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กฤษดา สิงห์ขรณ์ : การพัฒนาอัตลักษณ์และผลิตภณัฑ์ของที่ระลึกจังหวัดล าปางโดยใช้
ภาพการ์ตูน. อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ : ผศ.ดร. ลุ้ย  กานต์สมเกียรติ 
            การวิจัยในครั้งนี้เป็นการออกแบบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกของจังหวัดล าปาง 
โดยทางผู้วิจัยได้ท าการศึกษาในเรื่องของเอกลักษณ์ของจังหวัดล าปางและผลิตภัณฑ์ตัวอย่างเพ่ือ
น ามาพัฒนาแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกโดยมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินการวิจัย
ครั้งนี้คือ 1. การศึกษาในเรื่องของอัตลักษณ์จังหวัดล าปาง 2. การพัฒนาแนวคิดการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจังหวัดล าปาง 3. การประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการท่องเที่ยวเมืองล าปาง  
4. การสร้างแนวคิดในการน าเสนอในรูปแบบของตัวการ์ตูน  โดยการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้
ท าการออกแบบสอบถามมา 3 ชุดเพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูลเพ่ือหาแนวทางการออกแบบและพัฒนา
แนวคิดออกแบบ โดยชุดแรกจะเป็นการว่าในเรื่องของเอกลักษณ์ของจังหวัดล าปางโดยก าหนด
กลุ่มเป้าหมายในการเก็บข้อมูลเป็นที่อาศัยอยู่ในจังหวัดล าปางกับผู้ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในจังหวัด
ล าปางเป็นจ านวนทั้งหมด 40 คน เพ่ือน าข้อมูลมาใช้หาแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึกจังหวัดล าปางซึ่งในการออกแบบอัตลักษณ์ผู้วิจัยได้ท าการก าหนดตัวแทนในการน าเสนอใน
รูปแบบของตัวการ์ตูนโดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยไม่เป็นทางการจนเกินไป 
แบบสอบถามชุดที่สองจะเป็นการว่าในเรื่องของแนวคิดการออกแบบโดยจะมีรูปแบบเป็นออกแบบ
ร่างเบื้องต้นซึ่งผู้ที่ท าการตอบแบบสอบนั้นได้ก าหนดให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้ง 3 ท่าน เพื่อ
ท าการประเมินแนวคิดการออกแบบและให้ค าแนะน าในการออกแบบเพ่ือน าไปพัฒนาแนวคิดการ
ออกแบบให้ดียิ่งขึ้น ในส่วนของแบบสอบถามชิ้นสุดท้ายจะเป็นการว่าในเรื่องของการประเมิน
ชิ้นงานการออกแบบโดยผู้ท าการประเมินก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้ง 3 ท่านเช่นกันโดยจะ
ให้ท าการประเมินในเรื่องของ แนวคิดการออกแบบ วัสดุที่ใช้ในการผลิต ภาพลักษณ์ของชิ้นงาน
การออกแบบ โดยผลของความพึงพอใจในภาพรวมของชิ้นงานการออกแบบพบว่า ระดับความพึง
พอใจผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางแสดงข้อมูลค่าความพึงพอใจในความสมบูรณ์ของผลงานการพัฒนาอัต
ลักษณ์และผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จังหวัดล าปางของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ได้แสดงความคิดเห็น
ด้านแนวคิดการออกแบบมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดีมาก ด้านวัสดุที่ใช้ในการผลิตอยู่ในระดับดี
มาก ด้านเนื้อหาที่แสดงออกในผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับดี ด้านเทคนิคการผลิตอยู่ในระดับดีมาก และ
ด้านภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับดีมาก ทุกความคิดเห็นจะใกล้เคียงกันมีทิศทางเดียวกัน
ไปทางดีและดีมาก 
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57155309: MAJOR:PRODUCT DESIGN 

KEYWORD: Souvenir Products / Product / Lampang / Cartoon 

Kitsada Singkon : Development of Identity and Souvenir Products in 
Lampang Province Using Cartoon  : Advisor : ASST.PROF. Loi Kansomkruit,  
            This research was designed to develop souvenir products of Lampang 
Province.  Whioh foccsed on Lampang Province identity and sample products to 
develop the concept of product design souvenir. The purpose is first to study the 
identity of Lampang, 2. Development of the concept of product design in 
Lampang, 3. Public relations in tourism in Lampang, and 4. Creating ideas in 
cartoon character the presentation.  In this research, three sets of questionnaires 
were used to collect data for design and design concepts. The first series will be 
about the identity of Lampang Province, with a target population of 40 people 
living in Lampang and non-residents in Lampang. In the design of identity, the 
researcher assigned the agent to present in the form of cartoon characters, with 
the aim of being easily accessible without being too formal. The second 
questionnaire will be the subject of a design concept. The operator has assigned 
the person who answered the examination to become a specialist of the three. To 
evaluate design concepts and design advice to develop better design ideas. The 
last questionnaire will be the evaluation of the design work by the assessor as a 
specialist for the three of them as well. Evaluation content is Design ideas Material 
used in production The image of the design piece On the level of effect of overall 
satisfaction of the workpiece design, it was found that Specialist level of 
satisfaction with the concept of design concept has a very good average. The 
material used in the production is very good. The content expressed in the 
product is good. Technical aspects of production are very good. And the image of 
the product is very good. All opinions are similar, same direction, good direction 
and good. 
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สารบัญตาราง  

ตารางที่                                                                                   หน้า 
1   สรุปแบบสอบถามเพื่อการวิจยัในเรื่องการพัฒนาอัตลักษณ์และผลิตภณัฑ์ของที่ระลึกจังหวดั ตอนที1่      42 

2   ตารางแสดงผลการส ารวจความคิดเห็นเรื่องการพัฒนาอัตลักษณแ์ละ 

    ผลิตภณัฑ์ของที่ระลึกจังหวัดล าปาง                                                                                   47 

3   แผนภูมิแสดงความต่างของตัวเลือกในแต่ละหัวข้อ  N=40                                                        52 

4   ผลส ารวจแนวคิดความผึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญทั้ง N=3                                                           78 

5   ผลส ารวจความพึงพอใจแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ N=3                                                     81        

6   แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางกับ  

     ผลงานการออกแบบผลติภณัฑ์เพื่อการพัฒนาอัตลักษณ์ของที่ระลึกจังหวัดล าปาง                             90 

7   แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางกับ                                 
ความสมบรูณ์ของผลงานการพัฒนาอัตลักษณ์และผลติภณัฑ์ของที่ระลึกจังหวัดล าปาง                          128 
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สารบัญภาพ 

ภาพที่                                                                                    หน้า                                            
ภาพที่ 1 ภาพตัวอย่างของที่ระลึกพวกกุญแจชะออม                                                 17 

ภาพที่ 2 ภาพตัวอย่างของที่ระลึกแบบประเพณีนิยม                                                 18 

ภาพที่ 3  ตุ๊กตา'มาสคอตช้าง' น าโชคฟีฟ่าฟุตซอลเวิลด์คัพ 2012                                  18 

ภาพที่ 4 รูปของที่ระลึกที่ผลิตจากเศษวัสดุ                                                             19 

ภาพที่ 5 ตัวอย่างของที่ระลึกประเภทตามประโยชน์ใช้สอย                                          20 

ภาพที่ 6 ตัวอย่างของที่ระลึกประเภทคริสตัลตามจุดประสงค์ของผลิต                              20 

ภาพที่ 7 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์งานสานประเภทผักตบชวา                                               21  

ภาพที่ 8 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์งานเส้นใยผ้า                                                                22  

ภาพที่ 9 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์กล่องเส้นใยผ้า                                                              22 

ภาพที่ 10 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของที่เครื่องปั้นดินเผา                                                    22 

ภาพที่ 11 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากเปลือกต้นไม้ : ไซบีเรียหัตถกรรม 

ของที่ระลึกจากเปลือกต้นเบิร์ช                                                                            23  

ภาพที่ 12 ตัวอย่างของรถม้าลปางในปัจจุบัน                                                           30  

ภาพที่ 13 ตัวอย่างของไก่ขาวล าปาง                                                                     32 

ภาพที่ 14 สะพานรัษฎาภิเศก ในปี พ.ศ.  2459                                                        33 

ภาพที่ 15 การสร้างสะพานรัษฎาภิเศก ในปี พ.ศ.  2459                                             33 

ภาพที่ 16 สะพานรัษฎารุ่นที่สามก็สร้างเสร็จในปี  พ.ศ.  2460                                      33 

ภาพที่ 17 สะพานรัษฎาในปัจจุบัน                                                                       34 

ภาพที่ 18 สะพานรัษฎาในปัจจุบัน                                                                       34  

ภาพที่ 19 ถ้วยตราไก่ล าปาง ถ้วยตราไก่                                                                 35 

ภาพที่ 20 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เซรามิกของจังหวัดล าปาง                                               35 

ภาพที่ 21 ส่วนประกอบของรถม้า                                                                        60 

ภาพที่ 22 แบบตัวการ์ตูนรถม้า (1)                                                                       61 

ภาพที่ 23 สเก็ตแบบตัวการ์ตูนรถม้า (2)                                                                 61 

ภาพที่ 24 สเก็ตแบบตัวการ์ตูนรถม้า (3)                                                                 62 



 

ฏ 
 

ภาพที่                                                                                     หน้า                                            
ภาพที่ 25 สเก็ตแบบเบื้องต้นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกท่ีเสียบปากกา (รถลาก 1)                     63 

ภาพที่ 26 สเก็ตแบบเบื้องต้นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกท่ีเสียบปากกา (รถลาก 2)                     64 

ภาพที่ 27 สเก็ตแบบเบื้องต้นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกท่ีเสียบปากกา (รถลาก 3)                     64 

ภาพที่ 28 สเก็ตแบบเบื้องต้นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกท่ีเสียบปากกา (รถลาก 4)                     65 

ภาพที่ 29 สเก็ตแบบเบื้องต้นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกท่ีเสียบปากกา (รถม้า1)                        65 

ภาพที่ 30 สเก็ตแบบเบื้องต้นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกท่ีเสียบปากกา (รถม้า2)                        66 

ภาพที่ 31 สเก็ตแบบเบื้องต้นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกท่ีเสียบปากกา (รถม้า3)                        66 

ภาพที่ 32 สเก็ตแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่เสียบปากกา (1)                                         67 

ภาพที่ 33 สเก็ตแบบเบื้องต้นผลิตภัณฑ์กล่องเก็บกุญแจ (1)                                          67 

ภาพที่ 34 สเก็ตแบบเบื้องต้นผลิตภัณฑ์กล่องเก็บกุญแจ (2)                                          68 

ภาพที่ 35 สเก็ตแบบเบื้องต้นผลิตภัณฑ์กล่องเก็บกุญแจ (3)                                          68 

ภาพที่ 36 สเก็ตแบบเบื้องต้นผลิตภัณฑ์กล่องเก็บกุญแจ(4)                                           69 

ภาพที่ 37 สเก็ตแบบเบื้องต้นผลิตภัณฑ์กล่องเก็บเอกสารไม้แกะสลัก (1)                           69 

ภาพที่ 38 สเก็ตแบบเบื้องต้นผลิตภัณฑ์กล่องเก็บเอกสารไม้แกะสลัก (2)                           70 

ภาพที่ 39 สเก็ตแบบเบื้องต้นผลิตภัณฑ์กล่องเก็บเอกสารไม้แกะสลัก (3)                           70 

ภาพที่ 40 สเก็ตแบบเบื้องต้นผลิตภัณฑ์กล่องเก็บเอกสารไม้แกะสลัก (4)                           71 

ภาพที่ 41 สเก็ตแบบเบื้องต้นผลิตภัณฑ์กล่องเก็บเอกสารไม้แกะสลัก (5)                           71 

ภาพที่ 42 สเก็ตแบบเบื้องต้นผลิตภัณฑ์กล่องเก็บเอกสารไม้แกะสลัก (6)                           72 

ภาพที่ 43 สเก็ตแบบเบื้องต้นผลิตภัณฑ์กล่องเก็บเอกสารไม้แกะสลัก (7)                           72 

ภาพที่ 44 สเก็ตแบบเบื้องต้นผลิตภัณฑ์กล่องเก็บเอกสารไม้แกะสลัก (8)                           73 

ภาพที่ 45 สเก็ตแบบเบื้องต้นผลิตภัณฑ์กล่องเก็บเอกสารไม้แกะสลัก (9)                           73 

ภาพที่ 46 สเก็ตแบบเบื้องต้นผลิตภัณฑ์กล่องเก็บเอกสารไม้แกะสลัก (10)                         74 

ภาพที่ 47 สเก็ตแบบเบื้องต้นผลิตภัณฑ์ชุดแก้วกาแฟเซรามิก (1)                                    74 

ภาพที่ 48 สเก็ตแบบเบื้องต้นผลิตภัณฑ์ชุดแก้วกาแฟเซรามิก (2)                                    75 

ภาพที่ 49 สเก็ตแบบเบื้องต้นผลิตภัณฑ์ชุดแก้วกาแฟเซรามิก (3)                                    75 

ภาพที่ 50 ผลการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่เสียบปากกาเบื้องต้น                            76 



 

ฐ 
 

ภาพที่                                                                                     หน้า                                           
ภาพที่ 51 ผลการออกแบบผลิตภัณฑ์กล่องเก็บกุญแจเบื้องต้น                                       76 
ภาพที่ 52 ผลการออกแบบผลิตภัณฑ์กล่องเก็บเอกสารไม้แกะสลักเบื้องต้น                        77 

ภาพที่ 53 ผลการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดแก้วกาแฟเซรามิกเบื้องต้น                                 77 

ภาพที่ 54 ต้นแบบการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่เสียบปากกา                                91 

ภาพที่ 55 ต้นแบบการออกแบบผลิตภัณฑ์กล่องเก็บกุญแจ                                           92 

ภาพที่ 56 ต้นแบบการออกแบบผลิตภัณฑ์กล่องเก็บเอกสารไม้แกะสลัก                            92 

ภาพที่ 57 ต้นแบบการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดแก้วกาแฟเซรามิก                                     93 

ภาพที่ 58 ต้นแบบการผลิต                                                                                93 

ภาพที่ 59 กระบวนการเตรียมส่วนผสมในการผลิต                                                    94 

ภาพที่ 60 แบบชิ้นงานประกอบ (รถลาก)                                                               94 

ภาพที่ 61 ลายละเอียดชิ้นงานประกอบ (รถลาก)                                                      95 

ภาพที่ 62 ชิ้นงานประกอบ (ตัวม้าล าปาง)                                                              95  

ภาพที่ 63 ลายละเอียดชิ้นงานประกอบ (ตัวม้าล าปาง)                                               96 

ภาพที่ 64 ชิ้นงานประกอบ (ฐาน)                                                                        96 

ภาพที่ 65 ลายละเอียดชิ้นงานประกอบ (ฐาน)                                                          97 

ภาพที่ 66 ลายละเอียดชิ้นงานประกอบ (แท่นถ้วยชามเซรามิกตราไก่)                              97 

ภาพที่ 67 ชิ้นส่วนฐาน                                                                                     98 

ภาพที่ 68 ชิ้นส่วนตัวม้าล าปาง                                                                            98 

ภาพที่ 69 จัดองค์ประกอบตามรูปแบบที่ก าหนด (1)                                                   99 

ภาพที่ 70  จัดองค์ประกอบตามรูปแบบที่ก าหนด (2)                                                  99 

ภาพที่ 71 จัดองค์ประกอบตามรูปแบบที่ก าหนด (3)                                                   99 

ภาพที่ 72 จัดองค์ประกอบตามรูปแบบที่ก าหนด (4)                                                   99 

ภาพที่ 73 จัดองค์ประกอบตามรูปแบบที่ก าหนด (5) ก่อนท าการโป้วผิว                          100 

ภาพที่ 74 กระบวนการลงสีชิ้นงาน (ลายละเอียด)                                                    101 

ภาพที่ 75 กระบวนการลงสีชิ้นงาน (ลงสีป้าย)                                                        101 

ภาพที่ 76 ผลการตกแต่งลายละเอียด (ลงสีพ้ืน)                                                       101 



 

ฑ 
 

ภาพที่                                                                                     หน้า                                            
ภาพที่ 77 ผลการตกแต่งลายละเอียดและการเคลือบผิว                                             101 

ภาพที่ 78 ชิ้นงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกท่ีเสียบปากกา                               102 

ภาพที่ 79 ต้นแบบการผลิต                                                                              103  

ภาพที่ 80 ต้นแบบชิ้นส่วนการผลิต (1)                                                                 103 

ภาพที่ 81 ต้นแบบชิ้นส่วนการผลิต (2)                                                                 104 

ภาพที่ 82 ต้นแบบชิ้นส่วนการผลิต (3)                                                                 104 

ภาพที่ 83 ต้นแบบชิ้นส่วนการผลิต (4)                                                                 104 

ภาพที่ 84 ต้นแบบชิ้นส่วนการผลิต (5)                                                                 104 

ภาพที่ 85 ต้นแบบชิ้นส่วนการผลิต (6)                                                                 105 

ภาพที่ 86 วัตถุการแกะสร้างไม้                                                                          105       

ภาพที่ 87 ท าการก าหนดเส้นตามแบบ                                                                 105 

ภาพที่ 88 การสร้างโครงและก าหนดส่วนลายละเอียดไม้ลงไป                                      105 

ภาพที่ 89  การผลิตชิ้นส่วนประกอบ                                                                   106 

ภาพที่ 90 ชิ้นส่วนประกอบ (1)                                                                          106 

ภาพที่ 91  ชิ้นส่วนประกอบ (2)                                                                         106 

ภาพที่ 92 ชิ้นส่วนประกอบ (3)                                                                          106    

ภาพที่ 93 ชิ้นส่วนประกอบ (4)                                                                          106 

ภาพที่ 94 กระบวนการใส่ชิ้นส่วนไม้ (1)                                                               107      

ภาพที่ 95 กระบวนการใส่ชิ้นส่วนไม้ (2)                                                               107  

ภาพที่ 96 ประกอบจากด้านข้าง                                                                        107                

 ภาพที่ 97 ภายในกล่อง                                                                                  107 

ภาพที่ 98 ชิ้นส่วนทั้งหมด                                                                                108 

ภาพที่ 99 ชิ้นงานหลังการลงสีและเคลือบผิว(หน้า)                                                   108 

ภาพที่ 100 ชิ้นงานหลังการลงสีและเคลือบผิว(หลัง)                                                 108 

ภาพที่ 101 ชิ้นงานการออกแบบผลิตภัณฑ์กล่องเก็บกุญแจ                                         109 

 



 

ฒ 
 

ภาพที่                                                                                     หน้า                                            
ภาพที่ 102 ประกอบผลงานการออกแบบ (1)                                                        110 

ภาพที่ 103 ประกอบผลงานการออกแบบ (2)                                                        110 

ภาพที่ 104 ต้นแบบการผลิต                                                                            111 

ภาพที่ 105 ส่วนประกอบของตัวชิ้นงาน                                                               111 

ภาพที่ 106 ต้นแบบการผลิต                                                                            112 

ภาพที่ 107 ชิ้นส่วนไม้ที่จะด าเนินการสร้าง                                                           112 

ภาพที่ 108 การจัดวางต าแหน่งไม้ตามแบบ                                                           113 

ภาพที่ 109 การด าเนินการเขียนลายตามแบบบนไม้                                                113 

ภาพที่ 110 ชิ้นส่วนไม้หลังแกะสลัก                                                                   114 

ภาพที่ 111 จัดวางองค์ประกอบ                                                                       114 

ภาพที่ 112 ชิ้นงานแกะสลักไม้กรอบที่ใส่ซอง                                                        115 

ภาพที่ 113 ชิ้นงานหลังการลงสีและเคลือบผิว                                                        115 

ภาพที่ 114 ชิ้นงานการออกแบบผลิตภัณฑ์กล่องเก็บเอกสารไม้แกะสลัก                          116 

ภาพที่ 115 ต้นแบบการผลิต                                                                             117 

ภาพที่ 116 ต้นแบบชิ้นงาน (ม้าล าปาง)                                                                117 

ภาพที่ 117 ต้นแบบชิ้นงาน (แก้ว)                                                                      117 

ภาพที่ 118 ต้นแบบชิ้นงาน (จานรอง)                                                                  118 

ภาพที่ 119 ต้นแบบชิ้นงาน (ล้อรถ)                                                                     118 

ภาพที่ 120 แบบลายสกรีนบนแก้ว                                                                     118 

ภาพที่ 121 การวางต าแหน่งชิ้นงาน                                                                    119 

ภาพที่ 122 ต้นแบบชิ้นงาน ( ม้าล าปาง )                                                              119 

ภาพที่ 123 กระบวนการขึ้นรูปชิ้นงาน                                                                 120 

ภาพที่ 124 ชิ้นงานหลังออกจากแม่พิมพ์ (1)                                                          120 

ภาพที่ 125 ชิ้นงานหลังออกจากแม่พิมพ์ (2)                                                          120 

ภาพที่ 126 ชิ้นงานหลังออกจากแม่พิมพ์ (3)                                                          121 

 



 

ณ 
 

ภาพที่                                                                                     หน้า 
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บทที่1 

บทน า 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

            โดยสวนใหญนั้นเราจะสามารถรับรูถึงเรื่องราวของเมืองล าปางไดจากการอานหนังสือหรือจาก
การทองเที่ยวซึ่งรูปแบบดังกลาวอาจจะยังไมสามารถท่ีจะเขาถึงไดดีเทาท่ีควรแตถาหากเราสามารถที่จะ
น าเสนอและถายทอดเอกลักษณแของจังหวัดล าปางใหกับเหลานักทองเที่ยวในมรีูปแบบที่สามารถเขาถึงได
งายและยังตองดึงดูดความสนใจดวยการสรางอัตลักษณแหรือตัวแทนที่จะสามารถน าเสนอเรื่องราวของ
จังหวัดล าปางและยังชวยสงเสริมในการทองเที่ยวไปจนถึงการประชาสัมพันธแในเรื่องของสินคาประจ าเมือง
เพ่ือชวยเพิ่มมูลคาใหกับตัวสินคาใหมีราคามากยิ่งข้ึนโดยในการที่จะออกแบบอัตลักษณแของจังหวัดล าปาง
นั้นเราจ าเป็นที่จะตองเขาใจถึงเอกลักษณแความเป็นจังหวัดล าปางไดทั้งหมดใหเขาใจเสียกอนโดยจะตอง
สามารถถายทอดความเป็นเอกลักษณแของจังหวัดล าปางเพ่ือที่จะใหบุคคลภายนอกจะสามารถเขาใจใน
เอกลักษณแความเป็นจังหวัดล าปางไดอยางลึกซึ้ง โดยในการน าเสนอเรื่องราวนั้นจะตองมีรูปแบบที่จะ
สามารถที่จะรับรูไดงายและยังสามารถเขาถึงไดทุกเพศทุกวัยซึ้งโดยสวนใหญแลวกจะถูกน าเสนอใน
รูปแบบของตัวสินคาของที่ระลึกงานเทศการหรือตราสัญลักษณแตางๆ ซึ้งจะเป็นสิ่งที่สามารถดึงดูดเหลา
นักทองเที่ยวไดเป็นอยางดีแตในบางครั้งก็ไมสามารถดึกดูดความสนใจกับเหลานักทองเที่ยวไดเทาท่ีควร
หรืออาจจะไมสามารถท าใหเขาถึงเหลานักทองเที่ยวไดทุกเพศทุกวัยซึ้งโดยในทางเทศบาลของเมืองล าปาง
นั้นก็จะมีน าเสนอในรูปแบบธุรกิจจึงจ าเป็นที่จะตองการรูปแบบที่จะสามารถเขาถึงไดทุกเพศทุกวัยซึ่งใน
รูปแบบที่สามารถเขาถึงเหลานักทองเที่ยวไดทุกเพศทุกวัยไดดีที่สุดนั้นก็จะตองมีรูปแบบที่ดูเรียบงายและดู
ไมหนักจนเกิดไป เชนในการน าเสนอในรูปแบบของตัวการแตูนโดยตัวการแตูนที่จะท าการน าเสนอนั้นก็
จะตองดูแลวสบายตา ไมดูแลวดูรกรุงรัง และทันสมัย โดยรูปแบบเหลานี้จะสามารถเขาถึงเหลาเด็กๆและ
พวกวัยรุนไดดีและจะตองมีรูปแบบที่ท าใหเหลาพวกผูใหญดูแลวตองมีความรูสึกวาเป็นสิ่งที่ดูไรสาระและ
ยังสามารถเขากับตัวผลิตภัณฑแของที่ระลึก 

         การน าเสนอในรูปแบบการแตูนจะเป็นการน าภาพลักษณแที่ไดก าหนดมาตัดทอนใหมีลักษณะที่ดู
เรียบงายแลวท าใหเกิดอารมณแในทางบวก เชน ความผอนคลาย ตลกขบขัน สนุกสนาน โดยที่รูปแบบ
ดังกลาวจะสามารถท าใหผูคนทั่วไปสามารถเขาถึงไดงายและยังเป็นสื่อที่ดีตอทุกเพศทุกวัยไดอีกดวย โดย
หลักการออกแบบการแตูนนั้นจะตองออกแบบตามวัตถุประสงคแในเรื่องของการน าเสนอที่ก าหนดไวโดย
หากตองการจะใหสามารถเขาไดทุกเพศทุกวัยจะตองมีรูปแบบที่ไมดูเป็นทางการจนเกินไปแลวตองไมดู
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แลวรูสึกอึดอัดโดยจะเนนในเรื่องของภาพลักษณแที่ดูสบายตาและยังตองสื่อความหมายที่ดีใหแกผูรับชมได
อีกดวยซึ่งโดยสวนใหญแลวรูปแบบของตัวการแตูนมักจะถูกก าหนดใหเป็นการออกแบบเพ่ือสื่อส าหรับเด็ก
แตในความเป็นจริงแลวในการออกแบบในรูปแบบของตัวการแตูนเป็นน าเสนอในเรื่องของเอกลักษณแที่ดี
มากอยางนึงโดยจะเป็นการสรางภาพลักษณแท่ีโดดเดนใหกับเรื่องราวที่ก าหนดไวgเพ่ือใหมีการน าเสนอ
เนื้อหาไมใหดูซบัซอนจนเกินไปและสื่อความหมายที่ดีตอผูชมไดทุกเพศทุกวัยในการเปรียบเทียบในเรื่อง
ของการรับรูของบุคคลทั่วไปรูปแบบของตัวการแตูนมักจะถูกเป็นที่จดจ าไดดีที่สุดกวารูปแบบอื่นและยัง
สามารถดึงดูดความสนใจใหกับผูคนที่พบเห็นไดอีกดวยในสวนของรูปแบบของตัวการแตูนนั้นควรจะเนนใน
เรื่องของความนารักเป็นหลักเพ่ือท าใหผูรับชมรูสึกสบายใจการรับชมและสรางความประทับใจในครั้งแรก
ที่ไดรับชมรูปแบบของตัวการแตูนจะตองไมมีความรกรุงรัง สกปรก หรือท าใหรูสึกไมสบายใจเวนเสียแตหาก
ตองการที่จะสื่อความหมายในเชิงนั้น 

          อัตลักษณแ หมายถึง การแสดงออกใหเห็นถึงภาพลักษณแ (Image) ขององคแกรนั้น โดยจะตอง
อาศัยองคแประกอบตางๆเชนลวดลายกราฟิก สี หรือขอความส าคัญท่ีจะแสดงถึงภาพลักษณแตัวองคแกรนั้น
ไดอยางชัดเจนหรืออาจจะกลาวใหเขาใจงายๆก็คือ หมายถึง การสื่อสารภาพลักษณแขององคแกรอยางเป็น
ระบบและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและยังสามารถเป็นทีจ่ดจ าไดเพ่ือที่จะสรางความเป็นอัตลักษณแและความ
เป็นอันหนึ่ง  อันเดียวกันรวมทั้งสรางความเขาใจอันดีใหเกิดแกองคแกรเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอยางยิ่งตอ
องคแกรโดยเฉพาะในโลกที่มีการแขงขันกันอยางมากเชนปัจจุบัน ค าวา “Corporate Identity” นี้เดิมทีจะ
เป็นค าที่ใชเกี่ยวกับการวางระบบอัตลักษณแองคแกรเทานั้น แตในปัจจุบันการวางระบบอัตลักษณแองคแกร
มิไดใชเฉพาะองคแกรใหญหรือบริษัทหางรานอีกตอไป แตมีการใชตอเนื่องไปถึงตราสินคาดวย เนื่องจาก
องคแกรบางแหงอาจใหความส าคัญกับตราสินคามากกวาชื่อขององคแกร จึงเป็นที่มาของการสรางระบบอัต
ลักษณแใหกับสินคาดังนั้นจึงพบวามีบางคนใชค าวา “Brand Identity” แทนค าวา “Corporate 
Identity” ในความหมายของอัตลักษณแองคแกรเชนกัน โดยในสวนใหญในปัจจุบันก็มีการน าอัตลัฏษณแมา
เปลียนแปลงเพ่ือที่จะใหเขากับยุคสมัย เชน การใชตัวอักษรยอมาดัดแปลงเป็นสัญลักษณแหรือการใชตัว
การแตูนเพ่ือจะใหมีรูปแบบที่ดูแลวดูสนุกสนาน  สรุปคืออัตลักษณแนั้นหมายถึงการแสดงถึงภาพลักษณแและ
เอกลักษณแองคแกรนั้นๆ หรือจะเรียกอีกอยางวาเป็นตัวแทนของตังองคแกรอยางเป็นระบบแลวยังสามารถ
สงเสริมความเป็นเอกลักษณแไดอีกดวยดวย (สุมิตรา ศรีวิบูลยแ ,2547.น.14) 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาอัตลักษณแและผลิตภัณฑแของที่ระลึกจังหวัดล าปางแลวน าตัวการแตูนไปประยุกตแใชใน
การพัฒนาเพ่ือที่จะเป็นผลิตภัณฑแของจังหวัดล าปาง 
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2.2 ออกแบบโดยใชรูปแบบของตัวการแตูนมาแสดงถึงความเป็นเอกลักษณแจังหวัดล าปาง 
2.3 เพ่ือที่จะตองการสรางภาพลักษณแที่ดีของเมืองล าปาง 

3. กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

   3.1 หลักการออกแบบอัตลักษณแ 

  ในการพิจารณาคุณลักษณะของเครื่องหมายที่ดี ควรจะมีการก าหนดกฎเกณฑแใหเป็นมาตรฐาน 
ดังที่ คูวายามะ ( Kuwayama,1973 ) ไดเสนอไว 8 ขอ คือ เนื้อหาความเหมาะสมกับสื่อเอกลักษณแ ความ
รวมสมัย สรางความทรงจ า ความนาเชื่อถือความเป็นประโยชนแความเป็นสากลเอกลักษณแของสี ทองเจือ 
เขียดทอง (2535: น34) อธิบายไวโดยปรับพัฒนาจากของคูวายามะ ดังนี้ 

             1. ความหมาย 

 สัญลักษณแควรมีความหมายหรือเนื้อหาและผูบริโภคเขาใจ หรือรูสึกที่ไดจากภาพที่ปรากฏ 
สามารถสื่อถึงวัตถุประสงคแหรือกิจการของ บริษัท หนวยงาน หรือสินคาไดดังตัวอยางความหมาย
สัญลักษณแการเคหะแหงชาติดังตัวอยางความหมายของสัญลักษณแการเคหะแหงชาติ 

       2. ความเหมาะสมกับสื่อ ( suitability to media ) 
 หมายถึง ความงาม ความลงตัว ความเป็นไปไดท่ีจะใชกับสื่อนั้นๆเพราะสัญลักษณแบางอยางอาจดู
ดีเมื่ออยูบนกลองสินคา หรือผลิตภัณฑแ แตไมเหมาะสมกับการท าปูายนีออน ดังนั้น  จึงตองพิจารณา
เครื่องหมายวาใชสื่อส าคัญที่แบบไหนแลวเลือกใหเหมาะสมและขอส าคัญอีกประการหนึ่งก็คือความหมาย
สมเมื่อใชในขนาดยอขยายตางกันและสุดทายตองพิจารณาถึงผลการสื่อความหมายเมื่อน าไปใชกับสื่อหลัก
และรองหลายสื่อ 
              3. ความรวมสมัย (contemporaneity ) 
 หมายความวาสามารถเขาถึงคนในสมัยนั้นๆไดคือ มีความทันสมัยอยูตลอดเวลาสัญลักษณแที่ดีควร
มีอายุการใชงานยาวนานเชน 5-10 ปี ก็ยังคงดูทันสมัยอยูอาจกลาวไดวาเครื่องหมายเป็นผลงานศิลปะชิ้น
หนึ่งที่สามารถสะทองถึงรสนิยมของสังคมใยชวงเวลาหนี่ง 

          4. ความนาเชื่อถือ ( reliability ) 
 รูปแบบของสัญลักษณแหรือเครื่องหมายควรใหคนมองแลวเกิดความศรัทธา นาเชื่อถือ เชน 
เครื่องหมายการคาของอาหาร เมื่อดูแลวจะตองไมกอใหเกิดความรูสึกวาเมื่อรับประทานแลวอาจเป็น
อันตราย เครื่องหมาย ธนาคาร หมูบาน บริษัทขนสง ฯลฯ จะตองสรางความนาเชื่อถือใหกับลูกคาเชน 
ตราธนาคารมักจะมีลักษณะของความม่ังคง จึงใชฐานสามเหลี่ยม เป็นตน 
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          5. ความเป็นเอกลักษณแ (distinctiveness ) 
 นั่นคือ นักออกแบบจะตองสรางสรรคแสิ่งที่แปลกใหม ไมซ้ าแบบใคร คือมีความแตกตางไปจาก
เครื่องหมายของหนวยงาน/สินคาอ่ืน ในธุรกิจประเภทเดียวกันการมีเอกลักษณแพิเศษเฉพาะตัวจะท าให
เกิดความฉงนสนใจไดดีกวาและมีความชัดเจนในการที่จะสื่อสารถึงวัตถุประสงคแหรือถึงกิจการของบริษัทที่
จะบอกกลาว 

          6. สี (color ) 
 มีการใชสื่อที่เหมาะสมกับธุรกิจ/สินคา เชน สินคาประเภทอาหารมักจะใชสีสันที่สดใสอยางสีแดง
สีเขียวท าใหดูนารับประทานการก าหนดสีควรเป็นเอกลักษณแและตางไป จากธุรกิจประเภทเดียวกัน เชน 
ในธุรกิจฟิลแมสีเขียวคือฟูจิ สีเหลืองคือโกดัก สีแดงคือมิตซูมิชิ สีสมคือซากุระ สีฟูา  คือโคนิกา เป็นตน การ
ก าหนดสี สีเดียว ถาซ้ ากันก็จะก าหนดเป็นคูสี เชน ขาวแดง คือโคก แดงน้ าเงิน คือเปฺปซี่ ดังนั้น การ
ก าหนดสีที่ดี ที่จะประหยัดเวลาในการโฆษนาไปดวยไปดวยตัวอยางขางลางนี้เป็นภาพขาวด าแตสามารถ
นึกไดวาเครื่องหมายการคานี้สีใดก็แสดงวามีการใช สีที่เป็นเอกลักษณแ นอกจากนั้นยังตองค านึงถึงความ
สวยงามของคูสีและความเดนชัดสะดุดความสนใจ 

        7. ความเรียบงาย (simplification) 
 หมายถึง การออกแบบตัดทอนใหเหลือนอยเรียบรอยไมรกรุงรังจะสามารถสรางความประทับใจ 
(impression) และสรางความทรงจ า ( memorability ) ไดดีในการออกแบบที่จะท าใหเรียบงายเป็น
ระเบียบควรใชหลักจิตวิทยาของเกสตัลทแ 

