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The packaging study and development of the processed white cucumber pomelo of
Chainat province has been researched bases on the development from the basic principle
of the creative economy that describes the elaboration that connects the cultural capital and
local nature capital. This study has created research tools to select the appropriate local
cultural capital that suitable with the travel motivation and studies the personality of the
processed pomelo to find out the appeal and the contents of the packaging design as well
as create the evaluation form to evaluate the packaging in term of creativity, value adding,
appropriation with the local cultural capital, design, and production process. The result
found that the beautifully graphic design could catch the interests, build product recognition
with the average score of 4.25, which is the best score of all. In term of value adding,
enhance buying decision and create the different feeling ranked in the best position with
score 4.5. Appropriation with the local culture and suitable to be a souvenir that contained
unique identity received score 3.83 accounted to be in a very good range, protection design
of the product is tough enough during transportation and easy to be used received 3.75
points which ranged in very good, production process, possibility to use the current
production technology, appropriate price of material received 3.58 ranged in very good
level.
Conclusion from the outcomes found it that the cultural capital and local nature
capital could be applied with the design that consistent with the personality of the product,
appeal, and the content in order to create value adding to the product, create attractions,
fine-looking and able to bring out the different personality of the processed pomelo and as
well present the local cultural capital foundation creatively.
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14 แสดงผลการสอบถามความคิดเห็นผูเ้ ชีย่ วชาญเรือ่ งภาพประกอบ
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้ถกู บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
โดยมีแนวคิดก ารขับเคลือ่ นเศรษฐกิจบนพืน้ ฐาน การใช้องค์ความรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์งาน
และการใช้ทรัพย์สนิ ทางปญั ญา ทีเ่ ชือ่ มโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การสังสมความรู
่
ข้ องสังคม
และเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ .
2552)
ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้เปลีย่ นแปลงโลก ทัศน์ของแวดวงธุรกิจ ยุทธศาสตร์ในการ
นําเสนอสินค้าและบริการให้ ถูกจริตกับรสนิยมทีเ่ ปลีย่ นไปของ ผูบ้ ริโภค จึงเป็ นสมรภูมใิ หม่ทท่ี กุ
บริษทั ต้องช่วงชิง นักธุรกิจจึงต้องหันมาทบทวนกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์สนิ ค้าของตน เพือ่ วาง
กลยุทธ์แบบใส่ใจทีจ่ ะแปรเปลีย่ นคุณค่ารูปธรรม ของสินค้าทีแ่ ห้งแล้ง ให้กลายเป็นความรืน่ รมย์เชิง
นามธรรมทีก่ ระทบใจผูบ้ ริโภค การเติมเต็มคุณค่าสร้างสรรค์เข้าไปในผลิตภัณฑ์ของบริษทั จะทําให้
บริษทั ที่ กําลังตีบตันในการเจริญเติบโตเพราะไม่สามารถหาลูกเล่นใหม่ๆ
มาดึงดูดใจผู้ บริโภค
สามารถเดินทางเข้าสูอ่ าณาจักรของเศรษ ฐกิจ สร้างสรรค์ทก่ี าํ ลังมาแรงได้อย่าง เต็มเปี่ยมไปด้วย
ความหวัง (ฐิตพิ ร สงวนปิยะพันธ์. 2555)
ส้มโอขาวแตงกวาถือว่าเป็ นผลไม้ทข่ี น้ึ ชื่อและเป็ นเอกลักษณ์ ของดีจงั หวัดชัยนาท และยัง
เป็น สิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าตร์ (Thai Geographical Indication) ของจังหวัดชัยนาท ชึง่ ได้รบั การจด
ทะเบียนจากกรมทรัพย์สนิ ทางปญั ญา กระทรวงพาณิชย์ ด้วยรสชาติความฉํ่าหวานซ่อนเปรีย้ วกําลัง
เหมาะ รับกับเนื้อส้มโอสีน้ําผึง้ ทองและเนื้อแห้ง บ่งบอกได้ถงึ ความเป็ นส้มโอเกรดดี จึงเป็ นทีถ่ ูกปาก
ผูบ้ ริโภคและเป็ นทีต่ อ้ งการของตลาด (ธนวันต์ บุตรแขก. 2554)
ส้มโอเป็ นผลไม้ทใ่ี ห้ผลค่อนข้างดก โดยส้มโอขาวแตงกวาจะเริม่ ให้ผลผลิตมากขึน้ ในปีท่ี 8
และให้ผลผลิตเต็มทีเ่ มือ่ อายุ 12 - 15 ปี โดยใน 1 ปี ส้มโอจะให้ผลผลิต 2 ครัง้ เฉลีย่ ให้ผลไม่ต่ํากว่า
100 ผล ต่อ 1 ต้น ส้มโอทีอ่ อกดอกช่วง เดือนมกราคมถึงกุมภาพันธุ์ และเก็บผลผลิต ช่วงเดือน
กรกฎาคมถึงกันยายน จะเรียกว่า ส้มปี เป็นส้มโอทีม่ คี ณ
ุ ภาพดี และเป็นทีต่ อ้ งการของตลาด
จําหน่ายได้ราคาสูง ส่วนส้มโอทีอ่ อกดอกช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน และเก็บผลผลิตช่วงเดือน
มีนาคมถึงเมษายน จะเรียกว่า ส้มทวาย ชึง่ เป็นส้มโอหลงฤดู ทําให้คณ
ุ ภาพส้มโอ จํานวนหนึ่งในสาม
มีคณ
ุ ภาพตํ่า มีเนื้อส้มโอเป็ นข้าวสาร มีสขี าวขุน่ แข็ง รสชาติจดื ชืดไม่อร่อย ถ้าผลอ่อนเกินไปเนื้อ
ส้มโอจะมีรสขม รับประทานแล้วทําให้เกิดอาการท้องอืดได้ ทําให้ไม่เป็นทีน่ ยิ มของตลาด จําหน่าย
ได้ราคาตํ่า (สมชาย ท่าตะเคียน. 2550)
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จากปญั หาผลผลิตส้มโอหลงฤดูคุณภา พตํ่ามีจาํ นวนมากถึงหนึ่งในสาม ไม่เป็นทีต่ อ้ งการ
ของตลาด และจําหน่ ายได้ในราคาตํ่า หน่วยงานราชการจังหวัดชัยนาทจึงเกิดแนวคิดอบรมการแปร
รูปส้มโอให้กบั กลุม่ ต่างๆ อาทิเช่น ส้มโอแก้วรวมรส แยมส้มโอ เปลือกส้มโอ ธูปส้มโอ เป็นต้น เพือ่
ช่วยเพิม่ มูลค่า สร้างงาน สร้างรายได้ ยกระดับราคาผลผลิตไม่ให้ตกตํ่า และป้องกันส้มโอล้นตลาด
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปส้มโอ ยังคงพัฒนาตามแบบดังเดิม ทีห่ น่วยงานราชการ แนะนํา
ขาดการคิดค้นพัฒนาต่อยอด ทัง้ ผลิตภัณฑ์และ บรรจุภณ
ั ฑ์อย่างต่อเนื่อง อีกทัง้ ขาดความรูก้ ารทํา
ตลาดอย่างจริงจัง เป็ นปจั จัยทําให้สนิ ค้าแปรรูปส้มโอยังมีมลู ค่าไม่สงู มากนัก
การแข่งขันการตลาดในปจั จุ บันหากมองผลิตภัณฑ์มฐี านะเป็ นพระเอก (The Lead) บรรจุ
ภัณฑ์กเ็ ปรียบเสมือนพระรอง (The Subordinate) ทีน่ ํามาเน้นยํา้ การบริการตัวเองเป็นผูช้ ว่ ยขาย
ผลิตภัณฑ์ เพราะสามารถแสดงตัวหรือตราสินค้า ต่อผูใ้ ช้ประจําได้อย่างรวดเร็ว และยังพยายามทีจ่ ะ
จูงใจผูท้ ไ่ี ม่เคยใช้ให้เกิดความสนใจอยากทีจ่ ะทดลองใช้ เป็ นครัง้ แรกอีกด้วย ดังสินค้าและบรรจุ
ภัณฑ์จงึ เป็ นของคูก่ นั มาตลอด ยิง่ สินค้าผลิตภัณฑ์มกี ารคิดค้น การผลิต การแข่งขันมากเท่าใด การ
บรรจุภณ
ั ฑ์กจ็ ะได้รบั การพัฒนาขึน้ ตามไปมากเท่านั ้ น จนกระทังป
่ จั จุบนั เป็นทีย่ อมรับกันทัวไปว่
่ า
บรรจุภณ
ั ฑ์มคี วามสําคัญสําหรับสินค้าและการตล าดอย่างจะขาดเสียซึง่ สิง่ หนึ่งใด มิได้ (ชิมากูช ิ
Shimaguchi. 1985: 19)
จะเห็นได้ว่าบรรจุภณ
ั ฑ์ถอื เป็ นส่วนหนึ่งทีม่ คี วามสําคัญต่อผลิตภัณฑ์เกือบทุกชนิด ไม่วา่ จะ
เป็นหน้าทีบ่ รรจุ หน้าทีป่ กป้องคุม้ ครอง หน้าทีร่ กั ษาคุณภาพ หน้าทีข่ น่ ส่ง หน้าทีว่ างจําหน่าย หรือ
แม้แต่หน้าทีก่ ารรักษาสิง่ แวดล้อมนอกจากนัน้ บรรจุภณ
ั ฑ์ยงั สามารถทําหน้าทีส่ ง่ เสริมการขาย ใช้
เป็นสือ่ โฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ดว้ ยตัวเอง บรรจุภณ
ั ฑ์บางอย่างสามารถเพิ่ มมูลค่าของผลิตภัณฑ์
สร้างความนิยมในผลิตภัณฑ์ จากตราสั ญลักษณ์และเครือ่ งหมายการค้าทําให้เกิดความภักดีในตัว
ผลิตภัณฑ์ของกลุม่ ผูบ้ ริโภค ส่งผลให้จาํ หน่ายได้ในราคาทีเ่ พิม่ มากขึน้
จากแนวโน้มการปลูกส้มโอขาวแตงกวา ซึง่ เป็ น ของดีประจําจังหวัดชัยนาท ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ประกอบกับผลผลิตส้มโอให้ผลผลิต 2 ครัง้ ในหนึ่งปี แต่ ผลผลิตช่วงเดือน มีนาคมถึง
เมษายนเป็ นส้มโอ หลงฤดูทม่ี ี คุณภาพตํ่าถึง 1 ใน 3 ของผลผลิต ไม่เป็นทีต่ อ้ งการของตลาด
จําหน่ายได้ในราคาตํ่า จึงเกิดการแปรรูปส้มโอเพื่อเพิม่ มูลค่า สร้างงาน สร้างรายได้ให้ก ั บกลุ่ม
เกษตรกร แต่ดว้ ยขาดการ พัฒนาสินค้าและบรรจุภณ
ั ฑ์ ขาดการคิดค้น ต่อยอด สร้างสรรค์ อย่าง
ต่อเนื่อง ทําให้มลู ค่าสินค้า แปรรูป ส้มโอยังมีมลู ค่าทีไ่ ม่สงู มาก ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงมีแนวคิด พัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ทจ่ี ะส่งเสริมผลิตภัณฑ์แปรรูปส้มโอในด้านต่างๆ เช่นด้านการปกป้อง ด้านการส่งเสริมการขาย
หรือแม้แต่สร้างภาพลักษณ์ทด่ี ี เป็ นต้น โดยอาศัย แนวคิด ของเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ ใช้องค์ความรู้
ต่างๆ ทีเ่ ชือ่ มโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรมท้องถิน่ จังหวัดชัยนาท เพือ่ สร้างเอกลักษณ์ จุดเด่น เพิ่ม
โอกาสทางการแข่งขัน เพิม่ มู ลค่าให้กบั สินค้าส้มโอ แปรรูป มากขึน้ กว่าเดิม และให้ส้ มโอขาวแตงกวา
ยังอยูค่ ่สู มกับเป็ นของดีประจําจังหวัดชัยนาทต่อไป
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ความมุ่งหมายการวิ จยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ตงั ้ ความมุ่งหมายไว้ดงั นี้
1. เพื่อศึกษาผลิตภัณฑ์แปรรูปส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท
2. เพือ่ พัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท โดยใช้แนวคิด
จากเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ความสําคัญของการวิ จยั
เพือ่ พัฒนาบรรจุ ภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปส้มโอ ขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท โดยใ ช้การ
ออกแบบตามแนวทางเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ ใช้องค์ความรู้ ด้านต่างๆ เชือ่ มโยงกับรากฐานทาง
วัฒนธรรมท้องถิน่ เพื่อสร้างเอกลักษณ์ จุดเด่น เพิม่ โอกาสทางการแข่งขัน เพิม่ มูลค่า และให้สม้ โอ
ขาวแตงกวายังอยูค่ สู่ มกับเป็ นของดีประจําจังหวัดชัยนาทต่อไป

ขอบเขตการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพเพือ่ มุง่ เน้นการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ ผลิตภัณฑ์แปรรูป
ส้มโอขาวแตงกวาจังหวัด เพื่อสร้างเอกลักษณ์ จุดเด่น เพิม่ โอกาสทางการแข่งขัน เพิม่ มูลค่า โดย
อาศัยแนวคิดของหลักการเศรษฐกิจ สร้างสรรค์มาช่วยในการพัฒนา และเพื่อให้การศึกษาและการ
วิจยั ประสบผลสําเร็จ ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดกลุม่ ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้คอื

ทุตยิ ภูม ิ

ประชากรที่ใช้ในการวิ จยั
แบบร่างบรรจุภณ
ั ฑ์ทอ่ี อกแบบโดยผูว้ จิ ยั จากแนวคิด การศึกษา รวบรวมข้อมูลปฐมภูมแิ ละ

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิ จยั
กําหนดกลุ่มตัวอย่าง ทีใ่ ช้ ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั เลือกใช้วธิ กี ารเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง และทําการคัดเลือกร่วมกับผูเ้ ชีย่ วชาญ ด้านการออกแบบ เพื่อความเทีย่ งตรงและความ
เชือ่ มัน่
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กรอบแนวคิ ด
การศึกษาครัง้ นี้ เป็ นการศึกษาและพัฒนาบรรจุ ภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปส้มโอขาวแตงกวา
จังหวัดชัยนาท โดยใช้การออกแบบตามแนวทางเศรษฐกิจเชิง สร้างสรรค์ ได้กําหนดกรอบแนวคิดมา
ใช้ในกระบวนการในการออกแบบ ดังนี้
ศึกษาข้อมูล

พัฒนา

ต้นแบบ

ศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่
กําหนดขอบเขตปญั หาและ
สร้างแบบสอบถามเพือ่ หา
คุณสมบัตแิ ละเกณฑ์ในการ
ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์

แนวคิดการออกแบบ

ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์
ต้นแบบ

ศึกษาทุนวัฒนธรรมและทุน
ธรรมชาติของจังหวัดชัยนาท

คัดเลือกจากผูเ้ ชีย่ วชาญโดย
ใช้วธิ กี ารคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง ให้ได้
แบบร่าง จํานวน 3 แนวทาง

ศึกษาบุคลิกภาพสินค้าส้มโอ
แปรรูป

คัดเลือกแบบร่างเหลือ 1
แนวทาง โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
และปรับปรุงพัฒนาแบบร่าง

ศึกษาจุดจับใจทีเ่ หมาะสมกับ
บุคลิกภาพส้มโอแปรรูป

ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
และประเมิณโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ

ศึกษาองค์ประกอบการ
ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์

สรุปต้นแบบบรรจุภณ
ั ฑ์

สรุปเป็ นองค์ความรูเ้ พื่อใช้ใน
การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์

ประเมินผลความ
พึงพอใจ
สรุป อภิปราย
ข้อเสนอแนะ
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สมมุติฐานในการวิ จยั
บรรจุภณ
ั ฑ์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปส้มโอ ขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท ที่ได้การ ออกแบบให้
สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้องค์ความรูต้ ่างๆ ทีเ่ ชือ่ มโยงกับรากฐานทาง
วัฒนธรรมท้องถิน่ สามารถสร้างเอกลักษณ์ จุดเด่น เพิม่ มูลค่า และสร้างโอกาสทางการแข่งขันได้

นิ ยามศัพท์เฉพาะ

บรรจุภณ
ั ฑ์ ในการวิจยั ครัง้ นี้หมายถึงวัสดุใดๆ ทีน่ ํามาใช้สาํ หรับห่อหุม้ ป้องกัน ลําเลียง
จัดส่ง และนําเสนอผลิตภัณฑ์แปรรูปส้มโอ ตัง้ แต่ผผู้ ลิตถึงผูบ้ ริโภค
ผลิ ตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป ในการวิจยั ครัง้ นี้ หมายถึง การนําผลผลิตจาก ผลไม้ สม้ โอ มา
เปลีย่ นสภาพด้วยวิธกี ารต่าง ๆ ให้เป็ นผลิตภัณฑ์ทม่ี รี ปู ร่างลักษณะแตกต่างไปจากเดิม เช่น ส้มโอ
แก้วรวมรส เปลือกส้มโอเชือ่ ม ธูปจากส้มโอ เป็ นต้น
เศรษฐกิ จเชิ งสร้างสรรค์ ในการวิจยั หมายถึง องค์ประกอบร่วมของแนวคิดการขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจบนพืน้ ฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์งาน และการใช้ทรัพย์สนิ ทาง
ปญั ญา ทีเ่ ชือ่ มโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การสังสมความรู
่
ข้ องสังคม และเทคโน โลยี นวัตกรรม
สมัยใหม่ และนํามาพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปส้มโอ ต่อไป
แรงจูงใจในการท่าองเที่ยว ในการวิจยั หมายถึง สิง่ ทีก่ ระตุน้ ให้นกั ท่องเทีย่ วออกเดินทาง
ท่องเทีย่ ว เพื่อสนองความต้องการของตนเอง การท่องเทีย่ วจะเกิดขึน้ ได้นนั ้ นักท่องเทีย่ วจะต้องมี
สิง่ บันดาลใจ ชึง่ ในการวิจยั นี้จาํ แนกออกเป็น 6 แรงจูงใจ
บุคลิ กภาพสิ นค้า ในการวิจยั หมายถึง ลักษณะทางกายภาพเฉพาะอย่างของผลิตภัณฑ์ท่ี
กําหนดขึน้ ซึง่ บุคลิกภาพตราสินค้าเ ป็ นองค์ประกอบหนึ่งทีส่ าํ คัญใ นตราสินค้าอันเป็นรากฐานที่
สําคัญในการสร้างความแตกต่าง ชึง่ ในงานวิจยั นี้ได้แบ่งออกเป็น 15 บุคลิกภาพ
จุดจับ ในการวิจยั หมายถึง วิธกี ารนําเสนอสินค้าผ่านการกระตุน้ อารมณ์ เชิง จิตวิทยาใน
งานโฆษณาชึง่ ในงานวิจยั นี้แบ่งออกเป็น 8 จุดจับใจ

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ศกึ ษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องทีก่ ล่าวถึงแนวความคิดและ
ทฤษฎี เพือ่ เป็ นพืน้ ฐานความเข้าใจต่อกระบวนการศึกษาทดลองครัง้ นี้ โดยแยกออกเป็นหัวข้อ ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์แปรรูปส้มโอ
2. แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
3. ทุนวัฒนธรรมและธรรมชาติจงั หวัดชัยนาท
4. แนวคิดเกีย่ วกับแรงจูงใจทางการท่องเทีย่ ว
5. แนวคิดตราสินค้าและบุคลิกภาพตราสินค้า
6. แนวคิดจุดจับใจ
5. ข้อมูลบรรจุภณ
ั ฑ์
8. แนวคิดการใช้ส ี
9. แนวคิดภาพประกอบ
10. แนวคิดการนําเสนอภาพประกอบ
11. แนวคิดรูปทรง
12. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
1. ผลิ ตภัณฑ์แปรรูปส้มโอ
ส้มโอพันธุข์ าวแตงกวาเป็ นผลไม้อกี ชนิดหนึ่งทีม่ วี ติ ามินซี เป็นผลไม้ทม่ี รี สชาติดชี มุ่ คอชืน่
ใจผลผลิตมีให้ได้รบั ประทานตลอดทัง้ ปี เนื้อ เปลือกและเมล็ดล้วนใช้เป็ นยาได้ เนื้อส้มเปรีย้ วเย็นไม่
มีพษิ เปลือกส้ม มีน้ํามันหอมระเหยอยูจ่ าํ นวนมาก สรรพคุณทีส่ าํ คัญของส้มโอคือ ละ ลายเสมหะ แก้
ไอ บํารุงกระเพาะช่วยย่อย ลดบวมแก้ปวด บรรพบุรษุ ได้ถ่ายทอดตําหรับยาง่าย ๆ คือ แก้อาหารไม่
ย่อย ท้องอืดท้องเฟ้อ ให้รบั ประทานเนื้อส้มโอ 60 กรัม รับประทานให้หมด วันละ 3 ครัง้ ในส่วนของ
สตรีแพ้ทอ้ ง มีอาการแพ้ทอ้ งคลืน่ ไส้ อาเจียน ให้ใช้เปลือกส้มโอ 15 - 20 กรัม สับให้ละเอียดแล้วเติม
นํ้าจํานวนพอเหมาะต้มดืม่ แทนนํ้าชา อีกทัง้ ประโยชน์ของเปลือกส้มโอทีใ่ ช้เชือ่ มเป็นขนมหวาน เช่น
ในจังหวัดชัยนาท กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรหลายกลุ่มนําเปลือกส้มโอแปรรูปเป็ นเปลือกส้มโอแก้วสีร่ ส
จนเป็นสินค้าพืน้ เมืองสร้างชือ่ เสียงรายได้ให้แก่จงั หวั ดชัยนาท ส่วนเนื้อทีเ่ ปรีย้ วใช้ประกอบกับข้าว
ยําทางภาคใต้ เนื้อหวานอมเปรีย้ วใช้ทาํ ส้มโอลอยแก้ว ส่วนเนื้อหวานใช้รบั ประทานเป็นผลไม้สด
(สมชาย ท่าตะเคียน. 2550)
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1.1 นํ้าส้มโอ
ส่วนผสม
- ส้มโอแกะเปลือกเอาแต่เนื้อ
2
ถ้วยตวง
- นํ้าเชื่อม
1/2 ถ้วยตวง
- เกลือปน่
1/2 ช้อนชา
- นํ้าต้มสุก
3
ถ้วยตวง
ั ่ อมนํ้าต้มปนให้
ั ่ ละเอียด กรองด้วยผ้าขาวบาง นํากากออก
วิธที าํ ใส่เนื้อส้มโอลงในโถปนพร้
แต่เวลา
แล้วใส่น้ําเชื่อม เกลือปน่ คนให้เข้ากัน เมือ่ ละลายแล้ว เทใส่ขวด แช่เย็นไว้ พร้อมเสิรฟ์
เสิรฟ์ ใส่น้ําแข็งจะเพิม่ ความอร่อยยิง่ ขึน้

ภาพประกอบ 1 ผลิตภัณฑ์น้ําส้มโอ
ทีม่ า: http://tinyurl.com/admxral
1.2 ส้มโอแก้วสี่รส
ส่วนผสม
- เนื้อเยือ่ ส่วนกลางของผลส้มโอ (หรือนวม) บด 5
ถ้วย
- นํ้าตาลทรายขาว
3
ถ้วย
- แบะแซ
1/2 ถ้วย
- เกลือ
1
ช้อนโต๊ะ
- กรดซิตริก
1
ช้อนโต๊ะ
- พริกขีห้ นูสด
3
ผล
วิธที าํ
1. ปอกผิวส้มโอให้หมด เหลือแต่เนื้อเยือ่ ส่วนกลางของส้มโอหันเนื
่ ้อเยือ่ ส่วนกลาง หรือ
นวมเป็นชิน้ เล็ก ๆ และนําไปขยํากับนํ้าเปล่า 2 - 3 ครัง้
2. นําเนื้อเยือ่ ส่วนกลางทีข่ ยํากับนํ้าแล้ว ไปต้มให้เดือดแล้วตักใส่น้ําเย็น ทําสัก 2 - 3
ครัง้ จนหายขม แล้วนําไปบดละเอียด

8
3. นําเนื้อเยือ่ ส่วนกลางหรือนวมทีบ่ ดละเอียด ผสมกับนํ้าตาลทราย เกลือ และกรดซิ
ตริกตามอัตรากําหนดลงกะทะทองเหลือง แล้วกวนโดยใช้ความร้อนปานกลาง กวนจนเหลือง
ั ้ ถ้าปนได้
ั ้ กย็ กลงปนเป็
ั ้ นลูกกลม
4. ใส่แบะแซและพริกขีห้ นูทบ่ี ดละเอียด ทดลองปนดู
เล็กๆ คลุกด้วยนํ้าตาลทรายปนเกลือ ห่อด้วยกระดาษแก้ว

ภาพประกอบ 2 ผลิตภัณฑ์สม้ โอแก้วสีร่ ส
ทีม่ า: ผูว้ จิ ยั
1.3 เปลือกส้มโอฉาบ
ส่วนผสม
- เปลือกส้มโอ ปอกผิวเขียวออกให้หมด
1
กิโลกรัม
- นํ้าตาลทราย
1
กิโลกรัม
- เกลือ
20
กรัม
- นํ้าสะอาด
5
ถ้วยตวง
- นํ้าปูนใส
วิธที าํ
1. ปอกผิวส้มโอออกให้หมด เหลือแต่เนื้อเยือ่ ส่วนกลางหันออกเป็
่
นชิน้ ขนาดแล้วแต่
ความชอบ นําไปขยํากับเกลือ โดยใช้อตั ราส่ว น 1 กิโลกรัม/เกลือ 20 กรัม
2. นําเนื้อเยือ่ ส่วนกลาง ทีข่ ยํากับเกลือลงไปต้มในนํ้าเดือด นานประมาณ 2-3 นาที
หลังจากนัน้ ตักออกมาแช่ในนํ้าเย็นให้หายร้อน ทําการตักขึน้ มาบีบนํ้าออกให้หมด และชิมดูวา่ หาย
ขมหรือยัง ถ้าหากยังไม่หายขม ก็นําไปต้มในนํ้าร้อนอีกครัง้ หนึ่ง
3. นําเอาเนื้อเยือ่ ส่วนกลางทีห่ ายขมแล้ว มาแช่ในนํ้าปูนใสนาน 5 นาที จากนัน้ บีบนํ้า
ปูนใสออกและ ล้างด้วยนํ้าสะอาด
4. เคีย่ วนํ้าตาลโดยใช้น้ําตาล 0.5 กิโลกรัมต่อนํ้า 5 ถ้วยตวง พอนํ้าตาลละลายดีแล้ว
เอาส่วนเนื้อเยือ่ ส่วนกลางของส้มโอใส่ลงไป นานจนกว่านํ้า ตาลจะซึมเข้าเนื้อเยือ่ ของส้มโอจนหมด
จากนัน้ ทําการโรยด้วยนํ้าตาลอีก 0.5 กิโลกรัม ค่อยๆ โรยนํ้าตาลจนหมด ขัน้ ตอนนี้ไฟไม่ควรจะแรง
เพราะจะทําให้สม้ โอเชื่อมมีสแี ดง หลังจากนี้ ถ้าหากมีเครือ่ งอบ ควรจะอบส้มโอเชื่อมให้แห้ง เพื่อ
ป้องกันการละลายของนํ้าตาล จากนัน้ จึงบรรจุภาชนะเพือ่ ส่งขายต่อไป
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ภาพประกอบ 3 ผลิตภัณฑ์เปลือกส้มโอฉาบ
ทีม่ า: http://tinyurl.com/b9e6kya
1.4 เปลือกส้มโอเชื่อม
ส่วนผสม
- เปลือกส้มโอหนา ๆ
2
ผล
- นํ้าตาลทราย
4
ถ้วย
- นํ้าปูนใส
4
ถ้วย
- นํ้าลอยดอกมะลิ
10
ถ้วย
- นํ้าละลายสารส้ม
วิธที าํ
1. ปอกผิวเขียว ๆ ของเปลือกส้มโอออกให้หมด ผ่าเป็ นกลีบ ๆ ต้มในนํ้าเดือด 2 นาที
รินนํ้าออก ตัง้ นํ้าให้เดือด นํ้าเปลือกส้มโอลงต้มอีกครัง้ ประมาณ 2 นาที แล้วรินนํ้าออก ใส่น้ําตัง้ ไฟ
ใหม่ พอนํ้าเดือดใส่เปลือกส้มโอ ใช้ไฟแรงต้มอีก 5 นาที แล้วจึงตั กเปลือกส้มโอลงแช่ในนํ้าเย็นทันที
นวดเอานํ้าขมในเปลือกส้มโอออกให้หมด
2. นําเปลือกส้มโอลงแช่ในนํ้าปูนใส ประมาณ 2 ชัวโมง
่ จึงนําขึน้ บีบนํ้าออกให้หมด
3. แช่เปลือกส้มโอในนํ้าละลายสารส้มค้างไว้ 1 คืน
4. วันรุง่ ขึน้ นําเปลือกส้มโอขึน้ บีบนํ้าออกเรียงบนตะแกรงผึง่ แดดพอแห้งหมาด ๆ
5. ผสมนํ้าตาลและนํ้าลอยดอกมะลิลงในหม้อ ตัง้ ไฟ พอนํ้าละลายยกลง กรองด้วยผ้า
ขาวบาง แล้วนําขึน้ ตัง้ ไฟใหม่ให้เดือด ใส่เปลือกส้มโอ ลดไฟใช้ไฟกลาง คอยคนจนข้นเหนียว
6. ตักเปลือกส้มโอเรียงลงบนตะแกรงปล่อยให้เย็น นําไปผึง่ แดด 2 - 3 แดด จนเปลือก
ส้มโอแห้ง ลักษณ ะใสมีน้ําตาลเคลือบจึงเก็บใส่ถุงปิดให้มดิ ชิดเก็บไว้รบั ประทานได้นานรับประทาน
กับนํ้าใบเตยหรืออื่นๆ
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ภาพประกอบ 4 ผลิตถัณฑ์เปลือกส้มโอแช่อมิ่
ทีม่ า: ผูว้ จิ ยั
1.5 ธูปส้มโอสมุนไพรไล่ยงุ
ส่วนประกอบ
- เปลือกส้มโอสับเป็ นชิน้ เล็กๆ ตากแดดให้แห้ง
2 ส่วน
- เปลือกสะเดา, เปลือกต้นอีเหม็น, ผิวมะกรูด, หัวข่า, ตะไคร้หอม
1 ส่วน
- นํ้าตะไคร้หอมทีค่ นั ้ จากใบสด
1 ขวด
- ก้านธูปทําจากไม้ไผ่ตากแดดให้แห้ง
วิธที าํ
1. นําสมุนไพรทีเ่ ตรียมไว้ทงั ้ หมดมาสับให้ละเอียดและผึง่ แดดให้แห้งสนิท
2. นําสมุนไพรทีผ่ ง่ึ แห้งแล้วแต่ละชนิดเข้าเครือ่ งบดเพื่อให้สมุนไพรมีความละเอียด
3. ล่อนด้วยตะแกรงหรือใช้ผา้ ขาวบางกรองอีกครัง้ หนึ่งเอาเฉพาะส่วนทีเ่ ป็ นผง เพื่อ
ั้
ั ้ ได้
เวลาปนจะได้
งา่ ย หากสมุนไพรหยาบเกินไปจะทําให้ปนไม่
4. นําสมุนไพรผงแต่ละช นิดมาคลุกเคล้ากัน โดยใช้อตั ราส่วน 1:1 โดยนํ้าหนัก ยกเว้น
เปลือกต้นธูปให้ใช้ 2 เท่า
5. พอคลุกเคล้าได้ท่ี ให้นําก้านธูปจุม่ ในนํ้าตะไคร้หอม หลังจากนัน้ นําก้านมาคลุกใน
ผงธูปเพือ่ ให้สมุนไพรต่าง ๆ ติดกับก้านธูป
7. นําธูปทีไ่ ด้ไปจุม่ ในนํ้าตะไคร้แล้วนําขึน้ มาคลึงกับผงธูปอีกครัง้ โดยทําในลักษณะ
เช่นนี้ ทัง้ หมด 5 ครัง้ ด้วยกัน
8. เสร็จแล้วนําธูปไปตากแดดให้แห้งสนิท แล้วบรรจุลงห่อ

2. แนวคิ ดเศรษฐกิ จสร้างสรรค์
2.1 นิ ยามของเศรษฐกิ จสร้างสรรค์ (Creative Economy)
ความหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรค์อยูใ่ นขัน้ ตอนของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงมีการ
ให้คาํ านิยามเศรษฐกิจสร้างสรรค์(Creative Economy) อย่างหลากหลายดังนี้
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ให้นยิ ามว่า เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (Creative Economy) หมายถึงแนวคิดการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจบนพืน้ ฐานของการใช้องค์
ความรู้ (Knowledge) การศึกษา (Education) การสร้างสรรค์งาน (Creativity) การใช้ทรัพย์สนิ ทาง
ปญั ญา (Intellectual Property) ทีเ่ ชือ่ มโยงกับพืน้ ฐานทางวัฒนธรรมตลอดจนการสังสมความรู
่
ข้ อง
สังคมและเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่
John Howkins ได้ให้นยิ ามของ Creative Economy ไว้วา่ “How people make money
from idea” หมายถึง การสร้างมูลค่าทีเ่ กิดจากความคิดของมนุษย์
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center: TCDC) ได้ให้นยิ าม
Creative Economy ไว้วา่ “การสร้างมูลค่าทีเ่ กิดจากความคิดของมนุษย์สาขาการผลิตทีพ่ ฒ
ั นาไปสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CreativeIndustries: CI)” เป็นกลุม่ กิจกรรมการ
ผลิตทีต่ อ้ งพึง่ พาความคิดสร้างสรรค์เป็ นวัตถุดบิ สําาคัญ
องค์กรความร่วมมือเพือ่ การค้าและการพัฒนา UNCTAD (United Nation Conference on
Trade and Development) ได้ให้ความหมายของ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ” ในบริบทของการขับเคลือ่ น
การพัฒนาเศรษฐกิจไว้วา่ “เป็ นแนวความคิดในการพัฒนาและสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
โดยใช้สนิ ทรัพย์ทเ่ี กิดจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์”
จากความหมายของเศรษฐกิ จสร้างสรรค์ขา้ งต้นทําให้ทราบว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ม ี
องค์ประกอบร่วมในการขับเคลือ่ นเพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจหลายประการ อาทิการใช้องค์ความรู้
(Knowledge) การศึกษา (Education) การสร้างสรรค์งาน (Creativity) การใช้ทรัพย์สนิ ทางปญั ญา
(Intellectual Property) ทีเ่ ชือ่ มโยงกับพื้ นฐานทางวัฒนธรรม การสังสมความรู
่
ข้ องสังคมและ
เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ นอกจากนี้การพัฒนาทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศจะสามารถขับเคลือ่ น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักเศรษฐศาสตร์ภายใต้แนวคิดสร้างสรรค์ได้นนั ้ ต้องมุง่ เน้นการ
พัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นหัวใจหลักทีส่ าํ คัญ (เสาวรภย์ กุสุมา ณ อยุธยา.2553: 23)
2.2 ขอบเขตความคิ ดสร้างสรรค์ของไทย
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้กําหนดขอบเขต
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยซึง่ เป็ นการกําาหนดกรอบโดยกว้างเพือ่ ประโยชน์ในการวัดขนาดทาง
เศรษฐกิจของอุตสาหกรรมเชิงสร้ างสรรค์ของไทยและสะท้อนถึงความสํา คัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย
โดยยึดรูปแบบของ UNCTADเป็ นกรอบ และปรับเพิม่ เติมตามรูปแบบของ UNESCO แบ่งเป็น 4
กลุ่มหลักและ 15 สาขาย่อยประกอบด้วย (เสาวรภย์ กุสุมา ณ อยุธยา.2553: 24)
1. มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ (Heritage or Cultural/Biodiversity - Based
Heritage) แบ่งเป็ น 4 หมวดคือ
1.1 งานฝีมอื และหัตถกรรม
1.2 การท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ
1.3 การแพทย์แผนไทย
1.4 อาหารไทย
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2. ศิลปะ (Arts) แบ่งเป็ น 2 หมวดคือ
2.1 ศิลปะการแสดง
2.2 ทัศนศิลป์
3. สือ่ (Media) แบ่งเป็ น 4 หมวดคือ
3.1 ภาพยนตร์และวีดทิ ศั น์
3.2 การพิมพ์
3.3 การกระจายเสียง
3.4 ดนตรี
4. งานสร้างสรรค์และออกแบบ (Functional Creation) แบ่งเป็น 5 หมวดคือ
4.1 การออกแบบ
4.2 แฟชัน่
4.3 สถาปตั ยกรรม
4.4 การโฆษณา
4.5 ซอฟต์แวร์
2.3 เศษรฐกิ จสร้างสรรค์ประเทศไทย
ประเทศไทยมีวตั ถุดบิ ทีส่ ามารถพัฒนาขึน้ เป็นสินทรัพย์สร้างสรรค์ (Creative Assets) อยู่
มหาศาล ไม่วา่ จะเป็ นในด้านรูปธรรมหรือนามธรรม ซึง่ สามารถนําไปสร้างเสริม CE ได้เป็นอย่างดี
เช่น (ชูวทิ ย์ มิตรชอบ. 2554: 7)
ในด้านรูปธรรม มีพระบรมมหาราชวัง พระแก้วมรกต พระพุทธรูปงดงามพระราชวัง วัดวา
อาราม เรือสุพรรณหงส์ อาหารไทย รําไทย นวดไทย ข้าวไทย ผลไม้ไทย ผ้าไหมไทย สุนขั พันธุไ์ ทย
หลังอาน ฯลฯ แหล่งท่องเทีย่ ว เช่น อยุธยา สุโขทัย เ ชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา เยาวราช สําเพ็ง เขา
พระวิหาร เมืองโบราณ ฟาร์มจระเข้ ฯลฯ
ในด้านนามธรรม มีเรือ่ งราวของ Siamese Twins อิน-จัน (คําว่า Siamese สามารถช่วย
สร้าง CE ได้เป็ นอย่างดีเพราะฝรังรู
่ จ้ กั Siamese Twins/ Siamese Cats แต่ส่วนใหญ่ไม่รวู้ ่าประเทศ
ไทยกับสยามคือประเทศเดียวกัน บ้างก็นกึ ว่า Thailand คือ Taiwan) สะพานข้ามแม่น้ําแคว เขา
ตะปู (ในตอนหนึ่งของภาพยนตร์ 007 James Bond)
วัตถุดบิ เหล่านี้กาํ ลังรอคอยการพัฒนาขึน้ เป็น Creative Assets เพือ่ เป็นปจั จัยในการสร้าง
Creative Industriesหัวใจสําคัญของการพัฒนาก็คอื ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Ideas) ซึง่ มิได้ตดิ
ตัวทุกคนมาแต่กาํ เนิด หากเกิดขึน้ จากการมีทกั ษะในการคิด (Thinking Skills) และการมีความคิด
ริเริ่ม (Originality) ซึง่ ต้องมีการเรียนการสอน ฝึกฝนกันในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง
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2.4 จุดอ่อนและจุดแข็งของเศรษฐกิ จสร้างสรรค์ของไทย
จุดอ่อน ทางด้านจุดอ่อนของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยนัน้ มีหลายด้านทีค่ วรปรับปรุง
อย่างเร่งด่วนเพือ่ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทางเศรษฐศาสตร์ทส่ี าํ าคัญ ดังนี้ (เสาวรภย์ กุสมุ า ณ
อยุธยา. 2553: 24)
1. ระบบข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลทางสถิตแิ ละการจําแนกประเภททางอุตสาหกรรมของ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ยงั ไม่มคี วามชัดเจน
2. ขาดการบูรณาการและความต่อเนื่องของนโยบายการพัฒนา ตลอดจนกลไกการ
ขับเคลือ่ นและการประสานงานของหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การสนับสนุ นทางการเงินของสถาบันทางการเงินของไทยในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ยังคงอยูใ่ นวงจําากัดทัง้ ในเรือ่ งการผลิตและการวิจยั พัฒนา
4. ปญั หาการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปญั ญายังเป็นปญั หาสําาคัญโดยเฉพาะการบังคับใช้
กฎหมายให้เด็ดขาดและมีประสิทธิภาพ
5. การถ่ายทอดภูมปิ ญั ญาและความรูใ้ นกร ะบวนการทีต่ อ้ งใช้ระยะเวลา ซึง่ ประเทศไทยยัง
ไม่มแี นวทางการถ่ายทอดและจัดเก็บอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
6. โครงสร้างพืน้ ฐานและศูนย์รวมอุตสาหกรรมแต่ละกลุม่ ยังอยูใ่ นระดับทีต่ อ้ งการพัฒนา
7. ระบบมาตรฐานต่างๆ ทัง้ เรือ่ งการบริการ การผลิต สุขอนามัย และสิง่ แวดล้อม ยังต้อง
ได้รบั การพัฒนาและปรับปรุงอีกมาก
จุดแข็ง สําหรับจุดแข็งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์นนั ้ มีสว่ นส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศ
ไทยมีขดี ความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้เป็นอย่างดีดงั นี้
1. มีประวัตศิ าสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมทีส่ ามารถสืบทอดจนเป็นมรดกโลกทีส่ าํ าคัญ
2. มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทเ่ี ป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
ของคนไทย
3. มีแหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติทส่ี วยงามและหลากหลายทัง้ ทางทะเลและปา่ ไม้
4. มีความประณีตละเอียดในการสร้างสรรค์ผลงานทีใ่ ช้ฝีมอื ผ่านการถ่ายทอดสูภ่ มู ปิ ญั ญา
ไทย จนเป็นทีย่ อมรับและมีช่อื เสียงในระดับโลก
5. มีภมู ปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีม่ คี วามหลากหลาย ตลอดจนสามารถถ่ายทอดและรักษาไว้ได้
เป็นจําานวนมาก
6. มีตน้ ทุนและค่าครองชีพทีต่ ่าํ าเมือ่ เปรียบเทียบกับหลายประเทศในระดับเดียวกันทําาให้
สามารถใช้เวลา ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคลเพือ่ การสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่
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3. ข้อมูลทุนวัฒนธรรมและธรรมชาติ จงั หวัดชัยนาท

