตางประเทศ 

2. ขอมูลดานความตองการในการใชศูนยแสดงสินคา 
จากการสัมภาษณกลุมผูประกอบการ โดยสอบถามประเด็นที่วา “ขอมูลดานความ

ตองการในการใชศูนยแสดงสินคาของทาน” ซึ่งไดความเห็นที่วา มีความตองการในการใชศูนยแสดง
สินคา เน่ืองจาก ตองการที่จะประชาสัมพันธ กระจายสินคา โฆษณาสินคา เผยแพรและการขยายชอง
ทางการจัดจําหนายสินคา โดยความถ่ีของการจัดงานแสดงสินคาแตละครั้งก็จะอยูในชวง 2-3 ครั้งตอ
ป โดยมีระยะเวลาในการจัดแสดงสินคาในแตละครั้งเปนเวลา 6-7 วัน และความตองการในการ
ใหบริการของศูนยแสดงสินคาตองการใหมีสวนบริการจัดสถานที่แสดงสินคา ประชาสัมพันธสินคา 
สวนของงานจัดแสดงนิทรรศการตางๆ ศูนยจัดจําหนายสินคา การติดตอเชื่อมโยงแหลงผลิตกับผูซื้อ 
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รวมถึงการใหคําปรึกษาในการดําเนินงานอุตสาหกรรมหัตถศิลป ซึ่งสอดคลองกับขอมูลสถิติที่ไดจาก
การเก็บแบบสอบถามเร่ืองความตองการในการใชศูนยแสดงสินคาของผูประกอบการ 

3. ขอมูลดานความตองการในเรื่องส่ิงอํานวยความสะดวกในศูนยแสดงสินคา 
กลุมผูประกอบการงานหัตถศิลปไดคํานึงและใหความสําคัญกับความตองการในเร่ืองสิ่ง

อํานวยความสะดวกภายในโครงการในเรื่องของ การบริการคนพิการและผูสูงอายุ ทั้งในเร่ืองของ
หองน้ํา ลิฟต รถเข็น รวมถึงทางลาดเชื่อมตางระดับที่ เหมาะสมกับร ถเข็น เนื่องจากกลุม
ผูประกอบการหรือผูผลิตงานหัตถศิลปจะเปนกลุมผูสูงอายุ รวมถึงการนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อ
นําเสนอผลิตภัณฑในรูปแบบใหม เน่ืองจากกลุมผูผลิตไมมีความรูความชํานาญเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สมัยใหมแตตองการประชาสัมพันธสินคาในกลุมลูกคาที่กวางขึ้น มีสวนพ้ืนที่ลงทะเบียนสําหรับผูเขา
ชมงานเพื่อทราบถึงความตองการหรือกลุมลูกคาที่ชัดเจนวากลุมลูกคามีขอคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาของ
ตนเองอยางไรบาง เพื่อใหเกิดการพัฒนาใหทันยุคทันสมัยมากขึ้น 
 

4. สรุปผลการวิเคราะห 

การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ จากการศึกษาพบ
ปจจัยของการออกแบบศูนยแสดงสินคาหัตถศิลป ไดขอสรุปดังตอไปน้ี 

1. ผลการวิเคราะหเชิงปริมาณ 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 
 ปจจัยสวนบุคคล 
 ผูที่จะเขาใชบริการศูนยแสดงสินคาสวนใหญจะเปนเพศหญิง รอยละ 50.5 และเพศ

ชาย รอยละ 49.5 ซ่ึงเปนสัดสวนที่เทาๆกัน โดยมีชวงอายุเฉลี่ยระหวาง 26-35 ป มีระดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี ตามลําดับ ที่มีรายไดตอเดือนเฉล่ียระหวาง 5,000-20,000 
บาท 

สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับผูประกอบการ 
 ขอมูลเกี่ยวกับกิจการ 
 เปนกลุมผูประกอบการเกี่ยวกับงานหัตถศิลปทั้ง 5 แหลงในจังหวัดเชียงใหม ซ่ึงเปน

กลุมประชากรตัวอยาง ไดแก (1) กลุมบานถวาย อ.หางดง จ.เชียงใหม (2) กลุมเคร่ืองปนดินเผาบาน
เหมืองกุง อ.หางดง จ.เชียงใหม (3) กลุมเคร่ืองเงินวัวลาย อ.เมือง จ.เชียงใหม (4) กลุมรมบอสราง อ.
สันกําแพง จ.เชียงใหม (5) กลุมผลิตภัณฑแปรรูปผาฝายยอมสีธรรมชาติ อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม ซึ่ง
สวนใหญประกอบกิจการมาแลวมากกวา 5 ป โดยมีปญหาของกิจการหลักๆคือ สถานท่ีจัดแสดงและ
ชองทางการจําหนายสินคา 

 ขอมูลดานความตองการในการใชศูนยแสดงสินคา 
 กลุมผูประกอบการมีความตองการใชศูนยแสดงสินคา เนื่องจากตองการท่ีจะ

กระจายสินคา โฆษณาและประชาสัมพันธงานหัตถศิลปของตนเอง เน่ืองจากขาดสถานที่จัดแสดงและ
ชองทางในการจําหนายสินคา ซึ่งความถ่ีในการจัดงาน 2-3 ครั้งตอป โดยในแตละครั้งในการจัดงานจะ
จัดอยูประมาณ 6-7 วัน และความตองการในการใหบริการจัดสถานที่แสดงสินคา ประชาสัมพันธและ
การจัดนิทรรศการงานหัตถศิลป 
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 ขอมูลดานความตองการสิ่งอํานวยความสะดวกในศูนยแสดงสินคา 
 กลุมผูประกอบการมีความตองการสิ่งอํานวยความสะดวกในดานบริการผูสูงอายุและ

คนพิการ เชน หองน้ํา ลิฟต รถเข็นและทางลาดเช่ือมตางระดับท่ีเหมาะสม เนื่องจากกลุม
ผูประกอบการที่ใชจะเปนกลุมของผูสูงอายุเปนสวนใหญรวมถึงสะดวกตอการขนถายสินคา และการ
นําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมมาชวยในการนําเสนอสินคาเพ่ือใหมีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น 

สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับนักทองเที่ยว 
 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม 
 กลุมนักทองเที่ยวสวนใหญจะนิยมไปซ้ือสินคาหัตถศิลปที่งานแสดงสินคาและชุมชน

หมูบาน OTOP เพื่อการพักผอนและการทองเที่ยว โดยลักษณะการเดินทางจะนําเอาพาหนะสวนตัว
เขามา ซึ่งใหความสนใจกับงานหัตถศิลปในเร่ืองเคร่ืองเงิน ผลิตภัณฑจากผา เคร่ืองปนดินเผา 
ผลิตภัณฑจากไมและกระดาษสา ตามลําดับ คาใชจายเฉลี่ยจะอยูประมาณ 500-1,500 บาทตอครั้ง 
วัตถุประสงคหลักในการซ้ือสินคาเพื่อนําเอาไปใชในการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวันและเก็บเปน
ของที่ระลึก สวนใหญกลุมนักทองเที่ยวจะเขามาใชบริการในชวงวันหยุดสุดสัปดาหและวันนักขัตฤกษ 
โดยเขามาในชวง 12.00 น. เปนตนไป 

 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยตอการตัดสินใจซื้อ จะแบงเปน 4 ปจจัย ดังนี้ 
 ปจจัยดานการผลิต : กลุมนักทองเที่ยวจะใหความพอใจในเรื่องของการผลิตในเรื่อง

ของลักษณะบรรจุภัณฑที่ไมทําลายส่ิงแวดลอม สินคาที่มีรูปรางสวยงามสะดุดตา มีมาตรฐาน 
คุณภาพสูง และมีกระบวนการผลิตที่ไดมาตรฐาน 

 ปจจัยดานราคา : กลุมนักทองเที่ยวใหความสําคัญดานราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพ
ของสินคา สามารถตอรองราคาไดและมีปายระบุราคาสินคาที่ชัดเจน 

 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย : กลุมนักทองเที่ยวสวนใหญใหความคิดเห็น
เกี่ยวกับสถานท่ี ทําเลที่ตั้ง ติดกับถนนสายหลักเพื่อสะดวกตอการซ้ือของ มีลานจอดรถท่ีมากเพียงพอ 
สถานที่ใหบริการสะอาดและหองน้ําเพียงพอ มีรานคารวมกันอยูเปนกลุม 

 ปจจัยสงเสริมการตลาด : กลุมนักทองเท่ียวใหความสําคัญ เกี่ยวกับตัวอยางของ
สินคาเพื่อใหเห็นรูปแบบของสินคาจริงในการซ้ือ การจัดรูปแบบของรานใหเปนท่ีนาสนใจ การให
ขอมูลจากพนักงานขาย การบรรจุหีบหอที่ดีมีความประณีตและชื่อเสียงของรานคาที่เขามาต้ังภายใน
โครงการ 

2. ผลจากการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 
จากการสัมภาษณเจาะลึกกลุมผูประกอบการงานหัตถศิลปและกลุมที่ตองการเขามาใช

ศูนยแสดงสินคา สวนใหญมีความเห็นที่สอดคลองกันในเร่ือง มีความตองการในการใชศูนยแสดงสินคา 
เนื่องจาก ตองการท่ีจะประชาสัมพันธ กระจายสินคา โฆษณาสินคา เผยแพรและการขยายชอง
ทางการจัดจําหนายสินคา 

การใหบริการของศูนยแสดงสินคาตองการใหมีสวนบริการจัดสถานท่ีแสดงสินคา 
ประชาสัมพันธสินคา สวนของงานจัดแสดงนิทรรศการตางๆ ศูนยจัดจําหนายสินคา การติดตอ
เชื่อมโยงแหลงผลิตกับผูซื้อ รวมถึงการใหคําปรึกษาในการดําเนินงานอุตสาหกรรมหัตถศิลป 
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สิ่งอํานวยความสะดวกภายในโครงการในเรื่องของ การบริการคนพิการและผูสูงอายุ ทั้ง
ในเร่ืองของหองน้ํา ลิฟต รถเข็น รวมถึงทางลาดเช่ือมตางระดับท่ีเหมาะสมกับการขนถายสินคาและ
รถเข็น เนื่องจากกลุมผูประกอบการหรือผูผลิตงานหัตถศิลปจะเปนกลุมผูสูงอายุ รวมถึงการนําเอา
เทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อนําเสนอผลิตภัณฑในรูปแบบใหม 

ปจจัยที่เอื้ออํานวยตอการใชบริการศูนยแสดงสินคาหัตถศิลปที่กลาวไปขางตน ไมวาจะ
เปนเรื่องของปจจัยสวนบุคคล พฤติกรรม และความตองการทั้งในเร่ืองการใหบริการและส่ิงอํานวย
ความสะดวกภายในศูนยแสดงสินคา ขอสรุปที่ไดจากบทนี้จะเปนแนวทางและขอกําหนดที่ใชประกอบ
ในการออกแบบ 
 

5. ความหมายของศูนยแสดงสินคาหัตถศิลป 

“ศูนยแสดงสินคา” 
 “ศูนย” หมายถึง แหลงหรือสถานที่ที่มีความชํานาญดานใดดานหน่ึงและเนนการ

ใหบริการในดานนั้น 
 “การจัดแสดง” หรือ “จุลนิทัศน” หมายถึง สิ่งหรือเร่ืองที่ยกมาแสดงเพียงเล็กนอย

ใหเห็นเปนตัวอยาง  
 ซึ่ง วิจิตร อาวะกุล (2534) ไดนิยาม คําวาการจัดแสดงขนาดเล็กวา (Display) หรือ

นิทรรศการ (Exhibition) อาจจะจัดในหอง ระเบียง ในเต็นท ถาจัดเปนงานโดยใชบริเวณกวางขวาง
เรียกวา งานแสดง (Fairs) หรืองานแสดงสินคานานาชาติ (International Trade Fairs) ถาเปนสินคา
นานาชาติขนาดใหญเรียกวา “Exposition” ซึ่งทําใหเห็นความแตกตางของขนาดและสถานที่รวมทั้ง
คําศัพทที่ใชเรียกในการจัดนิทรรศการตางๆ ดวย 

“สินคาหัตถศิลป” 
 “สินคา” หมายถึง  วัสดุ อุปกรณ ขาวของเครื่องใช ฯลฯ ท่ีจับตองได สามารถขนสง

หรือเคล่ือนยายไปมาได โดยสามารถนําเอาไปเปนกรรมสิทธิ์ได ในอดีตจะใชการแลกเปล่ียนกัน สวน
ปจจุบันจะเปนการใชเงินตราแลกเปล่ียนกัน 

 “หัตถศิลป” หมายถึง ศิลปะในการผลิตส่ิงตาง ๆ ดวยมือ โดยถือความงามและ
ความประณีตเปนหลัก โดยยกไปตามลักษณะของวัสดุในการทํา ไดแก ไม ส่ิงทอ เครื่องปนดินเผา 
โลหะ และกระดาษสา 

สรุป 
 “ศูนยแสดงสินคาหัตถศิลป” หมายถึง สถานท่ีเพื่อการจัดแสดงนิทรรศการ ที่

รวบรวมขอมูลเนื้อหาผลงานตางๆ ดวย วัสดุ ส่ิงของ อุปกรณ ท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑงานประณีต
ศิลปที่ทําดวยมือ และมีกิจกรรมที่หลากหลายแตมีความสัมพันธกันในแตละเร่ือง โดยมีจุดหมายที่
ชัดเจน มีการออกแบบและวางแผนที่เราความสนใจใหผูชมมีสวนรวมในการ ดู ฟง สังเกต จับตอง 
และการทดลองดวยสื่อ เพื่อจัดทําเปนศูนยแสดง สาธิต จําหนาย กระจายสินคาและเพิ่มชองทาง
การตลาดใหกับผลิตภัณฑหัตถศิลป เพื่อเปนศูนยกลางการฝกอบรม ประชุม สัมมนาและศึกษาดูงาน
ของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ดานการบริหารจัดการ การพัฒนาผลิตภัณฑ การตลาด
และการทองเท่ียว เพื่อสงเสริม สนับสนุน และพัฒนากลุมเครือขายและหมูบาน OTOP เพื่อการ
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ทองเที่ยวและเรียนรูวิถีชีวิตชุมชน ไดเรียนรู พัฒนาการบริหารจัดการ การตลาด และการทองเที่ยว
เชิงรุกเชิงสรางสรรค รวมถึงเผยแพรและประชาสัมพันธมรดกทางภูมิปญญาทองถิ่นลานนาใหเปนที่
รูจักการเรียนรูและการมีสวนรวมในการพัฒนาใหเปนไปอยางกวางขวางทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ 
 