          8. ความเป็นสากล ( regionality )  
 หมายถึง ความสามารถในการออกแบบใหเครื่องหมายสื่อสารไดกับคนทั้งไป เพราะธุรกิจการคา
ในปัจจุบันมักจะมีธุรกิจขามชาติ ดังนั้น เครื่องหมายหนึ่งแบบจะสามารถใชไดทุกประเภทแมจะแตกตาง
ทางดานภาษา วัฒนธรรม ศาสนา ก็ตามหรือแมในประเทศเดียวกัน คนละภาคก็สามารถสื่อสารกันเขาใจ
และท่ีส าคัญเครื่องหมายในสาธารณะจะตองมีความเป็นสากล มากกวาเครื่องหมายอ่ืนๆ 

          9. การน าไปใชประโยชนแงาย ( utility ) 
 คือ สามารถน าไปใชประโยชนแไดหลายทางอยางเหมาะสม เชน เป็นตราประทับท าหัวจดหมาย
ซองจดหมาย นามบัตร ติดบนสินคา เสื้อผาพนักงาน ฯลฯ หรือเป็นประโยชนแ ตอสาธารณะ หรือ 
พิจารณาความสะดวกในการจัดวางคือเวลาน าไปใชตองสังเกตไดงายวาดานใดคือดานบน ดานลาง 
ดานซาย ดานขวา องศาที่เอียงเทาไหรมีแนวการตรวจสอบ 

        10. เอกภาพ ( unity ) 
 หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่กอใหเกิดความงามแกเครื่องหมาย การจะเกิดเอกภาพได
ตองอาศัยองคแประกอบของการออกแบบและหลักการออกแบบ เชน เครื่องหมายการคาของบริษัท
ขางลางนี้ เอกภาพเกิดจากรูปรางเสน น ามาจัดใหเกิดความกลมกลืนและสมดุล จนกอใหเกิดเอกภาพที่
สวยงาม 

        11. ความเหมาะสมกับกลุมเปูาหมาย ( target ) 
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 ตองออกแบบใหเหมาะสมกับกลุมผูบริโภคเป็นหมายทางธุรกิจ ทั้งแบบอยาง ( style ) ระดับการ
สื่อความหมายเขาใจยากงาย กับกลุมสูงกลุมต่ าและตองค านึงถึงสถานภาพของบริษัทดวยเครื่องหมายที่ดี
จะตองเหมาะสมกับกลุมผูบริโภคคือจะตองมีระดับความเป็นนามธรรมที่ตรงตามกลุ มเปูาหมาย) ระดับ
การสื่อความหมายเขาใจยากงาย กับกลุมสูงกลุมต่ าและตองค านึงถึงสถานภาพของบริษัทดวยเครื่องหมาย
ที่ดีจะตองเหมาะสมกับกลุมผูบริโภคคือจะตองมีระดับความเป็นนามธรรมที่ตรงตามกลุมเปูาหมายของ
สินคา เชน ผูที่มีความคิดความรู มีฐานะทั้งการเงินและสังคมสูงจะสามารถรับรูถึงเครื่องหมายที่เป็น
นามธรรมสูงสวนในทางตรงขามก็จะตองใชเครื่องหมายที่มีระดับนามธรรมต่ า (ทองเจือ เขียดทอง ,2535. 
น91) 
   3.2 หลักการออกแบบแบรนดแ 
         Brand ไมใชแตชื่อหรือสัญลักษณแของสินคาที่ถูกสรางขึ้นมาเทานั้นผลิตภัณฑแบางอยางมีเพียงแค
ชื่อแบรนดแ หรือ Brand name เทานั้น หลายคนคิดวามี Brand name หมายถึง การสรางแบรนดแแลว 
นั่นคือความเขาใจผิด ซึ่งการสรางแบรนดแที่ดีนั้นก็ตองใหความพิถีพิถันกับการตั้งชื่อแบรนดแดวย 
การตั้งชื่อแบรนดแ ( Brand name ) 
  - ชื่อ "แบรนดแ" ควรเป็นค าที่สั้น กะทัดรัด เชน KFC ( Kentucky Fried Chicken ) 
COKE ( Coca cola ) AMEX ( American Express ) 
  - ชื่อ "แบรนดแ" ควรออกเสียงไดงาย จดจ าไดงาย เชน ใกลชิด มามา บรีส  
  - ชื่อ "แบรนดแ" ควรมีลักษณะเดนเฉพาะตัว ไมเหมือนคูแขง และบงบอกหรือสะทอนถึง
ความเป็นธุรกิจนั้นๆ เชน Microsoft บงบอกถึงเรื่องซอฟทแแวรแหรืออะไรที่มีขนาดเล็ก ในขณะที่ Home 
Pro, Home work,Home Mart ก็บงบอกถึงความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับบาน 
  - ชื่อ "แบรนดแ" ควรมีลักษณะที่ทันสมัยเมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไปแลวชื่อ "แบรนดแ" ก็ยังไม
เกา ลาสมัย เชน วันทูคอลลแ 
  - ชื่อ "แบรนดแ" สามารถปรับตัวไดเพ่ือใชในการขยายตลาดไปสูกลุมเปูาหมายอ่ืนๆ ได 
เชน Nivea for Men  
  - ชื่อ "แบรนดแ" ควรบอกประโยชนแเดนของสินคา เชน โพรเท็คสแ เซฟทีคัท เฟรชแอนดแ
ดราย   
   
   3.3 หลักการออกแบบผลิตภัณฑแของที่ระลึก 
         หลักการออกแบบของที่ระลึกมีหลักการที่คลายกับหลักการออกแบบผลิตภัณฑแ 
  1. หนาที่ใชสอย  
               หนาที ่ใชสอยถือเป็นหลักการออกแบบผลิตภัณฑแที่ส าคัญท่ีสุดเป็นอันดับแรกท่ีตองค านึง
ผลิตภัณฑแทุกชนิดตองมีหนาที่ใชสอยถูกตองตามเปูาหมายที่ตั้งไว คือสามารถตอบสนองความตองการของ
ผูใชไดอยางมีประสิทธิภาพและสะดวกสบาย ผลิตภัณฑแนั้นถือวามีประโยชนแใชสอยดี (High Function) 
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แตถาหากผลิตภัณฑแใดไมสามารถสนองความตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑแนั้นก็จะถือวามี
ประโยชนแใชสอยไมดีเทาท่ีควร 
  2. ความปลอดภัย  
             สิ่ง ที่อ านวยประโยชนแไดมากเพียงใด ยอมจะมีโทษเพียงนั้น ผลิตภัณฑแที่ใหความสะดวกตางๆ 
มักจะเกิดจากเครื่องจักรกลและเครื่องใชไฟฟูา การออกแบบควรค านึงถึงความปลอดภัยของผูใช ถา
หลีกเลี่ยงไมไดก็ตองแสดงเครื่องหมายไวใหชัดเจนหรือมีค าอธิบายไว 
  3. ความแข็งแรง  
            ผลิตภัณฑแ จะตองมีความแข็งแรงในตัวของผลิตภัณฑแหรือโครงสรางเป็นความเหมาะสมในการที่ 
นักออกแบบรูจักใชคุณสมบัติของวัสดุและจ านวน หรือปริมาณของโครงสราง ในกรณีที่เป็นผลิตภัณฑแที่
จะตองมีการรับน้ าหนัก เชน โต฿ะ เกาอ้ี ตองเขาใจหลักโครงสรางและการรับน้ าหนัก อีกท้ังตองไมทิ้งเรื่อง
ของความสวยงามทางศิลปะ เพราะมีปัญหาวา ถาใชโครงสรางใหมากเพ่ือความแข็งแรง จะเกิดสวนทาง
กับความงาม นักออกแบบจะตองเป็นผูดึงเอาสิ่งสองสิ่งนี้เขามาอยูในความพอดีใหได 
  4. ความสะดวกสบายในการใช  
              นักออกแบบตองศึกษาวิชากายวิภาคเชิงกลเกี่ยวกับสัดสวน ขนาด และขีดจ ากัดท่ีเหมาะสม
ส าหรับอวัยวะสวนตางๆ ในรางกายของมนุษยแทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งจะประกอบดวยความรูทางดานขนาด
สัดสวนมนุษยแ (Anthropometry) ดานสรีรศาสตรแ (Physiology) จะท าใหทราบ ขีดจ ากัด ความสามารถ
ของอวัยวะสวนตางๆ ในรางกายมนุษยแ เพื่อใชประกอบการออกแบบ หรือศึกษาดานจิตวิทยา 
(Psychology) ซึ่งความรูในดานตางๆ ที่กลาวมานี้ จะท าใหนักออกแบบ ออกแบบและก าหนดขนาด 
(Dimensions) สวนโคง สวนเวา สวนตรง สวนแคบของผลิตภัณฑแตางๆ ไดอยางพอเหมาะกับรางกายหรือ
อวัยวะของมนุษยแที่ใช ก็จะเกิดความสะดวกสบายในการใชการไมเมื่อยมือหรือเกิดการลาในขณะที่ใชไป 
นานๆ ผลิตภัณฑแที่จ าเป็นอยางยิ่งที่ตองศึกษาวิชาดังกลาว ก็จะเป็นผลิตภัณฑแที่ผูใชตองใชอวัยวะรางกาย
ไปสัมผัสเป็นเวลานาน เชน เกาอ้ี ดาม เครื่องมือ อุปกรณแตางๆ การออกแบบภายใน 
  5. ความสวยงาม  
             ผลิตภัณฑแ ในยุคปัจจุบันนี้ความสวยงามนับวามีความส าคัญไมยิ่งหยอนไปกวาหนาที่ใช สอย
เลย ความสวยงามจะเป็นสิ่งที่ท าใหเกิดการตัดสินใจซื้อเพราะประทับใจ สวนหนาที่ใชสอยจะดีหรือไมตอง
ใชเวลาอีกระยะหนึ่งคือใชไปเรื่อยๆ ก็จะเกิดขอบกพรองในหนาที่ใชสอยใหเห็นภายหลัง ผลิตภัณฑแ
บางอยางความสวยงามก็คือ หนาที่ใชสอยนั่นเอง เชน ผลิตภัณฑแของที่ระลึก ของโชวแตกแตงตางๆ ซึ่งผูซื้อ
เกิดความประทับใจในความสวยงามของผลิตภัณฑแ ความสวยงามจะเกิดมาจากสิ่งสองสิ่งดวยกันคือ 
รูปราง (Form) และสี (Color) การก าหนดรูปรางและสี ในงานออกแบบผลิตภัณฑแไมเหมือนกับการ
ก าหนด รูปราง สี ไดตามความนึกคิดของจิตรกรที่ตองการ แตในงานออกแบบผลิตภัณฑแเป็นในลักษณะ
ศิลปะอุตสาหกรรมจะท าตามความชอบ ความรูสึกนึกคิดของนักออกแบบแตเพียงผูเดียวไมไดจ าเป็นตอง
ยึดขอมูลและ กฎเกณฑแผสมผสานรูปรางและสีสันใหเหมาะสม 
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   6. ราคาพอสมควร  
            ผลิตภัณฑแ ที่ผลิตขึ้นมาขายนั้นยอมตองมีขอมูลดานผูบริโภคและการตลาดที่ไดคนควา และ
ส ารวจแลว ผลิตภัณฑแยอมจะตองมีการก าหนดกลุมเปูาหมายที่จะใชวาเป็นคนกลุมใด อาชีพฐานะเป็น
อยางไร มีความตองการใชสินคาหรือผลิตภัณฑแนี้เพียงใด นักออกแบบก็จะเป็นผูก าหนดแบบผลิตภัณฑแ 
ประมาณราคาขายใหเหมาะสมกับกลุมเปูาหมายที่จะซื้อไดการจะไดมาซึ่ง ผลิตภัณฑแที่มีราคาเหมาะสมกับ
ผูซื้อนั้น ก็อยูที่การเลือกใชชนิดหรือเกรดของวัสดุ และเลือกวิธีการผลิตที่งายรวดเร็ว เหมาะสม 
  7. การซอมแซมงาย  
           หลักการนี้คงจะใชกับผลิตภัณฑแ เครื่องจักรกล เครื่องยนตแ เครื่องใชไฟฟูาตางๆ ที่มีกลไกภายใน
ซับซอน อะไหลบางชิ้นยอมตองมีการเสื่อมสภาพไปตามอายุการใชงานหรือการใชงานในทางท่ีผิด นัก
ออกแบบยอมที่จะตองศึกษาถึงต าแหนงในการจัดวางกลไกแตละชิ้นตลอดจนนอต สกรู เพ่ือที่จะได
ออกแบบสวนของฝาครอบบริเวณตางๆ ใหสะดวก ในการถอดซอมแซมหรือเปลี่ยนอะไหลงาย 
   8. วัสดุและวิธีการผลิต  
           ผลิตภัณฑแ อุตสาหกรรมที่ผลิตดวยวัสดุสังเคราะหแ อาจมีกรรมวิธีการเลือกใชวัสดุและวิธีผลิตได
หลายแบบ แตแบบหรือวิธีใดถึงจะเหมาะสมที่สุด ที่จะไมท าใหตนทุนการผลิตสูงกวาที่ประมาณ ฉะนั้น 
นักออกแบบคงจะตองศึกษาเรื่องวัสดุและวิธีผลิตใหลึกซึ้ง โดยเฉพาะวัสดุจ าพวกพลาสติกในแตละชนิดจะ
มีคุณสมบัติทางกายภาพที่ตางกันออกไป เชน มีความใส ทนความรอน ผิวมันวาว ทนกรดดางไดดี ไมลื่น 
เป็นตน ก็ตองเลือกใหคุณสมบัติดังกลาวใหเหมาะสมกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑแที่พึง มียิ่งในยุคสมัยนี้ มี
การรณรงคแชวยกันพิทักษแสิ่งแวดลอมดวยการใชวัสดุที่น ากลับหมุนเวียนมา ใชใหม ก็ยิ่งท าใหนักออกแบบ
ยอมตองมีบทบาทเพ่ิมขึ้นอีกคือ เป็นผูชวยพิทักษแสิ่งแวดลอมดวยการเลือกใชวัสดุที่หมุนเวียนกลับมาใช 
ใหมได ที่เรียกวา รีไซเคิล 
         9. การขนสง   
          นักออกแบบตองค านึงถึงการประหยัดคาขนสง การขนสงสะดวกหรือไม ระยะใกลหรือระยะไกล
กินเนื้อที่ในการขนสงมากนอยเพียงใด การขนสงทางบกทางน้ าหรือทางอากาศตองท าการบรรจุหีบหอ
อยางไร ถึงจะท าใหผลิตภัณฑแไมเกิดการเสียหายช ารุด ขนาดของตูคอนเทนเนอรแบรรทุกสินคาหรือเนื้อที่ที่
ใชในการขนสงมีขนาด กวาง ยาว สูง เทาไหร เป็นตน หรือในกรณีที่ผลิตภัณฑแท่ีท าการออกแบบมีขนาด
ใหญโตยาวมาก เชน เตียง หรือพัดลมแบบตั้งพ้ืน นักออกแบบก็ควรที่จะค านึงถึงเรื่องการขนสง ตั้งแต
ขั้นตอนของการออกแบบกันเลย คือ ออกแบบใหมีชิ้นสวน สามารถถอดประกอบไดงาย สะดวก เพ่ือท าให
หีบหอมีขนาดเล็กสุดสามารถบรรจุไดในลังที่เป็นขนาดมาตรฐาน เพ่ือการประหยัดคาขนสง เมื่อผูซื้อซื้อไป
ก็สามารถที่จะขนสงไดดวยตนเองน ากลับไปบานก็สามารถ ประกอบชิ้นสวนใหเขารูปเป็นผลิตภัณฑแได
โดยสะดวกดวยตนเอง 
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4. ขอบเขตการออกแบบ 
              การศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑแของที่ระลึกจังหวัดล าปางจะตองศึกษาผลิตภัณฑแของที่ระลึก
ในจังหวัดล าปางและแบงแยกประเภทของระลึกรวมไปถึงประเภทของเอกลักษณแของจังหวัดล าปางอีก
ดวย 
                 1.  ขอมูลเกี่ยวกับของที่ระลึกจังหวัดล าปาง 
                 2.  ขอมูลประวัติของจังหวัดล าปาง 
                 3.  ขอมูลเอกลักษณแจังหวัดล าปาง 
5. แผนศึกษาหรือขั้นตอนในการศึกษา/ออกแบบ 

การจ ากัดขอบเขตการออกแบบโดยจะจ ากัดอยูที่สัญลักษณแของจังหวัดล าปาง 

         5.1 ขั้นตอนกอนการออกแบบ 

1. ก าหนดหัวของาน 

2. ศึกษาขอมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

3. ศึกษาขอมูลทางภาคสนาม 

4. รวบรวมขอมูลแลวน ามาวิเคราะหแหาแนวทางการออกแบบ 

          5.2 ขั้นตอนการออกแบบ 

1. ออกแบบรางขั้นตน 

2. ทดลองสรางแบบจ าลอง 

3. สรุปแนวคิดข้ันสุดทาย 

4. พัฒนาเป็นชิ้นงานจริง 

5. ผลิตชิ้นงานจริง 

           5.3 ขั้นตอนหลังการออกแบบ 

1. ประเมินผลคุณภาพหลังการออกแบบ 

2. ปรับปรุงแกไขผลงาน 
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6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

     6.1 ไดพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑแของที่ระลึกของจังหวัดล าปาง  

     6.2 ไดท าใหจังหวัดล าปางเป็นที่รูจักมากยิ่งขึ้น 

     6.3 ไดแนวทางการออกผลิตภัณฑแของที่ระลึกของจังหวัดล าปางรูปแบบใหม 

     6.4 ไดท าการประชาสัมพันธแเกี่ยวกับจังหวัดล าปาง 

     6.5 ไดพัฒนารูปและเพ่ิมมูลคาใหกับสินคาของผลิตภัณฑแของที่ระลึกใหดียิ่งขึ้น 

7. นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในงานวิจัย 

(การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑแของที่ระลึกและอัตลักษณแของจังหวัดล าปาง) 

เพ่ือใหเขาใจถึงวัตถุประสงคแของการวิจัย จึงไดมีการก าหนดความหมายของค าตางๆที่ใชในการวิจัย 

  7.1 ของที่ระลึก หมายถึง ผลิตภัณฑแหรือสินคาที่สะทอนถึงความเป็นเอกลักษณแของจังหวัดล าปาง 

  7.2 อัตลักษณแ หมายถึง สิ่งที่แสดงถึงตัวตนทั้งหมดของความเป็นจังหวัดล าปาง 

  7.3 เอกลักษณแ หมายถึง สิ่งที่แสดงถึงความเป็นแบบเฉพาะบางสิ่งบางอยางของจังหวัดล าปาง 
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บทที่2 
ข้อมูลเพื่อการออกแบบท่ีเกี่ยวข้อง 

        ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดศึกษาคนควาขอมูลที่เกี่ยวของกับการการพัฒนาอัตลักษณแและ
ผลิตภัณฑแของที่ระลึกจังหวัดล าปางโดยจะศึกษาการออกแบบอัตลักษณแในปัจจุบันเพ่ือใชในการสงเสริม
การทองเที่ยวและประชาสัมพันธแในเรื่องของเอกลักษณแจังหวัดล าปางในรูปแบบผลิตภัณฑแของที่ระลึกโดย
รายละเอียดของขอมูลที่เกี่ยวของที่ไดท าการศึกษามีดังตอไปนี้ 
                     2.1 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ 
                              2.1.1 ที่มาในการออกแบบสัญลักษณแ 
                              2.1.2 ขั้นการออกแบบ (Design) 
                              2.1.3 ขั้นการน าเสนอสัญลักษณแ 
                              2.1.4 ขั้นการน าสัญลักษณแไปใชประโยชนแ 
                      2.2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบของที่ระลึก 
                             2.2.1 ความเป็นมา  
                             2.2.2 ความหมายของที่ระลึก       
                            2.2.3 ประเภทของ "ของที่ระลึก" 
                             2.2.4 วัสดุและรูปแบบของที่ระลึกในทองถิ่น 
                       2.3 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดล าปาง  
                             2.3.1 ความเป็นมาของเมืองล าปาง 
                             2.3.2 เอกลักษณแของจังหวัดล าปาง 
  2.1 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ 
               อัตลักษณ์นั้นมาจาก อัต+ลักษณแ หมายถึง การแสดงออกใหเห็นถึงภาพลักษณแ(Image) ของ
องคแกรนั้น โดยอาศัยองคแประกอบกราฟิกหรืออาจกลาวใหเขาใจงายๆก็คือ หมายถึงการสื่อสาร
ภาพลักษณแขององคแกรอยางเป็นระบบและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนเพื่อสรางความเป็นอัตลักษณแและความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรวมทั้งสรางความเขาใจอันดีใหเกิดแกองคแกรเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอยางยิ่งตอ
องคแกรโดยเฉพาะในโลกที่มีการแขงขันกันอยางมากเชนปัจจุบัน ค าวา “Corporate Identity” นี้เดิมทีจะ
เป็นค าที่ใชเกี่ยวกับการวางระบบอัตลักษณแองคแกรเทานั้น แตในปัจจุบันการวางระบบเอกลักษณแองคแกร
มิไดใชเฉพาะองคแกรหรือบริษัทหางรานอีกตอไป แตมีการใชตอเนื่องไปถึงตราสินคาดวย เนื่องจากองคแบาง
แหงอาจใหความส าคัญกับตราสินคามากกวาชื่อขององคแกร จึงเป็นที่มาของการสรางระบบอัตลักษณแใหกับ
สินคาดงันั้นจึงพบวามีบางคนใชค าวา “Brand Identity” แทนค าวา “Corporate Identity” ใน
ความหมายของอัตลักษณแองคแกรเชนกัน 
           2.1.1 ที่มาในการออกแบบสัญลักษณแ 
สัญลักษณแท่ีมา ใชเป็นแนวความคิดในการออกแบบ สามารถแยกไดดังนี้ 
                     1. มาจากรูปเคารพ (Idol) หรือเป็นภาพในอุดมคติ (Ideal) 
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รูปเคารพอาจแบงได 2 ลักษณะ คือสัญลักษณแเนื่องในศาสนาพุทธ กับรูปสัญลักษณแเนื่องในศาสนา
พราหมณแ 
                     2. จากรูปทรงธรรมชาติ (Nature Form) 
มนุษยแคุนเคยกับธรรมชาติซึ่งเป็นสิ่งแวดลอม การก าหนดสัญลักษณแตั้งแตโบราณมักนิยมสัตวแที่มีพลังอยาง
สิงโตถือเป็นเจาปุา 
                     3. จากรูปทรงวัตถุสิ่งของ (Material Form) 
การ น าเอารูปทรงของสิ่งที่มนุษยแสรางขึ้น เชน โต฿ะ เกาอ้ี ยานพาหนะ อาคาร  สิ่งของเครื่องใช สินคา มา
เป็นรูปทรงพ้ืนฐานในการออกแบบ โดยการลดตัดทอนจากรูปทรงที่มนุษยแสรางสรรคแไว แลวมาสรางสรรคแ
ขึ้นใหมในเชิงกราฟิก 
                     4. จากรูปเรขาคณิต 
รูป เรขาคณิต มีความเรียบงายและลงตัวอยูแลว เพียงใชศิลปะในการจัดองคแประกอบ การน าเอารูปราง
พ้ืนฐานงายๆ เชน สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม  หกเหลี่ยม วงกลม 2 มิติ และ 3 มิติ มาใช ในการ
ออกแบบผสมผสานซอนทับกัน 
                     5. จากตัวอักษร (Lettering Form) 
การ น าเอาตัวอักษรยอหรือชื่อเต็มของบริษัทหรือชื่อทางการคาของสินคา ไมวาจะเป็นภาษาใด มา
ออกแบบใหมีลักษณะเฉพาะในตัวเอง วิธีการนี้พบมากในปัจจุบัน 
                     6. รูปอิสระ (Free Form) และรูปนามธรรม (Abstract Form) 
การออกแบบจากรูปลักษณะที่สรางสรรคแขึ้นมาจากจินตนาการอุดมการณแของบริษัทแนวความคิดเพ่ือสื่อ
ความหมาย ความรูสึกอารมณแแตจะมีความหมายโดยทางออมและมักจะใชรูปเรขาคณิตและเสนลักษณะ
ตางๆ มาใชในการออกแบบเพ่ือสื่อความหมายที่เป็นนามธรรม 
                    7. การ ใชรูปรางและรูปทรงหลายแบบรวมกัน  บางครั้งการออกแบบตองการความหมา
มาก  จึงตองใชรูปรางรูปทรงหลายอยางเป็นที่มาในการออกแบบ  ใชรูปสัตวแรวมกับตัวอักษร  ใชรูปคน
ผสมกับรูปนามธรรม ใชรูปวัตถุผสมกับรูปเรขาคณิตและตัวอักษร 
  2.1.2 ขั้นการออกแบบ (Design) 
           นักออกแบบจะตองอาศัยประสบการณแและความคิดสรางสรรคแ  ออกแบบรางเล็กๆ  เป็นการ
ออกแบบแนวความคิดแลวท าการออกแบบราง (Sketch) หลายๆ แบบ แลวน าเสนอบริษัทหรือลูกคา ( 
บางงานในชั้นนี้ลูกคาและนักออกแบบอาจตัดสินใจเอง ) ประเมินผลงานแกไขปรับปรุงแลวจึงน าแบบที่ได
ไปผลิตเป็นผลงาน  
                   1. การใชตารางกริด (Grids) 
Grid หมายถึง  ตารางแบบตางๆ ที่ใชในการออกแบบ ซึ่งวิรุณ  ต้ังเจริญ (2531: น48)  แปลวา ตาราง 
พ้ืนที่  ตารางกริดถูกน ามาใชในการออกแบบหลายประเภท 
                  
               2. การเขียนแบบสัญลักษณแ สามารถเขียนได 2 แนวทาง คือ 
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                      - แนวทางที่เขียนแบบโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรแ  ซึ่งมีโปรแกรมกราฟิกหลายโปรแกรม
ดวยกัน 
                      - แนวการเขียนแบบสัญลักษณแโดยใชเครื่องมือเขียนแบบ มีข้ันตอนดังนี้ 
                      - รางตารางกริดดวยดินสอด าเกรด H-4H และไมฉาก สวนที่เป็นเสนตรงแนวนอนและ
แนวดิ่ง 
                      - รางภาพโครงสรางหลัก โดยจัดเขารูปเรขาคณิตสวนที่เป็นโครงสรางควรใชวงเวียน
หรือ ถามี ขนาดเล็กควรใชเทมเพลทชวย 
                      - แบงสวนและรางสวนที่เป็นรายละเอียดของสัญลักษณแ 
                      - ลงเสนหนักดวยดินสอHB เพ่ือแนวทางในการลงเสนดวยหมึกด า 
                      - เขียนเสนที่ตองการดวยปากกาเขียนแบบ เบอรแ 0.3 หรือ 0.5   
                      - ลงหมึกด าดวยปากกาเขียนแบบและใชพูกัน 
   การท าตนฉบับสี  มีวิธีการดังนี้ 
            การรางแลวระบายสีโปสเตอรแ 
            การตัดสติ๊กเกอรแจะไดแบบสัญลักษณแสีที่คมชัด 
            การพิมพแซิลสกรีนสี 
            การก าหนดสีโดยสั่งสีทางเครื่องคอมพิวเตอรแแลวสั่งพิมพแสีผานเครื่องพิมพแแบบอิงเจตสีหรือเร
เซอรแ ปริ้นสี การถายเอกสารสี 
              3. การเลือกใชตัวอักษรกับสัญลักษณแ 
                    รูปแบบ (Type Style)  ของ ตัวอักษรสัญลักษณแท่ีเป็นเครื่องหมายการคามักจะก าหนด
แบบตัวอักษรเฉพาะไมเปลี่ยนแปลง  เพ่ือความมาตรฐานและการจดจ าจากผูพบเห็นดังนั้น ตัวอักษรที่จะ
น าไปใชกับสัญลักษณแใดตองเลือกใชใหเขากับบุคลิกลักษณะของสัญลักษณแท่ีตองการลักษณะความ
แข็งแกรง ความออนหวาน  ความอิสระ  ความเป็นทางการ  และยังตองเลือกใหเขากับรูปแบบหรือสไตลแ
ของสัญลักษณแ 
             ขนาด (Size) และสัดสวน (Proportion) ของตัวอักษร ขนาดของตัวอักษรที่ใชในการ
ออกแบบสัญลักษณแควรจะเป็นขนาดใดข้ึนอยูกับสัญลักษณแและการน าไปใชตั้งแตขนาดเล็ก
คือ นามบัตร ขนาดกลาง คือ โฆษณา ขนาดใหญคือปูายโฆษณาและปูายหนารานเหลานี้ยังเกี่ยวของกับ
ผูชมหรือผู บริโภคดวย 
             การจัดวาง (Lay out)  ตัวอักษรกับสัญลักษณแ หมายถึง การออกแบบรางหรือการ
ออกแบบจัดวางตัวอักษรทั้งท่ีเป็นชื่อของสัญลักษณแและขอความยอยอ่ืนๆใหสัมพันธแใหสัมพันธแกับ
สัญลักษณแอยางเหมาะสมการจัดสัญลักษณแกับตัวอักษรแนวการจัดมีดังนี้ 
                      - แบบเสมอหนา  คือ  จัดใหดานซายเสมอกัน 
                      - แบบเสมอหลัง  คือ  จัดใหดานขวาเสมอกัน 
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                      - แบบกึ่งกลาง  คือ  ใหแตละบรรทัดออกไปทางซายขวาเทาๆ กัน 
                       - แบบเสมอหนาหลัง คือ  จัดใหดานซายและขวาตรงกัน 
 
 2.1.3 ขั้นการน าเสนอสัญลักษณแ แบบสัญลักษณแที่จะตองมีในการน าเสนอ คือ 
           1. ขอมูลเบื้องตนกอนเป็นสัญลักษณแ ประกอบดวย 
                  1.1 แบบรายงานการวิเคราะหแ วิจัย ขอมูลของบริษัท และขอมูลของคูแขง 
                  1.2 สรุปแนวความคิด (Concept) 
                  1.3 แบบราง (Sketch) 
           
                 2. แบบสัญลักษณแ ประกอบดวย 
                  2.1 แบบสัญลักษณแขาวด าที่คมชัด ขนาดใหญประมาณ 3 นิ้ว - 8 นิ้ว 
                  2.2 แบบสัญลักษณแที่มีรูปแบบขนาดเทากับขอ2.1 แตเป็นภาพสีเหมือนที่จะ
น าไปใชจริง 
                             2.3 แบบสัญลักษณแขาวด าแบบเดียวกับขอ 2.1 แคยอเล็กขนาดโดยประมาณ 
½ นิ้ว – 1 นิ้ว - 2 นิ้ว   
           3. แบบแสดงการน าสัญลักษณแไปใชในกิจกรรมตางๆของหนวยงานหรือสินคานั้นๆ 
           4. หุนจ าลองแสดงการน าไปใชในขอ 3 แตท าจ าลองเหมือนจริง เป็น 3 มิติ เชน ปูายชื่อ
ราน 
           5. ขอมูล 
                               5.1 ค าอธิบายแนวความคิดและความหมายของสัญลักษณแตลอดจนหลักการ
ทางการออกแบบที่น ามาใช 
                            5.2 ชื่อบริษัทผูออกแบบ ชื่อนักออกแบบ ชื่อควบคุม สถานที่ติดตอ ฯลฯ 
                 6. ผลงานการออกแบบ  
             7.  เทคนิคการน าเสนอแบบบรรยายตอลูกคา ควรศึกษาเทคนิค ดังนี้ 
             - รูและเขาใจแนวความคิด 
             - รูจักเทคนิคสรางความเป็นกันเอง 
                       - สรางทางเลือกที่มีอยูในผลงานหลายๆแบบ และรูจักทางออกท่ี
ถูกตองรวมเหมาะสมกันกับลูกคา 
                      - เขาใจความแตกตางของบุคคล 
                       - รูจักอางอิงเหตุผลมากกวาความรูสึกชอบในแบบใดแบบหนึ่ง 
                       - รูจักกาลเทศะ ก าหนดชวงเวลาใหเหมาะสม 
            - ไมโนมนาวเชิงบังคับใหเลือกแบบใดแบบหนึ่ง 
            - รูจักการใชสื่อ โสตทัศนูปกรณแ 
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            - รูจักควบคุมอารมณแ ไมเครียด 
 

                          7.1 มีเทคนิคการพูดชัด สั้นกะทัดรัดไดใจความ 
                          7.2 สรุป และตรวจสอบแนวคิด 
             8. การน าเสนอสัญลักษณแ ตอผูบริโภค   
     การน าเสนอสัญลักษณแ เพ่ือเนนใหเห็นวาที่มาของการออกแบบหรือการน าสัญลักษณแไปใชในเชิง
โฆษณาอาจใชเทคนิคศิลปะมาชวยใหเกิดความตื่นเตน นาสนใจ 
 
 2.1.4 ขั้นการน าสัญลักษณแไปใชประโยชนแ 
          1. ความสัมพันธแกันเป็นชุด (Corporated) 
                        สัญลักษณแท่ีมีความสัมพันธแกันควรท าใหเหมือนกันเป็นชุดเดียวกัน 
            2. การน าสัญลักษณแไปใชในสื่อตางๆ 
                      2.1 การน าไปใชในในการโฆษณาประชาสัมพันธแในสื่อตางๆ 
                      2.2 น าไปใชในสิ่งพิมพแตางๆ ของบริษัท  แบบฟอรแมกระดาษเอกสารสิทธิ์ของ
องคแกร(Stationery) 
                                2.3 การน าไปตกแตงส านักงานและเป็นปูายชื่อ บอกสถานที่ 
                                2.4 น าไปใชบนบรรจุภัณฑแตองมีสัญลักษณแของเจาของสินคาเพ่ือเพ่ิมความ
นาเชื่อถือ 
                      2.5 น าไปใชบนผลิตภัณฑแของที่ระลึกหรือผลิตภัณฑแเบ็ดเตล็ดอ่ืน สามารถน า
สัญลักษณแไปใช เป็นสื่อโฆษณาทางออมและท าของช ารวยแจกแถม  สุมิตรา ศรีวิบูลยแ (2547 น.14) 
 
2.2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบของที่ระลึก 
            ในปัจจุบันการออกแบบสรางสรรคแของที่ระลึกเป็นงานศิลปะที่เป็นลักษณะประยุกตแหรือที่
เรียกวา “ประยุกตแศิลป” หรือ “ศิลปะประยุกตแ” มิใชเป็นการสรางงาน “วิจิตรศิลป” ทั้งนี้เนื่องจากงาน
วิจิตรศิลปถือวาเป็นศิลปะบริสุทธิ์เป็นงานสรางสรรคแที่มนุษยแแสดงออกมาเพ่ือความงาม ความประณีต
ละเอียดออน อันกอใหเกิดอารมณแ ความซาบซึ้ง สะเทือนใจและเกิดความประทับใจมีคาสูงสงตอจิตใจ
มนุษยแซึ่งผูสรางสรรคแผลงานศิลปะในลักษณะนี้จะถายทอดชีวิตจิตใจลงในผลงานปรากฏออกมาใน
ลักษณะพิเศษมีลักษณะเฉพาะตัวตอศิลปินแตละคนแตงานประยุกตแศิลปหรือศิลปะประยุกตแเป็นลักษณะ
ที่มนุษยแน าเอาวัสดุและเรื่องราวตางๆมาผสมกลมกลืนปรุงแตงดัดแปลงสรางสรรคแขึ้นใหมีคุณคาทางความ
งาม ทางการใชสอยใหเป็นประโยชนแแกชีวิตประจ าวันการสรางงานดานนี้จะตองค านึงถึงความตองการ
ของผูบริโภค กาลเวลา สมัยนิยม และองคแประกอบอื่นๆอีกหลายประการดังนั้นเรื่องราวของการออกแบบ
ของที่ระลึกจึงเป็นเรื่องที่เก่ียวกับวิธีการแนวทาง ความนึกคิด การจัดรวบรวม การล าดับ การเลือกและ
ความริเริ่มโดยมีวัตถุประสงคแของรูปแบบที่จะสรางอยูที่ประโยชนแใชสอยการตกแตงเป็นส าคัญและใหมี
รูปลักษณะของสิ่งที่จะสรางเป็นสื่อหรือสัญลักษณแที่นาสนใจ เขาใจงาย เราใจ มีความเหมาะสม กะทัดรัด 