3.1 ประวัติศาตร์จงั หวัดชัยนาท
ชัยนาทแปลตามศัพท์มคี วามหมายว่า ชัยชนะทีม่ เี สียงบันลือ เป็นเมืองโบราณเมืองหนึ่ง
ั่
ตัวเมืองเดิม อยูบ่ ริเวณฝงขวาแม่
น้ําเจ้าพระยาทีป่ ากคลองแพรกศรีราชา ใต้ปากนํ้าเก่า สันนิษฐาน
ว่าคงจะสร้างขึน้ ในสมัยพญาเลอไทครองกรุงสุโขทัย ระหว่าง พ.ศ. 1860-1879 เมืองๆ นี้จงึ ได้ช่อื ว่า
เมืองแพรก หรือเมืองสรรค์ มีฐานะเป็ นเมืองหน้าด่านทางใต้ เมือ่ กรุงสุโขทัยเสือ่ มอํานาจลง เมือง
แพรกได้กลายเป็ นเมืองหน้าด่านทางตอนเหนือของกรุงศรี อยุธยา ต่อมาได้เกิดชุมชนใหม่ ไม่ไกล
จากเมืองสรรค์ มีเจ้าสามพระยาเป็ นผูค้ รองเมือง ซึง่ ต่อมาได้ขน้ึ ครองกรุงศรีอยุธยา ทรงพระนามว่า
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 เมืองทีเ่ กิดขึน้ ใหม่น้เี ป็นเมืองใหญ่ มีชอ่ ื ว่า ชัยนาท ในสมัย
ั ่ าย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ย้ ายตัวเมืองจากบริเวณแหลมยาง มาตัง้ ตรง ฝงซ้
แม่น้ําเจ้าพระยา ส่วนเมืองสรรค์นนั ้ เสือ่ มลงเรือ่ ยๆ เพราะผูค้ นอพยพมาอยูท่ ช่ี ยั นาท เป็นส่วนใหญ่
ในทีส่ ดุ ก็กลายเป็ นเพียงอําเภอหนึ่งของชัยนาทเท่านัน้ ชัยนาทเป็นเมืองยุทธศาสตร์ทส่ี าํ คัญ เคยใช้
เป็ นทีต่ งั ้ ทัพรับศึกพม่าหลา ยครัง้ และมีชยั ทุกครัง้ ไป จึงเป็นทีม่ าของชื่อ เมืองชัยนาทแห่งนี้
(http://www.chainat.go.th/web: ออนไลน์)
- คําขวัญประจําจังหวัดชัยนาท
หลวงปูศ่ ุขลือชา เขือ่ นเจ้าพระยาลือชือ่ นามระบือสวนนก ส้มโอขาวดกแตงกวา
- ต้นไม้ประจําจังหวัดชัยนาท
ต้นมะตูม
- ดอกไม้ประจําจังหวัด
ดอกชัยพฤกษ์/ราชพฤกษ์/คูน
- สีประจําจังหวัด
สีบานเย็น
3.2 เอกลักษณ์ ทางธรรมชาติ
3.2.1 สภาพภูมศิ าตร์
มีแม่น้ําไหลผ่านถึงสามสาย แม่น้ําเจ้าพระยา แม่น้ําท่าจีน และแม่น้ําน้อย ไหลผ่าน
พืน้ ทีต่ ่างๆ ทัวทุ
่ กอําเภอ อนึ่ง มีลาํ นํ้าอีกสายหนึ่งทีข่ ดุ เชือ่ มกับคลองอนุศาสนนันท์คอื แม่น้ําหางนํ้า
สาคร ซึง่ เกิดจากหนองนํ้าธรรมชาติบริเวณวัดคลองกลาง อ .มโนรมย์ และจังหวัดชัยนาทยังมี
เอกลักษณ์ทเ่ี ด่น และสําคัญยิง่ ซึง่ มีชอ่ื รวมอยูใ่ นคําขวัญของจังหวัด นันก็
่ คอื เขือ่ นเจ้าพระยา นันเอง
่
(พิเศษ เจียจันทร์พงษ์; และคณะ. 2541: 236-241)
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ภาพประกอบ 5 แม่น้ําน้อย
ทีม่ า: http://www.chainat.go.th/sub/gov_office/support/travel/first.pdf
บึงฉวาก เป็ นบึงธรรมชาติขนาดใหญ่ บึงแห่งนี้เก็บนํ้าได้ตลอดปี จึงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์
ปลานํ้าจืดทีส่ าํ คัญ กรมปา่ ไม้ กระทวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประกาศให้เป็นเขตหวงห้ามล่าสัตว์
ตามพระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองสัตว์ปา่ พ.ศ. 2503

ภาพประกอบ 6 บึงฉวาก
ทีม่ า: http://heritage.mod.go.th/nation/oldcity/chainat2.htm
บึงละหานใหญ่ ตัง้ อยู่ ต .แพรกศรีราชา อ.สรรคบุร ี เป็นห้วยละหานทีก่ ว้างใหญ่ไพศาล
มีพน้ื ทีป่ ระมาณ 5,000 ไร่ ในอดีตเป็ นแหล่งเพาะพันธ์ปลา สัตว์น้ํานานาชนิด ปจั จุบนั จังหวัดกําลัง
พัฒนาเป็ นแหล่งท่องเทีย่ ว และสถานทีพ่ กั ผ่อน
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ภาพประกอบ 7 บึงละหานใหญ่
ทีม่ า: (http://heritage.mod.go.th/nation/oldcity/chainat2.htm
บึงละหาดบัว ตัง้ อยูท่ ่ี ต .วังไก่เถื่อน อ.หันคา มีการปลูกปา่ ถาวรเฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในวโรกาสปีกาญจนาภิเษกหลายพันต้น พร้อมทัง้ มีการจัดสวนหย่อม และดอกไม้ประดับมากมาย
จึงทําให้มที ศั นียภาพทีส่ วยงามเหมาะกับเป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วและพักผ่อนหย่อนใจ
บึงประจํารัง (บึงจํารัง ) เป็นบึงธรรมชาติขนาดใหญ่มนี ้ําตลอดปี รับนํ้า จากแม่น้ํา
เจ้าพระยาโดยคลองชลประทาน ลักษณะของบึงเป็นรูปวงเดือนหรือคล้ายกับเกือกม้า มีดอกบัว
ขึน้ อยูเ่ ป็นจํานวนมาก มีปลาอาศัยอยูช่ กุ ชุม และเป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยของนกนานาพันธุ์ ในเดือน ม .ค.ก.พ นกเป็ ดนํ้าจะมาอาศัยอยูน่ บั เป็ น หมืน่ ตัว จัดเป็นบึงทีม่ ที ศั นียภาพทีส่ วยงามมาก
เขาพลอง ตัง้ อยู่ ต .เขาท่าพระ อ .เมือง เป็นทีต่ งั ้ ของวัดปฐมเทศนาอรัญวาสี (วัดเขา
พลอง) มีบนั ไดขึน้ ไปถึงยอดเขา ปจั จุบนั มีทางลาดยางขึน้ ไปถึงบนยอดเขา ทีบ่ ริเวณเชิงเขาพลอง
เป็นทีต่ งั ้ ของสวนนกชัยนาท และเป็ นทีป่ ระดิษฐานพระพุทธอริยธมฺโม
เขาสรรพยา มีโบราณสถาน มีถ่าํ นํ้ามนต์ ถํ่ากบ ถํ่าลับแล ถํ่าค้างคาว มีตน้ สังกรณืชวา
เป็นสมุนไพรมารักษาโลก มีเรือ่ งเล่าในรามเกียรติ ์ ว่า พระลักษณ์ถกู หอกโมขศักดิ ์ของกุมภกรรน
ั ่ มาน
หนุมานได้มาเอสสมุนไพรสังกรณีจากเขาสรรพยาไปรักษา มีรปู ปนหนุ

ภาพประกอบ 8 เขาสรรพยา
ทีม่ า: (http://heritage.mod.go.th/nation/oldcity/chainat2.htm
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เขาสารพัดดี ตัง้ อยู่ ต .บ้านเชีย่ น อ .หันคา เป็ นทีต่ งั ้ ของวัดไกลกังวลซึง่ เป็ นวัดทีม่ ี
ชือ่ เสียงด้านการปฎิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐาน เป็นเขตอภัยทานสัตว์ปา่ ภายในกําแพงวัดมีสตั ว์เลีย้ ง
และสัตว์ปา่ หลายชนิด และมีการปลูกปา่ ไม้ตามโครงการปลูกปา่ เมือ่ เทศการออกพรรษาของทุกปี
บึงกระจับใหญ่ เป็ นแหล่งดูนกทีส่ าํ คัญของชัยนาท เป็นฤดูทน่ี กเป็ดนํ้าและนกในตระกูล
นกปากห่างตลอดจนนกประจําถิน่ ต่างๆ อพยพมาอาศัยอยูน่ บั พันตัว
3.2.2 ปรากฎการณ์ธรรมชาติ
ปรากฎในจังหวัดชัยนาทได้แก่แม่น้ําสองสี คือ ปรากฎการณ์ทแ่ี ม่น้ํา 2 สาย คือแม่น้ํา
เจ้าพระยา และแม่น้ําสะแกกรังไหลมาบรรจบกันที่ อ .มโนรมย์ ทําให้เห็นลักษณะสีแม่น้ําทัง้ สองสาย
แตกต่างกัน อย่างชัดเจน นํ้าจากแม่น้ําสะแกกรังจะมีสแี ดงขุ่ นส่วนจําแม่น้ําเจ้าพระยาจะมีสขี าว
(พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ และคณะ.2541:242-245)
3.2.3 พืชพันธ์ไม้
ส้มโอขาวแตงกวา เป็ นส้มโอทีม่ รี สหวานอร่อยแปลกกว่าทีอ่ ่นื ได้เคยมีผนู้ ําส้มโอพันธุ์
ขาวแตงกวาไปปลูกทีจ่ งั หวัดอื่นๆ รสชาติจะไม่เหมือนเดิม ตัวกุง้ จะไม่ใหญ่เหมือนกับทีป่ ลูกที่
ชัยนาท ทัง้ นี้เป็ นเพราะลักษ ณะดินในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชัยนามมีคณ
ุ สมบัตทิ แ่ี ตกต่างจากทีอ่ ่นื นันเอง
่
ลักษณะพันธุ์ ใบขอบยักเล็ก ใบอ่อนมีขนใต้ใบเห็นชัด ผล ขณะเป็ นผลเล็กจะมีขนอ่อนปกคลุม เมือ่
โตผิวผลจะมีต่อมนํ้ามันละเอียด สีเนื้อและรสชาติ เนื้อเป็นสีน้ําผึง้ เป็นมัน ตัวกุง้ ใหญ่ เม็ดน้อย
รสชาติหวานกรอบ

ภาพประกอบ 9 ส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท
ทีม่ า: ผูว้ จิ ยั
ต้นมะตูม เป็ นต้นไม้ประจําจังหวัด เป็นไม้ขนาดกลาง ตามลําต้นและกิง่ ก้านมีหนาม
ยาวๆ แข็งๆ ใบเป็ นช่อเรียงสลับยาว ดอกขนาดเล็กสีขาวอมเหลืองอ่อนๆ มีกลิน่ หอม ผลมีลกั ษณะ
รูปไข่ ผิวเรียบและแข็งแรงมาก ประโยชน์ รับประทานเป็นของหวาน หรือเชือ่ มเป็นยาระบาย แก้โรค
ไฟธาตุอ่อน ท้องเสีย เปลือกและราก รักษาโรคไข้จบั สันและโรคลม
่
เนื้อไม้ใช้ทาํ ลูกหีบ ตัวเกวียน
เพลาเกวียน ทําหวีได้
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ข้าวเจ้าพันธ์ชยั นาท 1 ได้มาจากการผสม 3 ทาง ระหว่างลูกผสมของ IR1346-158-1
กับ IR15314-43-2-3-3 และ BKN 6995-16-1-1-2 ทีส่ ถานีทดลองข้าวชัยนาท เมือ่ ปี พ .ศ. 2525
ลักษณะเด่นของข้าวเจ้าพันธุช์ ยั นาท 1 คือ มีความต้านทานต่อโรคและแมลง ให้ผลผลิตสูง เมล็ด
ยาวกว่า กข23 และมีทองไข่น้อย ตอบสนองต่อการใช้ป๋ ยไนโตรเจนดี
ุ
3.2.4 ทรัพยากรอื่นๆ
นก และสวนนกชัย นาท เป็นสวนนกขนาดใหญ่ เป็นตาข่ายครอบคลุมพืน้ ทีจ่ ากเขา
พลองลงมาถึงทีร่ าบ กว้างถึง 20 ไร่ นอกจากนี้ยงั มีกรงนกขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กอีก
มากกว่า 50 กรง เพื่อเป็ นการแบ่งแยกนกทีอ่ ยูด่ ว้ ยกันไม่ได้ เช่น นกเหยีย่ ว นกตะกราม นก
กลางคืน นอกจากทีส่ วนนกแล้ว ในช่วงเดื อนกุมภาพันธ์ของทุกปี จะมีนกเป็ดนํ้ามาอาศัยอยูบ่ ริเวณ
ท้องนํ้าเหนือเขือ่ นเจ้าพระยาเป็ นจํานวนมาก (พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ และคณะ.2541:244-246)

ภาพประกอบ 10 สวนนกชัยนาท
ทีม่ า: http://moohin.com/trips/chainat/birdgarden/
ลิง ทีจ่ งั หวัดชัยนาทมีสวนลิง 2 แห่ง แห่งแรกอยูท่ ป่ี า่ ยางของวัดธรรมิกาวาส (วัด
ค้างคาว) อ.สรรคบุร ี ในวัดแห่งนี้มปี า่ ยางและต้นไม้ยนื ต้นนานาพันธุ์ มีลงิ อาศัยอยูเ่ ป็นจํานวนมาก
โดยแยกกันเป็ นฝูงลิง 2 ฝูงไม่อยูร่ วมกัน สวนลิงแห่งที่ 2 อยูท่ ว่ี ดั พิกุลงาม อ .มโนรมย์ ยังมีลงิ ปา่
อาศัยอยูเ่ ป็ นจํานวนมากเช่นกัน
ปลา มีวงั มัจฉาอยูห่ ลายแห่ง คือวังมัจฉาทีห่ น้าวัดธรรมิกาวาส หน้าวัดท่ากฤษณา
หน้าวัดทรงเสวย รวมทัง้ วังมัจฉาทีส่ วนนกชัยนาท วังปลาเหล่านี้มปี ลาสวายเป็นส่วนใหญ่
นอกจากนัน้ ในจังหวัดยังมีปลาราหู (ปลากระเบนนํ้าจืด ) ซึง่ เป็นปลาทีป่ ระมงจังหวัดทําการศึกษา
ขยายพันธุ์ ลักษณะทัวไป
่ ลําตัวแบนบาง รูปร่างคล้ายจาน
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3.3. เอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรม
3.3.1 หัตถกรรมการช่างฝีมอื
ผลิตภัณฑ์เครือ่ งจักสาน เป็นงานฝีมอื ของชาวบ้านทีท่ าํ ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานาน
โดยแหล่งผลิตอยูท่ ่ี อ.มโนรมย์ วัสดุทใ่ี ช้ได้แก่ ไม้ไผ่ ซึง่ สามารถปลูกได้เองในท้องถิน่ วัตถุประสงค์
ในการผลิตเดิมเพือ่ ไว้ใช้ในครัวเรือน ต่อมามีผสู้ นใจมากขึน้ จึงมีการผลิตเพือ่ การค้า ปจั จุบนั จึงมีการ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ดสู วยงาม และใช้ประโยชน์ได้มากยิง่ ขึน้ ผลิตภัณฑ์ทน่ี ิยม ได้แก่ กระบุง
ตะกร้า กระจาด พัดไม้ไผ่ กระเป๋า เป็ นต้น (พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ และคณะ.2541:246-249)

ภาพประกอบ 11 เครือ่ งจักสานถาดใส่ผลไม้
ทีม่ า: (http://www.otopcdd.com/product/product-detail.php?prod_id=3708
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก ผลิตที่ ต .ท่าฉนวน อ .มโนรมย์ ผลิตมาจากต้นกกนํามาทอเป็นเสือ่
แล้วนําไปผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์สงิ่ ของเครือ่ งใช้ต่างๆ มีหลายรูปแบบเช่น ทําเป็ นเสื่อพับ กระเป๋าถือ
หมวก ทีใ่ ส่ดนิ สอ เป็ นต้น ปจั จุบนั ได้รบั การสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสภาสังคม
สงเคราะห์แห่งประเทศไทย

ภาพประกอบ 12 เสื่อกก
ทีม่ า: http://itthichai135.wordpress.com
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ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา เป็ นผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้มาจากการนําผักตบชวาซึง่ เป็ นวัชพืชทีม่ ี
อยูโ่ ดยทัวไปมาถั
่
กเป็ นเครือ่ งใช้ทน่ี ่ าสนใจหลายประเภท ได้แก่ เปลญวน กระเป๋าถือ ถาดผลไม้รปู
สัตว์ เป็ นต้น

ภาพประกอบ 13 โคมไฟผักตบชวา
ทีม่ า: http://www.otopcdd.com/product/product-detail.php?prod_id=3704
ทีน่ อนดักคะนน เป็ นผลิตภัณฑ์ประเภททีน่ อนซึง่ ใช้นุ่นคุณภาพดี รูปแบบทันสมัย เป็น
ฝีมอื ของชาวบ้านดักคะนน ต.ธรรมามูล อ.เมือง

ภาพประกอบ 14 ทีน่ อนดักคะนน
ทีม่ า: http://itthichai135.wordpress.com
ไม้กวาดดอกหญ้า เป็ นผลิตภัณฑ์ไม้กวาดทีผ่ ลิตจากดอกหญ้าพืน้ บ้านชนิดหนึ่ง มี
ความทนทาน คุณภาพดี และราคาถูก แหล่งผลิตคือ ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง
ไม้จม้ิ ฟนั หาดท่าสาด ทําจากไม้ไผ่ผา่ นการฆ่าเชือ้ ด้วยแสงแดด และตูอ้ บไฟฟ้า บรรจุ
กล่องกระดาษอย่างดี และถุงพลาสติก ลักษณะพิเศษของไม้จม้ิ ฟนั คือปลายแบบเหมาะกับร่องฟนั
ผลิตที่ ต.ท่าเสา อ.เมือง
ไม้กา้ นธูป ทําจากไม้ไผ่ ทีน่ ิยมกันมากคือไม้ไผ่สสี ุก เดิมใช้ไม้ไผ่ทม่ี อี ยูใ่ นท้องถิน่
ปจั จุบนั มีน้อยมาก จึงต้องซือ้ จากจังหวัดพิจติ ร และ จ.กําแพงเพชร ผลิตที่ ต.ท่าเสา อ.เมือง
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ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ประดับมุก ใช้อุปกรณ์สาํ คัญ คือเปลือกหอย ทีน่ ิยมกันมากได้แก่
เปลือกหอยเป๋าฮือ้ และเปือกหอยมุกไฟโข่ง ซึง่ สังซื
่ อ้ จาก จ .ระนอง ส่วนใหญ่เฟอร์นเิ จอร์ทน่ี ํามา
ประดับมุกนัน้ สังซื
่ อ้ มาจาก จ.พระนครศรีอยุธยา เช่น โต๊ะหมูบ่ ู ชา ธรรมาสน์ บุษบก ชุดรับแขก เป็ น
ต้น ผลิตที่ ต.ท่าเสา อ.เมือง
ผ้าทอพืน้ เมืองเนินขาม เป็นผ้าทอพืน้ เมือง ซึง่ ได้รบั การถ่ายทอดโดยตรงมาจากบรรพ
บุรษุ เชือ้ สายลาว ซึง่ อพยพมาตัง้ รกรากใน จ .ชัยนาท ต .เนินขาม อ .หันคา ซึง่ มีการพัฒนาในเรือ่ ง
รูปแบบ สีสนั ลวดลาย ตลอดจนคุณภาพเพือ่ ให้เป็นทีน่ ยิ มของตลาด และราคาถูก

ภาพประกอบ 15 ผ้าใหมมัดหมีล่ าย โคมเหลือง
ทีม่ า: http://www.otopcdd.com/product/product-detail.php?prod_id=23288

ภาพประกอบ 16 ผ้าไหมโจงกระเบนลายขอบานกระจก
ทีม่ า: http://www.otopcdd.com/product/product-detail.php?prod_id=10654
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ภาพประกอบ 17 ผ้าซิน่ ตีนจก
ทีม่ า: http://www.otopcdd.com/product/product-detail.php?prod_id=10656
ผ้าทอกุดจอก ผลิตที่ กิง่ อําเภอหนองมะโมง เป็ นผ้าทอทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะตัวอันเป็น
ลักษณะพิเศษของผ้ากลุ่มไทยลาวคัง่ ทัง้ ในด้านลวดลายและสี ซึง่ ให้ความรูส้ กึ เคลื่อนไหว รุนแรง
ตื่นเต้นเร้าใจ ร้อนแรงและเป็ นอิสระ ลักษณะพิเศษทีเ่ ห็นได้ชดั เจนคือ การนําวัสดุทแ่ี ตกต่างกันทัง้
ตีนซิน่ ทีจ่ กด้วยฝ้าย และตัวซิน่ มัดหมีซ่ ง่ึ ทอด้วยไหม มาใช้รว่ มกันได้อย่างสวยงาม

ภาพประกอบ 18 ผ้าไหมมัดหมีต่ นี จกเชิงดอกแก้ว
ทีม่ า: (http://www.otopcdd.com/product/product-detail.php?prod_id=10652

ภาพประกอบ 19 ผ้าไหมมัดหมี่ ลายหมีส่ าํ รวจ เชิงจกขออีโง้ง
ทีม่ า: (http://www.otopcdd.com/product/product-detail.php?prod_id=23287
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ั ้ นเผา มีลกั ษณะเด่นตรงทีม่ เี นื้อดินแน่นละเอียดเป็นมัน ด้วยการผ่าน
เครือ่ งปนดิ
กรรมวิธพี เิ ศษในกระบวนการผลิต อีกทัง้ เคลือบภายในตลอดชิน้ เพือ่ เพิม่ ความทนทาน โดยผิวนอก
ยังคงมีเสน่ หแ์ ละลีลา เช่น กระถาง โคมไฟ แก้วนํ้า ผลิตที่ ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุร ี
ผลิตภัณฑ์เครือ่ งเคลือบลายครามและเครือ่ งเบญจรงค์ เป็นงานทีใ่ ช้ความประณีตใน
ั ้ นเผา ซึง่ ต้องอาศัยช่างทีม่ คี วามชํานาญพิเศษ ผลิตภัณฑ์
การเชียนลวดลายต่างๆ ลงบนเครือ่ งปนดิ
ได้แก่ ชุดนํ้าชา จานโชว์ แจกัน โถต่างๆ เป็นต้น ผลิตที่ ต.บ้านกล้วย อ.เมือง

ภาพประกอบ 20 เครือ่ งเบญจรงค์
ทีม่ า: http://www.chainat.go.th/sub/gov_office/support/travel/first.pdf

3.3.2 ศิลปกรรม
สถาปตั ยกรรม ซึง่ จัดเป็ นเอกลักษณ์ของจังหวัดทีค่ วรค่าแก่การศึกษา เรือ่ งมรดกทาง
วัฒนธรรม มีดงั นี้ (พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ และคณะ.2541:249-250)
พระปรางค์ทรงยอดกลีบมะเฟือง วัดมหาธาตุ ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุร ี

ภาพประกอบ 21 พระปรางค์กลีบมะเฟืองทีว่ ดั มหาธาตุ จังหวัดชัยนาท
ทีม่ า: http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9520000018814
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หอพระไตรปิฎกทรงไทย วัดอินทาราม ต.ตลุก อ.สรรพยา

ภาพประกอบ 22 หอพระไตรปิฎกทรงไทย วัดอินทาราม
ทีม่ า: http://www.bosnos.com/question/topic-1578.html
เจดียว์ ดั พระแก้ว ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุร ี

ภาพประกอบ 23 เจดียว์ ดั พระแก้ว
ทีม่ า: http://heritage.mod.go.th/nation/oldcity/chainat4.htm
เจดียว์ ดั พระยาแพรก ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุร ี

ภาพประกอบ 24 เจดียว์ ดั พระยาแพรก
ทีม่ า: http://heritage.mod.go.th/nation/oldcity/chainat4.htm
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เจดียว์ ดั โตนดหลาย ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุร ี

ภาพประกอบ 25 เจดียว์ ดั โตนดหลาย
ทีม่ า: http://heritage.mod.go.th/nation/oldcity/chainat4.htm
เจดียว์ ดั พระบรมธาตุ ต.ชัยนาท อ.เมือง

ภาพประกอบ 26 เจดียว์ ดั พระบรมธาตุ
ทีม่ า: http://heritage.mod.go.th/nation/oldcity/chainat4.htm
ประติมากรรม ซึง่ จัดเป็ นเอกลักษณ์ของจังหวัดทีค่ วรค่าแก่การศึกษา เรือ่ งมรดกทาง
วัฒนธรรม มีดงั นี้
หลวงพ่อเพชร พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติชยั นาทมุนี ต.ชัยนาท อ.เมือง
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ภาพประกอบ 27 หลวงพ่อเพชร
ทีม่ า: (http://heritage.mod.go.th/nation/oldcity/chainat4.htm
หลวงพ่อธรรมจักร วัดธรรมามูลวรวิหาร ต.ธรรมมูล อ.เมือง

ภาพประกอบ 28 หลวงพ่อธรรมจักร
ทีม่ า: http://heritage.mod.go.th/nation/oldcity/chainat4.htm
- พระพุทธมหาศิลา (หลวงพ่อหินใหญ่) ต.บางหลวง อ.สรรพยา

ภาพประกอบ 29 หลวงพ่อหินใหญ่
ทีม่ า: (http://heritage.mod.go.th/nation/oldcity/chainat4.htm
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เขือ่ นเจ้าพระยา อ .สรรพยา เป็นเขือ่ นทดนํ้าแห่งแรกของประเทศไทย ยาว 237.5
เมตร สูง 16.5 เมตร มีชอ่ งระบายนํ้า 16 ช่อง เปิดใช้เพือ่ กินปลาริมเขือ่ นเจ้าพระยาในช่วงเดือน
มิถุนายนมาชัยนาทต้องกินปลาจากเขือ่ นฯ สด อร่อย ไม่คาว โดยเฉพาะปลาเนื้ออ่อน ปลาเบีย้ ว
ปลานํ้าเงิน ปลาคัง ของดีขน้ึ ชือ่

ภาพประกอบ 30 เขือ่ นเจ้าพระยา
ทีม่ า: (http://www.chainat.go.th/sub/gov_office/support/travel/three.pdf
จิตรกรรม ซึง่ จัดเป็ นเอกลักษณ์ของจังหวัดทีค่ วรค่าแก่การศึกษา
เรือ่ งมรดกทาง
วัฒนธรรม มีดงั นี้ (พิเศษ เจียจันทร์พงษ์; และคณะ. 2541: 249-250)
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดปากคลองมะขามเฒ่า ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์

ภาพประกอบ 31 ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดปากคลองมะขามเฒ่า 1
ทีม่ า: (http://www.eamulet.com/webboard_150889_4429_th?lang=th
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ภาพประกอบ 32 ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดปากคลองมะขามเฒ่า 2
ทีม่ า: http://www.eamulet.com/webboard_150889_4429_th?lang=th
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดโพธาราม ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุร ี
นาฎกรรม ซึง่ จัดเป็ นเอกลักษณ์ของจังหวัดทีค่ วรค่าแก่การศึกษา เรือ่ งมรดกทาง
วัฒนธรรม มีดงั นี้
รําโทนหรือรํามะนา การละเล่นพืน้ บ้านตําบลหวยกลด เล่นกันในงานตรุษสงกรานต์
บวชนาค มงคลสมรส งานรืน่ เริง มีกลองรํามะนา คล้ายกลองทีใ่ ช้เล่นลําตัด

ภาพประกอบ 33 กลองรํามะนา
ทีม่ า: http://travel.kapook.com/view47566.html
เพลงเรือบก ของชาวบ้านวัดสกุณาราม เดิมเป็นผูช้ ายร้องระหว่าง
ปญั หา จึงแบ่งเป็ นเรือ ชาย-หญิง

ภาพประกอบ 34 การละเล่นพืน้ บ้านเพลงเรือบก
ทีม่ า: http://www.infoforthai.com/forum/topic/2645

2 หมูบ่ า้ น แต่ม ี
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3.3.4 วรรณกรรม
งานประพันธ์ของจังหวัดชัยนาท เป็นการประพันธ์เพลงทีเ่ กีย่ วกับความเก่งกล้าของ
บรรพบุรษุ วีรชน เป็ นเพลงปลุกใจทีใ่ ช้รอ้ งในการอบรมลูกเสือชาวบ้าน เป็นเพลงทีก่ ล่าวถึงคําขวัญ
เอกลักษณ์ของจังหวัด เป็ นการเชิญชวนให้มาเทีย่ ว เป็ นเพลงสนุ กสนาน ได้แก่ เพลงมาร์ชชั ยนาท
เพลงรําวงชัยนาท เพลงสวนนกชัยนาท เพลงชัยนาทเมืองทอง เพลงสรรคบุรรี ง่ เรือ่ ง ฯลฯ (พิเศษ
เจียจันทร์พงษ์; และคณะ. 2541: 251-252)
3.3.5 วัฒนธรรมอาหารการกิน
นํ้าตาลโตนด เป็นนํ้าตาลปีบทีผ่ ลิตจากตาลโตนด ปลูกกันมากที่ ต .ห้วยกรด อ .สรรค
บุร ี ซึง่ มีตน้ ตาลจํานวนมาก เ ป็ นอาชีพเสริมรายได้จากการทํานา นํ้าตาลห้วยกรดมีรสหอมหวานน่า
รับประทาน มีชอ่ื เสียงมาเป็ นเวลานานเหมาะสําหรับประกอบอาหารประเภทขนมหวาน

ภาพประกอบ 35 นํ้าตาลโตนด
ทีม่ า: http://xn--l3cbaoc4e9db9lrc1b.blogspot.com/
ปลาร้า ผลิตทีบ่ า้ นบางเสวย อ .สรรพยา ประชากรประกอบอาชีพเสริมจากการทํานา
แต่เดิมบ้านบางเสวยเป็ นแหล่งปลาชุกชุม ชาวบ้านจึงนําปลาทีห่ ามาได้มาทําปลาร้าโดยไม่ตอ้ ง
ลงทุนมาก ปจั จุบนั ปลาทีบ่ า้ นบางเสวยหาได้ยากต้องไปซือ้ มาจากต่างจังหวัด เช่น สมุทรปราการ
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เป็ นต้น
ข้าวซ้อมมือ วัดหัวตะพาน เป็นข้าวทีไ่ ด้จากการใช้เครือ่ งสีแบบโบราณ จึงมีคณ
ุ ค่าทาง
โภชนาการสูง แหล่งผลิตทีส่ าํ คัญคือ กลุม่ แม่บา้ นวัดหัวตะพาน.แพรกศรี
ต
ราชา ต.ดงคอน อ.สรรคบุร ี
ข้าวหลาม ทําจากข้าวเหนียว บรรจุลงในกระบอกไม้ไผ่ แล้วนําไปเผาให้สุกมีทาํ กัน
โดยทัวไป
่ ทีส่ าํ คัญคือ ต .เขาท่าพระ อ .เมือง เป็นข้าวหลามทีช่ นะการประกวดได้รบั รางวัลที่ 1 ใน
การประกวดอาหารคาวหวานปี 2533 ในงานมหกรรมหุน่ ฟางนก อ.วัดสิงห์ เป็นข้าวหลามทีช่ นะการ
ประกวด
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ขนมกง เป็ นขนมโบราณทีน่ ยิ มรับประทานกันอย่างแพร่หลาย ขนมกงทําจากนํ้าตาล
แป้ง มะพร้าว และนํ้ามัน ส่วนผสมในการทําแต่ละท้องถิน่ แตกต่างกัน ขนมกงมีลกั ษณะวงกลม กง
เป็นวงล้อธรรมจักร เป็ นขนมมงคลทีใ่ ช้ในงานมงคลสมรส คูแ่ รกในขบวนขันหมาก

ภาพประกอบ 36 ขนมกง
ทีม่ า: http://goo.gl/1Ek7Z
3.3.6 ขนบธรรมเนียมประเพณี
งานขนบธรรมเนียมประเพณีของจังหวัดชัยนาท เป็นประเพณีทค่ี ดิ ค้นดันแปลงให้
เหมาะตามยุคตามสมัย ดังนัน้ จึง เป็ นประเพณีทม่ี เี อกลักฏษณ์เฉพาะตัว (พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ และ
คณะ.2541:252-256)
งานมหกรรมหุน่ ฟาง เริม่ จากการรณรงค์ปราบหนูนา มีการทําหุน่ ฟางหนูนา และเผา
ต่อมามีการประยุกต์เป็ นหุน่ ฟางนกเพือ่ ประชาสัมพันธ์สวนนกชัยนาท และนําวัสดุทเ่ี หลือใช้อย่าง
ฟาง มาทําให้เกิดมูลค่าสร้างรายได้ในชุมชน

ภาพประกอบ 37 งานหุนฟางจังหวัดชัยนาท
ทีม่ า: http://www.chainat.go.th/sub/gov_office/support/travel/three.pdf
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งานวันส้มโอชัยนาท ผลไม้ทเ่ี ป็นทรัพยากรธรรมชาติเป็นสมบัตคิ เู่ มืองชัยนาท คือ ส้ม
โอพันธุข์ าวแตงกวา เนื่องจากอากาศและคุณสมบัตทิ างเคมีของดินทีเ่ หมาะสม ทําให้มรี สชาติดเี ป็น
ทีต่ อ้ งการของตลาด และเนื่องจากชัยนาทเป็นเมืองเกษตรกรรม ธุรกิจการท่องเทีย่ วยังไม่ได้ผลอย่าง
เต็มที่ ดังนัน้ การนํานักท่องเทีย่ วเดินทางมาจังหวัดชัยนาท โดยวิธกี ารจัดงานเพือ่ ประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตร จึงได้จดั ให้มงี านส้มโอชัยนาทขึน้ และติดต่อกันมาเป็นประจําทุกปี

ภาพประกอบ 38 งานวันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท ปี 2555
ทีม่ า: ผูว้ จิ ยั
งานนมัสการรอยพระพุทธบาทจําลอง วัดเขาท่าพระ อ
.เมือง จ .ชัยนาท จัดงาน
นมัสการเป็ นประจําทุกปี ในวันเพ็ยเดือน 3
งานนมัสการหลวงพ่อธรรมจักร วัดธรรมามูลวรวิหาร อ .เมือง จัดเป็นงานประเพณีปี ปี
ละ 2 ครัง้ ในวันขึน้ 8 คํ่า เดือน 6 และแรม 8 คํ่า เดือน 11
งานนมัสการหลวงพ่อโตวัดพิชยั นาวาส (วัดบ้านเชีย่ น) อ.หันคา จัดเป็นประจําทุกปี ปี
ละ 2 ครัง้ คือ วันเพ็ญเดือน 3 และวันเพ็ญเดือน 12
3.3.7 ภาษาถิน่
ภาษาถิน่ ของจังหวัดชัยนาท ส่วนใหญ่ได้รบั อิทธิพลมาจากจังหวัดไกลเคียงหรือคนต่าง
ถิน่ ในยุคสมันก่อน อพยพเข้ามาอาศัยจึงกลายเป็นภาษาถิน่ ขึน้ มา (พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ ; และคณะ.
2541: 256-257)
ภาษาห้วยกรด อ.สรรคบุร ี ภาษาห้วยกรดจะพูดสําเนียงออกเหน่อไม่เหมือนภาษาภาค
กลางทัวไป
่ สําเนียงคล้ายจังหวัดสุพรรณบุร ี และชาวหมูบ่ า้ นดงคอน อ .สรรคบุร ี แต่หว้ นกว่าหรือ
กระด้างกว่า พยัญชนะอักษณรตํ่าเดีย่ วทุกตัว จะมี ห นํา และเติมวรรณยุกต์เอก เช่น มาเป็ นหม่า
วัวเป็ นหวัว่ ลมเป็นหล่ม สําเนียงของชาวดงคอน อ.สรรคบุร ี คล้ายคลึงกับชาว อ.หันคา
ภาษาลาวคัง่ กิง่ อําเภอหนองมะโมง เป็นภาษาทีใ่ ช้กนั ในกลุม่ ลาวคังเป็
่ นตะกูล
ภาษาไทย ใช้กนั แพร่หลายในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในดินแดนเขตประเทศ
เวียดนาม พม่า ลาว และไทย เช่น บักเขียบ(น้อยหน่า) บักหมี(่ ขนุน) จัก(รู
๊ )้ เป็นต้น
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3.4 ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท้องถิ่น
ในวิถชี งี ติ ของชาวบ้านจังหวัดชัยนาททีม่ คี วามรู้ ความสามารถ ทักษะ การรูจ้ กั ประดิษญ์
คิดค้นเครือ่ งมือ วิธกี าร ด้านต่างๆ ดังนี้ (พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ และคณะ.2541:269-295)
3.4.1 ด้านการเกษตร
ข้าวซ้อมมือวัดหัวตะพาน ใช้วธิ ดี งั ้ เดิมคือ การตํา นํามาใส่ครก ใช้สากตะลุมพุกตํา
นํามาร่อนในตระแกรง เป็ นทีย่ อมรับ และเป็นต้นแบบให้กบั จังหวัดอื่นๆ ผลิตโดยกลุ่มแม่บา้ นวัดหัว
ตะพาน ณ วัดหัวตะพาน ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุร ี
นํ้าตาลโตนด มีการผลิตที่ ต .ห้วยกรด อ .สรรคบุร ี เนื่องจาก ต .ห้วยกรดมีตน้ ตาล
ธรรมชาติจาํ นวนมาก ประชากรมีอาชีพการทํานํ้าตาลเป็นอาชีพเสริมจากการทํานา นํ้าตาลห้วยกรด
จะมีรสหวาน หอม อร่อย เหมาะสําหรับ นําไปประกอบอาหาร หรือทําขนมประเภทต่างๆ ปจั จุบนั
การทํานํ้าตาลโตนดลดน้อยลงเพราะต้นตาลถูกโคนนํามาทําเฟอร์นเิ จอร์ นํามาทําบ้าน ทีอ่ ยูอ่ าศัย
เพราะไม้ตาลมีความแข็งแรง ทนทาน
3.4.2 ด้านอุตสาหกรรมพืน้ บ้าน
แชมพูสมุนไพร ปี พ .ศ. 2533 ได้มกี ารรวมตัวของกลุม่ สตรีในหมูบ่ า้ นท่ าทราย เพือ่ ให้
สตรี มีรายได้เสริม รูจ้ กั ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และนําทรัพยากรภายในท้องถิน่ มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ โดยแบ่งเป็ นกลุ่มแชมพูสมุนไพร กลุ่มนํ้าพริก ฯลฯ ซึง่ การผลิตแชมพูของกลุ่มแม่บา้ นท่า
ทราย มี 3 ประเภทคือ
- แชมพูสมุนไพรว่านหางจระเข้ผสมมะกรูด
- แชมพูสมุนไพรดอกอัญชันผสมว่านหางจระเข้
- แชมพูสมุนไพรลูกประคําดีควาย
ผ้าทอมือ เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมประเภทหนึ่งทีช่ าวชัยนาทภาคภูมใิ จ เพราะ
นอกจากจะเป็ นงานทัตถศิลป์ทง่ี ดงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะ บอกถึงภูมปิ ญั ญาของช่างทอในอดีตที่
ต่อเนื่องจนถึงปจั จุบนั และยังเป็ นหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ทบ่ี อกถึงเรือ่ งราว ในอดีตของชาติพนั ธุ์
ของกลุม่ ชนผูผ้ ลิตผ้าทอมืออีกด้วยวัสดุและอุปกรณ์ทส่ี าํ คัญในการทอผ้า คือ เส้นใย สียอ้ มจาก
ธรรมชาติ และกีท่ อผ้า พร้อมอุปกรณ์ทส่ี าํ คัญมีอยู่ 2 ประเภทคือ เส้นใยฝ้าย ส่วนทีจ่ ะนําไปทําเส้น
ใยไหม คือรังไหมทีห่ มุ้ รอบตัวไหม สียอ้ ม ทํามาจากพืชและสัตว์ ปจั จุบนั สียอ้ มธรรมชาติ สูญหายไป
ตามเวลา เป็นผ้าทอลวดลายดัง้ เดิมแท้ๆ (พิเศษ เจียจันทร์พงษ์; และคณะ. 2541: 169-211)
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ภาพประกอบ 39 ผ้าจก ลายหลัก ของกลุ่มไทยเชือ้ สายลาวเวียง
ทีม่ า: พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ และคณะ. (2541: 181).
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ภาพประกอบ 40 ผ้าลวดลายมัดหมี่ ของกลุ่มไทยเชือ้ สายลาวเวียง
ทีม่ า: พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ และคณะ. (2541: 181).