6. การเลือกพื้นที่ในการจัดตั้งโครงการและการวิเคราะหพื้นท่ีโครงการ 

จังหวัดเชียงใหม เปนศูนยกลางดานเศรษฐกิจและการคา (Commercial Center) ดาน
การทองเที่ยว (Travel Center) ดานการแพทย (Medical Center) ดานการศึกษา (Education 
Center) และดานการคมนาคมขนสง (Transportation Center) ของภูมิภาค โรงแรมและรีสอรทที่มี
มาตรฐานระดับสากลในดานความสวยงามและบริการ ดวยกลุมภาคเหนือตอนบน 1 อันประกอบไป
ดวยจังหวัดเชียงใหม ลําพูน ลําปางและแมฮองสอน ไดจัดทําโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการโลจิ
สติกส กลุมจังหวัดเชื่อมโยง GMS เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการอํานวยความสะดวกกิจกรรมทางการคา 
ซึ่งจะนําไปสูการลดตนทุนโลจิสติกส (Cost Efficiency) เพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจในการ
ตอบสนองความตองการของลูกคา (Responsiveness) และเพิ่มความปลอดภัยและความเชื่อถือไดใน
กระบวนการนําสงสินคาและบริการ (Reliability and Security) อันจะทําใหเกิดการขยายตัวของ
เศรษฐกิจในพื้นที่ และสามารถแขงขันในเวทีธุรกิจและการคาระหวางประเทศ โดยเฉพาะในพ้ืนที่อนุ
ภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง 6 ประเทศ หรือ GMS ตอไป 

ที่ตั้งโครงการ 
ศูนยแสดงสินคาหัตถศิลป จ.เชียงใหม ตั้งอยูบนถนนเรียบคลองชลประทาน ต.ชางเผือก 

อ.เมือง จ.เชียงใหม  

 
ภาพท่ี 46 แสดงพื้นที่ตั้งโครงการศูนยหัตถศิลป 

*พื้นที่ตั้ง

เครื่องปนดินเผา 

ไมแกะสลัก 

เครื่องเงิน 
ผาทอ 

รมและกระดาษ
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การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคของพ้ืนที่ (SWOT Site Analysis) 
จุดแข็ง (Strengths) 
1. เปนพื้นที่อยูใกลกับตวัเมือง ซึ่งมีสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ไมวาจะเปนยานการคา

การลงทุน โรงแรม หางสรรพสินคา สถานที่ทองเที่ยวตางๆ รวมถึงการคมนาคมขนสงที่สามารถเขาถึง
ไดงาย ไดแก ทาอากาศยานนานาชาติเชียงใหม สถานีรถไฟและสถานีขนสง 

2. การเขาถึงสามารถเขาถึงไดงาย เนื่องจากเปนถนนหลักที่มีการขยายพื้นที่ถนนเปน 4 
เลนส สามารถเลี่ยงปญหาการจราจรติดขัดภายในตัวเมืองได 

3. พื้นที่รอบขางไมมีสิ่งกอสรางที่เปนอาคารสูงทีบ่ดบัง ทัศนียภาพและสามารถมองเห็น
วัดพระธาตุดอยสุเทพ ซึง่เปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดเชียงใหม 

จุดออน (Weakness) 
1. ถนนตัดใหมดานหนาของโครงการมีทางสัญจรแบบทางเดียว (One way) ซ่ึงอาจจะมี

ผลกระทบตอการกําหนดเสนทางเขาออกได 
2. ตัวพื้นที่โครงการคอนขางไกลจากหมูบาน OTOP หรือผูประกอบการหัตถศิลป แต

การเดินทางไปถึงสามารถเดินทางไดงาย เนื่องจากถนนสามารถเช่ือมโยงสูชุมชนตางๆ ไดโดยไมตอง
ตัดผานเขาตัวเมือง 

โอกาส (Opportunity) 
1. ภาครัฐบาลมีนโยบายในการสงเสริมสินคาผลิตภัณฑชุมชน ซึ่งเปนโอกาสในการขยาย

ตลาดใหกวางมากยิ่งข้ึน เชน ดานการพัฒนาบุคลากร ประชาสัมพันธและนวัตกรรมใหม 
2. มีกลุมบริโภคที่ใหความสนใจท่ีหลากหลายและจํานวนมากท่ีไดจากการเก็บรวบรวม

ขอมูล 
อุปสรรค (Treats) 
1. ในวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ รวมถึงชวงเวลาเรงดวน การเขาถึงตัว

โครงการอาจจะมีผลกระทบในเร่ืองการจราจรติดขัด เนื่องจากใกลกับสถานศึกษาและยานธุรกิจ 
2. ถาขาดการประชาสัมพันธที่ดี จะทําใหผูคนที่สนใจหรือนักทองเที่ยวไมสามารถมา

เขาถึงตัวโครงการหรือมีอุปสรรคในการเขาถึงโครงการได  
การวิเคราะหสภาพแวดลอมพื้นที่ขางเคียงโครงการ 
ทิศเหนือ ติดกับ ศูนยสินคาการเกษตรภาคเหนือ 

 
ภาพท่ี 47 แสดงทิศเหนือของโครงการ 
             (บันทึกภาพโดยผูวิจัย) 
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ผลกระทบ ไมมีผลกระทบตอโครงการเน่ืองจากมกีารเวนระยะทีว่างระหวางตัวโครงการ
และศูนยสินคาเกษตรภาคเหนือพอสมควร ประกอบกับมีแนวตนไมแบงกันตามธรรมชาติ 

ทิศตะวันออก ติดกับคลองชลประทานและถนนหลัก 

 

 
ภาพที ่48 แสดงทิศตะวนัออกของโครงการ 
             (บันทึกภาพโดยผูวิจัย) 
 

ผลกระทบ เร่ืองฝุนและเสียงท่ีเกิดจากการสัญจรของพาหนะไมมีผลกระทบมากนัก
เน่ืองจากมีสวนของคลองชลประทานกั้นระหวางถนนหลักและถนนตัดใหมที่ยังไมมีการสัญจรมากนัก 
แตมีผลกระทบเนื่องจากถนนตัดใหมเสนนี้เปนถนนแบบทางเดียว (One way) ซ่ึงอาจจะมีผลกระทบ
ในการกําหนดทางเขาออกของโครงการ 

ทิศใต ติดกับสวนของโรงแรมที่พัก รานอาหารและคอฟฟซอป 

 
ภาพท่ี 49 แสดงทิศใตโครงการ 
             (บันทึกภาพโดยผูวิจัย) 
 

ผลกระทบ อาจจะมีการรบกวนเร่ืองเสียงหรือฝุนละออง แตไมมีผลตอโครงการมากนัก 
แตจะเอื้ออํานวยตอโครงการในเรื่องของโรงแรมที่พัก รานอาหารและคอฟฟซอป โดยถนนฝงนี้เปน
แบบ 4 เลนสที่สวนทางกันได ซึ่งเปนตัวชวยในการกําหนดเสนทางการเขาของและขนสงได 

ทิศตะวันตก ติดกับสวนของดอยสุเทพ โรงแรมและศูนยราชการ 
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ภาพท่ี 50 แสดงทิศตะวนัตกของโครงการ 
             (บันทึกภาพโดยผูวิจัย) 

  
ผลกระทบ ในสวนนี้ไมมีผลกระทบตอโครงการทั้งในเร่ืองเสียงและฝุนละออง เนื่องจาก

เปนสวนของโรงแรมและรีสอรทท่ีเนนความเปนสวนตัว รวมถึงศูนยราชการที่เปนที่ทําการเทศบาล
ตําบลชางเผือกและติดกับภูเขาที่ยอดดอยเปนวัดพระธาตุดอยสุเทพที่เปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของ
จังหวัดเชียงใหม 

การวิเคราะหสภาพภูมิอากาศ 
ลักษณะสภาพแวดลอมทั้งทิศทางของดวงอาทิตย ลมประจําถิ่น มลพิษทางเสียงและฝุน

โดยรอบ อาจสงผลกระทบตอการออกแบบภายใน จึงจําเปนตองศึกษาและทราบถึงทิศทางลม 
แสงแดด และผลกระทบตางๆ เพื่อใชเปนตัวกําหนดในการวางพื้นที่ใชสอยและแกปญหาท่ีเกิดขึ้นของ
โครงการ 

 
ภาพท่ี 51 แสดงลักษณะสภาพภูมิอากาศที่มผีลตอโครงการ 
 

 ผลกระทบและแนวทางแกไข 
 เนื่องจากตัวอาคารจะไดรับอิทธิพลจากดวงอาทิตยทั้งวัน เพราะฉะนั้นจึงทําใหหอง

ตางๆ ภายในอาคารที่อยูทางดานทิศตะวันออกและทิศตะวันตก โดดแดดทั้งวันจะมีความรอน จึงทํา
ใหตองคํานึงถึงการวางตัวอาคารที่โปรงโลง เพื่อใหลมสามารถพัดผานและระบายความรอนไดดี อีกทั้ง
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ในสวนของวัสดุที่นํามาใชตองทนความรอนและสามารถดูดซับความรอนจากแสงแดดไดในปริมาณ
มาก สวนในชวงลมมรสุมตางๆที่จะพัดเอาความแหงและความชื้นมา รวมถึงฝน วัสดุที่ใชในการ
ตกแตงนั้นควรติดตั้งอุปกรณหรือวัสดุตางๆท่ีมีความแข็งแรงสูงและกันความชื้นไดในระดับหน่ึงและ
ควรมีมาตรฐาน มอก. เพื่อปองกันกระแสลมที่ปะทะกับตัวอาคาร อาจทําใหเกิดความเสียหายและ
วัสดุอาจจะเสื่อมสภาพเร็ว จึงตองคํานึงถึงความเหมาะสมในการนําไปใชในการออกแบบ 
 

7. การศึกษาขอมูลงานระบบที่เกี่ยวของ 

ขอมูลงานระบบที่เกี่ยวของกับการออกแบบตกแตงภายในโครงการศูนยแสดงสินคา
หัตถกรรม จ.เชียงใหม ประกอบดวย 

ระบบสุขาภิบาล 
1. ระบบประปา 
ระบบประปาที่ทางศูนยจะตอทอมาจากการประปาของเขตเทศบาลนครเชียงใหม ซ่ึงจะ

ดึงมาเก็บไวในสวนเซอรวิสดานหลังของโครงการ ระบบที่ใชจะเปนแบบ Down Feel คือ ระบบสูบน้ํา
ใหไปเก็บในถังนํ้าแลวปลอยนํ้าลงมาใชในศูนยตอไป 

2. ระบบกําจัดขยะ 
นําขยะมาแบงประเภทของขยะ เก็บรวบรวม ขนสงขยะไปยังสถานจํากัดขยะในโครงการ

จะแบงเปน 4 ประเภท คือ ขยะท่ียอยสลายได เชน เศษอาหารและพืชผักที่เหลือจากการรับประทาน
อาหารและประกอบอาหาร ขยะรีไซเคิลหรือขยะท่ีสามารถนําไปขายได เชน แกว กระดาษ พลาสติก
และโลหะ ขยะท่ัวไปท่ีเปนขยะที่ยอยสลายยากและไมคุมคาตอการนําไปรีไซเคิล เชน ซองบะหมี่
สําเร็จรูป เปลือกลูกอมหรือถุงพลาสติก ขยะมีพิษท่ีตองเก็บรวบรวมแลวนําไปกําจัดอยางถูกวิธี เชน 
กระปองยาฆาแมลง หลอดไฟหรือถายไฟฉาย 

ระบบไฟฟาและแสงสวาง 
ระบบไฟฟาท่ีใชในโครงการ ตองคํานึงถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใชงาน

สูง ตองสามารถทําใหโครงการมีไฟฟาใชตลอด 24 ชั่วโมง โดยการใชตองคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ 
 1. ระบบท่ัวไป 
 ระบบไฟฟาโดยทั่วไปจะแบงพื้นที่กระจายไฟฟาออกเปนสวนตางๆ แตละสวนจะมี

สถานีไฟฟายอยคอยจายไฟไปยังอาคารตางๆที่อยูในบริเวณควบคุมโดยจัดใหผานหมอแปลงไฟฟาให
อาคารสวาง 

 2. ระบบไฟฟาฉุกเฉิน 
 ไฟฟาสํารองเปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่งสําหรับการทํางานในแผนกตางๆในกรณีที่เกิด

การขัดของจึงจําเปนตองมีเครื่องกําเนิดไฟฟาฉุกเฉินแบบอัตโนมัติ (Automatic Emergency Power 
Generator) ซึ่งจะทําหนาที่ผลิตกระแสไฟฟาจายทันที่เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินหรือไฟดับ 
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ภาพท่ี 52 แสดงเครื่องกาํเนิดไฟฟาฉุกเฉินแบบอัตโนมัติ 
ที่มา: Personalized Power Systems, Automatic Emergency Power Generator, เขาถึง
เมื่อ 14 กุมภาพันธ 2556, เขาไดจาก  http://generatortogo.com/honeywell-emergency-
generators/ 

  
 3. ระบบแสงสวาง 
 การใชแสงสวางภายในโครงการจะตองจัดใหมีแสดง 2 ชนิด คือ แสงธรรมชาติ

(Natural Light) ในการออกแบบตัวอาคารจะใชกระจกเปนบานรับแสงจากภายนอก เพ่ือชวยในการ
ประหยัดพลังงานในตอนกลางวัน แสงประดิษฐ คือการใชแสงสวางจากหลอดดาวนไลทในสวนอาคาร
สํานักงานและสวนอาคารจําหนายสินคาประจําเพราะแสงท่ีไดจะใหแสงท่ีนุมนวล ใหความรูสึกอบอุน
และเนนตัวสินคาใหเดนขึ้นมา สวนแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนแสงประเภทน้ีใหแสงสวางท่ีชัดเจนจะ
ใชภายในสวนของอาคารสํานักงาน สวนทํางานของพนักงานและหองผูบริหาร เพ่ือ ใหแสงสวาง
เพียงพอในการทํางาน และแสงจากหลอดฮาโลเจน จะใชในสวนของพิพิธภัณฑและอาคารจัดแสดง
สินคาเพื่อใหแสงสวางเพียงพอและสามารถกําหนดจุดใหแสงสวางไดเพ่ือใหมีความสวางเพียงพอ
เน่ืองจากกลุมอาคารมีขนาดใหญ 

ระบบปรับอากาศ 
ระบบปรับอากาศท่ีใชแบงเปน 2 ประเภท คือ ระบบปรับอากาศแบบ Split type ใชใน