15 
 

มีความเป็นระเบียบและมีความสวยงามเป็นส าคัญอยางไรก็ตามความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการออกแบบ
ของ      ที่ระลึกมักจะเปลี่ยนไปไดตามสมัยอาจเป็นเพราะอิทธิพลบางอยางที่เขามาเก่ียวของกับงาน
ออกแบบและวงการของที่ระลึกมากขึ้นก็ได เชน ความกาวหนาทางวิชาการ ความกาวหนาทางความนึก
คิดความตองการที่ไมมีวันสิ้นสุดของมนุษยแการแขงขันกันในสวนตัวบุคคลในตลาดสภาวะ ทางเศรษฐกิจ
สภาพของสังคมแบบใหมการคนพบวัสดุใหมทางการผลิตสภาพความจ าเป็นของการด ารงชีวิต ความ
ประหยัด วัฒนธรรม และอ่ืนๆ ตลอดรวมไปจนกระทั่งเหตุผลทางการเมืองสิ่งเหลานี้เป็นเรื่องของความ
ซับซอนของสังคมอันมีผลตอความคิดรวบยอดของบุคคลผูออกแบบไดทั้งสิ้น 
 
 2.2.1 ความเป็นมา   
      ความเป็นมาของของที่ระลึก มิไดมีหลักฐานใดๆ กลาวไวโดยตรง แตอาศัยพฤติกรรมของมนุษยแ ที่มี
การแลกเปลี่ยน แบงปัน สิ่งของตางๆ แกกันและกันสืบเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนาน ในยุคเริ่มแรกอาจ
เป็นการแลกเปลี่ยนแบงปันสิ่งที่จ าเป็นตอการด ารงชีพ ไดแก อาหาร เครื่องนุงหม หรือเครื่องมือในการ
ประกอบอาชีพ เพื่อใหผูรับเกิด “การระลึกและนึกถึงและคิดถึง ” ซึ่งอาจกลาวไดวา “ของที่ระลึกนั้นมี
การมอบแกกันมานับแตมนุษยแเกิดมาในโลกแลว” ในปัจจุบันมีการมอบของที่ระลึกใหแกกันและกัน เพ่ือ
เป็นเกียรติในวาระและโอกาสตางๆ แม้ว่าของที่ระลึกบางอย่างอาจไม่มีราคา แต่มีคุณค่าทางจิตใจที่
ผู้ให้มีต่อผู้รับ  ของที่ระลึกอาจนับเป็น “วัตถุแหงความยินดี” ที่ผูให ใหดวยความรัก เคารพ ศรัทธา และ
ความคิดถึงตอผูรับ ของที่ระลึกมีอิทธิพลตอความรูสึกของมนุษยแสงผานความรูสึกดี ๆ ใหแกกันในปัจจุบัน
สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป สิ่งของที่ระลึก สิ่งของที่มนุษยแท าขึ้นเพ่ือใหหรือแจกจายเป็นของที่ระลึกได
กลายมาเป็นการผลิตสินคาที่ระลึกเพ่ือการจ าหนายมีการพัฒนารูปแบบและคุณภาพของสินคาเพ่ิมขึ้น
เรื่อยๆ เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค  
  2.2.2 ความหมายของที่ระลึก       
        ความหมายของ “ของที่ระลึก” ตามค าจ ากัดความในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน     ปี 
พ.ศ. 2542 ไดแยกความหมายของค าวา “ของ” ซึ่งหมายถึงสิ่งตางๆที่ใชส าหรับน าหนานามท่ีเป็น ผู
ครอบครอง สวนค าวา“ระลึก” หมายถึง คิดถึง นึกถึง เรื่องราวในอดีตได เชน ระลึกถึงความหลังเป็นตน 
ดังนั้น ค าวาของที่ระลึกอาจหมายถึง สิ่งที่ท าใหเกิดความนึกถึงและคิดถึงนอกจากนี้ยังมีความหมายและ
ค าจ ากัดความที่มีลักษณะใกลเคียงหรือคลายคลึงกันอีก ตัวอยาง เชน ของที่ระลึก อาจหมายถึง สิ่งที่
น ามาใชเป็นแรงจูงใจกระตุนใหเกิดความคิดถึงนึกถึงเรื่องราวที่เก่ียวของ (ประเสริฐ ศิลรัตนา,2531. น.
6)  ของที่ระลึก อาจหมายถึง สื่อที่ใชหวังผลทางดานความทรงจ าในสิ่งที่ผานมาในอดีต กลับมากระจางชัด
ในปัจจุบันของที่ระลึก อาจหมายถึง สัญลักษณแแทนบุคคล เหตุการณแ เรื่องราวตางๆที่เกิดขึ้นในอดีต เพ่ือ
กระตุนเตือนหรือใหนึกถึงอยูเสมอของที่ระลึก หมายถึง สิ่งของที่ท าใหคิดถึงสถานที่ท่ีเคยไปสะทอนใหเห็น
เอกลักษณแและประเพณีบางอยาง "ของที่ระลึก" อาจมีชื่อเรียกท่ีแตกตางกันไปตามแตโอกาสนั้นๆ เชน ถ้า
มอบใหเ้นื่องในวันเกิด วันแต่งงาน วันปีใหม่ เรียกว่า “ของขวัญ” ถ้ามอบให้ผู้ท่ีรักและนับถือเรียกว่า 
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“ของก านัล” และถ้าให้เพื่อเป็นการตอบแทน เชน งานศพ เรียกวา  “ของช าร่วย” หรือ “ของแถม
พก” เหลานี้เป็นตน  แมวาจะเรียก 
ชื่อวาอยางไรก็ตาม มีวัตถุประสงคแการใหที่แตกตางกัน แตในความหมายที่แทจริงก็คือการกระตุนเตือนให
เกิดความทรงจ าซึ่งอยูในขอบขาย “ของที่ระลึก”นั่นเอง ของที่ระลึกซึ่งท าออกมาในรูแบบตางๆ เชน ของ
บริโภค ของใช เครื่องประดับ ฯลฯ มีความเก่ียวของกับวัสดุ เทคนิควิธีท า จุดมุงหมายในการผลิตและการ
น าไปใช ตลอดจนอิทธิพลอ่ืนๆ เชน ความเชื่อ ศาสนา การเมือง วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม ท าใหของ
ที่ระลึกมีรูปแบบที่แตกตางกันออกไป การจัดประเภทของที่ระลึกสามารถจัดไดโดยยึดหลัก
ตอไปนี้ ลักษณะส าคัญสินค้าของที่ระลึก  การที่คนจะเลือกสินคาสิ่งใด สิ่งใดนั้นจะตองเป็นที่ถูกใจและมี
ความนาสนใจ ชวนใหอยากซื้อ สินคาของที่ระลึกที่นาสนใจควรมีลักษณะ ดังนี้ (ชยาภรณแ ชื่นรุงโรจนแ
,2537. น.4) 
  1. เป็นสินคาที่เป็นเอกลักษณแของทองถิ่นเมื่อมีผูกลาวถึงของที่ระลึกประเภทนี้แลวทุก
คนตองรูจักแหลงที่มาของสิ่งนั้นได ซึ่งถือวาเป็นเอกลักษณแที่เกิดมาจากประวัติความเป็นมาของทองถิ่น
นั้นๆ 
   2. เป็นสินคาหายาก  ของที่ระลึกประเภทนี้มักจะเป็นสิ่งของที่นักทองเที่ยวซื้อ และเป็น
สิ่งที่เป็นของแท และราคาถูกกวาที่อ่ืน 
           3. ราคาถูก เมื่อน าไปเทียบกับสิ่งของประเภทเดียวกัน ที่วางจ าหนายตามแหลง
ทองเที่ยวตางๆ ซึ่งอาจเป็นสิ่งของเครื่องใชทั่วไป เชน เสื้อผา เครื่องประดับ เครื่องหนัง เป็นตน 
           4. มีความดึงดูดใจจากการออกแบบ ลวดลาย ความประณีต สีสัน ความนาสนใจ ความมี
ประโยชนแใชสอย เชน ตุ฿กตา สมุนไพร เป็นตน 
           5. หาไดงาย สะดวก มีวางขายตามจุดตางๆ อยางเหมาะสม 
           6. ขนาด รูปราง และน้ าหนักที่ไมเป็นอุปสรรคตอการขนสง สินคาของที่ระลึกท่ีมี
จุดออน จะตองหาทางแกไข เชน มีบรรจุภัณฑแที่มีประสิทธิภาพ หรือออกแบบใหสามารถแยกชิ้นได เพ่ือ
น าไปประกอบใหมในภายหลัง เป็นตน 
           7. ใชแรงงานในทองถิ่นโดยการแปรรูปสินคาของที่ระลึกใหเกิดมูลคาเพ่ิมโดยใชแรงงาน
ในทองถิ่นนั้นๆ 
           8. มีการแสดงขั้นตอนการผลิต เพื่อใหผูบริโภคมีโอกาสทดลองท าเพ่ือที่จะสรางความ
ประทับใจใหเห็นคุณคาของสินคานั้น เชนการทอผา การวาดลายรม เป็นตน 
            9. มีฉลากบอกสวนประกอบหรือสวนผสม บอกท่ีมาของสินคานั้นวาท ามาจากอะไร 
วิธีการใช การดูแลรักษา และมีขอควรระวังอยางไร เหลานี้เป็นตน 
          ของที่ระลึก (Souvenir) หมายถึง สิ่งตางๆที่เก็บรักษาไวหรือใชเป็นเครื่องเตือนความจ าเกี่ยวกับ
เรื่องราว หรือเหตุการณแหรือเหตุการณแตางๆ 
 ของที่ระลึก หมายถึง สิ่งตางๆที่น ามาใชเป็นตัวจูงใจใหเกิดการคิดถึงหรือนึกถึงเรื่องราวที่ได
เกี่ยวของ 
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 ของที่ระลึก หมายถึง สิ่งที่ใชเป็นสื่อเพ่ือหวังผลทางดานความทรงจ าใหสิ่งที่ผานมาในอดีตกลับ
กระจางขึ้นในปัจจุบัน 
 ของที่ระลึก หมายถึง สัญลักษณแแทนบุคคลเรื่องราวฯลฯ ที่ไดรับการออกแบบสรางสรรคแข้ึน เพ่ือ
กระตุนหรือเนนย้ าความทรงจ าใหคิดถึงหรือนึกถึงอยูเสนอในบุคคลเหตุการณแหรือเรื่องราว ฯลฯ นั้น 
 ของที่ระลึก หมายถึง สิ่งของที่ท าใหคิดถึงสถานที่ที่เคยไปสะทอนใหเห็นเอกลักษณแและประเพณี
บางอยาง 
 ของที่ระลึกนี้มีชื่อเรียกแตกตางออกไปอีกตามโอกาสอีก เชน "ของช ารวย" หมายถึง ของตอบ
แทนผูมาชวยงาน เชน งานแตงงาน งานศพ "ของก านัล" หมายถึง สิ่งของที่น าไปใหแกผูที่รักและนับถือ 
และ "ของขวัญ" หมายถึง สิ่งของที่ใหกันเพ่ืออัธยาศัยไมตรี 
 

 
ภาพที่ 1 ภาพตัวอยางของที่ระลึกพวกกุญแจชะออม ( ที่มา : fonsatun.blogspot.com/) 

  2.2.3 ประเภทของ "ของที่ระลึก" 
ของที่ระลึกซึ่งท าออกมาในรูปแบบตางๆ เชน ของบริโภค ของใช เครื่องประดับ ฯลฯ มีความเก่ียวของกับ
วัสดุ เทคนิควิธีท า จุดมุงหมายในการผลิตและการน าไปใช ตลอดจนอิทธิพลอื่นๆ เชน ความเชื่อ ศาสนา 
การเมือง วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม ท าใหของที่ระลึกมีรูปแบบที่แตกตางกันออกไป การจัดประเภท
ของที่ระลึกสามารถจัดไดโดยยึดหลักตอไปนี้ 
 1. การจัดประเภทตามรูปแบบของที่ระลึก 
การจัดประเภทของที่ระลึกสามารถจัดตามรูปแบบที่ปรากฏไดดังนี้ 
ของที่ระลึกที่ผลิตขึ้นตามแบบประเพณีนิยม คือ ของที่ระลึกที่ผลิตขึ้นโดยสืบทอดรูปแบบตอกันมาจาก
บรรพบุรุษ โดยในอดีตนั้นสรางขึ้นเพ่ือประโยชนแใชสอยเป็นหลัก เมื่อสภาวะความเป็นอยูเปลี่ยนแปลง 
จุดมุงหมายของการใชสิ่งนั้น จึงอาจเปลี่ยนแปลงไปเป็นของที่ระลึกแกนักทองเที่ยวได เชน ผลิตภัณฑแ
พ้ืนบานตางๆ เป็นตน 
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ภาพที่ 2 ภาพตัวอยางของที่ระลึกแบบประเพณีนิยม : จานโชวแ 8 นิ้ว ลายประเพณีสงกรานตแ 

             1.2   ของที่ระลึกที่ผลิตขึ้นตามแบบสมัยนิยม เป็นของที่ระลึกที่ผลิตขึ้นตามความนิยม
ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องราวใด เรื่องราวหนึ่งในชั่วระยะเวลาหนึ่ง จากนั้นก็เสื่อมความนิยมไปพรอมกับ
รูปแบบใหมเขามาแทนที่ 
 

 
ภาพที่ 3  ตุ฿กตา'มาสคอตชาง' น าโชคฟีฟุาฟุตซอลเวิลดแคัพ 2012 

( ที่มา www.thairath.co.th/content/301511 ) 
        2. การจัดประเภทตามวัสดุที่ใชผลิต 
       การจัดแบงของที่ระลึกตามวัสดุที่ใชผลิตสามารถแบงได 3 ประเภท ซึ่งอาจจะผลิตโดยใชวัสดุ
ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือใชผสมกัน รายละเอียดมีดังนี้ 
             2.1 ของที่ระลึกที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ เป็นของที่ระลึกที่น าเอาวัสดุธรรมชาติมาเสริม 
เติม แตง ประกอบตอ ดัดแปลง เป็นเครื่องใชไมสอย เครื่องประดับหรือวัตถุทางศิลปะซ่ึงบางอยางยังคง
รูปแบบตารมตนแบบของ ธรรมชาติเดิมหรือตอเติมบาง เชน ของที่ระลึกที่ผลิตจากเปลือกหอย ดอกไม
แหง น้ าเตาและกะลามะพราว เป็นตน นอกจากนี้ยังน าเอาวัสดุธรรมชาติมาสรางสรรคแเป็นของที่ระลึก
รูปแบบใหมขึ้น 
              2.2  ของที่ระลึกที่ผลิตจากวัสดุสังเคราะหแ เป็นการน าเอาวัสดุสังเคราะหแมาใชในการ
ผลิตของที่ระลึก ซึ่งคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุแตละชนิดนั้นมีความแตกตางกัน เชน แกวมีความใส
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เป็นประกายทองมีความสุกปลั่ง พลาสติกมีสีสันสวยสด เป็นตน จากคุณสมบัติของวัสดุและกรรมวิธีในการ
ผลิตที่แตกตางกันจึงท าใหเกิดของที่ ระลึกรูปแบบตางๆ มากมาย เชน เครื่องแกว เครื่องทอง ผลิตภัณฑแ
โลหะและผลิตภัณฑแพลาสติก เป็นตน 
               2.3 ของที่ระลึกที่ผลิตจากเศษวัสดุ เป็นการน าวัสดธรรมชาติหรือวัสดุสังเคราะหแที่เหลือ
ใชแลวมาประดิษฐแเป็น สิ่งของตางๆ ซึ่งสวนมากมักจะใชเป็นของที่ระลึกเพ่ือประโยชนแในทางประดับ
ตกแตง 

 
ภาพที่ 4 รูปของที่ระลึกที่ผลิตจากเศษวัสดุ 

( ที่มา : www.plakard.com/id-4de7728ee216a75f670001d7.html) 
 3. การจัดประเภทตามประโยชนแใชสอย 
การจัดแบงของที่ระลึกตามประโยชนแใชสอยนี้จัดแบงตามจุดประสงคแของการน าไปใชวาใชในลักษณะใด 
แบงได 3 ประเภท คือ 
        3.1 ของที่ระลึกประเภทของบริโภค หมายถึง ของที่ระลึกประเภทอาหาร แตเดิมนั้นคง
เป็นเพียงการแบงปันอาหารกันในลักษณะที่คงเป็นธรรมชาติอยู เชน ผลไม เนื้อสัตวแ เป็นตน ปัจจุบันมีการ
ปรุงแตงอาหารทั้งในดานรูปแบบและรสชาติ รวมถึงการจัดใสภาชนะและหีบหอที่สวยงามเป็นที่ตองการ
ของผูบริโภค  ฉะนั้นอาหารไมเป็นเพียงใชบริโภคโดยตรง หากยังใชแลกเปลี่ยนซื้อขายหรือมอบใหแกกัน
ในโอกาสตางๆอีกดวย เชน ขนมลูกชุบ ขนมเทียนเสวย ขิงดอง กระเทียมดอง เป็นตน ดวยเหตุที่อาหาร
เป็นสิ่งที่ไมสามารถเก็บไวไดนาน อาหารจึงมักไมคอยไดรับการยอมรับวาเป็นของที่ระลึกเหมือนกับวัตถุ
อยาง อ่ืน 
         3.2 ของที่ระลึกประเภทของอุปโภค ไดแก ของที่ระลึกประเภทเครื่องใชตางๆ เป็นสิ่งที่
ผลิตขึ้นเพ่ือตอบสนองตอความตองการทางดานรางกายเป็นสวนใหญ ของที่ระลึกประเภทนี้ ไดแก 
ผลิตภัณฑแพ้ืนบานตางๆ  โคมไฟ  เชิงเทียน  ตะเกียง  เป็นตน 
         3.3 ของที่ระลึกประเภทของตกแตง เป็นของที่ระลึกที่ผลิตขึ้นเพื่อตอบสนองตอความ
ตองการทางดานจิตใจ ไดแก เครื่องประดับรางกายและอาคารสถานที่ตางๆ  เป็นตน          
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ภาพที่ 5 ตัวอยางของที่ระลึกประเภทตามประโยชนแใชสอย 

( ที่มา : jimerasotravel.info ) 
 
      4 . การจัดประเภทตามจุดประสงคแของผลิต 
ของที่ระลึกอาจแบงไดตามจุดประสงคแเฉพาะในการผลิต เชน ผลิตขึ้นเพ่ือระลึกถึงบุคคล  งาน  เหตุการณแ
และสถานที่ตางๆ  ดังนี้ 
         4.1 ของที่ระลึกที่ผลิตขึ้นเฉพาะบุคคล ไดแก ของที่ระลึกที่จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นเกียรติแก
บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือเพ่ือ จ าหนายจายแจกใหกับบุคคลอ่ืน  เพ่ือเตือนใจใหระลึกถึงบุคคลนั้น รูปแบบ
ของที่ระลึกประเภทนี้  ไดแก  รูป  โล  เหรียญ  ถวย  ธง  ฯลฯ 
         4.2 ของที่ระลึกผลิตขึ้นเฉพาะงาน เป็นการผลิตขึ้นเพ่ือแจก แลก ซื้อขายเฉพาะงานใด
งานหนึ่ง เชน  งานแสดงสินคา  งานแตงงาน  งานศพ  งานฉลองมงคลสมรส งานศิษยแเกา ฯลฯ 
        4.3 ของที่ระลึกที่ผลิตขึ้นเฉพาะเหตุการณแ  หมายถึง ของที่ระลึกท่ีผลิตขึ้นเพ่ือระลึกถึง
เหตุการณแตางๆ  อาจเป็นเหตุการณแที่ดี  ที่รายแรง  หรือเป็นเหตุการณแในประวัติศาสตรแ  ของที่ระลึก
ประเภทนี้อาจผลิตในรูปของวัตถุ  รูปจ าลอง  สัญลักษณแแทน  ฯลฯ 
         4.4 ของที่ระลึกที่ผลิตขึ้นเฉพาะที่ หมายถึงของที่ระลึกที่ผลิตขึ้นเพ่ือระลึกถึงสถานที่ใด
สถานที่หนึ่ง อาจแสดงใหเห็นรูปแบบเฉพาะของทองถิ่นโดยใชวัสดุและเทคนิควิธีที่สืบทอดกัน มาใน
ทองถิ่นนั้นหรือน าเอารูปแบบของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง รูปแบบของบุคคลหนึ่งหรือเหตุการณแใดเหตุการณแหนึ่งที่มี
เฉพาะในทองถิ่น นั้น  เมื่อน าเอารูปแบบนั้นมาผลิตเป็นของที่ระลึกก็จะชวยใหระลึกถึงสถานที่แหง นั้นได    

 
ภาพที่ 6 ตัวอยางของที่ระลึกประเภทคริสตัลตามจุดประสงคแของผลิต : ของที่ระลึกไทย ที่เปิดฝาขวด รูป

เรือสุพรรณหงสแ ตัวเล็ก 
( ที่มา : www.ของที่ระลึกไทย.com/ ) 
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       2.2.4 วัสดุและรูปแบบของที่ระลึกในทองถิ่น 
วัสดุที่ใชในการผลิตของที่ระลึกในทองถิ่นจากการส ารวจในจังหวัดล าปาง  ล าพูน  และเชียงใหม  พบวามี
หลายประเภท  ที่ส าคัญมีดังนี้ 
           1. ไม  เป็นวัสดุที่ใชในการผลิตสินคาของที่ระลึกท่ีนิยมแพรหลาย  ไมที่น ามาแกะสลัก
กันไดแก  ไมสัก  ไมชิงชัน  ไมโมกมัน  ไมฉ าฉา  ฯลฯ  ปัจจุบันใชไมฉ าฉาเป็นสวนใหญเพราะเป็นไม
เนื้อออน  งายตอการแกะสลัก  และราคาถูกกวาแตลายไมไมสวยเหมือนไมชนิดอ่ืน งานแกะสลักมี
รูปลักษณะตางๆ มากมาย เชน เครื่องเรือน  ภาพแกะสลัก  กรอบรูป  ภาชนะ รูปสัตวแ  รูปคน  รูป
ดอกไม  ฯลฯ  สวนไมชนิดอื่นนอกเหนือจากไมที่ใชแกะสลักแลวที่นิยมน ามาประดิษฐแเป็นของ ที่ระลึก
เชนกัน  ไดแก  ไมไผ  ซึ่งอาจน ามาใชในรูปแบบตางๆ เชน การประกอบแขนงไมไผเป็นอาคาร 
เล็กๆ  โมบาย  การท าเครื่องเขิน  ฯลฯ แตที่ท ากันแพรหลายมากคือ  เครื่องจักสาน  ไดแก  เป็นรูป
เครื่องใชในบาน เชน พัด  กระบุง  กระจาด  กระติบ  เขง  ฯลฯ  เครื่องมือตางๆ เชน 
ลอบ  ไซ  ของ  สวนที่เป็นของเบ็ดเตล็ดทั่วไป  ไดแก  กระเปาถือ  หมวก  ของเลน  ของประดับ  เป็น
ตน  สวนไมชนิดอื่นที่น ามาใชในการจักสานไดแก  แหยง  หวาย เป็นตน 
            2. ผักตบชวา เป็นพืชน้ าขึ้นอยูตามแมน้ าล าคลองและหวยหนองคลองบึงทั่วไป เป็นพืชที่
มีความเจริญเติบโตและขยายพันธแไดรวดเร็วจนกลายเป็นวัชพืช ท าใหเกิดน้ าเสียและการไหลเวียนของน้ า
ไมสะดวก แตดวยคุณสมบัติของผักตบชวาที่มีความเหนียวและทนทาน จึงมีผูคิดน าเอามาท าประโยชนแ
โดยน ามาตากแหงแลวน าเขาเครื่องรีดและน าไปถัก หรือสานเป็นหมวก  กระเปา  ตะกรา  กระจาด  แผน
รองแกว  เป็นตน  

 
ภาพที่ 7 ตัวอยางผลิตภัณฑแงานสานประเภทผักตบชวา ( ที่มา : www.souvenir.co.th) 

            3. ผาและเสนใย  เป็นวัสดุที่นิยมผลิตเป็นของที่ระลึกท่ีแพรหลายอีกประเภท
หนึ่ง  เชน  ผาไหม  ผาฝูาย ในรูปของเครื่องนุงหม ของใช ของประดับตางๆ มีการตกแตงสีและลวดลาย
บนพื้นผาแบบตางๆ เชน  การทอลวดลาย  การยอมบาติก  การยอมมอฮอม  การปักลาย  การ
พิมพแ  ซิลคแสกรีน  ฯลฯ 
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ภาพที่ 8 ตัวอยางผลิตภัณฑแงานเสนใยผา ( ที่มา : www.photoontour9.com/) ภาพที่ 9 ตัวอยางผลิตภัณฑแกลองเสนใยผา ( ที่มา : www.photoontour9.com/ ) 

          4. ดิน  ผลิตภัณฑแที่ท าจากดิน  ไดแก เครื่องปั้นดินเผามีทั้งเครื่องปั้นดินเผาแบบ 
Earthen  Ware เป็นเครื่องดินเผาที่เผาในอุณหภูมิต่ า ลักษณะเครื่องปั้นดินเผามีเนื้อหยาบ มีสีเทาออน 
น้ าตาลออน เหลืองออน เคาะมีเสียงทึบไมกังวาน เชน ภาชนะ ของประดับ ของใชตางๆ ที่เผาโดยวิธีการ
เผาแบบกลางแจง เป็นตน นอกจากนี้ยังมีเครื่องปั้นดินเผาประเภท Ston Ware ซึ่งเผาในอุณหภูมิสูง 
(1190   ซ – 1390   ซ) มีเนื้อแนนหยาบและแข็งแกรงมาก สวนอีกประเภทหนึ่งที่ท ากันแพรหลายทั้งใน
รูปแบบของภาชนะและของประดับตางๆ คือ เครื่องปั้นดินเผาประเภท Porcelain Ware เป็น
เครื่องปั้นดินเผาที่ใชดินสีขาวและสวนผสมอื่นๆ เผาในอุณหภูมิ 1250  ขึ้นไปจะไดเครื่องปั้นดินเผาที่มีเนื้อ
ละเอียด ลักษณะคลายแกวมีความแข็งแกรงมาก น้ าและของเหลวไมสามารถซึมได 
 

 
ภาพที่ 10 ตัวอยางผลิตภัณฑแของที่เครื่องปั้นดินเผา ( ที่มา : www.bloggang.com/) 

          5. ตนปอสา ใชท ากระดาษโดยใชเยื่อเปลือกของตนสามารถท าตามกระบวนการการท า
กระดาษ นิยมเอาไปท ารม ของใชและของประดับอื่นๆ เชน กระเชา  ถาด  ตุ฿กตา  กระดาษ  หอ
ของขวัญ  ดอกไมประดิษฐแ  ภาพเขียน ฯลฯ ปัจจุบันของที่ระลึกจากกระดาษสาเป็นที่แพรหลาย
พอสมควรเพราะสามารถน ามา ประดิษฐแไดหลายรูปแบบ รวมทั้งสามารถระบาย  ยอมและพิมพแสีลวดลาย
บนเนื้อกระดาษได 
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ภาพที่ 11 ตัวอยางผลิตภัณฑแของที่ระลึกจากเปลือกตนไม : ไซบีเรียหัตถกรรมของที่ระลึกจากเปลือกตน

เบิรแช  
( ที่มา : thai.alibaba.com/) 

             วัสดุเหลานี้เป็นวัสดุธรรมชาติที่สามารถหาไดในทองถิ่นสามารถน ามาสราง สรรคแผลงานได
หลายรูปแบบ ตามแตผูออกแบบจะคิดประดิษฐแกันข้ึนมา ในการศึกษาใยวิชาออกแบบของที่ระลึก เนนถึง
การใชเศษวัสดุมาใชประโยชนแ จากวัสดุและรูปแบบของที่ระลึกในทองถิ่นที่กลาวมาแลวนั้น เราสามารถ
น าเอาวัสดุเหลือใชมาใชประโยชนแตอได เชน เศษไมที่เหลือจากการแกะสลัก  เสนใยจากการทอผา  เศษ
ดิน  เศษกระดาษสา  เป็นตน  ซึ่งแนวทางในการออกแบบของที่ระลึกจากเศษวัสดุเหลานี้จะไดกลาวใน
หนวยที่ 3 ตอไป 
   2.2.5 สรุปความหมายของที่ระลึก 
              สรุปไดดังนี้คือ ของที่ระลึก หมายถึง สิ่งของที่ท าใหระลึกและนึกถึงสิ่งๆหนึ่งไมวาจะเป็น
รูปแบบสภาพแวดลอมลักษณะโดยของที่ระลึกนี้ตองมีความเกี่ยวของกับสิ่งเหลานี้ 
  ประเภทของที่ระลึก 
              ของที่ระลึกซ่ึงท าออกมาในรูปแบบตางๆ เชน ของบริโภค ของใช เครื่องประดับ ฯลฯ มีความ
เกี่ยวของกับวัสดุ เทคนิควิธีท า จุดมุงหมายในการผลิตและการน าไปใช ตลอดจนอิทธิพลอ่ืนๆ เชน ความ
เชื่อ ศาสนา การเมือง วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม ท าใหของที่ระลึกมีรูปแบบที่แตกตางกันออกไปโดย
การจัดประเภทไดดังนี้ (จารุสิทธิ์  เครือจันทรแ, 2552. น.5) 
               1. การจัดประเภทตามรูปแบบของที่ระลึก  
               2. การจัดประเภทตามวัสดุที่ใชผลิต 
              3. การจัดประเภทตามประโยชนแใชสอย 
               4. การจัดประเภทตามจุดประสงคแของการผลิต 
 
2.3 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดล าปาง  
            เป็นจังหวัดที่ตั้งอยูในภาคเหนือตอนบน สภาพภูมิประเทศเป็นขุนเขาทอดยาวจากเหนือจรดใต
ตอนกลางของจังหวัดเป็นแองที่ราบลุมล าน้ าวังเป็นที่ตั้งของเวียงเล็กเวียงนอยทับซอนกันกวา 1,300 ปี
แลว หรือเกิดรวมยุครวมสมัยกับเมืองหริภุญไชย หรือจังหวัดล าพูนในยุคปัจจุบันจากสภาพภูมิประเทศ
ของจังหวัดประกอบกับเป็นเมืองเกาแกมารวม 1,300 ปี จึงท าใหจังหวัดล าปางเป็นจังหวัดที่มีแหลง
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ทองเที่ยวมากมายใหนักทองเที่ยวไดมาศึกษาหาความรูและมาพักผอนหยอนใจทั้งแหลงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติและแหลงทองเที่ยวทางดานโบราณสถานโบราณวัตถุ โดยแหลงทองเที่ยวทาง ธรรมชาติจะมีทั้ง
ปุาไมขอบเขตอุทยานแหงชาติแจซอนอุทยานแหงชาติดอยขุนตาลที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณแเป็นแหลงตน
น้ าล าธารที่ส าคัญที่รักษาระบบนิเวศวิทยาและหลอเลี้ยงชีวิตความเป็นอยูของชาวจังหวัดล าปาง มาตราบ
เทาทุกวันนี้  มีถ้ า น้ าตก น้ าพุรอนและขุนเขา ที่ยืนตระหงานรอให นักทองเที่ยวไดเขามาศึกษาและเยี่ยม
ชมในสวนของแหลงทองเที่ยว ทางดานโบราณสถาน และโบราณวัตถุจังหวัดล าปางมีหลายแหงซึ่ง
หลากหลาย โดยแตละแหงจะแสดง ถึงประวัติศาสตรแและความเป็นอยู ของชาวจังหวัด ล าปางในแตละยุค 
แตละสมัย ทั้งวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจน ศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอด กันมายาวนานจนถึง
ปัจจุบัน เชน วัดพระธาตุ ล าปางหลวง วัดไหลหิน และวัดที่มีการผสมผสานของศิลปะแบบลานนา กับ
สถาปัตยกรรม ของพมาจนไดชื่อวาเป็นดินแดนที่มีวัด และอาคารบานเรือน ตามแบบสถาปัตยกรรมพมา
มากที่สุดในประเทศไทย เป็นตน 
           นอกจากนี้จังหวัดล าปางยังคงความเป็นเอกลักษณแที่โดดเดนโดยน ารถมาเป็นพาหนะในการรับสง
ผูโดยสารมากวา 80 ปีแลวปัจจุบันยังคงใชเป็นพาหนะ ใหบริการน านักทองเที่ยวนั่งเยี่ยมชมสถานที่ส าคัญ
ของจังหวัดล าปางในบรรยากาศยอนยุคท่ีหลงเหลือมาตราบเทาทุกวันนี้  
 