ภาพประกอบ 41 ผ้าลวดลายมัดหมี่ ของกลุ่มไทยเชือ้ สายลาวเวียง
ทีม่ า: พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ และคณะ. (2541: 183).
เครือ่ งจักสาน เป็ นงานศิลปหัตถกรรมสาขาหนึ่งทีผ่ ลิตขึน้ เพือ่ ประโยชน์ในการดํารงชีพ
ในอดีตชาวชัยนาทใช้เครือ่ งจักรสานในชีวติ ประจําวันทุกประเภท และทุกกิจกรรม ซึง่ แยกประโยชน์
การใช้สอยได้ดงั นี้
- บ้านและเครือ่ งใช้ในบ้าน เช่น บ้านไม้ไผ่ และฝาขัดแตะ เครือ่ งใช้ต่างๆ เช่น เสื่อ
สําหรับนัง่ นอน เปล
- เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ในการเกษตร ได้แก่ กระบุง กระบาย ตะกร้อสอยผลไม้ หาบ
สําหรับบรรทุกของ
- เครือ่ งมือในการประมง สําหรับดักหรือจับสัตว์น้ํา เช่น ลอบชนิดต่างๆ อีจู้ อีดดู ไซ สุม่
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- เครือ่ งมือในการขังสัตว์ เช่น กรงนก สุม่ ไก่ ข้องปลา ข้องกบ
เครือ่ งมือในการค้าขาย สําหรับใส่สนิ ค้าทัง้ ของแหง และของสด เช่น กระจาด
สาแหรกสําหรับหาบเร่ กระบุง กระจาด
- เครือ่ งจักสานในเรือ่ งความเชือ่ และพิธกี รรม เช่น เฉลาปกั หม้อยา เฉลาปกั ในนา
บอบดักเงิน ชะลอมสําหรับใส่ปจั จัยและสิง่ ของถวายในการทอดผ้าปา่

ภาพประกอบ 42 เครือ่ งจักสานไม้ไผ่
ทีม่ า: พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ และคณะ. (2541: 190).
เครือ่ งจักสานผักตบชวา ทีบ่ า้ นหนอง ต .ตลุก อ.สรรพยา และบ้านแหลมหว้า ต .เสือ
โฮก ได้นําผักตบชวา ซึง่ เป็ นวัชพืชทีม่ อี ยูเ่ ป็นจํานวนมาก นํามาทําเปลญวญจําหน่ายเป็นเวลานาน
แล้ว จนเป็ นทีร่ จู้ กั กันปากต่อปาก เมือ่ พ.ศ. 2527 กลุม่ แม่บา้ น บ้านอ้อย ต.สรรพยา ได้รเิ ริม่ ทําถาด
ไก่ผ ั กตบชวา และพวกกุญแจไก่ จําหน่ าย เป็ นอาชีพเสริม ต่อมาได้พฒ
ั นารูปแบบผลิตภัณฑ์
หลากหลายขึน้ เช่น ผักตบชวาหุม้ แจกันดินเผา กล่องรูปทรงต่างๆ ถาดผลไม้ เป็ นต้น

ภาพประกอบ 43 เครือ่ งจักสานผักตบชวา
ทีม่ า: พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ และคณะ. (2541: 191).
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การทําหุน่ ฟางนก ฟ้างข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ทเ่ี หลือจากการทํานา สามารถนํามาใช้
ประโยชน์ได้มาก เช่น ทําปุ๋ยหมัก คลุมต้นไม้ ทําโครงพวกหลีด ฯลฯ จังหวัดชัยนาทได้นําฟางข้าว
มาทําหุน่ ฟานกประกวดแข่งขันกันจนกลายเป็นเอกลักษณ์ ทําให้ชาวนาจังหวัดชัยนาทไม่ตอ้ งเผา
ฟางข้าว ทําให้ไม่เกิดไฟไหม้ และดินเสีย ในขัน้ แรกได้รบั การสนับสนุนจากวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
และสําหนักงานประถมศึกษาจังหวัดชัยนาท ได้ทดลองทําเป็นตัวอย่างออกเผยแพร่ให้ประชาชนเป็ น
ตัวแรก โดยสร้างจากโครงไม้ไผ่ อาศัยลวดเชือ่ มเป็นโคร่งร่าง นํากระดาษมาปะติดปะต่อ แล้วนําฟาง
ข้าวมามัดเรียงกัน แต่งแต้มสีสนั ให้เกิดความสวยงามเป็นรูปหุน่ ฟางนก มีลกั ษณะคล้ายของจริง
3.5 มรดกทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมท้องถิ่น
3.5.1 มรดกพืน้ ปา่ ในอดีตพืน้ ทีจ่ งั หวัดชัยนาทมีปา่ ไม้ปกคลุมอยูท่ วไป
ั ่ ลักษณะเป็นปา่
เขตร้อนทีม่ คี วามหลากหลายทางชีวภาพสูง มีตน้ ไม้ขน้ึ เป็นชัน้ ๆ แน่นทึบมาก ชัน้ บนสุดเป็ นชัน้
เรือนยอดสูงประมาณ 40 เมตร แผ่กง่ิ ก้านสาขาคลุมปา่ ทัง้ ปา่ ชัน้ ทีส่ องเป็นต้นไม้ขนาดกลางทีม่ ี
ความสูงประมาณ 5-30 เมตร ขึน้ ช้อนรองจากต้นไม้ใหญ่ลงมา ชัน้ ทีส่ ามเป็นต้นไม้ขนาดเล็ก ความ
สูงประมาณ 5-15 เมตร และชัน้ สุดท้ายเป็นพืชทีไ่ ม่ชอบแดดจัด เช่น ขิง ข่า บุก บอน ปา่ ไม้ในท้องที่
จังหวัดชัยนาทเป็ นปา่ ประเภทปา่ ผลัดใบ ได้แก่ ปา่ เบญจพรรณ ปา่ แดง และป้าไม้ไม่ผลัดใบ ได้แก่
ปา่ ดิบ ปา่ ดิบแล้ง (พิเศษ เจียจันทร์พงษ์; และคณะ. 2541: 43-47)
ั ่ น้ํา เจ้าพระยา แม่น้ําท่าจีน และแม่น้ําน้อยซึง่ เป็นทีร่ าบลุม่ มี
พืน้ ปา่ บริเวณสองฝงแม่
ความชุม่ ชืน้ สูง ปา่ ไม้เป็ นชนิดปา่ ดิบ ลักษณะเป็นปา่ รกทึบ เขียวชอุ่มตลอดปี มีพนั ธุไ์ ม้หลายชนิด
ขึน้ เบียดเสียดกันอยู่ ชนิดพันไม้ทส่ี าํ คัญและมีคา่ งทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ยาง ตะเคียน กระบาก เคีย่ ม
มะม่วงปา่ ม ะยมปา่ ฯลฯ ซึง่ ปจั จุบนั สามารถพบเห็นไม้ยางได้ทวไปในที
ั่
ด่ นิ กรรมสิทธิครอบครอง
ของราษฎร โดยเฉพาะมีมากในท้องที่ อ.มโนรมย์ อ.เมือง อ.สรรคบุร ี ส่วนบริเวณพืน้ ที่ ทีอ่ ยูห่ า่ งจาก
แม่น้ํา และมีความชุม่ ชืน้ น้อยกว่า ป้าไม้เป็นชนิดปา่ ดิบแล้ง ซึง่ มีลกั ษณะคล้ายปา่ ดิบชนิดพัน ธุไ์ ม้
เหมือนกัน
ปา่ สงวนแห่งชาติ คือ ปา่ ทีไ่ ด้มกี ฎกระทรวงกําหนดให้เป็นปา่ สงวนแห่งชาติตาม
พระราชบัญญัตปิ า่ สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา ซึง่ ในจังหวัดชัยนาทมีจาํ นวน 2 แห่ง ได้แก่
ปา่ สงวนแห่งชาติปา่ เขาหลัก เขาช่องลมอยูใ่ นท้องทีต่ าํ บลวังตะเคียน ต .หนองมะโมง
ต.สะพานหิน กิง่ อําเภอหนองมะโมง
ปา่ สงวนแห่งชาติเขาราวเทียน อยูใ่ นท้องที่ ต .ไพรนกยูง อ .หันคา ต .เนินขาม ต .สุข
เดือนห้า และต.กะบกเตีย้ กิง่ อําเภอเนินขาม
3.5.2 พืขพันธุไ์ ม้
ไม้มงคลประจําจังหวัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จดั ทําโครงการปลูกปา่ ถาวร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีท่ี 50 และด้วยความ
ร่วมมือของภาครัฐและเอกชน ได้จดั งานวันรณรงค์โครงการปลูกปา่ ถาวร โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิร ิ
กิต์ พระบรมราชินนี าถ เสด็จเป็ นองค์ประธานและได้พระราชทานกล้าไม้มงคลประจําจังหวัดทุก
จังหวัด ซึง่ ไม้มงคลประจั งหวัดชัยนาททีไ่ ด้รบั พระราชทาน คือ มะตูม เป็นไม้ยนื ต้นสูงประมาณ 10
เมตร ตามลําต้นและกิง่ มีหนามแข็งและตรง ยาวประมาณ 2 ซ.ม. เปลือกสีเทาอมขาว มักแตกเป็ น
แผ่นๆ ห้อยย้อยลงมา ใบเป็นช่อเรียงสลับกัน ดอกสีขาวอมเขียว ผลมีขนาดใหญ่ รูปกลม รูปไข่ เนื้อ
สีสม้ มีรสหวาน
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ไม้ เศรษฐกิจ ในท้องทีจ่ งั หวัดชัยนาทมีไม้ยางขึน้ อยูใ่ นทีด่ นิ กรรมสิทธิ ์ หรือสิทธิ
ครอบครองของราษฎรเป็ นจํานวนมาก ซึง่ ราษฎรสามารถขออนุญาตทําไม้เพือ่ ใช้อยส่วนตัวได้
นอกจากนี้ตามหัวไร่ปลายนา จะมีไม้มคี า่ ขึน้ อยู่ เช่น ประดู่ แดง มะค่าโมง เก็ดดํา เก็ดแดง ซึง่
ราษฎรสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้
3.5.3 สัตว์นานาชนิด
สัตว์ปา่ เนื่องจากปจั จุบนั จังหวัดชัยนาทมีพน้ื ทีป่ า่ ปกคลุมอยูน่ ้อยมาก และสภาพปา่
เสื่อมโทรม จึงไม่มสี ตั ว์ปา่ ขนาดใหญ่ เช่น เสือ ช้าง หมี กวาง ฯลฯ อาศัยอยูใ่ นบริเวณปา่ แต่อย่างใด
แต่สามารถพบสัตว์ปา่ ขนาดเล็ก เช่น อีเห็น ตะกวด พังพอน งู ได้ทวไป
ั ่ โดยเฉพาะนกนํ้า ซึง่ อาศัย
อยูเ่ ป็นจํานวนมากทีเ่ ขตห้ามล่าสัตว์ปา่ บึงฉวาก และลิงปา่ ทีอ่ ยูร่ ว่ มกันเป็นฝูงในบริเวณวัดธรรมิกา
วาส และวัดพิกุลงาม
นอกจากสัตว์ปา่ ดังกล่าวแล้ว บริเวณพืน้ ทีป่ า่ ของจังหวัดชัยนาทยังเป็นทีช่ มุ นุมของ
บรรดานกต่างๆ มากมายหลายชนิด เช่น นกเขา นกกระยาก ฯลฯ ส่วนนกทีห่ ายากในปจั จุบนั ได้แก่
นกยูง นกกก หรือนกกาฮัง เป็ ดแดง หรือนกเป็ ดแดง เป็ นนกในวงศ์นกเป็ ดนํ้า และนกกระจาบเล็ก
ซึง่ มีลกั ษณะเฉพาะดังนี้
นกยูง เป็ นนกในวงศ์ไก่ฟ้าและนกกระทา ทีม่ ขี นาดใหญ่และมีสสี นั สวยงาม ขนาดตัว
ยาวประมาณ 102-245 ซ.ม. ขาและคอยาว ลําตัวมีสเี ขียวเหลือบ ปีมสี นี ้ําตาลปนดํา บนหัวมีหงอนสี
เขียวชีต้ รง ทีห่ วั และคอมีสเี ขียวเหลือบแกมนํ้าเงิน หนังทีห่ น้าจะเป็ นสีเหลือง ดํา และฟ้าสด ตัวผู้ จะ
มีขนคลุมหางยืน่ ยาวออกไป โดยมีจดนํ้าเงินแกมดําอยูใ่ นวงกลม ตัวเมีย จะมีรปู ร่างและขนาดคล้าย
ตัวผู้ แต่สไี ม่สดเท่า และไม่มขี นคลุมหางยาวดังเช่นตัวผู้

ภาพประกอบ 44 นกยูง
ทีม่ า: http://www.oknation.net/blog/print.php?id=31405
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นกเป็ ดแดง เป็ นนกในวงศ์นกเป็ดนํ้า มีขนาดลําตัวยาวประมาณ 41 ซ.ม. ขาค่อนข้าง
ยาว และอยูค่ อ่ นไปทางด้านท้ายของลําตัว ลําตัวส่วนใหญ่มสี คี ลํา้ ปีและหทางด้านบนมีสนี ้ําตาลแดง
หัวมีสนี ้ําตาลอ่อน กระหม่อมมีสนี ้ําตาลเข้ม สีขา้ งนํ้าตาลแดง หลังสีน้ําตาลเข้มและมีลายคล้ายเกล็ด
สีสนิม ตัวผูแ้ ละตัวเมียมีลกั ษณะคล้ายกัน

ภาพประกอบ 45 นกเป็ ดแดง
ทีม่ า: http://regist53.blogspot.com/2012/01/437.html
นกจาบเล็ก เป็ นนกในวงศ์นกจาบคา มีขนาดลําตัวยาวประมาณ 20 ซ.ม. ปากยาวเรีย
โค้ง รูปร่างเพรียว ปีกยาวแหลม ขนปกคลุมตัวสีเขียว กระหม่อมและท้ายทอยมีสเี หลืองทอง ใต้คาง
จะเป็นสีฟ้า คอสีเขียวและมีแถบสีดาํ พาดอยู่ ปากมีแถบสีดาํ พาดผ่านไปยังตาลงมาจนถึงท้ายทอย ที่
ปลายหางจะมีขนคูก่ ลางยืนยาวออกมาเห็นได้ชดั เจน ตัวผูแ้ ละตัวเมีมลี กั ษณะคล้ายกัน

ภาพประกอบ 46 นกจาบเล็ก
ทีม่ า: http://www.oknation.net/blog/print.php?id=429296
สัตว์น้ํา เนื่องจากเป็ นเมืองอู่ขา้ วอู่น้ํา จึงเป็นแหล่งรวมของพันธุป์ ลานานาชนิด บาง
ชนิดเป็นพันธุป์ ลาหายาก เช่น
ปลาราหู ลําตัวแบน ทรวดทรงมีลกั ษณะคล้ายจานหรือว่าว ครีบหูเชือ่ มเป็นแผน่น
เดียวกับลําตัว ส่วนยาวของลําตัวยาวกว่าส่วนกว้าง ส่วนของจะงอยปากยืน่ ออกมาเป็นปลายแหลม
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ครีบหางแหลมเรียวยาวมีลกั ษณะคล้ายแส้ โคนหางมีเงีย่ งแหลมคม 2 มีต่อมพิษอยูใ่ กล้ๆ กับโคน
หาง ซึง่ จะปล่อยพิษออกทางเงีย่ งได้

ภาพประกอบ 47 ปลาราหู
ทีม่ า:http://goo.gl/Xa467
ปลากระโห้ เป็ นปลานํ้าจืดชนิดมีเกล็ดทีม่ ขี นาดใหญ่สุดในโลกชนิดหนึ่ง มีรปู ร่างทัวไป
่
คล้ายกับพวกปลาตะเพียน ลําตัวค่อนข้างป้อมแบน ข้างส่วนของลําตัวบริเวณถัดจากช่องเปิดเหงือก
โค้งเป็นสันนูนขึน้ มา หัวโต ความยาวของหัวจะประมาณหนึ่งในสามของลําตัว
ปลาบู่ ลําตัวค่อนข้างกลม ส่วนหางค่อนข้างแบน ปากกว้างเฉียงขึน้ ข้างบนเล็กน้อย นัยน์ตาเล็กโปน
กลมตัง้ อยูค่ ่อนไปทางบริเวณส่วนหัว ถัดริมฝีปากเล็กน้อยมีรจู มูกคู่หน้าเป็ นหลอดยืน่ ขึน้ มาติดกับ
ร่องเหนือ ริมปาก ครีบหลังมีสองอันครีบหางกลมมน เคลือ่ นไหวช้าในระดับกลางนํ้า พบแพร่กระจาย
อยูใ่ นแม่น้ํา ลําคลอง บึง ทัวทุ
่ กภาคของประเทศไทย

ภาพประกอบ 48 ปลากระโห้
ทีม่ า: http://goo.gl/PBiYi
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ปลาเบีย้ ว เป็ นปลานํ้าจืดทีไ่ ม่มเี กล็ด ลําตัวด้านข้างแบน สันหลังโค้งเล็กน้อย หน้างอน
ขึน้ เล็กน้อย หัวค่อนข้างโต ปากกว้าง และเฉียงขึน้ ไปข้างบน นัยน์ตาโตและอยูใ่ กล้มมุ ปาก พบ
แพร่กระจายอยูใ่ นแหล่งนํ้าไหลตามแม่น้ําสายใหญ่และสาขาในภาคกลางและอีสาน

ภาพประกอบ 49 ปลาเบีย้ ว
ทีม่ า: (http://www.prakardkhay.com/032_fish/_block/popupimgfix.asp?Fish1_44.jpg:

4. แนวคิ ดเกี่ยวกับแรงจูงใจทางการท่องเที่ยว
4.1 การแรงจูงใจ
หมายถึง ความต้องการทีเ่ กิดขึน้ จากการถูกกระตุน้ หรือยัวยุ
่ ให้บุคคลเคลื่อนไหวหรือแสดง
พฤติกรรม ไปยังจุดหมายปลายทางหรือเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ เช่น แรงจูงใจในการแสวงหาอาหาร
แรงจูงใจในการไปเดินทางพักผ่อน
4.2 ปัจจัยที่มอี ิ ทธิ พลต่อการเดิ นทางของนักท่องเที่ยว
แรงจูงใจในการท่องเทีย่ ว หมายถึง สิง่ ทีก่ ระตุน้ ให้นกั ท่องเทีย่ วออกเดินทางท่องเทีย่ ว เพื่อ
สนองความต้องการของตนเอง การท่องเทีย่ วจะเกิดขึน้ ได้นนั ้ นักท่องเทีย่ วจะต้องมีสงิ่ บันดาลใจ
4.3 แรงจูงใจ
แรงจูงใจของนักท่องเทีย่ วเป็ นแนวคิดทีเ่ ป็ นแบบลูกผสมระหว่างแนวคิดทางจิตวิทยา ผสม
กับแนวคิดทางด้านสังคมวิทยา แรงจูงใจของนักท่องเทีย่ วจึงหมายถึงเครือข่ายทัง้ หมดของพลังทาง
วัฒนธรรมและพลังทางชีววิทยา(Network) ซึง่ เป็นตัวกําหนดพฤติกรรมทางการท่องเทีย่ ว
ในหนังสือเรือ่ ง Consumer Behaviur in Tourism ของ John Swarbrooke จําแนกแรงจูงใจ
สําคัญๆ ทีท่ าํ ให้คนเดินทางท่องเทีย่ ว แบ่งออกเป็น 6 ส่วนได้แก่
1. แรงจูงใจทางด้านสรีระหรือทางกายภาพ (Physical) เช่น หากเราต้องทํางานหนัก
ร่างกายก็ยอ่ ม ต้องการพักผ่อน การเดินทางท่องเทีย่ วจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการพักผ่อน
2.แรงจูงใจทางด้านวัฒนธรรม (Cultural) การเดินทางซึง่ เกิดจากความต้องการทีจ่ ะ
ศึกษาเรียนรูเ้ กีย่ วกับวัฒนธรรม ชนชาติการดํารงชีวติ ทีแ่ ตกต่างไปจากทีอ่ ยูเ่ ดิม
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3. การท่องเทีย่ วเพือ่ ตอบสนองอารมณ์ความรูส้ กึ บางอย่าง (Emotional) ด้านอารมณ์
การถวิลหาอดีต โรแมนติก การผจญภัย หลีกหนีความจําเจ หาความสงบทางจิตใจ
4. การท่องเทีย่ วเพือ่ ให้ได้มาเพือ่ สถานภาพ (Status) ด้านร่างกาย ความทันสมัย โก้เก๋
การใช้จา่ ยตามสบาย แสดงสถานภาพว่าเคยไปมาแล้ว เคยสัมผัสมาแล้ว
5. แรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง (Personal development) การพัฒนาส่วนบุคคล การ
เพิม่ พูน ความรูท้ กั และทักษะสิง่ ใหม่ๆ
6. แรงจูงใจส่วนบุคคล (Personal) ด้านส่วนบุคคล เช่นการเยีย่ มญาติ ได้พบเพือ่ นใหม่
งานสังสรรค์

5. แนวคิ ดตราสิ นค้าและบุคลิ กภาพตราสิ นค้า
5.1 นิ ยามของตราสิ นค้า
ตราสินค้า หมายถึง ชือ่ คํา สัญลักษณ์ การออกแบบ หรือส่วนประสมของสิง่ ดังกล่าวเพื่อ
ระบุถงึ สินค้าและบริการของผูข้ าย ตราสินค้าทําหน้าทีต่ ดิ ต่อสือ่ สารเกีย่ วกับคุณสมบัติ จุดเด่น และ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ดว้ ย ตราสินค้าจะบอกแนวความคิดเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ และช่วยกําหนด
ตําแหน่ งผลิตภัณฑ์ในความคิดของลูกค้า (ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์. 2537: 13)
ตราสินค้า คือ ชื่อ เครือ่ งหมาย สัญลักษณ์ หรือการออกแบบ หรือส่วนผสมของสิง่ เหล่านัน้
ทีเ่ ป็นการระบุถงึ สินค้าหรือบริการของผูข้ ายหรือกลุม่ ผูข้ าย และเพือ่ ทําให้สนิ ค้าของตัวเองแตกต่าง
จากคูแ่ ข่ง (Kotler, 1997: 404)
- ตราสินค้าเป็ นเสมือนตัวผลิตภัณฑ์ (ขอบเขตของผลิตภัณฑ์ คุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์
คุณภาพ/คุณค่า การใช้ ผูใ้ ช้ ถิน่ กําเนิด)
- ตราสินค้าเป็ นเสมือนองค์กร (คุณสมบัตขิ ององค์กร ท้องถิน่ กับทัวโลก)
่
- ตราสินค้าเป็ นเสมือนบุคคล (บุคลิกภาพของตราสินค้า ความสัมพันธ์ระหว่างตรา
สินค้ากับลูกค้า)
- ตราสินค้ าเป็ นเสมือนสัญลักษณ์ (การอุปมาอุปไมยและประเพณีของตราสินค้า )
(Aaker. 1996: 68)
5.2 บุคลิ กภาพตราสิ นค้า
บุคลิกภาพตราสินค้า (Brand Personality) หมายถึง รูปร่าง ลักษณะทางกายภาพเฉพาะ
อย่างของผลิตภัณฑ์ทก่ี าํ หนดขึน้ ซึง่ บุคลิกภาพตราสินค้าเป็นองค์ประกอบหนึ่งทีส่ าํ คัญในแก่นตรา
สินค้าอันเป็ นรากฐานทีส่ าํ คัญในการสร้างความแตกต่าง ดังนัน้ แล้วการกําหนดบุคลิกภาพให้กบั
สินค้ามีความสัมพันธ์กบั บุคลิกของกลุม่ เป้าหมายทัง้ ในด้านกายภาพ และด้านจิตวิทยา อันได้แก่
อายุ อาชีพ รายได้ เพศ สถานะทางสังคม สถานะครอบครัว ลักษณะนิสยั พฤติกรรม ทัศนคติต่อ
สิง่ ต่างๆ เป็ นต้น (ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์. 2537: 23)
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ภาพประกอบ 50 การจัดกลุม่ บุคลิกภาพของตราสินค้า
ทีม่ า: Aaker, Jenifer L. Dimnsions of Brand Personality. Journal of Marketing
Research. (1997).
จากกลุม่ บุคลิกภาพของตราสินค้า ซึง่ ได้แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ (A Brand Personality
Scale: BPS: The Big Five) (Aaker. 1997: 352)
1. ลักษณะบุคลิกภาพทีแ่ สดงออกถึงความจริงใจ (Sincerity) ได้แก่ มีเหตุมผี ล เป็น
ธรรมชาติ (Down to Earth) มีความตรงไปตรงมา เรียบง่าย (Honest) มีประโยชน์ (Wholesome) มี
ความร่าเริง (Cheerful) เพือ่ สร้างความโดดเด่นทีน่ ่าเชือ่ ถือในสายตาผูบ้ ริโภค บุคลิกภาพแบบนี้
เหมาะสมทีจ่ ะใช้กบั ประเภทสินค้าทีผ่ บู้ ริโภคมีความคุน้ เคยหรือจําเป็นต่อชีวติ ประจําวัน
2. ลักษณะบุคลิกภาพทีแ่ สดงออกถึงความน่ าตื่นเต้น (Excitement) ได้แก่ กล้าหาญ
ท้าทาย (Daring) มุง่ มัน่ กระตือรือร้น (Spirited) มีจนิ ตนาการ (Imaginative) ทันสมัย (Up to date)
เหมาะกับสินค้าประเภทรถยนต์ อุปกรณ์กฬี า เครือ่ งสําอาง และสินค้าแฟชัน่
3. ลักษณะบุคลิกภาพทีแ่ สดงออกถึงแบบความสามารถ (Competence) ได้แก่ การ
แสดงออกถึงความน่ าเชือ่ ถือ ความเป็ นผูน้ ํา (Reliable) ความมีปญั ญาปราดเปรือ่ ง (Intelligent) และ
ความสําเร็จ (Successful) อาทิ บัตรเครดิต หนังสือพิมพ์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มอื ถือ เป็ นต้น
4. ลักษณะบุคลิกภาพทีแ่ สดงออกถึงความหรูหรา (Sophistication) ได้แก่ ความเหนือ
ระดับทางสถานะสังคม (Upper class) มีเสน่ ห์ (Charming) เช่น รถยนต์ราคาแพง เครือ่ งสําอางชัน้
ดี วิสกี้ ฯลฯ
5. ลักษณะบุคลิกภาพทีแ่ สดงออกถึงความบึกบึน (Ruggedness) ได้แก่ รักอิสระและ
อยูเ่ หนือกฎเกณฑ์ (Outdoorsy) ความกร้าวแกร่งเข้มแข็ง (Tough) เช่น มอเตอร์ไซค์ บุหรี่ กางเกง
ยีนส์ ฯลฯ
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6. แนวคิ ดการใช้จดุ จับ
การประกอบธุรกิจทุกประเภท ไม่วา่ จะเป็นการผลิต
การขายหรือการให้บริการ ซึง่
เกีย่ วข้องกับผูบ้ ริโภค ย่อมต้องอาศัยสื่อมวลชน เพื่อบอกกล่าว ให้ความรูห้ รือจูงใจให้ผบู้ ริโภคสนใจ
และเกิดความพอใจในสินค้าหรือบริการ การโฆษณา (Advertising) เป็นเครือ่ งมือสําคัญในการ
ติดต่อสื่อสารไปยังผูบ้ ริโภค โดยอาศัยเหตุผลหรือคุณสมบั ตติ ่างๆ ของสินค้าหรือบริการมาใช้ในการ
จูงใจ ด้วยจุดมุง่ หมายทีช่ ว่ ยให้การจําหน่ายสินค้าหรือบริการ ผ่านมือจากผูผ้ ลิต ผูจ้ าํ หน่ายไปยัง
ผูบ้ ริโภคโดยเร็วทีส่ ุด (ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์. 2538: 4)
การโฆษณา (Advertising) เป็นสิง่ ทีเ่ ข้ามาเกีย่ วข้องกับชีวติ ประจําวันของผูบ้ ริโภคอย่าง
หลีกเลีย่ งไม่ได้ เพราะการโฆษณาเป็ นเครือ่ งมือสือ่ สารทีส่ าํ คัญทางการตลาด เป็นกระบวนการ
ทางด้านสือ่ มวลชนทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ จูงใจให้มคี วามต้องการในการซือ้ สินค้าหรือบริการข่าวสารการ
โฆษณา (Advertising Messages) ถือได้วา่ เป็นองค์ประกอบสําคัญองค์ประกอบหนึ่งในกระบวนการ
สือ่ สารการโฆษณา เพราะข่าวสารการโฆษณาเป็นการถ่ายทอดความคิด แนวคิด ภาพลักษณ์ และ
อื่นๆ ของตัวสินค้า/บริการ ไปสูผ่ บู้ ริโภค โดยใช้สญ
ั ลักษณ์ต่างๆทีจ่ ะเป็นตัวแทนความคิดนัน้ ๆ เพือ่
สร้างความเข้าใจ และแรงจูงใ จให้ผบู้ ริโภคมีทศั นคติและ /หรือพฤติกรรมตามทีผ่ สู้ ง่ สารต้องการ
ข่าวสารโฆษณาทีส่ ามารถจูงใจผูบ้ ริโภคได้นนั ้ จะมีกลยุทธ์การสร้างสรรค์ (Creative Strategy) เพือ่
การจูงใจหรือโน้มน้าวใจผ่านวิธใี ดได้บา้ งทีจ่ ะทําให้ผสู้ ร้างสรรค์งานโฆษณาเลือกเนื้อหาข่าวสาร
(Message Content) ได้อย่างจูงใจ ไม่วา่ จะเป็นการพิจารณาเลือกจุดจับใจในการโฆษณา
(Advertising Appeals) การพิจารณาเลือกใช้หลักฐาน (Evidence) เพือ่ พิสจู น์ให้ผบู้ ริโภคเชือ่ มันใน
่
สินค้าหรือการพิจารณาโครงสร้างหรือรูปแบบการเลือกเขียนข้อความโฆษณา (Message Structure
or Form) (พรทิพย์ สัมปตั ตะวนิช. 2546: 118)
6.1 กลยุทธ์โฆษณาที่ใช้อารมณ์ (Emotional Approach)
กลยุทธ์โฆษณาทีใ่ ช้อารมณ์ (Emotional Approach) จะเป็ นกลยุทธ์ทไ่ี ม่ใช้คุณลักษณะของ
สินค้ามานําเสนอโดยตรง แต่จะใช้วธิ กี ารเชือ่ มโยงสินค้ากับความรูส้ กึ จะเน้นไปทีก่ ารสร้างเรือ่ งราว
หรือการใส่รายละเอียด (Execution) ค่อนข้างมาก เพือ่ ให้เกิดปฏิสมั พันธ์ทางความรูส้ กึ ต่องาน
โฆษณา และส่งผลต่อการสร้างทัศนคติต่อตัวโฆษณาและต่อตัวสินค้าในโฆษณาต่อไป กลยุทธ์
โฆษณาลักษณะนี้เชื่อว่า บุคคลไม่รเู้ สมอไปว่าเขาต้องการอะไร และทําไม รวมทัง้ อาจจะไม่เชื่อว่าสิ่ ง
ทีผ่ บู้ ริโภคพูดว่าเขาชอบสิง่ นัน้ เป็ นเรือ่ งจริง และบุคคลจะไม่กระทําอย่างมีเหตุผลเสมอไป ดังนัน้
การกระทําบางอย่างเป็ นลักษณะของกระบวนการทางจิตวิทยามากกว่า
เอเคอร์ และไมเออรส์ (พรทิพย์ สัมปตั ตะวนิช . 2546: 123; อ้างอิงจาก Aaker; & Myers.
1996: 295-296) เรียกโฆษณาในลักษณะนี้วา่ โฆษณากระตุน้ ความรูส้ กึ (Feeling Advertising) จาก
อารมณ์และความรูส้ กึ ภายในตัวผูบ้ ริโภคนี้ ทําให้มกี ารนํามาใช้เป็นจุดจับใจทางด้านอารมณ์หรือเชิง
จิตวิทยาในงานโฆษณาได้ดงั นี้
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1. จุดจับใจด้านความกลัว/กังวลใจ (Fear/Anxiety Appeal) เป็ นจุดจับใจทีใ่ ช้คอ่ นข้างมาก
ในงานโฆษณาสินค้าหลากหลายประเภท โดยเฉพาะอย่างยิง่ สินค้าเพือ่ สุขภาพและสินค้าส่วนตัว
เช่น ประกันชีวติ เครือ่ งดืม่ ผสมแอลกอฮอล์ แปรงสีฟนั แชมพูขจัดรังแค นํ้ายาระงับ
กลิน่ กาย นํ้ายาบ้วนปาก เป็ นต้น จุดจับใจด้านความกลัว/กังวลใจ
2. จุดจับใจด้ านอารมณ์ขนั (Humor Appeal) นักโฆษณาใช้จดุ จับใจด้านอารมณ์ขนั
เนื่องจากอารมณ์ขนั สามารถทําให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทางการสือ่ สารได้หลากหลาย เช่น สร้างความ
น่าสนใจได้ด ี มีอทิ ธิพลต่อทัศนคติก่อให้เกิดความรูส้ กึ ในเชิงบวกต่อโฆษณาและต่อสินค้า สร้างการ
จดจําในจุดขายสินค้าได้ และอาจก่อให้เกิดพฤติกรรมตามทีต่ อ้ งการได้ดว้ ย อารมณ์ขนั สามารถ
กระตุน้ ให้เกิดความรูส้ กึ อื่นๆ ตามมาด้วยเช่นกัน เช่น ความรูส้ กึ สนุกสนานมีชวี ติ ชีวา มีความสุขเป็ น
ต้น ทําให้ความรูส้ กึ ทีถ่ กู กระตุน้ ขึน้ เชือ่ มโยงกับตราสินค้า ซึง่ ในทีส่ ดุ มีผลต่อทัศนคติทม่ี ตี ่อตราสินค้ า
ด้วย อย่างไรก็ตาม การใช้จดุ จับใจด้านอารมณ์ขนั จะต้องใช้อย่างระมัดระวัง เนื่องจากมีทงั ้ ผลดีและ
ผลเสีย
3. จุดจับใจด้านเพศ (Sex Appeal) จุดจับใจด้านเพศ เป็นการสร้างความสนใจโดยใช้
ความมีเสน่ หต์ ่อเพศตรงกันข้าม หรือความเซ็กซีข่ องผูใ้ ช้สนิ ค้า ซึง่ เป็ นจุดจับใจทีใช้่ กนั อย่างแพร่หลาย
มากขึน้ เนื่องจากความมีเสน่ หต์ ่อเพศตรงกันข้าม ถือได้วา่ เป็นความต้องการพืน้ ฐานของมนุษย์
ทัวไปที
่ ม่ คี วามต้องการด้านเพศ จึงทําให้จดุ จับใจในลักษณะนี้สามารถจูงใจผูบ้ ริโภคให้หนั มาสนใจ
ในโฆษณาได้ ทัง้ ผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นเพศชายและเพศหญิง
4. จุดจับใจด้านความอบอุ่น (Warmth Appeal) ความอบอุ่นทีผ่ บู้ ริโภครับรูจ้ ากงาน
โฆษณานัน้ สัมพันธ์เชื่อมโยงได้กบั ความรูส้ กึ ทีล่ กึ ซึง้ ในเรือ่ งของครอบครัว เช่น เรือ่ งราวของเด็กๆ
ความรูส้ กึ เป็ นเพือ่ น ความนุ่ มนวล ความอ่อนโยน ความสมจริง ความสงบเยือกเย็น ความน่ารัก
5. จุดจับใจด้านความเป็ นตัวเอง (Ego Appeal) จุดจับใจด้านความเป็นตัวเอง คือการ
ใช้จดุ สนใจทีแ่ สดงให้เห็นถึงรูปร่างหน้าตาทีน่ ่าสนใจ หรือความเฉลียวฉลาด หรือบุคลิกภาพทีด่ ี หรือ
คุณลักษณะอื่นๆ ของบุคคล เมือ่ ใช้สนิ ค้าทีโ่ ฆษณา ดังนัน้ ผูท้ ใ่ี ช้สนิ ค้าหรือผูท้ ม่ี องว่าตนเอ
งมี
ลักษณะตรงตามทีโ่ ฆษณาได้พดู ถึง หรือผูท้ ใ่ี ช้สนิ ค้าเพราะคูค่ วรกับสินค้านัน้ ๆ ตัวอย่างเช่นโฆษณา
เครือ่ งสําอางหรือเครือ่ งประทินความงามต่างๆ ทีแ่ สดงให้เห็นถึงผูใ้ ช้สนิ ค้าทีม่ บี คุ ลิกภาพหรือ
หน้าตาทีส่ วยงามเมือ่ ใช้สนิ ค้า เช่น ลอรีอลั (L’ Oreal) ทีแ่ สดงถึงคุณค่าขอ งสินค้า ทีค่ คู่ วรกับ
สาวสวย โดยใช้ขอ้ ความโฆษณาว่า “L’Oreal คุณค่าทีด่ ฉิ นั คู่ควร”
6. จุดจับใจทางด้านดนตรี (Music Appeal) ดนตรีเป็นองค์ประกอบทางการสือ่ สารที่
เป็นอวัจนะภาษา (Nonverbal Communication) ทีส่ าํ คัญในงานโฆษณา เพราะดนตรีสามารถสร้าง
อารมณ์ ความรู้ สึกให้เกิดขึน้ กับโฆษณา และในทีส่ ดุ จะกระตุน้ ให้เกิดการชอบสินค้าทีโ่ ฆษณา
มากกว่าสินค้าอื่นๆ เพลงในงานโฆษณาอาจออกมาในรูปของเพลงโฆษณา หรือดนตรีประกอบ
โฆษณา ซึง่ ก่อให้เกิดความสนใจต่อโฆษณา เป็นเครือ่ งมือส่งข่าวสารการขาย และทีส่ าํ คัญคือเป็น
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เครือ่ งมือก่อให้เกิดอารม ณ์ในโฆษณา นอกจากนี้ดนตรียงั ก่อให้เกิดการรับรูใ้ นความหมายที่
เกีย่ วข้องกับสินค้า เพือ่ ให้ผบู้ ริโภครับรูว้ า่ สินค้ามีลกั ษณะเป็นอย่างไร หรือสินค้าแตกต่างจากคูแ่ ข่ง
อย่างไร โดยผ่านทางลักษณะของดนตรีทใ่ี ช้ มีสนิ ค้าจํานวนมากทีใ่ ช้ดนตรี สือ่ ความหมายและ
อารมณ์ในโฆษณา เ ช่น สินค้าราคาแพง เช่น รถยนต์ ซึง่ ใช้ดนตรีก่อให้เกิดความรูส้ กึ ภาคภูมใิ จ
ความหรูหราของสินค้าได้ หรือสินค้าทีน่ ําเสนอความสนุก ความร่าเริง ก็สามารถใช้ดนตรีสร้าง
ความรูส้ กึ สนุ กสนานได้
7. จุดจับใจด้านประสาทสัมผัส (Sensory Appeal) จุดจับใจในลักษณะนี้ คือ โฆษณา
เน้นไปทีป่ ระสาทสัมผัสทัง้ ห้า คือ รสชาติ สัมผัส การมองเห็น การได้รบั กลิน่ และการได้ยนิ จุดจับใจ
ในลักษณะนี้เป็ นไปได้ทงั ้ จุดจับใจทางด้านอารมณ์และเหตุผล ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั เนื้อหาข่าวสารที่
ต้องการจะเน้นในโฆษณา บางคนอาจเรียกว่าเป็น จุดจับใจทีผ่ สมผสาน ระหว่างอารมณ์และเหตุผล
เช่น อาจมีการผสมผสานกับข่าวสารข้อมูลด้านราคาสินค้า หรือผสมผสานกับข้อมูลด้านคุณภาพ
สินค้า เป็ นต้น ตัวอย่างเช่นการนําเสนอ “แฮมเบอร์เกอร์ทอ่ี ร่อยจนคุณยัง้ ใจไม่อยู่ ” พร้อมไปกับ
ข้อเสนอการลดราคาพิเศษในช่วงเทศกาล หรือโฆษณาขนมปงั โฮลวีตของการ์ดเิ นีย (Gardinia) ทีใ่ ห้
คุณค่าอาหารพร้อมความอร่อย “อร่อยแท้ๆ แม้ไม่ทาอะไร”
8. จุดจับใจโดยใช้ดารา (Star Appeal) คือ จุดจับใจทีเ่ น้นความหลงใหลทีผ่ บู้ ริโภคมีต่อ
ดารา อาจเป็ นดาราภาพยนตร์ นักร้อง หรือนักกีฬา เช่นเดียวกับจุดจับใจด้านประสาทสัมผัส นันคื
่ อ
จุดจับใจด้านดาราอาจเป็ นไปได้ทงั ้ อารมณ์และเหตุผล ขึน้ อยูก่ บั ข่าวสารข้อมูลทีน่ ํามาผสมผสานใน
งานโฆษณาว่าจะให้ดารานัน้ ๆ พูดอะไร อย่างไร