สวนของอาคารสํานักงานและสวนจําหนายสินคาหัตถศิลปจะใชระบบแบบ Condensing unit ไวดาน
นอกอาคารแลวอีกระบบคือระบบ Air Chiller ใชในสวนของอาคารนิทรรศการเนื่องจากอาคารมี
ขนาดใหญซ่ึงระบบนี้จะตองตั้งอยูภายนอกอาคารโดยทั่วไปจะอยูบนชั้นหลังคา 

 
ภาพท่ี 53 ระบบปรับอากาศแบบ Split type Condensing unit 
ที่มา: Daikin Global, Split type Condensing unit, เขาถึงเมื่อ 14 กุมภาพันธ 2556, เขาถึงได
จาก  http://www.daikin.com/global_ac/products/residential/multi_plus/outline.html 
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ภาพที ่54 ระบบปรับอากาศแบบ Air Chiller 
ที่มา: MASSAR NAJMAT-UL-BUDOOR, Air Chiller, เขาถึงเมื่อ 14 กมุภาพันธ 2557, เขาถึงได
จาก  http://www.massargroup.com/Chiller.html 

 
ระบบปองกันอัคคีภัย 
การแบงการติดตั้งทอดับเพลิง แบงออกเปน 2 ชนิด ไดแก แบบทอแหง คือ มีแตสาย

และอุปกรณสําหรับดับเพลิงเทานั้นเมื่อตอกับทอดับเพลิงของตูดับเพลิงจากภายนอกอาคาร และแบบ
ทอเปยก คือ มีทอน้ําของตัวอาคาร พรอมสายและอุปกรณสําหรับดับเพลิงเมื่อเกิดไฟไหมสามารถตอ
สายกับอุปกรณกับทอน้ําดับเพลิงไดทันที รวมถึงอุปกรณตรวจสอบอัตราการเพิ่มของความรอน (Rate 
of Rise Heat Detector) อุปกรณตรวจสอบควัน (Smoke Detector) และระบบหัวกระจายน้ํา
ดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System) เปนระบบดับเพลิงที่ไดรับการยอมรับวามี
ประสิทธิภาพในการควบคุมเพลิงไหมไดดีมาก 

ระบบเทคนิคสื่อสาร 
ระบบสื่อสารท่ีใชภายในโครงการประกอบดวย  
 1. ระบบสายตรง (Private Automatic Branch) เปนระบบสายตรง สามารถติดตอ

โดยตรงระหวางภายในและภายนอกโดยที่ไมตองผาน Operator  
 2. ระบบติดตอภายในโดยตรง (Informer Direct Speech System) ที่ใชติดตอ

สวนตางๆภายในโครงการ  
 3. โทรศัพทสาธารณะ ซึ่งควรจะวางในตําแหนงที่เห็นไดสะดวกในยามเกิดเหตุ

ฉุกเฉินตามจุดตางๆ ที่จําเปน เชน ที่พักคอย แผนกรักษาความปลอดภัยอาคาร เปนตน  
 4. ระบบ Wireless ท่ีจะใชในสวนของอาคารสํานักงานและสวนอาคารนิทรรศการ 
การนําระบบ IT (Information Technology) 
 1. จัดทําระบบสงเสริมธุรกิจดวย E-Commerce เพื่อเปนชองทางการตลาดแก

บุคคลผูสนใจและกลุมลูกคาตางประเทศ 
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 2. จัดทําระบบจัดการคลังสินคาดวยระบบ MRP (Manufacturing Resource 
Planning) เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการจําหนายสินคาและควบคุมคลังสินคาในศูนยแสดงสินคา
หัตถศิลป ระบบจัดการคลังสินคาจะชวยใหการขายสินคา การจัด Stock จนถึงการบรรจุและลําเลียง
สินคาเพื่อการขนสงนั้น เปนไปอยางมีระบบ และมีแบบแผนท่ีชัดเจนอีกทั้งผูบริหารยังสามารถรู
จํานวนสินคา 

 3. จัดทําระบบขายแบบ POS (Point of Sale) ในการจําหนายสินคา ระบบการขาย
แบบ POS สามารถทําการเชื่อมโยงขอมูลตางๆ ไมวาจะเปนรายละเอียดสินคา ราคา จํานวน เปน
ระบบที่ชวยคํานวณภาษีของบุคคลภายในศูนยอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

ระบบ Interactive Multimedia 
 Interactive Pod  
 เครื่อง เลน Interactive Pod จะทําหนาที่ในการนําเสนอสินคาหัตกรรมของ

ผูเขารวมโครงการผานเทคโนโลยีแบบ สามมิติและภาพถาย 360 องศา เพื่อใหผูชมไดเห็นภาพของ
สินคาในรูปแบบที่แปลกตาและหนาดึงดูดใจ นอกจากน้ันผูชมยังสามารถสัมผัสและโตตอบกับวัตถุที่
ปรากฏในจอโทรทัศนได โดยการขยับแทนหมุน เพ่ือชมสินคาไดโดยรอบทิศ  

 
ภาพท่ี 55 แสดงรูปแบบการนําเสนอแบบ Interactive Pod 
ที่มา: Creative Chiang Mai, Interactive Pod, เขาถึงเมื่อ 23 มีนาคม 2556, เขาถึงไดจาก 
http://www.creativechiangmai.com/ 
 

 Interactive table 
  โตะ ดีไซนทรงหยดนํ้าใชงานโดยระบบสัมผัสหนาจอ LCD เปนอุปกรณในการ

นําเสนอผลลัพธตางๆของโครงการไดอยางแปลกตา โดยเน้ือหาภายในเคร่ืองเลน Interactive table 
ตัวนี้จะรวบรวมผลงานชิ้นตางๆไว เชน หนังสั้น Storytelling ของแตละบริษัทและภาคสวนของ
โครงการ เว็บไซตโครงการ รวมไปถึงเนื้อหาในสวนของท่ีมาและทีมงานผูจัดทําในสวนตางๆของ
โครงการ ผูที่สนใจสามารถศึกษาและรับชมรายละเอียดทั้งหมดของโครงการไดจากเครื่องเลนตัวนี้  
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ภาพท่ี 56 แสดงรูปแบบการนําเสนอแบบ Interactive Table 
ที่มา: Creative Chiang Mai, Interactive Table, เขาถึงเมื่อ 23 มีนาคม 2556, เขาถึงไดจาก 
http://www.creativechiangmai.com/ 

  
 Hologram  
  เคร่ือง ฉายแบบสามมิติเปนอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยและดูแปลกตาสามารถดึงดูด

ผูคน ไดไมนอยใหเขามาสนใจวิธีการนําเสนอผลิตภัณฑหัตกรรม เปนอีกหนึ่งวิธีที่สรางสรรคและนํา
สมัยในการชวยสงเสริมสินคาหัตกรรรม 

 
ภาพท่ี 57 แสดงรูปแบบการนําเสนอแบบ Hologram 
ที่มา: Creative Chiang Mai, Hologram, เขาถึงเมื่อ 23 มีนาคม 2556, เขาถึงไดจาก  
http://www.creativechiangmai.com/ 

  
 นอกจากนั้น ยังสามารถรับชมเร่ืองราวความเปนมาและผลิตภัณฑในรูปแบบของ

วีดีโอและ เทคโนโลยีสามมิติของหัตถกรรมแตละภาคสวนและบริษัทไดโดยละเอียดผานทางเว็บไซต 
www.handmade-chiangmai.com ซึ่งเปนเว็บไซตรูปแบบใหมที่นําเสนอเรื่องราวของงาน
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หัตถกรรมเชียงใหมผาน เทคโนโลยีสรางสรรค ถายทอดเรื่องราวความเปนมา ความหลากหลาย และ
คุณภาพอันโดดเดนของหัตถกรรมในจังหวัดเชียงใหมนําเสนอเร่ืองราวของงาน หัตถกรรมเหลานี้ผาน
ทางสื่อดิจิตอลในรูปแบบ Interactive ที่ชวยใหผูใชรูสึกสนุกสนานไปกับการทองเว็บไซต นอกจากน้ี
ยังมีการทํา Application ที่สามารถใชงานไดทั้งในระบบ Android และ IOS ของ MAC อีกดวย 

ระบบรักษาความปลอดภัย 
1. ระบบโทรทัศนวงจรปด (Closed Circuit Television System) 
ระบบโทรทัศนวงจรปด (CCTV) เปนการสงสัญญาณภาจากกลองโทรทัศนวงจรปดที่ได

ติดตั้งตามท่ีตางๆ มายังสวนรับภาพ/ดูภาพ ซ่ึงเรียกวา จอภาพ (Monitor) โดยท่ัวไปจะติดตั้งอยูคน
ละที่กับกลอง เชน หองควบคุม เปนตน โดยโทรทัศนวงจรปด สวนมากท่ีใชงานในปจจุบันจะมี 2 
ลักษณะ คือ 

 1.1 ติดตั้งแบบตายตัวหรือติดอยูกับที่ (Fixed Camera) หมายถึง ตัวกลองจะติด
ตั้งอยูบนขากลองหรืออื่นๆ ซ่ึงไมสามารถขยับหรือหมุนเปลี่ยนทิศทางได ถาตองการหมุนหรือเปลี่ยน
ทิศทางจะตองถอดตัวกลองแยกออกจากขากลองจึงจะเปลี่ยนตําแหนงได 

 1.2 สามารถปรับหมุนทิศทางได (Moving Camera) เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการใชงาน ระบบโทรทัศนวงจรปด จึงไดมีการเพ่ิมอุปกรณประกอบเขาไป คือ ฐานกลองหมุนแบบ
ปรับทิศทางได สามารถท่ีจะปรับหมุนซาย/ขวา กม/เงย ได (Pan & Tilt unit) และอาจจะมีอุปกรณ
อื่นเพิ่มอีก เชน เลนสปรับภาพได (Zoom Lens) และเครื่องหุมกลอง (Camera Housing) 

2. ระบบคียการด (Key Card) 
ใชระบบคียการดในสวนของสํานักงานเพื่อเช็คเวลาเขาออกของพนักงาน ซ่ึงในปจจุบันนี้ 

มีทั้งแบบใชการดและตรวจลายน้ิวมือ 

 
ภาพท่ี 58 แสดงระบบคียการดทั้งแบบใชคียการดและตรวจลายนิ้วมือ 
ที่มา: IPXOA, ระบบคียการด(Key Card), เขาถึงเมื่อ 25 มีนาคม 2556, เขาถึงไดจาก
http://pabx.igetweb.com/index.php?mo=10&art=104588 
 

8. การวิเคราะหโครงสรางขององคกรและผูรับบริการ 

รูปแบบการบริหารงาน 
การบริหารในรูปแบบภาครัฐและเอกชน โครงสรางบริหารของศูนยแสดงสินคาหัตถศิลป

ลานนา จังหวัดเชียงใหม บริหารแบบผสมระหวางภาครัฐและภาคเอกชน โดยผูจัดการศูนยฯและ
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ผูจัดการฝายสงเสริมและพัฒนาเปนคนของรัฐ ดูแลงานดานการใหบริการและการบริหาร สวน
ตําแหนงผูจัดการฝายทรัพยสินและรายไดเปนของเอกชน 

จุดเดน คือ เปนการรวมมือกันระหวางภาครัฐและภาคเอกชน (PPP-Private and 
Public Partnership) การทํางานแบงเปน 2 งานใหญ คือ ฝายสงเสริมและฝายทรัพยสินฯ ทําให
ผูจัดการเอกชนที่เขามารับงานดานการตลาดทําหนาที่ไดอยางเต็มที่ 

จุดดอย คือ อาจมีปญหาในดานการประสานงาน ในกรณีที่หนาที่ของงานไมชัดเจนและ
ภาครัฐตองใหบุคลากรทํางานเต็มเวลาในงานของฝายสงเสริมและพัฒนา 

โอกาส คือ มีความเปนไปไดสูงที่จะใหหนวยงานดานวิจัยและพัฒนาของศูนยหัตถศิลป
ลานนาเขามารับหนาที่ฝายสงเสริมและพัฒนา ซึ่งก็เปนหาที่หลักที่ตองดําเนินการอยูแลว สําหรับฝาย
ทรัพยสินและรายไดควรจางภาคเอกชนเขามาดําเนินงาน 

ขอจํากัด คือ ภาครัฐมีคาใชจายดานบุคลากรที่ใหมาทํางานน่ันคือในตําแหนงของ
ผูจัดการศูนย ผูจัดการฝายสงเสริมและพัฒนา และเจาหนาที่งานดานสงเสริมและพัฒนา สําหรับงาน
บริหารทั่วไปอาจเปนการจางเขามาชวยเสริม ในขณะเดียวกันศูนยฯจะมีคาใชจายดานบุคลากรนอยลง 

โครงสรางการบริหารงาน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
แผนภูมิที่ 2 แสดงผังการบริหารงานในโครงการ แผนภมิท่ี 2 แสดงผังการบริหารงานในโครงการ

คณะกรรมการศูนยฯ 

ผูอํานวยการ (1) 

รองผูอํานวยการ(1) 

ผูจัดการฝายสงเสริม
และพัฒนา(รัฐ) 

ผูจัดการฝายบริหาร
ทรัพยสิน(เอกชน) 

หัวหนาฝายบริหาร
ทั่วไป (1) 

หัวหนาฝายสงเสริม 
SME (1) 

หัวหนาฝาย
สารสนเทศ (1) 

หัวหนาฝาย 
ทรัพยสิน (1) 

หัวหนาฝายแสดง
สินคา (1) 

ธุรการ (2) 

บัญชี/การเงิน (3) 

ประชาสัมพันธ (2) 

พนักงานสงเสริม  
SME (4) 

พนักงาน IT (1) พนักงานจัดการ
ทรัพยสิน (1) 

ตกแตงสถานที่ (2) 

ซอมบํารุง (2) 

ผูชวยฝาย (1) 

การตลาด (2) 

พนักงานขาย (3) 

แคชเชียร (2) 

STORE (2) 

พนักงานหองแสดง
สินคา (1) 
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โครงสรางหนาที่ 
1. คณะกรรมการกํากับและบริหาร 
 1.1 กําหนดนโยบายและแผนหลักภายในศูนยและรวมพิจารณาใหการเห็นชอบการ

วางกลยุทธ แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการสงเสริมและพัฒนาสินคา ตองทําหนาที่ในฐานะเลขานุการ
จัดเตรียมวาระเรื่องตางๆ ใหกับคณะกรรมการกํากับและบริหารศูนย 