   2.3.1 ความเป็นมาของเมืองล าปาง 
           ล าปางเป็นเมืองที่มีประวัติความเป็นมายาวนานหลายต านานที่กลาวอางถึงความเป็นมาของเมือง
ล าปาง อยางเชน ต านานเมือง ที่กลาวในหนังสือของวัดศรีลอมท่ีกลาวถึงต านานเมือง "กุกุฏนคร"เป็น
ภาษาบาลี แปลวา "ไกขาว" ต านานไดกลาววาในสมัยพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจาไดออกเผยแพรพระ
ธรรมแกมวลมนุษยแชาติพลบค่ าไดเสด็จมายังดอยหมนนอย เหนือฝั่งแมน้ าวัง ประทับอยูที่นั่น พออรุณรุง
พรอินทรแเกรงวา ประชาชนจะตื่นขึ้นมาบิณฑบาตรพระพุทธองคแไมทันจึงแปลงกายเป็นไกขาว ขันปลุกให
ประชาชน ตื่นขึ้นมาบิณฑบาตร กุกุฎนคร จึงเป็นที่มาของเมืองไกขาวและตอๆมา เจาเมืองผูครองเมือง
ล าปางจึงถือเอาไกขาว เป็นตราสัญลักษณแ ของเมืองล าปางมาตราบเทาทุกวันนี้ 
             อีกต านานไดกลาวถึงเมืองล าปางโบราณซึ่งอยูบริเวณของวัดพระธาตุล าปางหลวงโดยมีประวัติ
ความเป็นมา คือเมืองล าปางสมัย พุทธกาลซึ่งมีภาษาบาลีวา "ลัมภกัปปนคร" ไมมีประวัติผูสรางไวเวนแต
ระบุเจาถิ่นเดิมคือชาวลัวะไดอาศัยยังหมู บานชื่อล าปางหลวงซึ่งมีชื่อเป็นภาษาบาลีวาลัมภกาลีวัน หมูบาน
นี้อยูในพ้ืนที่อ าเภอเกาะคา ที่ตั้งของวัดพระธาตุล าปางหลวงปัจจุบัน 
             ต านานไดกลาวไววาสมัยพุทธกาล องคแสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสรู อนุตรสัมมสัมโพธิญาณได 25 
พรรษา ไดเสด็จมาประทับ ณ ดอยมอนนอย สมสวย ต าบลลัมภกาลีวัน (ต าบลล าปางหลวง) ณ วัดพระ
ธาตุล าปางหลวงขณะนั้นมีชาวลัวะคนหนึ่งชื่อ อายกอนเดินผานมาก็เกิดศรัทธาไดน ามะพราว และน้ าผึ้ง
บรรจุกระบอกไมปูาง (ไมไผ) คอน (หาบ) ดวยไมจาวมาถวายพระพุทธองคแเมื่อพระพุทธองคแฉันทแน้ าผึ้ง
แลวทรงพยากรณแวาการเบื้องหนาจะมีผูมาสรางบานแปงเมืองขึ้นที่แหงนี้และพระองคแประทานพระเกษา
ใหแกลัวะอายกอนก็ไดน าพระเกษามาบรรจุไวในผอบทองค าหนัก 8 กรัมอัญเชิญประดิษฐแในหลุมกวาง5 
วาลึก 7 ศอกและไดกอพระเจดียแรอบไวพระพุทธเจายังพยากรณแตอไปวาเมื่อพระองคแเขาสูปรินิพพานแลว
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เป็นเวลา 218 ปีจะมีพระอรหันตแ 2 องคแ คือพระกุมาระกัสปะเถระน าเอาอัฐิพระนราศขางขวาและพระ
เมฆิยเถระ น าเอาอัฐิล าคอขางหนามาบรรจุไวในพระเจดียแนี้อีก สวนลัวะอายกอนก็ไดน ามาไมขะจาวที่ใช
หาบของมาถวายพระองคแปักลงขางๆเจดียแที่กอไวซึ่งการตอมา ตนขะจาวก็เจริญงอกงามคูองคแพระเจดียแ
สืบมาจนทุกวันนี้ 
            ตามค าท านายของพระพุทธองคแ ณ ต าบลแหงหนึ่งก็ไดเจริญรุงเรือง มีผูคนมาสรางบานแปง
เมืองสืบมาหลายยุคหลายสมัยจนกระทั่งมาถึงสมัยกอนตนตระกูลเชื้อเจ็ดตน ผูครองเมืองทางเหนือไดมี
ประวัติศาสตรแและเหตุการณแของบานเมืองกอนที่จะ เกิดวีรบุรุษ  ผูกอบกูเมืองมาจากพมา เหตุการณแนี้ได
เกิดข้ึนระหวาง พ.ศ. 2272 ถึง 2275 หัวเมืองลานนาทั้งหมดตกอยูในอ านาจของพมาชาวเมืองเมืองระส่ า
ระสาย มีจรจลวุนวาย พมาสงผูปกครองมาดูแลหัวเมืองลานนาทั้งหมดอาทิเชียงใหม เชียงแสน เชียงราย 
แพร นาน ล าพูน 
สวนนครล าปาง อิทธิพลพมาผาเขามาแลวแตยังมิไดสงผูแทนมาปกครองหัวเมืองอ่ืนๆ ขณะนั้นกษัตริยแ
ผูปกครองเมือง คือ เจาลิ้นกานยังทรงพระเยาวแอยู ชาวนครล าปางจึงตั้งขุนนาง 4 คน เป็นผูส าเร็จราชการ
แทนเป็นการชั่วคราว คือ แสนหนังสือ แสนเทพ แสนบุญ เฮือนและจะเรนอย 
               ขณะนั้นมีพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นเจาอาวาสวัดนายางคแหรือนาหยาบ (ปัจจุบันอยูในเขตอ าเภอ
แมทะจังหวัดล าปาง) มีวิทยาอาคมประชาชนนับถือสมัครเป็นบริวารจ านวนมากสมภาร       วัดสามขา 
กับสมภารวัดบานฟุอนตางสึกออกมาเป็นเสนาซายขวาตั้งเป็นก฿กเป็นเหลาชั้นเป็นเหตุใหพมาไมพอใจ สง
ทาวมหายศผูครองเมืองล าพูนยกกองทัพมาปราบ สมภารวัดนายางก็คุมสมัครพรรคพวกออกรบกองทัพ
พมาท่ีต าบลปุาตันตานทานกองก าลังพมาไมไดพายแพหนีไปยังวัดพระธาตุล าปางหลวง พมาตามไปลอมไว
พอตกกลางคืนสมภารวัดนายางกับเสนาซายขวา ก็พากันหนีจากวงลอมทหารพมาแตก็หนีไมพนถูกทหาร
พมาใชปืนยิงถึงแกความตายทั้งสมภารวัดนายางและเสนาซายขวา กองทัพพมาก็กลับมาตั้งมั่นที่วัดพระ
ธาตุล าปางหลวงและทัพพมาทาวมหายศแตงตั้งใหหาญฟูาแมบ หาญฟูาง้ า หาญฟูาฟ้ืนเขาไปเจรจาตอขุน
นางทั้ง 4 โดยตัวแทนของพมาทั้ง 3 ไดเหน็บอาวุธเขาไป พอไดโอกาสก็พากันแทงขุนนางทั้ง 4และยกกอง
ก าลังหนุน เขาไปปลนเอาเมืองล าปางได แสนหนังสือแสนเทพและแสนบุญเฮือนถูกฆาตายสวนนายจะเร
นอยและเจาลิ้นกานพากันหนีไปที่ประตูผา นครล าปางตกในครอบครองของทาวมหายศซึ่งตั้งม่ันอยูในเขต
ก าแพงวัดพระธาตุ ล าปางหลวงทาวมหายศทารุณกดขี่ราษฎรไดรับความเดือดรอนทั่วไปมิมีผูสามารถ
ปราบกองทัพทาวมหายศได 
            เจาอธิการวัดพระแกวหรือวัดชมภู (ปัจจุบันอยูในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดล าปาง) มีความรูทาง
โหราศาสตรแ ประชาชนเลื่อมใสสมัครเขาเป็นบริวารจ านวนมากประสงคแจะหาผูมีความสามารถกูอิสรภาพ
คืนจากพมามีผูแนะน าวาหนานทิพยแชาง พรานปุาเป็นผูมีความสามารถ มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดก าลังกาย
แข็งแรงรูจักและช านาญในการใชอาวุธ เจาอธิการวัดพระแกวจึงไปขอรองใหหนานทิพยแชางไปกอบกู
บานเมืองในครั้งนี้โดยมีขอเสนอ เมื่อกอบกูบานเมืองคืนมาไดจะสถาปนาใหเป็นเจาครองเมืองล าปางตอไป 
หนานทิพยแชางขันอาสาโดยไดน าไพรพลไป 300 คนใชซุมรออยูขางนอกวัดพระธาตุล าปางหลวง หนาน
ทิพยแชางไดลอบเขาไปในวัดทางทอระบายน้ าปลอมเป็นคนล าพูนเขาไปสงขาวแกทัพพมาเมื่อสามารถเขา
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ไปวัดได ไปถามทหารวาแมทัพเป็นคนไหน ตนมาจากล าพูนเพื่อมาสงขาว ทหารพมาหลงเชื่อ ก็ชี้บอกแม
ทัพทาวมหายศซึ่งขณะนั้นนั่งเลนหมากรุกอยูในศาลาหลวง เมื่อหนานทิพยแรูวาแมทัพคือคนไหน ก็ใชปืนที่
พกมายิงจนแมทัพพมาเสียชีวิตและสามารถยึดเมืองและสามารถยึดเมืองกลับคืนมา พรอมสถาปนาตนเอง
เป็นเจาทิพยแจักรหลวงหรือเจาสุลวฤาไชยสงคราม (เจาพอทิพยแชาง) ปกครองเมืองล าปางตั้งแตพ.ศ. 2275 
นาน 27 ปีและพระองคแไดพิราลัยในปี 2302 รวมอายุได 85 ปี เจาทิพยแชางมีโอรส และพระธิดากับเจาแม
พิมพารวม6 องคแคือเจาอาย(ถึงแกกรรมตั้งแตยังเยาวแ)เจาชายแกว เจานางค า เจานางค าปา เจาค าปอ
เฮือน (ตายในสนามรบ) และเจานางกม พระโอรสองคแสอง คือ เจาฟูาแกวซึ่งเป็นพระโอรสเพียงพระองคแ
เดียวที่เหลืออยู จึงไดครองราชตอจากพอเจาทิพยแชาง เจาฟูาแกวมีโอรส 7 องคแธิดา 3 องคแ ไดแกเจากาวิ
ละ เจาค าโสม เจานอยธรรมลังกา เจาดวงทิพยแ เจาศรีอโนชา เจาศรีวรรณ (ถึงแกกรรม) เจาหมูรา เจาค า
ฝั้น เจาศรีบุญตัน (ถึงแกกรรม) เจาบุญมาในชวงที่เจาฟูาแกวครองเมืองล าปาง ชวงนั้นพระองคแไดถูกเจา
ลิ้นกาน (โอรสของเจาเมืองล าปางที่เสียเมืองให แกทาวมหายศ) เขายึดอ านาจเจาฟูาแกวไดหนีไปพ่ึงเจา
เมืองแพร เมืองล าปางก็อยูในปกครองของเจาลิ้นกาน ตอมาปี พ.ศ. 2304 พมาก็ไดมีอ านาจอีก ไดสง
กองทัพมายึดหัวเมืองตางๆ ในอาณาจักรลานนาไทย หัวเมืองตาง ๆ ยอมออนนอม และ พมาไดจัดการ
ปกครองล าปางใหมและ ใหเจาฟูาแกวขึ้นปกครองเมืองล าปางท าใหเจาลิ้นกานเกิดความไมพอใจ พมาจึง
เขามาช าระความโดยการด าน้ าพิสูจนแ เจาลิ้นกานแพ จึงถูกประหารชีวิต จากนั้นเจาฟูาแกวก็ปกครอง
เมืองล าปางตลอดมา และมีโอรสทั้ง 7 พระองคแสืบทอดเป็นเจาผูครองเมืองทางเหนือ เรียกวา "เชื้อเจ็ด
ตน"สวนธิดาที่เหลือเพียงองคแเดียว คือเจาศรีอโนชา ตอมาก็ไดเป็นอัครชายาของสมเด็จพระยากรม
พระราชวังบวรมหาเสรสีหนาทเชื้อเจ็ดตนที่ครองเมืองทางเหนือไดแก เจากาวิละ ครองเมืองล าปางและ
เชียงใหม เจาค าโสม ครองเมืองล าปาง เจานอยธรรมลังกาครองเมืองเชียงใหม เจาดวงทิพยแ ครองเมือง
ล าปางเจาหมูหลา เป็นเจาอุปราชเมืองล าปาง เจาค าฝั้น เป็นพระยาเมืองล าพูน และพระยาเชียงใหม
ชางเผือก และ เจาบุญมา ไดเป็นพระยาล าพูน ซึ่งเป็นภาษาบาลีของค าวา ละกอน ค าวาละกอนนี้เป็นชื่อ
เมืองในสกุลของละพูร  และ ละไว ต าหรับพระฤาษี สรางเมืองเป็นรูปหอยสังขปัตตสัญฐานคือเมืองในรูป
หอยสังขแซึ่งมีอางอิงใน หนังสอืจามเทวีวงศแ แล ต านาน ไฟมางกัปป รวมทั้งต านานมุลศาสนาซึ่งพรรณาวา
สรางเป็นรูปเกล็ดหอย เมืองเขลางคแมีเนื้อที่ประมาณ 600 ไร เจาอนันตยศ ปกครองเมืองราว พ.ศ. 1223 
และไดสถาปนาเป็นเจาอิทรเกิงกร ครองเมืองเขลางคแสืบมา (บริเวณเมืองตรงกับหมายเลข 1 ในแผนที่) 
ตอมาในปี พ.ศ. 1264 พระองคแไดสรางเมืองขึ้นใกล ๆ เมืองเขลางคแ เพ่ือใชเป็นที่ประทับของพระมารดา 
พระนางจามเทวี คราวเสด็จมาเยี่อมพระองคแชื่อเมือง อาลัมภางคแ ครั้งสุดทายราวปี พ.ศ. 1264 พระนาง
จามเทวีไดเสด็จมาประทับยังเมืองอาลัมภางคแพระนางประทับที่เมืองนี้นาน 6 ปีก็เสด็จสวรรคตตอมาเจา
อินเกิงกรก็ไดรวมเมืองสองเมืองนี้เขาดวยกันเรียกวา เมืองเขลางคแอาลัมภางคแ และมีผูครองเมืองตอมา
เรื่อย ๆ และเกิดรางข้ึนในชวงระยะเวลาหนึ่ง เมื่อทัพเชียงใหมตีเขลางคแแตกในปี พ.ศ. 1844 ในระยะเวลา
ตอมาก็ไดรับการฟ้ืนฟูจนถึงกอนสมัยไดรับอิทธิพลของพมา และตรงนี้จะเป็นบริเวณท่ีตั้งของวัดพระแกว
ดอนเตาปัจจุบันที่วัดนี้ยังมี หลักฐานชวงที่พระแกวมรกตหรือ พระพุทธมหามณีรัตนปฎิมากร ไดถูก
อัญเชิญใหมาประทับ ณวัดของเมืองเขลางคแในปี พ.ศ. 1979 จนถึง พ.ศ. 2011 นานถึง 32 ปี จากนั้นก็ไป
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ประทับที่เมืองเชียงใหมและลาว จนในที่สุดก็กลับมายังกรุงศรีอยุธยา และปัจจุบันประทับอยูท่ี วัดพระศรี
รัตนศาสนราม 
            จนในปี พ.ศ. 2058 กองทัพอโยธยาของพระรามาธิบดีที่ 2 ยกทัพมาตีเมืองเขลางคแและ เมืองก็
ไดแตกเป็นครั้งที่สองเกิดรางไปจนกระทั่งปี พ.ศ. 2275 ซึ่งเป็นชวงสมัยของ พอเจาทิพยแชางปกครองเมือง
ล าปาง บริเวณวัดพระธาตุล าปางหลวงรุนหลานก็คือเจากาวีละและ เจาค าโสม ทั้งสองพระองคแไดยาย
เมืองจากล าปางเดิมมายังเมืองเขลางคแ โดยพระองคแไดรวบรวมเมืองเขลางคแเกาและมาปรับปรุงเมืองใหม 
ชื่อเมืองวา เมืองคอกวัว ตอมาเมืองคอกวัวก็ไดถูกทหารพมารุกราน เจาเมืองและเจาค าโสม ไดตอสูกับท
หาพมาเพ่ือรักษาเมืองไว และสามารถรบชนะ แตผลจากการสูรบท าใหบานเมือง ถูกท าลายไปมากยากแก 
การที่จะบูรณะใหมได ในปี พ.ศ. 2351 พระองคแมีความคิดที่จะยายเมืองมายังแหงใหมคือ ฝั่งตรงขาม
แมน้ าวังดานทิศตะวันออกของแมน้ าวัง บริเวณศาลากลาง หลังเกา หลังจากนั้นก็มีเจาเมืองล าปาง
ปกครองมาเรื่อย จนถึงสมัยของเจาดวงทิพยแปกครองเมืองล าปางจะตรงกับ รัชกาลที่ 2 ของราชวงศแจักรี
และในรัชกาลที่ 4 ของราชวงศแจักรี ไดทรงมีพระราชด าริใหเปลี่ยนต าแหนง พระยา ในหัวเมืองฝุายเหนือ
ใหมีต าแหนงเป็น เจาขณะนั้นพระยานอยญาณรังสีครองเมืองล าปาง ก็เปลี่ยนต าแหนงเป็น เจาวรญาณ
รังสี และตอมาจนถึงเจาผูครองเมืองล าปางองคแสุดทาย คือ เจาบุญวาทยแมานิต และไดถึงแกพิราลัยในปี 
พ.ศ. 2458 ไดแยกไปอยูกับมณฑลมหาราษฎรแ และในที่สุดก็ยกเลิกมณฑลทั่ราชอาณาจักรล าปางจึงมี
ฐานะเป็นจังหวัดมาจนถึงทุกวันนี้ มารแค ทิพยมาบุตร และ อเนก นาวิกมูล (2551 น.6) 
         2.3.2 เอกลักษณแของจังหวัดล าปาง 
         ในดานของเอกลักษณแประจ าจังหวัดล าปางก็จะมีความเป็นเอกลักษณแที่เป็นแบบเฉพาะเหมือนกับ
จังหวัดอ่ืนๆซ้ึงไมวาจะเป็นเรื่องของค าขวัญ ผลิตภัณฑแสินคา ภูมิอากาศ และสถานที่ทองเที่ยวเป็นตน แต
ก็ยังมีเอกลักษณแที่มีความโดดเดนและเป็นที่จดจ าของคนทั่วไปโดยจะมีประวัติและความเป็นมาที่ยาวนาน
ควบคูไปกับจังหวัดล าปางอีกดวยนั้นก็คือสัญลักษณแของจังหวัดซึ้งแตเดิมสัญลักษณแของจังหวัดล าปางก็จะ
มีเพียงหนึ่งเดียวแตดวยระยะเวลาที่ผานไปท าใหมีสัญลักษณแอ่ืนๆมามีบทบาทส าคัญท าใหจังหวัดล าปาง
เป็นจดจ ามากยิ่งขึ้น 
              1. รถมาล าปาง 

                เดิมทีรถมาล าปางจะใชในเรื่องการขนสงและการเดินทางแตในเวลาตอไปในจังหวัด
อ่ืนๆทางภาคเหนือไดมีการยกเลิกการขนสงโดยรถมาไปจนหมดจึงเหลือเพียงแตจังหวัดล าปางเทานั้นที่
ยังคงใชรถมาจนถึงปัจจุบันจึงเป็นท าใหรถมาไดกลายเป็นหนึ่งในเอกลักษณแส าคัญและยังไดเป็นถึง
สัญลักษณแของการทองเที่ยวของจังหวัดอีกดวย 
                     1.1 ประวัตแิละความเป็นของรถมาล าปาง  
                         เขลางคแนคร หรือ จังหวัดล าปางเป็นเมืองเกาแกเมืองหนึ่งของประเทศไทย ประชากร
โดยทั่วไปมีการท ามาหากิน ตลอดทั้งความเป็นอยูและสภาพทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณีและ
สิ่งแวดลอมทางภูมิศาสตรแภายภาพที่คลายคลึงกันกับ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ซึ่งประกอบดวย 
เชียงใหม เชียงราย ล าพูน ล าปาง แพร นาน พะเยา แมฮองสอน แตมีอยูอาชีพหนึ่งของจังหวัดล าปางที่มี
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ความโดดเดนแตกตางไปจากอาชีพโดย ทัว่ไปนั่นก็คือ อาชีพขับรถมารับจาง ซึ่งเป็นอาชีพที่เป็นภูมิปัญญา
ทองถิ่นที่ไดสืบทอดกันมาเป็นเวลากวา 80 ปีแลว 
หากเมื่อลองนึกถึงเอกลักษณแของเมืองล าปาง นอกจาก “ถวยตราไก” ที่มีตนก าเนิดในแผนดินล าปางแลว 
“รถมา” ก็นาจะเป็นเอกลักษณแหนึ่งซึ่งหาดูที่ไหนไมได นอกจากเมืองล าปางอีกเชนกัน มีค ากลาวทีเลนที
จริงวา เมื่อไปจังหวัดล าปางแลวไมไดมานมัสการพระแกวมรกตดอนเตาที่วัดพระธาตุ ล าปางหลวง และ
ไมไดนั่งรถมาชมเมือง ก็เหมือนกับวา ไปไมถึงจังหวัดล าปาง ก็คิดวาเป็นจริงดั่งค าท่ีกลาว 
วากันวารถมาเริ่มเขามาในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในรัชสมัยของพระบาท สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
รัชกาลที่ 4 โดยชาวอังกฤษและอินเดียวที่เดินทางเขามาติดตอราชการกับราชส านัก ตอมารถมาจึง
กลายเป็นพาหนะคูบานคูเมืองของไทยไปดวย 
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มีการสั่งรถมาเขามาในประเทศมากที่สุด โดยใช
เป็นราชพาหนะส าคัญ สมัยนั้นถึงขนาดมีการตั้งกรมขึ้นดูแลเฉพาะเรียกวา กรมอัศวราช รถมาท่ีน าเขา
จากยุโรปสมัยนั้นเป็นลักษณะรถมาแบบ 2 ตอนชนิดประทุนพับได รูปรางหนาตานาจะคลายกับรถ
มอเตอรแคารแ ซึ่งกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์น ามาถวายพระราชบิดาเป็นคันแรก เมื่อปี พ.ศ.2447 ตอมา
เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯใหสั่งซื้อรถมอเตอรแคารแเขามาพระราชทานแก
พระบรมวงศานุวงศแ เพ่ือใชประโยชนแในราชการ ท าใหความความนิยมรถยนตแเพ่ิมมากข้ึน ความส าคัญ
ของรถมาจึงคอยๆลดบทบาทลงไป เจาของรถมาหลายรายไดขายรถมาของตนไปตามหัวเมืองรอบๆพระ
นคร รถมาจึงกลายเป็นพาหนะของประชาชนที่อาศัยตามหัวเมือง รถมาบางสวนจึงถูกสงขึ้นมายังจังหวัด
ล าปาง 

          รถมาเริ่มเขามามีบทบาทส าคัญในจังหวัดล าปางครั้งแรกเม่ือประมาณปี พ.ศ.2450 เมื่อเจาบุญ
วาทยแวงศแมานิต ซึ่งเป็นเจาผูครองนครเมืองล าปางในสมัยนั้น ไดน ารถมามาจากกรุงเทพฯ มาใชเป็นพระ
ราชพาหนะ ตอมาในปี พ.ศ.2458 เมื่อมีการสรางทางรถไฟสายกรุงเทพฯ – เชียงใหมไดแลวเสร็จถึง
จังหวัดล าปาง กอปรกับในขณะนั้นบรรดาขุนนางและเชื้อพระวงศแตางๆในกรุงเทพฯไดเปลี่ยนยาน พาหนะ
จากรถมามาเป็นรถยนตแตามยุคสมัยแหงการพัฒนา คหบดีของจังหวัดล าปางในสมัยนั้นไดถือโอกาสซื้อรถ
มาดังกลาวมาใชถึง 185 คัน ในราคาถูกผานทางรถไฟซึ่งงายและสะดวกในการขนสงมายังจังหวัดล าปาง 

     จนกระทั่งถึงปี พ.ศ.2491 หรือประมาณ 67 ปีที่ผานมา ผูเกี่ยวของและประกอบอาชีพขับรถมาใน
จังหวัดล าปางไดมีการรวมตัวกับพยายาม ด าเนินการกอตั้งเป็นรูปแบบของสมาคมและสามารถจด
ทะเบียนเป็นสมาคมไดส าเร็จใน ปี พ.ศ.2492 โดยตั้งชื่อวา “สมาคมกรรมกรลอเลื่อนจังหวัดล าปาง” มีขุน
อุทานคดีเป็นนายกสมาคมคนแรก ตอมาเจาบุญสง ณ ล าปาง ไดเขามาบริหารแทนขุนอุทานคดี ซึ่งทานได
เป็นนายกสมาคมรถมาคนที่ 2 และไดมีการเปลี่ยนชื่อจากสมาคมกรรมกรลอเลื่อนจังหวัดล าปาง ให
เหมาะสมกับรูปลักษณแแหงความเป็นจริงวา “สมาคมรถมาจังหวัดล าปาง” มีชื่อเปน็ภาษาอังกฤษวา The 
Horse Carriage In Lampang Province 
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รถมาล าปางมีความเจริญขึ้นอยางรวดเร็ว ในปี พ.ศ.2501 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตแ ไดมอบเงินใหแกเจา
บุญสง ณ ล าปาง และไดขอรับรถมาเขาไวในอุปถัมภแใหรัฐบาลชวยเหลือสมาคมรถมา นอกจากนั้นในวันที่ 
20 เมษายน 2507 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ไดเสด็จพระราชด าเนินมา
จังหวัดล าปาง ทางสมาคมรถมาไดท าการนอมถวายรถมาแบบสองลอ พรอมดวยมาเทียบรถชื่อ บัลลังกแ
เพชร แดสมเด็จพระบรมโอรสสาธิราชฯ 
ตามสถิติของกรมต ารวจ เมื่อปี พ.ศ.2507 พบวามีรถมาวิ่งอยูในจังหวัดล าปางจ านวน 185 คัน ซึ่งถือวามี
มากที่สุด และจากการส ารวจในสมัยของนายเรือง เขื่อนแกว นายกสมาคมรถมาเม่ือปี พ.ศ.2536 พบวา 
รถมาเหลืออยูในจังหวัดล าปางเพียงแค 70 คันเทานั้น 

ชาวล าปางถือวารถมาเป็นเอกลักษณแของจังหวัดล าปางโดยตรง ขณะนี้รถมาที่วิ่งรับผูโดยสารอยาง
สม่ าเสมอและถือเป็นอาชีพหลักหาเลี้ยง ครอบครัวมีประมาณ 50-60 คันเทานั้น ผูประกอบอาชีพขับรถ
มาสวนมากเป็นชาวล าปางโดยก าเนิดและสืบทอดอาชีพนี้มาจาก บรรพบุรุษ รายไดจากการประกอบ
อาชีพนี้ไมแนนอนและไมเพียงพอตอการเลี้ยงชีพ ตองอาศัยประกอบอาชีพอ่ืนเสริม นอกจากนี้ยังมีปัจจัย
อ่ืนที่มีผลกระทบตอการประกอบอาชีพขับรถมาของจังหวัด ล าปางอีกหลายดาน เชน การน าเทคโนโลยี
ยานยนตแและการขนสงอ่ืนที่ทันสมัยเขามาใช ดานการยอมรับทางสังคม ดานสุขอนามัย ดานตนทุนและ
คาใชจายในการประกอบอาชีพ ดานความปลอดภัยของผูใชบริการ ดานความนิยมของคนในทองถิ่นที่ลด
นอยลงไป นอกจากนี้ผูประกอบอาชีพรถมาในจังหวัดล าปางหลายคนไดถูกนายทุนจากเมือง พัทยา 
จังหวัดชลบุรีวาจางและชักจูงใหน ารถมาไปวิ่งรับจางในพ้ืนที่ดวย 

           รถมา ล าปางไดพลิกบทบาทจากราชพาหนะชั้นสูงมาสูวงจรของการทองเที่ยว ในฐานะของ
พาหนะส าคัญคูเมืองล าปางในการตอนรับคนตางถิ่น และพบอีกวาสารถีคนขับมาในล าปางนับวันจะลด
จ านวนลง เนื่องจากปัจจุบันพบวาปัญหาที่สรางผลกระทบตอสารถีคนขับรถมา ซึ่งพอจะสรุปไดดังนี้ 

ปัญหาทางดานเศรษฐกิจของประเทศชาติมีผลกระทบตอการทองเที่ยว ท าใหมีผูใชบริการนอยลง ซึ่งปกติ
รายไดหลักของผูประกอบอาชีพขับรถมารับจางจะมาจากนักทองเที่ยว เกือบทั้งหมด ปัญหาทางดาน
สุขอนามัยและสิ่งแวดลอม ในการเลี้ยงดูมามักจะน ามาเลี้ยงไวใตถุนบานของตนเอง เพราะเป็นการ
ประหยัดไมตองสรางโรงมา และมาเป็นสัตวแที่มีการถายมูลออกมาทุกระยะ ท าใหเกิดการหมักหมม เหม็น
กลิ่นอุจจาระและปัสสาวะของมาไปทั่วบาน และมีผลกระทบตอเพ่ือนบานจนเป็นเหตุบาดหมางกันกับ
เพ่ือนบานถึงกับมีการ รองเรียนกันก็มี นอกจากนั้นเมื่อน ารถมาไปวิ่ง มาจะถายมูลออกมาตลอดถึงแมจะ
ท าถุงรองรับแลวก็ตามแตก็ไมสามารถปูองกัน ไดทั้งหมด กอใหเกิดกลิ่นเหม็นสกปรกบนทองถนน 

ปัญหาดานสังคมและวัฒนธรรม สังคมของคนในจังหวัดล าปางมักมองวา อาชีพขับรถมาเป็นอาชีพท่ีดอย
ไมมีเกียรติศักดิ์ศรี ท าใหไมมีใครอยากจะประกอบอาชีพนี้ตอไปและพยายามหาอาชีพอ่ืนมาทดแทนหากมี 
โอกาส นอกจากนี้บางคนติดสุรา บางคนใชกริยามารยาทไมสุภาพและเหมาะสม บางคนชอบโกงราคากับ
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ผูใชบริการ ท าใหผูใชบริการหรือนักทองเที่ยวเกิดความระอา ไมอยากใชบริการอีกตอไป ปัญหาดานสิทธิ
มนุษยชน หลายฝุายมีการมองวาการใชมาเทียมรถ เป็นการใชแรงงานมามากเกนไป บางครั้งมาก็ไมยอม
วิ่งก็จะถูกคนขับทุบตีเอาอยางรุนแรง ปัญหาดานการจราจร ถนนหลายสายในจังหวัดล าปางแคบ รถมาวิ่ง
ชาท าใหการจราจรเกิดการติดขัด และเสนทางในเมืองจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งมีลักษณะเป็นวงรียาว 
ท าใหมาตองใชก าลังมากในการลากรถ ปัญหาในการซอมแซมและบ ารุงรักษา ปัจจุบันผูที่มีความรู
ความสามารถในการซอมแซมท านุบ ารุงรักษารถมามีจ านวน ลดนอยลงไปเรื่อยๆ ท าใหเป็นอุปสรรคแใน
การซอมบ ารุงในอนาคต ปัญหาดานความดูแลเอาใจใสจากองคแกรทั้งภาครัฐและเอกชนในทองถิ่นและ
ประเทศ ชาติที่ยังไมมีการลงมาชวยเหลือและประสานงานกันอยางเต็มที่   

จักรพงษแ ค าบุญเรือง ( www.chiangmainews.co.th/page/archives/508398 ) 

 
ภาพที่ 12 ภาพตัวอยางของรถมาลปางในปัจจุบัน 

( ที่มา: http://oknation.nationtv.tv/blog/baitery/2015/11/08/entry-1) 

            1.2 ลักษณะของรถมาในเมืองล าปาง 
    รถมาในเมืองล าปางเทาที่พบเห็นอยูทั่วไป จ าแนกได 3 แบบ คือ 
            - รถม้า 4 ล้อ รับจางทั่วไป (Queen Victoria ) ใชมาลาก 1 หรือ 2 ตัว หรือมากกวา ตัวถังโคง
งอเป็นรูปทองเรือ รถมาที่น าไปจากล าปาง 
ไปรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ บางเขน 
กรุงเทพมหานคร เนื่องในวันครบ 80 ปี  
งานปศุสัตวแก็เป็นรถมาประเภทนี้ 
           - รถม้า 2 ล้อ ( Tap ) จะใชมาลาก 1 หรือ 2 ตัว ก็ได อาจใชเป็นรถฝึกมาหรือใชสวนตัว 
           - รถม้ากระบะ โดยมากเป็นแบบ 4 ลอ สมัยกอนใชลากขนสินคาหรือขยะมูลฝอย 
ส่วนประกอบท่ีส าคัญของรถม้า มีดังนี้ 
 โครงหลังคา : ท าดวยผาเทียมหนังหรือหนังสมัยกอนจะทึบ เปิดปิดไดดานในประกอบดวยโครง
ท าดวยไมหรือเหล็ก 2 ขาง ดันโครงหลังคาใหตึง 

http://www.chiangmainews.co.th/page/archives/508398
http://oknation.nationtv.tv/blog/baitery/2015/11/08/entry-1
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 ตัวถัง : ท าดวยไมบุดวยทองเหลือหรือแผนเหล็กดานหลัง และดานขางทั้ง 2 ขาง 
 แหนบ : รถมาจะใชแหนบประกบกันใหโคงเป็นรูปไขแหนบกวาง 11/4 นิ้ว หัวทายยึดดวยนอต
ยืดหยุนได 
 ลูกโม่ : เป็นสวนส าคัญหรือหัวใจของรถมาในการเลี้ยงซายและขวา 
 ลูกล้อและเพลา : ลอไม ลอหนา 12 ซี่ ลอหลัง 14 ซี่ 
 ตะเกียงรถม้า : มีหลายรูปแบบ ของแทที่น ามาจากตางประเทศหาดูไดยาก จะมีใหชมที่
พิพิธภัณฑแวัดพระแกว จังหวัดล าปาง ปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นไฟแบตเตอรี่เกือบทุกคันเพราะรถยนตแมากขึ้น 
หากแสงจากตะเกียงไมสวางพอจะท าใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย 
 ระฆัง : มี 2 ฝา ประกบกัน มีเหล็กเหยียบ จะมีเสียงสะทอนเป็น 2 เสียงดังกังวานไพเราะเมื่อ
เวลา  ขับข่ีและเป็นสัญลักษณแแทนเสียงมาที่มีเอกลักษณแเฉพาะตัวของมัน (http://pvlo-lpg.dld.go.th/) 

 การวิเคราะห์ : สัญลักษณแของเมืองล าปางไดถูกสอดแทรกจากรถมาล าปางเพราะเนื่องจากใน
ปัจจุบันมีเพียงจังหวัดล าปางเทานั้นที่ยังคงใชรถมาอยูจึงท าใหรถมาไดมีบทบาทส าคัญตอเมืองล าปาง
จนถึงทุกวันนี้ท าใหรถมาไดถูกท าใหเป็นสัญลักษณแของเมืองล าปางดวยเชนกันจึงท าใหบางคนเขาใจผิดวา
รถมาเป็นสัญลักษณแหลักของเมืองล าปางซึ้งตามความเป็นจริงแลวสัญลักษณแของเมืองล าปางนั้นก็คือ “ไก
ขาว” เป็นไปตามชื่อเมืองล าปางเมื่อสมัยกอน ( กุกกุฏนคร )  
            2. ไกขาวล าปาง 
       ไกขาวเป็นสัญลักษณแที่มีจุดก าเนิดที่ควบคูกับจังหวัดล าปางมานานโดยลักษณะของไกนั้นก็จะถูก
เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและความเชื่อซึ้งโดยสัญลักษณแมักจะถูกจดจ ามาจากชื่อเมืองในอดีตกาลหรือจาก
ตราสัญลักษณแของจังหวัดล าปางจึงท าใหไกขาวไดเป็นเอกลักษณแของจังหวัดล าปางจนรวมไปถึงสัญลักษณแ
ของเมืองล าปางไดอีกดวย  
                    2.1 ประวัติและความเป็นมาของไกขาวล าปาง  
               ต านานของไกขาว มีเรื่องเลาวา ในครั้งพุทธกาล พระพุทธเจาเสด็จออกมาโปรดสัตวแ ทรง
ประทับแรมที่เมืองล าปาง พระอินทรแไดทราบขาวจึงแปลงกายเป็น “ไกขาว” เพ่ือคอยขันปลุก
พระพุทธเจาใหตื่นขึ้นมาปฏิบัติภารกิจ จะไดส าเร็จเป็นพระพุทธเจา และเกรงวาชาวบานชาวเมืองจะตื่นใส
บาตรพระพุทธเจาไมทัน จึงเนรมิตตนเองเป็นไกขาว คอยขันปลุกชาวบานชาวเมืองใหรีบหุงหาอาหารเพ่ือ
ใสบาตรและให ทราบวา ถึงเวลาแลวที่ทุกคนตองตื่น เพ่ือท างานตามหนาที่ ที่ตนเองรับผิดชอบ 
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ภาพที่ 13 ภาพตัวอยางของไกขาวล าปาง 