7. ข้อมูลบรรจุภณ
ั ฑ์
7.1 ความหมายของบรรจุภณ
ั ฑ์ ได้มผี นู้ ยิ ามความหมายไว้ ดังนี้
บรรจุภณ
ั ฑ์ หมายถึง หน่ วยรูปแบบของวัตถุภายนอก ทีท่ าํ หน้าทีป่ กป้องคุม้ ครอง หรือ
ห่อหุม้ ผลิตภัณฑ์ภายในให้มคี วามปลอดภัย และสะดวกต่อการขนส่ง รวมทัง้ ช่วยเอือ้ อํานวยให้เกิด
ผลประโยชน์ทางการค้าและการบริโภค (ประชิด ทิณบุต ร. 2531: 21)
บรรจุภณ
ั ฑ์ หมายถึง การรวบรวมเพือ่ เตรียมสินค้าสําหรับขนส่ง เพือ่ ช่วยในการเก็บรักษา
การจัดจําหน่ าย และส่งเสริมการตลาด โดยเสียค่าใช้จา่ ยทีเ่ หมาะสม ซึง่ สอดคล้องกับความต้องการ
ของผลิตภัณฑ์ ทัง้ นี้สนิ ค้าอาจบรรจุอยูใ่ นบรรจุภณ
ั ฑ์ตงั ้ แต่หนึ่งหรือหลายชนิดโดยบรรจุภณ
ั ฑ์ท่ี ใช้ม ี
ตัง้ แต่ ขวด หลอด กระป๋อง ห่อ ถุง กล่อง ลัง โดยทํามาจากวัสดุต่างๆ กัน อาทิเช่น กระดาษ
พลาสติก แก้ว โลหะ หรือไม้ (อมรรัตน์ สวัสดิทตั . 2537: 5)
กล่าวโดยสรุปแล้ว บรรจุภณ
ั ฑ์ หมายถึง สิง่ ทีห่ ่อหุม้ ปกป้อง รักษา และคุม้ ครองผลิตภัณฑ์
ให้อยูใ่ นสภาพเรียบร้อย เ หมาะสม และสะดวกเมือ่ ต้องขนส่งไปยังสถานทีต่ ่างๆและยังสามารถ
อธิบายรายละเอียดต่างๆ ทีจ่ าํ เป็ นของผลิตภัณฑ์ได้ดว้ ยตัวของมันเอง
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7.2 ประเภทของบรรจุภณ
ั ฑ์
ด้วยหลักการในการออกแบบ สามารถจําแนกประเภทของบรรจุภณ
ั ฑ์ได้ 3 จําพวก คือ
1. บรรจุภณ
ั ฑ์ชนั ้ ในหรือปฐมภูม ิ เป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์ทผ่ี ซู้ อ้ื จะได้สมั ผัสเวลาทีจ่ ะบริโภค บรรจุ
ภัณฑ์น้จี ะได้รบั การโยนทิง้ เมือ่ มีการเปิดและบริโภคสินค้าภายในจนหมด เช่น ซองบรรจุน้ําตาล เป็ น
ต้น บรรจุภณ
ั ฑ์น้ีเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์ทอ่ี ยูช่ นั ้ ในสุดติดกับตัวสินค้าในการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ชนั ้ ในมี
ปจั จัยทีต่ อ้ งพิจาร ณา 2 ประการคือ อันดับแรกจะต้องมีการทดสอบจนมันใจว่
่ าอาหารทีผ่ ลิตและ
บรรจุภณ
ั ฑ์ทเ่ี ลือกใช้จาํ ต้องเข้ากันได้ หมายความว่าตัวอาหารจะไม่ทาํ ปฏิกริ ยิ าต่อผลิตภัณฑ์
ปฏิกริ ยิ าทีเ่ กิดขึน้ นี้อาจจะเกิดจากการแยกตัวของเนื้อวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์เข้าสูอ่ าหาร หรือการทําให้
บรรจุภณ
ั ฑ์เปลีย่ นแปลงรูปทรงไปเช่นในกรณีการบรรจุอาหารใส่เข้าไปในบรรจุภณ
ั ฑ์ขณะทีอ่ าหาร
ยังร้อนอยู่ เมือ่ เย็นตัวลงในสภาวะบรรยากาศห้อง จะทําให้รปู ทรงของบรรจุภณ
ั ฑ์บดู เบีย้ วได้
เหตุการณ์น้ีจะพบบ่อยมากในขวดพลาสติกทรงกระบอก ซึง่ แก้ไขได้โดยการเพิม่ ร่องบนผิว
ทรงกระบอกหรือเปลีย่ นรูปทรงเป็ นสีเ่ หลีย่ มมุมมน (ปุน่ คงเจริญเกียรติ ; และสมพร คงเจริญเกียรติ .
2541)
2. บรรจุภณ
ั ฑ์ชนั ้ ทีส่ องหรือทุตยิ ภูม ิ เป็นบรรจุภณ
ั ฑ์ทร่ี วบรวมบรรจุภณ
ั ฑ์ชนั ้ แรกเข้า
ด้วยกัน เพือ่ เหตุผลในการป้องกันหรือจัดจําหน่ายสินค้าได้มากขึน้ หรือด้วยเหตุผลในการขนส่ง
บรรจุภณ
ั ฑ์ช ั ้ นทีส่ องทีเ่ ห็นได้ทวไป
ั ่ เช่น กล่องกระดาษแข็งของหลอดยาสีฟนั ถุงพลาสติกใส่ซอง
นํ้าตาล 50 ซอง เป็ นต้น ในการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ชนั ้ ทีส่ องนี้มกั จะเป็นบรรจุภณ
ั ฑ์ทต่ี อ้ งวางแสดง
บนหิง้ ณ จุดขาย ดังนัน้ การเน้นความสวยงามและภาพพจน์ของบรรจุภณ
ั ฑ์ชนั ้ ทีส่ องจึงมีความ
จําเป็นอย่างยิ่ ง ตัวอย่างเช่น กล่องยาสีฟนั
การออกแบบของหลอดยาสีฟนั ทีอ่ ยูภ่ ายในก็ไม่
จําเป็นต้องออกแบบให้สอดสีหลายสี ในทางกลับกันถ้าบรรจุภณ
ั ฑ์ชนั ้ ในได้รบั การออกแบบอย่าง
สวยงาม ในการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ช ั ้ นทีส่ องนี้อาจจะทําการเปิดเป็นหน้าต่างเพือ่ ให้เห็นถึงความ
สวยงามของบรรจุภณ
ั ฑ์ชนั ้ ในทีอ่ อกแบบมาอย่างดีแล้ว ในกรณีของตัวอย่างถุงพลาสติกใส่ซอง
นํ้าตาล 50 ซองนัน้ ถุงพลาสติกทีเ่ ลือกใช้ไม่จาํ เป็นต้องช่วยรักษาคุณภาพของนํ้าตาลมากเท่าซอง
ชัน้ ใน เนื่องจากทําหน้าทีร่ วมซองนํ้า ตาล 50 ซองเข้าด้วยกันเพือ่ การจัดจําหน่ายแต่ตวั ถุงเองต้อง
พิมพ์สอดสีอย่างสวยงามเพราะเป็ นถุงทีว่ างขายบนหิง้ ณ จุดขาย
3. บรรจุภณ
ั ฑ์ชนั ้ ทีส่ ามหรือตติยภูม ิ หน้าทีห่ ลักของบรรจุภณ
ั ฑ์น้คี อื การป้องกันระหว่าง
การขนส่ง บรรจุภณ
ั ฑ์ขนส่งนี้ อาจแบ่งย่อยเป็น 3 ประเภท คือ
- บรรจุภณ
ั ฑ์ทใ่ี ช้จากแหล่งผลิตถึงแหล่งขายปลีก เมือ่ สินค้าได้รบั การจัดเรียงวางบน
หิง้ หรือคลังสินค้าของแหล่งขายปลีกแล้ว บรรจุภณ
ั ฑ์ขนส่งก็หมดหน้าทีก่ ารใช้งาน บรรจุภณ
ั ฑ์
เหล่านี้เช่น แคร่และกะบะเป็ นต้น
- บรรจุภณ
ั ฑ์ทใ่ี ช้ระหว่างโรงงาน เป็นบรรจุภณ
ั ฑ์ทจ่ี ดั ส่งนค้
สิ าระหว่างโรงงาน ตัวอย่าเงช่น
ลังใส่ซองพริกปน่ ถุงนํ้าจิม้ เป็ นผลผลิตจากโรงงานหนึ่งส่งไปยังโรงงานอาหารสําเร็จรูปเพื่ อทําการ
บรรจุไปพร้อมกับอาหารหลัก เป็ นต้น
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- บรรจุภณ
ั ฑ์ทใ่ี ช้จากแหล่งขายปลีกไปยังมือผูอ้ ุปโภคบริโภค เช่น ถุงต่างๆ ทีร่ า้ นค้าใส่
สินค้าให้ผซู้ อ้ื
การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ชนั ้ ทีส่ ามนี้ จึงต้องคํานึงถึงความสามารถในการป้องกันสินค้า
ระหว่างการขนส่ง ส่วนข้อมูลรายละเอียดบนบรรจุภณ
ั ฑ์ขนส่งจะช่วยในการจัดส่งเป็นไปอย่าง
สะดวกและถูกต้อง บรรจุภณ
ั ฑ์ชนั ้ ทีส่ ามนี้จงึ เรียกอีกชือ่ หนึ่งว่าบรรจุภณ
ั ฑ์เพือ่ การขนส่ง
7.3 หน้ าที่ของบรรจุภณ
ั ฑ์
เนื่องจากสภาวการณ์ตลาดในปจั จุบนั ทําให้บทบาทหน้าทีข่ องบรรจุภณ
ั ฑ์เปลีย่ นแปลงไป
ซึง่ แต่เดิมเปรียบเสมือนเป็ นส่วนหนึ่งของสินค้า ทีใ่ ช้เพียงเพือ่ เก็บถนอมรักษาสินค้า แต่เมือ่ สินค้ามี
ความหลากหลายเพิม่ ขึน้ บรรจุภณ
ั ฑ์จงึ ถูกนํามาใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดเพือ่ ให้สนิ ค้าสามารถ
คงอยูใ่ นตลาดได้ โดยบทบาทสําคัญของบรรจุภณ
ั ฑ์ในด้านการสือ่ สาร มีดงั (ก่นี้ อเกียรติ วิรยิ ะกิจพัฒนา;
และเตชา อัศวสิทธิถาวร. 2546: 14-15)
1. บรรจุภณ
ั ฑ์เป็ นเครือ่ งชีบ้ ง่ ให้ผบู้ ริโภคทราบว่าสินค้าคืออ ะไร รวมทัง้ ทําหน้าทีเ่ ป็นตัว
อธิบายสรรพคุณ บ่งบอกถึงลักษณะวิธกี ารใช้ แหล่งผลิต ให้แก่ผบู้ ริโภคได้ทราบรวมทัง้ ข้อความ
ต่างๆ ทีก่ ฎหมายกําหนดอย่างชัดเจน ซึง่ จะช่วยให้ผบู้ ริโภคมันใจในสิ
่
นค้าทีซ่ อ้ื ไป
2. บรรจุภณ
ั ฑ์ชว่ ยสร้างเอกลักษณ์ให้กบั สินค้า ทําให้สนิ ค้าแตกต่างจากคู่แข่งชัดเจน
3. บรรจุภณ
ั ฑ์ชว่ ยในการขยายตลาด และรักษาส่วนครองตลาด (Market share) การ
เปลีย่ นแปลงหีบห่อช่วยให้เกิดการตื่นตัวในสายตาผูบ้ ริโภค หรือช่วยในการแนะนําสินค้าใหม่ออกสู่
ตลาด บรรจุภณ
ั ฑ์ทด่ี ตี อ้ งมีลกั ษณะทีเ่ ด่นชัด
สามารถแสดงตัวตนอย่างชัดเจนเมือ่ วางโชว์
เปรียบเทียบกับคูแ่ ข่ง และสามารถจูงใจให้ผบู้ ริโภคเลือกซือ้ สินค้านัน้ ๆ ได้
ในปจั จุบนั บรรจุภณ
ั ฑ์ได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากทางด้านการตลาดเนื่องจากผูซ้ อ้ื ได้
หันมาให้ความสนใจกับบรรจุภณ
ั ฑ์เพิม่ มากขึน้ รวมทัง้ บรรจุภณ
ั ฑ์เองยังสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการทัง้ ของผูซ้ อ้ื และผูข้ ายได้ในหลายๆ ประเด็น อาทิเช่น ช่วยป้องกันรักษาสินค้า ช่วยเพิ่ ม
คุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ สร้างความสะดวก ช่วยในด้านการสือ่ สารทางการตลาดรวมถึงช่วยส่งเสริม
ในการจัดจําหน่ าย (ก่อเกียรติ วิรยิ ะกิจพัฒนา; และเตชา อัศวสิทธิถาวร. 2546: 14-15)
นอกจากนัน้ ในอนาคตบรรจุภณ
ั ฑ์ยงั มีแนวโน้มทีจ่ ะเข้ามามีบทบาทมากขึน้ ทัง้ ในด้านการ
โฆษณาและการขาย (Advertising and selling) ดังนัน้ บรรจุภณ
ั ฑ์จงึ กลายเป็นสิง่ ทีแ่ สดงรวมไว้ ซึง่
รูปร่างลักษณะทางกายภาพของบรรจุภณ
ั ฑ์ และการออกแบบ สีสนั รูปร่าง ตราฉลาก ข้อความ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ ดังนัน้ จึงควรมีวธิ กี ารทีจ่ ะทําให้บรรจุภณ
ั ฑ์สามารถสือ่ สารได้ ทัง้ วัจนสัญลักษณ์
และทัศนสัญลักษณ์ โดยบรรจุภณ
ั ฑ์จะต้องแสดงความโดดเด่นออกมาให้ชดั เจนจากผลิตภัณฑ์อ่นื
และบรรจุภณ
ั ฑ์ควรจะสร้างความพึงพอใจ เกียรติ และศักดิ ์ศรี สําหรับผูใ้ ช้ (ปุน่ คงเจริญเกียรติ ; และ
สมพร คงเจริญเกียรติ. 2541)
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7.4 การออกแบบโครงสร้าง
การออกแบบโครงสร้างของบรรจุภณ
ั ฑ์ (The structure packaging design) หมายถึง การ
กําหนดลักษณะ รูปร่าง ปริมาตร นํ้าหนัก ขนาด การเลือกประเภทวัสดุทจ่ี ะนํามาผลิตและประกอบ
เป็นภาชนะบรรจุ ให้เหมาะสมกับหน้าทีใ่ ช้สอย การคุม้ ครองรักษาคุณภาพสินค้าเหมาะสมกับ
กรรมวิธกี ารผลิตและการบรรจุ การขนส่ง ลําเลียง และการเก็บรักษา(สิตางศุ์ เจนวินจิ ฉัย. 2548: 36)
หลักการสําคัญทีค่ วรคํานึงถึง ในการออกแบบโครงสร้างของบรรจุภณ
ั ฑ์ประกอบด้วย การ
กําหนดข้อมูลเบือ้ งต้น เช่น ข้อกําหนดของสินค้า วัสดุ กลุ่มผูซ้ อ้ื เป็นต้น อีกทัง้ การกําหนดหน้าที่
และความต้องการของผูซ้ อ้ื เช่น สินค้าต้องการอะไรจากบรรจุภณ
ั ฑ์ และผูซ้ อ้ื ต้องการอะไรจากบรรจุ
ภัณฑ์ เพื่อกําหนดรูปลักษณะของบรรจุภณ
ั ฑ์ โดยคํานึงถึงหน้าทีข่ องบรรจุ- ภัณฑ์และความต้องการ
ของผูซ้ อ้ื ควบคูก่ นั ไป รวมทัง้ การกําหนดกระบวนการผลิต การออกแบบให้มกี ารผลิตทีไ่ ม่ยงุ่ ยาก ทํา
ให้ตน้ ทุนในการผลิตลดลงให้มากทีส่ ดุ
กระบวนการออกแบบโครงสร้างของบรรจุภณ
ั ฑ์ มีขนั ้ ตอนทีส่ าํ คัญ ดังนี้ (ประชิด ทินบุต ร .
2531: 116-138)
1. การกําหนดนโยบายหรือวางแผนยุทธศาสตร์ (policy formulation or strategic
planning) เช่น การตัง้ วัตถุประส งค์และเป้าหมายของการผลิต เงินทุนงบประมาณการจัดการ และ
การกําหนดสถานการณ์ (situation) ของบรรจุภณ
ั ฑ์
2. การศึกษาข้อมูลและวิจยั เบือ้ งต้น (preliminary research) ได้แก่การศึกษาข้อมูล
หลักการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมการผลิต ตลอดจนการค้นพบสิง่ ใหม่ๆ ทีเ่ กิ ดขึน้
และสอดคล้องกับการออกแบบโครงสร้างของบรรจุภณ
ั ฑ์ เช่น ความรูเ้ กีย่ วกับวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์ต่างๆ
กรรมวิธกี ารผลิตและบรรจุหบี ห่อ ตลอดจนพฤติกรรมผูบ้ ริโภคเกีย่ วกับบรรจุภณ
ั ฑ์
3. ศึกษาความเป็ นไปได้ของบรรจุภณ
ั ฑ์ (feasibility study) โดยเริม่ จากการสเก็ตช์
(Sketch design) ภาพ เพื่อแสดงถึงรูปร่าง ลักษณะ และส่วนประกอบของโครงสร้าง 2-3 มิติ หรือ
อาจใช้วธิ กี ารขึน้ รูปแบบ 3 มิติ โดยสามารถนําเสนอแนวความคิดได้หลายแบบ เพือ่ ศึกษาถึงความ
เป็นไปได้ในเทคนิควิธกี ารบรรจุ การคํานวณเบือ้ งต้น เงินทุนงบประมาณ แล้วจึงพิจารณาคัดเลือก
แบบร่างไว้ เพือ่ พัฒนาให้สมบูรณ์ในขัน้ ตอนต่อไป
4. การพัฒนาและแก้ไขแบบ (design refinement) ขัน้ ตอนนี้ผอู้ อกแบบจะต้องขยาย
รายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ ของแบบร่างให้ทราบอย่างละเอียด โดยจัดเตรียมเอกสารหรือข้อมูล
ประกอบ กําหนดเทคนิคและวิธกี ารผลิต การบรรจุ วัสดุ การประมา ณราคา ตลอดจนการทดสอบ
ทดลองบรรจุ เพือ่ หารูปร่าง รูปทรงหรือส่วนประกอบต่างๆ ทีเ่ หมาะสมกับหน้าทีข่ องบรรจุภณ
ั ฑ์ท่ี
ต้องการ ด้วยการสร้างรูปจําลองง่ายๆ (mock up) ขึน้ มา ดังนัน้ จึงต้องจัดเตรียมสิง่ ต่างๆ เหล่านี้
อย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อนําเสนอต่อผูท้ เ่ี กีย่ วข้องให้เกิ ดความเข้าใจ ในการพิจารณาให้ความ
คิดเห็นสนับสนุ นยอมรับ หรือเปลีย่ นแปลงแก้ไขเพิม่ เติมในรายละเอียดให้ชดั เจนยิง่ ขึน้
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5. การพัฒนาต้นแบบจริง (prototype development) เมือ่ แบบโครงสร้างได้รบั การแก้ไข
และพัฒนา ผ่านการยอมรับแล้ว ลําดับต่อมาผูอ้ อกแบบต้องทําหน้าทีเ่ ขียนแ บบเพือ่ กําหนดขนาด
รูปร่าง และสัดส่วนจริง ด้วยการเขียนภาพประกอบแสดงรายละเอียดของรูปแปลน (plan) รูปด้าน
ต่างๆ (elevations) ทัศนียภาพ (perspective) หรือภาพแสดงการประกอบ (assembly) ของ
ส่วนประกอบต่างๆ มีการกําหนดมาตราส่วน (Scale) บอกชนิดและประเภทวัสดุทใ่ี ช้ รวมถึง
ข้อความคําสังที
่ ส่ อ่ื สารความเข้าใจกันได้ในขบวนการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์จริง หากแต่การทีจ่ ะได้มาซึง่
รายละเอียดเพอื่ นําไปผลิตจริงได้นนั ้ ผูอ้ อกแบบจะต้องสร้างต้นแบบจําลองทีส่ มบูรณ์ (Prototype)
ขึน้ มาก่อน เพือ่ วิเคราะห์โครงสร้าง และจําแนกแยกแยะส่วนประกอบต่างๆ ออกมาศึกษา ดังนัน้
Prototype ทีท่ าํ ขึน้ ควรสร้างด้วยวัสดุทส่ี ามารถให้ลกั ษณะและรายละเอียด ใกล้เคียงกับบรรจุภณ
ั ฑ์
ของจริงให้มากทีส่ ุด
6. การผลิตจริง (Production) สําหรับขัน้ ตอนนี้สว่ นใหญ่จะเป็นหน้าทีร่ บั ผิดชอบของฝา่ ย
ผลิตในโรงงาน ทีต่ อ้ งดําเนินงานตามแบบแปลนทีน่ กั ออกแบบให้ไว้ ซึง่ ทางฝา่ ยผลิตจะต้อง
จัดเตรียมแบบพิมพ์ของบรรจุภณ
ั ฑ์ให้เป็ นไปตามกําหนด และจะต้องสร้างบรรจุภณ
ั ฑ์จริงออกมา
ก่อนจํานวนหนึ่ง เพือ่ เป็ นตัวอย่าง (pre-production prototypes) สําหรับการทดสอบทดลอง และ
วิเคราะห์ เป็ นครัง้ สุดท้าย หากพบว่ามีขอ้ บกพร่องต้องรีบดําเนินการแก้ไขให้เป็ นทีเ่ รียบร้อย แล้วจึง
รีบดําเนินการผลิต เพือ่ นําไปบรรจุและจําหน่ายในลําดับต่อไป
7.5 การออกแบบกราฟิ ก
การออกแบบกราฟิก (Graphic design) หมายถึง การสร้างสรรค์ลกั ษณะส่วนประกอบ
ภายนอกของโครงสร้างบรรจุภณ
ั ฑ์ ให้สามารถสือ่ สาร สือ่ ความหมาย ความเข้าใจในอันทีจ่ ะให้ผล
ทางด้านจิตวิทยา (psychological effects) ต่อผูบ้ ริโภค เช่น ให้ผลในการดึงดูดความสนใจ การให
มโนภาพถึงสรรพคุณ ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ การกระตุน้ ให้เกิดความทรงจําบุคลิกลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ ยีห่ อ้ ผลิตภัณฑ์ ผูผ้ ลิต โดยการใช้วธิ กี ารออกแบบ รูปทรงเฉพาะของบรรจุภณ
ั ฑ์ การใช้
ศิลปะในการจัดวางรูปภาพ ตัวอักษร ตราสินค้า เครือ่ งหมายและสัญลักษณ์
(logo) การใช้ส ี
ตลอดจนการเลือกระบบการพิมพ์ เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทางด้านการสือ่ สารตามต้องการ (ปุน่ คง
เจริญเกียรติ; และสมพร คงเจริญเกียรติ. 2541: 185-186)
1. หลักในการออกแบบกราฟิกของบรรจุภณ
ั ฑ์
ประกอบด้วยหลักในการจัดวางให้สวยงามดังต่อไปนี้ คือ
ก. หลักการสร้างทัศนคติทด่ี ตี ่อสินค้า เพือ่ สือ่ สารและสร้างความเข้าใจในการซือ้ สินค้า
สร้างความเชือ่ ถือ และศรัทธาในคุณภาพของสินค้า
ข. หลักการผลิ ตทีต่ อบสนองพฤติกรรมของผูซ้ อ้ื โดยใช้แนวโน้มทางการตลาด เพือ่
ออกแบบให้ถกู ต้องตามกลุม่ ผูซ้ อ้ื
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ค. หลักการกําหนดข้อมูลและจัดวางข้อมูล ภาพประกอบ การใช้สใี ห้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสินค้าและกลุม่ ผูซ้ อ้ื เช่น กลุม่ ผูซ้ อ้ื ทีเ่ ป็ นวัยรุ่น การจัดวางและสีทใ่ี ช้จะต้องให้คว ามรูส้ กึ
สนุกสนาน สดชืน่ เป็ นต้น
2. องค์ประกอบของการออกแบบกราฟิก
องค์ประกอบบนบรรจุภณ
ั ฑ์มอี ยูห่ ลากหลายประเภท ณ จุดขายทีม่ สี นิ ค้าเป็นร้อยให้เลือก
องค์ประกอบต่างๆ ทีอ่ อกแบบบนบรรจุภณ
ั ฑ์ เป็นปจั จัยสําคัญในการเลือกซือ้ บรรจุภณ
ั ฑ์และสินค้า
รายละเอียดหรือส่วนประกอบบนบรรจุภณ
ั ฑ์จะแสดงออกถึงจิตสํานึกของผูผ้ ลิตสินค้าและสถานะ
(Class) ของบรรจุภณ
ั ฑ์ ซึง่ สามารถขยับเป็นสือ่ โฆษณาระยะยาวส่วนประกอบทีส่ าํ คัญบนบรรจุ
ภัณฑ์ อย่างน้อยทีส่ ดุ ควรประกอบด้วย ชือ่ สินค้า ตราสินค้าสัญลักษณ์ทางการค้า รายละเอียดของ
สินค้า รายละเอียดส่งเสริมการขาย รูปภาพ ส่วนประกอบของสินค้า ปริมาตรหรือปริมาณ ชือ่ ผูผ้ ลิต
และผูจ้ ดั จําหน่ าย (ถ้ามี) และรายละเอียดตามข้อบังคับของกฎหมาย เช่น วันผลิต วันหมดอายุ เป็นต้น
เมือ่ มีการเก็บข้อมูลของรายละเอียดต่างๆ แล้ว จึงเริม่ กระบวนการออกแบบด้วยการ
เปลีย่ นข้อมูลทีไ่ ด้มาเป็ นกราฟิกบนบรรจุภณ
ั ฑ์ โดยมีจดุ มุง่ หมายในการออกแบบดังนี้ (ปุน่ คงเจริญ
เกียรติ; และสมพร คงเจริญเกียรติ. 2541: 185-186)
ก. เด่น (Stand out) ภายใต้สภาวะการแข่งขันอย่างรุนแรงทําให้จาํ เป็นต้องออกแบบ
บรรจุภณ
ั ฑ์ให้ดเู ด่นและสะดุดตา (catch the eye) จึงจะมีโอกาสได้รบั ความสนใจจากกลุม่ เป้าหมาย
เมือ่ วางประกบกับบรรจุภณ
ั ฑ์ของคูแ่ ข่ง เทคนิคทีใ่ ช้กนั มากคือ รูปทรง และขนาด ซึง่ ถือได้วา่ เป็น
องค์ประกอบพืน้ ฐานของบรรจุภณ
ั ฑ์ หรืออาจใช้การตัง้ ตราสินค้าให้เด่นเป็นต้น
ข. ตราภาพพจน์และความแตกต่าง (Brand image differentiate) เป็นความรูส้ กึ ที่
จะต้องก่อให้เกิดขึน้ กับกลุม่ เป้าหมาย เมือ่ มีการสังเกตเห็นแล้วสามารถจูงใจให้อ่านรายละเอียดบน
บรรจุภณ
ั ฑ์ การออกแบบตราภาพพจน์ให้มคี วามแตกต่างนี้ เป็นวิธกี ารออกแบบทีแ่ พร่หลายมาก
ค. ความรูส้ กึ ร่วมทีด่ ี การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์เป็นงานพาณิชย์ศลิ ป์ ทีส่ ร้างขึน้ เพือ่ ให้ผู้
ซือ้ เกิดความรูส้ กึ ร่วมทีด่ ี โดยเริม่ จากการทําให้เกิดความสนใจด้วยความเด่นและเปรียบเทียบ
รายละเอียดต่างๆ เพือ่ จูงใจให้ตดั สินใจซือ้ โดยสร้างความมันใจเพิ
่
ม่ ขึน้ สําหรับกลุม่ เป้าหมายบาง
กลุ่ม และจบลงด้วยความรูส้ กึ ทีด่ ที ส่ี ามารถสนองต่อความต้องก ารของผูซ้ อ้ื ได้ จึงก่อให้เกิดการ
ตัดสินใจซือ้ หรือซือ้ ฉันสิ (Buy me) จึงนับว่าเป็นรูปธรรมสุดท้าย ทีบ่ รรจุภณ
ั ฑ์ตอ้ งทําให้มขี น้ึ ด้วย
เหตุน้ี การชักจูงหว่านล้อมโดยรูป คําบรรยาย สัญลักษณ์ หรือรางวัลทีไ่ ด้รบั ย่อมสร้างให้เกิด
ความรูส้ กึ อยากเป็ นเจ้าของ และอยากทดลองสินค้าพร้อมบรรจุภณ
ั ฑ์นนั ้
3. ขัน้ ตอนการออกแบบกราฟิกของบรรจุภณ
ั ฑ์ขนั ้ ตอนการออกแบบกราฟิกของบรรจุภณ
ั ฑ์
มีสว่ นปลีกย่อยทีค่ วรคํานึงถึง ดังนี้ (ปุน่ และ; สมพร คงเจริญเกียรติ. 2541: 194-199)
ก. การตัง้ จุดมุง่ หมาย ในการออกแบบกราฟิกของบรรจุภณ
ั ฑ์มสี ง่ิ จําเป็นทีต่ อ้ ง รูห้ รือ
ศึกษาข้อมูล คือ ตําแหน่ง (Positioning) ของบรรจุภณ
ั ฑ์คแู่ ข่งทีม่ อี ยูใ่ นตลาด ในกรณีทบ่ี รรจุภณ
ั ฑ์ม ี
อยูใ่ นตลาดแล้ว การทราบถึงตําแหน่ งย่อมทําให้ตงั ้ จุดหมายในการออกแบบได้งา่ ย นอกจาก
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ตําแหน่งของสินค้า สิง่ ทีจ่ าํ เป็ นต้องค้นหาออกมา คือ จุดขาย หรือ USP (unique selling point) ของ
สินค้าทีจ่ ะโฆษณาบนบรรจุภณ
ั ฑ์ ทัง้ สองสิง่ นี้เป็นองค์ประกอบสําคัญในการตัง้ จุดมุง่ หมายของการ
ออกแบบกราฟิกบนบรรจุภณ
ั ฑ์
ข. การวางแผน ปจั จัยทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลขัน้ ต้นเพือ่ เตรียมร่าง
จุดมุง่ หมายและขอบเขตของการออกแบบพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ ก่อนที่ จะปรับปรุงพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์
อาจวางแผนได้ 2 วิธ ี คือ การปรับปรุงพัฒนาให้ฉกี แนว แตกต่างจากคูแ่ ข่ง และการปรับปรุงพัฒนา
บรรจุภณ
ั ฑ์ให้สามารถแข่งขันกับคูแ่ ข่งขันได้โดยตรง ด้วยบรรจุภณ
ั ฑ์ทด่ี กี ว่าหรือด้วยค่าใช้จา่ ยทีถ่ กู
กว่า การตัง้ เป้าหมายและวางแผนพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ด ั งกล่าว ต้องศึกษาสถานภาพบรรจุภณ
ั ฑ์ของ
คูแ่ ข่งพร้อมทัง้ ทราบถึงนโยบายของบริษทั ตัวเอง และกลยุทธ์การตลาดทีจ่ ะสามารถแข่งขันกับคูแ่ ข่ง
ได้
7.6 การใช้บรรจุภณ
ั ฑ์เป็ นกลยุทธ์ทางด้านการตลาด
บรรจุภณ
ั ฑ์มบี ทบาททีส่ าํ คัญยิง่ ต่อผูผ้ ลิตสินค้า เนื่องจากบรรจุภณ
ั ฑ์สามารถทําหน้าที่
ส่งเสริมการขาย กระตุน้ ยอดขายให้เพิม่ ขึน้ ในเวลาเดียวกันมีโอกาสลดต้นทุนสินค้าอันจะนําไปสู่
ยอดกําไรสูงซึง่ เป็ นเป้าหมายของทุกองค์กรในระบบการค้าเสรี (ปุน่ ; และสมพร คงเจริญเกียรติ .
2541: 189-192)
คํานิยาม การตลาด คือ กระบวนก ารทางด้านบริหารทีร่ บั ผิดชอบต่อกลุม่ เป้าหมายโดย
การค้นหาความต้องการและสนองความต้องการนัน้ เพือ่ บรรลุถงึ กําไรตามทีต่ อ้ งการ
ตามคํานิยาม การตลาดประกอบด้วยองค์ประกอบสําคัญ 3 ประการ คือ กลุ่มเป้าหมาย
การสนองความต้องการ และกําไร การกําหนดกลุม่ เป้าหมายเฉพาะนั ้ น จําเป็นต้องหาข้อมูลจาก
ตลาด พร้อมทัง้ ค้นหาความต้องการของกลุม่ เป้าหมายในรูปของการบริโภคสินค้าหรือบริการ ส่วน
การตอบสนองความต้องการนัน้ ต้องใช้กลไกทางด้านส่วนผสมทางการตลาด เพือ่ ชักจูงให้
กลุม่ เป้าหมายหรือผูซ้ อ้ื ให้เลือกซือ้ สินค้าเราแทนทีจ่ ะซือ้ ของคูแ่ ข่งเพือ่ บรรลุกาํ ไรทีไ่ ด้กาํ หนดไว้
กิจกรรมการตลาดในแต่ละขัน้ ตอนของวัฎจักรชีวติ ผลิตภัณฑ์ รายละเอียดปลีกย่อยในการ
ช่วยเสริมกิจกรรมต่างๆ มีดงั ต่อไปนี้
1. การใช้โฆษณา บรรจุภณ
ั ฑ์จาํ ต้องออกแบบให้จาํ ได้งา่ ย ณ จุ
ดขาย หลังจาก
กลุ่มเป้ าหมายได้เห็นหรือฟงั โฆษณามาแล้ว ในกลยุทธ์ น้บี รรจุภณ
ั ฑ์มกั จะต้องเด่นกว่าคู่แข่งหรือมี
กราฟฟิกทีส่ ะดุดตาโดยไม่ตอ้ งให้กลุ่มเป้าหมายมองหา ณ จุดขาย
2. การเพิม่ ช่องทางการจัดจําหน่าย ช่องทางการจัดจําหน่ายทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอาจ
จําเป็นต้องมีการออกแบบปริมาณสินค้าต่อหน่วยขนส่งเพือ่ ลดค่าใช้จา่ ย หรือมีการพัฒนาบรรจุ ภณ
ั ฑ์
สําหรับจุดขายใหม่ การเพิม่ หิง้ ณ จุดขายทีเ่ รียกว่า POP (Point of Purchase) อาจมีสว่ นช่วย
ส่งเสริมการขายเมือ่ เปิดช่องทางการจัดจําหน่ายใหม่
3. เจาะตลาดใหม่ มีความจําเป็นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ใหม่ในการเจาะตลาด
ใหม่หรือกลุ่มเป้าหมายใหม่ ในบางกรณีอาจจําเป็นต้องเปลีย่ นตราสินค้าใหม่อกี ด้วย
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4. ผลิตภัณฑ์ใหม่ ถ้าผลิตภัณฑ์ใหม่เป็ นสินค้าทีเ่ กีย่ วเนื่องกับสินค้าเก่า เช่น เปลีย่ นจาก
การขายกล้วยตากแบบเก่า เพิม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่มาเป็ นกล้วยตากชุบนํ้าผึง้ อาจใช้บรรจุภณ
ั ฑ์เก่าแต่
เปลีย่ นสีใหม่เพือ่ แสดงความสัมพันธ์กบั สินค้าเดิมหรืออาจใช้เทคนิคของการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ยนู ิ
ฟอร์มดังจะกล่าวต่อไปในบทนี้ แต่ในกรณีทเ่ี ป็นสินค้าใหม่ถอดด้ามจําต้องออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ใหม่
หมด แต่อาจคงตราสินค้าและรูปแบบเดิมไว้เพือ่ สร้างความสัมพัน ธ์กบั ลูกค้ากลุม่ ทีเ่ คยเป็ นลูกค้า
ประจําของสินค้าเดิม
5. การส่งเสริมการขาย จําเป็ นอย่างยิง่ ต้องมีการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ใหม่ เพือ่ เน้นให้
ผูบ้ ริโภคทราบว่ามีการเพิม่ ปริมาณสินค้า การลดราคาสินค้า หรือการแถมสินค้า รายละเอียดบน
บรรจุภณ
ั ฑ์ยอ่ มมีสว่ นช่วยกระตุน้ ให้ผบู้ ริโภคมีความอยากซือ้ มากขึน้
6. การใช้ตราสินค้า เป็ นสิง่ จําเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องมีเพือ่ สร้างความทรงจําทีด่ ตี ่อสินค้า
บรรจุภณ
ั ฑ์ทม่ี ตี ราสินค้าใหม่ควรจะได้รบั การออกแบบใหม่ดว้ ยการเน้นตราสินค้า รายละเอียดใน
เรือ่ งนี้จะได้กล่าวต่อไปในหัวข้อตราสินค้า
7. เปลีย่ นขนาดหรื อรูปทรงของบรรจุภณ
ั ฑ์ โดยปกติสนิ ค้าแต่ละชนิดมีวฏั จักรชีวติ ของตัว
มันเอง (Product Life Cycle) เมือ่ วัฏจักรช่วงชีวติ หนึ่งๆ อาจจําเป็นต้องมีการเปลีย่ นโฉมของบรรจุ
ภัณฑ์เพือ่ ยืดอายุของวัฏจักร ในบางกรณี การเปลีย่ นขนาดอาจเกิดจากนวัตกรรมใหม่ทางด้านบรรจุ
ภัณฑ์ เช่น การเลือกใช้วสั ดุใหม่จงึ มีการเปลีย่ นรูปทรงหรือขนาด ไม่วา่ จะเป็นสาเหตุใดก็ตามมีความ
จําเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องมีการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ใหม่เพือ่ การรักษาหรือขยายส่วนแบ่งการตลาด