 1.2 ประเมินติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการและให
ขอเสนอแนะในการแกปญหาตางๆ 

 1.3 กําหนดคุณสมบัติ ขอบเขต และเงื่อนไขการการจัดจางผูจัดการและดําเนินงาน
สรรหาผูจัดการ รวมท้ังประเมินผลการดําเนินงาน 

2. ผูอํานวยการศูนย 
 2.1 บริหารงานตามกลยุทธที่กําหนดและนโยบาย ภายใตการกํากับดูแลของ

คณะกรรมการ 
 2.2 บริหารองคกรใหบรรลุผลตามวัตถุประสงค มีกําไรและสามารถอยูรอด 
 2.3 บริหารจัดการดานบุคลากรและการเงินขององคกร 
 2.4 ประสานงานกับหนวยงานภายนอกทั้งหนวยงานของรัฐและเอกชน เพื่อใหผล

ขององคกรเปนไปตามแผนที่วางไวใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 2.5 สรรหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถเขามารวมงานในองคกร 
 2.6 จัดทํารายงานสรุปเสนอตอคณะกรรมของศูนยฯ 
3. ฝายสงเสริมและพัฒนา SMEs 
 3.1 มีหนาท่ีสงเสริมความรูและเขาถึงขอมูลขาวสาร การใหคําปรึกษาแนะนําองค

ความรูตางๆทางเทคนิค การพัฒนาผลิตภัณฑ การตลาด การบริหารจัดการ โดยประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมัย เชื่อมตอขอมูลขาวสารจากสวนตางๆของโลกไวบริการ ในลักษณะศูนยบริการ
ธุรกิจ (BOC-Business Opportunity Center) 

 3.2 ดําเนินการฝกอบรมหรือประสานการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแก
ผูประกอบการ 

 3.3 ประสานงานดานการจัดทําศูนยการเรียนรูและวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑหัตถศิลป
ใหกับหนวยงานที่รับผิดชอบ 

 3.4 สรางความเชื่อมโยงใหเกิดเครือขายธุรกิจพันธมิตรอุตสาหกรรมเพื่อสรางความ
เขมแข็งแกกลุมธุรกิจ 

4. ฝายงานบริหารทรัพยสิน 
 4.1 บริหารจัดการทรัพยสินของศูนยฯใหเกิดประโยชนสูงสดุ เชน การจัดนิทรรศการ 

การจัดประชุมสัมมนาและควบคุมทะเบียนทรัพยของศูนยฯ เปนตน 
 4.2 ประสานงานและอํานวยความสะดวกใหแกผูเชาหรือผูมาจัดงาน 
 4.3 ดําเนินการบํารุงรักษาอาคารของศูนย เคร่ืองจักรอุปกรณ ระบบสาธารณูปโภค 

ใหอยูในสภาพที่พรอมใชงานตลอดเวลา 
5. ฝายงานระบบเครือขายและสารสนเทศ 
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 5.1 ใหบริการขอมูลขาวสารและปรับปรุงขาวสารบน Website ขอมูลสินคาและ
บริการตางๆของศูนยแสดงสินคาหัตถศิลป 

 5.2 วางระบบเครือขาย เพ่ือรานคาและสมาชิกสามารถทําธุรกรรมผานระบบ
อินเตอรเน็ตได โดยผานศูนยในรูปแบบของ E-Market place และ Website สวนตัว 

 5.3 สนับสนุนและผลักดันใหเกิดธุรกิจการคา โดยระบบสารสนเทศและพาณิชยอิ
เล็กทอนิกส 

 5.4 จัดทําระบบรายงานประมวลผลเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย 
 5.5 จัดทําระบบการจัดทําสินคาแบบ Point of Sale 
6. ฝายงานบริหารงานทั่วไป 
 6.1 บริหารงานดานบุคลากรตางๆฝายในศูนยฯ 
 6.2 จัดทําเอกสารเก่ียวกับบัญชี การเงิน สรุปงบรายรับรายจายประจําเดือนและงบ

ตางๆของศูนยฯ 
 6.3 ดําเนินการจัดซื้อ 
 6.4 ทํางานดานธุรการท่ัวไป 
 6.5 ควบคุมงานดานการทําความสะอาดของอาคารสถานที่ งานดานจัดสวนและงาน

ดานรักษาความปลอดภัย 
7. ฝายงานสงเสริมการแสดงและจําหนายสินคา 
 7.1 สงเสริมการจัดแสดงและจําหนายสินคาหัตถศิลป ขยายการทําธุรกิจซื้อขาย

ระหวางกันและแสวงหาชองทางการกระจายสินคาใหกับตลาดในภูมิภาคอื่นๆและตลาดระดับประเทศ
เพื่อใหเชื่อมโยงกับศูนยกลางการจําหนายในประเทศ 

 7.2 จัดงานนิทรรศการผลิตภัณฑที่ไดรับการพัฒนารูปแบบเพ่ือทดสอบตลาด 
 7.3 ดําเนินการตลาดและการประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการแสดงและจําหนาย

สินคาหัตถศิลป 
 7.4 บริหารจัดการพื้นที่ใหเชา บริการและประสานงานกับผูมาจัดการประชุมและ

แสดงสินคา 
อัตรากําลังในการบริหารงานของโครงการ 
อัตราในการบริหารงานของโครงการแบงตามหนาที่การทํางานไดดังนี้ 
1. ผูอํานวยการศูนย     1 อัตรา 
2. รองผูอํานวยการ     1 อัตรา 
3. ฝายสงเสริมและพัฒนา SMEs   5 อัตรา 
4. ฝายบริหารงานทรัพยสิน    6 อัตรา 
5. ฝายสารสนเทศ     2 อัตรา 
6. ฝายบริหารงานทั่วไป    8 อัตรา 
7. ฝายสงเสริมและจําหนายสินคา   13 อัตรา 
รวม       37 อัตรา 
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สําหรับงานทําความสะอาดจํานวน 4 อัตรา งานรักษาความปลอดภัย 4 อัตรา และงาน
จัดสวน 2 อัตรา รวม 10 อัตรา ซ่ึงเปนฝายที่จัดจางบริษัทภายนอกเขามาจัดการ 

พฤติกรรมของผูรับบริการ 
จากการสํารวจสัดสวนนักทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม (2554) จากสํานักงานการ

ทองเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงใหม ไดแบงสัดสวนนักทองเที่ยวได ดังนี้ 
 
ตารางที่ 19 แสดงสัดสวนของนักทองเที่ยวที่เขามาในจังหวัดเชียงใหม 

นักทองเที่ยวชาวไทย นักทองเที่ยวตางประเทศ 
ทองเที่ยว ทัศนาจร ทองเที่ยว ทัศนาจร 
1,801 คน 614 คน 1,511 คน 121 คน 

2,415 คน 1,632 คน 
4,047 คน/วัน 

การวิเคราะหจํานวนผูใชโครงการเพ่ือหาพื้นที่ 
การวิเคราะหหาพื้นที่ (Area Requirement)  จะคํานวณจากกลุมผูใชหลักที่เปนกลุม

ของนักทองเที่ยวและเวลาท่ีเปดทําการใน เวลา 9.00-20.00 น. โดยชวงเวลาที่กําหนดเปนเวลาที่ได
จากการทําแบบสอบถามชวงเวลาของกลุมผูใชหลัก เพื่อหาพ้ืนที่ใชสอยท้ังหมดของโครงการ โดย
แบงเปนรายละเอียด ดังนี้ 

สวนโถงทางเขา (Lobby Hall) 
กลุมนักทองเที่ยวจํานวน 4,047 คนตอวัน ชวงเวลาที่เปดทําการ 9.00-20.00 น. คิดเปน 

11 ช่ัวโมง ดังนั้น นักทองเที่ยว 4,047/11 เทากับประมาณ 365 คนตอชั่วโมง พ้ืนที่โถง 1 คน/1 ตร.
ม. ดังนั้น โถงตองมีพื้นที่ 365 ตร.ม  

สวนพักคอย (Waiting Area)  
จะใชอัตราสวน 30% จากผูเขาใชจํานวน 365 คน 365 x 0.30 = 109  คน 
   พื้นที่ 0.30 ตร.ม/คน 109 x 0.30 = 32.70 ตร.ม. 
   ทางสัญจร 30%   32.70 x 0.30 = 9.81 ตร.ม. 
  ดังนั้น พื้นที่รวม   32.70 + 9.81 = 42.51 ตร.ม. 
สวนประชาสัมพันธ (Information) 
   พื้นที่ 3.90 ตร.ม./หนวย 3.90 x 2 = 7.80 ตร.ม. 
   ทางสัญจร 30%  7.80 x 0.30 = 2.34 ตร.ม. 
  ดังนั้น พื้นที่รวม  7.80 + 2.34 = 10.14 ตร.ม. 
สวนโถงนิทรรศการ 
ในการชมนิทรรศการใชชวงเวลาเฉลี่ยตอคน คนละ 12 นาที ดังนั้น 1 ชั่วโมง จะแบงเปน 

5 ชวง ดังนั้นโถงนิทรรศการตองรองรับคนเปนจํานวน 365/5 = 73 คนตอชวง 
   1 คนใชพื้นที่   0.80 x 0.80 = 0.65 ตร.ม. 
   73 คนตอชวง  73 x 0.65 = 47.45 ตร.ม. 
   ทางสัญจร 40%  47.45 x 0.40 = 16.98 ตร.ม. 
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  ดังนั้น พื้นที่รวม  47.45 + 16.98 = 64.43 ตร.ม. 
สวนจัดแสดงเพื่อการสาธิตและจําหนาย 
ในสวนของนักทองเที่ยว คิดเปน 80% ของจํานวนผูเขาใช 4,047 เทากับ 3,237 คนตอ

วัน คิดเปน 295 คนตอชั่วโมง ระยะเรงดวนคิดเปน 2 เทาเฉลี่ยตอชั่วโมง เทากับ 590 คนตอชั่วโมง 
   1 คนใชพื้นที่  1.00 x 1.00 = 1 ตร.ม.  
   590 คนตอชั่วโมง 590 x 1.00 = 590 ตร.ม. 
   ทางสัญจร 40%  590 x 0.40 = 236 ตร.ม. 
  ดังนั้น พื้นที่รวม  590 + 236  = 826 ตร.ม. 
สวนของผูประกอบการงานหัตถศิลป คิดเปนพื้นที่ 5 ประเภท 1 ประเภท จะมีพื้นที่ 5 x 

4 = 20 ตร.ม. จากกรณีศึกษา โดยคิดจํานวนจากแบบสัมภาษณและแบบสอบถามเปนจํานวน 30 คน 
ดังนั้น พื้นที่รวม 20 x 30 = 600 ตร.ม. โดยคิดทางสัญจร 50% จะเทากับ 600 + 300 = 900 ตร.ม. 
เพราะฉะนั้นพื้นที่รวมท้ังหมดของสวนจัดแสดงสินคาเพื่อการสาธิตและจําหนายเปนจํานวน 900 + 
826 = 1,726 ตร.ม. 

สวนนิทรรศการเพื่อการเรียนรู 
ในสวนของนักทองเที่ยวคิดเปน 20% ของจํานวนผูเขาใช 4,047 เทากับ 810 คนตอวัน 

คิดเปน 73 คนตอชั่วโมง ระยะเวลาเรงดวนคิดเปน 2 เทาเฉลี่ยตอชั่วโมง เทากับ 146 คนตอชั่วโมง 
   1 คนใชพื้นที่  1.00 x 1.00 = 1 ตร.ม. 
   146 คนตอชั่วโมง 146 x 1.00 = 146  ตร.ม. 
   ทางสัญจร 40%  146 x 0.40 = 58.4  ตร.ม. 
  ดังนั้น พื้นที่รวม  146 + 58.4 = 204.4 ตร.ม. 
สวนพ้ืนที่เชาขายผลิตภัณฑ 
สวนผูประกอบการงานหัตถศิลปที่เขามาเชาพื้นที่ 5 ประเภท 1 ประเภทจะมีพื้นที่ 5 x 4 

= 20 ตร.ม. ตอ 1 ราน พื้นที่จายเงิน 3.60 ตร.ม. โดยคิดเปน 23.60 ตร.ม. รวมพ้ืนที่ทางสัญจร 30% 
ดังนั้น พื้นที่รวมของพื้นที่เชาจะมีคาประมาณ 30 ตร.ม.ตอ 1 ยูนิต 

สวนรานอาหาร 
มีกลุมผูใชโครงการจํานวน 4,047 คนตอวัน โดยในสวนนี้จํานวนผูใชรานอาหารคิดเปน 

10% จะเทากับประมาณ 404 คนตอวัน ระยะเวลาเฉลี่ยในการรับประทานอาหารประมาณ 20 นาที
ตอคน ดังนั้น 1 ชั่วโมงจะแบงเปน 3 ชวงเวลา จํานวนผูใช 1 ชวง จะเทากับ 135 คน 

   โตะ 1 ชุด 4 ท่ีนั่ง  135/4  = 35  ชุด 
   โตะ 1 ชุด มพีื้นที ่ 1.25 x 1.80 = 2.25  ตร.ม. 
   โตะ 35 ชุด จะมีพื้นที ่ 35 x 2.25 = 78.75  ตร.ม. 
   ทางสัญจร 30%  78.75 x 0.30 = 23.65 ตร.ม. 
   พื้นที่รวม  78.75 + 23.65 = 102.4 ตร.ม. 
สวนหองครัว  20% ของรานอาหาร 102.4 x 0.20 = 20.50 ตร.ม. 
   ทางสัญจร 30%  20.50 x 0.30 = 6.15  ตร.ม. 
   พื้นที่รวม  20.50 + 6.15 = 26.65 ตร.ม. 
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สวนลางภาชนะ 10% ของหองครัว 26.65 x 0.10 = 2.665 ตร.ม. 
ภาชนะเครื่องดื่ม 40% ของหองครัว 26.65 x 0.40 = 10.66 ตร.ม. 
เก็บขยะ  5% ของครัว  26.65 x 0.05 = 1.33 ตร.ม. 
   ทางสัญจร 30%  1.33 x 0.30 = 0.399 ตร.ม. 
   พ้ืนที่รวม  1.33 + 0.399 = 1.729 ตร.ม. 
ขนถายสินคา  10% ของหองครัว 26.65 x 0.10  = 2.665 ตร.ม. 
   ทางสัญจร 30%  2.665 x 0.30 = 0.80 ตร.ม. 
   พื้นที่รวม  2.665 + 0.80 = 3.465 ตร.ม. 
พื้นท่ีรวมทั้งหมดของรานอาหาร 102.4+26.65+2.665+10.66+1.729+3.465 = 

147.569 ตร.ม. หรือประมาณ 150 ตร.ม. 
สวนหองประชุม 
คิดเปน 5% ของผูใชโครงการจํานวน 4,047 คน จะเทากับ 200 คน หองประชุม 40 คน 

5 หอง พ้ืนที่เฉลี่ยตอคนอยูที่ 2 ตร.ม. เทากับ 40 x 2 = 80 ตร.ม. x 5 หอง เทากับ 400 ตร.ม. โถง
พักรอการประชุมคิดเปน 50% ของผูใชหองประชุมเทากับ 100 คน คิดเปนพื้นที่ 1 คนตอ 1 ตร.ม.
เทากับ 100 ตร.ม. สวนเตรียมอาหารคิดเปน 10% ของพ้ืนที่ประชุม เทาหับ 40 ตร.ม. ดังนั้น พ้ืนท่ี
รวมทั้งหมดของหองประชุมจะเทากับ 540 ตร.ม. 