( ที่มา: http://panuwatbood.blogspot.com/) 
              3. สะพานรัษฎาภิเศก 
             เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณแประจ าจังหวัดล าปางที่เป็นที่จดจ าของเหลาผูคนที่อาศัยอยูในล าปางและ
เหลานักทองเที่ยวโดยสะพานรัษฎานั้นยังมีอีกชื่อหนึ่งวา “สะพานขาว” ตามลักษณะสีของสะพานนี้และ
สะพานรัษฎาก็ยังมีประวัติที่ยาวนานที่คูกับจังหวัดล าปางดวยเชนเดียวกัน 
                   3.1 ประวัติและความเป็นมาของสะพานรัษฎาภิเศก  
     กลาว กันวา  สะพานรัษฎาภิเศกรุนแรกนั้นเป็นสะพานไมสรางในสมัยเจาบุญวาทยแวงษแ
มานิต  เจาของนครล าปางองคแสุดทาย  เพ่ือเชื่อการปกรองแขวงหัวเวียง  (สวนดอก)  กับแขวงเวียงเหนือ
เขาดวยกัน  โดยสรางเสร็จในปี พ.ศ.  ๒๔๓๖  ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว  รัชกาลที ่ ๕  นับเป็นสะพานที่ใหญที่สุดในประเทศเลยทีเดียว  คือยาวถึง  ๑๒๐  เมตร  ชวน
ใหนึกถึงความกวางอลังดารของแมน้ าวังสมัยกอน  อีกทั้งเขาใจดวาชื่อรัษฎาภิเศกนี้มีท่ีมาจากการสราง
สะพานเพ่ือ นอมเกลาฯ  ถวายเป็นที่ระลึกในงานพระราชพิธีรัชดาภิเษกรัชกาลที่  ๕  ซึ่งพระองคแทานก็ได
พระราชทานนาม  “รัษฎาภิเศก”  ใหกับสะพานแหงนี้ 
       สะพานไมรุนแรกพังลงในปี  พ.ศ. ๒๔๔๔  เพราะทนแรงกระแทกจากทอนซุงจ านวนมหาศาลยาม
น้ าหลากไมไหวเจาบุญวาทยแวงษแ มานิตจึงตองมีจดหมายไปถึงกระทรวงมหาดไทย  ขอพระราชทานเงินมา
สรางสะพานขึ้นใหมเป็นรุนที่สอง  ครั้งนี้สะพานรัษฎาภิเศกเป็นสะพานไมเสริมเหล็ก  ไมมีหลักฐานยืนยัน
วาสรางเสร็จเมื่อใด  มีก็แตเพียงหลักฐานจากกรมโยธาธิการวาพระเจาลูกยาเธอ  กรมหมื่นนครไชยศรีสุร
เดช  เสด็จมาเปิดสะพานเมื่อวันที่  ๑๗  มกราคม  พ.ศ.  ๒๔๔๘ 
      อยางไรก็ตาม  สะพานรัษฎาภิเศกรุนที่สองก็พังลงอีกในปี  พ.ศ.  ๒๔๕๘  ดวยประสบปัญหา
แบบเดิม  คือผุกรอนไปตามกาลเวลา กอปรกับไมอาจตานทานซุงท่ีบาไหลมากับกระแสน้ าได  วิศวกร
กระทรวงคมนาคมที่ไปตรวจดูสะพานรัษฎาภิเศกพบวาเดือยตัวไมส าคัญของ สะพานผุเปื่อยจนไมอาจ
ซอมแซมได  จึงมีการเสนอขึ้นไปถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่  ๖  วา  “ควรท า
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อยางแฟโรกอนกริตเสียทีเดียว”  ซึ่งพระองคแก็ทรงเห็นดวยเนื่องจากทรงเล็งเห็นวาสรางดวยคอนกรีตนั้น
จะ มั่นคงถาวรในระยายาวกวา 

        

ภาพที่ 14                                  ภาพที่ 15 
ภาพประกอบของการสรางสะพานรัษฎาภิเศก ในปี พ.ศ.  2459 

(http://www.lampang.go.th/travel/weblp/page/page13.html) 
      การสรางสะพานรุนที่สามเดินหนาใน ปี  พ.ศ.  ๒๔๕๙  โดยมีพลเอก  พระเจาบรมวงศแเธอ กรมพระ
ยาก าแพงเพชรอัครโยธิน  เป็นผูควบคุมด าเนินการกอสราง  ใชแรงงานคนในทองถิ่นเป็นสวนใหญ  สวน
บริษัทและวิศวกรผูควบคุมเป็นของเยอรมนี 

 

ภาพที่ 16 ภาพของสะพานรัษฎารุนที่สามก็สรางเสร็จในปี  พ.ศ.  2460 

(http://www.lampang.go.th/travel/weblp/page/page13.html) 

      ในที่สุด  สะพานรัษฎาภิเศกรุนที่สามก็สรางเสร็จในปี  พ.ศ.  ๒๔๖๐  เป็นสะพานคอนกรีตสริมเหล็ก
ทาสีขาวโดดเดนสะดุดตาดวยรูปทรงโคงคันธนูรวม  ๔  โคง  ตั้งขวางเต็มล าน้ า  ทั้งยังมีสัญลักษณแที่สื่อ
ความหมายถึงความเป็นมาอยูหลายประการ 
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ภาพที่ 17, 18 ภาพของสะพานรัษฎาในปัจจุบัน 

      เสาสี่ตน  ซ่ึงต้ังอยูตรงหัวสะพานฝ่ังละสองตน  เปรียบดังความมั่นคงแข็งแรงและสงางาม พวงมาลา
ยอดเสา  บนยอดเสาทั้งสี่ดานของเสาทั้งสี่ตน  เพ่ือร าลึกถึงพระมหากรุณาธิการของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที ่ 5  ครุฑหลวงสีแดง  ประดับอยูกลางเสาดานหนาทุกตน  ทั้งสองฝั่งหัว
สะพาน  บงบอกถึงตราสัญลักษณแแหงแผนดินสยามสมัยรัชกาลที่  6 
      ไกหลวง  หรือไกขาว  ที่ประดับตรงกลางเสาดานขางทุกตน  ทั้งสองฝั่งหัวสะพาน  คือสัญลักษณแ
ประจ านครล าปาง  สื่อถึงสมัยเจาบุญวาทยแวงษแมานิตค าวา  “มีนาคม  ๒๔๖๐”  กลางเสาดานในทุก
ตน  ทั้งสองฝั่งหัวสะพาน  บอกถึงวันที่สะพานแลวเสร็จ 
      ค าวา  “สะพานรัษฎาภิเศก”  ตรงกลางคานเชื่อมโคงสะพานคูแรกทั้งสองฝั่งหัวสะพาน  บงบอกถึง
การไดรับพระราชทานนามนับตั้งแตนั้นเป็นตนมา  สะพานรัษฎาภิเศกก็ยืนหยัดอยูเหนือแมน้ าวังอยาง
มัน่คง  พาตัวเองผานพนวิกฤตมาอยางโชกโชน  ทั้งเหตุการณแอุทกภัยครั้งใหญเมื่อปี  พ.ศ.  ๒๔๖๓  ที่
ทอนซุงจ านวนมหาศาลทะยาไหลมากับสายน้ าเชี่ยวกราก  ครั้นเมื่อเจาบุญวาทยแวงษแมานิตทรงตัดสินใจที่
จะระเบิดสะพานทิ้ง  ระดับน้ าก็กลับลดลงเรื่อยๆ และอีกครั้งชวงสงครามโลกครั้งที่  ๒  ราว
ปี  พ.ศ.  ๒๔๘๕ – ๒๔๘๘  ครูลูซี  สตารแลิง  ผูอ านวยการโรงเรียนวิชชานารี  ในฐานะที่ปรึกษาฝุาย
สัมพันธมิตร  ไดขอยกเวนการท าลายสะพานรัษฎาภิเศก โดยเธอใหเหตุผลวาจุดนี้มีเพียงทหารญี่ปุุนที่เป็น
เสนารักษแและเป็นยานโรง พยาบาล  ไมมีผลทางยุทธศาสตรแใดๆ  สะพานรัษฎาภิเศกจึงรอดพนการทิ้ง
ระเบิดมาได  แตก็ยังโดนกระสุนปืนจากเครื่องบินอยูบาง ( 
www.lampang.go.th/travel/weblp/page/page13.html)        

                 4. เซรามิกล าปาง 
              ในค าขวัญอันไพเราะที่วา .ถานหินลือชา รถมาลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล 
ฝึกชางใชลือโลก...จะเป็นของใครไปมิไดนอกจากจังหวัดล าปาง หรือเขลางคแนครแหงอาณาจักรหริภุญไชย 
ซึ่งหากสังเกตกันดีๆก็จะเห็นวามีการเนนประโยคเครื่องปั้นลือนาม นั่นก็มิตองสงสัยอีกเชนกันวาดินแดนที่
มีประวัติศาสตรแอันยาวนานนับยอนหลังไปไดกวา 3,000 ปี แหงนี้ มีความเป็นสุดยอดฝีมือทางดานงานปั้น
ดินแคไหน  

http://www.ceramiclampang.org/index.php?option=com_content&view=article&id=58%3A2011-01-14-12-04-47&catid=37%3A2011-01-14-11-58-05&Itemid=60&lang=th
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ความเกาแกของนครล าปางเห็นไดชัดอีกอยางจากชื่อเมืองที่มีปรากฏอยูในต านานหลายเรื่อง จึงมีชื่อเรียก
หลายตอหลายชื่อตามยุคสมัย เชน ศรีดอนชัย ลัมภะกัมปะนคร และกุกกุฏนคร หรือ ‘นครไก’่ โดยเฉพาะ
ชื่ออันหลังสุดนี้มีต านานพื้นบานเลาสืบตอกันมาวา เป็นชื่อที่ไดเมื่อครั้งที่พระพุทธเจาไดเสด็จออกโปรด
สัตวแและเสด็จมาถึงที่นี่ พระอินทรแพอไดทราบ ดวยความเป็นหวงวาชาวบานจะไมรูและตื่นขึ้นมาไมทันหุง
หาอาหารเพ่ือใสบาตร จึงแปลงกายเป็นไกสีขาวขันปลุกชาวเมืองใหตื่นทันเวลาพอดี ดวยเหตุนี้นครล าปาง
จึงไดชื่อวา ‘กุกกุฏนคร’ อันหมายถึงเมืองของไกขาว ไกขาวจึงกลายเป็นสัญลักษณแของเมืองที่ใครก็ตามที่
มาถึงล าปางจะพบตามปูายชื่อถนน บนสะพาน หรือสถานที่ส าคัญตางๆ แมแตในภาชนะเครื่องเคลือบ
หลายประเภทโดยเฉพาะชามตราไก่ ทีไ่ดกลายเป็นสวนหนึ่งในชีวิตและจิตวิญญาณของชาวล าปางไปเสีย
แลว 

 
 ภาพที ่19 ถวยตราไกล าปาง ถวยตราไก       ภาพที่ 20 ภาพประกอบตัวอยางผลิตภัณฑแเซรามิกของจังหวัดล าปาง 

(ที่มา : http://www.lannacorner.net) 

 
                   4.1 ประวัติและความเป็นมาของเซรามิกล าปาง 
               ความโดดเดนของงานเซรามิกล าปางนั้นถือไดวามีเอกลักษณแเฉพาะตนที่ไมซ้ าแบบใคร และมี
ประวัติความเป็นมาที่นาสนใจอยางยิ่ง ซึ่งผูที่คูควรแหงการยกยองใหรับเกียรตินี้ก็นาจะเป็นคณะบุคคล
กลุมหนึ่งอันไดแก นายซิมหยู (โรงงานธนบดีสกุล) ซึ่งเป็นชาวจีนเมืองไทปูในฮกเกี้ยน อันเป็นเมืองที่มี
ชื่อเสียงทางดานการผลิตถวยชาม ไดชวนนายเซี่ยะหยุย แซอ้ือ (โรงงานไทยมิตร) และนายซิวกิม แซกว฿อก 
(โรงงานกฎชาญเจริญ) ออกคนหาแหลงดินขาวเพ่ือเอามาทดลองท าถวยชาม เนื่องจากไดสังเกตเห็น
ชาวบานอ าเภอแจหมใชแรดินขาวมาเป็นหินลับมีด โดยมีนายทวี ผลเจริญ ใหการสนับสนุนดานเงินทุน 
จนกระท่ังพบแหลงดินขาวที่บานปางคา อ าเภอแจหม ระหวาง กิโลเมตรที่ 26-27 ถนนล าปาง-แจหม เมื่อ
ราวปี พ.ศ. 2498 – 2499 หลังพบแหลงดินโครงการขั้นทดลองจึงไดเริ่มขึ้นที่โรงงานของนายประยูร 
ภมรศิริ และนายซิมหยู แตอีก 1 ปีตอมาในปีพ.ศ. 2500 นายซิมหยู      นายเซี่ยะหยุย นายซิวกิม และ
นายซือเมน แซเทน (โรงงานเจริญเมือง) ไดรับเงินทุนจากนายซินหมิน แซเลียว (ท ารานตัดเสื้อ) จ านวน 
20,000 บาท ใหมาตั้งโรงงานเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งถือวาเป็นโรงงานแหงแรกของจังหวัดล าปางชื่อ ‘โรงงาน
รวมสามัคคี’ ที่หมูบานปุาขาม อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง โดยอาศัยพ้ืนฐานและความช านาญจากที่เคย
ท างานในโรงงานถวยชามของนายทวี ผลเจริญ ที่วงเวียนใหญในกรุงเทพฯ มากอน  
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บทที่ 3 
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

       ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยเพ่ือการออกแบบการพัฒนาอัตลักษณแและผลิตภัณฑแของที่ระลึกจังหวัด
ล าปางนั้นผูศึกษาไดท าการส ารวจขอมูลที่เกี่ยวของดวยการสอบถามความคิดเห็นของบุคคลในพ้ืนที่และ
นอกพื้นที่โดยบูรณาการรวมกันเพื่อใหไดขอมูลที่เก่ียวกับเอกลักษณแการทองเที่ยวและผลิตภัณฑแของที่
ระลึกของจังหวัดล าปางเพ่ือน าไปพัฒนาในรูปแบบอัตลักษณแท่ีสงเสริมการทองเที่ยวและการ
ประชาสัมพันธแเมืองในรูปแบบของที่ระลึกดังนั้นผูด าเนินการวิจัยในครั้งนี้จึงไดก าหนดขั้นตอนในการ
ด าเนินการวิจัยเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคแของโครงการ ดังนี้ 
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3.1 วิธีการด าเนินการวิจัย 
    3.1.1 ก าหนดประชากรเปูาหมายและการสุมตัวอยาง 
          3.1.1.1 ประชากรเปูาหมาย ไดแก ประชากรในจังหวัดและนอกจังหวัดล าปาง 
          3.1.1.2  การสุมตัวอยาง ไดแก ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง จ านวน 3คน 
                           ดร. กิตติภูมิ  นามวงคแ   นายกเทศมนตรนครล าปาง 
                           คุณอดิศักดิ์  ตาค ามูล  ชางแกะไมสลัก 
                           คุณยุทธนา ผลเจริญ เจาของโรงงานเซรามิค บริษัท แสงชัยเซรามิคสแ จ ากัด 
    3.1.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย    
       ในการวิจัยครั้งนี้ไดใชแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย (การเก็บรวบรวมขอมูลและการ
ออกแบบสรางผลิตภัณฑแของที่ระลึก) 
          3.1.2.1 การสรางแบบสอบถาม สรางจากความรูเบื้องตนที่เกี่ยวกับจังหวัดล าปางแลวทัศนคติที่มี
ตอผลิตภัณฑแของที่ระลึกจังหวัดล าปาง 
          3.1.2.2 เนื้อหาแบบสอบถาม  แบบสอบถามที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้มีทั้งหมด 3 ชุด  
                1. ชุดแรก เป็นแบบสอบถามเพ่ือการวิจัยในเรื่องของการพัฒนาเอกลักษณแอัตลักษณแและ
ผลิตภัณฑแของที่ระลึกจังหวัดล าปาง  
                 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาความรูที่เก่ียวกับจังหวัดล าปางส าหรับบุคคลทั่วไป โดยเนื้อหาจะ
ประกอบดวยขอมูลความรูทั่วไปที่เก่ียวกับจังหวัดล าปาง เชน สัญลักษณแ ผลิตภัณฑแ สถานที่ทองเที่ยวเป็น
ตน 
                2. ชุดที่สอง เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบส าหรับผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางเพ่ือการวิจัยในเรื่องของการพัฒนาอัตลักษณแและผลิตภัณฑแของที่ระลึกจังหวัดล าปาง 
                  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาความพึงพอใจของผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยเนื้อหาจะ
ประกอบดวยขอมูลความรูทั่วไป รูปแบบ และมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
                                           5  หมายถึง  ดีมาก 
                                           4  หมายถึง ดี 
                                           3  หมายถึง ปานกลาง 
                                           2  หมายถึง  พอใช 
                                           1 หมายถึง ปรับปรุง 
 
               3. ชุดที่สาม เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางท่ีมีตอชิ้นงาน
ผลิตภัณฑแของที่ระลึกจังหวัดล าปาง โดยประกอบดวย ขอมูลทั่วไป มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
                                           5  หมายถึง  ดีมาก 
                                           4  หมายถึง ดี 
                                           3  หมายถึง ปานกลาง 
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                                           2  หมายถึง  พอใช 
                                           1 หมายถึง ปรับปรุง 
      3.1.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 
           3.1.3.1 สถานที่เก็บรวบรวมขอมูล คือ ชุมชนเขตจังหวัดล าปาง และ เขตนอกจังหวัด 
           3.1.3.2 วิธีเก็บรวบรวมขอมูล  ใชวิธีการสอบถามและการลงพ้ืนส ารวจผลิตภัณฑแตัวอยาง            
           3.1.3.3 ขั้นตอนการศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของ 
                  ผูศึกษาไดท าการออกแบบส ารวจขอมูลที่เกี่ยวของกับการออกแบบการพัฒนาอัตลักษณแ
และผลิตภัณฑแของที่ระลึกจังหวัดล าปางโดยเลือกกลุมตัวอยางจากคนในพ้ืนที่ในจังหวัดและนอกจังหวัด
ล าปาง 
โดยเรียงล าดับความส าคัญของการเก็บขอมูลดังตอไปนี้ 
                   1. อัตลักษณแของล าปาง 
                   2. ผลิตภัณฑแของล าปาง 
              1. อัตลักษณ์ของล าปาง ในการพัฒนาอัตลักษณแนั้นจ าเป็นที่จะตองรูถึงเรื่องราวของอัต
ลักษณแของจังหวัดไดอยางละเอียดเพื่อที่จะไดน าไปพัฒนาโดยไมใหเกิดปัญหาอยางเรื่องการท าใหเนื้อหา
ผิดเพี้ยน 
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.             2. ผลิตภัณฑ์ของล าปาง ในการออกแบบของระลึกนั้นเราจะตองสามารถแบงประเภท
ผลิตภัณฑแใหชัดเจนเพื่อน าไปใชในการออกแบบเพ่ือการสงเสริมการทองเที่ยวเมืองล าปาง 
3.2 แหล่งศึกษาข้อมูล 
ผูศึกษาโครงการไดแบงการศึกษาขอมูลออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
          3.2.1. ขอมูลปฐมภูมิ  ผูศึกษาโครงการไดท าการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับจังหวัดล าปางและ
เอกลักษณแของจังหวัดล าปางดวยการส ารวจขอมูลจากแบบสอบถามชุมชนเมืองล าปางแลวน ามาใชเป็น
แนวทางการพัฒนา 
อัตลักษณแและผลิตภัณฑแของที่ระลึกจังหวัดล าปางซ่ึงแหลงที่ใหขอมูลตางๆมีดังนี้ 
          3.2.1.1. เทศบาลนครเมืองล าปาง 
         3.2.1.2. ตลาดกาดกองตา 
         3.2.1.3. พิพิธภัณฑแเมืองล าปาง 
           3.2.2. ขอมูลทุติยภูมิ ผูศึกษาโครงการไดศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล จากเอกสารและงานวิจัย
ที่เก่ียวของกับการออกแบบผลิตภัณฑแของที่ระลึกจังหวัดล าปางจากแหลงขอมูลตางๆดังตอไปนี้ 
        3.2.2.1. พิพิธภัณฑแเมืองล าปาง 
                     3.2.2.2. หอสมุดล าปาง  
 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาพัฒนา 
 การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ ผูศึกษาโครงการไดด าเนินการดังตอไปนี้ 
เก็บรวบรวมขอมูลจ าเพาะที่เกี่ยวของกับการออกแบบ ซึ่งแบงออกไดดังนี้ 

  1. ขอมูลเกี่ยวกับอัตลักษณแจังหวัดล าปาง 
  2. ขอมูลเกี่ยวกับของที่ระลึกจังหวัดล าปาง 

  3. ขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยวจังหวัดล าปาง 
  4. ขอมูลเกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบบรรจุภัณฑแ            

      3.3.1 ประเภทของข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ 
         การก าหนดขอมูลที่ใชในการวิเคราะหแเพื่อใชเป็นแนวทางในการออกแบบนั้นจ าเป็นตองก าหนด
ประเภทขอมูลที่น ามาศึกษาเพ่ือหาแนวทางแกไขและพัฒนาตามเปูาหมายที่ก าหนดไว โดยมีขอมูลดังนี้ 
               3.3.1.1 ขอมูลจากการสัมภาษณแ 
                การก าหนดผูใหการสัมภาษณแ ในการเลือกผูใหสัมภาษณแนั้นจะตองเป็นผูที่สามารถใหขอมูล
ที่เป็นประโยชนแตอการออกแบบและการวิจัยโดยตรงซึ่งขอมูลเหลานั้นจะถูกน ามาใชในการศึกษาหา
แนวทางในการออกแบบตามจุดประสงคแที่ตองการโดยจะมีการก าหนดเนื้อหาในการสัมภาษณแในแบบ
เฉพาะเรื่องที่ตองการหรือรวมเรื่องอ่ืนเขาไปดวยเพื่อชวยเสริมขอมูลที่เป็นประโยชนแในการออกแบบได 
                3.3.1.2  ขอมูลจากภาคสนาม 
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                 การก าหนดกลุมตัวอยางที่ใชในการส ารวจขอมูลโดยแบงกลุมตัวอยางเป็น2กลุม คือ กลุมใน
จังหวัดกับนอกจังหวัดเพ่ือสอบถามหาการขอมูลการวิจัยในเรื่องของการพัฒนาอัตลักษณแและผลิตภัณฑแ
ของที่ระลึกจังหวัดล าปางแลวน ามาหาขอแตกตางในมุมมองของกลุมตัวอยางทั้งในและนอกจังหวัดล าปาง
เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑแของที่ระลึกของจังหวัดล าปาง 
                3.3.1.3 ขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ 
                 การศึกษาหาความรูและเทคนิคของการผลิตชิ้นงาน เชน การสรางเปเปอรแมาเช เทคนิคการ
แกะสลักไม กระบวนการผลิตเซรามิก และแนวคิดการออกแบบตัวการแตูน เพื่อใชในการเสริมขอมูลในการ
ออกแบบและพัฒนาแนวคิดท่ีใชในการออกแบบผลิตภัณฑแของที่ระลึกจังหวัดล าปาง 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล   
   เนื้อหาทีจ่ะท าการวิเคราะหแในการวิจัยครั้งแบงออกเป็น3สวน โดยในแตละสวนจะท าการหาวิเคราะหแ
หาคาเฉลี่ย (mean.) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะหแเป็นรายชื่อเฉพาะดาน โดยน าเสนอเป็น
รูปแบบของตารางพรอมค าบรรยายมาประกอบ 
                สวนแรกเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับ ความรูเบื้องตนที่เกี่ยวกับจังหวัดล าปางและแนวคิดที่มีตอ
ผลิตภัณฑแของที่ระลึกจังหวัดล าปาง 
                สวนที่สองเป็นแนวคิดเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑแในมุมมองของผูเชี่ยวชาญ 
                สวนที่สามเป็นการประเมินผลงานการออกแบบผลิตภัณฑแของที่ระลึกจังหวัดล าปาง 
3.5 การประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ 
              สวนที่หนึ่ง  ในการวิเคราะหแขอมูลที่เกี่ยวกับความรูเบื้องตนของจังหวัดล าปางและแนวคิดที่มี
ตอผลิตภัณฑแของที่ระลึกจะไดแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑแออกมาในรูปแบบดังนี้ 
                   3.5.1 ผลิตภณัฑแกระดาษสา (เปเปอมาเช) 
                   3.5.2 ผลิตภณัฑแไมแกะสลัก 
                   3.5.3 ผลิตภณัฑแเซรามิก 
     3.5.1 ผลิตภัณฑแกระดาษสา (เปเปอมาเช) เป็นการน าวัสดุกระดาษสาน ามาแปรรูปใหเป็นงาน
ผลิตภัณฑแเปเปอมาเชโดยสรางภาพลักษณแใหมีรูปแบบเป็นตัวการแตูนนารักซึ่งประกอบดวยตัวแทน
น าเสนออัตลักษณแ สัญลักษณแประจ าเมือง ผลิตภัณฑแ เพื่อเป็นการแสดงใหเห็นถึงการประชาสัมพันธแของ
เมืองล าปาง 
     3.5.2 ผลิตภัณฑแไมแกะสลัก เป็นการใชเทคนิคการแกะสลักลวดลายและการขึ้นรูปไมโดยตัวลวดลาย
จะมีเนื้อหาเป็นสัญลักษณแของเมืองที่จะแสดงใหเห็นถึงการประชาสัมพันธแของเมืองล าปางในรูปแบบของ
ตัวการแตูน 
     3.5.3 ผลิตภัณฑแเซรามิก เป็นการใชวัสดุที่ขึ้นชื่อของเมืองล าปางมาสรางเป็นงานผลิตภัณฑแของระลึก
โดยจะมกีารแสดงเนื้อหาที่รูปแบบของตัวการแตูนนารักเพ่ือเป็นการสรางภาพลักษณแที่ดีและยังสามารถท า
ใหเขาหาไดงายกับผูคนทุกเพศทุกวัย  
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           สวนที่สอง   การวิเคราะหแแนวคิดเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑแในมุมมองของผูเชี่ยวชาญ เพ่ือ
ตองการความคิดเห็นในมุมมองของ รูปแบบ เทคนิค และประสบการณแ ที่มีตอแนวคิดการออกแบบ
ผลิตภัณฑแเพ่ือน าไปปรับปรุงแกไขและพัฒนาแนวคิดใหเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
           สวนที่สาม   เป็นการประเมินผลงานการออกแบบผลิตภัณฑแของที่ระลึกจังหวัดล าปาง   เพ่ือ
ตรวจสอบคุณภาพของผลงานวามีความสมบูรณแ สวยงาม และครบถวนตามแบบที่วางไวหรือมีขอบกพรอง
ที่ตองท าการแกไขปรับปรุงและพัฒนา 
3.6 สรุปผลการออกแบบ และวิเคราะห์หาปัญหาและแนวทางแก้ไข 
3.7 สรุปผลและอธิบายผลการวิจัยท้ังหมด ท าการรวบรวมข้อมูล และจัดท าเป็นเอกสาร 
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บทที่ 4 
ผลการด าเนินงานวิจัย 

            ในการวิจัยครั้งนี้ผูวจิัยไดท าการออกแบบสอบถามเรื่องการพัฒนาอัตลักษณแและผลิตภัณฑแของที่
ระลึกจังหวัดล าปางเพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการสรางแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑแของที่ระลึกของ
จังหวัดล าปางโดยไดก าหนดขอบเขตงานวิจัยในเรื่องของ ภาพลักษณแ ผลิตภัณฑแ วัสดุ และการน าเสนอ 
ออกมาในรูปของผลิตภัณฑแของใชบนโต฿ะท างานโดยใชวัสดุและเทคนิคท่ีมีชื่อของจังหวัดล าปางเป็น
ตนแบบในการสรางผลงานดานผลิตภัณฑแกระดาษสาโดยใชเทคนิคเปเปอรแมาเช ผลิตภัณฑแไมแกะสลัก 
และผลิตภัณฑแประเภทเชรามิก ไดก าหนดผลการด าเนินงานในขั้นตอนตางๆดังนี้ 
     ในการออกแบบสอบถามนั้นจะวาในเรื่องของความรูเบื้องตนในจังหวัดกับความตองการในผลิตภัณฑแ
ของที่ระลึกของจังหวัดล าปาง จากบุคคลทั่วไปทั้งในและนอกจังหวัด กับความเห็นในเรื่องของแนวคิดการ
ออกแบบของผูเชี่ยวชาญซึ่งผูวิจัยจะท าการรวบรวมสถิติที่เกี่ยวของในเรื่องของสัญลักษณแ ผลิตภัณฑแกับอัต
ลักษณแที่มักจะถูกพบเห็นในจังหวัดล าปางโดยผูวิจัยไดก าหนดกลุมเปูาหมายเป็นจ านวน40คนเพ่ือใชใน
การวิเคราะหแหาแนวทางและพัฒนาในการออกแบบผลิตภัณฑแของที่ระลึก 
       4.1 วิเคราะห์ผลการส ารวจแบบสอบถามเพื่อการวิจัยในเรื่องของการพัฒนาอัตลักษณ์และ
ผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกจังหวัดล าปาง 
   เพ่ือหาแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑแของที่ระลึกมีขอสรุปดังนี้  
ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่1 สรุปแบบสอบถามเพื่อการวิจัยในเรื่องการพัฒนาอัตลักษณแและผลิตภณัฑแของที่ระลึกจังหวดั ตอนท่ี1 

1)  เพศ 
ในจังหวัด(คน) ตางจังหวัด(คน) 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
15 14 9 2 

2) อายุ 
ชวงอายุ 25 - 30 ปี 31 – 45 ปี มากกวา 45 ปี 

ในจังหวัด(คน) 
ชาย 10 1 4 
หญิง 7 3 4 

ตางจังหวัด(คน) 
ชาย - 4 5 
หญิง 1 - 1 

3) ระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
ในจังหวัด(คน) ตางจังหวัด(คน) 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
ประถมศึกษา - 1 - - 
มัธยมศึกษา 4 3 3 1 
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ปวช / ปวส 2 2 - - 
อนุปริญญา 1 - - - 
ปริญญาตรี 7 7 5 1 
ปริญญาโท - - 1 - 
ปริญญาเอก - - - - 
อ่ืนๆ 1 1 - - 

4) อาชีพ 

อาชีพ 
ในจังหวัด(คน) ตางจังหวัด(คน) 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
นักศึกษา 4 2 - 1 
ขาราชการ - - - 1 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 2 - - - 
ธุรกิจสวนตัว 6 8 9 - 
รับจาง 3 3 - - 
อ่ืนๆ - 1 - - 

5) รายได 

รายได 
ในจังหวัด(คน) ตางจังหวัด(คน) 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
นอยกวา 15,000 บาท 5 4 - 1 
15,000 -  25,000 บาท 3 7 1 - 
25,001 – 35,000 บาท 3 1 5 - 
35,001 -  45,000 บาท 2 1 2 1 
มากกวา  45,000  บาท 2 1 1 - 

 
ตอนที่ 2  ขอมูลที่เกี่ยวของกับจังหวัดล าปางทั่วไป 
2.1  สัญลักษณแของเมืองล าปาง 

สัญลักษณแ 
ในจังหวัด(คน) ตางจังหวัด(คน) รวมทั้งหมด (คน ) สรุป 

รวม 
ล าดับที่ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
1.ไกขาวล าปาง 8 6 1 1 9 7 16 2 
2.รถมาล าปาง 3 6 8 1 11 7 18 1 
3.ถวยตราไกเซรามิก 4 2 - - 4 2 6 3 
4.สะพานรัษฎา - - - - - - - 4 
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2.2  สิ่งที่สามารถท าใหรูถึงความเป็นล าปางมากท่ีสุด 

สิ่งที่แสดงความเป็นล าปาง 
รวมทั้งหมด (คน ) สรุป 

รวม 
ล าดับที่ 

ชาย หญิง 
1.ไกขาวล าปาง 6 2 8 2 
2.รถมาล าปาง 18 14 32 1 

 
2.3 ผลิตภัณฑแขึ้นชื่อของจังหวัดล าปาง 

ผลิตภัณฑแ 
รวมทั้งหมด (คน ) สรุป 

รวม 
ล าดับที่ 

ชาย หญิง 
1.ถวยชามเซรามิก 23 16 39 1 
2.ไมแกะสลัก 1 - 1 2 

 
2.4 สถานที่ทองเที่ยวของจังหวัดล าปาง 

สถานที่ 
ในจังหวัด(คน) ตางจังหวัด(คน) รวมทั้งหมด(คน ) สรุป 

รวม 
ล าดับ

ที ่ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
1.วัดพระธาตุล าปางหลวง 9 11 7 1 16 12 28 1 
2.สะพานรัษฎาภิเศก 2 - - 1 2 1 3 3 
3.อุทยานแหงชาติแจซอน - - 1 - 1 - 1 5 
4.วัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม - - - - - - -  
5. กาดกองตา 1 - - - 1 - 1 5 
6.วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกลา
ราชานุสรณแ 

2 3 - - 2 3 5 2 

7.หลมภูเขียว - - - - - - -  
8. ศูนยแอนุรักษแชางไทย 1 - 1 - 2 - 2 4 
9. เหมืองแมเมาะ - - - - - - -  
 
ตอนที่ 3 ขอมูลที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑแของระลึกจังหวัดล าปาง 
3.1 ผลิตภัณฑแขึ้นชื่อของล าปาง 

ผลิตภัณฑแ 
ในจังหวัด(คน) ตางจังหวัด(คน) รวมทั้งหมด (คน ) สรุป 

รวม 
ล าดับที่ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
1.เซรามิก 15 13 8 2 23 15 38 1 
2.ไมแกะสลัก - - - - - - -  
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3.ผาทอ - - - - - - -  
4.ไมไผ - - - - - - -  
5.กระดาษสา - - - - - - -  
 
3.2 ประเภทผลิตภัณฑแที่มีในจังหวัด 

ประเภทผลิตภัณฑแ 
รวมทั้งหมด (คน ) สรุป 

รวม 
ล าดับที่ 

ชาย หญิง 
1.เครื่องจานชามเซรามิก 22 15 37 1 
2.ไมแกะสลักตกแตงบาน - 1 1 2 
3.อาหาร 1 - 1 2 
4.พวงกุญแจ 1 - 1 2 

 
3.3 ของกินที่ข้ึนชื่อของล าปาง 

ของกิน 
รวมทั้งหมด (คน ) สรุป 

รวม 
ล าดับที่ 

ชาย หญิง 
1.น้ าพริกหนุม 3 2 5 2 
2.ขาวแตเน 14 13 27 1 
3.แครบหมู 5 - 5 2 
4.ใสอ่ัว 2 1 3 3 

 
3.4 สัญลักษณแท่ีมักจะถูกพบเห็นในผลิตภัณฑแของที่ระลึกเมืองล าปาง 

สัญลักษณแ 
รวมทั้งหมด (คน ) สรุป 

รวม 
ล าดับที่ 

ชาย หญิง 
1.ไกขาวล าปาง 10 7 17 2 
2.รถมาล าปาง 11 9 20 1 
3.สะพานรัษฎา 1 - 1 4 
4.หอนาฬิกา 2 - 2 3 

 
ตอนที่ 4 ขอมูลที่เกี่ยวของกับสัญลักษณแของจังหวัดล าปาง 
4.1 สัญลักษณแท่ีเป็นเอกลักษณแของเมืองล าปาง 

สัญลักษณแ 
รวมทั้งหมด (คน ) สรุป 

รวม 
ล าดับที่ 

ชาย หญิง 
1.ไกขาวล าปาง 9 2 11 2 
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2.รถมาล าปาง 12 11 23 1 
3.สะพานรัษฎา 1 - 1 4 
4.หอนาฬิกา 2 3 5 3 

 
4.2 สถานที่ทองเที่ยวภายในเมืองล าปาง 

สถานที่ 
รวมทั้งหมด (คน ) สรุป 

รวม 
ล าดับที่ 

ชาย หญิง 
1.สะพานรัษฎา 3 2 5 3 
2.หอนาฬิกา 1 3 4 4 
3.ตลาดกองตา 13 10 23 1 
4.พิพิธภัณฑแเมืองล าปาง 7 1 8 2 