8. แนวคิ ดการใช้สี
สีจะช่วยออกแบบและจัดการภาพได้หลายประการคือ ช่วยให้ภาพดูเหมือนจริง ยํา้ ในเรือ่ ง
คล้ายคลึงความแตกต่างและยํา้ ความสําคัณ สร้างอารมณ์ความรูส้ กึ หน้าทีข่ องสีในด้านความ้หมือน
จริง ความคล้ายคลึง ความแตกต่าง และการเน้นยํา้ โดยใช้สนี นั ้ สามารถมองเห็นได้ชดั เจน แต่การ
ตอบสนองทางอารมณ์ความรูส้ กึ นัน้ ต้องอาศัยหลักทางจิตวิทยา ผลของการวิจยั พบว่าสีทาํ ให้ความรู
สึกต่างๆ กัน ดังนี้ สีทท่ี าํ ให้รสู่ ดึ เย็น มีสนี ้ําเงิน สีเขียว สีมว่ ง สีเหล่านี้ทาํ ให้ความรูส่ กึ ห่างไกล สีท่ ท่ี าํ
ให้รสู้ กึ อบอุ่น ร้อน มีสสี ม้ และสีอดง สีเหล่านี้เป็ นสีท่ ด่ี งึ ดูดความสนใจ (วีระ โชติธรรมาภรณ์. 2548)
ข้อมูลจากหนังสือ Pattern and Palette Sourcebook โดย Anvil Graphic Design, Inc. ซึง่
ได้เป็ นกลุ่มสีทน่ี ิยมใช้ในงานออกแบบทุกแขนง แบ่งเป็ น 6 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มสีแฟชัน่ (Fashion)
เป็ นกลุม่ สีของเทรนด์แฟชันในป
่ จั จุบนั จากเวทีแฟชันระดั
่ บสูง (Haute Couture) ไปจนถึง
หน้านิตยสารแฟชันชั
่ น้ นํา
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ภาพประกอบ 51 กลุ่มสีแฟชัน่ (Fashion)
ทีม่ า: Pattern and Palette Sourcebook. (2005).
2. กลุ่มสีป๊อป (Pop)
เป็ นกลุม่ สีปฐมภูมทิ ส่ี ว่างสดใส สามารถนํามาสร้างสรรค์ ผสานกันเกิดเป็นสีสนั ทีน่ ่าตื่นเต้น
ได้มากมาย

ภาพประกอบ 52 กลุ่มสีป๊อป (Pop)
ทีม่ า: Pattern and Palette Sourcebook. (2005).
3. กลุ่มสีเดคโค (Deco)
กลุม่ สีชดุ นี้ได้ผสมผสานเอาความนุ่มนวลในเฉดสีน้ําตาลอ่อนของศิลปะยุคอาร์ตนูโว
Nouveau) กับสีทฉ่ี ูดฉาดของศิลปะยุคอาร์ต เดคโค (Art Deco) ไว้ดว้ ยกัน

(Art

ภาพประกอบ 53 กลุ่มสีเดคโค (Deco)
ทีม่ า: Pattern and Palette Sourcebook (2005).
4. กลุ่มสีเอเชีย่ น (Asian)
เป็ นการหยิบยืมงานผ้าทอมือญีป่ นุ่ แบบดัง้ เดิม
และยังรับเอาอิทธิพลจากงานศิลปะ
ตะวันออกชาติอ่นื ๆ มาอีกด้วย กลุม่ สีชดุ นี้จงึ ทัง้ ทรงพลัง และเข้ากันได้เป็นอย่างดีกบั ทุกอย่าง
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ภาพประกอบ 54 กลุ่มสีเอเชีย่ น (Asian)
ทีม่ า: Pattern and Palette Sourcebook. (2005).
5. กลุ่มสีเนเชอรัล (Natural)
กลุม่ สีชดุ นี้สกัดมาจากสียอ้ มผ้า และวัสดุธรรมชาติทใ่ี ช้ในงานสิง่ ทอ ซึง่ เป็นโทนสีท่ี
กลมกลืนผสานกันได้ด ี

ภาพประกอบ 55 ลุ่มสีเนเชอรัล (Natural)
ทีม่ า: Pattern and Palette Sourcebook. (2005).
6. กลุม่ สีอนิ ดัสเทรียล (Industrial)
กลุม่ สีชดุ นี้เป็ นการผสมผสานกันระหว่างสีโทนเย็น กับเฉดสีหม่นของโลหะ และวัสดุ
ก่อสร้างอื่นๆ

ภาพประกอบ 56 กลุม่ สีอนิ ดัสเทรียล (Industrial)
ทีม่ า: Pattern and Palette Sourcebook. (2005).
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9. แนวคิ ดภาพประกอบ
นภวรรณ คณานุ รกั ษ์ และกัญช์ อินทรโกเศศ (2546) กล่าว ว่า การใช้รปู ภาพบนบรรจุ
ภัณฑ์เป็นแนวทางทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากทีส่ ดุ ในการสือ่ สาร บอกข้อมูลและภาพลักษณะของสินค้า
รูปถ่ายและรูปวาดบนบรรจุภณ
ั ฑ์สามารถกระตุน้ ทําให้ผบู้ ริโภคเกิดความต้องการสินค้าและการ
ตอบสนองเชิงอารมณ์ทม่ี ตี ่อตัวสินค้า ดังนัน้ รูปถ่ายและรูปวาดบนบ รรจุภณ
ั ฑ์เป็นเครือ่ งมือทาง
การตลาดทีท่ รงอานุ ภาพดังนี้
1. บอกความแตกต่างของสินค้า
2. สือ่ ถึงหน้าทีข่ องสินค้าและขัน้ ตอนการใช้สนิ ค้า
3. เพิม่ การดึงดูดด้านอารมณ์
4. ประเภทของสินค้าหรือรูปลักษณ์ของสินค้า เช่น ของเล่นตัวต่อ Lego มีภาพทีต่ ่อ
เรียบร้อยแล้วจากชิน้ ส่วนต่างๆ ทีอ่ ยูใ่ นบรรจุภณ
ั ฑ์
5. สร้างภาพลักษณ์ความรูส้ กึ เช่น ความรูส้ กึ เร็ว สื่อด้วยภาพนักวิง่ ลม หรือการผ่อน
คลาย สือ่ ด้วยรูปทะเล ภูเขา สิง่ ทีส่ าํ คัญอีกประเด็นหนึ่งทีต่ อ้ งคํานึงถึงคือ การใช้รปู ถ่ายหรือรูปวาด
เป็ นสิง่ ทีต่ อ้ งมีทกั ษะพิเศษหรือลักษณะเฉพาะด้าน เพราะรูปถ่ายและรูปวาดไม่สามารถใช้ทดแทน
กันได้ เนื่องจากการสือ่ สารทีผ่ บู้ ริโภครับรูไ้ ม่เหมือนกันผดุง พรมมูล
(2547 : 47 ) กล่าวว่า
ภาพประกอบสองมิติ คือ การสร้างภาพประกอบแบบพืน้ ฐานทีท่ าํ สืบทอดกันมาแต่อดีต นันคื
่ อ การ
เขียนภาพแบบวาดเส้นหรือระบายสีบนพืน้ ระนาบแสดงควา มกว้างและยาวเป็ นแบบสองมิติ ผู้
สร้างสรรค์ตอ้ งใช้ทกั ษะการวาดภาพเพือ่ ถ่ายทอดจินตนาการและเรือ่ งราวออกมาให้ผอู้ ่นื รับรูไ้ ด้
ภาพประกอบสองมิตมิ หี ลายลักษณะตามวิธกี ารสร้างสรรค์ดงั นี้
9.1 ลายเส้น (Drawing Illustration)
ภาพลายเส้นเป็ นรูปแบบพืน้ ฐานของการเขียนภาพประกอบ กล่าวคือ เมือ่ มนุษย์รจู้ กั
ถ่ายทอดความคิดจินตนาการออกมาเป็นเรือ่ งราวด้วยการขีดเขียน ก็เริม่ ด้วยการขีดเขียนเป็นภาพ
ลายเส้นเพราะเป็ นวิธที ไ่ี ม่สลับซับซ้อน สามารถหาวัสดุรอบตัวมาเขียนได้ เช่น แท่งถ่าน ดินสอ สี
ชอล์ก ปากกา เป็ นต้น

ภาพประกอบ 57 ภาพประกอบลายเส้น
ทีม่ า: http://goo.gl/ttjQN และ http://goo.gl/YnB6T
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9.2 ภาพประกอบจากภาพถ่าย (Photograph Illustration)
ภาพประกอบจากภาพถ่ายจะแสดงเรือ่ งราวใกล้เคียงความเป็นจริง ทัง้ สี แสง เงา นิยมใช้
ภาพถ่ายประกอบในงานเขียนเชิงวิชาการทีต่ อ้ งการแสดงข้อมูลรายละเอียดทีถ่ กู ต้องใกล้เคียงความ
เป็นจริง เช่น งานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภาพประกอบจากภาพถ่ายพัฒนาขึน้ ตามความเจริญ
ของเทคโนโลยีการถ่ายภาพ จะเลือกนําภาพขาว - ดําหรือภาพสีมาใช้ทาํ ภาพประกอบก็ได้ ปจั จุบ ั น
ภาพประกอบทีถ่ ่ายด้วยเครือ่ งมือวิทยาศาสตร์ดาวเทียมและภาพถ่ายทางอากาศ ได้ถกู นํามาใช้
ประกอบงานพิมพ์ทางวิชาการด้วย

ภาพประกอบ 58 ภาพประกอบจากภาพถ่าย
ทีม่ า: http://goo.gl/pwcz9 และ http://goo.gl/Pt65S
9.3 ภาพประกอบจากคอมพิ วเตอร์ (Computer Graphic Illustration)
หลังจากมีการคิดค้นคอมพิวเตอร์ขน้ึ ใช้ในการประมวลข้อมูลและระบบงานสารสนเทศ ก็ม ี
การพัฒนาโปรแกรมซอฟแวร์สาํ หรับงานออกแบบต่าง ๆ ขึน้ รวมถึงโปรแกรมคอเรลดรอว์ (Corel
Draw) เพือ่ การวาดภาพ คอมพิวเตอร์จงึ เข้ามามีบทบาทในงานสิง่ พิมพ์ทงั ้ การจัดหน้าหนังสือ ก าร
ออกแบบตัวอักษร การสร้างภาพแบบสองมิตแิ ละสามมิติ ผูอ้ อกแบบสามารถถ่ายทอดจินตนาการ
เป็นเรือ่ งราวและสีสนั ได้ตามต้องการ ทีส่ าํ คัญคือ กระบวนการสร้างภาพจะรวดเร็วกว่าวิธอี ่นื จึงเป็น
ทีน่ ยิ มใช้กนั ในปจั จุบนั

ภาพประกอบ 59 ภาพประกอบจากคอมพิวเตอร์
ทีม่ า: http://goo.gl/12zxg และ http://goo.gl/EfZhX
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10. แนวคิ ดการนําเสนอภาพประกอบ
ภาพประกอบทีน่ ํามาใช้ในการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ควรมีความสัมพันธ์กบั เรือ่ งราวและ
ข้อความทีป่ รากฏ เพราะภาพประกอบจะช่วยขยายเนื้อความให้มคี วามน่าเชือ่ ถือมากชึน้
(ประ
ชิตทิณบุต ร. 2534: 139) เช่นเดียวกับคํากล่าวของ Mayers และ Lubliner (1998) ทีก่ ล่าวว่า หาก
ถามผูบ้ ริโภคโดยเฉลีย่ ว่าสิง่ ใดทีด่ งึ ดูดลูกค้าให้มาสนใจบรรจุภณ
ั ฑ์สนิ ค้า คําตอบคือ การมีภาพของ
สินค้าทีน่ ่ าสนใจปรากฎอยูด่ ว้ ย ดังนัน้ การมีภาพสินค้าบนบรรจุภณ
ั ฑ์จงึ มีความสําคัญและสามารถ
จําแนกลักษณะการนําเสนอได้ดงั นี้
ประเภทและการนําเสนอภาพประกอบ ปิยะนุช กรองสุวรรณ วิเคราะห์ลกั ษณะการนําเสนอ
ภาพประกอบบนบรรจุภณ
ั ฑ์ไว้7 ลักษณะ ดังนี้ (ปิยะนุช กรองสุวรรณ. 2550: 54,104)
10.1 การนําเสนอภาพสิ นค้าเป็ นตัวเอก
เป็ นการนําเสนอเฉพาะภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว
จุดสนใจของ
ภาพประกอบลักษณะนี้คอื การได้เห็นภาพ และความชัดเจนของภาพสินค้ามากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะมากได้
เป็นสาระสําคัญ โดยใช้มมุ ภาพทีน่ ่ าสนใจนําเสนอบุคลิกของการเล่นนัน้ ๆ

ภาพประกอบ 60 การนําเสนอภาพสินค้าเป็นตัวเอก
ทีม่ า: http://goo.gl/ZDzAJ และ http://goo.gl/thZCC
10.2 การนําเสนอภาพโดยใช้ตวั การ์ตนู มาสคอตนําเสนอสิ นค้า หรือนําสิ นค้านัน้ ๆ
มาสร้างเป็ นภาพการ์ตนู
การนําเสนอภาพลักษณะนี้ใช้การ์ตนู ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับสินค้ามา
นําเสนอสินค้า สามารถดึงดูดความสนใจได้ด ี แต่มขี อ้ จํากัดคือไม่สามารถใช้กบั สินค้าได้ ทุกชนิดต้อง
ขึน้ อยูก่ บั กลุม่ เป้าหมายและบุคลิกของสินค้า ภาพการ์ตนู อาจมีลกั ษณะเช่น คล้ายของจริงตลก
ขบขันล้อเลียน การ์ตนู ประดิษฐ์ เป็ นต้น
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ภาพประกอบ 61 การนําเสนอภาพโดยใช้ตวั การ์ตนู มาสคอต
ทีม่ า: http://goo.gl/TyKwk และ http://goo.gl/m4YHa
10.3 การนําเสนอภาพประกอบที่เสริมสร้างจิ นตนาการ
โดยการนําวัตถุ บุคคลฉากหลัง หรือสถานการณ์เข้าไปเสริมในภาพเพือ่ สร้างบรรยากาศ
ให้กบั ผลิตภัณฑ์ เป็ นหลักในการสร้างแรงจูงใจให้กบั สินค้า ภาพลักษณะนี้ถกู นํามาใช้เพือ่ เสริมสร้าง
บรรยากาศให้กบั ผลิตภัณฑ์ โดยการเสริมวัตถุ บุคคล ฉากหลัง หรือสถานการณ์ เพิม่ เข้าไปให้เกิด
จินตนาการ หรือความสมจริงมากยิง่ ขึน้ เช่นภาพของรถยกล้อในเขตก่อสร้าง ภาพหุน่ ยนต์ใน
สมรภูมริ บ ภาพยานอวกาศในจักรวาล เป็นต้น

ภาพประกอบ 62 การนําเสนอภาพประกอบทีเ่ สริมสร้างจินตนาการ
ทีม่ า: http://goo.gl/MibZU
10.4 การนําเสนอภาพสิ นค้าขณะที่ถกู ใช้หรือเล่นอยู่
การแสดงภาพประเภทนี้เป็ นการแสดงภาพของสินค้าในขณะทีถ่ กู นํามาใช้ ซึง่ มีบคุ คลเข้า
มาร่วมอยูใ่ นภาพนัน้ ด้วย ภาพลักษณะนี้ปรากฏอยูบ่ นบรรจุภณ
ั ฑ์ของเล่นเด็กหลายลักษณะ เช่น
ภาพเด็กกําลังเล่นของเล่นทีเ่ ป็ นสินค้านัน้ ๆ อยู่ ภาพ เด็กแสดงสีหน้าพอใจในตัวสินค้า (Happy
Moment) หรือภาพเด็กทีเ่ ป็ นคนนําเสนอสินค้า เป็นต้น
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ภาพประกอบ 63 การนําเสนอภาพสินค้าขณะทีถ่ กู ใช้หรือเล่นอยู่
ทีม่ า: http://goo.gl/aJ1eI
10.5 การนําเสนอภาพสิ นค้าที่โยงความสัมพันธ์ระหว่างสิ นค้ากับบุคคลที่มชี ่ือเสียง
เช่น ดาราภาพยนต์ นักกีฬา ฯลฯ เนื่องจากโทรทัศน์ รายการเกมโชว์และภาพยนตร์ม ี
อิทธิพลอย่างมากโดยเฉพาะกับเด็ก จากการสํารวจของ Roper Youth Report 1996 ชีช้ ดั ว่า เด็ก
ชาวอเมริกนั ทัง้ ชายและหญิง โดยเฉลีย่ ดูโทรทัศน์ 30 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ จึงถือได้ว่าสื่อโทรทัศน์เป็น
สือ่ ทีใ่ ช้ภาพในการสือ่ สารได้เข้าถึงเด็กวัยนี้อย่างทีส่ ดุ ผูผ้ ลิตของเล่นจํานวนมากจึงนําคาร์แรคเตอร์
ของนักร้องนักแสดงภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ หรือ แม้แต่นกั กีฬาชือ่ ดังในการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ
มาผลิตเป็ นของเล่น ส่งผลถึงภาพบนบรรจุภณ
ั ฑ์ ทีม่ กั จะนําภาพดาราหรือนักร้องนักแสดง นักกีฬา
ทีเ่ ป็นต้นแบบ มานําเสนอเพือ่ ดึงดูดความสนใจ

ภาพประกอบ 64 การนําเสนอภาพสินค้าทีโ่ ยงความสัมพันธ์ระหว่างสินค้ากับบุคคลทีม่ ชี อ่ ื เสียง
ทีม่ า: http://goo.gl/Yf3oo
10.6 การนําเสนอภาพโดยใช้ลวดลายตกแต่ง การใช้ภาพศิ ลป์ หรือรูปทรงที่เป็ น
นามธรรม (Abstract Design)
ในการสือ่ ความหมายเกีย่ วกับสินค้า ภาพลักษณะนี้เป็นภาพทีแ่ สดงสาระในตัว เป็นภาพที่
สือ่ สารความหมายได้ยาก แต่อาจเหมาะสําหรับการตกแต่งหรือเน้นข้อความให้เด่นชัด บางครัง้ ก็
สามารถนํามาใช้แก้ปญั หาในเรือ่ งพืน้ ทีว่ า่ งได้ หรือช่วยในเรือ่ งสมดุลในการจัดหน้า การนํา เสนอภาพ
ลักษณะนี้โดยมากแล้วมักใช้กบั ของเล่นประเภททีเ่ ป็นงานดีไซน์ ซึง่ มี
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ภาพประกอบ 65 การนําเสนอภาพโดยใช้ลวดลายตกแต่ง การใช้ภาพศิลป์
ทีม่ า: http://goo.gl/6VPdi
10.7 การนําเสนอโดยเน้ นชื่อสิ นค้า ตราสิ นค้า เครือ่ งหมายการค้า
การนําเสนอภาพสัญลักษณ์นยิ มใช้ก ั บสัญลักษณ์ทต่ี ดิ ตาผูบ้ ริโภคมาก ๆ เพราะผูบ้ ริโภค
สามารถจดจําถึงตราหรือสัญลักษณ์ดงั กล่าวได้ โดยมีวธิ กี ารคือ นําชือ่ สินค้า หรือตราสินค้ามาจัดวาง
บนหน้ากล่อง

ภาพประกอบ 66 การนําเสนอภาพโดยใช้ตวั การ์ตนู มาสคอต
ทีม่ า: http://goo.gl/xDWah

11. แนวคิ ดรูปทรง
เอือ้ เอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา กล่าวว่า บนพืน้ ผิวของงานสองมิติ รูปทรงทีไ่ ม่ใช่จดุ หรือเส้น ที่
มีลกั ษณะแบบทัง้ หมด คือ ระนาบ ระนาบเกิดจากแนวเส้นทีต่ ่อเนื่องซึง่ เป็นองค์ประกอบในความคิด
ทีป่ ิดล้อมพืน้ ทีใ่ ดพืน้ ทีห่ นึ่ง ทําให้เกิดขอบของรูปทรง ดังนัน้ ลักษณะพิเศษของเส้นดังกล่าวและ
ความสัมพันธ์ต่อกันจะเป็ นตัวกําหนดและมีผลต่อรูปร่างของ รูปทรงระนาบ (Planar Form) การจัด
กลุม่ รูปร่างลักษณะต่างๆ ของรูปทรงระนาบ (Form as Plane) แบ่งได้เป็ น (เอือ้ เอ็นดู ดิศกุล ณ
อยุธยา. 2543)
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1. รูปเรขาคณิต (Geometric) กําหนดโครงสร้างโดยวิธคี ณิตศาสตร์

ภาพประกอบ 67 รูปทรงเรขาคณิต
2. รูปธรรมชาติ (Organic) ประกอบจากเส้นโค้ง มีลกั ษณะคล้ายของเหลวทีเ่ ติบโตได้

ภาพประกอบ 68 รูปธรรมชาติ
3. รูปทีม่ ดี า้ นเป็ นเส้นตรง (Rectilinear) ประกอบจากเส้นตรง ซึง่ ไม่มคี วามสัมพันธ์กนั
ทางคณิตศาสตร์

ภาพประกอบ 69 รูปทีม่ ดี า้ นเป็ นเส้นตรง
4. รูปทีผ่ ดิ ปกติ (Irregular) ประกอบจากเส้นโค้งและเส้นตรง ซึง่ ไม่มคี วามสัมพันธ์กนั
ทางคณิตศาสตร์

ภาพประกอบ 70 รูปทีผ่ ดิ ปกติ
5. รูปอิสระ (Hand-Draw) การเขียนด้วยมือ ลายมือ ทีไ่ ม่ใช้เครือ่ งมือประกอบ

ภาพประกอบ 71 รูปอิสระ
6. รูปจากอุบตั เิ หตุ (Accidental) ทําขึน้ โดยไม่ตงั ้ ใจ มักเป็นผลมาจากกรรมวิธหี รือวัสดุใดๆ

ภาพประกอบ 72 รูปจากอุบตั เิ หตุ
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12. งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ปลูกเกษม ชูตระกูล (2550: บทคัดย่อ ) พบว่าการออกแบบต้นแบบบรรจุภณ
ั ฑ์สม้ พันธุส์ าย
นํ้าผึง้ ทีน่ ําเอาเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่มาใช้นนั ้ สามารถช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ทด่ี ใี ห้กบั ตัว
สินค้าและบรรจุภณ
ั ฑ์ให้มคี วามโดดเด่น มีสสี นั สวยงาม มีคณ
ุ ค่า ดึงดูดความสนใจเมือ่ วางจําหน่าย
เหมาะสมทีจ่ ะซือ้ ไปเป็ นของฝาก และยังช่วยในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้าทีเ่ ป็นของฝากจาก
จังหวัดเชียงใหม่ให้มคี ุณภาพดียงิ่ ขึน้
ประจวบ เพิม่ สุวรรณ (2555: บทคัดย่อ ) ได้วจิ ยั การบรรจุภณ
ั ฑ์พบว่ามีบทบาทสําคัญต่อ
ความสําเร็จของธุรกิจเนื่องจากสามารถเป็นสือ่ โฆษณา ณ จุดขายปลีกไปสูม่ อื ผูซ้ อ้ื โดยตรง แสด งถึง
ชือ่ เสียงของบริษทั ผูผ้ ลิต ตราสินค้า คุณสมบัตสิ รรพคุณและวิธกี ารใช้สนิ ค้า และยังช่วยสร้าง
ภาพลักษณ์ให้สนิ ค้าและองค์กรได้ นอกจากนี้ บรรจุภณ
ั ฑ์ยงั มีบทบาทสําคัญต่อการค้าและการ
บริการ ในฐานะช่วยอํานวยความสะดวกแก่การขนส่งสินค้า โดยทําหน้าทีใ่ นการปกป้องและคุม้ ครอง
สินค้าให้ปลอดภัยจนถึงมือผูบ้ ริโภคบรรจุภณ
ั ฑ์เป็นปจั จัยหนึ่งทีจ่ ะช่วยเพิม่ มูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์
และการตลาดได้ การตัดสินใจซือ้ สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ มิได้ขน้ึ อยูก่ บั ชนิดและคุณภาพของ
สินค้าเพียงอย่างเดียวหากแต่ยงั ขึน้ อยูก่ บั รูปแบบและภาพลักษณ์ของบรรจุภณ
ั ฑ์จงู ใจภ ายนอกของ
สินค้านัน้ ด้วย ทําให้บรรจุภณ
ั ฑ์มบี ทบาทสําคัญยิง่ ต่อการจําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ชาคริต เกตุเรืองโรจน์ (2554: บทคัดย่อ ) ในภาพรวมจากการทีผ่ วู้ จิ ยั ได้รบั ฟงั ข้อเสนอแนะ
และคําวิจารณ์เกีย่ วกับผลงานการออกแบบในครัง้ นี้พบว่า ผูเ้ ชีย่ วชาญได้ให้ความสนใจเกี่ ยวกับ
ผลงานออกแบบ ภายใต้การนําแนวความคิดด้านวัฒนธรรมมาใช้สร้างสรรค์ อีกทัง้ ยังมีความเป็นไป
ได้ต่อการนําไปใช้จริง ข้อเสนอแนะของผูเ้ ชีย่ วชาญแต่ละท่านนัน้ มีความแตกต่างกันบ้างตามคุณวุฒ ิ
ความสามารถและประสบการณ์ นอกจากนี้อาจยังมีเรือ่ งของทัศนคติสว่ นบุคคล ซึง่ ผูว้ จิ ั ยได้ทาํ การ
แบ่งผลการวิจยั ออกเป็ นสาระสําคัญในด้านต่างๆ

บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปส้มโอขาวแตงกวา
จังหวัดชัยนาท จากแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในการวิจยั ครัง้ นี้
ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดขัน้ ตอนการ
ดําเนินการวิจยั ดังนี้
1. การกําหนดประชากรและการสุม่ กลุม่ ตัวอย่าง
2. การสร้างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การจัดกระทําและวิเคราะห์ขอ้ มูล
5. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

1. การกําหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั กําหนดกลุม่ ประชากรโดยการร่างแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์สม้ โอแปรรูปขาว
แตงกวาจังหวัดชัยนาท จากแนวคิดทีไ่ ด้มาจากการวิเคราะห์และศึกษาข้อมูลปฐมภูมแิ ละทุตยิ ภูม ิ
1.2 กําหนดกลุ่มตัวอย่าง
กําหนดกลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั เลือกใช้วธิ กี ารเลือ กกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง และทําการคัดเลือกร่วมกับผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์

2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
ในการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้สร้างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพือ่ ประกอบการ
ศึกษาวิจยั โดยมีขนั ้ ตอนการสร้างเครือ่ งมือ ดังนี้
ขัน้ ตอนการสร้างเครือ่ งมือ
2.1 ศึกษาเอกสาร งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปส้มโอ
ขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท จากแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และวิธกี ารสร้างเครือ่ งมือ เพือ่ เป็นความรู้
พืน้ ฐานอันเป็ นแนวทางในการสร้างเครือ่ งมือตามขอบเขตเนื้อหา
2.2 สร้างแบบประเมินทุนทางวัฒนธรรมและทุนธรรมชาติทเ่ี หมาะสมกับแรงจูงใจใน
การท่องเทีย่ วเพือ่ คัดเลือกทุนทีใ่ ช้ในการออกแบบพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์
2.3 สร้างแบบประเมินบุคลิกภาพสินค้าส้มโอแปรรูปเพือ่ หาบุคลิกภาพทีเ่ หมาะสมกับ
ส้มโอแปรรูป
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บรรจุภณ
ั ฑ์

2.4 สร้างแบบประเมินจุดจับใจทีเ่ หมาะสมกับบุคลิกภาพเพื่อสร้างกลยุทธ์การออกแบบ

2.5 สร้างแบบประเมินองค์ประกอบการออกแบบบรรุจภัณฑ์ทเ่ี หมาะสมกับจุดจับใจ
เพือ่ ใช้ในการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์
2.6 สร้างแบบประเมินด้านรูปแบบ โดยแบ่งเป็น 5 เกณฑ์ ได้แก่ เกณฑ์การเพิม่ มูลค่า
ให้กบั สินค้า เกณฑ์ดา้ นความเหมาะสมกับทุนทางวัฒนธรรมท้องถิน่ เกณฑ์ดา้ นการออกแบบ เกณฑ์
ด้านกระบวนการผลิต โดยผูเ้ ชีย่ งชาญทางด้านงานออกแบบและงานสร้างสรรค์ แล้วนํามาวิเคราะห์
สรุปผลเฉพาะสําหรับบรรจุภณ
ั ฑ์สม้ โอแปรรูปจังหวัดชัยนาท

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การสํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาดังนี้
3.1 เก็บรวบรวมข้อมูลเบือ้ งต้นจากเอกสาร หนังสือตํารา งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับทุน
วัฒนธรรมและทุนธรรมชาติทอ้ งถิน่ จังหวัดชัยนาท รวมทัง้ เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับบุคลิกภาพ จุดจับใจ
และองค์ประกอบการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
3.2 เก็บข้อมูลภาคสนาม จากการลงพืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูลในงานวันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท
โดยใช้เครือ่ งมือวิจยั ดังนี้
3.3 สํารวจความคิดเห็นจากผูเ้ ชีย่ วชาญในรูปแบบประเมินต่างๆ ทีส่ ร้างไว้ และแบบ
ประเมินรูปแบบจากกลุ่มตัวอย่างตามแนวทางการวิจยั

4. การจัดกระทําและวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้นําข้อมูลจากจากเอกสาร งานวิจยั และการเก็บรวบรวมข้อมูล ทําวิเคราะห์ขอ้ มูล
ตามจุดมุง่ หมายและประเด็นทีไ่ ด้กาํ หนดไว้ในขอบเขตของเนื้อหา ตามขัน้ ตอนดังนี้
4.1 นําข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษาเอกสาร งานวิจยั แบบสอบถามมาทําการจัดระบบข้อมูล
4.2 ทําการวิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล แบบสอบถาม
ของผูเ้ ชีย่ วชาญ โดยเป็ นการประเมินแบบมาตราส่วน (Rating Scale) ซึง่ กําหนดค่าคะแนน
ออกเป็ น 5 ระดับ ตามวิธขี อง ลิเคอร์ (พวงรัตน์ ทวีรตั น์.2540: 114) ดังนี้
5 หมายถึง ระดับดีมาก
4 หมายถึง ระดับดี
3 หมายถึง ระดับพอใช้
2 หมายถึง ระดับควรปรับปรุง
1 หมายถึง ระดับใช้ไม่ได้
กําหนดเกณฑ์ การแปลความหมาย ข้อมูลทีเ่ ป็นค่าเฉลีย่ ต่างๆ ดังนี้
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ค่าเฉลีย่ ระหว่าง ความหมาย
4.51 - 5.0
ระดับดีมาก
3.51 - 4.50
ระดับดี
2.51 - 3.50
ระดับพอใช้
1.51 - 2.50
ระดับต้องปรับปรุง
1.00 - 1.50
ระดับใช้ไม่ได้
โดยวิเคราะห์เป็ นรายข้อเฉพาะด้าน แล้วรวบรวมทุกด้านนําเสนอในรูปแบบตาราง พร้อมคํา
บรรยายประกอบการวิเคราะห์
4.3 สังเคราะห์ขอ้ มูล นําผลการวิเคราะห์มากําหนดรูปแบบในการออกแบบและพัฒนา
รูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท จากแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์
4.4 ทําการออกแบบและร่างแบบ (Sketch Design) บรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปส้มโอขาว
แตงกวาจากแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จํานวน 3 แนวทาง
4.5 กระบวนการพัฒนาออกแบบ บรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปส้มโอขาวแตงกวาจาก
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประเมินรูปแบบการออกแบบ จากการค้ดเลือกจาก 3 แนวทาง โดย
ประเมินจากผูเ้ ชีย่ วชาญ ทางด้านออกแบบ และงานคิดสร้างสรรค์ โดยมีคุณวุฒทิ างการศึกษาตัง้ แต่
ระดับปริญญาโทขึน้ ไป หรือ มีคณ
ุ วุ ฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์ในการทาง
งานด้านการออกแบบและงานสร้างสรรค์ 10 ปีขน้ึ ไป จํานวน 4 คน
4.6 ทําการพัฒนาแบบและปรับแก้ไขแบบจากคําแนะนําของกลุม่ ตัวอย่าง
4.7 ทําต้นแบบ ของรูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท
จากแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์
4.8 ผูเ้ ชีย่ วชาญ ทางด้านออกแบบ และงานคิดสร้างสรรค์ ประเมินคุณภาพรูปแบบและ
ประสิทธิภาพของ บรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์ แปรรูปส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท จากแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตามเกณฑ์ทต่ี งั ้ ไว้
4.9 เผยแพร่งานงานวิจยั

5. สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล

ผูว้ จิ ยั ได้นําข้อมูลทีไ่ ด้จากการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์ผลโดยการใช้สถิตแิ บบง่าย
ค่าสถิตนิ ํามาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
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สถิ ติบรรยาย
- ค่าเฉลีย่ (บุญชม ศรีสะอาด. 2535: 120)

X
X = ∑
N
เมือ่

คือ ค่าเฉลีย่
คือ ผลรวมของคะแนนทัง้ หมด
คือ จํานวนข้อมูลทัง้ หมด

X
ΣX
N

- ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน (บุญชม ศรีสะอาด. 2535: 103)

เมือ่

S.D. =

N∑ X 2 − (∑ X )2
N(N − 1)

S.D.
ΣX2
(ΣX)2
N

ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ผลรวมของคะแนนยกกําลังสอง
กําลังสองของคะแนนผลรวม
จํานวนข้อมูลทัง้ หมด

คือ
คือ
คือ
คือ
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แผนผังการดําเนิ นการวิ จยั
(RESEARCH AND DEVELOPMENT DIAGRAM)

ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
- แรงจูงใจในการท่องเทีย่ ว
- ทุนวัฒนธรรมและทุนธรรมชาติจงั หวัดชัยนาท

การเพิม่ มูลค่าสินค้า
- บุคลิกภาพสินค้า
- จุดจับใจ
- องค์ประกอบการออกแบบ

แบบสอบถาม/วิเคราะห์ขอ้ มูล
กําหนดแนวคิดการออกแบบ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างงานวิจยั โดย
ผูเ้ ชีย่ วชาญ จํานวน 3 แนวทาง
ตรวจสอบ/ปรับปรุง และทําการคัดเลือก
โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ เหลือ 1 แนวทาง
นําแนวทางทีไ่ ด้รบั การประเมินมาพัฒนา
แบบร่างบรรจุภณ
ั ฑ์
สร้างบรรจุภณ
ั ฑ์ภณ
ั ฑ์ตน้ แบบ
ประเมินประสิทธิภาพต้นแบบ
เผยแพร่งานวิจยั

ภาพประกอบขัน้ ตอนการดําเนินการวิจยั

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การนําเสนองานวิจยั เรือ่ งการศึกษาและพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์แป รรูปส้มโอขาว
แตงกวาจังหวัดชัยนาท จากแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั นําเสนอผลการศึกษา และผล
การวิเคราะห์แบบสอบถาม และแบบประเมินจากผูเ้ ชีย่ วชาญ ในรูปแบบตารางประกอบคําอธิบาย
โดยแบ่งออกเป็ น 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เสนอผลการศึกษาข้อมูลปฐมภูม ิ ทุนทางวัฒนธรรมและทุนธรรมชาติทอ้ งถิน่
จังหวัดชัยนาท ตามทีส่ าํ นักงานคณะกรรม การพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้
กําหนดประเภทไว้
ส่วนที่ 2 เสนอผลการ ศึกษาหาทุนทางวัฒนธรรมและทุนธรรมชาติทอ้ งถิน่ จังหวัดชัยนาท
โดยแบ่งเป็ น 2 ตอนได้แก่
ตอนที่ 2.1 เสนอผลการศึกษาทุนทางวัฒนธรรมและทุนธรรมชาติทอ้ งถิน่ จังหวัด
ชัยนาทที่ โดยใช้แนวคิด แรงจูงใจ ของ John Swarbrooke ทีป่ รากฎ ในหนังสือเรือ่ ง Consumer
Behavior in Tourism.
ตอนที่ 2.2 เสนอการประยุกต์ดดั แปลง องค์ประกอบจากทุนทางวัฒนธรรมและทุน
ธรรมชาติทอ้ งถิน่ จังหวัดชัยนาทเพือ่ นํามาใช้ในการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
ส่วนที่ 3 เสนอผลการศึกษาลักษณะบุคลิกภาพตราสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปส้มโอขาว
แตงกวาจังหวัดชัยนาท โดยใช้แนวคิด Brand Personality Scale(BPS: The Big Five) ของ
Jennifer Aaker ทีป่ รากฏในหนังสือ A Butterworth-Heinemann.
ส่วนที่ 4 เสนอผลการศึกษาสร้างกรอบแนวคิด เพือ่ กําหนดทิศทาง ในการพัฒนาออกแบบ
บรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท โดย แนวคิด จุดจับใจของใช้ Aaker
and Myers. ทีป่ รากฏในหนังสือ Advertising Management.
ส่วนที่ 5 เสนอผลการศึกษาสร้างกรอบการออกแบบ เพือ่ ใช้เป็นโจทย์ในการพัฒนา
ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท โดยหาองค์ประกอบการ
ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ ได้แก่กลุ่มสี โดยใช้แนวคิดจากหนังสือ Pattern and Palette Sourcebook,
ภาพประกอบ, การนําเสนอภาพประกอบ และรูปทรง
ส่วนที่ 6 เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการประเมินผลรูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์แปร
รูปส้มโอขาวแตงกวา จํานวน 3 แนวทาง โดยใช้เกณฑ์การประเมินทีส่ อดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ โดยแบ่งเกณฑ์เป็ น 5 เกณฑ์ ได้แก่ เกณฑ์กระบวนการสร้างสรรค์ เกณฑ์การเพิม่ มูลค่า
ให้กบั สินค้า เกณฑ์ดา้ นความเหมาะสมกับทุนทางวัฒนธรรมท้องถิน่ เกณฑ์ดา้ นการออกแบบ เกณฑ์
ด้านกระบวนการผลิต
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ผลการวิ เคราะห์ ส่วนที่ 1
ผลการศึกษาทุนทางวัฒนธรรมและทุนธรรมชาติทอ้ งถิน่ จังหวัดชัยนาท ตามทีส่ าํ นักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้กําหนดประเภทไว้ พบว่า
ตาราง 1 สรุปผลการศึกษาทุนทางวัฒนธรรมและทุนธรรมชาติทอ้ งถิน่ จังหวัดชัยนาท
ทุนทางวัฒนธรรมและทุน
ธรรมชาติ ท้องถิ่ น
งานฝี มือและหัตถกรรม

จํานวนที่ปรากฎ
ปรากฏ 17 ทุน ได้แก่
หุน่ ฟางนก, ผลิตภัณฑ์เครือ่ งจักสาน, ผลิตภัณฑ์เสื่อกก,
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา, ทีน่ อนดักคะนน, ไม้กวาดดอกหญ้า,
ไม้จม้ิ ฟนั ,หาดท่าสาด, ไม้กา้ นธูป, ผ้าทอพืน้ เมืองเนินขาม, ผ้า
ั ้ นเผา, ผลิตภัณฑ์เครือ่ ง, เคลือบลาย
ทอกุดจอก, เครือ่ งปนดิ
ครามและเครือ่ งเบญจรงค์ แชมพูสมุนไพร, ผ้าทอมือผ้าจก, ผ้า
ลวดลายมัดหมี่

การท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม
ความหลากหลายทางชีวภาพ

ปรากฏ 27 ทุน ได้แก่
แม่น้ําเจ้าพระยา, แม่น้ําท่าจีน , แม่น้ําน้อย, บึงฉวาก, บึงละหาน
ใหญ่ , บึงละหาดบัว , บึงประจํารัง , เขาพลอง, เขาสรรพยา, เขา
สารพัดดี, บึงกระจับใหญ่ , สวนนกชัยนาท, พิพธิ ภัณฑ์พนั ธุป์ ลา
ลุม่ นํ้าเจ้าพระยา , วังมัจฉาปลา , งานมหกรรมหุน่ ฟา ง, งานวัน
ส้มโอชัยนาท , งานนมัสการรอยพระพุทธบาทจําลอง , งาน
นมัสการหลวงพ่อธรรมจักร , งานนมัสการหลวงพ่อโตวัดพิชยั
นาวาส, ภาษาห้วยกรด, ภาษาลาวคัง,่ นกยูง, นกเป็ ดแดง, นก
จาบเล็ก, ปลาราหู, ปลากระโห้, ปลาเบีย้ ว

การแพทย์แผนไทย

ไม่ปรากฏทุน

อาหารไทย

ปรากฏ 8 ทุน ได้แก่
ส้มโอขาวแตงกวา , ต้นมะตูม , ข้าวเจ้าพันธ์ชยั นาท 1, นํ้าตาล
โตนด, ปลาร้า, ข้าวซ้อมมือ, ข้าวหลาม, ขนมกง
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ตาราง 1 (ต่อ)
ทุนทางวัฒนธรรมและทุน
ธรรมชาติ ท้องถิ่ น
ศิ ลปะการแสดง

จํานวนที่ปรากฎ
ปรากฏ 2 ทุน ได้แก่
รําโทนหรือรํามะนา, เพลงเรือบก

ทัศนศิ ลป์

ปรากฏ 6 ทุน ได้แก่
หลวงพ่อธรรมจักร, หลวงพ่อเพชร, หลวงพ่อธรรมจักร, พระ
พุทธมหาศิลา, ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดปากคลองมะขามเฒ่า ,
ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดโพธาราม

ภาพยนตร์และวีดิทศั น์

ไม่ปรากฏทุน

การพิ มพ์

ไม่ปรากฏทุน

การกระจายเสียง

ไม่ปรากฏทุน

ดนตรี

ปรากฏ 1 ทุน ได้แก่
การประพันธ์เพลงทีเ่ กีย่ วกับความเก่งกล้าของบรรพบุรษุ วีรชน

การออกแบบ

ปรากฏ 2 ทุน ได้แก่
ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ประดับมุก, ทีน่ อนดักคะนน

แฟชัน่

ไม่ปรากฏทุน

สถาปัตยกรรม

ปรากฏ 7 ทุน ได้แก่
พระปรางค์ทรงยอดกลีบมะเฟือง, หอพระไตรปิฎกทรงไทย,
เจดียว์ ดั พระแก้ว, เจดียว์ ดั พระยาแพรก, เจดียว์ ดั โตนดหลาย,
เจดียว์ ดั พระบรมธาตุ, เขือ่ นเจ้าพระยา

การโฆษณา

ไม่ปรากฏทุน

ซอฟต์แวร์

ไม่ปรากฏทุน
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สรุปผลจากตาราง 1
จากตาราง 1 พบว่า ทุนทางวัฒนธรรมและทุนธรรมชาติทอ้ งถิน่ จังหวัดชัยนาท ตามที่
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้กําหนดประเภทไว้ คือ
การท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ มีจาํ นวนมากทีส่ ดุ ถึง 27 ทุน อันดับสอง
งานฝีมอื และหัตถกรรม มีจาํ นวน 17 ทุน อันดับสาม อาหารไทย มีจาํ นวน
8 ทุน อันดับสี่
สถาปตั ยกรรม มีจาํ นวน 7 ทุน อันดับห้า ทัศนศิลป์ มีจาํ นวน 6 ทุน อันดับหกศิลปะการแสดง , การ
ออกแบบ มีจาํ นวน 2 ทุนเท่ากัน และอันดับเจ็ด ดนตรี มีจาํ นวน 1 ทุน และทีไ่ ม่ปรากฏทุนมี
ภาพยนตร์และวีดทิ ศั น์, การพิมพ์, การกระจายเสียง, แฟชัน,่ การโฆษณา, ซอฟต์แวร์

ผลการวิ เคราะห์ ส่วนที่

ตอนที่ 2.1 ผลการ ศึกษา หาทุนทางวัฒนธรรมและทุนธรรมชาติ ท้องถิ่ นจังหวัด
ชัยนาทโดยใช้แนวคิ ดแรงจูงใจของ John Swarbrooke ที่ปรากฎในหนังสือเรือ่ ง Consumer
Behavior in Tourism เพื่อนํามาใช้ในการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
วิ ธีการนําผลตําตอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญมาใช้
ผูว้ จิ ยั นําผลคะแนนทีไ่ ด้จากการรวบรวมมาคํานวณเป็นอัตราส่วนร้อยละมาจัดลําดับ โดยใช้
เกณฑ์คะแนนร้อยละมากกว่า 80 คะแนนขึน้ ไปคัดเลือก

ผลการศึกษา
ผลคําตอบเพือ่ หาทุนวัฒนธรรมและทุนธรรมชาติทอ้ งถิน่ จังหวัดหวัดชัยนาททีเ่ หมาะสมกับ
แรงจูงใจในการท่องเทีย่ ว สรุปได้ดงั นี้
ตาราง 2 สรุปผลการศึกษาทุนทางวัฒนธรรมและทุนธรรมชาติทอ้ งถิน่ ทีเ่ หมาะสมกับแรงจูงใจ
การท่องเทีย่ วเพือ่ ใช้ในการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
แรงจูงใจการเดิ นทางท่องเที่ยว
ก. แรงจูงใจทางด้านสรีระหรือทาง
กายภาพ (Physical)

ข. แรงจูงใจทางด้านวัฒนธรรม (Cultural)

ทุนที่เหมาะสม
1. สวนนกชัยนาท
2. พิพธิ ภัณฑ์ พันธุป์ ลาลุม่ นํ้าเจ้าพระยา
3. เขือ่ นเจ้าพระยา
1. พระปรางค์กลีบมะเฟือง
2. ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดปากคลองมะขามเฒ่า
3. ผ้าจก ลายหลัก กลุ่มไทยเชือ้ สายลาวเวียง
4. เจดียว์ ดั โตนดหลาย
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ตาราง 2 (ต่อ)
แรงจูงใจการเดิ นทางท่องเที่ยว
ค. การท่องเทีย่ วเพือ่ ตอบสนองอารมณ์
ความรูส้ กึ บางอย่าง (Emotional)

ทุนที่เหมาะสม
ไม่เข้าเกณฑ์ทก่ี ําหนดไว้

ง. การท่องเทีย่ วเพื่อให้ได้มาเพื่อ
สถานภาพ (Status)

ไม่เข้าเกณฑ์ทก่ี ําหนดไว้

จ. แรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง
(Personal development)

1. สวนนกชัยนาท
2. พิพธิ ภัณฑ์ พันธุป์ ลาลุม่ นํ้าเจ้าพระยา

ฉ. แรงจูงใจส่วนบุคคล (Personal)

ไม่เข้าเกณฑ์ทก่ี ําหนดไว้

สรุปผลจากตาราง 2
จากตาราง 2 พบว่า ทุนทางวัฒนธรรมและทุนธรรมชาติทอ้ งถิน่ จังหวัดชัยนาททีโ่ ดยใช้
แนวคิดแรงจูงใจของ John Swarbrooke ทีป่ รากฎในหนังสือเรือ่ ง Consumer Behavior in Tourism.
ได้แก่ แรงจูงใจทางด้านสรีระหรือทางกายภาพ (Physical) เหมาะสมกับ ทุน สวนนกชัยนาท , ทุน
พิพธิ ภัณฑ์ พนั ธุป์ ลาลุม่ นํ้าเจ้าพระยา , ทุน เขือ่ นเจ้าพระยา แรงจูงใจทางด้านวัฒนธรรม (Cultural)
เหมาะสมกับ ทุนพระปรางค์กลีบมะเฟือง, ทุนภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดปากคลองมะขามเฒ่า , ทุนผ้า
จกลายหลัก กลุ่มไทยเชือ้ สายลาวเวียง , ทุน เจดียว์ ดั โตนดหลาย และแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง
(Personal development) เหมาะสมกับ ทุน สวนนกชัยนาท , ทุน พิพธิ ภัณฑ์พนั ธุป์ ลาลุ่มนํ้า
เจ้าพระยา
ตอนที่ 2.2 การวิ เคราะห์องค์ประกอบจากทุนทางวัฒนธรรมและทุนธรรมชาติ
ท้องถิ่ นจังหวัดชัยนาท
ก. ทุนการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ : พิ พิธภัณฑ์พนั ธุ์
ปลาลุ่มนํ้าเจ้าพระยา
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1. การวิ เคราะห์องค์ประกอบจากทุนทางวัฒนธรรมและทุนธรรมชาติ ท้องถิ่ นจังหวัด
ชัยนาท: พิ พิธภัณฑ์พนั ธุป์ ลาลุ่มนํ้าเจ้าพระยา
ส่วนประกอบอัตลักษณ์

บุคลิกภาพเด่นของส่วนประกอบอัตลักษณ์
สัญลักษณ์ : ใช้รปู ป นั ้ ปลานํ้าจืดมีเกล็ดคล้ายปลา
กัดมีหางพวงใหญ่อ่อนซ้อย สวยงาม ชูหวั ขึน้ คล้าย
กําลังพ่นนํ้า ลําตัวสีทองดึงดูดสายตานัดท่องเทีย่ ว
และเป็ นจุดนัดพบได้ด ี

2. การประยุกต์ดดั แปลงทุนวัฒนธรรม และสร้างความหลากหลาย เพื่อการใช้
ประโยชน์ เชิ งสร้างสรรค์ออกแบบต่อไป ด้วยวิ ธีการ 2 มิ ติ
ลายต้นแบบ

โครงสร้างลวดลาย

เรขศิลป์ 2 มิติ

ส่วนประกอบลายย่อยจากโครงสร้างลายเรขศิลป์ 2 มิติ
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3. การประยุกต์ดดั แปลง และสร้างความหลากหลายเชิ ง 2 มิ ติ (ด้วยวิ ธีการต่างๆ
อาทิ การบวก การลบ การประกอบ การลดทอน การซํา้ ฯลฯ ดังแสดงตัวอย่าง)
ส่วนประกอบลายอัตลักษณ์

ตัวอย่างการประยุกต์ดดั แปลงและสร้างความหลากหลายเชิง 2 มิติ
ก. ตัวอย่างการประยุกต์ดดั แปลงสร้างความหลากหลายเชิง 2 มิติ อาทิ จาก
วิธกี ารซํา้
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ข. ทุนการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ: สวนนกชัยนาท
1. การวิ เคราะห์องค์ประกอบจากทุนทางวัฒนธรรมและทุนธรรมชาติ ท้องถิ่นจังหวัด
ชัยนาท: สวนนกชัยนาท
ส่วนประกอบอัตลักษณ์

บุคลิกภาพเด่นของส่วนประกอบอัตลักษณ์
ั้
สัญลักษณ์ : ป้ายทางเข้าขนาดใหญ่ มีรปู ปนนก
นานาชิดขนาดใหญ่ ประดับป้าย แสดงถึงความ
หลากหลายของนกนานาพันธ์ และความใหญ่โตของ
พืน้ ทีส่ วนนก
บริบท : การแสดงนกทีห่ ลากหลายพันธุ์ และมีการ
ปล่อยให้นกบางส่วนเดินในพืน้ ทีโ่ ล่ง ทําให้
นักท่องเทีย่ วสามมารถสัมผัสนกนานาพันธุไ์ ด้อย่าง
ใกล้ชดิ

2. การประยุกต์ดดั แปลงทุนวัฒนธรรม และสร้างความหลากหลาย เพื่อการใช้
ประโยชน์ เชิ งสร้างสรรค์ออกแบบต่อไป ด้วยวิ ธีการ 2 มิ ติ
ลายต้นแบบ

โครงสร้างลวดลาย

เรขศิลป์ 2 มิติ

ส่วนประกอบลายย่อยจากโครงสร้างลายเรขศิลป์ 2 มิติ
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3. การประยุกต์ดดั แปลง และสร้างความหลากหลายเชิ ง 2 มิ ติ (ด้วยวิ ธีการต่างๆ
อาทิ การบวก การลบ การประกอบ การลดทอน การซํา้ ฯลฯ ดังแสดงตัวอย่าง)
ส่วนประกอบลายอัตลักษณ์

ตัวอย่างการประยุกต์ดดั แปลงและสร้างความหลากหลายเชิง 2 มิติ
ก. ตัวอย่างการประยุกต์ดดั แปลงสร้างความหลากหลายเชิง 2 มิติ อาทิ จาก
วิธกี ารซํา้
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ค. ทุนสถาปัตยกรรม: เจดียว์ ดั โตนดหลาย
1. การวิ เคราะห์องค์ประกอบจากทุนทางวัฒนธรรมและทุนธรรมชาติ
ท้องถิ่ นจังหวัดชัยนาท: เจดียว์ ดั โตนดหลาย
ส่วนประกอบอัตลักษณ์

บุคลิกภาพเด่นของส่วนประกอบอัตลักษณ์
รูปทรง: ทรงสูงย่อมุมคล้ายกับพระปรางค์ตงั ้ อยูบ่ น
ฐานซ้อนเรียงกันเป็นชัน้ พ้นจากฐานเป็นหน้า
กระดานฐานบังควํ่าบัวหงายรองรับแท่งสีเ่ หลีย่ มย่อ
มุมตรงกลาง ส่วนบนเป็นรูปกลมคล้ายระฆังกลม
ส่วนองค์ระฆังทําเป็นกระพุ่มกลุ่มมีลกั ษณะคล้าย
ดอกบัวหลวง ส่วนล่างรอบกระพุ่มมีรปู กลีบขนุน
ของปรางค์ประดับอยูด่ า้ นหน้าของเจดีย์

2. การประยุกต์ดดั แปลงทุนวัฒนธรรม และสร้างความหลากหลาย เพื่อการใช้
ประโยชน์ เชิ งสร้างสรรค์ออกแบบต่อไป ด้วยวิ ธีการ 2 มิ ติ
ลายต้นแบบ

โครงสร้างลวดลาย

เรขศิลป์ 2 มิติ

ส่วนประกอบลายย่อยจากโครงสร้างลายเรขศิลป์ 2 มิติ
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3. การประยุกต์ดดั แปลง และสร้างความหลากหลายเชิ ง 2 มิ ติ (ด้วยวิ ธีการต่างๆ
อาทิ การบวก การลบ การประกอบ การลดทอน การซํา้ ฯลฯ ดังแสดงตัวอย่าง)
ส่วนประกอบลายอัตลักษณ์

ตัวอย่างการประยุกต์ดดั แปลงและสร้างความหลากหลายเชิง 2 มิติ
ก. ตัวอย่างการประยุกต์ดดั แปลงสร้างความหลากหลายเชิง 2 มิติ อาทิ จาก
วิธกี ารซํา้
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ง. ทุนสถาปัตยกรรม: พระปรางค์กลีบมะเฟื อง
1. การวิ เคราะห์องค์ประกอบจากทุนทางวัฒนธรรมและทุนธรรมชาติ ท้องถิ่นจังหวัด
ชัยนาท: พระปรางค์กลีบมะเฟื อง
ส่วนประกอบอัตลักษณ์

บุคลิกภาพเด่นของส่วนประกอบอัตลักษณ์
รูปทรง : ลักษณธพระปรางค์มกี ลีบเหลีย่ มล้อมรอบ
ตัง คล้ายกับผลไม้มะเฟื่อง ตัวยอดพระปรางค์
รูปทรงระฆังควํา้ วางบนฐานสีเ่ หลีย่ มซ้อนทับ
ลดหลันกั
่ นไป

2. การประยุกต์ดดั แปลงทุนวัฒนธรรม และสร้างความหลากหลาย เพื่อการใช้
ประโยชน์ เชิ งสร้างสรรค์ออกแบบต่อไป ด้วยวิ ธีการ 2 มิ ติ
ลายต้นแบบ
โครงสร้างลวดลาย
เรขศิลป์ 2 มิติ

ส่วนประกอบลายย่อยจากโครงสร้างลายเรขศิลป์ 2 มิติ

83
3. การประยุกต์ดดั แปลง และสร้างความหลากหลายเชิ ง 2 มิ ติ (ด้วยวิ ธีการต่างๆ
อาทิ การบวก การลบ การประกอบ การลดทอน การซํา้ ฯลฯ ดังแสดงตัวอย่าง)
ส่วนประกอบลายอัตลักษณ์

ตัวอย่างการประยุกต์ดดั แปลงและสร้างความหลากหลายเชิง 2 มิติ
ก. ตัวอย่างการประยุกต์ดดั แปลงสร้างความหลากหลายเชิง 2 มิติ อาทิ จาก
วิธกี ารซํา้
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จ. ทุนทัศนศิ ลป์ : ภาพจิ ตรกรรมฝาผนัง วัดปากคลองมะขามเฒ่า
1. การวิ เคราะห์องค์ประกอบจากทุนทางวัฒนธรรมและทุนธรรมชาติ ท้องถิ่ นจังหวัด
ชัยนาท: ภาพจิ ตรกรรมฝาผนัง วัดปากคลองมะขามเฒ่า
ส่วนประกอบอัตลักษณ์

บุคลิกภาพเด่นของส่วนประกอบอัตลักษณ์
ลักกษณะ : ภาพจิตกรรมมีองค์ประกอบ
ลักษณะสองฝงั ่ ซ้าย-ขวามีน้ําหนักเท่ากัน
และมีองค์ประกอบทีพ่ ุ่งเข้าสู่จดุ ศูนย์กลาง

2. การประยุกต์ดดั แปลงทุนวัฒนธรรม และสร้างความหลากหลาย เพื่อการใช้
ประโยชน์ เชิ งสร้างสรรค์ออกแบบต่อไป ด้วยวิ ธีการ 2 มิ ติ
ลายต้นแบบ

โครงสร้างลวดลาย

เรขศิลป์ 2 มิติ

ส่วนประกอบลายย่อยจากโครงสร้างลายเรขศิลป์ 2 มิติ

86
3. การประยุกต์ดดั แปลง และสร้างความหลากหลายเชิ ง 2 มิ ติ (ด้วยวิ ธีการต่างๆ
อาทิ การบวก การลบ การประกอบ การลดทอน การซํา้ ฯลฯ ดังแสดงตัวอย่าง)
ส่วนประกอบลายอัตลักษณ์

ตัวอย่างการประยุกต์ดดั แปลงและสร้างความหลากหลายเชิง 2 มิติ
ก. ตัวอย่างการประยุกต์ดดั แปลงสร้างความหลากหลายเชิง 2 มิติ อาทิ จาก
วิธกี ารซํา้
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ฉ. ทุนงานฝี มือและหัตถกรรม: ผ้าจก ลายหลัก กลุ่มไทยเชื้อสายลาวเวียง
1. การวิ เคราะห์องค์ประกอบจากทุนทางวัฒนธรรมและทุนธรรมชาติ ท้องถิ่นจังหวัด
ชัยนาท: ผ้าจก ลายหลัก กลุ่มไทยเชื้อสายลาวเวียง
ส่วนประกอบอัตลักษณ์

บุคลิกภาพเด่นของส่วนประกอบอัตลักษณ์
ลักษณะ : มีลกั ษณะสมมาตรเสมอ โดยทีใ่ ช้ลาย
ย่อยขนาดเท่าๆ กันขนาบสองด้านของลายหลัก

2. การประยุกต์ดดั แปลงทุนวัฒนธรรม และสร้างความหลากหลาย เพื่อการใช้
ประโยชน์ เชิ งสร้างสรรค์ออกแบบต่อไป ด้วยวิ ธีการ 2 มิ ติ
ลายต้นแบบ
โครงสร้างลวดลาย
เรขศิลป์ 2 มิติ

ส่วนประกอบลายย่อยจากโครงสร้างลายเรขศิลป์ 2 มิติ
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3. การประยุกต์ดดั แปลง และสร้างความหลากหลายเชิ ง 2 มิ ติ (ด้วยวิ ธีการต่างๆ
อาทิ การบวก การลบ การประกอบ การลดทอน การซํา้ ฯลฯ ดังแสดงตัวอย่าง)
ส่วนประกอบลายอัตลักษณ์

ตัวอย่างการประยุกต์ดดั แปลงและสร้างความหลากหลายเชิง 2 มิติ
ก. ตัวอย่างการประยุกต์ดดั แปลงสร้างความหลากหลายเชิง 2 มิติ อาทิ จาก
วิธกี ารซํา้
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ผลการวิ เคราะห์ ขัน้ ตอนที่ 3
เสนอ ผลการศึกษา หาลักษณะ บุคลิกภาพตราสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปส้มโอขาวแตงกวา
จังหวัดชัยนาท
วิ ธีการนําผลตําตอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญมาใช้
ผูว้ จิ ยั นําผลคะแนนทีไ่ ด้จากการรวบรวมมาคํานวณเป็นอัตราส่วนร้อยละมาจัดลําดับโดยใช้
เกณฑ์คะแนนร้อยละมากกว่า 80 คะแนนขึน้ ไปในการคัดเลือก
ผลการศึกษา
ผลคําตอบเพื่อหา ลักษณะบุคลิกภาพตราสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปส้มโอขาวแตงกวาจังหวัด
ชัยนาท สรุปได้ดงั นี้
ตาราง 3 แสดงผลการสอบถามความคิดเห็นผูเ้ ชีย่ วชาญต่อ ลักษณะบุคลิกภาพตราสินค้าผลิตภัณฑ์
แปรรูปส้มโอ
ความหมายของบุคลิ กภาพตราสิ นค้า
1. ตามจริงไม่เพ้อฝนั (Down-to-Earth)
2. สมํ่าเสมอ (Honest)
3. ไม่ลอกเลียนคนอื่น (Wholesome)
4. น่ าใช้ (Cheerful)
5. ความกล้าบ้าบิน่ ท้าทาย (Daring)
6. สดใหม่ (Spirited)
7. มีเอกลักษณ์ (Imaginative)
8. ความทันสมัย (Up-to-date)
9. ความเชื่อถือได้ (Reliable)
10. ความฉลาดหลักแหลม (Intelligent)
11. ความเป็ นผูน้ ํา (Successful)
12. ชัน้ สูง (Upper Class)
13. ความน่ ารัก มีเสน่ ห(์ Charming)
14. การใช้ชวี ติ กลางแจ้ง (Outdoorsy)
15. ความแกร่ง ทรหด และบึกบึน (Tough)

คะแนน
(เต็ม 50)
41
27
27
32
21
36
23
23
32
23
27
18
33
41
23

ร้อยละ

ลําดับที่

82.00
54.00
54.00
64.00
42.00
72.00
46.00
46.00
64.00
46.00
54.00
36.00
66.00
82.00
46.00

1
5
5
4
7
2
6
6
4
6
5
8
3
1
6
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สรุปผลจากตาราง 3
การศึกษาลักษณะบุคลิกภาพตราสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท
โดยใช้แนวคิด Brand Personality Scale(BPS: The Big Five) ของ Jennifer Aaker ทีป่ รากฏใน
หนังสือ A Butterworth-Heinemann. เพื่อใช้ในการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์สม้ โอแปรรูป พบว่คา วามหมาย
ของบุคลิกภาพตราสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปส้ม ได้แก่เหมาะสมกับบุคลิกภาพ ตามจริงไม่เพ้อฝนั
(Down-to-Earth) คิดร้อยละ 82 และบุคลิกภาพการใช้ชวี ติ กลางแจ้ง (Outdoorsy) คิดเป็นร้อยละ 82

ผลการวิ เคราะห์ ขัน้ ตอนที่ 4
เสนอผลการศึกษาจุดจับใจทีใ่ ช้ในงานโฆษณาทีเ่ หมาะสมกับลักษณะบุคลิกภาพสินค้าส้มโอ
แปรรูจงั หวัดชัยนาท
วิ ธีการนําผลตําตอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญมาใช้
ผูว้ จิ ยั นําผลคะแนนทีไ่ ด้จากการรวบรวมมาคํานวณเป็นอัตราส่วนร้อยละมาจัดลําดับโดยใช้
เกณฑ์คะแนนร้อยละมากกว่า 80 คะแนนขึน้ ไป เพือ่ คัดเลือก
ผลการศึกษา
ผลคําตอบเพื่อ หาจุดจับใจทีใ่ ช้ในงานโฆษณาทีเ่ หมาะสมกับลักษณะบุคลิกภาพสินค้าส้มโอ
แปรรูจงั หวัดชัยนาท สรุปได้ดงั นี้
ตาราง 4 สรุปผลการศึกษาจุดจับใจทีใ่ ช้ในงานโฆษณาต่อบุคลิกภาพสินค้าส้มโอแปรรูป เพือ่ ใช้ใน
การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปส้มโอขาวแตงกว่าจังหวัดชัยนาท
บุคลิ กภาพสิ นค้าส้มโอแปรรูป
ก. ตามจริงไม่เพ้อฝนั (Down-toEarth)

จุดจับใจในงานโฆษณาที่เหมาะสม
1. จุดจับใจด้านความเป็นตัวเอง (Ego Appeal)
2. จุดจับใจด้านความอบอุ่น (Warmth Appeal)

ข. การใช้ชวี ติ กลางแจ้ง
(Outdoorsy)

1. จุดจับใจด้านความเป็นตัวเอง (Ego Appeal)
2. จุดจับใจด้านอารมณ์ขนั (Humor Appeal)
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สรุปผลจากตาราง 4
การศึกษาสร้างกรอบแนวคิด เพือ่ กําหนดทิศทาง ในการพัฒนาออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
ผลิตภัณฑ์แปรรูปส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท โดย แนวคิด จุดจับใจของใช้ Aaker and Myers.
ทีป่ รากฏในหนังสือ Advertising Management. พบว่าบุคลิกภาพตามจริงไม่เพ้อฝนั (Down-to-Earth)
เหมาะสมกับ จุดจับใจด้านความเป็ นตัวเอง (Ego Appeal) และ จุดจับใจด้านความอบอุ่น (Warmth
Appeal) บุคลิกภาพ การใช้ชวี ติ กลางแจ้ง (Outdoorsy) เหมาะสมกับ จุดจับใจด้านความเป็นตัวเอง
(Ego Appeal) และจุดจับใจด้านอารมณ์ขนั (Humor Appeal)

ผลการวิ เคราะห์ ขัน้ ตอนที่ 5
ผลการศึกษาหาองค์ประกอบในการออกแบบทีเ่ หมาะสมกับจุดจับใจทีใ่ ช้ในงานโฆษณา
วิ ธีการนําผลตําตอบของผูเ้ ชี่ยวชาญมาใช้
ผูว้ จิ ยั ได้นําผลการศึกษาจุดจับใจในแบบสอบถามชุดที่ 2 มาศึกษาเพือ่ หาองค์ประกอบการ
ออกแบบทีเ่ หมาะสมสําหรับจุดจับแต่ละตัว โดยนําผลคะแนนทีไ่ ด้จากการรวบรวม มาคํานวณเป็ น
อัตราส่วนร้อยละมาจัดลําดับ จากนัน้ เลือกคําตอบ 2 รายการ ทีม่ คี ะแนนสูงสุดมาใช้เป็นแนวทางใน
การออกแบบ
ผลการศึกษา
ผลการศึกษาแบ่งเป็ นเรือ่ งๆ ตามจุดจับใจแต่ละตัว ได้แก่
1. จุดจับใจด้านความเป็ นตัวเอง (Ego Appeal)
ก. กลุ่มสีท่ีเหมาะสม กับ จุดจับใจด้านความเป็ นตัวเอง (Ego Appeal)
ตาราง 5 แสดงผลการสอบถามความคิดเห็นผูเ้ ชีย่ วชาญเรือ่ งกลุ่มสี
กลุ่มสี (Color Palette)
กลุ่มสีแฟชัน่ (Fashion)
กลุ่มสีป๊อป (Pop)
กลุ่มสีเดคโค (Deco)
กลุม่ สีเอเชีย่ น (Asian)
กลุม่ สีเนเชอรัล (Natural)
กลุม่ สีอนิ ดัสเทรียล (Industrial)

จํานวน
ที่ถกู เลือก
3
1
0
0
0
0

คิ ดเป็ นร้อยละ

ลําดับที่

75.00
25.00
0
0
0
0

1
2
-
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สรุปการใช้กลุ่มสีท่ีได้รบั เลือก ได้แก่
1. กลุ่มสีแฟชัน่ (Fashion)

2. กลุ่มสีป๊อป (Pop)

ภาพประกอบ 74 กลุ่มสีป๊อป

ภาพประกอบ 73 กลุ่มสีแฟชัน่
ทีม่ า: Pattern and Palette Sourcebook. (2005).