สวนหองนํ้า 
ผูใชจํานวน 801-1,000 คน ตามกฎหมาย ตองมีสัดสวนหองสวม โถปสสาวะ และอาง

ลางหนา ดังตารางตอไปน้ี 
 
ตารางที่ 20 จํานวนมาตรฐานของหองน้ํา 

หองสวม โถปสสาวะ อางลางหนา 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
6 7 6 - 5 5 

จํานวนผูใช 800-1,000 คน ตองมีหองสวมจํานวน 13 หอง โถปสสาวะ 6 อาง อางลาง
หนาจํานวน 10 อางและหองเก็บของ ซ่ึงคิดเปนพื้นที่ทั้งหมด 34.16 ตร.ม. รวมทางสัญจร 30% 
ดังนั้น พื้นที่ของหองน้ําประมาณ 45 ตร.ม. 

สวนเก็บสินคา 
คิดพื้นที่จาก 10% ของสวนนิทรรศการทั้งหมด ซ่ึงสวนนิทรรศการทั้งหมดมีพื้นที่ 

1,930.40 ตร.ม. คิดเปน 193.04 ตร.ม. รวมทางสัญจร 30% ดังนั้น สวนเก็บสินคาคิดเปนพื้นที่ 250 
ตร.ม. 

สวนโทรศัพทสาธารณะ 
จากมาตรฐานผูใช 200 คนตอเคร่ือง จํานวนผูใชโครงการจํานวน 4,047 คน จึง

จําเปนตองโทรศัพทจํานวน 20 เครื่อง โทรศัพท 1 เคร่ืองใชพื้นที่ประมาณ 0.72 ตร.ม. ดังนั้น พ้ืนท่ี
รวมของสวนโทรศัพทสาธารณะเทากับ 14.4 ตร.ม. 
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สวนพ้ืนที่ลงทะเบียน 
สวนพื้นท่ีลงทะเบียนมีความตองการในการใชพื้นที่ 3.90 ตร.ม.ตอ 1 สวน รวมทาง

สัญจร 30% คิดเปนประมาณ 5 ตร.ม. เพื่อใหเพียงพอตอการใชงานตองใช 2 สวน จึงทําใหมีพื้นที่
รวม 10 ตร.ม. 
 
ตารางที่ 21 สรุปพ้ืนที่ใชสอยโครงการ 

สรุปพื้นท่ีใชสอยของโครงการ 

องคประกอบ 
จํานวน 
(หนวย) 

พื้นที่ (ตร.ม.) 
หนวย รวม 

สวนโถงทางเขา 1 365 365 
สวนพักคอย 1 42.51 42.51 
สวนประชาสัมพันธ 1 10.14 10.14 
สวนโถงนิทรรศการ 1 64.43 64.43 
สวนจัดแสดงเพื่อสาธิตและจําหนาย 1 1,726 1,726 
สวนนิทรรศการเพือ่การเรียนรู 1 204.4 204.4 
สวนพื้นที่เชาขาย 30 30 900 
สวนรานอาหาร 1 150 150 
สวนหองประชุม 1 540 540 
หองน้ํา 4 45 180 
สวนเก็บสินคา 1 250 250 
โทรศัพทสารธารณะ 1 14.4 14.4 
สวนลงทะเบียน 1 10 10 
รวม   4,456.88 
พื้นท่ีเปดโลงอยางนอย 50% ของพื้นที่รวม 
พื้นที่สัญจร 30% ของพื้นที่รวม 

  2,228.44 
1,337.06 

สรุปพื้นที่ใชสอยของโครงการทั้งหมด   8,022.38 
สวนพ้ืนที่จอดรถ 
เนื่องจากเปนอาคารสาธารณะจึงใชอัตราสวนพื้นที่ 120 ตร.ม./จอดรถ 1 คัน พ้ืนที่ของ

โครงการเทากับ 8,022.38 ตร.ม. มีที่จอดรถ 8,022.38/120 ประมาณ 70 คัน 
การแบงประเภทผูรับบริการของศูนย 

 
แผนภูมิที่ 3 แสดงประเภทของผูรับบริการ 
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 1. พฤติกรรมของกลุมผูรับบริการท่ีเขามาซื้อสินคาและเยี่ยมชม 

 
แผนภูมิที่ 4 แสดงพฤติกรรมกลุมผูรับบริการ ซื้อสินคา/เย่ียมชม 

  
 2. พฤติกรรมของกลุมผูรับบริการท่ีเขามาติดตอธุรกิจ 

 
แผนภูมิที่ 5 แสดงพฤติกรรมของกลุมผูรับบริการที่เขามาติดตอธุรกิจ 
 

9. การวิเคราะหขอมูลเพื่อหาขอสรุปของโครงการ 

การวิเคราะหขอมูลที่ไดมาเพื่อหาโปรแกรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการจากขอมูลทั้ง 3 สวน 
ไดแก กลุมผูใชบริการ ตัวโครงการและพื้นที่ของโครงการ ซึ่งสรุปผลของการศึกษาได ดังนี้ 
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แผนภูมิที่ 6 แสดงการเช่ือมโยงของปจจัย 3 หวง 
 
ตารางที่ 22 แสดงความสัมพันธของแตละสวนจากการศึกษา 
Program 
Organize + User Site + User Organize + Site 
- แสดงสินคา 
- สาธิต 
- จําหนาย 
- กระจายสินคา 

- ฝกอบรม 
- ประชุม/สัมมนา 
- ศึกษาดูงาน 
- เจรจาธรุกิจ 

- ศูนยแสดงสินคาหัตถศิลป 
- การทองเที่ยว 
- พัฒนาผลิตภัณฑ 
- องคความรูใหม 

Function 
- นิทรรศการหมุนเวียน 
- อาคารขายสินคา 
- พื้นที่ใหเชา 

- หองประชุม/สัมมนา 
- สวนเจรจาธุรกจิ 
- สวนสงเสริม SMEs 
- ขอมูลขาวสาร (BOC) 

- นิทรรศการถาวรเพ่ือการ
เรียนรู 

ผลสรุปของการวิเคราะหขอมูล 
จากการวิเคราะหขอมูลท่ีเกี่ยวของแลวจึงทําใหเกิด โครงการศูนยแสดงสินคาหัตถศิลป

เชียงใหม ไดมีแนวทางการพัฒนาเพ่ือสรางภาพลักษณใหมใหกับกลุมผลิตภัณฑงานหัตถศิลปลานนา
โดยการนําเอานวัตกรรมสมัยใหม เทคโนโลยีที่ทันสมัยและภูมิปญญาทองถิ่นของชาวลานนามาเปน
พื้นฐานในการออกแบบ โดยศูนยแสดงสินคาหัตถศิลปลานนาจะเปนศูนยที่มีกิจกรรมและสงเสริมงาน
หัตถศิลปเพื่อตอบสนองความตองการและแกปญหาที่เกิดจากการศึกษา ซึ่งมีประเด็น ดังตอไปน้ี 
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 1. เพื่อจัดทําเปนศูนยแสดง สาธิต จําหนาย กระจายสินคาผลิตภัณฑหัตถศิลป 
จังหวัดเชียงใหม เพื่อเปนการเพ่ิมชองทางการตลาด สงผลใหผูผลิต ผูประกอบการงานหัตถศิลปและ
ผูผลิตมีรายไดเพิ่มข้ึน 

 2. เพื่อเปนศูนยกลางการฝกอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงานของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ดานการบริหารจัดการ การพัฒนาผลิตภัณฑ การตลาดและการ
ทองเที่ยว 

 3. เพ่ือสงเสริม สนับสนุน และพัฒนากลุมเครือขายและหมูบาน OTOP เพื่อการ
ทองเที่ยวและเรียนรูวิถีชีวิตชุมชน ไดเรียนรู พัฒนาการบริหารจัดการ การตลาด และการทองเที่ยว
เชิงรุกเชิงสรางสรรค 

 4. เผยแพรและประชาสัมพันธมรดกทางภูมิปญญาทองถิ่นลานนาใหเปนที่รูจักการ
เรียนรูและการมีสวนรวมในการพัฒนาใหเปนไปอยางกวางขวางทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

พื้นที่ใชสอยของโครงการ จากการวิเคราะหขอมูลทําใหทราบถึงพื้นที่ใชสอยของ
โครงการศูนยแสดงสินคาหัตถศิลป ไดแก โถงประชาสัมพันธ พื้นที่ใหเชา ศูนยอาหาร อาคารขาย
สินคาหัตถศิลป สวนนิทรรศการถาวร สวนนิทรรศการหมุนเวียน สํานักงาน พื้นที่ใหคําปรึกษาทาง
ธุรกิจ (BOC) และสวนประชุมสัมมนา 

FLOW CHART 

 
แผนภูมิที่ 7 แสดงรูปแบบการเขาถึงพื้นที่การใชงาน 

 
 
 
 
 
 



112 
 

BUBBLE DIAGRAM 

 
 

1. Parking   2. Main Entrance  3. Restaurant  
4. Retail Shop   5. Toilet   6. Public Telephone 
7. Hall & Information  8. Waiting Area   9. Business   
10. BOC   11. Meeting   12. Shop 
13. Permanent Exhibition 14. Temporary Exhibition 15. Admin. Office 
แผนภูมิที่ 8 แสดงความสัมพันธของพื้นที่แบบ Bubble Diagram 
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แผนภูมิที่ 9 แสดงความสัมพันธสวนโถงตองรับและประชาสัมพันธ 

 

 
แผนภูมิที่ 10 แสดงความสัมพันธสวนอาคารแสดงสินคา 

 

 
แผนภูมิที่ 11 แสดงความสัมพันธสวนใหคําปรกึษาดานธรุกิจ 
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แผนภูมิที่ 12 แสดงความสัมพันธสวนรานคา 

 
ZONING 

 
ภาพท่ี 59 แสดงการวางโซน (Zoning) 

 
ในการจัดวางโซนของพื้นที่โครงการ ตองคํานึงถึงผลกระทบจากลักษณะภูมิอากาศไมวา

จะเปนการแกปญหาเร่ืองแสงแดด ลม รวมถึงมลพิษทางเสียงและฝุนละออง โดยการแกปญหาตามท่ี
ไดกลาวมาแลวขางตน เรื่องการกําหนดเสนทางเขาออกหลัก เน่ืองจากดานหนาของโครงการเปนถนน
วิ่งทางเดียว จึงแกปญหาโดยการทําทางเขาหลักไวในสวนนี้ และสวนทางเขาสําหรับรถขนสงสินคา
หรือวัสดุอุปกรณใหใชเสนทางรองเพื่อใหสะดวกตอการขนสง สวนในเรื่องการจัดวางพ้ืนที่ใชสอยตอง
คํานึงถึงทางสัญจรลําดับความสําคัญในแตละพื้นที่และขนาดตามที่วิเคราะหที่ปรากฏใน Flow Chart 
และ Bubble Diagram 
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บทที ่6 

การแปรรูปสูกระบวนการออกแบบ 

แนวความคิดในการออกแบบศูนยแสดงสินคาหัตถศิลป จังหวัดเชียงใหม  เพื่อให
สอดคลองกับประโยชนใชสอยและความตองการอยางครบถวนนั้น การออกแบบตกแตงภายในศูนย
แสดงสินคาจึงจําเปนตองศึกษาและวิเคราะหขอมูลในตัวแปรตางๆ เพื่อจับเปนประเด็นของผลการ
วิเคราะหเพื่อนํามาแปรรูป คลี่คลาย มาสรุปสูงานออกแบบ ดังนี้ 

เอกลักษณของภูมิปญญาในตัวของน้ําตนหัตถศิลปลานนาของเชียงใหมซึ่งมีความหมาย
ทั้งในดานรูปธรรมและนามธรรม ไดตีความหมายตามแผนภูมิ ดังนี้ 

 
แผนภูมิที่ 13 รูปธรรมและนามธรรมของนํ้าตน 

 
การท่ีชาวลานนามีการผลิตน้ําตน ตลอดจนมีการติดตอซื้อขายแลกเปล่ียนภาชนะโดย

แลกจากสิ่งของสูสิ่งของเน่ืองจากสภาพท่ีอยู วัสดุ หรือทรัพยากร รวมถึงความชํานาญในแตละชุมชน
ที่ตางกัน จนถึงการแลกเปลี่ยนดวยเงินตรา เนื่องดวยจุดมุงหมายเพื่อนําไปใชงานในชีวิตประจําวัน 
และเมื่อน้ําตนเขาไปเก่ียวพันกับกิจกรรมในวิถีชีวิตของชาวลานนา ความสําคัญของน้ําตนจึงไมไดอยูที่
การใสน้ําดื่มเพียงอยางเดียว ผูศึกษาจึงไดแบงความสัมพันธและความเกี่ยวของของนํ้าตน ทั้งจาก
วัฒนธรรม ประเพณี และในชีวิตประจําวันของชาวลานนาได 

นํ้าตน 

ความหมาย 

ผูใช 

รูปทรง 

คุณสมบัติ 

สีและวัสด ุ

ลวดลาย 

ความเชื่อ 

การตอนรับ,ความมีน้ําใจ,ความสะดวก,มติรไมตรี 

เจาของบาน/แขกผูมาเยือน-ผูใช/ผูรับ 

ฟอรม/การข้ึนรูปดวยการหมุน-การเชื่อมตออยางตอเน่ืองและเชื่อมโยง 

ความเย็น,ความสดชื่น,กลิ่นดิน,วัสดุธรรมชาติ 

เน้ือหยาบ / รูพรุน / ขัดมัน 

การผสมผสาน / การหมนุ / ขูด / เขียน / ปม 

ความเย็น / น้ําใจ / วิถีลานนา 
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แผนภูมิที่ 14 ความสัมพนัธระหวางน้ําตนกับวิถีชีวิตลานนา (Key-Word) 