ตอนที่5 ความตองการในเรื่องของที่ระลึกของจังหวัดล าปาง 
5.1 ประเภทของที่ระลึก 
 

ประเภท 
รวมทั้งหมด(คน ) สรุป 

รวม 
ล าดับ

ที ่ชาย หญิง 
1.ของตกแตงบาน 12 6 18 1 

2.ของเครื่องใชในครัว 8 5 13 2 
3.ของใชบนโต฿ะท างาน - 1 1 5 
4.อาหาร 2 - 2 4 

5. เครื่องประดับ 1 3 4 3 
6.ของเลนส าหรับเด็ก 1 - 1 5 

7.เสื้อผา - 1 1 5 
8. กระเปา - - - 6 

 
5.2 ลักษณะของที่ระลึก 

ลักษณะ 
รวมทั้งหมด(คน ) สรุป 

รวม 
ล าดับ

ที ่ชาย หญิง 
1.สามารถพกพาไดสะดวก 7 8 15 2 
2.เนนความสวยงาม 14 3 17 1 
3.ใชสอยสะดวก 3 5 8 3 
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4.มีขนาดใหญ - - -  
5. มีราคา - - -  

 
5.3 รูปแบบของที่ระลึก 

รูปแบบ 
รวมทั้งหมด(คน ) สรุป 

รวม 
ล าดับ

ที ่ชาย หญิง 
1.มีความหรูหรา - 1 1 6 
2.มีความทันสมัย 3 3 6 4 
3.มีความเรียบงาย 7 - 7 3 
4.มีรูปแบบที่นารัก 2 3 5 5 
5. มีภาพลักษณแที่ดูโบราณดั่งเดิม 9 4 13 1 
6.มีรูปแบบที่สวยงาม 3 5 8 2 

 
5.4 ประเภทของวัสดุที่ใชในการผลิตของที่ระลึก 

ประเภท 
รวมทั้งหมด(คน ) สรุป 

รวม 
ล าดับ

ที ่ชาย หญิง 
1.เซรามิก 22 14 36 1 
2.ไม 2 2 4 2 
3.ไมไผ - - -  
4.กระดาษสา - - -  

 
5.5 สไตลแการออกแบบผลิตภัณฑแของที่ระลึกที่มักพบเห็นบอยโดยทั่วไป 

สไตลแการออกแบบ 
รวมทั้งหมด(คน ) สรุป 

รวม 
ล าดับ

ที ่ชาย หญิง 
1.น าสมัย 5 7 12 2 
2.การแตูนขบขัน 3 1 4 3 
3.หรูหรา 1 - 1 4 
4.เรียบงาย 15 8 23 1 

 
ตอนที่ 2  ขอมูลที่เกี่ยวของกับจังหวัดล าปางทั่วไป  
ตารางที่2 ตารางแสดงผลการส ารวจความคิดเห็นเรื่องการพัฒนาอัตลักษณแและผลิตภัณฑแของที่ระลึกจงัหวัดล าปาง 
2.1  สัญลักษณแของเมืองล าปาง 
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สัญลักษณแ 
คิดเป็นรอยละ 

ล าดับที่ 
ชาย หญิง รวม 

1.ไกขาวล าปาง 22.5 17.5 40 2 
2.รถมาล าปาง 27.5 17.5 45 1 
3.ถวยตราไกเซรามิก 10 5 15 3 
4.สะพานรัษฎา - - - 4 
 
2.2  สิ่งที่สามารถท าใหรูถึงความเป็นล าปางมากท่ีสุด 

สิ่งที่แสดงความเป็นล าปาง 
คิดเป็นรอยละ 

ล าดับที่ 
ชาย หญิง รวม 

1.ไกขาวล าปาง 15 5 20 2 
2.รถมาล าปาง 45 35 80 1 
 
2.3 ผลิตภัณฑแขึ้นชื่อของจังหวัดล าปาง 

ผลิตภัณฑแ 
คิดเป็นรอยละ 

ล าดับที่ 
ชาย หญิง รวม 

1.ถวยชามเซรามิก 57.5 40 97.5 1 
2.ไมแกะสลัก  2.5 - 2.5 2 
3.ผาทอ - - -  
4.ไมไผ - - -  
5.กระดาษสา - - -  
 
2.4 สถานที่ทองเที่ยวของจังหวัดล าปาง 

สถานที่ 
คิดเป็นรอยละ 

ล าดับที่ 
ชาย หญิง รวม 

1.วัดพระธาตุล าปางหลวง 40 30 70 1 
2.สะพานรัษฎาภิเศก 5 2.5 7.5 3 
3.อุทยานแหงชาติแจซอน 2.5 - 2.5 5 
4.วัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม - - -  
5. กาดกองตา 2.5 - 2.5 5 
6.วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกลาราชานุสรณแ 5 7.5 12.5 2 
7.หลมภูเขียว - - -  
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8. ศูนยแอนุรักษแชางไทย 5 - 5 4 
9. เหมืองแมเมาะ - - -  
 
ตอนที่ 3 ขอมูลที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑแของระลึกจังหวัดล าปาง 
3.1 ผลิตภัณฑแขึ้นชื่อของล าปาง 

ผลิตภัณฑแ 
คิดเป็นรอยละ 

ล าดับที่ 
ชาย หญิง   รวม 

1.เซรามิก 57.5 37.5 95 1 
2.ไมแกะสลัก - - -  
3.ผาทอ - - -  
4.ไมไผ - - -  
5.กระดาษสา - - -  
6.รถมายอขนาด 2.5 2.5 5 2 
 
3.2 ประเภทผลิตภัณฑแที่มีในจังหวัด 

ประเภทผลิตภัณฑแ 
คิดเป็นรอยละ 

ล าดับที่ 
ชาย หญิง รวม 

1.เครื่องจานชามเซรามิก 55 37.5 92.5 1 
2.ไมแกะสลักตกแตงบาน - 2.5 2.5 2 
3.อาหาร 2.5 - 2.5 2 
4.เสื้อยืด - - -  
5.ผาทอ - - -  

6.กระเปา - - -  
7.พวงกุญแจ 2.5 - 2.5 2 
8.สติ๊กเกอรแ - - -  

9.บรรจุภัณฑแกระดาษสา - - -  

 
3.3 ของกินที่ข้ึนชื่อของล าปาง 

ของกิน 
คิดเป็นรอยละ 

ล าดับที่ 
ชาย หญิง รวม 

1.น้ าพริกหนุม 7.5 5 12.5 2 
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2.ขาวแตเน 35 32.5 67.5 1 
3.แครบหมู 12.5 - 12.5 2 
4.ใสอ่ัว 5 2.5 7.5 3 

 
3.4 สัญลักษณแท่ีมักจะถูกพบเห็นในผลิตภัณฑแของที่ระลึกเมืองล าปาง 

สัญลักษณแ 
คิดเป็นรอยละ 

ล าดับที่ 
ชาย หญิง   รวม 

1.ไกขาวล าปาง 25 17.5 42.5 2 
2.รถมาล าปาง 27.5 22.5 50 1 
3.สะพานรัษฎา 2.5 - 2.5 4 
4.หอนาฬิกา 5 - 5 3 

 
ตอนที่ 4 ขอมูลที่เกี่ยวของกับสัญลักษณแของจังหวัดล าปาง 
4.1 สัญลักษณแท่ีเป็นเอกลักษณแของเมืองล าปาง 

สัญลักษณแ 
คิดเป็นรอยละ 

ล าดับที่ 
ชาย หญิง รวม 

1.ไกขาวล าปาง 22.5 5 27.5 2 
2.รถมาล าปาง 30 27.5 57.5 1 
3.สะพานรัษฎา 2.5 - 2.5 4 
4.หอนาฬิกา 5 7.5 12.5 3 

 
4.2 สถานที่ทองเที่ยวภายในเมืองล าปาง 

สถานที่ 
คิดเป็นรอยละ 

ล าดับที่ 
ชาย หญิง รวม 

1.สะพานรัษฎา 7.5 5 12.5 3 
2.หอนาฬิกา 2.5 7.5 10 4 
3.ตลาดกองตา 32.5 25 57.5 1 
4.พิพิธภัณฑแเมืองล าปาง 17.5 2.5 20 2 

ตอนที่5 ความตองการในเรื่องของที่ระลึกของจังหวัดล าปาง 
5.1 ประเภทของที่ระลึก 

ประเภท 
คิดเป็นรอยละ 

ล าดับที่ 
ชาย หญิง รวม 
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1.ของตกแตงบาน 30 15 45 1 
2.ของเครื่องใชในครัว 20 12.5 32.5 2 
3.ของใชบนโต฿ะท างาน - 2.5 2.5 5 
4.อาหาร 5 - 5 4 
5. เครื่องประดับ 2.5 7.5 10 3 
6.ของเลนส าหรับเด็ก 2.5 - 2.5 5 
7.เสื้อผา - 2.5 2.5 5 
8. กระเปา - - - 6 

 
5.2 ลักษณะของที่ระลึก 

ลักษณะ 
คิดเป็นรอยละ สรุป 

รวม 
ล าดับที่ 

ชาย หญิง 
1.สามารถพกพาไดสะดวก 17.5 20 37.5 2 
2.เนนความสวยงาม 35 7.5 42.5 1 
3.ใชสอยสะดวก 7.5 12.5 20 3 
4.มีขนาดใหญ - - -  
5. มีราคา - - -  

 
5.3 รูปแบบของที่ระลึก 

รูปแบบ 
คิดเป็นรอยละ 

ล าดับที่ 
ชาย หญิง รวม 

1.มีความหรูหรา - 2.5 2.5 6 
2.มีความทันสมัย 7.5 7.5 15 4 
3.มีความเรียบงาย 17.5 - 17.5 3 
4.มีรูปแบบที่นารัก 5 7.5 12.5 5 
5. มีภาพลักษณแที่ดูโบราณดั่งเดิม 22.5 10 32.5 1 
6.มีรูปแบบที่สวยงาม 7.5 12.5 20 2 

 
5.4 ประเภทของวัสดุที่ใชในการผลิตของที่ระลึก 

ประเภท 
คิดเป็นรอยละ 

ล าดับที่ 
ชาย หญิง รวม 

1.เซรามิก 55 35 90 1 
2.ไม 5 5 10 2 
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3.ไมไผ - - -  
4.กระดาษสา - - -  

 
5.5 สไตลแการออกแบบผลิตภัณฑแของที่ระลึกที่มักพบเห็นบอยโดยทั่วไป 

สไตลแการออกแบบ 
คิดเป็นรอยละ 

ล าดับที่ 
ชาย หญิง รวม 

1.น าสมัย 12.5 17.5 30 2 
2.การแตูนขบขัน 7.5 2.5 10 3 
3.หรูหรา 2.5 - 2.5 4 
4.เรียบงาย 37.5 20 57.5 1 

 
แผนภูมิแสดงผลการส ารวจความคิดเห็นเร่ืองการพัฒนาอัตลักษณ์และผลิตภัณฑข์องท่ีระลึกจังหวัดล าปาง 
ตอนที่ 2  ขอมูลที่เกี่ยวของกับจังหวัดล าปางทั่วไป 
ตารางที่ 3 แผนภูมิแสดงความตางของตัวเลือกในแตละหัวขอ N=40 
2.1  สัญลักษณแของเมืองล าปาง 
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2.2  สิ่งที่สามารถท าใหรูถึงความเป็นล าปางมากท่ีสุด 

 
2.3 ผลิตภัณฑแขึ้นชื่อของจังหวัดล าปาง 
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2.4 สถานที่ทองเที่ยวของจังหวัดล าปาง 

 
 
ตอนที่ 3 ขอมูลที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑแของระลึกจังหวัดล าปาง 
 
3.1 ผลิตภัณฑแขึ้นชื่อของล าปาง 
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3.2 ประเภทผลิตภัณฑแที่มีในจังหวัด 

 
 
3.3 ของกินที่ข้ึนชื่อของล าปาง 
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ตอนที่ 4 ขอมูลที่เกี่ยวของกับสัญลักษณแของจังหวัดล าปาง 
4.1 สัญลักษณแท่ีเป็นเอกลักษณแของเมืองล าปาง 
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4.2 สถานที่ทองเที่ยวภายในเมืองล าปาง 

 
 
ตอนที่5 ความตองการในเรื่องของที่ระลึกของจังหวัดล าปาง 
5.1 ประเภทของที่ระลึก 
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5.2 ลักษณะของที่ระลึก 

 
 
5.3 รูปแบบของที่ระลึก 
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5.4 ประเภทของวัสดุที่ใชในการผลิตของที่ระลึก 

 
 
 
5.5 สไตลแการออกแบบผลิตภัณฑแของที่ระลึกที่มักพบเห็นบอยโดยทั่วไป 
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   4.2 สรุปผลการวิเคราะห์จากความคิดเห็นเรื่องของการพัฒนาอัตลักษณ์และผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึก
จังหวัดล าปางของผู้อาศัยในจังหวัดล าปางกับต่างจังหวัด 
จากการวิเคราะหแขอมูลที่ไดจากตารางแสดงผลการส ารวจความคิดเห็นและแผนภูมิสรุปผลท าใหสามารถ
ไดแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑแของที่ระลึกจังหวัดล าปางที่เนนในเรื่องของอัตลักษณแจังหวัดล าปางมี
ดังนี้ 
                                อัตลักษณแของจังหวัดล าปาง  :   รถมาล าปาง 
                                ผลติภัณฑแของจังหวัดล าปาง  :   เซรามิก , ไมแกะสลัก และกระดาษสา 
                                สไตลแการออกแบบ             :    เรียบงาย,น าสมัยและการตูนขบขัน  
 
      4.3 .ขั้นตอนการด าเนินงานการออกแบบ 
ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามเพ่ือหาแนวทางการออกแบบโดยน าขอมูลเชิงสถิติมาเป็น
แนวทางเพ่ือใชในการออกแบบตัวแทนน าเสนออัตลักษณแของผลิตภัณฑแของที่ระลึกจังหวัดล าปางและ
ก าหนดประเภทผลิตภัณฑแของที่ระลึกโดยจะเนนวัสดุที่ใชในการผลิตเป็นวัสดุที่ขึ้นชื่อของจังหวัดและใช
เทคนิคทันสมัยมารวมใชในการผลิตเขาไปอีกดวย 
4.3.1 แนวทางการออกแบบ 
น าขอมูลที่ไดมาท าการวิเคราะหแเพื่อหาแนวทางการออกแบบโดยจะตองท าการก าหนดเนื้อหา  รูปแบบ 
และผลิตภัณฑแ เพื่อที่จะท าการออกแบบและสรางเป็นชิ้นงานขึ้นมา  
4.3.2 การออกแบบรางเบื้องตน 
           ผูวิจัยไดท าการออกแบบตัวแทนน าเสนออัตลักษณแของผลิตภัณฑแของที่ระลึกจังหวัดล าปางโดยใช
รูปแบบเป็นตัวการแตูนเพ่ือใหมีภาพลักษณแท่ีสามารถเขาหาไดงายและไมเป็นทางการจนเกินไปโดยจะ
ก าหนดตัวแทนในการ น าเสนออัตลักษณแเป็นรูปแบบของรถมาล าปางที่เป็นสัญลักษณแทองเที่ยวของเมือง 
     1 กระบวนการออกแบบตัวแทนน าเสนออัตลักษณแจังหวัดล าปาง 
          1.1 ท าการวิเคราะหแลักษณะและสวนประกอบของรถมา 

  
 ภาพที่ 21 ภาพสวนประกอบของรถมา 
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    1.2 แนวคิดการออกแบบ 
    ผูวิจัยไดท าการก าหนดแนวคิดการออกแบบรางเบื้องตนโดยจะก าหนดรูปแบบใหมีลักษณะเป็นตัว
การแตูนนารักเพ่ือใหมีความรูสึกที่จะสามารถเขาหาไดงาย 
      1.3 ท าการออกแบบรางเบื้องตน 

 
ภาพที่ 22 สเก็ตแบบตัวการแตูนรถมา (1) 

ที่มา การออกแบบเบื้องตน ภาพโดย นายกฤษดา สิงหแขรณแ  วัน14 มีนาคม พ.ศ. 2560 

 
ภาพที่ 23 สเก็ตแบบตัวการแตูนรถมา (2) 

ที่มา การออกแบบเบื้องตน ภาพโดย นายกฤษดา สิงหแขรณแ  วัน14 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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ภาพที่ 24 สเก็ตแบบตัวการแตูนรถมา (3) 

ที่มา การออกแบบเบื้องตน ภาพโดย นายกฤษดา สิงหแขรณแ  วัน14 มีนาคม พ.ศ. 2560 
 

    2 กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑแของที่ระลึกจังหวัดล าปาง 
          2.1 ท าการก าหนดแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑแของที่ระลึก 
             ผูวิจัยไดศึกษาจากขอมูลที่ไดทั้งจากการส ารวจและวิเคราะหแจึงไดท าการก าหนดแนวคิดการ
ออกแบบผลิตภัณฑแของที่ระลึกมีดังนี้ 
                 2.1.1 ประเภทผลิตภัณฑแของที่ระลึก            
              - ผูวิจัยไดท าการก าหนดประเภทของผลิตภัณฑแของที่ระลึกเป็นในรูปแบบของผลิตภัณฑแบน
โต฿ะท างานเพราะบนโต฿ะท างานจะเป็นจุดที่สามารถแสดงใหเห็นถึงภาพลักษณแของผลิตภัณฑแของที่ระลึก
ไดดีและยังสะดวกตอการใชสอยไดอีกดวย 
                 2.1.2 วัสดุที่ใชในการผลิต 
              - วัสดุที่น ามาใชในการผลิตนั้นไดก าหนดวัสดุในการผลิตมากกวา 3 ประเภทโดยจะเป็นวัสดุที่
โดดเดนในจังหวัดล าปางเพื่อเป็นการสงเสริมในเรื่องวัสดุที่เป็นเอกลักษณแของจังหวัดล าปางซึ่งวัสดุที่มีดังนี้ 
                     1. เซรามิก 
                     2. ไม 
                     3. กระดาษสา 
          2.2 ท าการออกแบบรางเบื้องตน 
             ในการออกแบบรางเบื้องตนผูวิจัยไดท าการก าหนดผลิตภัณฑแที่จะท าการออกแบบมา 4 ชิ้น 
โดยจะมีเนนในเรื่องของวัสดุและเทคนิคในการผลิตอยู 3 ประเภท ซึ่งมีดังตอไปนี้ 
                 1. ผลิตภัณฑแของที่ระลึกที่เสียบปากกา 
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                 2. ผลิตภัณฑแกลองเก็บกุญแจ 
                 3. ผลิตภัณฑแกรอบรูปไมแกะสลัก 
                 4. ผลิตภัณฑแชดุแกวกาแฟเซรามิก 
   
   1. ผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกที่เสียบปากกา 
        น าวัสดุกระดาษสามาสรางงานโดยใชเทคนิคการขึ้นรูปเปอเปมาเชซึ่งจะมีเนื้อหาเป็นการ
ประชาสัมพันธแการทองเที่ยวโดยใชรูปแบบเป็นตัวการแตูนมาเป็นตัวน าเสนอ 
 

 
ภาพที่ 25 สเก็ตแบบเบื้องตนผลิตภัณฑแของที่ระลึกท่ีเสียบปากกา (รถลาก 1)   

ที่มา การออกแบบเบื้องตน ภาพโดย นายกฤษดา สิงหแขรณแ  วัน14 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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ภาพที่ 26 สเก็ตแบบเบื้องตนผลิตภัณฑแของที่ระลึกท่ีเสียบปากกา (รถลาก 2)   

ที่มา การออกแบบเบื้องตน ภาพโดย นายกฤษดา สิงหแขรณแ  วัน14 มีนาคม พ.ศ. 2560 
 

 
ภาพที่ 27 สเก็ตแบบเบื้องตนผลิตภัณฑแของที่ระลึกท่ีเสียบปากกา (รถลาก 3)   

ที่มา การออกแบบเบื้องตน ภาพโดย นายกฤษดา สิงหแขรณแ  วัน14 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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ภาพที่ 28 สเก็ตแบบเบื้องตนผลิตภัณฑแของที่ระลึกท่ีเสียบปากกา (รถลาก 4)  

ที่มา การออกแบบเบื้องตน ภาพโดย นายกฤษดา สิงหแขรณแ  วัน14 มีนาคม พ.ศ. 2560 
  

 
ภาพที่ 29 สเก็ตแบบเบื้องตนผลิตภัณฑแของที่ระลึกท่ีเสียบปากกา (รถมา1) 

ที่มา การออกแบบเบื้องตน ภาพโดย นายกฤษดา สิงหแขรณแ  วัน14 มีนาคม พ.ศ. 2560   
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ภาพที่ 30 สเก็ตแบบเบื้องตนผลิตภัณฑแของที่ระลึกท่ีเสียบปากกา (รถมา2)  

ที่มา การออกแบบเบื้องตน ภาพโดย นายกฤษดา สิงหแขรณแ  วัน14 มีนาคม พ.ศ. 2560   
  

 
ภาพที่ 31 สเก็ตแบบเบื้องตนผลิตภัณฑแของที่ระลึกท่ีเสียบปากกา (รถมา3) 

ที่มา การออกแบบเบื้องตน ภาพโดย นายกฤษดา สิงหแขรณแ  วัน14 มีนาคม พ.ศ. 2560   



67 
 

 
ภาพที่32 สเก็ตแบบผลิตภัณฑแของที่ระลึกที่เสียบปากกา (1) 

ที่มา การออกแบบเบื้องตน ภาพโดย นายกฤษดา สิงหแขรณแ  วัน14 มีนาคม พ.ศ. 2560   
   2. ผลิตภัณฑ์กล่องเก็บกุญแจ 
       ใชวัสดุท าจากไมโดยจะเนนเทคนิคในเรื่องของการแกะสลักไม ซึ่งตรงดานหนากลองจะเป็นเทคนิค
การแกะแบบนูนต่ าที่มีการซอนทับกันหลายชั้นในสวนของเนื้อหาก็จะเป็นภาพของรถมาล าปางกับ
บรรยากาศและสถานที่ทองเที่ยวที่เป็นเอกลักษณแของเมืองล าปาง    

 
ภาพที่ 33 สเก็ตแบบเบื้องตนผลิตภัณฑแกลองเก็บกุญแจ (1) 

ที่มา การออกแบบเบื้องตน ภาพโดย นายกฤษดา สิงหแขรณแ  วัน14 มีนาคม พ.ศ. 2560   
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ภาพที่ 34 สเก็ตแบบเบื้องตนผลิตภัณฑแกลองเก็บกุญแจ (2) 

ที่มา การออกแบบเบื้องตน ภาพโดย นายกฤษดา สิงหแขรณแ  วัน14 มีนาคม พ.ศ. 2560   

 
ภาพที่ 35 สเก็ตแบบเบื้องตนผลิตภัณฑแกลองเก็บกุญแจ (3) 

ที่มา การออกแบบเบื้องตน ภาพโดย นายกฤษดา สิงหแขรณแ  วัน14 มีนาคม พ.ศ. 2560   
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ภาพที่ 36 สเก็ตแบบเบื้องตนผลิตภัณฑแกลองเก็บกุญแจ(4) 

ที่มา การออกแบบเบื้องตน ภาพโดย นายกฤษดา สิงหแขรณแ  วัน14 มีนาคม พ.ศ. 2560   
   3. ผลิตภัณฑ์กล่องเก็บเอกสารไม้แกะสลัก 
        ใชวัสดุท าจากไมโดยจะเนนเทคนิคในเรื่องของการแกะสลักไม ซึ่งจะใชเทคนิคการแกะสลักอยู 2 วิธี 
คือการแกะแบบประกอบขึ้นรูปและการแกะแบบนูนต่ า โดยลักษณะโดยรวมจะมีลักษณะเป็นรถมาแตใน
สวนของตัวกรอบรูปก็จะมีลวดลายที่แสดงถึงสถานที่ทองเที่ยวตางๆของเมืองล าปาง  

 
ภาพที่ 37 สเก็ตแบบเบื้องตนผลิตภัณฑแกลองเก็บเอกสารไมแกะสลัก (1) 

ที่มา การออกแบบเบื้องตน ภาพโดย นายกฤษดา สิงหแขรณแ  วัน14 มีนาคม พ.ศ. 2560   
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ภาพที่ 38 สเก็ตแบบเบื้องตนผลิตภัณฑแกลองเก็บเอกสารไมแกะสลัก (2) 

ที่มา การออกแบบเบื้องตน ภาพโดย นายกฤษดา สิงหแขรณแ  วัน14 มีนาคม พ.ศ. 2560   

 
ภาพที่ 39 สเก็ตแบบเบื้องตนผลิตภัณฑแกลองเก็บเอกสารไมแกะสลัก (3) 

ที่มา การออกแบบเบื้องตน ภาพโดย นายกฤษดา สิงหแขรณแ  วัน14 มีนาคม พ.ศ. 2560   
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ภาพที่ 40 สเก็ตแบบเบื้องตนผลิตภัณฑแกลองเก็บเอกสารไมแกะสลัก (4) 

ที่มา การออกแบบเบื้องตน ภาพโดย นายกฤษดา สิงหแขรณแ  วัน14 มีนาคม พ.ศ. 2560   

 
ภาพที่ 41 สเก็ตแบบเบื้องตนผลิตภัณฑแกลองเก็บเอกสารไมแกะสลัก (5) 

ที่มา การออกแบบเบื้องตน ภาพโดย นายกฤษดา สิงหแขรณแ  วัน14 มีนาคม พ.ศ. 2560   
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ภาพที่ 42 สเก็ตแบบเบื้องตนผลิตภัณฑแกลองเก็บเอกสารไมแกะสลัก (6) 

ที่มา การออกแบบเบื้องตน ภาพโดย นายกฤษดา สิงหแขรณแ  วัน14 มีนาคม พ.ศ. 2560   

 
ภาพที่ 43 สเก็ตแบบเบื้องตนผลิตภัณฑแกลองเก็บเอกสารไมแกะสลัก (7) 

ที่มา การออกแบบเบื้องตน ภาพโดย นายกฤษดา สิงหแขรณแ  วัน14 มีนาคม พ.ศ. 2560   
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ภาพที่ 44 สเก็ตแบบเบื้องตนผลิตภัณฑแกลองเก็บเอกสารไมแกะสลัก (8) 

ที่มา การออกแบบเบื้องตน ภาพโดย นายกฤษดา สิงหแขรณแ  วัน14 มีนาคม พ.ศ. 2560   

 
ภาพที่ 45 สเก็ตแบบเบื้องตนผลิตภัณฑแกลองเก็บเอกสารไมแกะสลัก (9) 

ที่มา การออกแบบเบื้องตน ภาพโดย นายกฤษดา สิงหแขรณแ  วัน14 มีนาคม พ.ศ. 2560   
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ภาพที่ 46 สเก็ตแบบเบื้องตนผลิตภัณฑแกลองเก็บเอกสารไมแกะสลัก (10) 

ที่มา การออกแบบเบื้องตน ภาพโดย นายกฤษดา สิงหแขรณแ  วัน14 มีนาคม พ.ศ. 2560   
   4. ผลิตภัณฑ์ชุดแก้วกาแฟเซรามิก 
       เป็นผลิตภัณฑแใชวัสดุเป็นเซรามิก ที่มีลักษณะโดยรวมเป็นรถมาล าปาง โดยตัวงานจะแบงเป็น 2 
สวนคือตัวแกวกาแฟกับจานรองโดยตัวแกวเป็นแบบไมมีที่จับ และมีลวดลายของบรรยากาศของเมือง
ล าปาง และในสวนจานรองแกวจะมีตัวตุ฿กตามากับลอรถเซรามิกเป็นแทนรองแกว 

 
ภาพที่ 47 สเก็ตแบบเบื้องตนผลิตภัณฑแชุดแกวกาแฟเซรามิก (1) 

ที่มา การออกแบบเบื้องตน ภาพโดย นายกฤษดา สิงหแขรณแ  วัน19 มีนาคม พ.ศ. 2560   



75 
 

 

 
ภาพที่ 48 สเก็ตแบบเบื้องตนผลิตภัณฑแชุดแกวกาแฟเซรามิก (2) 

ที่มา การออกแบบเบื้องตน ภาพโดย นายกฤษดา สิงหแขรณแ  วัน19 มีนาคม พ.ศ. 2560   

 
ภาพที่ 49 สเก็ตแบบเบื้องตนผลิตภัณฑแชุดแกวกาแฟเซรามิก (3) 

ที่มา การออกแบบเบื้องตน ภาพโดย นายกฤษดา สิงหแขรณแ  วัน19 มีนาคม พ.ศ. 2560   
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4.4 สรุปผลการออกแบบเบื้องต้น  

 

ภาพที่ 50 ผลการออกแบบผลิตภัณฑแของที่ระลึกที่เสียบปากกาเบื้องตน 

 
ภาพที่ 51 ผลการออกแบบผลิตภัณฑแกลองเก็บกุญแจเบื้องตน 
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ภาพที่ 52 ผลการออกแบบผลิตภัณฑแกลองเก็บเอกสารไมแกะสลักเบื้องตน 

 
ภาพที่ 53 ผลการออกแบบผลิตภัณฑแชุดแกวกาแฟเซรามิกเบื้องตน 
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4.5 ผลสรุปการออกแบบเบื้องต้นจากผลวิเคราะห์แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
         ผูวิจัยไดท าก าหนดผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางอยู 3 ทาน โดยจะใหท าการประเมินแนวคิดการออกแบบ
และใหค าปรึกษาในเรื่องของเทคนิคเฉพาะทางของในแตละคน ไดแก 
                           ดร. กิตติภูมิ  นามวงคแ   นายกเทศมนตรนครล าปาง 
                           คุณอดิศักดิ์  ตาค ามูล  ชางแกะไมสลัก 
                           คุณยุทธนา ผลเจริญ เจาของโงงานเซรามิกค บริษัท แสงชัยเซรามิคสแ จ ากัด 
 เพ่ือใหค าปรึกษาในเรื่องของการออกแบบและเทคนิคในการสรางผลงาน ไดแก เรื่องวัสดุที่ใชในการผลิต 
แนวคิดการออกแบบ ขอมูลอ่ืนๆที่สามารถน ามาใชเป็นประโยชนแได  
          ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางจะแสดงความคิดเห็นแบบเปิด และเสนอแนวความคิดเห็นแบบอิสระ 
เพ่ือใหน ามาท าการปรับปรุงผลิตภัณฑแ และจะใหความเห็นในเรื่องของแนวทางการออกแบบกับค าแนะน า
เฉพาะทางที่ผูเชี่ยวชาญในแตละทานถนัดเพ่ือใชเป็นแนวทางในการแกไขและพัฒนาแนวคิดการออกแบบ
ผลิตภัณฑแ 
 
 
ตารางที่ 4 ผลส ารวจแนวคดิความผึงพอใจของผูเชี่ยวชาญN=3 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ 

รายการ ผูเชี่ยวชาญ  คนที่1 ผูเชี่ยวชาญ  คนที2่ ผูเชี่ยวชาญ  คนที่3 
1.1  รูปแบบของผลิตภัณฑแของที่ระลึกที่ทานชอบ 

1. มีความหรูหรา    
2. มีความทันสมัย  

 
 

3. มีความเรียบงาย    
4. มีรูปแบบที่ดูนารัก    
5. มีภาพลักษณแที่ดูโบราณดั่งเดิม   

 
6. มีรูปแบบที่สวยงาม  

  

1.2  ประเภทวัสดุของผลิตภัณฑแของที่ระลึกที่ทานชอบ 
1. ไมแกะสลัก       

2. เซรามิก    
3. กระดาษสา    

1.3  ประเภทของที่ระลึก 
1. ของตกแตงบาน     
2. ของใชในครัวเรือน    
3. ของใชบนโต฿ะท างาน    
4.  เครื่องประดับ    
5.  เส้ือผา    
6. กระเปา    
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1.4  รูปแบบของตัวแทนน าเสนออัตลักษณแของจังหวัดล าปาง ผูเชี่ยวชาญ  คนที่1 ผูเชี่ยวชาญ  คนที2่ ผูเชี่ยวชาญ  คนที่3 

 

   

 

   

 

   

1.5  รูปแบบของผลิตภัณฑแของที่ระลึกประเภทกรอบรูปไมแกะสลัก 
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สรุป   รูปแบบของผลิตภัณฑแของที่ระลึกควรมีความทันสมัย สวยงาม และ มีภาพลักษณแที่ดูโบราณดั่งเดิม 
ประเภทวัสดุเนนเซรามิดและไมแกะสลัก เป็นของตกแตงบาน ของใชในครัวเรือน 
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ตอนที่ 2  แบบประเมินแนวคิดการออกแบบ 
     2.1)  ผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกท่ีเสียบปากกา 
         แนวคิดการออกแบบ :  ผลิตภัณฑแที่ใชวัสดุจากกระดาษสาโดยใชเทคนิคการท าเปเปอมาเชมา
ประยุกตแใชในการออกแบบโดยจะมีลักษณะโดยรวมเป็นแบบจ าลองที่น าเอาอัตลักษณแของเมืองล าปางมา
รวมกันเพื่อเป็นการแสดงถึงภาพลักษณแของเมืองล าปางในรูปแบบยอยที่มีตัวรถมาเป็นตัวน าเสนอ 
ตารางที่ 5 ผลส ารวจความพึงพอใจแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑแ N=3 

 
 
 

ภาพสเก็ตแนวคิดการออกแบบ 

ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่เสียบปากกา ระดับความพึงพอใจ 

    

 
 

ดีมาก 

 
 
ดี 

 
 

ปาน
กลาง 

 
 

พอใช 

 
 

ปรับปรุง 

5 4 3 2 1 

              1. ดานแนวคิดการออกแบบ 

ผูเชี่ยวชาญ  คนที่1      

ผูเชี่ยวชาญ  คนที่2      

ผูเชี่ยวชาญ  คนที่3      

รวม 15 แนวคิดการออกแบบ ดีมาก สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   0. DS  

              2. ดานวัสดุที่ใชในการผลิต 

ผูเชี่ยวชาญ  คนที่1      
ผูเชี่ยวชาญ  คนที่2      
ผูเชี่ยวชาญ  คนที่3      

รวม 12 ดานวัสดุที่ใชในการผลิต ดี สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   81.0. DS  
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ภาพสเก็ตแนวคิดการออกแบบ 

ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่เสียบปากกา ระดับความพึงพอใจ 

    

 
 

ดีมาก 

 
 
ดี 

 
 

ปาน
กลาง 

 
 

พอใช 

 
 

ปรับปรุง 

5 4 3 2 1 

                                3.  ดานเนื้อหาที่แสดงออกในผลิตภัณฑแ 

ผูเชี่ยวชาญ  คนที่1      

ผูเชี่ยวชาญ  คนที่2      
ผูเชี่ยวชาญ  คนที่3      

รวม 14 ดานเนื้อหาที่แสดงออก  ดีมาก สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   47.0. DS  

4.  ดานเทคนิคการผลิต 

ผูเชี่ยวชาญ  คนที่1      
ผูเชี่ยวชาญ  คนที่2      

ผูเชี่ยวชาญ  คนที่3      

รวม 12 ดานเทคนิคการผลิต ดี สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   81.0. DS  

5. ดานภาพลักษณแของผลิตภัณฑแ 

ผูเชี่ยวชาญ  คนที่1      

ผูเชี่ยวชาญ  คนที่2      

ผูเชี่ยวชาญ  คนที่3      

รวม 13 ดานภาพลกัษณแของผลิตภัณฑแ ด ี สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   94.0. DS  
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  2.2 ) ผลิตภัณฑ์กล่องเก็บกุญแจ 
     แนวคิดการออกแบบ : เป็นผลติภณัฑแที่ใชวัสดุท าจากไมโดยจะเนนเทคนคิในเรื่องของการแกะสลักไมซึ่งตรง
ดานหนากลองจะเป็นเทคนิคการแกะแบบนูนต่ าที่มีการซอนทับกันหลายชั้นในสวนของเนื้อหาก็จะเป็นภาพของรถมา
ล าปางกับบรรยากาศและสถานท่ีทองเที่ยวท่ีเป็นเอกลักษณแของเมืองล าปางเพื่อเป็นการแสดงถึงภาพลักษณแของ
บรรยากาศของล าปาง 

 

ภาพสเก็ตแนวคิดการออกแบบ 

ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่เสียบปากกา ระดับความพึงพอใจ 

    

 
 