ข. ภาพประกอบที่เหมาะสม กับ จุดจับใจด้านความเป็ นตัวเอง (Ego Appeal) สรุปดังนี้
ตาราง 6 แสดงผลการสอบถามความคิดเห็นผูเ้ ชีย่ วชาญเรือ่ งภาพประกอบ
ภาพประกอบ
ภาพประกอบลายเส้น (Drawing Illustration)
ภาพประกอบจากภาพถ่าย (Photograph Illustration)
ภาพประกอบจากคอมพิวเตอร์ (Computer Graphic Illustration)

จํานวน
ที่ถกู เลือก
2
0
2

คิ ดเป็ น
ร้อยละ
50.00
0
50.00

ลําดับที่

สรุปการใช้ภาพประกอบที่ได้รบั เลือก ได้แก่
1. ภาพประกอบลายเส้น (Drawing Illustration)

ภาพประกอบ 75 ภาพประกอบลายเส้น

ภาพประกอบ 76 ภาพประกอบลายเส้น

ทีม่ า: http://goo.gl/ttjQN และ http://goo.gl/YnB6T

1
1
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2. ภาพประกอบจากคอมพิวเตอร์ (Computer Graphic Illustration)

ภาพประกอบ 77 ภาพประกอบจากคอมพิวเตอร์
ทีม่ า: http://goo.gl/12zxg และ http://goo.gl/EfZhX
ค. การนําเสนอภาพประกอบที่เหมาะสม กับ จุดจับใจด้านความเป็ นตัวเอง (Ego Appeal)
สรุปดังนี้
ตาราง 7 แสดงผลการสอบถามความคิดเห็นผูเ้ ชีย่ วชาญเรือ่ งการนําเสนอภาพประกอบ
ภาพประกอบ
การนําเสนอภาพสินค้าเป็ นตัวเอก
การนําเสนอภาพโดยใช้ตวั การ์ตนู มาสคอตนําเสนอสินค้า
นําเสนอภาพประกอบทีเ่ สริมสร้างจินตนาการ
การนําเสนอภาพสินค้าขณะทีถ่ กู ใช้หรือเล่นอยู่
นําเสนอภาพสินค้าทีโ่ ยงความสัมพันธ์
ระหว่างสินค้ากับบุคคลทีม่ ชี ่อื เสียง
การนําเสนอโดยเน้นชือ่ สินค้าตราสินค้าเครือ่ งหมายการค้า
การนําเสนอภาพโดยใช้ลวดลายตกแต่งการใช้ภาพศิลป์หรือ
รูปทรงทีเ่ ป็ นนามธรรม (Abstract Design)

จํานวน
ที่ถกู เลือก
1
0
0
0
0
0
3

คิ ดเป็ นร้อยละ

ลําดับที่

25.0
0
0
0
0

2
-

0
75.00

1
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สรุปการใช้การนําเสนอภาพประกอบที่ได้รบั เลือก ได้แก่
1. การนําเสนอภาพโดยใช้ลวดลายตกแต่งการใช้ภาพศิลป์หรือรูปทรงทีเ่ ป็นนามธรรม
(Abstract Design)

ภาพประกอบ 78 การนําเสนอภาพโดยใช้ลวดลายตกแต่งการใช้ภาพศิลป์
ทีม่ า: http://goo.gl/6VPdi
2. การนําเสนอภาพโดยใช้ตวั การ์ตนู มาสคอตนําเสนอสินค้า

ภาพประกอบ 79 การนําเสนอภาพโดยใช้ตวั การ์ตนู มาสคอตนําเสนอสินค้า
ทีม่ า: http://goo.gl/TyKwk และ http://goo.gl/m4YHa
ง. รูปทรงที่เหมาะสม กับ จุดจับใจด้านความเป็ นตัวเอง (Ego Appeal)
ตาราง 8 แสดงผลการสอบถามความคิดเห็นผูเ้ ชีย่ วชาญเรือ่ งหารูปทรง
ภาพประกอบ
รูปทรงเรขาคณิต (Geometric)
รูปทรงธรรมชาติ (Organic)
รูปทรงทีม่ ดี า้ นเป็ นเส้นตรง (Rectilinear)
รูปทรงทีผ่ ดิ ปกติ (Irregular)
รูปทรงอิสระ (Hand-Draw)
รูปทรงจากอุบตั เิ หตุ (Accidental)

จํานวน
ที่ถกู เลือก
0
0
0
0
4
0

คิ ดเป็ นร้อยละ

ลําดับที่

0
0
0
0
100.00
0

1
-
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สรุปการใช้หารูปทรงที่ได้รบั เลือก ได้แก่
1. รูปทรงอิสระ (Hand-Draw)

ภาพประกอบ 80 รูปทรงอิสระ
2. จุดจับใจด้านความอบอุ่น (Warmth Appeal)
ก. กลุ่มสีท่ีเหมาะสม กับ จุดจับใจด้านความอบอุ่น (Warmth Appeal)
ตาราง 9 แสดงผลการสอบถามความคิดเห็นผูเ้ ชีย่ วชาญเรือ่ งกลุ่มสี
กลุ่มสี (Color Palette)
กลุ่มสีแฟชัน่ (Fashion)
กลุ่มสีป๊อป (Pop)
กลุ่มสีเดคโค (Deco)
กลุม่ สีเอเชีย่ น (Asian)
กลุม่ สีเนเชอรัล (Natural)
กลุม่ สีอนิ ดัสเทรียล (Industrial)

สรุปการใช้กลุ่มสีท่ีได้รบั เลือก ได้แก่
- กลุ่มสีเอเชีย่ น (Asian)

ภาพประกอบ 81 กลุ่มสีเอเชีย่ น

จํานวน
ที่ถกู เลือก
0
0
0
3
1
0

คิ ดเป็ นร้อยละ

ลําดับที่

0
0
0
75.00
25.00
0

1
2
-

- กลุ่มสีเนเชอรัล (Natural)

ภาพประกอบ 82 กลุ่มสีเนเชอรัล

ทีม่ า: Pattern and Palette Sourcebook (2005)
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ข. ภาพประกอบสีท่ีเหมาะสม กับ จุดจับใจด้านความอบอุ่น (Warmth Appeal)
ตาราง 10 แสดงผลการสอบถามความคิดเห็นผูเ้ ชีย่ วชาญเรือ่ งภาพประกอบ
ภาพประกอบ
ภาพประกอบลายเส้น (Drawing Illustration)
ภาพประกอบจากภาพถ่าย (Photograph Illustration)
ภาพประกอบจากคอมพิวเตอร์ (Computer Graphic Illustration)

จํานวน
ที่ถกู เลือก
2
2
0

สรุปการใช้ภาพประกอบที่ได้รบั เลือก ได้แก่
1. ภาพประกอบลายเส้น (Drawing Illustration)

ภาพประกอบ 83 ภาพประกอบลายเส้น
ทีม่ า: http://goo.gl/12zxg และ http://goo.gl/EfZhX
2. ภาพประกอบจากภาพถ่าย (Photograph Illustration)

ภาพประกอบ 84 ภาพประกอบจากภาพถ่าย
ทีม่ า: http://goo.gl/pwcz9 และ http://goo.gl/Pt65S

คิ ดเป็ น
ร้อยละ
50.00
50.00
0

ลําดับที่
1
1
-
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ค. การนําเสนอภาพประกอบสีท่ีเหมาะสม กับ จุดจับใจด้านความอบอุ่น (Warmth Appeal)
ตาราง 11 แสดงผลการสอบถามความคิดเห็นผูเ้ ชีย่ วชาญเรือ่ งการนําเสนอภาพประกอบ
ภาพประกอบ
การนําเสนอภาพสินค้าเป็ นตัวเอก
การนําเสนอภาพโดยใช้ตวั การ์ตนู มาสคอตนําเสนอสินค้า
นําเสนอภาพประกอบทีเ่ สริมสร้างจินตนาการ
การนําเสนอภาพสินค้าขณะทีถ่ กู ใช้หรือเล่นอยู่
นําเสนอภาพสินค้าทีโ่ ยงความสัมพันธ์
ระหว่างสินค้ากับบุคคลทีม่ ชี ่อื เสียง
การนําเสนอโดยเน้นชือ่ สินค้าตราสินค้าเครือ่ งหมาย
การค้า
การนําเสนอภาพโดยใช้ลวดลายตกแต่งการใช้ภาพศิลป์

จํานวน
ที่ถกู เลือก
0
2
0
2
0

คิ ดเป็ นร้อยละ

ลําดับที่

0
50.00
0
50.00
0

1
1
-

0

0

-

0

0

-

หรือรูปทรงทีเ่ ป็ นนามธรรม (Abstract Design)

สรุปการใช้การนําเสนอภาพประกอบที่ได้รบั เลือก ได้แก่
1. การนําเสนอภาพสินค้าขณะทีถ่ กู ใช้หรือเล่นอยู่

ภาพประกอบ 85 การนําเสนอภาพสินค้าขณะทีถ่ กู ใช้หรือเล่นอยู่
ทีม่ า: http://goo.gl/aJ1eI
2. การนําเสนอภาพโดยใช้ตวั การ์ตนู มาสคอตนําเสนอสินค้า

ภาพประกอบ 86 การนําเสนอภาพโดยใช้ตวั การ์ตนู มาสคอตนําเสนอสินค้า
ทีม่ า: http://goo.gl/TyKwk และ http://goo.gl/m4YHa
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ง. รูปทรงที่เหมาะสม กับ จุดจับใจด้านความอบอุ่น (Warmth Appeal)
ตาราง 12 แสดงผลการสอบถามความคิดเห็นผูเ้ ชีย่ วชาญเรือ่ งหารูปทรง
ภาพประกอบ
รูปทรงเรขาคณิต (Geometric)
รูปทรงธรรมชาติ (Organic)
รูปทรงทีม่ ดี า้ นเป็ นเส้นตรง (Rectilinear)
รูปทรงทีผ่ ดิ ปกติ (Irregular)
รูปทรงอิสระ (Hand-Draw)
รูปทรงจากอุบตั เิ หตุ (Accidental)

จํานวน
ที่ถกู เลือก
0
3
0
0
1
0

สรุปการใช้หารูปทรงที่ได้รบั เลือก ได้แก่
1. รูปทรงธรรมชาติ (Organic)

คิ ดเป็ นร้อยละ

ลําดับที่

0
75.00
0
0
25
0

1
2
-

2. รูปทรงอิสระ (Hand-Draw)

ภาพประกอบ 87 รูปทรงธรรมชาติ

ภาพประกอบ 88 รูปทรงอิสระ

3. จุดจับใจด้านอารมณ์ ขนั (Humor Appeal)
ก. กลุ่มสีท่ีเหมาะสม กับ จุดจับใจด้านอารมณ์ขนั (Humor Appeal)
ตาราง 13 แสดงผลการสอบถามความคิดเห็นผูเ้ ชีย่ วชาญเรือ่ งกลุ่มสี
กลุ่มสี (Color Palette)
กลุ่มสีแฟชัน่ (Fashion)
กลุ่มสีป๊อป (Pop)
กลุ่มสีเดคโค (Deco)
กลุม่ สีเอเชีย่ น (Asian)
กลุม่ สีเนเชอรัล (Natural)
กลุม่ สีอนิ ดัสเทรียล (Industrial)

จํานวน
ที่ถกู เลือก
1
3
0
0
4
0

คิ ดเป็ นร้อยละ

ลําดับที่

25.00
75.00
0
0
0
0

2
1
-
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สรุปการใช้กลุ่มสีท่ีได้รบั เลือก ได้แก่
- กลุ่มสีป๊อป (Pop)

ภาพประกอบ 89 กลุ่มสีป๊อป

- กลุ่มสีแฟชัน่ (Fashion)

ภาพประกอบ 90 กลุ่มสีแฟชัน่

ทีม่ า: Pattern and Palette Sourcebook (2005)
ข. ภาพประกอบสีท่ีเหมาะสม กับ จุดจับใจด้านอารมณ์ขนั (Humor Appeal)
ตาราง 14 แสดงผลการสอบถามความคิดเห็นผูเ้ ชีย่ วชาญเรือ่ งภาพประกอบ
ภาพประกอบ
ภาพประกอบลายเส้น (Drawing Illustration)
ภาพประกอบจากภาพถ่าย (Photograph Illustration)
ภาพประกอบจากคอมพิวเตอร์ (Computer Graphic Illustration)

จํานวน
ที่ถกู เลือก
4
0
0

สรุปการใช้ภาพประกอบที่ได้รบั เลือก ได้แก่
1. ภาพประกอบลายเส้น (Drawing Illustration)

ภาพประกอบ 91 ภาพประกอบลายเส้น
ทีม่ า: http://goo.gl/ttjQN และ http://goo.gl/YnB6T

คิ ดเป็ น
ร้อยละ
100.00
0
0

ลําดับที่
1
-
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ค. การนําเสนอภาพประกอบสีท่ีเหมาะสม กับ จุดจับใจด้านอารมณ์ขนั (Humor Appeal)
ตาราง 15 แสดงผลการสอบถามความคิดเห็นผูเ้ ชีย่ วชาญเรือ่ งการนําเสนอภาพประกอบ
ภาพประกอบ
การนําเสนอภาพสินค้าเป็ นตัวเอก
การนําเสนอภาพโดยใช้ตวั การ์ตนู มาสคอตนําเสนอ
สินค้า
นําเสนอภาพประกอบทีเ่ สริมสร้างจินตนาการ
การนําเสนอภาพสินค้าขณะทีถ่ กู ใช้หรือเล่นอยู่
นําเสนอภาพสินค้าทีโ่ ยงความสัมพันธ์
ระหว่างสินค้ากับบุคคลทีม่ ชี ่อื เสียง
การนําเสนอโดยเน้นชือ่ สินค้าตราสินค้าเครือ่ งหมาย
การค้า
การนําเสนอภาพโดยใช้ลวดลายตกแต่งการใช้ภาพ
ศิลป์หรือรูปทรงทีเ่ ป็ นนามธรรม (Abstract Design)

จํานวน
ที่ถกู เลือก
0
4

คิ ดเป็ นร้อยละ

ลําดับที่

0
100.00

1

0
0
0

0
0
0

-

0

0

-

0

0

-

สรุปการใช้การนําเสนอภาพประกอบที่ได้รบั เลือก ได้แก่
1. การนําเสนอภาพโดยใช้ตวั การ์ตนู มาสคอตนําเสนอสินค้า

ภาพประกอบ 92 การนําเสนอภาพโดยใช้ตวั การ์ตนู มาสคอตนําเสนอสินค้า
ทีม่ า: http://goo.gl/TyKwk และ http://goo.gl/m4YHa
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ง. รูปทรงที่เหมาะสม กับ จุดจับใจด้านอารมณ์ขนั (Humor Appeal)
ตาราง 16 แสดงผลการสอบถามความคิดเห็นผูเ้ ชีย่ วชาญเรือ่ งหารูปทรง
ภาพประกอบ
รูปทรงเรขาคณิต (Geometric)
รูปทรงธรรมชาติ (Organic)
รูปทรงทีม่ ดี า้ นเป็ นเส้นตรง (Rectilinear)
รูปทรงทีผ่ ดิ ปกติ (Irregular)
รูปทรงอิสระ (Hand-Draw)
รูปทรงจากอุบตั เิ หตุ (Accidental)

จํานวน
ที่ถกู เลือก
0
0
1
3
0
0

คิ ดเป็ นร้อยละ

ลําดับที่

0
0
25.00
75.00
0
0

2
1
-

สรุปการใช้หารูปทรงที่ได้รบั เลือก ได้แก่
1. รูปทรงทีผ่ ดิ ปกติ (Irregular)

ภาพประกอบ 93 รูปทรงทีผ่ ดิ ปกติ
2. รูปทรงทีม่ ดี า้ นเป็ นเส้นตรง (Rectilinear)

ภาพประกอบ 94 รูปทรงทีม่ ดี า้ นเป็นเส้นตรง

ผลการวิ เคาระห์ ส่วนที่ 6
การประเมินรูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์สนิ ค้าแปรรูปส้มโอขาวแตงกวา จังหวัดชัยนาท
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เกณฑ์การประเมินบรรจุภณ
ั ฑ์
ผูว้ จิ ยั ได้กําหนด เกณฑ์การประเมิน บรรจุภณ
ั ฑ์ ให้ สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ เพือ่ ให้ได้คาํ ตอบทีก่ าํ หนดไว้ในจุดมุง่ หมายงานวิจยั โดยแบ่งเกณฑ์เป็ น 5 เกณฑ์ ได้แก่
เกณฑ์กระบวนการสร้างสรรค์ เกณฑ์การเพิม่ มูลค่าให้กบั สินค้า เกณฑ์ดา้ นความเหมาะสมกับทุน
ทางวัฒนธรรมท้องถิน่ เกณฑ์ดา้ นการออกแบบ เกณฑ์ดา้ นกระบวนการผลิต
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลจากการประเมินแบบร่าง
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการประเมินรูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ สินค้า แปรรูปส้มโอขาวแตงกวา
จังหวัดชัยนาท ครัง้ ที่ 1 จํานวน 3 แนวทาง ดังนี้
แนวทางการพัฒนาแบบที่ 1
ทุนวัฒนธรรมและทุนธรรมชาติ ท่ีใช้ในการนําเสนอ
เลือกทุนธรรมชาติและทุนวัฒนธรรรม สวนนกชัยนาท
บุคลิ ภาพที่ใช้ในการนําเสนอ
เลือกบุคลิกภาพ การใช้ชวี ติ กลางแจ้ง
จุดจับใจที่ใช้ในการนําเสนอ
เลือกการนําเสนอแบบ จุดจับใจด้านอารมณ์ขนั
องค์ประกอบการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
เลือกองค์ประกอบ สีเลือกกลุ่มสีป๊อป ภาพประกอบเลือกภาพประกอบจากคอมพิวเตอร์
การนําเสนอภาพเลือกการนําเสนอภาพโดยใช้ตวั การ์ตนู มาสคอตนําเสนอสินค้า รูปทรงเลือกรูปทรง
ทีม่ ดี า้ นเป็ นเส้นตรง
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ภาพประกอบ 95 การพัฒนาแบบที่ 1
ตาราง 17 แสดงผลการประเมินจากแบบประเมินบรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์สม้ โอแปรรูป แบบที่ 1
รายละเอียด
1. เกณฑ์กระบวนการสร้างสรรค์
1.1 กราฟิกมีความสวยงามโดยรวม
1.2 สามารถดึงดูดความสนใจได้ด ี
1.3 สร้างความจดจําได้งา่ ย
2. เกณฑ์การเพิ่ มมูลค่าให้กบั สิ นค้า
2.1 การออกแบบ มีสว่ นช่วยในการตัดสินใจซือ้
2.2 บรรจุภณ
ั ฑ์สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั สินค้า
2.3 สร้างบุคลิกให้ความรูส้ กึ แตกต่างจากของเดิม

x

S.D

ความเหมาะสม

3.5 0.57
4
0
3.5 0.57

มาก
มาก
มาก

3.25 0.5
3.5 0.57
3.25 0.5

ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

106
ตาราง 17 (ต่อ)
รายละเอียด
3. เกณฑ์ด้านความเหมาะสมกับทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่น
3.1 เหมาะสําหรับเป็ นของทีร่ ะลึกจังหวัดชัยนาท
3.2 บรรจุภณ
ั ฑ์แสดงวัฒนธรรมท้องถิน่ จังหวัดชัยนาท
3.3 บรรจุภณ
ั ฑ์มเี อกลักษณ์เหมาะสมกับสินค้า
4. เกณฑ์ด้านการออกแบบ
4.1 บรรจุภณ
ั ฑ์สามารถปกป้องสินค้าได้ด ี
4.2 บรรจุภณ
ั ฑ์มคี วามคงทนระหว่างการขนส่ง
4.3 บรรจุภณ
ั ฑ์สะดวกต่อการใช้งาน
5. เกณฑ์ด้านกระบวนการผลิ ต
5.1 ความเป็ นไปได้ในการในการผลิตในปจั จุบนั
5.2 วัสดุทใ่ี ช้สามารถปกป้องผลิตภัณฑ์ได้
5.3 วัสดุทใ่ี ช้มรี าคาทีเ่ หมาะสม

x

S.D ความเหมาะสม

3.5 0.57
3.25 0.5
3.5 0.5

มาก
ปานกลาง
มาก

3.5 0.57
3.25 0.5
3.25 0.5

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

3.75 0.5
4 0.5
4 0.5

มาก
มาก
มาก

จากตาราง 17 พบว่า ผลวิเคราะห์ปะสิทธิภาพจากการประเมินครัง้ ที่ 1 ในรูปแบบที่ 1
เกณฑ์กระบวนการสร้างสรรค์พบว่า ด้านกราฟิกมีความสวยงามโดยรวม มีคา่ เฉลีย่ 3.5 คะแนนอยู่
ในเกณฑ์ดมี าก ด้านสามารถดึงดูดความสนใจได้ด ี มีคา่ เฉลีย่ 4 คะแนนอยูใ่ นเกณฑ์ดมี าก ด้านสร้าง
ความจดจําได้งา่ ย มีคา่ เฉลีย่ 3.5 คะแนนอยูใ่ นเกณฑ์ดมี าก
เกณฑ์การเพิม่ มูลค่าให้กบั สินค้า ด้านการออกแบบ มีสว่ นช่วยในการตัดสินใจซือ้ มี
ค่าเฉลีย่ 3.25 คะแนนอยูใ่ นเกณฑ์ปานกลาง ด้านบรรจุภณ
ั ฑ์สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั สินค้า มีคา่ เฉลีย่
3.5 คะแนนอยูใ่ นเกณฑ์ด ี มาก ด้านสร้างบุคลิกให้ความรูส้ กึ แตกต่างจากของเดิม มีคา่ เฉลีย่ 3.25
คะแนนอยูใ่ นเกณฑ์ปานกลาง
เกณฑ์ดา้ นความเหมาะสมกับทุนทางวัฒนธรรมท้องถิน่ ด้านเหมาะสําหรับเป็นของทีร่ ะลึก
จังหวัดชัยนาท มีคา่ เฉลีย่ 3.5 คะแนนอยูใ่ นเกณฑ์ดมี าก ด้านบรรจุภณ
ั ฑ์แสดงวัฒนธรรมท้องถิน่
จังหวัดชัยนาท มีคา่ เฉลีย่ 3.25 คะแนนอยูใ่ นเกณฑ์ปานกลาง ด้านบรรจุภณ
ั ฑ์มเี อกลักษณ์เหมาะสม
กับสินค้า มีคา่ เฉลีย่ 3.5 คะแนนอยูใ่ นเกณฑ์ดมี าก
เกณฑ์ดา้ นการออกแบบ ด้านบรรจุภณ
ั ฑ์สามารถปกป้องสินค้าได้ด ี มีคา่ เฉลีย่ 3.5 คะแนน
อยูใ่ นเกณฑ์ดมี าก ด้านบรรจุภณ
ั ฑ์มคี วามคงทนระห ว่างการขนส่ง มีคา่ เฉลีย่ 3.25 คะแนนอยูใ่ น
เกณฑ์ปานกลาง ด้านบรรจุภณ
ั ฑ์สะดวกต่อการใช้งาน มีคา่ เฉลีย่
3.25 คะแนนอยูใ่ นเกณฑ์
ปานกลาง
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เกณฑ์ดา้ นกระบวนการผลิต ด้านความเป็นไปได้ในการในการผลิตในปจั จุบนั ค่าเฉลีย่
3.75 คะแนนอยูใ่ นเกณฑ์ดมี าก ด้านวัสดุทใ่ี ช้สามารถปกป้องผลิตภัณฑ์ได้ มีคา่ เฉลีย่ 4 คะแนนอยู่
ในเกณฑ์ดมี าก ด้านวัสดุทใ่ี ช้มรี าคาทีเ่ หมาะสม มีคา่ เฉลีย่ 4 คะแนนอยูใ่ นเกณฑ์ดมี าก
แนวทางการพัฒนาแบบที่ 2
ทุนวัฒนธรรมและทุนธรรมชาติ ท่ีใช้ในการนําเสนอ
ทุนวัฒนธรรมและทุนธรรมชาติเลือกพระปรางค์กลีบมะเฟือง
บุคลิ ภาพที่ใช้ในการนําเสนอ
บุคลิกภาพเลือกตามจริงไม่เพ้อฝนั
จุดจับใจที่ใช้ในการนําเสนอ
เลือกการนําเสนอแบบ จุดจับใจด้านความอบอุ่น
องค์ประกอบการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
องค์ประกอบการออกแบบ สีเลือกกลุ่มสีเอเชีย่ น ภาพประกอบเลือกภาพประกอบลายเส้น
การนําเสนอภาพประกอบเลือกการนําเสนอภาพโดยใช้ตวั การ์ตนู มาสคอตนําเสนอสินค้า รูปทรง
เลือกรูปทรงอิสระ

ภาพประกอบ 96 การพัฒนาแบบที่ 2
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ตาราง 18 แสดงผลการประเมินจากแบบประเมินบรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์สม้ โอแปรรูป แบบที่ 2
รายละเอียด
1. เกณฑ์กระบวนการสร้างสรรค์
1.1 กราฟิกมีความสวยงามโดยรวม
1.2 สามารถดึงดูดความสนใจได้ด ี
1.3 สร้างความจดจําได้งา่ ย
2. เกณฑ์การเพิ่ มมูลค่าให้กบั สิ นค้า
2.1 การออกแบบ มีสว่ นช่วยในการตัดสินใจซือ้
2.2 บรรจุภณ
ั ฑ์สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั สินค้า
2.3 สร้างบุคลิกให้ความรูส้ กึ แตกต่างจากของเดิม
3. เกณฑ์ด้านความเหมาะสมกับทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่น
3.1 เหมาะสําหรับเป็ นของทีร่ ะลึกจังหวัดชัยนาท
3.2 บรรจุภณ
ั ฑ์แสดงวัฒนธรรมท้องถิน่ จังหวัดชัยนาท
3.3 บรรจุภณ
ั ฑ์มเี อกลักษณ์เหมาะสมกับสินค้า
4. เกณฑ์ด้านการออกแบบ
4.1 บรรจุภณ
ั ฑ์สามารถปกป้องสินค้าได้ด ี
4.2 บรรจุภณ
ั ฑ์มคี วามคงทนระหว่างการขนส่ง
4.3 บรรจุภณ
ั ฑ์สะดวกต่อการใช้งาน
5. เกณฑ์ด้านกระบวนการผลิ ต
5.1 ความเป็ นไปได้ในการในการผลิตในปจั จุบนั
5.2 วัสดุทใ่ี ช้สามารถปกป้องผลิตภัณฑ์ได้
5.3 วัสดุทใ่ี ช้มรี าคาทีเ่ หมาะสม

x

S.D

ความเหมาะสม

3.25 0.5
3.5 0.57
3.5 0.57

ปานกลาง
มาก
มาก

3.25 0.5
3
0
3.25 0.5

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.25 0.5
3.25 0.5
3.25 0.5

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.25 0.5
3.5 0.57
3.25 0.5

ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

4
0
3.5 0.57
3.75 0.5

มาก
มาก
มาก

จากตาราง 18 พบว่า ผลวิเคราะห์ปะสิทธิภาพจากการประเมินครัง้ ที่ 1 ในรูปแบบที่ 2
เกณฑ์กระบวนการสร้างสรรค์ พบว่า ด้านกราฟิกมีความสวยงามโดยรวม มีคา่ เฉลีย่ 3.5 คะแนนอยู่
ในเกณฑ์ดมี าก ด้าน สามารถดึงดูดความสนใจได้ด ี มีคา่ เฉลีย่ 3.5 คะแนนอยูใ่ นเกณฑ์ดมี ากด้าน
สร้างความจดจําได้งา่ ย มีคา่ เฉลีย่ 3.5 คะแนนอยูใ่ นเกณฑ์ดมี าก
เกณฑ์การเพิม่ มูลค่าให้กบั สินค้า ด้าน การออกแบบ มีสว่ นช่วยในการตัดสินใจซือ้
มี
ค่าเฉลีย่ 3.25 คะแนนอยูใ่ นเกณฑ์ปานกลาง ด้าน บรรจุภณ
ั ฑ์สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั สินค้า มีคา่ เฉลีย่
3 คะแนนอยูใ่ นเกณฑ์ปานกลาง ด้าน สร้างบุคลิกให้ความรูส้ กึ แตกต่างจากของเดิม มีคา่ เฉลีย่ 3.25
คะแนนอยูใ่ นเกณฑ์ปานกลาง
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เกณฑ์ดา้ นความเหมาะสมกับทุนทางวัฒนธรรมท้องถิน่ ด้านเหมาะสําหรับเป็นของทีร่ ะลึก
จังหวัดชัยนาท มีคา่ เฉลีย่ 3.25 คะแนนอยูใ่ นเกณฑ์ปานกลาง ด้านบรรจุภณ
ั ฑ์แสดงวัฒนธรรม
ท้องถิน่ จังหวัด ชัยนาท มีคา่ เฉลีย่ 3.25 คะแนนอยูใ่ นเกณฑ์ปานกลาง ด้านบรรจุภณ
ั ฑ์มเี อกลักษณ์
เหมาะสมกับสินค้า มีคา่ เฉลีย่ 3.25 คะแนนอยูใ่ นเกณฑ์ปานกลาง
เกณฑ์ดา้ นการออกแบบ ด้านบรรจุภณ
ั ฑ์สามารถปกป้องสินค้าได้ด ี มีคา่ เฉลีย่ 3.25 คะแนน
อยูใ่ นเกณฑ์ปานกลาง ด้าน บรรจุภณ
ั ฑ์มคี วามคงทนระ หว่างการขนส่ง มีคา่ เฉลีย่ 3.5 คะแนนอยูใ่ น
เกณฑ์ดมี าก ด้านบรรจุภณ
ั ฑ์สะดวกต่อการใช้งาน มีคา่ เฉลีย่ 3.25 คะแนนอยูใ่ นเกณฑ์ปานกลาง
เกณฑ์ดา้ นกระบวนการผลิต ด้านความเป็นไปได้ในการในการผลิตในปจั จุบนั มีคา่ เฉลีย่ 4
คะแนนอยูใ่ นเกณฑ์ดมี าก ด้าน วัสดุทใ่ี ช้สามารถปกป้องผลิตภัณฑ์ได้ มีคา่ เฉลีย่ 4 คะแนนอยูใ่ น
เกณฑ์ดมี าก ด้านวัสดุทใ่ี ช้มรี าคาทีเ่ หมาะสม ค่าเฉลีย่ 3.75 คะแนนอยูใ่ นเกณฑ์ดมี าก
แนวทางการพัฒนาแบบที่ 3
ทุนวัฒนธรรมที่ใช้ในการนําเสนอ
- สวนนกชัยนาท
- พิพธิ ภัณฑ์ พันธุป์ ลาลุม่ นํ้าเจ้าพระยา
- พระปรางค์กลีบมะเฟือง
- ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดปากคลองมะขามเฒ่า
- ผ้าจก ลายหลัก กลุ่มไทยเชือ้ สายลาวเวียง
- เจดียว์ ดั โตนดหลาย
บุคลิ ภาพที่ใช้ในการนําเสนอ
- การใช้ชวี ติ กลางแจ้ง (Outdoorsy)
จุดจับใจที่ใช้ในการนําเสนอ
- จุดจับใจด้านความเป็นตัวเอง (Ego Appeal)
องค์ประกอบการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
- กลุ่มสีแฟชัน่ ภาพประกอบจากคอมพิวเตอร์ การนําเสนอภาพโดยใช้ลวดลาย
ตกแต่งการใช้ภาพศิลป์หรือรูปทรงทีเ่ ป็นนามธรรม โครงสร้างและรูปทรงทีม่ ดี า้ นเป็นเส้นตรง และ
รูปทรงอิสระ
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ภาพประกอบ 97 การพัฒนาแบบที่ 3
ตาราง 19 แสดงผลการประเมินจากแบบประเมินบรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์สม้ โอแปรรูป แบบที่ 3
รายละเอียด
1. เกณฑ์กระบวนการสร้างสรรค์
1.1 กราฟิกมีความสวยงามโดยรวม
1.2 สามารถดึงดูดความสนใจได้ด ี
1.3 สร้างความจดจําได้งา่ ย
2. เกณฑ์การเพิ่ มมูลค่าให้กบั สิ นค้า
2.1 การออกแบบ มีสว่ นช่วยในการตัดสินใจซือ้
2.2 บรรจุภณ
ั ฑ์สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั สินค้า
2.3 สร้างบุคลิกให้ความรูส้ กึ แตกต่างจากของเดิม
3. เกณฑ์ด้านความเหมาะสมกับทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่น
3.1 เหมาะสําหรับเป็ นของทีร่ ะลึกจังหวัดชัยนาท
3.2 บรรจุภณ
ั ฑ์แสดงวัฒนธรรมท้องถิน่ จังหวัดชัยนาท
3.3 บรรจุภณ
ั ฑ์มเี อกลักษณ์เหมาะสมกับสินค้า

x

S.D

ความเหมาะสม

4.25 0.5
4.25 0.5
4.25 0.5

มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ

4
0
4.75 0.5
4.75 0.5

มาก

มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ

4
0
3.75 0.5
3.75 0.5

มาก
มาก
มาก
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ตาราง 19 (ต่อ)
รายละเอียด
4. เกณฑ์ด้านการออกแบบ
4.1 บรรจุภณ
ั ฑ์สามารถปกป้องสินค้าได้ด ี
4.2 บรรจุภณ
ั ฑ์มคี วามคงทนระหว่างการขนส่ง
4.3 บรรจุภณ
ั ฑ์สะดวกต่อการใช้งาน
5. เกณฑ์ด้านกระบวนการผลิ ต
5.1 ความเป็ นไปได้ในการในการผลิตในปจั จุบนั
5.2 วัสดุทใ่ี ช้สามารถปกป้องผลิตภัณฑ์ได้
5.3 วัสดุทใ่ี ช้มรี าคาทีเ่ หมาะสม

x

S.D

ความเหมาะสม

3.75 0.5
3.75 0.5
3.75 0.5

มาก
มาก
มาก

3.75 0.5
3.5 0.57
3.5 0.57

มาก
มาก
มาก

จากตาราง 19 พบว่า ผลวิเคราะห์ปะสิทธิภาพจากการประเมินครัง้ ที่ 1 ในรูปแบบที่ 3
เกณฑ์กระบวนการสร้างสรรค์พบว่า ด้านกราฟิกมีความสวยงามโดยรวม มีคา่ เฉลีย่
4.25 คะแนน
อยูใ่ นเกณฑ์ดมี ากทีส่ ดุ ด้านสามารถดึงดูดความสนใจได้ด ี มีมคี า่ เฉลีย่ 4.25 คะแนนอยูใ่ นเกณฑ์ด ี
มากทีส่ ดุ ด้านสร้างความจดจําได้งา่ ย มีคา่ เฉลีย่ 4.25 คะแนนอยูใ่ นเกณฑ์ดมี ากทีส่ ุด
เกณฑ์การเพิม่ มูลค่าให้กบั สินค้า ด้านการออกแบบ มีสว่ นช่วยในการตัดสินใจซือ้ มีคา่ เฉลีย่
4 คะแนนอยูใ่ นเกณฑ์ดมี าก ด้านบรรจุภณ
ั ฑ์สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั สินค้า มีคา่ เฉลีย่ 4.75 คะแนนอยู่
ในเกณฑ์ดมี ากทีส่ ุด ด้านสร้างบุคลิกให้ความรูส้ กึ แตกต่างจากของเดิม มีค่าเฉลีย่ 4.75 คะแนนอยูใ่ น
เกณฑ์ดมี ากทีส่ ุด
เกณฑ์ดา้ นความเหมาะสมกับทุนทางวัฒนธรรมท้องถิน่ ด้านเหมาะสําหรับเป็นของทีร่ ะลึก
จังหวัดชัยนาท ค่าเฉลีย่ 4 คะแนนอยูใ่ นเกณฑ์ดมี าก ด้านบรรจุภณ
ั ฑ์แสดงวัฒนธรรมท้องถิน่
จังหวัดชัยนาท มีคา่ เฉลีย่ 3.75 คะแนนอยูใ่ นเกณฑ์ดมี าก ด้า นบรรจุภณ
ั ฑ์มเี อกลักษณ์เหมาะสมกับ
สินค้า มีคา่ เฉลีย่ 3.75 คะแนนอยูใ่ นเกณฑ์ดมี าก
เกณฑ์ดา้ นการออกแบบ ด้านบรรจุภณ
ั ฑ์สามารถปกป้องสินค้าได้ด ี มีคา่ เฉลีย่
3.75
คะแนนอยูใ่ นเกณฑ์ดมี าก ด้านบรรจุภณ
ั ฑ์มคี วามคงทนระหว่างการขนส่ง มีคา่ เฉลีย่ 3.75 คะแนน
อยูใ่ นเกณฑ์ดมี าก ด้านบรรจุภณ
ั ฑ์สะดวกต่อการใช้งาน มีคา่ เฉลีย่ 3.75 คะแนนอยูใ่ นเกณฑ์ดมี าก
เกณฑ์ดา้ นกระบวนการผลิต ด้านความเป็นไปได้ในการในการผลิตในปจั จุบนั มีคา่ เฉลีย่
3.75 คะแนนอยูใ่ นเกณฑ์ดมี าก ด้านวัสดุทใ่ี ช้สามารถปกป้องผลิตภัณฑ์ได้ มีคา่ เฉลีย่ 3.5 คะแนนอยู่
ในเกณฑ์ดมี าก ด้านวัสดุทใ่ี ช้มรี าคาทีเ่ หมาะสม ค่าเฉลีย่ 3.5 คะแนนอยูใ่ นเกณฑ์ดมี าก
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ตาราง 20 สรุปผลการวิเคราะห์ทงั ้ แสดงรูปแบบจากการประเมิน เพือ่ จะนําผลทีไ่ ด้มาใช้ใน
การพัฒนาเป็ นต้นแบบ

องค์ประกอบการออกแบบ

ค่าคะแนนเฉลี่ย
แนว
แนว แนว
ทาง 1 ทาง 2 ทาง3

1. เกณฑ์กระบวนการสร้างสรรค์
1.1 กราฟิกมีความสวยงามโดยรวม
3.5
1.2 สามารถดึงดูดความสนใจได้ด ี
4
1.3 สร้างความจดจําได้งา่ ย
3.5
2. เกณฑ์การเพิ่ มมูลค่าให้กบั สิ นค้า
2.1 การออกแบบ มีสว่ นช่วยในการตัดสินใจซือ้
3.25
2.2 บรรจุภณ
ั ฑ์สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั สินค้า
3.5
2.3 สร้างบุคลิกให้ความรูส้ กึ แตกต่างจากของเดิม
3.25
3. เกณฑ์ด้านความเหมาะสมกับทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่น
3.1 เหมาะสําหรับเป็ นของทีร่ ะลึกจังหวัดชัยนาท
3.5
3.2 บรรจุภณ
ั ฑ์แสดงวัฒนธรรมท้องถิน่ จังหวัดชัยนาท 3.25
3.3 บรรจุภณ
ั ฑ์มเี อกลักษณ์เหมาะสมกับสินค้า
3.5
4. เกณฑ์ด้านการออกแบบ
4.1 บรรจุภณ
ั ฑ์สามารถปกป้องสินค้าได้ด ี
3.5
4.2 บรรจุภณ
ั ฑ์มคี วามคงทนระหว่างการขนส่ง
3.25
4.3 บรรจุภณ
ั ฑ์สะดวกต่อการใช้งาน
3.25
5. เกณฑ์ด้านกระบวนการผลิ ต
5.1 ความเป็ นไปได้ในการในการผลิตในปจั จุบนั
3.75
5.2 วัสดุทใ่ี ช้สามารถปกป้องผลิตภัณฑ์ได้
4
5.3 วัสดุทใ่ี ช้มรี าคาทีเ่ หมาะสม
4
รวม
3.53

แนวทางที่
นํามาพัฒนา
เป็ นต้นแบบ

3.25
3.5
3.5

4.25 แนวทางที่ 3
4.25 แนวทางที่ 3
4.25 แนวทางที่ 3

3.25
3.25
3.25

4 แนวทางที่ 3
4.75 แนวทางที่ 3
4.75 แนวทางที่ 3

3.25
3.25
3.25

4 แนวทางที่ 3
3.75 แนวทางที่ 3
3.75 แนวทางที่ 3

3.25
3.5
3.25

3.75 แนวทางที่ 3
3.75 แนวทางที่ 3
3.75 แนวทางที่ 3

4
3.5
3.75
3.4

3.75
3.5
3.5
3.98

แนวทางที่ 2
แนวทางที่ 1
แนวทางที่ 1
แนวทางที่ 3

จากตาราง 20 สรุปเปรียบเทีบยผลการวิเคาระห์ขอ้ มูลของแบบร่างที่ 1-3 จะเห็นได้วา่ ใน
แต่ละแบบร่างนัน้ มีขอ้ ดีและข้อเสียทีแ่ ตกต่างกัน และแนวทางทีไ่ ด้คะแนนเฉลีย่ รวมมากทีส่ ุดคือ
แนวทางที่ 3 คือ 3.98 โดย อยูใ่ นเกณฑ์ดมี าก ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงเลือกแนวทางที่ 3 มาพัฒนารูปแ บบ
บรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์สน้ โอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท
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ภาพประกอบการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์
บรรจุภณ
ั ฑ์กลุ่มที่ 1 เปลือกส้มโอเชื่อมสมุนไพร