 
จากเอกลักษณและความสัมพันธของนํ้าตนกับวิถีชีวิตลานนา ก็ไดตีความหมายเพื่อหา

แกนแทของตัวน้ําตนเพื่อเปนแนวทางในการออกแบบ โดยได Key-Word ดังนี้ 

 
แผนภูมิที่ 15 แสดง KEY-WORD เพ่ือเปนแนวทางในการออกแบบ 

 
จากแผนภูมิแสดงถึงเอกลักษณของภูมิปญญาของนํ้าตนหัตถศิลปลานนาที่เกี่ยวของทั้ง

กับผูผลิตเองและผูใช รวมถึงผูใหและผูรับ ท่ีแสดงถึงการแสดงการตอนรับอยางเปนมิตร และมีความ
เกี่ยวของเช่ือมโยงกับขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวลานนาไมวาจะเปนงานบุญประเพณี การใช
บริโภคในครัวเรือน การแลกเปล่ียนหรือแมแตในเชิงสัญลักษณ ซ่ึงตัวน้ําตนแทจริงแลวไมใชแค
รูปลักษณภายนอกท่ีจับตองไดแตยังฝงความเช่ือและจิตวิญญาณของคนทํา และอีกทั้งเปนงาน
หัตถศิลปดานหนึ่งที่มีประวัติศาสตรยาวนานที่สืบทอดกันมาตั้งแตสมัยอดีต มีเรื่องราวตางๆที่นาสนใจ
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และกําลังถูกเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาแทนที่ทําใหคุณคาที่แทจริงของน้ําตนเริ่มเลือนหายไป จึงทําให
เกิดแรงบันดาลใจในการทําโครงการศูนยแสดงสินคาหัตถศิลป สถานท่ีที่รวมสินคาของงานหัตถศิลป
ในจังหวัดเชียงใหม เพื่อเปนการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น ใหความรูความเขาใจที่ถูกตองกับคุณคาท่ี
แทจริง เผยแพรและประชาสัมพันธมรดกทางภูมิปญญาทองถิ่นลานนาใหเปนที่รูจักการเรียนรูและการ
มีสวนรวมในการพัฒนาใหเปนไปอยางกวางขวางทั้งภายในและภายนอกประเทศ ดังนั้นผูวิจัยจึงได
สรุปแกนแทของตัวน้ําตนที่วา “นํ้าตนตนน้ําใจสายสัมพันธลานนา” 
 

1. การแปรรูปสูงานออกแบบ 

การจัดวางผังแปลน (Master Plan) 
จากการศึกษาแนวความคิดเบ้ืองตนในการออกแบบวางผัง มีการนําลักษณะของการ

เชื่อมโยงของตัวน้ําตนและวิถีชีวิตของชาวลานนามาใช ในการออกแบบ โดยลักษณ ะทาง
สถาปตยกรรมท่ีนํามาใชจะเปนรูปแบบของสถาปตยกรรมลานนารวมสมัย ซึ่งมีบงบอกถึงความเปน
ลานนาในรูปแบบของสมัยใหมใหเหมาะแกยุคปจจุบัน โดยความความเชื่อมโยงของตัวน้ําตนและวิถี
ชีวิตของลานนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 16 แสดงการเช่ือมโยงระหวางน้ําตนกบัวิถีลานนา 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 17 การแปรรูปสูพื้นที่ใชสอย 

การ
แลกเปล่ียน 

ขวงบาน/ขวง
เมือง 

งานบุญ
ประเพณี 

การตอนรับ 

สัญลักษณ 
เครื่อง

ประกอบยศ 

บริโภคใน
ครัวเรือน 

การผลิตใน
ครัวเรือน 

งานบุญประเพณี 

บริโภคในครัวเรือน 

การแลกเปลี่ยน 

เชิงสัญลักษณ 

พิธีสืบชะตา 

การผลิต 

เชื่อมระหวางชุมชน 

เครื่องประกอบยศ 

การตอนรับ 

การซื้อขาย 

ศูนยรวม 

ธุรกิจ 

LOBBY HALL 

SHOP 

EXHIBITION 

BUSINESS AREA 
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ภาพท่ี 60 แสดงแบบสเกตแนวความคิดในการออกแบบผังอาคาร 
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จากการวิจัยศึกษาขอมูลน้ําตนลานนา จากการศึกษา ประวัติความเปนมา ท้ังในรูปแบบ
รูปธรรมและนามธรรม สามารถสรุปถึงปจจัยหลักที่สําคัญของตัวน้ําตนหัตถศิลปลานนา จากการวาง
ผังตัวอาคาร โดยไดแนวความคิดจากนํ้าตนท่ีมีความเก่ียวของหรือสัมพันธกันกับวิถีชีวิตของชาว
ลานนา โดยการกําหนดรูปแบบการวางผังซ่ึงคํานึงถึงประโยชนใชสอยหลักเปนสําคัญ แตยังไมตอบ
โจทยในเรื่องของกลิ่นอายหรือการแสดงออกถึงความเปนตัวน้ําตนไดอยางแทจริง ประกอบกับทาง
สัญจรและการใหบริการดานอื่นๆยังเห็นไมชัด ที่ยังเปนอุปสรรคตอการใชงาน จึงไดดําเนินการพัฒนา
ปรับแกไขอีกครั้ง ซึ่งจะเห็นในหวัขอบทสรุป Final Design ในหัวขอตอไป 

การออกแบบภายในตัวอาคาร 
แนวคิดในการออกแบบภายในของโครงการศูนยแสดงสินคาหัตถศิลป จังหวัดเชียงใหม 

ไดนําเอาความเกี่ยวของของงานหัตถศิลปนํ้าตนกับวิถีชีวิตของชาวลานนา เขามาผสมผสานกันภายใต
แนวคิดที่วา “นํ้าตนตนน้ําใจสายสัมพันธลานนา” โดยนํามาแยกเปนแนวคิดในการออกแบบภายใน
แตละสวนไดดังตอไปน้ี 
 
ตารางที่ 23 แสดงแนวความคิดและความตองการในการออกแบบภายใน 
สวนที่ทําการ

ออกแบบ 

ลักษณะ
อาคาร 

ความตองการ แนวความคิดในการออกแบบ 

Lobby & 
Information 

อาคารชั้น
เดียว เพดาน
สูง สามารถ
เขาไดทุกทาง 

ความโองโถง สรางความ
ประทับใจ ประโยชนใชสอย
เพื่อเปนจุดเริ่มในการ
ประชาสัมพันธภาพรวมท้ังหมด
ของโครงการ และมีความ
คลองตัว 

สรางบรรยากาศที่เปรียบเสมือน
สถานที่ตอนรับและนําวฒันธรรม
การสืบชะตาตามความเชื่อของ
ชาวลานนา 

Business 
Center 

อาคาร 2 ชั้น 
แบบลานนา
รวมสมัย 

มีความเปนทางการ และ
นาเชื่อถือ เน่ืองจากเปนสวน
ของการติดตอทางธรุกิจและให
คําปรึกษา 

มีการใชวัสดุที่ดูหรูหรา มีราคา 
เพื่อสรางความนาเชื่อถือ และโอ
อา 

Shop & 
Retail Shop 

อาคาร  1 
ชั้นและ 2 ชั้น 
แบบลานนา
รวมสมัย 

มีพื้นที่ ท่ีสามารถวางของ
ตัวอยางขายและสามารถ
นําเสนอตัวสินคาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ใหบรรยากาศเหมือนกับการมา
จับจายซื้อของกับตัวเจาของ
ผลิตภัณฑเองในเรือนลานนา ซ่ึง
เปนแหลงผลิตหลักของชุมชน 

Exhibition อาคารชั้น
เดียว เพดาน
สูง มีสวนของ 
Service 

สรางความประทับใจ เขาถึง
งาย ทั้งในเรื่องสวนตางๆของ
ตัวอาคารและสวนของงาน
แสดงสินคา 

สรางบรรยากาศใหมีความรูสึก
เหมือนกับวากําลังเดินอยูในขวง
บานหรือขวงเมืองซึ่งเปนสถานที่
หลักในการแลกเปลี่ยนสินคาและ
ทํากิจกรรมตางๆของชาวลานนา 
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การออกแบบเสนและลาย (Pattern) 
แนวคิดไดมาจากการแปรรูปจาก Key-Word ของรูปทรงและลวดลายของตัวนํ้าตน 

รวมถึงการขึ้นรูปที่ตองใชการหมุน ความเชื่อมโยงและความตอเนื่องของลวดลายท่ีเกิดจากการ
ผสมผสานกันเพื่อเกิดลวดลายในรูปแบบตางๆที่สื่อความหมายท่ีแตกตางกัน จะเกิดรูปแบบท่ีไมหยุด
นิ่งและตอเนื่องกัน โดยอาศัยเสนโคงจากรูปทรง 

การออกแบบสีและวัสดุ (Mood & Tone) 
ในการเลือกสีและวัสดุที่จะนํามาใชนั่น จะคํานึงถึงรูปแบบของตัวน้ําตนเปนหลักที่เนนสี 

Earth Tone ที่เปนสีหลักของตัวเครื่องปนดินเผา ที่ทําหนาที่เปนเนื้อแทของตัววัสดุที่ไมมีการปรุงแตง
มากนัก โดยจะส่ือของมาในรูปแบบของสัจจะวัสดุ ท่ีสามารถทําหนาที่ของความเปนตัวของนํ้าตนเอง
และสงตอถึงบริบทภาพรวมได 

การออกแบบพื้นที่ (Space) 
การออกแบบพ้ืนท่ี นําแนวความคิดของประโยชนใชสอยของตัวน้ําตนที่มีลักษณะของ

ความสะดวกและงายในการใชงาน โดยสื่อออกมาในรูปแบบท่ีพื้นที่ใชสอยตางๆสามารถเขาถึงไดงาย
และเชื่อมโยงกัน 

 
ภาพท่ี 61 แสดงแบบสเกตแนวความคิดในการออกแบบภายใน 
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แนวความคิดในการออกแบบภายในโครงการ โดยแปรรูปจากลักษณะรูปทรงและ
บรรยากาศโดยรวมของตัวน้ําตน ที่แสดงออกถึงแคลักษณะของสีและลวดลายนํามาใชในการออกแบบ
เปนสวนๆเทานั้น โดยขาดความเชื่อมโยงของแนวความคิดในการนํามาใช เมื่อนํามาออกแบบแลวจึง
ทําใหงานออกมาในลักษณะการตัดแปะเปนสวนใหญ พอมาลงใน Detail ในการออกแบบงาน
ออกแบบจึงหายไปเลย รวมถึงการนํามาใชคือถาจะทําใหมันเรียบๆ มันตองผานกระบวนการบางอยาง 
ซึ่งตองพยายามส่ือออกมาใหเห็นไดชัดมากที่สุดและยังไมสื่อใหสัมผัสถึงตัวน้ําตนที่แทจริง รวมถึง
รายละเอียดตางๆท่ีเกี่ยวของไมวาจะเปนความเชื่อหรือวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวของ  โดยคํานึงถึง
ปญหาท่ีเกิดขึ้นและความเช่ือมโยงตางๆ เพื่อนําไปประยุกตใชในหัวขอบทสรุปของ Final Design 
ตอไป 
 

2. ผลสัมฤทธิ์ของงานออกแบบ Final Design 

จากกระบวนการคิด แปรรูปและการออกแบบผานแบบสเกต จึงไดพัฒนาและแกไขแบบ
ทั้งหมดสูผลงานจริง ที่มีความสมบูรณมากที่สุด ขอนําเสนอดังตอไปน้ี 

แนวความคิดในการออกแบบผังโครงการ (Master Plan) 

 

 
ภาพท่ี 62 แนวความคดิในการออกแบบผังอาคาร 
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ภาพท่ี 63 แสดงรูปแบบกระบวนการความคิดสูการออกแบบผังตัวอาคาร 

 
ในการออกแบบผังของตัวอาคาร โดยการนําเอารูปฟอรม (Form) ของตัวน้ําตนมาใชใน

การออกแบบ เนื่องจากตัวนํ้าตนมีลักษณะของรูปทรงที่มีเอกลักษณและแตละสวนก็มีหนาที่และ
ความสําคัญที่ตางกัน ตั้งแตสวนฐานที่มีหนาที่เปนตัวหลักในการรองรับและการต้ังอยูไดของตัวน้ําตน 
สวนของลําตัวที่มีลักษณะอวนปุมที่เปนสวนหลักในการเก็บกักและรักษาความเย็นของนํ้า สวนของบา
ที่เปนสวนท่ีใชในการตกแตงหลัก สวนคอมีหนาที่ในการใชงานที่มีความสะดวกในการหยิบจับและ
เคลื่อนยาย สวนปากเปนสวนแรกที่ไวใชสําหรับรินน้ําและการยกดืม่ โดยแนวความคิดในการออกแบบ
ในเรื่องของลีลาและเสนสายที่จะนํามาใชในการวางลักษณะของตัวอาคารทั้งในเรื่องของการจัดผังรวม
ของโครงการ (Master Plan) ทางสัญจร การเขาออกและการเขาถึง (Circulation) 

 
ภาพท่ี 64 แนวความคดิการออกแบบพ้ืนที่วางภายในอาคาร 
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ภาพท่ี 65 แนวความคดิในการวางผังอาคาร (Zoning) 

 
จากนั้นก็ทําการสรางผังภายในโครงการ (Zoning) โดยใชหลักแนวความคิดในเรื่องน้ําตน

กับความเชื่อมโยงในวิถีชีวิตของชาวลานนาท่ีประกอบไปดวยการบริโภคในครัวเรือน เคร่ืองประกอบ
ยศ วัฒนธรรมประเพณีและการแลกเปลี่ยน มาเปนตัวกําหนดโปรแกรม (Programming) โดย
ตีความหมายจากกิจกรรมและประโยชนใชสอยในแตละสวน เพ่ือเปนตัวกําหนดพ้ืนที่ใชสอยภายใน
โครงการ (Function) 
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ภาพท่ี 66 แสดงผังรวมทัง้หมดของโครงการ (Master Plan) 
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ภาพท่ี 67 แสดงผังโครงการ 
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แนวความคิดในการออกแบบภายในโครงการ 
การออกแบบภายในอาคารตางๆ ไดนําการเปรียบเทียบเปรียบเปรยในลักษณะของ