ดี

มาก 

 
 
ดี 

 
 

ปาน
กลาง 

 
 

พอใช 

 
 

ปรับปรุง 

5 4 3 2 1 

              1. ดานแนวคิดการออกแบบ 

ผูเชี่ยวชาญ  คนที่1      

ผูเชี่ยวชาญ  คนที่2      

ผูเชี่ยวชาญ  คนที่3      

รวม 14 ดานแนวคิดการออกแบบ  ดมีาก สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   47.0. DS  

              2. ดานวัสดุที่ใชในการผลิต 

ผูเชี่ยวชาญ  คนที่1      

ผูเชี่ยวชาญ  คนที่2      

ผูเชี่ยวชาญ  คนที่3      

รวม 12 ดานวัสดุที่ใชในการผลิต ด ี สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   81.0. DS  
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ภาพสเก็ตแนวคิดการออกแบบ 

ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่เสียบปากกา ระดับความพึงพอใจ 

    

 
 

ดีมาก 

 
 
ดี 

 
 

ปาน
กลาง 

 
 

พอใช 

 
 

ปรับปรุง 

5 4 3 2 1 

                                3.  ดานเนื้อหาที่แสดงออกในผลิตภัณฑแ 

ผูเชี่ยวชาญ  คนที่1      

ผูเชี่ยวชาญ  คนที่2      
ผูเชี่ยวชาญ  คนที่3      

รวม 14 ดานเนื้อหาที่แสดงออก  ดีมาก สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   47.0. DS  

4.  ดานเทคนิคการผลิต 

ผูเชี่ยวชาญ  คนที่1      
ผูเชี่ยวชาญ  คนที่2      

ผูเชี่ยวชาญ  คนที่3      

รวม 12 ดานเทคนิคการผลิต ดี สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   81.0. DS   

5. ดานภาพลักษณแของผลิตภัณฑแ 

ผูเชี่ยวชาญ  คนที่1       

ผูเชี่ยวชาญ  คนที่2      

ผูเชี่ยวชาญ  คนที่3      

รวม 12 ดานภาพลักษณแของผลิตภัณฑแ ดี สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   81.0. DS   
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  2.3 ) ผลิตภัณฑ์กรอบรูปไม้แกะสลัก 
      แนวคิดการออกแบบ : เป็นผลิตภัณฑแที่ใชวัสดุท าจากไมโดยจะเนนเทคนิคในเรื่องของการแกะสลัก
ไมซึ่งจะใชเทคนิคการแกะสลักอยู 2 วิธี คือการแกะแบบประกอบขึ้นรูปและการแกะแบบนูนต่ า โดย
ลักษณะโดยรวมจะมีลักษณะเป็นรถมาแตในสวนของลวดลายที่แสดงถึงสถานที่ทองเที่ยวตางๆของเมือง
ล าปางเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธแการทองเที่ยวของเมืองล าปาง 
 

ภาพสเก็ตแนวคิดการออกแบบ 

ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่เสียบปากกา ระดับความพึงพอใจ 

    

 
 
ดี

มาก 

 
 
ดี 

 
 

ปาน
กลาง 

 
 

พอใช้ 

 
 

ปรับปรุง 

5 4 3 2 1 

              1. ดานแนวคิดการออกแบบ 

ผูเชี่ยวชาญ  คนที่1      

ผูเชี่ยวชาญ  คนที่2      
ผูเชี่ยวชาญ  คนที่3      

รวม 14 ดานเนื้อหาที่แสดงออก  ดีมาก สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   47.0. DS  

              2. ดานวัสดุที่ใชในการผลิต 

ผูเชี่ยวชาญ  คนที่1      

ผูเชี่ยวชาญ  คนที่2      

ผูเชี่ยวชาญ  คนที่3      

รวม 12 ดานวัสดุที่ใชในการผลิต ดี สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   81.0. DS  
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ภาพสเก็ตแนวคิดการออกแบบ 

ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่เสียบปากกา ระดับความพึงพอใจ 

 

 
 

ดีมาก 

 
 
ดี 

 
 

ปาน
กลาง 

 
 

พอใช้ 

 
 

ปรับปรุง 

5 4 3 2 1 

3.  ดานเนื้อหาที่แสดงออกในผลิตภัณฑแ 

ผูเชี่ยวชาญ  คนที่1      

ผูเชี่ยวชาญ  คนที่2      
ผูเชี่ยวชาญ  คนที่3      

รวม 14 ดานเนื้อหาที่แสดงออก  ดีมาก สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   47.0. DS  

4.  ดานเทคนิคการผลิต 

ผูเชี่ยวชาญ  คนที่1      
ผูเชี่ยวชาญ  คนที่2      
ผูเชี่ยวชาญ  คนที่3      

รวม 13 ดานเทคนิคการผลิต  ดี สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   94.0. DS  

5. ดานภาพลักษณแของผลิตภัณฑแ 

ผูเชี่ยวชาญ  คนที่1      

ผูเชี่ยวชาญ  คนที่2      

ผูเชี่ยวชาญ  คนที่3      

รวม 13 ดานภาพลักษณแของผลติภณัฑแ  ดี สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   94.0. DS  
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2.4 ) ผลิตภัณฑ์ชุดแก้วกาแฟเซรามิก 
แนวคิดการออกแบบ : ผลิตภัณฑแเซรามิกชุดแกวกาแฟซึ่งมีลักษณะโดยรวมเป็นรถมาล าปางโดยตัวงาน
จะแบงเป็น2 สวน คือตัวแกวกาแฟกับจานรองโดยตัวแกวเป็นแบบไมมีที่จับและมีลวดลายของบรรยากาศ
ของเมืองล าปางและในสวนจานรองแกวจะมีตัวตุ฿กตามากับลอรถเซรามิก เป็นแทนรองแกวซึ่งถาน ามา
ประกอบรวมกันก็จะเป็นลักษณะของรถมาที่สมบูรณแ 
 

ภาพสเก็ตแนวคิดการออกแบบ 

ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่เสียบปากกา ระดับความพึงพอใจ 

 

 
 
ดี

มาก 

 
 
ดี 

 
 

ปาน
กลาง 

 
 

พอใช้ 

 
 

ปรับปรุง 

5 4 3 2 1 

              1. ดานแนวคิดการออกแบบ 

ผูเชี่ยวชาญ  คนที่1  
    

ผูเชี่ยวชาญ  คนที่2      

ผูเชี่ยวชาญ  คนที่3      

รวม 15 แนวคิดการออกแบบ ดีมาก สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   0. DS  

2. ดานวัสดุที่ใชในการผลิต 

ผูเชี่ยวชาญ  คนที่1      

ผูเชี่ยวชาญ  คนที่2      

ผูเชี่ยวชาญ  คนที่3      

รวม 15 ดานวัสดุที่ใชในการผลิต ดีมาก สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   0. DS  
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ภาพสเก็ตแนวคิดการออกแบบ 

ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่เสียบปากกา ระดับความพึงพอใจ 

    

 
 
ดี

มาก 

 
 
ดี 

 
 

ปาน
กลาง 

 
 

พอใช้ 

 
 

ปรับปรุง 

5 4 3 2 1 

                                3.  ดานเนื้อหาที่แสดงออกในผลิตภัณฑแ 

ผูเชี่ยวชาญ  คนที่1      

ผูเชี่ยวชาญ  คนที่2      
ผูเชี่ยวชาญ  คนที่3      

รวม 14 ดานเนื้อหาที่แสดงออก   ดีมาก สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   47.0. DS  

4.  ดานเทคนิคการผลิต 

ผูเชี่ยวชาญ  คนที่1      
ผูเชี่ยวชาญ  คนที่2      

ผูเชี่ยวชาญ  คนที่3      

รวม 13 ดานเทคนิคการผลิต ด ี สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   47.0. DS  

5. ดานภาพลักษณแของผลิตภัณฑแ 

ผูเชี่ยวชาญ  คนที่1      

ผูเชี่ยวชาญ  คนที่2      

ผูเชี่ยวชาญ  คนที่3      

รวม 15 ดานภาพลักษณแของผลติภณัฑแ ดมีาก สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   0. DS  
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   ตารางที6่  แสดงคาเฉลีย่และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางกับ ผลงานการออกแบบ
ผลิตภณัฑแเพื่อการพัฒนาอัตลักษณแของที่ระลึกจังหวดัล าปาง 

ภาพสเก็ต 
แนวคิดการออกแบบ 

ความคิดเห็น 
ค่าเฉลี่ย
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน( 
S.D.) 

ระดับ 

1.ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่เสียบปากกา    
 

 

 

1.ดานแนวคิดการออกแบบ 5 0 ดีมาก 
2.ดานวัสดทุี่ใชในการผลิต 4 0.81 ดี 

3.ดานเนื้อหาที่แสดงออกใน
ผลิตภัณฑแ 4.6 0.47 ดีมาก 

4.ดานเทคนิคการผลิต 4 0.81 ดี 

5.ดานภาพลักษณแของ
ผลิตภัณฑแ 4.3 0.94 ดี 

2.ผลิตภัณฑ์กล่องเก็บกุญแจ    
 
 

 

1.ดานแนวคิดการออกแบบ 4.6 0.47 ดีมาก 
2.ดานวัสดทุี่ใชในการผลิต 4 0.81 ดี 

3.ดานเนื้อหาที่แสดงออกใน
ผลิตภัณฑแ 4.6 0.47 ดีมาก 

4.ดานเทคนิคการผลิต 4 0.81 ดี 

5.ดานภาพลักษณแของ
ผลิตภัณฑแ 4 0.81 ดี 

3.ผลิตภัณฑ์กรอบรูปไมแ้กะสลัก    

 

1.ดานแนวคิดการออกแบบ 4.6 0.47 ดีมาก 
2.ดานวัสดทุี่ใชในการผลิต 4 0.81 ดี 

3.ดานเนื้อหาที่แสดงออกใน
ผลิตภัณฑแ 4.6 0.47 ดีมาก 

4.ดานเทคนิคการผลิต 4.3 0.94 ดี 

5.ดานภาพลักษณแของ
ผลิตภัณฑแ 4.3 0.94 ดี 
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ภาพสเก็ต 
แนวคิดการออกแบบ 

ความคิดเห็น 
ค่าเฉลี่ย
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน( 
S.D.) 

ระดับ 

4.ผลิตภัณฑ์ชุดแก้วกาแฟเซรามิก    
 

 

1.ดานแนวคิดการออกแบบ 5 0 ดีมาก 
2.ดานวัสดุที่ใชในการผลิต 5 0 ดีมาก 

3.ดานเนื้อหาที่แสดงออกใน
ผลิตภัณฑแ 

4.6 0.47 ดีมาก 

4.ดานเทคนิคการผลิต 4.3 0.47 ดี 

5.ดานภาพลักษณแของ
ผลิตภัณฑแ 

5 0 ดีมาก 

จากตารางที่6แสดงขอมูลคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากแบบสอบถาม ความพึงพอใจในแนวคิด
การออกแบบผลิตภัณฑแเพ่ือการพัฒนาอัตลักษณแของที่ระลึก จังหวัดล าปางของผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ได
แสดงความคิดเห็นดานแนวคิดการออกแบบมีคาเฉลี่ยรวมทั้ง4แบบอยูในระดับดี มากและมีความคิดไปใน
ทิศทางเดียวกันมีความแตกตางกันหรือเบียงเบนนอยมาก ดานวัสดุที่ใชในการผลิตอยูในระดับดี ดาน
เนื้อหาที่แสดงออกในผลิตภัณฑแอยูในระดับดีมาก ดานเทคนิคการผลิตอยูในระดับดี และดานภาพลักษณแ
ของผลิตภัณฑแอยูในระดับดี โดยรวมแลวมีความคิดเห็นใกลเคียงกันไปทางดีและดีมาก  
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 ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะอ่ืนๆเพ่ิมเติม 
         อัตลักษณแและผลิตภัณฑแจะตองค านึงถึง 

1.  ตนทุนทางการผลิต  ประกอบดวย 
                   -  วัสด ุ

   -   ภูมิปัญญา 
   -   แสดงออกถึงความเป็นมาทางประวัติศาสตรแ  

2. ตนทุนทางการตลาด 
-  ราคา 

    -  พัฒนาการ 
    -   ความสัมพันธแระหวางอดีตและปัจจุบัน 

เพราะฉะนั้น อัตลักษณแและผลิตภัณฑแจะตองค านึงถึงเรื่องราวดังกลาวเป็นส าคัญจึงจะเรียกวา อัตลักษณแ
และผลิตภัณฑแของจังหวัดได 
 
   4.6 สรุปแนวทางการแก้ไขแบบเพื่อการผลิต  
          4.6.1 ผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกที่เสียบปากกา 

 
ภาพที่ 54 ตนแบบการออกแบบผลิตภัณฑแของที่ระลึกที่เสียบปากกา 

           แนวทางการแก้ไขแบบ : ท าการปรับเปลี่ยนตัวงานบางสวนโดนจะตองค านึงถึงการข้ึนรูปของ
ตัวชิ้นงานเพราะในการปั้นขึ้นรูปจะมีขอจ ากัดในเรื่องของความสมดุลของโครงสรางของชิ้นงาน 
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     4.6.2  ผลิตภัณฑ์กล่องเก็บกุญแจ 

 
ภาพที่ 55 ตนแบบการออกแบบผลิตภัณฑแกลองเก็บกุญแจ 

 
             แนวทางการแก้ไขแบบ : ลายละเอียดของชิ้นงานจะมีความละเอียดที่คอนขางสูงจึงอาจะตอง
ใชเวลาในการผลิตที่คอนขางสูงจึงจะตองท าการปรับเปลี่ยนแบบใหมีความเรียบงายเพ่ือลดเวลาในการ
ผลิต 
         4.6.3  ผลิตภัณฑ์กล่องเก็บเอกสารไม้แกะสลัก 

 
ภาพที่ 56 ตนแบบการออกแบบผลิตภัณฑแกลองเก็บเอกสารไมแกะสลัก 

             แนวทางการแก้ไขแบบ : ท าการเปลี่ยนวัสดุในการผลิตเพื่อเพ่ิมความทนทานใหกับชิ้นงานโดย
ตัวชิ้นงานจะลายละเอียดที่คอนขางมากจึงท าใหวัสดุใหการผลิตตองมีความหนาเพื่อปูองกันความเสียหาย 
      4.6.4  ผลิตภัณฑ์ชุดแก้วกาแฟเซรามิก  
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ภาพที่ 57 ตนแบบการออกแบบผลิตภัณฑแชุดแกวกาแฟเซรามิก 

        แนวทางการแกไขแบบ : ตัดทอนชิ้นงานบางสวน เพ่ือปูองกันชิ้นงานไมใหเกิดความเสียหายใน
ขณะที่ท าการเผาชิ้นงาน 
4.7 กระบวนการผลิตผลงานการออกแบบ 
      1. ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่เสียบปากกา 
ขั้นตอนการสรางผลิตภัณฑแของที่ระลึกที่เสียบปากกา 
          1.1.ก าหนดรูปแบบเพื่อท าการผลิต 
 

 
ภาพที่ 58 ตนแบบการผลิต 

          1.2. จัดเตรียมสวนผสมในการผลิตซึ่งประกอบดวย กระดาษสาฉีกละเอียดผสมกับน้ าเปลาและ
กาว แลวน ามานวดเขาดวยกัน 
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ภาพที่ 59 กระบวนการเตรียมสวนผสมในการผลิต 

       1.3. ท าการแบงแยกชิ้นงานเพ่ือแบงการผลิตเป็นสัดสวน 
 

 
 

ภาพที่ 60 แบบชิ้นงานประกอบ (รถลาก)  
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ภาพที่ 61 ลายละเอียดชิ้นงานประกอบ (รถลาก)  
 

 

 
 

ภาพที่ 62 ชิ้นงานประกอบ (ตัวมาล าปาง)  
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ภาพที่ 63 ลายละเอียดชิ้นงานประกอบ (ตัวมาล าปาง)  

 
 

ภาพที่ 64 ชิ้นงานประกอบ (ฐาน)  
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ภาพที่ 65 ลายละเอียดชิ้นงานประกอบ (ฐาน)  

       
 

ภาพที่ 66 ลายละเอียดชิ้นงานประกอบ (แทนถวยชามเซรามิกตราไก)  
 



98 
 

           1.4. ท าการปั้นขึ้นรูปในสวนตางๆ 

 
ภาพที่ 67 ชิ้นสวนฐาน 

 
ภาพที่ 68 ชิ้นสวนตัวมาล าปาง 
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       1.5. น าชิ้นสวนตางๆมาจัดองคแประกอบตามแบบที่ก าหนดไว 

    
       ภาพที่ 69 จัดองคแประกอบตามรูปแบบที่ก าหนด (1)                ภาพที่ 70  จัดองคแประกอบตามรูปแบบที่
ก าหนด (2)             

    
    ภาพที่ 71 จัดองคแประกอบตามรูปแบบที่ก าหนด (3)                 ภาพที่ 72 จัดองคแประกอบตามรูปแบบที่ก าหนด 
(4) 
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       1.6. จากนั้นก็ท าการยึดติดชิ้นงานใหเขากับฐานและก็ท าการโป้วผิวดวยดินสอพองและน าไปอบ
เพ่ือใหเกิดการแข็งตัว 
 

 
ภาพที่ 73 จัดองคแประกอบตามรูปแบบที่ก าหนด (5) กอนท าการโปูวผิว 

 
 
 

 



101 
 

      1.7. เมื่ออบชิ้นงานเสร็จก็ลงสีตามที่ก าหนดไว 

       
          ภาพที่ 74 กระบวนการลงสีช้ินงาน (ลายละเอียด)                ภาพที่ 75 กระบวนการลงสีช้ินงาน (ลงสีปูาย) 
      1.8. ท าการตกแตงรายละเอียดและเคลือบผิว 

                 
ภาพที ่76 ผลการตกแตงลายละเอียด (1ลงสีพื้น)              ภาพที่ 77 ผลการตกแตงลายละเอียดและการเคลือบผิว  
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    1.9 .ชิ้นงานที่สมบูรณแ  

 
ภาพที่ 78 ชิ้นงานการออกแบบผลิตภัณฑแของที่ระลึกท่ีเสียบปากกา 
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2. ผลิตภัณฑ์กล่องเก็บกุญแจ 
ขั้นตอนการสรางผลิตภัณฑแกลองเก็บกุญแจ 
      2.1.ก าหนดรูปแบบเพื่อท าการผลิต 
 

 
ภาพที่ 79 ตนแบบการผลิต 

           2.2 ท าการแบงสวนเพ่ือการผลิต 

       
 
          ภาพที่ 80 ตนแบบชิ้นสวนการผลิต (1)                      ภาพที่ 81 ตนแบบชิ้นสวนการผลิต (2) 
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       ภาพที่ 82 ตนแบบชิ้นสวนการผลิต (3)                       ภาพที่ 83 ตนแบบชิ้นสวนการผลิต (4) 
 

          
 

        ภาพที่ 84 ตนแบบชิ้นสวนการผลิต (5)                        ภาพที่ 85 ตนแบบชิ้นสวนการผลิต (6) 
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      2.3 ท าการแกะสลักไมตามแบบท่ีก าหนดไว 

        
ภาพที่ 86 วัตถุการแกะสรางไม                                ภาพที่ 87 ท าการก าหนดเสนตามแบบ 

       2.4 ท าการเจาะไมเพ่ือสรางโครงใหกับชิ้นสวนที่น ามาใส 

        
   ภาพที่ 88 การสรางโครงและก าหนดสวนลายละเอียดไมลงไป      ภาพที ่89  การผลิตชิ้นสวนประกอบ 
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   2.5 แกะสลักชิ้นสวนตามที่ก าหนดไว 
   

       
                 ภาพที่ 90 ชิ้นสวนประกอบ (1)                        ภาพที่ 91  ชิ้นสวนประกอบ (2) 

 

       
ภาพที่ 92 ชิ้นสวนประกอบ (3)                           ภาพที่ 93 ชิ้นสวนประกอบ (4) 
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     2.6 น าชิ้นสวนไมมาใสลงในชองตามล าดับที่ก าหนดไว 
 

              
    ภาพที่ 94 กระบวนการใสชิ้นสวนไม (1)                ภาพที่ 95 กระบวนการใสชิ้นสวนไม (2)    

 
        2.7  ในสวนของตัวกลองจะท าเป็น2ชิ้นแลวน ามาประกบกันโดยภายในจะท าชองไวส าหรับใส
กุญแจ 

                  
ภาพที่ 96 ประกอบจากดานขาง                                 ภาพที่ 97 ภายในกลอง 
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       2.8 เมื่อไดชิ้นสวนมาครบแลวก็ท าการประกอบแลวเก็บลายละเอียดเพ่ือความสวยงาม 
 

 
ภาพที่ 98 ชิ้นสวนทั้งหมด 

          2.9 เมื่อเก็บลายละเอียดทั้งหมดแลวก็ท าการลงสีพ้ืนและเคลือบผิว 
 

         
ภาพที่ 99 ชิ้นงานหลังการลงสีและเคลือบผิว(หนา)   ภาพที่ 100 ชิ้นงานหลังการลงสีและเคลือบผิว(หลัง) 
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        2.10 .ชิ้นงานที่สมบูรณแ 

 
                                   ภาพที่ 101 ชิ้นงานการออกแบบผลิตภัณฑแกลองเก็บกุญแจ 
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ภาพที่ 102 ผลงานการออกแบบ (1) 

 

 
 

 

ภาพที่ 103 ผลงานการออกแบบ (2) 
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3.ผลิตภัณฑ์กล่องเก็บเอกสารไม้แกะสลัก 
  ขั้นตอนการสรางผลิตภัณฑแกลองเก็บเอกสารไมแกะสลัก 
    3.1.ก าหนดรูปแบบเพื่อท าการผลิต 

 
ภาพที่ 104 ตนแบบการผลิต 

     3.2 ก าหนดลายละเอียดตามสัดสวน 
 

 
ภาพที่ 105 สวนประกอบของตัวชิ้นงาน 
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ภาพที่ 106 ตนแบบการผลิต 

  
      3.3 ท าการตัดไมตามสัดสวนที่ก าหนดไว 

 
ภาพที่ 107 ชิ้นสวนไมที่จะด าเนินการสราง 
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    3.4 จัดเรียงชิ้นสวนตามแบบ 

 
ภาพที่ 108 การจัดวางต าแหนงไมตามแบบ 

      3.5 ลอกลายบนไมเพ่ือท าการแกะสลักตามแบบ 

 
                                   ภาพที่ 109 การด าเนินการเขียนลายตามแบบบนไม 
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     3.6  เมื่อไดชิ้นสวนแลวก็จัดวางตามแบบที่ก าหนด 
 

     
ภาพที่ 110 ชิ้นสวนไมหลังแกะสลัก 

 
ภาพที่ 111 จัดวางองคแประกอบ 
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3.7 จากนั้นท าการแกะสลักในสวนของกรอบที่ใสซอง 
  

 
ภาพที่ 112 ชิ้นงานแกะสลักไมกรอบที่ใสซอง 

 
3.8 น าชิ้นสวนมาประกอบและเก็บลายละเอียดใหเรียบรอย 
3.9 จากนั้นก็ท าการลงสีและเคลือบผิว 

 
ภาพที่ 113 ชิ้นงานหลังการลงสีและเคลือบผิว 
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3.10 ชิ้นงานที่สมบูรณแ 

 
ภาพที่ 114 ชิ้นงานการออกแบบผลิตภัณฑแกลองเก็บเอกสารไมแกะสลัก 
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4. ผลิตภัณฑ์ชุดแก้วกาแฟเซรามิก 
  ขั้นตอนการสรางผลิตภัณฑแชุดแกวกาแฟเซรามิก 
    4.1.ก าหนดรูปแบบเพ่ือท าการผลิต 
 

 
ภาพที่ 115 ตนแบบการผลิต 

        4.2 ท าการแบงสวนเพื่อการผลิต 

                              
         ภาพที่ 116 ตนแบบชิ้นงาน (มาล าปาง)                       ภาพที่ 117 ตนแบบชิ้นงาน (แกว) 
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ภาพที่ 118 ตนแบบชิ้นงาน (จานรอง) 
 
 

 
ภาพที่ 119 ตนแบบชิ้นงาน (ลอรถ) 

 
     4.3 ก าหนดแบบสกรีนลายบนแกว 
 

 
                                                        

ภาพที่ 120 แบบลายสกรีนบนแกว 
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4.4 ก าหนดการจัดวางต าแหนงของชิ้นงาน 
 

 
ภาพที่ 121 การวางต าแหนงชิ้นงาน 

 
 
   4.5 สรางตนแบบเพ่ือท าแมพิมพแ 
 

 
ภาพที่ 122 ตนแบบชิ้นงาน ( มาล าปาง ) 
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      4.6 เมื่อท าแมพิมพแเสร็จก็ท าการเทดินเซรามิกเพ่ือขึ้นรูป 

 
ภาพที่ 123 กระบวนการขึ้นรูปชิ้นงาน 

     4.7 น าชิ้นงานออกจากแมพิมพแเพ่ือเก็บลายละเอียด 

        
   ภาพที่ 124  ช้ินงานหลังออกจากแมพิมพแ (1)                                  ภาพที ่125 ช้ินงานหลังออกจากแมพิมพแ (2) 
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ภาพที่ 126 ช้ินงานหลังออกจากแมพิมพแ (3) 

 
ภาพที่ 127 ช้ินงานหลังออกจากแมพิมพแ (4) 



122 
 

   4.8 ในสวนของจานรองกับแกวก็จะท าการหลอขึ้นรูปจากแมพิมพแและท าการเก็บลายละเอียด 
 

                    
ภาพที่ 128 กระบวนการขึ้นรูปของจานรอง(1)            ภาพที ่129 ชกระบวนการขึ้นรูปของจานรอง(2) 

 

     
 

ภาพที่ 130 กระบวนการขึ้นรูปของจานรอง(3) 
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ภาพที่ 131 กระบวนการขึ้นรูปของจานรอง(4) 

 
 
   4.9 เมื่อชิ้นงานแข็งตัวแลวก็ท าการลงสีลายละเลียดตามที่ก าหนดไว 
 

 
ภาพที่ 132 การลงลายละเลียดตามท่ีก าหนด 
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    4.10 หลังจากนั้นก็จัดวางตามแบบและน าไปเผา 

 
ภาพที่ 132 ชิ้นงานกอนน าไปเผา 
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    4.11 หลังจากท่ีน าชิ้นงานมาเผาแลวก็จะท าการเคลือบตัวชิ้นงานอีกชั้นแลวน ามาเผาอีกครั้ง 
 

 
ภาพที่ 133 ชิ้นงานหลังจากท่ีท าการเผาและเคลือบแลว 
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   4.12  ชิ้นงานที่สมบูรณแ 
 

 
ภาพที่ 134 ชิ้นงานการออกแบบผลิตภัณฑแชุดแกวกาแฟเซรามิก 

   หลักจากท าการผลิตชิ้นงานแลวผูวิจัยไดท าการออกแบบสอบถามชุดสุดทายส าหรับผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางเพ่ือท าการประเมินความพึงพอใจในชิ้นงานการออกแบบโดยจะท าการค านวณผลการประเมินเพ่ือหา
ขอสรุปในเรื่องของความพึงพอใจในชิ้นงาน 
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แบบสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกส าหรับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางเพื่อการวิจัยในเรื่องของความสมบูรณ์ของผลงานการพัฒนาอัตลักษณ์และผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
จังหวัดล าปาง 
ตารางทึ7 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางกับ ความ
สมบูรณแของผลงานการพัฒนาอัตลักษณแและผลิตภัณฑแของที่ระลึกจังหวัดล าปาง  
 

ภาพชิ้นงานจริง ความคิดเห็น 
ค่าเฉลี่ย
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน( 
S.D.) 

ระดับ 

1.ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่เสียบปากกา    
 

 

1.ดานแนวคิดการออกแบบ 4.3 0.47 ดี 
2.ดานวัสดทุี่ใชในการผลิต 4 0 ดี 

3.ดานเนื้อหาที่แสดงออกใน
ผลิตภัณฑแ 4 0 ดี 

4.ดานเทคนิคการผลิต 4 0 ดี 

5.ดานภาพลักษณแของผลิตภัณฑแ 4.3 0.47 ดี 

2.ผลิตภัณฑ์กล่องเก็บกุญแจ    
 

 
 

1.ดานแนวคิดการออกแบบ 4.6 0.47 ดีมาก 
2.ดานวัสดทุี่ใชในการผลิต 4.6 0.47 ดีมาก 

3.ดานเนื้อหาที่แสดงออกใน
ผลิตภัณฑแ 4.3 0.47 ดี 

4.ดานเทคนิคการผลิต 4 0 ดี 

5.ดานภาพลักษณแของผลิตภัณฑแ 4.3 0.47 ดี 

3.ผลิตภัณฑ์กล่องเก็บเอกสารไมแ้กะสลัก    

 

1.ดานแนวคิดการออกแบบ 5 0 ดีมาก 
2.ดานวัสดทุี่ใชในการผลิต 4.6 0.47 ดีมาก 

3.ดานเนื้อหาที่แสดงออกใน
ผลิตภัณฑแ 4.3 0.47 ดี 

4.ดานเทคนิคการผลิต 4.6 0.47 ดีมาก 

5.ดานภาพลักษณแของผลิตภัณฑแ 4.6 0.47 ดีมาก 
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ภาพชิ้นงานจริง ความคิดเห็น 
ค่าเฉลี่ย
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
( S.D.) 

ระดับ 

4.ผลิตภัณฑ์ชุดแก้วกาแฟเซรามิก    
 

 

1.ดานแนวคิดการ
ออกแบบ 

4.6 0.47 ดีมาก 

2.ดานวัสดุที่ใชในการ
ผลิต 

4.3 0.47 ดี 

3.ดานเนื้อหาที่แสดงออก
ในผลิตภัณฑแ 

4.3 0.47 ดี 

4.ดานเทคนิคการผลิต 4.6 0.47 ดีมาก 

5.ดานภาพลักษณแของ
ผลิตภัณฑแ 

4.6 0.47 ดีมาก 

 
จากตารางที่7 แสดงขอมูลคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากแบบสอบถาม ความพึงพอใจในความ
สมบูรณแของผลงานการพัฒนาอัตลักษณแและผลิตภัณฑแของที่ระลึก จังหวัดล าปางของผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทาง ไดแสดงความคิดเห็นดานแนวคิดการออกแบบมีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับดีมาก ดานวัสดุที่ใชในการ
ผลิตอยูในระดับดีมาก ดานเนื้อหาที่แสดงออกในผลิตภัณฑแอยูในระดับดี ดานเทคนิคการผลิตอยูในระดับดี
มาก และดานภาพลักษณแของผลิตภัณฑแอยูในระดับดีมาก ทุกความคิดเห็นจะใกลเคียงกันมีทิศทาง
เดียวกันไปทางดีและดีมาก และมีขอสังเกตวาผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความคิดเห็นที่แตกตางหรือเบี่ยงเบน
เทากับ0และ0.47เทานั้นซึ่งนอยมาก  
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บทที่5 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

       การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดท าการศึกษาขอมูลตางๆ ที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑแของที่ระลึกกับอัต
ลักษณแของจังหวัดล าปาง เพ่ือน าขอมูลมาท าการวิเคราะหแและแนวทางในการพัฒนาอัตลักษณแและ
ผลิตภัณฑแของที่ระลึกจังหวัดล าปาง โดยผูวิจัยไดขอมูลสรุปผลมีดังนี้ 

5.1. สรุปผลการวิจัย  

      ในการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือพัฒนาอัตลักษณแ และผลิตภัณฑแของที่ระลึกของจังหวัดล าปาง 
โดยจะเนนในเรื่องของการศึกษาถึงภาพลักษณแของจังหวัดล าปางและตัวผลิตภัณฑแของจังหวัดล าปาง เพ่ือ
น าไปพัฒนาและสามารถน าเสนอในรูปแบบของตัวการแตูนได โดยจะแบงสรุปเนื้อหาแตละประเภทดังนี้ 

      5.1.1 สรุปผลในเรื่องการออกแบบตัวแทนในการน าเสนออัตลักษณ์ของจังหวัดล าปาง 

      ในการศึกษาที่เกี่ยวกับอัตลักษณแของจังหวัดล าปางในครั้งนี้ ผูวิจัยไดก าหนดตัวแทนในการ
น าเสนออัตลักษณแของจังหวัดโดยใชเครื่องมือในการวิจัยในรูปแบบของแบบสอบถามและการเก็บขอมูล
จากการสัมภาษณแและภาคสนาม ซ่ึงไดขอสรุปวารูปแบบของตัวแทนในการน าเสนออัตลักษณแจังหวัดนั้น
จะเป็นรูปแบบของ “รถมาล าปาง” โดยจากแบบส ารวจจะแสดงใหเห็นวารถมาล าปางมักจะเป็นสิ่งที่ผูคน
สวนใหญจะคุนเคยมากที่สุดและรถมาล าปางยังเป็นถึงสัญลักษณแของการทองเที่ยวของจังหวัด ซ่ึง
เหมาะสมส าหรับการเป็นตัวแทนในการน าเสนอในเรื่องของภาพลักษณแของเมืองเป็นอยางดีที่สุด  

      5.1.2 สรุปผลในเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกจังหวัดล าปาง 

       ในการหาแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑแในครั้งนี้ผูวิจัยไดท าการศึกษาผลิตภัณฑแตัวอยางและแนว
ทางการผลิตของจังหวัดล าปางทั้งในภาคสนาม และแบบส ารวจสอบถามรวมไปถึงวัสดุในการผลิตที่เป็น
ลักษณะเฉพาะของจังหวัด ซึ่งผูวิจัยนั้นไดขอสรุปวา ในการออกแบบครั้งนี้ไดก าหนดตัวผลิตภัณฑแของที่
ระลึกใหมีทิศทางเดียวกันแตในเรื่องของวัสดุกับเทคนิคในการผลิตจะตองมีความหลากหลาย 

            5.1.2.1 ผลิตภัณฑแของที่ระลึกที่เสียบปากกา ใชเทคนิคในเรื่องของการข้ึนรูปเปเปอมาเชแตจะ
ใชวัสดุเป็นกระดาษสา ซึ่งที่เป็นผลิตภัณฑแขึ้นชื่อของจังหวัดเป็นสวนประกอบในการผลิตโดยภาพลักษณแ
ของตัวชิ้นงานจะเป็นเหมือนแบบจ าลองการทองเที่ยวของเมืองล าปาง 

               - ดานปัญหาที่พบ ชิ้นสวนบางชิ้นไมสามารถท าการผลิตไดเพราะเนื่องจากไมสามารถปั้น
กระดาษใหขึ้นรูปตามแบบที่วางไวได 

               - แนวทางการแกไข  ปรับเปลี่ยนแบบใหมีความเรียบงายและยังตองสามารถท าการขึ้นรูป
ตามแบบไดอีกดวย 

            5.1.2.2 ผลิตภัณฑแกลองเก็บกุญแจ โดยจะใชเทคนิคระหวางการแกะสลักไมกับการฉลุไมมา
รวมกันตัวชิ้นงานจะมีลักษณะเป็นแกะสลักเชิงลึกโดยเนื้อหาก็จะเป็นเรื่องการทองเที่ยวเมืองล าปาง 



130 
 

               - ดานปัญหาที่พบ มีลายละเอียดที่มากและยอยจนเกินไปจนสงผลใหมีระยะเวลาในการผลิต
คอนขางมาก 

               - แนวทางการแกไข ลดทอนลายละเอียดใหนอยลงและท าการออกแบบใหมีความเรียบงาย
มากยิ่งขึ้น 

            5.1.2.3 ผลิตภัณฑแกลองเก็บเอกสารไมแกะสลัก สรางชิ้นงานใหมีภาพลักษณแโดยรวมเป็น
ลักษณะของรถมาล าปางโดยมีลวดลายตรงดานขางจะเป็นสถานที่ทองเที่ยวตางของเมืองล าปางซึ่งจะเป็น
การประชาสัมพันธแการทองเที่ยวของเมืองล าปาง 