ความสัมพันธระหวางตัวน้ําตนกับวิถีชีวิตของชาวลานนา ท่ีแฝงไปดวยความหมายและความเปนมา
ของนํ้าตนในแตละประโยชนใชสอย จากน้ันจึงทําการวิเคราะหถึงบริบทของแตละตัวอาคารวามีการ
ใชงานหรือประโยชนใชสอยในแตละพื้นที่อยางไรและใหบรรยากาศในรูปแบบไหน จึงแบงออกเปน 4 
สวนหลักๆ ตามความสัมพันธของพื้นที่ โดยดึงลักษณะเดนของนํ้าตนในการใชรูปแบบของรูปทรง 
ลวดลาย สีสันและวัสดุ ที่ทําใหเกิดลักษณะเฉพาะของแตละตัวอาคารไดอยางชัดเจน 

 
ภาพท่ี 68 การวิเคราะหความสัมพันธของน้ําตนกับวิถีชีวิตเพื่อมาใชในสวนตางๆ 

 
สวนโถงตอนรับและประชาสัมพันธ (Hall & Information) 
ในสวนของโถงตอนรับและประชาสัมพันธ เนื่องจากเปนอาคารสวนแรกท่ีทําหนาที่ให

ขอมูลท้ังหมดของโครงการและการตอนรับ โดยนําเอาแนวความคิดในดานน้ําตนท่ีเกี่ ยวของกับ
พิธีกรรมทางศาสนามาใชในเรื่องของพิธีสืบชะตา ซ่ึงเปนพิธีกรรมท่ีแสดงออกถึงความอยูเย็นเปนสุข 
เปนสิริมงคลตอชีวิต สรางความประทับใจใหแกคนที่เขามาใชบริการของศูนย โดยส่ือออกมาใน
รูปแบบของรูปทรงที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวของตัวนํ้าตนมาใช เพื่อสรางจุดเดนใหเกิดข้ึนภายในสวน
ของโถงตอนรับและประชาสัมพันธ 
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ภาพท่ี 69 แบบสเกตสวนโถงตอนรับและประชาสัมพันธ 
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สวนโถงนิทรรศการ (Exhibition) 
เปนพื้นที่เอนกประสงคเพื่อจัดนิทรรศการหมุนเวียน กอนที่จะเขาสูภายในตัวอาคารจัด

แสดงสินคา เนื่องจากเปนพื้นที่ในการแสดง โดยใชแนวความคิดในเร่ือง น้ําตนท่ีเกี่ยวของกับการ
แลกเปลี่ยนสินคา จึงตองการจะสื่อถึงขั้นตอนในการประดิษฐลวดลายของตัวนํ้าตน เพ่ือสรางความ
ประทับใจและแสดงใหเห็นถึงการทําลวดลายของน้ําตนที่มีลักษณะการกดลายท่ีมี Pattern ในแบบที่
ซ้ําๆกัน เรียงกันไปโดยรอบ เพ่ือใหรูสึกถึงความตอเน่ืองของลวดลาย 

 

 
ภาพท่ี 76 แบบสเกตสวนโถงนิทรรศการ 
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สวนรานคา (Shop)  
แนวความคิดในการออกแบบสวนรานคา จะใชในเรื่องน้ําตนที่เกี่ยวของกับการบริโภคใช

ในครัวเรือน ซึ่งแสดงออกมาในรูปแบบของบรรยากาศในการปนน้ําตนในเรือนลานนา ซ่ึงการจัดวาง
เฟอรนิเจอรหรือชั้นวาง จะแปรรูปมาจากฟอรมของตัวน้ําตนที่มีลักษณะความสมดุลกันทั้งสองขาง 

 

 
 
ภาพท่ี 88 แบบสเกตสวนรานคา 
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สวนใหคําปรึกษาดานธรุกิจ (Business Area) 
แนวความคิดในการออกแบบสวนใหคําปรึกษาดานธุรกิจ โดยใชในเรื่องของนํ้าตนที่

เกี่ยวกับเครื่องประดับยศ ท่ีใหบรรยากาศในการใหเกียรติและความนานับถือตอผูที่เขามาใชในสวนนี้
โดยส่ือออกมาในรูปแบบของลวดลายท่ีใชในเรื่องของการลงรักปดทอง ที่มีลักษณะของความมันวาว
และการใชสีทองมาใชในการออกแบบ เพื่อใหรูสึกถึงความนาเชื่อถือและหรูหรา 

 

 
 
ภาพท่ี 95 แบบสเกตสวนใหคําปรึกษาดานธุรกิจ 
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ภาพท่ี 101 แสดงรูปแบบของวัสดุและโทนสีที่ใชในโครงการ 
 

 
ภาพท่ี 102 แสดงแบบหุนจําลองของโครงการ(Model) 
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บทที ่7 

สรุปขอคนพบและขอเสนอแนะ 

จากการออกแบบภายในศูนยแสดงสินคาหัตถศิลปจังหวัดเชียงใหม ทําใหไดขอคนพบท่ี
ไดนําเสนอไปแลว แตเพื่อใหเกิดความเขาใจนัยที่สําคัญที่มีตอคุณคาทางดานวิชาการ ตลอดจน
คุณประโยชนของการนําขอคนคบไปใชในการออกแบบและแปรรูปสูงานออกแบบภายในศูนยแสดง
สินคาหัตถศิลป เพื่อกอใหเกิดการเชื่อมโยงการสงเสริมการทองเที่ยว เพิ่มชองทางการตลาดใหกับกลุม
ผูประกอบการงานหัตถศิลปในจังหวัดเชียงใหม รวมถึงกลุมนักทองเที่ยวที่ใหความสนใจเกี่ยวกับงาน
จัดแสดงสินคา ที่สามารถตอบโจทยและปญหาท่ีเกิดขึ้นในปจจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยจะได
เสนอขอคนพบตามวัตถุประสงคของการวิจัยและขอคนพบที่ไดจากการทดสอบสมมติฐาน หลั งจาก
นั้นไดทําการอภิปรายผลจากการวิเคราะหเชิงปริมาณและคุณภาพ แลวจึงเสนอแนะแนวทางเชิง
วิชาการตอไป 
 

1. สรุปผลของการศึกษา 

1.1 วัตถุประสงคขอที่ 1 ศึกษาวิถีชีวิตของคนลานนาท่ีเกี่ยวของกับน้ําตนเพื่อคนหาภูมิ
ปญญา ท้ังในเรื่องของประวัติความเปนมา รูปแบบ ประเภท วัตถุดิบ ขั้นตอนในการปน ความเชื่อและ
ทัศนคติที่มีตอตัวน้ําตน ผูวิจัยไดวิเคราะหและนํามาออกแบบศูนยแสดงสินคาหัตถศิลป โดยนํา
เอกลักษณและความสําคัญของน้ําตนมาแปรรูปในการออกแบบเพ่ือสื่อใหถึงตัวแกนแทของตัวน้ําตน 
ที่ประกอบไปดวยรูปทรง สีสัน ขั้นตอนและวัสดุ รวมท้ังยังแฝงไปดวยความเชื่อและทัศนคติให
บรรยากาศโดยรวมสื่อถึงความเปนน้ําตนอยางแทจริง 

1.2 วัตถุประสงคขอที่ 2 ศึกษาศูนยแสดงสินคาหัตถศิลปที่ประกอบไปดวย การบริหาร
จัดการของโครงการ พฤติกรรมและพื้นที่ใชสอยของโครงการ สถานท่ีตั้งและขอมูลเฉพาะที่เกี่ ยวของ
กับโครงการ โดยใชการศึกษาในกลุมของผูประกอบการงานหัตถศิลปและกลุมนักทองเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหมที่ใหความสนใจเกี่ยวกับงานแสดงสินคาหัตถศิลป โดยผูวิจัยไดใชวิธีการเก็บขอมูลจาก
แบบสอบถามและการสัมภาษณเจาะลึกในประเด็นตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับความตองการและความพึง
พอใจในการใชศูนยแสดงสินคา โดยเชิงปริมาณจะใหกลุมเปาหมายตอบแบบสอบถาม เพื่อนําไปใชใน
การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติแบบพรรณนาและเชิงคุณภาพโดยใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก เพ่ือให
ทราบถึงขอคิดเห็นตางๆ เพื่อนํามาวิเคราะหในประเด็นที่กลุมตัวอยางไดใหความคิดเห็นมากที่สุด แลว
จึงนําผลนั้นมาตีความหมาย เพ่ือนําไปสูการออกแบบศูนยแสดงสินคาหัตถศิลปไดตรงตามความ
ตองการของกลุมผูใชโครงการอยางมีประสิทธิภาพ 

1.3 วัตถุประสงคขอที่ 3 ศึกษาและวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อนําเสนอผลของ
การศึกษามาออกแบบตกแตงภายในศูนยแสดงสินคาหัตถศิลป จังหวัดเชียงใหม โดยการศึกษาตัวน้ํา
ตนเพื่อหาเอกลักษณที่แทจริงประกอบกับความตองการ ทัศนคติและนโยบายของภาครัฐที่มีสวน
ผลักดันและสงเสริมงานหัตถศิลป เพ่ือตอบสนองความตองการและประโยชนใชสอยของศูนยแสดง
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สินคาหัตถศิลปไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในดานของพฤติกรรมและการออกแบบภายในที่สื่อใหเห็น
ถึงความเปนน้ําตนตนน้ําใจสายสัมพันธลานนาอยางแทจริง 
 

2. ขอคนพบ 

2.1 จากการศึกษานํ้าตนหัตถศิลปลานนา ผูวิจัยไดขอคนพบเก่ียวกับภูมิปญญาในดาน
งานเครื่องปนดินเผาที่มีประวัติมาอยางชานานและตัวน้ําตนก็ไมใชแคภาชนะที่ไวสําหรับใสน้ําดื่มเพียง
อยางเดียว แตยังเกี่ยวไปถึงความสัมพันธของวิถีชีวิตของชาวลานนาในอดีตในดานตางๆ ที่ไดนําเสนอ
ไปแลว 

2.2 จากการศึกษาศูนยแสดงสินคาหัตถศิลป จังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยไดคนพบปญหาและ
อุปสรรคในดานตางๆ ทัศนคติ ความตองการของกลุมผูประกอบการงานหัตถศิลป ท้ังในดานนโยบาย
ของภาครัฐที่มีการดําเนินงานหรือสงเสริมที่ไมตอเน่ือง ขาดการดูแลเอาใจใสอยางแทจริง รวมถึงกลุม
นักทองเที่ยวที่ใหความเห็นเกี่ยวกับงานหัตถศิลปในเชิงลบเปนสวนใหญ เนื่องจากตัวสินคาที่มีลักษณะ
ซ้ําๆกันไมมีอะไรแปลกใหม จึงทําใหศูนยแสดงสินคาแหงนี้ตองคํานึงถึงการแกปญหาหรือตอบสนอง
ความตองการของกลุมผูใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

3. ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษานํ้าตนหัตถศิลปลานนาสูการออกแบบศูนยแสดงสินคาหัตถศิลป จังหวัด
เชียงใหม ไดมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

3.1 การศึกษานํ้าตนหัตถศิลปลานนา ในแงมุมตางๆ ทั้งในดานประวัติความเปนมา ขึ้น
ตอนหรือรูปแบบของนํ้าตนในแตละพ้ืนท่ี อาจจะมีขอมูลหรือความเชื่อ ทัศนคติที่แตกตางกันไป
ตามแตละพื้นท่ี ดังนั้น ควรบงชี้ใหเห็นถึงขอบเขตในประเด็นที่ตองการจะศึกษาใหครอบคลุมและ
ชัดเจน 

3.2 การนําตัวน้ําตนมาใชในการออกแบบศูนยแสดงสินคา ควรจะบอกใหชัดเจนวามีที่มา
และความสัมพันธกันอยางไร โดยใหสอดคลองกับทุกตัวแปร ท้ังในเรื่องรูปธรรมและนามธรรม รวมถึง
การสื่อความหมายใหคนที่เขามาใชไดรับรูถึงความรูสึกวามาจากตัวน้ําตนจริงๆ 

3.3 การศึกษาเร่ืองศูนยแสดงสินคา ควรคํานึงถึงงานระบบตางๆที่เกี่ยวของกับตัว
โครงการในดานเทคโนโลยีและการติดตั้ง รวมถึงการขนถายสินคาทางสัญจรตางๆ ไมใหซอนทับกันใน
แตละสวน เพื่อไมใหเกิดความสับสนในการใชโครงการ ซึ่งถาพูดถึงศูนยแสดงสินคา ก็ตองคํานึงถึง
ความสะดวกตอการเขาถึง ที่จอดรถและหองเพียงพอเพราะเปนพื้นที่สาธารณะที่มีคนเขามาใชจํานวน
มาก 
 

4. บทสรุป 

จากขอสรุปของกระบวนการวิจัย โดยเริ่มตนจากการศึกษาคนควาหาขอมูล ทํา ใหเกิด
การตั้งวัตถุประสงค คือ การศึกษาน้ําตนหัตถศิลปลานนาสูการออกแบบศูนยแสดงสินคาหัตถศิลป
จังหวัดเชียงใหม ทําเกิดขอคนพบและขอเสนอแนะท่ีกลาวไปแลวขางตน ซ่ึงขอคนพบและแนวทางใน
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การออกแบบภายในศูนยแสดงสินคาจากการวิจัยครั้งนี้ จะเปนประโยชนและเปนกรณีศึกษาใหแก
บุคคลที่สนใจ ท่ีจะสามารถนําไปแปรรูปหรือปรับปรุงทั้งในดานพฤติกรรมและความตองการในการ
ออกแบบภายในศูนยแสดงสินคา งานจัดแสดงสินคาหรือเปนแหลงที่ตองการเชื่อมโยงการทองเที่ยวใน
จังหวัดเชียงใหม 
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แบบสอบถาม 

เรื่อง การศึกษาน้ําตนลานนาสูการออกแบบภายในศูนยแสดงสินคาหัตถศิลป จังหวัดเชียงใหม 

 

คําช้ีแจง 

 แบบสอบถามน้ีจัดทําข้ึนเพื่อเปนสวนประกอบในการทําวิจัย เรื่อง การศึกษานํ้าตนลานนาสู

การออกแบบภายในศูนยแสดงสินคาหัตถศิลป จังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยใครขอความอนุเคราะหจาก

ความตองการและการใชบริการของศูนยแสดงสินคาของผูประกอบการงานหัตถศิลปและผูใชบริการ

งานจัดแสดงและนิทรรศการ ในจังหวัดเชียงใหม โดยขอมูลที่ไดรับไปจะทําการประมวลและวิเคราะห