               - ดานปัญหาที่พบ โครงสรางในชวงแรกมีความเปราะบางท าใหเกิดการแตกหักไดงาย 

               - แนวทางการแกไข ท าการปรับขนาดของไมใหมีความหนา 

             5.1.2.4 ผลิตภัณฑแชุดแกวกาแฟเซรามิก ภาพลักษณแของชิ้นงานเซรามิกโดยรวมจะมีลักษณะ
เป็นรถมาล าปางในสวนตัวแกวจะมีลวดลายของสถานที่ตางๆของเมืองล าปางซึ่งจะเป็นการวาในเรื่องของ
การสงเสริมการทองเที่ยวของเมืองล าปาง 

               - ดานปัญหาที่พบ ในการผลิตจะพบปัญหาของการผลิตขึ้นรูปโดยในการขึ้นรูปในแตละครั้ง
จะตองค านึงถึงผลกระทบในเรื่องการเผาเพ่ือไมใหตัวชิ้นงานเกิดความเสียหายซึ่งจะมีขอจ ากัด
คอนขางมากในการผลิต 

               - แนวทางการแกไข ปรับเปลี่ยนโครงสรางใหมีความมั่นคงและตัดบางสวนที่ไมจ าเป็นออก 

5.2. อภิปรายผลการวิจัย 

       5.2.1 ในดานของการออกแบบ 

                 โดยการออกแบบในรูปแบบของตัวการแตูนนั้นจะสามารถเขาหาผูคนไดจริง โดยจะมีมุมมอง
ในเรื่องของความรูสึกท่ีท าใหดูแลวสบายตาและไมอึดอัดหรือกดดันจนเกินไปและยังมีภาพลักษณแดู
ทันสมัยกับการเทคนิคอ่ืนๆมาผสมท าใหมีการเพิ่มมูลคาใหกับตัวชิ้นงานไดอีกดวยและตัวชิ้นงานยัง
สามารถแสดงเรื่องราวของจังหวัดล าปางไดอีกดวย 

        5.2.2  ในดานของผลิตภัณฑแ 

                 จะมีการน าเสนอในเรื่องของผลิตภัณฑแของที่ระลึกท่ีโดดเดนของจังหวัดแลวน ามาพัฒนาโดย
ใชเทคนิคอ่ืนมารวมในการผลิตและในชิ้นงานจะมีการแสดงถึงเอกลักษณแของจังหวัดล าปางมาอยูในตัว
ชิ้นงานเขาไปดวยโดยเนื้อหาทั้งหมดนั้นจะน าเสนอในรูปแบบของตัวการแตูนทั้งหมด 

        5.2.3 ในดานเทคนิคในการผลิต 

                   จะเป็นการน าเทคนิคอ่ืนมาพัฒนาตัวผลิตภัณฑแอาจจะมีการใชในเรื่องของวัสดุมากกวา
น ามาเสริมการผลิตและยังมีการน าเทคนิคเพ่ือชวยเสริมใหชิ้นงานมีความสวยงามเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 
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              5.2.3.1 ผลิตภัณฑแกระดาษสาจะเป็นการน ากระดาษสามาสรางชิ้นงานดวยเทคนิคเปเปอมาเช
ซึ่งจะเป็นการเนนเรื่องวัสดุมากกวาการพัฒนาแนวการผลิตโดยตรง 

              5.2.3.2  ผลิตภัณฑแไมแกะสลักก็จะเป็นการน าเทคนิคการฉลุไมมาผสมการแกะสลักไมข้ึนรูป
เพ่ือตัวชิ้นงานมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น 

              5.2.3.3 ผลิตภัณฑแเซรามิกจะเป็นการวาในเรื่องของผลิตภัณฑแท่ีโดดเดนที่สุดซึ่งตัวชิ้นงานนี้จะ
เป็นการเนนในเรื่องของภาพลักษณแมากกวาเทคนิคเสริม เพื่อความสวยงามโดยตัวชิ้นงานนั้นจะเป็นการ
แสดงถึงเนื้อหาของภาพลักษณแของจังหวัดล าปางเป็นสวนใหญ 

          5.2.4 ในดานปัจจัยในการผลิต 

               ในการวิจัยในครั้งนี่ผูวิจัยไดแนวคิดหลังจากท าการวิจัยและไดขอสรุปปัจจัยที่ส าคัญของการ
ท าวิจัยในครั้งนี้โดยมีขอสรุปดังนี้ 

              5.2.4.1 ตนทุนในการผลิต เป็นปัจจัยที่ส าคัญโดยจะตองค านึงในเรื่องของทุนในการผลิตเพ่ือ
จุดประสงคแในการผลิต  

              5.2.4.2 ตนทุนในการใชวัสดุ จะตองค านึงในเรื่องของปริมาตรการใชวัสดุเพื่อปูองกันการใช
วัสดุไมใหเกิดการสิ้นเปลือง 

              5.2.4.3 การถายทอดภูมิปัญญา ในเรื่องของการแสดงถึงเทคนิคที่เป็นแบบเฉพาะของแตละ
ทองถิ่นเป็นปัจจัยที่ส าคัญเป็นอยางยิ่งโดยจะตองค านึงในเรื่องความเป็นเอกลักษณแเฉพาะของภูมิปัญญา
ทองถิ่นโดยจะตองแสดงออกมาใหมีความโดดเดนและไมผิดเพียร 

              5.2.4.4 ระยะเวลาในการผลิต ดวยในยุคที่มีการแขงขันสูงเวลาที่ใชในการด าเนินการเป็นสิ่งที่
ส าคัญเป็นอยางมากโดยจะตองค านึงในเรื่องการปูองกันอุปสรรค   

 

5.3. ข้อเสนอแนะของงานวิจัย 

     5.3.1 ขอเสนอแนะ 

      ในการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาอัตลักษณแและผลิตภัณฑแของที่ระลึกจังหวัดล าปาง
โดยภาพลักษณแของการน าเสนอนั้นรูปแบบของตัวการแตูนจะสามารถเขาถึงไดงาย โดยรูปแบบของการ
น าเสนอจะตองมีความเรียบงายไมรกรุงรังและยังตองทันสมัยอีกดวย 

    5.3.2 ขอเสนอแนะเสริม 

        5.3.2.1. ตัวผลิตภัณฑแควรเพิ่มลูกเลนในการใชงานเพ่ิมเพ่ือความสะสวดสบายในการใชงาน 
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        5.3.2.2. ผลิตภัณฑแกลองเก็บกุญแจพ้ืนที่ภายในนอยเกินไปอาจจะท าใหไมสามารถปิดกลองไดสนิท
ควรที่จะมีพ้ืนที่การใชงานมากข้ึนเพ่ือใหสามารถปิดกลองไดสนิท 

        5.3.2.3. ผลิตภัณฑแกลองเก็บเอกสารไมแกะสลัก นาจะมีกลไกท่ีสามารถเพ่ิมขยายพ้ืนที่ในการใช
สอยได 

        5.3.2.4. รูปทรงของผลิตภัณฑแกลองเก็บเอกสารไมแกะสลักควรที่จะมีรูปลักษณแที่บนทรงกลม
เพ่ือที่จะไดเขากับตัวผลิตภัณฑแชิ้นอื่น 

        5.3.2.5. ผลิตภัณฑแของที่ระลึกที่เสียบปากกาภาพลักษณแบางสวนอาจคลายคลึงกับผลงานที่มีอยู
แลว 

        5.3.3.6. เพ่ิมกลไกใหกับผลิตภัณฑแกลองเก็บเอกสารไมแกะสลัก เพ่ือเพ่ิมมูลใหกับตัวผลิตภัณฑแ 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัยในเรื่องของการพัฒนาอัตลักษณ์และผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
จังหวัดล าปาง 

ชื่อโครงการวิจัย :   การพัฒนาอัตลักษณแและผลิตภณัฑแของที่ระลึกจังหวัดล าปาง 
ผู้วิจัย                :   นาย กฤษดา สิงหแขรณแ   นักศึกษาภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑแ  ระดับปริญญา
มหาบัณฑิต คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง :  กรุณาท าเครื่องหมาย  □  ลงในชองที่ตรงกับความเป็นจริงของทานมากท่ีสุด 

1) เพศ   □ ชาย   □ หญิง 

2) อายุ   □ 25-30 ปี  □ 31-45 ปี  □ มากกวา 45 ปี 

3) ระดับการศึกษา □ ประถมศึกษา  □ มัธยมศึกษา  □ ปวช./ปวส. 

   □ อนุปริญญา  □ ปริญญาตรี  □ ปริญญาโท 

   □ ปริญญาเอก  □ อ่ืนๆ (ระบุ) ..................................... 

4) อาชีพ  □ นักศึกษา  □ ขาราชการ  □ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

   □ ธุรกิจสวนตัว  □ รับจาง  □ อ่ืนๆ (ระบุ) ............. 

5) รายได  □ นอยกวา 15,000 บาท/เดือน  □ 15,000 – 25,000 บาท/เดือน 

   □ 25,000 – 35,000 บาท/เดือน  □ 35,000 – 45,000 บาท/เดือน  

   □ มากกวา 45,000 บาท/เดือน 

6) ที่อยูอาศัย  □ ในจังหวัดล าปาง     

   □ ตางจังหวัด (ระบุ) ....................................... 
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ตอนที่ 2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดล าปางทั่วไป 

ค าชี้แจง :  กรุณาท าเครื่องหมาย  □  ลงในชองที่ตรงกับความเป็นจริงของทานมากท่ีสุด 

2.1.) สัญลักษณแของเมืองล าปาง 

        □ 1. ไกขาวล าปาง                                  □ 3. ถวยตราไกเซรามิก 

        □ 2. รถมาล าปาง                                   □ 4. สะพานรัษฎา 

2.2.)  สิ่งที่สามารถท าใหรูถึงความเป็นล าปางมากท่ีสุด 

       □ 1. ไกขาวล าปาง 

       □ 2. รถมาล าปาง 

2.3.) ผลิตภัณฑแขึ้นชื่อของจังหวัดล าปาง 

        □ 1. ถวยชามเซรามิก                          □  4. ไมไผ 

        □ 2. ไมแกะสลัก                                □  5. กระดาษสา 

        □  3.ผาทอ 

2.4.) สถานที่ทองเที่ยวชองจังหวัดล าปาง 

      □ 1. วัดพระธาตุล าปางหลวง                          □ 6. วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกลาราชา
นุสรณแ 

      □ 2. สะพานรัษฎาภิเศก                                □ 7. หลมภูเขียว 

      □ 3. อุทยานแหงชาติแจซอน                          □ 8. ศูนยแอนุรักษแชางไทย 

      □ 4. วัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม                  □ 9. เหมืองแมเมาะ 

      □ 5. กาดกองตา 
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ตอนที่ 3 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจังหวัดล าปาง 

ค าชี้แจง :  กรุณาท าเครื่องหมาย  □  ลงในชองที่ตรงกับความเป็นจริงของทานมากท่ีสุด 

3.1) ผลิตภัณฑแขึ้นชื่อของจังหวัดล าปาง 

           □ 1. เซรามิก                            □ 4. ไมไผ 

           □ 2. ไมแกะสลัก                        □ 5. กระดาษสา 

           □ 3. ผาทอ                               □ 6. รถมายอขนาด 

3.2) ประเภทผลิตภัณฑแที่มีในจังหวัดล าปาง 

        □ 1. เครื่องจานชามเซรามิก               □ 6. กระเปา 

        □ 2. ไมแกะสลักตกแตงบาน               □ 7. พวงกุญแจ   

        □ 3. อาหาร                                  □ 8. สติ๊กเกอรแ 

        □ 4.เสื้อยืด                                   □ 9. บรรจุภัณฑแกระดาษสา 

        □ 5. ผาทอ 

3.3) ของกินข้ึนชื่อของจังหวัดล าปาง 

       □ 1. น้ าพริกหนุม                             □ 3. แครบหมู 

       □ 2. ขาวแตเน                                 □ 4. ไสอั่ว 

3.4) สัญลักษณแที่มักจะถูกพบเห็นในผลิตภัณฑแของที่ระลึกเมืองล าปาง 

       □ 1. ไกขาวล าปาง                            □ 3. สะพานรัษฎา 

       □ 2. รถมาล าปาง                             □ 4. หอนาฬิกา 
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ตอนที่ 4 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์ของจังหวัดล าปาง 

ค าชี้แจง :  กรุณาท าเครื่องหมาย  □  ลงในชองที่ตรงกับความเป็นจริงของทานมากท่ีสุด 

 

4.1) สัญลักษณแที่เป็นเอกลักษณแของเมืองล าปาง 

       □ 1. ไกขาวล าปาง                       □ 3. สะพานรัษฎา 

       □ 2. รถมาล าปาง                        □ 4. หอนาฬิกา 

4.2) สถานที่ทองเที่ยวภายในเมืองล าปาง  

       □ 1. สะพานรัษฎา                     □ 3. ตลาดกาดกองตา 

       □ 2. หอนาฬิกา                         □ 4. พิพัธภัณฑแเมืองล าปาง 

ตอนที่ 5 ความต้องการในเรื่องของที่ระลึกของจังหวัดล าปาง 

ค าชี้แจง :  กรุณาท าเครื่องหมาย  □  ลงในชองที่ตรงกับความเป็นจริงของทานมากท่ีสุด 

5.1) ประเภทของที่ระลึก 

      □ 1. ของตกแตงบาน                                         □ 5. เครื่องประดับ 

      □ 2. ของใชในครัวเรือน                                      □ 6. ของเลนส าหรับเด็ก 

      □ 3. ของใชบนโต฿ะท างาน                                    □ 7. เสื้อผา 

      □ 4. อาหาร                                                    □ 8. กระเปา 

5.2) ลักษณะของที่ระลึก 

      □ 1. สามารถพกพาไดสะดวก                          □ 4. มีขนาดใหญ 

      □ 2. เนนความสวยงาม                                  □ 5. มีราคา 
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      □ 3. ใชสอยสะดวก 

5.3) รูปแบบของที่ระลึก 

      □ 1. มีความหรูหรา                                     □ 4. มีรูปแบบที่ดูนารัก 

      □ 2. มีความทันสมัย                                    □ 5. มีภาพลักษณแที่ดูโบราณดั่งเดิม 

      □ 3. มีความเรียบงาย                                   □ 6. มีรูปแบบที่สวยงาม 

5.4) ประเภทของวัสดุที่ใชในการผลิตของที่ระลึก 

     □ 1. เซรามิก                                □ 3. ไมไผ 

     □ 2. ไม                                       □ 4. กระดาษสา 

5.5) สไตลแการออกแบบผลิตภัณฑแของที่ระลึกที่มักจะพบเห็นบอยโดยทั่วไป 

        □ 1. น าสมัย 

        □ 2. การแตูนขบขัน 

        □ 3. หรูหรา 

        □ 4. เรียบงาย 

ตอนที่ 6 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. .........................................

.......................................................................................... ............................................................................

............................ 

............................................................................................................................. .........................................

............................................................................................................................. .........................................

...........................  

 



141 
 

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบส าหรับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพ่ือการวิจัยในเร่ืองของการ
พัฒนา 

อัตลักษณ์และผลิตภัณฑข์องท่ีระลึกจังหวัดล าปาง 

ชื่อโครงการวิจัย :   การพัฒนาอัตลักษณแและผลติภณัฑแของที่ระลึกจังหวัดล าปาง 
ผู้วิจัย                :   นาย กฤษดา สิงหแขรณแ   นักศึกษาภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑแ  ระดบัปริญญามหาบัณฑิต คณะ
มัณฑนศลิป มหาวิทยาลัยศลิปากร 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลผลิตภัณฑ์  

ค าชี้แจง :  กรุณาท าเครื่องหมาย  √  ลงในชอง □ ที่ตรงกับความเป็นจริงของทานมากที่สุด 

1.1) รูปแบบของผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกที่ท่านชอบ 

      □ 1. มีความหรูหรา                                     □ 4. มีรูปแบบที่ดูนารัก 

      □ 2. มีความทันสมัย                                    □ 5. มีภาพลักษณแที่ดูโบราณดั่งเดิม 

      □ 3. มีความเรียบงาย                                   □ 6. มีรูปแบบที่สวยงาม 

1.2) ประเภทวัสดุของผลิตภัณฑข์องท่ีระลึกที่ท่านชอบ 

         □    1. ไมแกะสลัก  

         □    2. เซรามิก  

         □    3. กระดาษสา 

1.3) ประเภทของท่ีระลึก 

      □ 1. ของตกแตงบาน                                         □ 4. เครื่องประดับ 

      □ 2. ของใชในครัวเรือน                                      □ 5. เสื้อผา 

      □ 3. ของใชบนโต฿ะท างาน                                    □ 6. กระเปา 

 

1.4) รูปแบบของตัวแทนน าเสนออัตลักษณ์ของจังหวัดล าปาง 
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□ □ □  

 

1.5) รูปแบบของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทกรอบรูปไม้แกะสลัก 

□   

□         □  
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ตอนที่ 2 แบบประเมินแนวคิดการออกแบบ  

ค าชี้แจง :  ใหทานท าการประเมนิความพึงพอใจในการออกแบบโดยกาเครื่องหมาย √ ลงในชองที่ทานพึงพอใจท่ีสุด 

2.1)  ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่เสียบปากกา 

 แนวคิดการออกแบบ :  ผลติภัณฑแที่ใชวัสดุจากกระดาษสาโดยใชเทคนิคการท าเปเปอมาเชมา
ประยุกตแใชในการออกแบบโดยจะมีลักษณะโดยรวมเป็นแบบจ าลองที่น าเอาอัตลักษณแของเมืองล าปางมา
รวมกันเพื่อเป็นการแสดงถึงภาพลักษณแของเมืองล าปางในรูปแบบยอยที่มีตัวรถมาเป็นตัวน าเสนอ 

ภาพสเก็ตแนวคิดการออกแบบ ระดับความพึงพอใจ 

ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่เสียบปากกา 

ดี
มาก 

ดี 
ปาน
กลาง 

พอใช้ ปรับปรุง 

    5 4 3 2 1 

              1. ดานแนวคิดการออกแบบ      

              2. ดานวัสดุที่ใชในการผลิต 
     

              3. ดานเนื้อหาที่แสดงออกในผลิตภัณฑแ 
     

              4. ดานเทคนิคการผลิต 
     

   5. ดานภาพลักษณแของผลิตภัณฑแ      
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2.2 ) ผลิตภัณฑ์กล่องเก็บกุญแจ 

แนวคิดการออกแบบ : เป็นผลิตภัณฑแที่ใชวัสดุท าจากไมโดยจะเนนเทคนิคในเรื่องของการแกะสลักไมซึ่ง
ตรงดานหนากลองจะเป็นเทคนิคการแกะแบบนูนต่ าที่มีการซอนทับกันหลายชั้นในสวนของเนื้อหาก็จะ
เป็นภาพของรถมาล าปางกับบรรยากาศและสถานที่ทองเที่ยวที่เป็นเอกลักษณแของเมืองล าปางเพ่ือเป็นการ
แสดงถึงภาพลักษณแของบรรยากาศของล าปาง 

ภาพสเก็ตแนวคิดการออกแบบ ระดับความพึงพอใจ 

ผลิตภัณฑ์กล่องเก็บกุญแจ 

ดี
มาก 

ดี 
ปาน
กลาง 

พอใช้ ปรับปรุง 

    
5 4 3 2 1 

              1. ดานแนวคิดการออกแบบ      

              2. ดานวัสดุที่ใชในการผลิต 
     

              3. ดานเนื้อหาที่แสดงออกในผลิตภัณฑแ 
     

              4. ดานเทคนิคการผลิต 
     

   5. ดานภาพลักษณแของผลิตภัณฑแ      



145 
 

2.3 ) ผลิตภัณฑ์กรอบรูปไม้แกะสลัก 

แนวคิดการออกแบบ : เป็นผลิตภัณฑแที่ใชวัสดุท าจากไมโดยจะเนนเทคนิคในเรื่องของการแกะสลักไมซึ่ง
จะใชเทคนิคการแกะสลักอยู2วิธีคือการแกะแบบประกอบขึ้นรูปและการแกะแบบนูนต่ าโดยลักษณะ
โดยรวมจะมีลักษณะเป็นรถมาแตในสวนของตัวกรอบรูปก็จะมีลวดลายที่แสดงถึงสถานที่ทองเที่ยวตางๆ
ของเมืองล าปางเพ่ือเป็นประชาสัมพันธแการทองเที่ยวของเมืองล าปาง 

 

ภาพสเก็ตแนวคิดการออกแบบ ระดับความพึงพอใจ 

ผลิตภัณฑแกรอบรูปไมแกะสลัก 

ดี
มาก 

ดี 
ปาน
กลาง 

พอใช้ ปรับปรุง 

  
5 4 3 2 1 

              1. ดานแนวคิดการออกแบบ      

              2. ดานวัสดุที่ใชในการผลิต 
     

              3. ดานเนื้อหาที่แสดงออกในผลิตภัณฑแ 
     

              4. ดานเทคนิคการผลิต 
     

   5. ดานภาพลักษณแของผลิตภัณฑแ      
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2.4 ) ผลิตภัณฑ์ชุดแก้วกาแฟเซรามิก 

แนวคิดการออกแบบ : ผลิตภัณฑแเซรามิกชุดแกวกาแฟซึ่งมีลักษณะโดยรวมเป็นรถมาล าปางโดยตัวงาน
จะแบงเป็น2สวนคือตัวแกวกาแฟกับจานรองโดยตัวแกวเป็นแบบไมมีที่จับและมีลวดลายของบรรยากาศ 

ของเมืองล าปางและในสวนจานรองแกวจะมีตัวตุ฿กตามากับลอรถเซรามิกเป็นแทนรองแกวซึ่งถาน ามา
ประกอบรวมกันก็จะเป็นลักษณะของรถมาที่สมบูรณแ 

ภาพสเก็ตแนวคิดการออกแบบ ระดับความพึงพอใจ 

ผลิตภัณฑแชุดแกวกาแฟเซรามิก 

ดี
มาก 

ดี 
ปาน
กลาง 

พอใช้ ปรับปรุง 

 
5 4 3 2 1 

              1. ดานแนวคิดการออกแบบ      

              2. ดานวัสดุที่ใชในการผลิต 
     

              3. ดานเนื้อหาที่แสดงออกในผลิตภัณฑแ 
     

              4. ดานเทคนิคการผลิต 
     

5. ดานภาพลักษณแของผลิตภัณฑแ      
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. .........................................

.......................................................................................... ............................................................................

............................................................................................................................. .........................................

........................................................................................................................................... ...........................

........................................................................................................ ..............................................................

............................................................................................................................. .........................................

......................................................................................................................................................... .............

...................................................................................................................... ................................................
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แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ของท่ีระลกึส าหรับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพ่ือการ
วิจัย 

ในเร่ืองของความสมบูรณ์ของผลงานการพัฒนาอัตลักษณ์และผลติภัณฑ์ของท่ีระลกึจังหวัดล าปาง 

ชื่อโครงการวิจัย :   การพัฒนาอัตลักษณแและผลติภณัฑแของที่ระลึกจังหวัดล าปาง 
ผู้วิจัย                :   นาย กฤษดา สิงหแขรณแ   นักศึกษาภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑแ  ระดบัปริญญามหาบัณฑิต คณะ
มัณฑนศลิป มหาวิทยาลัยศลิปากร 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง :  กรุณาท าเครื่องหมาย  □  ลงในชองที่ตรงกับความเป็นจริงของทานมากท่ีสุด 

1) เพศ   □ ชาย   □ หญิง 

2) อายุ   □ 25-30 ปี  □ 31-45 ปี  □ มากกวา 45 ปี 

3) ระดับการศึกษา □ ประถมศึกษา  □ มัธยมศึกษา  □ ปวช./ปวส. 

   □ อนุปริญญา  □ ปริญญาตรี  □ ปริญญาโท 

   □ ปริญญาเอก  □ อ่ืนๆ (ระบุ) ..................................... 

4) อาชีพ  □ นักศึกษา  □ ขาราชการ  □ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

   □ ธุรกิจสวนตัว  □ รับจาง  □ อ่ืนๆ (ระบุ) ............. 

5) รายได  □ นอยกวา 15,000 บาท/เดือน  □ 15,000 – 25,000 บาท/เดือน 

   □ 25,000 – 35,000 บาท/เดือน  □ 35,000 – 45,000 บาท/เดือน  

   □ มากกวา 45,000 บาท/เดือน 
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ตอนที่ 2 แบบประเมินชิ้นงานการออกแบบ  

ค าชี้แจง :  ใหทานท าการประเมนิความพึงพอใจในการออกแบบโดยกาเครื่องหมาย √ ลงในชองที่ทานพึงพอใจท่ีสุด 

2.1)  ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่เสียบปากกา 

 แนวคิดการออกแบบ :  ผลติภัณฑแที่ใชวัสดุจากกระดาษสาโดยใชเทคนิคการท าเปเปอมาเชมา
ประยุกตแใชในการออกแบบโดยจะมีลักษณะโดยรวมเป็นแบบจ าลองที่น าเอาอัตลักษณแของเมืองล าปางมา
รวมกันเพื่อเป็นการแสดงถึงภาพลักษณแของเมืองล าปางในรูปแบบยอยที่มีตัวรถมาเป็นตัวน าเสนอ 

ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่เสียบปากกา 

ภาพชิ้นงานจริง ระดับความพึงพอใจ 

 

ดีมาก ดี 
ปาน
กลาง 

พอใช้ ปรับปรุง 

5 4 3 2 1 

   1. ดานแนวคิดการออกแบบ 
     

   2. ดานวัสดุที่ใชในการผลิต 
     

   3. ดานเนื้อหาที่แสดงออกในผลิตภัณฑแ 
     

   4. ดานเทคนิคการผลิต 
     

   5. ดานภาพลักษณแของผลิตภัณฑแ 
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2.2 ) ผลิตภัณฑ์กล่องเก็บกุญแจ 

แนวคิดการออกแบบ : เป็นผลิตภัณฑแที่ใชวัสดุท าจากไมโดยจะเนนเทคนิคในเรื่องของการแกะสลักไมซึ่ง
ตรงดานหนากลองจะเป็นเทคนิคการแกะแบบนูนต่ าที่มีการซอนทับกันหลายชั้นในสวนของเนื้อหาก็จะ
เป็นภาพของรถมาล าปางกับบรรยากาศและสถานที่ทองเที่ยวที่เป็นเอกลักษณแของเมืองล าปางเพ่ือเป็นการ
แสดงถึงภาพลักษณแของบรรยากาศของล าปาง 

ผลิตภัณฑ์กล่องเก็บกุญแจ 

ภาพชิ้นงานจริง ระดับความพึงพอใจ 

 

ดีมาก ดี 
ปาน
กลาง 

พอใช้ ปรับปรุง 

5 4 3 2 1 

   1. ดานแนวคิดการออกแบบ 
     

   2. ดานวัสดุที่ใชในการผลิต 
     

   3. ดานเนื้อหาที่แสดงออกในผลิตภัณฑแ 
     

   4. ดานเทคนิคการผลิต 
     

   5. ดานภาพลักษณแของผลิตภัณฑแ      
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2.3 ) ผลิตภัณฑ์กล่องเก็บเอกสารไม้แกะสลัก 

แนวคิดการออกแบบ : เป็นผลิตภัณฑแที่ใชวัสดุท าจากไมโดยจะเนนเทคนิคในเรื่องของการแกะสลักไมซึ่ง
จะใชเทคนิคการแกะสลักอยู2วิธีคือการแกะแบบประกอบขึ้นรูปและการแกะแบบนูนต่ าโดยลักษณะ
โดยรวมจะมีลักษณะเป็นรถมาแตในสวนของตัวกลองเก็บเอกสารก็จะมีลวดลายที่แสดงถึงสถานท่ี
ทองเที่ยวตางๆของเมืองล าปางเพ่ือเป็นประชาสัมพันธแการทองเที่ยวของเมืองล าปาง 

ผลิตภัณฑ์กล่องเก็บเอกสารไม้แกะสลัก 

ภาพชิ้นงานจริง ระดับความพึงพอใจ 

 

ดีมาก ดี 
ปาน
กลาง 

พอใช้ ปรับปรุง 

5 4 3 2 1 

   1. ดานแนวคิดการออกแบบ 
     

   2. ดานวัสดุที่ใชในการผลิต 
     

   3. ดานเนื้อหาที่แสดงออกในผลิตภัณฑแ 
     

   4. ดานเทคนิคการผลิต 
     

   5. ดานภาพลักษณแของผลิตภัณฑแ 
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2.4 ) ผลิตภัณฑ์ชุดแก้วกาแฟเซรามิก 

แนวคิดการออกแบบ : ผลิตภัณฑแเซรามิกชุดแกวกาแฟซึ่งมีลักษณะโดยรวมเป็นรถมาล าปางโดยตัวงาน
จะแบงเป็น2สวนคือตัวแกวกาแฟกับจานรองโดยตัวแกวเป็นแบบไมมีที่จับและมีลวดลายของบรรยากาศ
ของเมืองล าปางและในสวนจานรองแกวจะมีตัวตุ฿กตามากับลอรถเซรามิกเป็นแทนรองแกวซึ่งถาน ามา
ประกอบรวมกันก็จะเป็นลักษณะของรถมาที่สมบูรณแ 

ผลิตภัณฑ์ชุดแก้วกาแฟเซรามิก 

ภาพชิ้นงานจริง ระดับความพึงพอใจ 

 

ดี
มาก 

ดี 
ปาน
กลาง 

พอใช้ ปรับปรุง 

5 4 3 2 1 

   1. ดานแนวคิดการออกแบบ 
     

   2. ดานวัสดุที่ใชในการผลิต 
     

   3. ดานเนื้อหาที่แสดงออกในผลิตภัณฑแ 
     

   4. ดานเทคนิคการผลิต 
     

   5. ดานภาพลักษณแของผลิตภัณฑแ 
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆเพิ่มเติม 
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ภาคผนวก ข 

หนังสือขอเชิญเป็นผู้เชีย่วชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 
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156 
 



157 
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ภาคผนวก ค 

ภาคแสดงผู้ทรงคุณวุฒ ิและผูเ้ชี่ยวชาญ 
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ภาพที่ 135 การตรวจผลงานการออกแบบ คุณยุทธนา ผลเจริญ เจาของโงงานเซรามิกค บริษัท แสงชัย

เซรามิคสแ จ ากัด    

 
ภาพที่ 136 การตรวจผลงานการออกแบบ คุณอดิศักดิ์  ตาค ามูล  ชางแกะไมสลัก 
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ภาพที่ 137 การตรวจผลงานการออกแบบ ดร. กิตติภูมิ  นามวงคแ   นายกเทศมนตรีนครล าปาง 
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ภาคผนวก ง  

ภาพแบบเพื่อการผลิต 
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1. ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่เสียบปากกา 

 

 

 
ภาพที่ 138 แบบเพื่อการผลิต 
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ภาพที่ 139 แบบเพื่อการผลิต 
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ภาพที่ 139 แบบเพื่อการผลิต 
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2.ผลิตภัณฑ์กล่องเก็บกุญแจ 

 
ภาพที่ 140 แบบเพื่อการผลิต 
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ภาพที่ 141 แบบเพื่อการผลิต 
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ภาพที่ 142 แบบเพื่อการผลิต 
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ภาพที่  143 แบบเพ่ือการผลิต 



169 
 

3.ผลิตภัณฑ์กล่องเก็บเอกสารไม้แกะสลัก 

 
ภาพที่ 144 แบบเพื่อการผลิต 
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ภาพที่ 145  แบบเพ่ือการผลิต 
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ภาพที่ 146 แบบเพื่อการผลิต 



172 
 

 

 
ภาพที่ 147 แบบเพื่อการผลิต 
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ภาพที่ 148 แบบเพื่อการผลิต 
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ภาพที่ 149 แบบเพื่อการผลิต 
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ภาพที่ 150 แบบเพื่อการผลิต 
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ภาพที่ 151 แบบเพื่อการผลิต 
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4.ผลิตภัณฑ์ชุดแก้วกาแฟเซรามิก 

 
ภาพที่ 152 แบบเพื่อการผลิต 
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ภาพที่ 153 แบบเพื่อการผลิต 
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ภาพที่ 154 แบบเพื่อการผลิต 
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ภาพที่  155 แบบเพ่ือการผลิต 
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ภาคผนวก จ 

ภาพแสดงผลงานการออกแบบ 

 

 

 

 

 

 

 



182 
 

1. ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่เสียบปากกา 

 
ภาพที่  156 แสดงผลงานการออกแบบผลิตภัณฑแของที่ระลึกท่ีเสียบปากกา (1) 
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ภาพที่ 157,158 แสดงผลงานการออกแบบผลิตภัณฑแของที่ระลึกท่ีเสียบปากกา (2,3) 
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ภาพที่ 159,160 แสดงผลงานการออกแบบผลิตภัณฑแของที่ระลึกท่ีเสียบปากกา (4,5) 
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ภาพที่ 161,162 แสดงผลงานการออกแบบผลิตภัณฑแของที่ระลึกท่ีเสียบปากกา (6,7) 
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ภาพที่ 163,164,165 แสดงผลงานการออกแบบผลิตภัณฑแของที่ระลึกที่เสียบปากกา (8,9,10) 
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2.ผลิตภัณฑ์กล่องเก็บกุญแจ 

 

 
ภาพที่ 166,167 แสดงผลงานการออกแบบผลิตภัณฑแกลองเก็บกุญแจ (1,2) 
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ภาพที่ 168,169 แสดงผลงานการออกแบบผลิตภัณฑแกลองเก็บกุญแจ (3,4) 
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ภาพที่ 170,171,172 แสดงผลงานการออกแบบผลิตภัณฑแกลองเก็บกุญแจ (5,6,7) 
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3.ผลิตภัณฑ์กล่องเก็บเอกสารไม้แกะสลัก 

 

 
ภาพที่  173,174 แสดงผลงานการออกแบบผลิตภัณฑแกลองเก็บเอกสารไมแกะสลัก (1,2) 
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ภาพที่  175,176 แสดงผลงานการออกแบบผลิตภัณฑแกลองเก็บเอกสารไมแกะสลัก (3,4) 



192 
 

 

 
ภาพที่  177,178 แสดงผลงานการออกแบบผลิตภัณฑแกลองเก็บเอกสารไมแกะสลัก (5,6) 
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ภาพที่ 179,180 แสดงผลงานการออกแบบผลิตภัณฑแกลองเก็บเอกสารไมแกะสลัก (7,8) 
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4. ผลิตภัณฑ์ชุดแก้วกาแฟเซรามิก 

 

 
ภาพที่ 181,182 แสดงผลงานการออกแบบผลิตภัณฑแชุดแกวกาแฟเซรามิก (1,2) 
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ภาพที่ 183,184 แสดงผลงานการออกแบบผลิตภัณฑแชุดแกวกาแฟเซรามิก (3,4) 
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ภาพที่ 185,186 แสดงผลงานการออกแบบผลิตภัณฑแชุดแกวกาแฟเซรามิก (5,6) 
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ภาพที่ 187,188 แสดงผลงานการออกแบบผลิตภัณฑแชุดแกวกาแฟเซรามิก (7,8) 
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ประวัติผู้วิจัย 

            ชื่อ – นามสกุล           นายกฤษดา สิงหแขรณแ 

            ที่อยู                        142/98  หมูบาน/อาคาร   142/98 คลองจั่นเพลส ถนนเสรีไทย                  

                                          แขวงคลองจั่น  เขตบางกะบิ    กรุงเทพ   10240 

            ประวัติการศึกษา                       

              พ.ศ. 2555                ส าเร็จการศึกษาศิลปกรรมศาสตรแ  สาขาศิลปะการออกแบบหัตถ
อุตสาหกรรม   

                                            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ                

              พ.ศ. 2557                 ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต  

                                            บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร     
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