เพื่อเปนกรณีศึกษาและขอมูลในการออกแบบภายในศูนยแสดงสินคาหัตถศิลปเชียงใหม เพ่ือใหบรรลุ

วัตถุประสงคของการทําวิจัยครั้งนี้ 

 โปรดตอบตามความเปนจริงจากประสบการณและความคิดเห็นของทาน หลังจากทานไดเห็น

การออกแบบสภาพแวดลอมภายในศูนยแสดงสินคา ในจังหวัดเชียงใหม การตอบแบบสอบถามนี้จะไม

มีผลตอตัวทาน ขอมูลตางๆ จะเปนความลับ และไมมีการเปดเผยขอมูลโดยสวนตัว ใดๆทั้งสิ้น 

_________________________________________________________________________ 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 

โปรดกรอกขอความหรอืทําเครื่องหมาย / ที่ตรงกับความเปนจริงสําหรบัตัวทาน 

1.1 ขอมูลทั่วไป 

 1. เพศ 

 (   ) ชาย    (   ) หญิง 

 2. ปจจุบันอายุ 

 (   ) 15-25 ป   (   ) 26-35 ป   (   ) 36-45 ป 

 (   ) 46-55 ป   (   ) 56-65 ป   (   ) 66-75 ป 

 3. ระดับการศึกษา 

 (   ) ตํ่ากวา ม.6  (   ) ม.6 หรือ ปวช.  (   ) ปวส. หรือ อนุปริญญา 

 (   ) ปริญญาตรี  (   ) สูงกวาปริญญาตร ี

 4. รายไดตอเดือน 

 (   ) ตํ่ากวา 5,000 บาท  (   ) 5,001-10,000 บาท 

 (   ) 10,001-20,000 บาท (   ) 20,001-30,000 บาท    (   ) มากกวา 30,001 บาท   

1.2 สถานะของผูตอบแบบสอบถาม 

 (   ) ผูประกอบการหลัก (ผลิตเองขายเอง) (   ) ผูประกอบการยอย (รับจางผลิต) 

 (   ) นักทองเที่ยวหรือผูสนใจ * (ขามไปตอบสวนที่ 3) 
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สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับผูประกอบการ 

2.1 ขอมูลเกี่ยวกับกิจการ 

 1. ประเภทของกิจการหรือธุรกิจ 

 (   ) เคร่ืองปนดินเผา  (   ) ผลิตภณัฑจากผาและผาทอ (   ) ผลิตภณัฑจากไม 

 (   ) กระดาษสา   (   ) เคร่ืองเงิน   (   ) อื่นๆ.................. 

 2. กิจการของทานเปดดําเนินการมาแลวเปนระยะเวลา 

 (   ) นอยกวา 1 ป     (   ) 1 ป ถึง 3 ป     (   ) มากกวา 3 ถึง 5 ป     (   ) มากกวา 5 ป  

 3. ปญหาของสินคาประเภทหัตถศิลปมีอะไรบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 (   ) ชางฝมือมีนอย (   ) ภูมิปญญาสูญหาย (   ) ขาดแคลนทรัพยากร 

 (   ) เงินทุน  (   ) สถานท่ีจดัแสดง (   ) สถานท่ีจดัเก็บสินคา 

 (   ) การจําหนาย  (   ) การขนสง  (   ) อ่ืนๆ..................................... 

2.2 ขอมูลดานความตองการในการใชศูนยแสดงสินคา 

 1. ทานตองการที่จะจัดงานแสดงสินคาในศูนยแสดงสินคาหัตถศิลปเชียงใหม 

 (   ) ตองการ เน่ืองจาก....................................................................................................... 

 (   ) ไมแนใจ เน่ืองจาก....................................................................................................... 

 (   ) ไมตองการ เน่ืองจาก....................................................................................................... 

 2. ความถี่ในการจัดแสดงสินคาของทาน 

 (   ) ไมแนนอน  (   ) 1 ครั้งตอป  (   ) 2-3 ครั้งตอป 

 (   ) 4-6 ครั้งตอป (   ) มากกวา 6 ครั้งตอป (   ) อ่ืนๆ.............................................. 

 3. ทานคิดวาในการจัดแสดงแตละครั้งตองใชเวลากีว่ัน 

 (   ) 1-3 วัน  (   ) 3-5 วัน  (   ) 6-7 วัน 

 (   ) 8-9 วัน  (   ) 10-15 วัน  (   ) อ่ืนๆ............................................... 

 4. ทานตองการใหศูนยแสดงสินคามีบริการอะไรบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 (   ) บริการจดัสถานที่แสดงสินคา    

 (   ) บริการจดันิทรรศการ 

 (   ) บริการประชาสัมพนัธสินคาและงานแสดงสนิคา 

 (   ) บริการจดัจาํหนายสนิคา 

 (   ) บริการติดตอเชื่อมโยงแหลงผลิตและผูซ้ือ 

 (   ) บริการใหคาํปรึกษาในการดําเนินงาน 

 5. ความตองการสิ่งอํานวยความสะดวกในศูนยแสดงสินคาหัตถศิลป จังหวัดเชียงใหม 

 คําชี้แจง : 1. โปรดอานขอความในแบบสอบถามโดยละเอียดกอนตอบคําถาม 
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  2. ทําเครื่องหมาย / ลงในชองที่เลือก 

  3. คาของคําตอบมี 5 ระดับ ดังนี ้1 หมายถึง นอยมาก 2 หมายถึง คอนขางนอย 3 

หมายถึง พอประมาณ 4 หมายถึง มาก และ 5 หมายถึง มากที่สดุ  

 สิ่งอํานวยความสะดวก 
ระดับ 

5 4 3 2 1 
1. หองโถงงานแสดงสินคาไมมีเสาค้ํายันภายใน      
2. หองโถงงานแสดงสินคากั้นเปนแตละโถงงานได      
3. การนําเอาเทคโนโลยสีมัยใหมเพื่อนําเสนอผลิตภัณฑในรูปแบบใหม      
4. หองประชุมใหญ-ยอย      
5. หองประชุมสามารถกัน้เปนสัดสวนได      
6. พื้นที่ลงทะเบียนสําหรับผูเขาชมงาน      
7. ศูนยรวมบริการทางธรุกิจ เชน อุปกรณเครื่องใชสํานักงานตั้งโตะ 
เครือขายคอมพิวเตอรที่เช่ือมโยงระหวางองคกรตางๆดวยความเร็วสูงแบบไรสาย 
โทรสาร 

     

8. บริการรถรับ-สงไปยังลานจอดรถ      
9. บริการรถรับ-สงไปยังแหลงชุมชน      
10. บริการรถรับ-สงไปยังสถานท่ีพัก      
11. อาหารมังสวริัติ/เจ      
12. หองละหมาด      
13. หองบริการนักขาว      
14. บริการคนพิการเชน หองน้ํา ลิฟต รถเข็น      
15. ทางลาดเชื่อมตางระดับที่เหมาะสมกับรถเข็น      
 

 6. ขอเสนอแนะอื่นๆ 

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

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

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

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

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

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับนักทองเที่ยวหรือผูสนใจ 

3.1 ทานเคยเขาชมหรือเลือกซื้อสินคาหัตถศิลปหรือไม 

 (   ) เคย   (   ) ไมเคย 

3.2 ปกติทานซ้ือสินคางานหัตถศิลปที่ไหน 

 (   ) งานแสดงสินคา 

 (   ) ชุมชนหมูบาน OTOP 

 (   ) รานขายของฝากและของท่ีระลึก 

 (   ) หางสรรพสินคา 

 (   ) เว็ปไซด www.thaitambon.com 

 (   ) อ่ืนๆ โปรดระบุ.......................................................... 

3.3 วัตถุประสงคในการเดินทางมาของทาน 

 (   ) พกัผอน / ทองเท่ียว (   ) ทาํธุรกิจ  (   ) ทัศนศึกษา (   ) อ่ืนๆ.................... 

3.4 ลักษณะการเดินทางของทาน 

 (   ) พาหนะสวนตัว  (   ) รถโดยสารประจําทาง  (   ) กรุปทัวร  (   ) อ่ืนๆ............................ 

3.5 ทานนิยมซื้อผลิตภณัฑสินคาหัตถศิลปประเภทใด (ตอบเพียงขอเดียว) 

 (   ) เคร่ืองปนดินเผา  (   ) ผลิตภณัฑจากผาและผาทอ (   ) ผลิตภณัฑจากไม 

 (   ) กระดาษสา   (   ) เคร่ืองเงิน   (   ) อ่ืนๆ.................... 

3.6 โดยเฉล่ียทานจายเงินซื้อสินคาในแตละครั้งประมาณเทาไหร 

 (   ) นอยกวา 500 บาท  (   ) 500-1,500 บาท 

 (   ) 1,500-2,500 บาท  (   ) มากกวา 2,500 บาท 

3.7 วัตถุประสงคหลักในการเลือกซ้ือสินคาของทาน (ตอบเพียงขอเดียว) 

 (   ) เพ่ือเปนของฝากในเทศกาลตางๆ 

 (   ) เพ่ือนําไปใชในการอปุโภคบริโภค 

 (   ) เพ่ือนําไปจาํหนาย 

 (   ) เพ่ือเปนตัวอยางในการผลิต / แปรรูปสินคา 

 (   ) เพ่ือเก็บเปนของท่ีระลึก 

 (   ) อ่ืนๆ.................................................................................................... 

3.8 โดยสวนใหญทานเลือกซื้อสินคางานหัตถศิลปในชวงเวลาใด 

 (   ) วันธรรมดา   (   ) วันหยุดสดุสัปดาห 

 (   ) วันหยุดนักขัตฤกษ  (   ) อ่ืนๆ โปรดระบุ................................................... 
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3.9 ชวงเวลาท่ีทานเขามาใชพื้นท่ี 

 (   ) กอน 9.00 น.   (   ) 16.00-18.00 น.  

 (   ) 9.00-12.00 น.   (   ) หลัง 18.00 น. 

 (   ) 12.00-16.00 น.   

3.10 ความถี่ในการเลือกซื้อสินคาในแตละครั้ง 

 (   ) ทุกครั้งที่มา  (   ) บางคร้ัง  (   ) ไมเคยซ้ือ 

3.11 จํานวนของสินคาท่ีทานเลือกซื้อในแตละคร้ัง 

 (   ) นอยกวา 5 ชิ้น  (   ) 5-10 ช้ิน  (   ) มากกวา 10 ชิ้น 

3.12 ทานใหความสําคัญกับขอใดมากที่สุดในการเลือกซื้อสินคาหัตถศิลป (ตอบเพียงขอเดียว) 

 (   ) คุณภาพ  (   ) ราคา    (   ) การบริการ 

 (   ) สถานท่ีสะดวก (   ) ความหลากหลายของสินคา  (   ) อ่ืนๆ.................... 

3.13 ถาหากมีการจัดตั้งศูนยแสดงสินคาหัตถศิลปในจังหวัดเชียงใหม ทานตองการใหมีบรกิาร

อะไรบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 (   ) สวนจดัแสดงสินคาหัตถศิลป  (   ) สวนจาํหนายสินคาหัตถศิลป 

 (   ) หองสมุดเกี่ยวกับงานหัตถศิลป (   ) ศูนยฝกวิชาชพี 

 (   ) สวนบริการสาธารณะ   (   ) พ้ืนที่สีเขียวเพื่อการพักผอน 

 (   ) ลานกิจกรรม   (   ) รานอาหาร 

 (   ) อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................................................................................... 

3.14 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคาหัตถศิลป 

 คําชี้แจง : 1. โปรดอานขอความในแบบสอบถามโดยละเอียดกอนตอบคําถาม 

  2. ทําเครื่องหมาย / ลงในชองที่เลือก 

  3. คาของคําตอบมี 5 ระดับ ดังนี ้1 หมายถึง นอยมาก 2 หมายถึง คอนขางนอย 3 

หมายถึง พอประมาณ 4 หมายถึง มาก และ 5 หมายถึง มากที่สดุ   

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสนิใจซ้ือ 

ระดับการตัดสินใจ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

พ
อป

ระ
มา

ณ
 

คอ
นข

าง
นอ

ย 

นอ
ยม

าก
 

ปจจัยดานการผลิต 
1. สินคามีรูปรางสวยงามและสะดุดตา      
2. สินคามีมาตรฐานด ี,คณุภาพสูง      
3. มีการรับรองจากทางราชการ      
4. มีความเปนศิลปะทองถิ่นของสินคา      
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ปจจัยที่มีผลตอการตัดสนิใจซ้ือ 

ระดับการตัดสินใจ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

พ
อป

ระ
มา

ณ
 

คอ
นข

าง
นอ

ย 

นอ
ยม

าก
 

5. ลักษณะของบรรจุภัณฑไมทําลาย
สิ่งแวดลอม 

     

6. มีกระบวนการผลิตที่ไดมาตรฐาน      
7. เปนสินคาที่ผลิตจากวตัถุดิบที่มีอยูใน
ทองถิ่น 

     

ปจจัยดานราคา 
1. ราคาของสินคา      
2. สินคาระบุปายราคาอยางชัดเจน      
3. การใหเครดติการคา      
4. สามารถตอราคากันได      
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 
1. ทําเล ที่ตั้ง สะดวกซื้อ ติดถนนสายหลัก      
2. ลานจอดรถมากเพียงพอ สะดวก      
3. สถานที่จัดจําหนายโอโถง กวางขวาง      
4. สถานที่ใหบริการและหองน้ําเพียงพอ 
สะอาด 

     

5. รานคารวมกันอยูเปนกลุม      
6. การจัดจําหนายผานทางอินเตอรเน็ต      
7. รานเปนศูนยรวมของสินคาหลากหลาย      
ปจจัยสงเสริมการตลาด 
1. ปายโปสเตอร ใบปลิว และแผนพับ      
2. การบรรจุหีบหอที่ดี มคีวามประณีต      
3. การจัดรูปแบบของราน      
4. ช่ือเสียงของราน      
5. มีตรายี่หอดึงดูดใจ      
6. ปายโฆษณา      
7. การจัดหนารานใหเปนท่ีสนใจ      
8. การใหขอมูลโดยพนักงานขาย      
9. การสาธิตการผลติรวมกับจําหนาย      
10. ตัวอยางสินคาที่ขาย      
11. จัดการสัมมนา      
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ปจจัยที่มีผลตอการตัดสนิใจซ้ือ 

ระดับการตัดสินใจ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

พ
อป

ระ
มา

ณ
 

คอ
นข

าง
นอ

ย 

นอ
ยม

าก
 

12. จัดการแสดงนิทรรศการ      
ขอเสนอแนะ
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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