ภาพประกอบ 98 บรรจุภณ
ั ฑ์เปลือกส้มโอเชื่อมสมุนไพร แบบที่ 1

ภาพประกอบ 99 บรรจุภณ
ั ฑ์เปลือกส้มโอเชื่อมสมุนไพร แบบที่ 2
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ภาพประกอบ 100 บรรจุภณ
ั ฑ์เปลือกส้มโอเชื่อมสมุนไพร แบบที่ 3

ภาพประกอบ 101 บรรจุภณ
ั ฑ์เปลือกส้มโอเชื่อมสมุนไพร แบบที่ 4

ภาพประกอบ 102 บรรจุภณ
ั ฑ์เปลือกส้มโอเชื่อมสมุนไพร แบบที่ 5
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ภาพประกอบ 103 บรรจุภณ
ั ฑ์เปลือกส้มโอเชื่อมสมุนไพรรวมแบบ
บรรจุภณ
ั ฑ์กลุ่มที่ 2 เปลือกส้มโอฉาบสมุนไพร

ภาพประกอบ 104 บรรจุภณ
ั ฑ์เปลือกส้มโอฉาบสมุนไพร แบบที่ 1

ภาพประกอบ 105 บรรจุภณ
ั ฑ์เปลือกส้มโอฉาบสมุนไพร แบบที่ 2
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ภาพประกอบ 106 บรรจุภณ
ั ฑ์เปลือกส้มโอฉาบสมุนไพร แบบที่ 3

ภาพประกอบ 107 บรรจุภณ
ั ฑ์เปลือกส้มโอฉาบสมุนไพร แบบที่ 3

ภาพประกอบ 108 บรรจุภณ
ั ฑ์เปลือกส้มโอฉาบสมุนไพร แบบที่ 5
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ภาพประกอบ 109 บรรจุภณ
ั ฑ์เปลือกส้มโอฉาบสมุนไพร รวมแบบ
บรรจุภณ
ั ฑ์กลุ่มที่ 3 ธูปสมุนไพรไล่ยงุ

ภาพประกอบ 110 บรรจุภณ
ั ฑ์ธปู สมุนไพรไล่ยงุ แบบที่ 1
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ภาพประกอบ 111 บรรจุภณ
ั ฑ์ธปู สมุนไพรไล่ยงุ แบบที่ 2

ภาพประกอบ 112 บรรจุภณ
ั ฑ์ธปู สมุนไพรไล่ยงุ แบบที่ 3
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ภาพประกอบ 113 บรรจุภณ
ั ฑ์ธปู สมุนไพรไล่ยงุ รวมแบบ
บรรจุภณ
ั ฑ์กลุ่มที่ 4 ส้มโอแก้วสมุนไพร

ภาพประกอบ 114 บรรจุภณ
ั ฑ์หน่ วยย่อย
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ภาพประกอบ 115 บรรจุภณ
ั ฑ์รว่ มหน่ วยส้มโอแกว้สมุนไพร แบบ 1

ภาพประกอบ 116 บรรจุภณ
ั ฑ์รว่ มหน่ วยส้มโอแกว้สมุนไพร แบบ 2

ภาพประกอบ 117 บรรจุภณ
ั ฑ์รว่ มหน่ วยส้มโอแกว้สมุนไพรรวม แบบ 1 และ 2
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ภาพประกอบ 118 บรรจุภณ
ั ฑ์รว่ มหน่ วยส้มโอแกว้สมุนไพรรวม แบบ 1 และ 2

122
ผลการวิ เคร าะห์ การ พัฒนา รูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ สิ นค้า แปรรูปส้มโอขาวแตงกวา จังหวัด
ชัยนาท ดังนี้
ทุนวัฒนธรรมที่ใช้ในการนําเสนอ
เลือกใช้ทนุ วัฒนธรรมและทุนธรรมชาติหลากหลาย ดังนี้ สวนนกชัยนาท พิธภัณฑ์ พันธุป์ ลา
ลุม่ นํ้าเจ้าพระยา พระปรางค์กลีบมะเฟือง ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดปากคลองมะขามเฒ่า ผ้าทอจก
ลายหลักกลุ่มไทยเชือ้ สายลาวเวียง เจดียว์ ดั โตนดหลาย
บุคลิ ภาพที่ใช้ในการนําเสนอ
เลือกใช้บุคลิกภาพการใช้ชวี ติ กลางแจ้ง
จุดจับใจที่ใช้ในการนําเสนอ
เลือกใช้การนําเสนอแบบจุดจับใจด้านความเป็นตัวเอง
องค์ประกอบศิ ลป์
เลือกใช้องค์ประกอบการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ ดังนี้ สีเลือกกลุ่มสีแฟชัน่ ภาพประกอบเลือก
ภาพประกอบจากคอมพิวเตอร์ การนําเสนอภาพเลือกการนําเสนอภาพโดยใช้ลวดลายตกแต่งการใช้
ภาพศิลป์หรือรูปทรงทีเ่ ป็ นนามธรรม รูปทรงเลือกรูปทรงอิสระ และรูปทรงทีม่ ดี า้ นเป็นเส้นตรง
ผลวิเคราะห์ปะสิทธิภาพจากการประเมิน พบว่า เกณฑ์กระบวนการสร้างสรรค์พบว่า ด้าน
กราฟิกมีความสวยงามโดยรวม มีคา่ เฉลีย่ 4.25 คะแนนอยูใ่ นเกณฑ์ดมี ากทีส่ ดุ ด้านสามารถดึงดูด
ความสนใจได้ด ี มีมคี ่าเฉลีย่ 4.25 คะแนนอยูใ่ นเกณฑ์ดมี ากทีส่ ดุ ด้านสร้างความจดจําได้งา่ ย มี
ค่าเฉลีย่ 4.25 คะแนนอยูใ่ นเกณฑ์ดมี ากทีส่ ุด
เกณฑ์การเพิม่ มูลค่าให้กบั สินค้า ด้านการออกแบบ มีสว่ นช่วยในการตัดสินใจซือ้ มีคา่ เฉลีย่
4 คะแนนอยูใ่ นเกณฑ์ดมี าก ด้านบรรจุภณ
ั ฑ์สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั สินค้า มีคา่ เฉลีย่
4.75 คะแนน
อยูใ่ นเกณฑ์ดมี ากทีส่ ดุ ด้านสร้างบุค ลิกให้ความรูส้ กึ แตกต่างจากของเดิม มีค่าเฉลีย่ 4.75 คะแนน
อยูใ่ นเกณฑ์ดมี ากทีส่ ุด
เกณฑ์ดา้ นความเหมาะสมกับทุนทางวัฒนธรรมท้องถิน่ ด้านเหมาะสําหรับเป็นของทีร่ ะลึก
จังหวัดชัยนาท ค่าเฉลีย่ 4 คะแนนอยูใ่ นเกณฑ์ดมี าก ด้านบรรจุภณ
ั ฑ์แสดงวัฒนธรรมท้องถิน่
จังหวัดชัยนาท มีคา่ เฉลีย่ 3.75 คะแนนอยูใ่ นเกณฑ์ดมี าก ด้านบรรจุภณ
ั ฑ์มเี อกลักษณ์เหมาะสมกับ
สินค้า มีคา่ เฉลีย่ 3.75 คะแนนอยูใ่ นเกณฑ์ดมี าก
เกณฑ์ดา้ นการออกแบบ ด้านบรรจุภณ
ั ฑ์สามารถปกป้องสินค้าได้ด ี มีคา่ เฉลีย่ 3.75 คะแนน
อยูใ่ นเกณฑ์ดมี าก ด้านบรรจุภณ
ั ฑ์มคี วามคงทนระหว่างการขนส่ง มีคา่ เฉลีย่ 3.75 คะแนนอยูใ่ น
เกณฑ์ดมี าก ด้านบรรจุภณ
ั ฑ์สะดวกต่อการใช้งาน มีคา่ เฉลีย่ 3.75 คะแนนอยูใ่ นเกณฑ์ดมี าก
เกณฑ์ดา้ นกระบวนการผลิต ด้านความเป็นไปได้ในการในการผลิตในปจั จุบนั มีคา่ เฉลีย่
3.75 คะแนนอยูใ่ นเกณฑ์ดมี าก ด้านวัสดุทใ่ี ช้สามารถปกป้องผลิตภัณฑ์ได้ มีคา่ เฉลีย่ 3.5 คะแนนอยู่
ในเกณฑ์ดมี าก ด้านวัสดุทใ่ี ช้มรี าคาทีเ่ หมาะสม ค่าเฉลีย่ 3.5 คะแนนอยูใ่ นเกณฑ์ดมี าก

บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
การศึกษาและพัฒนบรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์สม้ โอแปรรูปจังหวัดชัยนาท จากแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้ถกู กําหนดวัตถุประสงค์เพือ่ ศึกษา ประยุกต์ใช้ทนุ ทางวัฒนธรรมและทุน
ธรรมชาติทอ้ งถิน่ มาพัฒนารวมกับ การออกแบบโดยใช้องค์ประกอบการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
เพือ่ ให้สอดคล้องกับบุคลิกภาพสินค้าส้มโอแปรรูปและการใช้จดุ จับจับเพือ่ เสนอบรรจุภณ
ั ฑ์สนิ ค้า
ส้มโอแปรรูป เพื่อสร้างเอกลักษณ์ จุดเด่น เพิม่ โอกาสทางการแข่งขัน เพิม่ มูลค่า ให้กบั สินค้า มี
วิธกี ารดําเนินการวิจยั ดังนี้
1. ศึกษาวิเคราะห์ สรุปผลทําการคัดเลือกทุนวัฒนธรรมและทุนธรรมชาติ จากตัวอย่างที่
ใช้ในงานวิจยั โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกตามแน วคิดแรงจูงใจในการท่องเทีย่ วของ Swarbrooke,
John and Horner, Susan. ทีป่ รากฎอยู่ในหนังสือ Consumer Behaviour in Tourism ปี 1999 โดย
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านงานออกแบบและงานสร้างสรรค์ 10 ท่านเป็นผูป้ ระเมิน
2. ศึกษาวิเคราะห์ สรุปผลหาบุคลิกภาพผลิตภัณฑ์สม้ โอแรรูปจังหวัดชัยนาท จากตัวอย่าง
ทีใ่ ช้ในงานวิจัยโดยใช้แนวคิด Brand Personality Scale (BPS: The Big Five) ของ Jennifer Aaker ทีป่ รากฎใน
หนังสือ A Butterworth- Heinemann ปี 1997 โดยผูเ้ ชีย่ วชาญด้านงานออกแบบและงานสร้างสรรค์
10 ท่านเป็ นผูป้ ระเมิน
3. ศึกษาวิเคราะห์ สรุปผลหาจุดจับใจทีใ่ ช้ในการนําเสนอสินค้าในงานโฆษณา ทีม่ ลี กั ษณะ
สอดคล้องเหมาะสมกับบุคลิกภาพสินค้าส้มโอแปรรูปจังหวัดชัยนาท โดยใช้ แนวคิดบุคลิกภาพสินค้า
ของ Aaker and Myers ทีป่ รากฎในหนังสือ Advertising Management ปี1996 โดยผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
งานออกแบบและงานสร้างสรรค์ 4 ท่านเป็นผูป้ ระเมิน
4. ศึกษาวิเคราะห์ สรุปผลการกําหนดองค์ประกอบการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ทเ่ี หมาะสม
กับจุดจับใจทีไ่ ด้มาจากการศึกษาข้อ 4 ซึง่ ประกอบไปด้วย สี ภาพประกอบ การนําเสนอภาพประกอบ
รูปทรง โดยผูเ้ ชีย่ วชาญด้านงานออกแบบและงานสร้างสรรค์ 4 ท่านเป็นผูป้ ระเมิน
5. นําผลทีไ่ ด้จากการศึกษาในข้อ 2-5 สร้างแนวทาง กรอบแนวคิดพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์
ผลิตภัณฑ์สม้ โอแปรรูปจังหวัดชัยนาท จํานวน 3 แนวทาง
6. การประเมินแบบร่างบรรจุภณ
ั ฑผลิตภัณฑ์สม้ โอแปรรูปจังหวัดชัยนาท จากผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านงานออกแบบและงานความคิดสร้างสรรค์ จํานวน 3 ท่าน ตามเกณฑ์ทไ่ี ด้กําหนดไว้ จากนัน้ นํา
ข้อมูลทีไ่ ด้มาสรุปผล วิเคราะห์ โดยแสดงในรูปแบบค่าเฉลีย่ จัดคะแนนสู่งตํ่าเพื่อคัดเลือกและทําการ
ปรับปรุ ง และสรุปผลการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปส้มโอขาวแตงกว่าจังหวัดชัยนาท
พร้อมตรวจสอบสมุตฐิ านการวิจยั ต่อไป
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สรุปผลการวิ จยั

1. ผลการศึกษาเรือ่ งทุนทางวัฒนธรรมและทุนธรรมชาติ ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ที่
เหมาะสมกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยว พบว่า
1.1 ทุนทางวัฒนธรรมและทุนธรรมชาติทเ่ี หมาะสมกับแรงจูงใจทางด้านสรีระหรือทาง
กายภาพ ได้แก่ สวนนกชัยนาท คิดเป็ นร้อยละ 86 พิพธิ ภัณฑ์พนั ธุป์ ลาลุม่ นํ้าเจ้าพระยา คิดเป็ นร้อย
ละ 84 สอดคล้องกับพฤติกรรมการท่องเทีย่ วความต้องการทางกายภาพ เช่นหากทํางานหนัก
ร่างกายก็ตอ้ งการการพักผ่อน การเดินทางท่องเทีย่ วจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการพักผ่อน
1.2 ทุนทางวัฒนธรรมและทุนธรรมชาติทเ่ี หมาะสมกับแรงจูงใจทางด้านวัฒนธรรม
ได้แก่ พระปรางค์กลีบมะเฟือง คิดเป็นร้อยละ 84 ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดปากคลองมะขามเฒ่า
คิดเป็ นร้อยละ 84 ผ้าจก ลายหลัก กลุ่มไทยเชือ้ สายลาวเวียง คิดเป็นร้อยละ 84 เจดียว์ ดั โตนดหลาย
คิดเป็ นร้อยละ 82 สอดคล้องกับพฤติกรรมการท่องเทีย่ ว การเดินทางซึง่ เกิดจากความต้องการทีจ่ ะ
ศึกษาเรียนรูเ้ กีย่ วกับวัฒนธรรม ชนชาติการดํารงชีวติ ทีแ่ ตกต่างไปจากทีอ่ ยูเ่ ดิม
1.3 ทุนทางวัฒนธรรมและทุนธรรมชาติทเ่ี หมาะสมกับแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง
ได้แก่ พิพธิ ภัณฑ์ พันธุป์ ลาลุม่ นํ้าเจ้าพระยา คิดเป็นร้อยละ 82 สวนนกชัยนาท คิดเป็นร้อยละ 80
สอดคล้องกับพฤติกรรมการท่องเทีย่ ว การพัฒนาส่วนบุคคล การเพิม่ พูน ความรูท้ กั และทักษะสิง่
ใหม่ๆ
2. ผลการศึกษา หาลักษณะ บุคลิ กภาพตราสิ นค้าผลิ ตภัณฑ์แปรรูปส้มโอขาว
แตงกวาจังหวัดชัยนาท เรียงลําดับจากมากไปหาน้ อย พบว่า
2.1 ตามจริงไม่เพ้อฝนั (Down-to-Earth) คิดเป็นร้อยละ 82 สอดคล้องกับ ลักษณะ
บุคลิกภาพทีแ่ สดงออกถึงความจริงใจ
2.2 การใช้ชวี ติ กลางแจ้ง (Outdoorsy) คิดเป็นร้อยละ 82 สอดคล้องกับบุคลิกภาพ รัก
อิสระและอยูเ่ หนือกฎเกณฑ์
3. ผลการศึกษาจุดจับใจที่ใช้ในงานโฆษณาที่เหมาะสมกับลักษณะบุคลิ กภาพ
สิ นค้าส้มโอแปรรูจงั หวัดชัยนาท พบว่า
3.1 จุดจับใจทีใ่ ช้ในงานโฆษณาต่อบุคลิกภาพสินค้าส้มโอแปรรูป ตามจริงไม่เพ้อฝนั
(Down-to-Earth) ได้แก่
3.1.1 จุดจับใจด้านความเป็นตัวเอง (Ego Appeal) คิดเป็นร้อยละ 85 สอดคล้อง
กับจุดจับใจทีแ่ สดงให้เห็น การใช้จดุ สนใจทีแ่ สดงให้เห็นถึง ความน่าสนใจ ความเฉลียวฉลาด หรือ
บุคลิกภาพทีด่ ี
3.1.2 จุดจับใจด้านความอบอุ่น (Warmth Appeal) คิดเป็นร้อยละ 80 สอดคล้อง
กับจุดจับใจทีแ่ สดงให้เห็น ความอบอุ่นทีผ่ บู้ ริโภครับรูจ้ ากการนําเสนอทีเ่ ชื่อมโยง
3.2 จุดจับใจทีใ่ ช้ในงานโฆษณาต่อบุคลิกภาพสินค้าส้มโอแปรรูป การใช้ชวี ติ กลางแจ้ง
(Outdoorsy) พบว่า
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3.2.1 จุดจับใจด้านความเป็นตัวเอง (Ego Appeal) คิดเป็นร้อยละ 100 สอดคล้อง
กับจุดจับใจทีแ่ สดงให้เห็น การใช้จดุ สนใจทีแ่ สดงให้เห็นถึงความน่ าสนใจ ความเฉลียวฉลาด หรือ
บุคลิกภาพทีด่ ี
3.2.2 จุดจับใจด้านอารมณ์ขนั (Humor Appeal) คิดเป็นร้อยละ 80 สอดคล้องกับ
จุดจับใจทีแ่ สดงให้เห็น การสร้างการ จดจํา ในจุดขายสินค้าได้ และอาจก่อให้เกิดพฤติกรรมตามที่
ต้องการได้ดว้ ย อารมณ์ขนั สามารถกระตุน้ ให้เกิดความรูส้ กึ อื่นๆ ตามมาด้วยเช่นกัน
4. ผลการศึกษา หาองค์ประกอบในการออกแบบ สี ภาพประกอบ การนําเสนอ
ภาพประกอบรูปทรง ที่เหมาะสมกับจุดจับใจที่ใช้ในงานโฆษณา
4.1 จุดจับใจด้านความเป็นตัวเอง (Ego Appeal)
กลุ่มสีเ่ หมาะสมได้แก่
กลุ่มสีแฟชัน่ (Fashion) คิดเป็นร้อยละ 75 สอดคล้องกับ เป็นกลุม่ สีของเทรนด์
แฟชันในป
่ จั จุบนั จากเวทีแฟชันระดั
่ บสูง ไปจนถึงหน้านิตยสารแฟชันชั
่ น้ นํา
กลุ่มสีป๊อป (Pop) คิดเป็นร้อยละ 25 สอดคล้องกับ เป็นกลุ่มสีปฐมภูมทิ ส่ี ว่างสดใส
สามารถนามาสร้างสรรค์ ผสานกันเกิดเป็นสีสนั ทีน่ ่าตื่นเต้นได้มากมาย
การใช้ภาพประกอบ เหมาะสมภาพประกอบลายเส้น (Drawing Illustration) คิดเป็น
ร้อยละ 50 เหมาะสมภาพประกอบจากคอมพิวเตอร์ (Computer Graphic Illustration) คิดเป็ นร้อย
ละ 50 การนําเสนอภาพประกอบทีเ่ หมาะสม การนําเสนอภาพโดยใช้ลวดลายตกแต่งการใช้ภาพ
ศิลป์หรือรูปทรงทีเ่ ป็ นนามธรรม (Abstract Design) คิดเป็นร้อยละ 72 การนําเสนอภาพสินค้าเป็ น
ตัวเอก คิดเป็นร้อยละ 25 รูปทรงทีเ่ หมาะสม รูปทรงอิสระ (Hand-Draw) คิดเป็นร้อยละ 100
4.2 จุดจับใจด้านความอบอุ่น (Warmth Appeal)
กลุ่มสีทเ่ี หมาะสมได้แก่
กลุ่มสีเอเชีย่ น (Asian) คิดเป็นร้อยละ 75 สอดคล้องกับ การรับเอาอิทธิพลจากงาน
ศิลปะตะวันออกชาติ กลุ่มสีชุดนี้จงึ ทัง้ ทรงพลัง และเข้ากันได้เป็นอย่างดีกบั ทุกอย่าง
กลุ่มสีเนเชอรัล (Natural) คิดเป็นร้อยละ 25 สอดคล้องกับ กลุ่มสีสกัดมาจากสียอ้ ม
ผ้า และวัสดุธรรมชาติทใ่ี ช้ในงานสิง่ ทอ ซึง่ เป็นโทนสีทก่ี ลมกลืนผสานกันได้ด ี
การใช้ภาพประกอบ เหมาะสมภาพประกอบลายเส้น (Drawing Illustration) คิดเป็น
ร้อยละ 50 ภาพประกอบจากภาพถ่าย (Photograph Illustration) คิดเป็นร้อยละ 50 การนําเสน
ภาพประกอบทีเ่ หมาะสม การนําเสนอภาพโดยใช้ตวั การ์ตนู มาสคอตนําเสนอสินค้า คิดเป็นร้อยละ
50 การนําเสนอภาพสินค้าขณะทีถ่ กู ใช้หรือเล่นอยู่ คิดเป็นร้อยละ 50 รูปทรงทีเ่ หมาะสม รูปทรง
ธรรมชาติ (Organic) คิดเป็นร้อยละ 75 รูปทรงอิสระ (Hand-Draw) คิดเป็นร้อยละ 25
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4.3 จุดจับใจด้านอารมณ์ขนั (Humor Appeal)
กลุ่มสีทเ่ี หมาะสมได้แก่
กลุ่มสีแฟชัน่ (Fashion) คิดเป็นร้อยละ 75 สอดคล้องกับเป็นกลุ่มสีของเทรนด์
แฟชันในป
่ จั จุบนั จากเวทีแฟชันระดั
่ บสูง ไปจนถึงหน้านิตยสารแฟชันชั
่ น้ นํา
กลุ่มสีป๊อป (Pop) คิดเป็นร้อยละ 25 สอดคล้องกับ เป็นกลุ่มสีปฐมภูมทิ ส่ี ว่างสดใส
สามารถนามาสร้างสรรค์ ผสานกันเกิดเป็นสีสนั ทีน่ ่าตื่นเต้นได้มากมาย
การใช้ ภาพประกอบ เหมาะสมภาพประกอบลายเส้น (Drawing Illustration) คิด
เป็ นร้อยละ 100 การนําเสนภาพประกอบทีเ่ หมาะสม การนําเสนอภาพโดยใช้ตวั การ์ตนู มาสคอต
นําเสนอสินค้า คิดเป็นร้อยละ 100 รูปทรงทีเ่ หมาะสม รูปทรงทีผ่ ดิ ปกติ (Irregular) คิดเป็นร้อยละ
75 รูปทรงทีม่ ดี า้ นเป็ นเส้นตรง (Rectilinear) คิดเป็นร้อยละ 25
5. ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลแบบประเมินจากกลุ่มตัวอย่างบรรจุภณ
ั ฑ์ผลิ ตภัณฑ์สิมโอ
แปรรูปจังหวัดชัยนาท
สรุปผลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 3 แบบ โดยประเมิน การวิเคราะห์ขอ้ มูลรูปแบบความ
เหมาะสมแบ่งเป็ น 5 ด้าน คือ ด้านกระบวนการสร้างสรรค์ ด้านการเพิม่ มูลค่าให้กบั สินค้า ด้านความ
เหมาะสมกับทุนทางวัฒนธรรมท้องถิน่ ด้านการออกแบบ ด้านกระบวนการผลิต จากกลุม่ ตัวอย่าง
โดยแบ่งคะแนนออกเป็ น 5 ระดับ (Liker,R. 1961) คือ
ค่าเฉลีย่
ความหมาย
4.21 – 5.00 มากทีส่ ดุ
3.41 – 4.20 มาก
2.61 – 3.40 ปานกลาง
1.18 – 2.60 น้อย
1.00 – 1.80 น้อยทีส่ ดุ
6. ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิ นบรรจุภณ
ั ฑ์ผลิ ตภัณฑ์ส้มโอแปรรูป
จังหวัดชัยนาท พบว่า
แบบที่ 1 เกณฑ์กระบวนการสร้างสรรค์ มีคะแนนเฉลีย่ 3.66 อยูใ่ นระดับดีมาก เกณฑ์
การเพิม่ มูลค่าให้กบั สินค้า มีคะแนนเฉลีย่ 3.33 อยูใ่ นระดับปานกลาง เกณฑ์ดา้ นความเหมาะสมกับ
ทุนทางวัฒนธรรมท้องถิน่ มีคะแนนเฉลีย่ 3.41 อยูใ่ นระดับปานกลาง เกณฑ์ดา้ นการออกแบบ มี
คะแนนเฉลีย่ 3.33 อยูใ่ นระดับปานกลาง เกณฑ์ดา้ นกระบวนการผลิต มีคะแนนเฉลีย่ 3.91 อยูใ่ น
ระดับดีมาก ดังนัน้ การวัดประสิทธิภาพโดยรวบ ของแบบที่ 1 มีคา่ คะแนนเฉลีย่ 3.53 อยูใ่ นระดับดี
มาก
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แบบที่ 2 เกณฑ์กระบวนการสร้างสรรค์ มีคะแนนเฉลีย่ 3.41 อยูใ่ นระดับปานกลาง
เกณฑ์การเพิม่ มูลค่าให้กบั สินค้า มีคะแนนเฉลีย่ 3.16 อยูใ่ นระดับปานกลาง เกณฑ์ดา้ นความ
เหมาะสมกับทุนทางวัฒนธรรมท้องถิน่ มีคะแนนเฉลีย่ 3.25 อยูใ่ นระดับปานกลาง เกณฑ์ดา้ นการ
ออกแบบ มีคะแนนเฉลี่ ย 3.33 อยูใ่ นระดับปานกลาง เกณฑ์ดา้ นกระบวนการผลิต มีคะแนนเฉลีย่
3.75 อยูใ่ นระดับดีมาก ดังนัน้ การวัดประสิทธิภาพโดยรวบ ของแบบที่ 1 มีคา่ คะแนนเฉลีย่ 3.4 อยู่
ในระดับปานกลาง
แบบที่ 3 เกณฑ์กระบวนการสร้างสรรค์ มีคะแนนเฉลีย่ 4.25 อยูใ่ นระดับดีมากทีส่ ดุ
เกณฑ์การเพิม่ มูลค่าให้กบั สินค้า มีคะแนนเฉลีย่ 4.5 อยูใ่ นระดับดีมากทีส่ ดุ เกณฑ์ดา้ นความ
เหมาะสมกับทุนทางวัฒนธรรมท้องถิน่
มีคะแนนเฉลีย่ 3.8 อยูใ่ นระดับดีมาก เกณฑ์ดา้ นการ
ออกแบบ มีคะแนนเฉลีย่ 3.75 อยูใ่ นระดับดีมาก เกณฑ์ดา้ นกระบวนการผลิต มีคะแนนเฉลีย่ 3.58
อยูใ่ นระดับดีมาก ดังนัน้ การวัดประสิทธิภาพโดยรวบ ของแบบที่ 1 มีคา่ คะแนนเฉลีย่ 3.98 อยูใ่ น
ระดับดีมาก
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั นํารูปแบบที่ 3 มาเป็นต้นแบบในหลักการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์สม้ โอ
แปรรูปขาวแตงกวา จังหวัดชัยนาทจากแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยนําผลรวมค่าคะแนนการ
ประเมิน เป็ นเกณฑ์การเลือก ซึง่ แบบที่ 3 มีคา่ คะแนนเฉลีย่ รวมมากทีส่ ดุ คือ 3.97 คะแนน ออยูใ่ น
เกณฑ์ดมี าก และการพัฒนาต้นแบบจากแนวทางทีเ่ ลือกจากค่าคะแนนเฉลีย่ สูงสุด มาพัฒนางาน
ต้นแบบบรรจุภณ
ั ฑ์

อภิ ปรายผล
การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาทจากแน
วคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยการเชือ่ มโยงจากรากฐานทางทุนวัฒนธรรมและทุนธรรมชาติทอ้ งถิน่ โดย
ใช้วธิ กี ารศึกษาทุนวัฒนธรรมและธรรมชาติทอ้ งถิน่
และหาบุคลิกภาพสินค้าส้มโอแ ปรรูป เพือ่
นําเสนอสินค้าให้มลี กั ษณะตัวตนทีช่ ดั เจน และทําการหาวิธนี ําเสนอโดยเลือกการนําเสนอจุดจับใจที่
นิยมใช้ในงานโฆษณา และศึกษาองค์ประกอบการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ทส่ี อดคลองกับจุดจับใจ เพือ่
สร้างเอกลักษณ์ จุดเด่น เพิม่ โอกาสทางการแข่งขัน เพิม่ มูลค่าให้กบั สินค้า อภิปรายได้ดงั นี้
1. รูปแบบทุนทางวัฒนธรรมทีส่ อดคล้องกับแนวคิดแรงจูงใจในการท่องเทีย่ ว แรงจูงใจ
เป็น สิง่ ทีก่ ระตุน้ ให้นกั ท่องเทีย่ วออกเดินทางท่องเทีย่ ว เพื่อสนองความต้องการของตนเอง การ
ท่องเทีย่ วจะเกิดขึน้ ได้นนั ้ นักท่องเทีย่ วจะต้องมีสงิ่ บันดาลใจ
พบว่า ทุนทางวัฒนธรรมและทุน
ธรรมชาติ ทอ้ งถิน่ จังหวัดชัยนาทสอดคล้องกับแรงจูงใจในการท่องเทีย่ วมีทงั ้ หมด 6 ทุน ได้แก่ สวน
นกชัยนาท, พิพธิ ภัณฑ์ พนั ธุป์ ลาลุม่ น้าเจ้าพระยา , พระปรางค์กลีบมะเฟือง , ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
วัดปากคลองมะขามเฒ่า , ผ้า ทอจกลายหลัก กลุ่มไทยเชือ้ สายลาวเวียง , เจดียว์ ดั โตนดหลาย ทัง้ นี้
แสดงให้เห็นว่าจั งหวัดชัยนาทมีแหล่ง ท่องเทีย่ วทีส่ ามารถจงูใจ กระตุน้ ให้นกั ท่องเทีย่ วออกเดินทาง
ท่องเทีย่ ว ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดแรงจูงใจในการท่องเทีย่ ว ทางด้าน สรีระหรือทางกายภาพ ด้าน
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วัฒนธรรม และด้านการพัฒนาตนเอง ของ Swarbrooke, John and Horner, Susan.ทีป่ รากฏใน
หนังสือ Consumer Behaviour in Tourism. ในปี 1999 ผลการศึกษาสอดคล้องกับ จังหวัดชัยนาทมี
วัตถุดบิ ทางทุนวัฒนธรรมและทุนทางธรรมชาติทส่ี ามารถมาประยุกต์ ดดั แปลงสร้างบรรจุภณ
ั ฑ์สนิ ค้า
ส้มโอแปรรูปในเชิงของฝาก ตามแนวคิดของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทีส่ ่งเสริมว่า ประเทศไทยมีวตั ถุดบิ
ทีส่ ามารถพัฒนาขึน้ เป็ นสินทรัพย์สร้างสรรค์ (Creative Assets) อยูม่ หาศาล ไม่วา่ จะเป็นในด้าน
รูปธรรมหรือนามธรรม ซึง่ สามารถนําไปสร้างเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี (ชูวทิ ย์ มิตรชอบ.
2554: 7)
2. บุคลิกภาพสินค้าส้มโอแปรรูป จากการศึกษาโดยใช้เกณฑ์บลุ กิ ภาพสินค้า (Jennifer
Aaker. 1997) พบว่าบุคลิกภาพทีม่ ลี กั ษณะสอดคล้องกับส้มโอแปรรูป คือ บุคลิกตามจริงไม่เพ้อฝนั
และ บุคลิกภาพการใช้ชวี ติ กลางแจ้ง ทัง้ นี้เนื่องจากลักษณะของ บุคลิกภาพส้มแปรรูปมีความ
สอดคล้องกับ ลักษณะความตรงไ ปตรงมา ความเรียบง่าย ความใช้ชวี ติ กลางแจ้ง ความต่อสู่อย่าง
แข็มแข็ง ทีเ่ ชื่อมโยงจากภูมปิ ญั ญาแปรรูปส้มโอในท้องถิน่ ผลการศึกษาสอดคล้องและแสดงให้เห็น
ว่าลักษณะทางกายภาพเฉพาะอย่างของผลิตภัณฑ์ทก่ี าํ หนดขึน้ เป็นองค์ประกอบหนึ่งทีส่ าํ คัญใน
ตราสินค้าอันเป็ น รากฐานทีส่ าํ คัญในการสร้างความแตกต่า ง ให้กบั สินค้ามีความสัมพันธ์กบั บุค ลิก
ของกลุม่ เป้าหมายทัง้ ในด้านกายภาพ และด้านจิตวิทยา อันได้แก่ อายุ อาชีพ รายได้ เพศ สถานะ
ทางสังคม สถานะครอบครัว ลักษณะนิสยั พฤติกรรม ทัศนคติต่อ สิง่ ต่างๆ เป็ นต้น(ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์.
2537: 23)
3. ศึกษาจุดจับใจทีส่ อดคล้อง กับ บุคลิกภาพสินค้าส้มโอแปรรูป เพือ่ หาแนวทางการ
นําเสนอ ซึง่ เป็ นทีน่ ิยมใช้ในงานโฆษณา พบว่าบุคลิกภาพสอดคล้องกับจุดจับใจ ด้านความเป็น
ตัวเอง (Ego Appeal) จุดจับใจด้านความอบอุ่น (Warmth Appeal) และจุดจับใจด้านอารมณ์ขนั
(Humor Appeal) ทัง้ นี้เนื่องจาก บุคลิกภาพมีความ เหมาะสม กับการใช้จดุ สนใจทีแ่ สดงให้เห็นถึง
รูปร่างหน้าตาทีน่ ่ าสนใจ ความเฉลียวฉลาด บุคลิกภาพทีด่ ี ความอบอุ่นทีผ่ บู้ ริโภครับรู้ อารมณ์ขนั ที่
สามารถทําให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทางการสือ่ สารได้หลากหลาย ผลการศึกษาสอดคล้องและแสดงให้
เห็นว่า การใช้จดุ จับใจในการนําเสนอบุคลิกภาพส้
มโอแปรรูป เป็นองค์ประกอบสําคัญใน
กระบวนการสือ่ สาร เป็ นการถ่ายทอดความคิด แนวคิด ภาพลักษณ์ และอื่นๆ ของตัวสินค้าไปสู่
ผูบ้ ริโภค โดยใช้สญ
ั ลักษณ์ต่างๆ ทีจ่ ะเป็นตัวแทนความคิดนัน้ ๆ เพือ่ สร้างความเข้าใจ และแรงจูงใจ
ให้ผบู้ ริโภคมีทศั นคติหรือพฤติกรรมตามทีผ่ สู้ ง่ สารสื่อออกไป (พรทิพย์ สัมปตั ตะวนิช. 2546: 118)
4. ด้านการออกแบบ บรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาทจาก
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยการเชือ่ มโยงจากรากฐานทางทุนวัฒนธรรมและทุนธรรมชาติ
ท้องถิน่ พบว่าการเพิม่ มูลค่าให้กบั สินค้าอยูใ่ นระดับดีมากทีส่ ดุ ความเหมาะสมกับทุนทางวัฒนธรรม
ท้องถิน่ อยูใ่ นระดับดีมาก การออกแบบ อยูใ่ นระดับดีมาก กระบวนการผลิต อยูใ่ นระดับดี ทัง้ นี้
เนื่องจาก การเปลีย่ นแปลง พัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ ช่วยให้เกิดการตื่นตัวในสายตาผูบ้ ริโภค ช่วยในการ
แนะนํา สินค้าออกสูต่ ลาด ทําให้ผบู้ ริโภค หันมาให้ความสนใจกับบรรจุภณ
ั ฑ์เพิม่ มากขึน้ สามารถ
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แสดงตัวตนอย่างชัดเจนเมือ่ วาง แสดงเปรียบเทียบกับคูแ่ ข่ง ผลการศึกษาสอดคล้องกับ บรรจุภณ
ั ฑ์
ในอนาคตยังมีแนวโน้มทีจ่ ะเข้ามามีบทบาทมากขึน้ ทัง้ ในด้านการโฆษณาและการขาย (Advertising
and selling) ดังนัน้ บรรจุภณ
ั ฑ์จงึ กลายเป็นสิง่ ทีแ่ สดงรวมไว้ ซึง่ รูปร่างลักษณะทางกายภาพของ
บรรจุภณ
ั ฑ์ และการออกแบบ สีสนั รูปร่าง ตราฉลาก ข้อความโฆษณาประชาสัมพันธ์ ดังนัน้ จึงควร
มีวธิ กี ารทีจ่ ะทํา ให้บรรจุภณ
ั ฑ์สามารถสือ่ สารได้ ทัง้ วัจนสัญลักษณ์และทัศน สัญลักษณ์ โดยบรรจุ
ภัณฑ์จะต้องแสดงความโดดเด่นออกมาให้ชดั เจนจากผลิตภัณฑ์อ่นื และบรรจุภณ
ั ฑ์ควรจะสร้าง
ความพึงพอใจ เกียรติ และศักดิ ์ศรี สาหรับผูใ้ ช้ (ปุน่ คงเจริญเกียรติ ; และสมพร คงเจริญเกียรติ .
2541)

ข้อเสนอแนะ
1. การศึกษาทุนทางวัฒนธรรมและทุนธรรมชาติ ได้คดั เลือกทุนทีส่ อดคล้องกับแรงจูงใจ
ในการท่องเทีย่ วซึง่ ผ่านเกณฑ์ 5 ทุน และได้ทาํ การประยุกต์เพือ่ ใช้งานในรูปแบบ 2มิติ โดยวิธกี าร
การลดทอน การหมุน การกลับ การบวก การพลิก การใช้ตารางกริด เป็นต้น ซึง่ ผูอ้ ่านสามารถ
นําไปใช้งานได้ตามความเหมาะสม
2. การศึกษาองค์ประ กอบการออกแบบ ทีส่ อดคล้องกับจุดจับใจ และสอดคล้องกับ
บุคลิกภาพ ซึง่ แต่ละหัวข้อจะมีความเชือ่ มโยงซึง่ กันและกัน ผูอ้ ่านสามารถเลือกใช้ตามความ
เหมาะสม
3. จะเป็ นประโยชน์สาํ หรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์สนิ ค้าทีต่ อ้ งการใช้ทนุ
ทางวัฒนธรรมในการนําเสนอสินค้า ซึง่ ส ามารถเรียนรู้ ทําความเข้าใจเกีย่ วกับการนําทุนทาง
วัฒนธรรมและทุนธรรมชาติมาใช้รว่ มกับบุคลิกภาพสินค้า จุดจับใจ และองค์ประกอบการออกแบบ
ข้อเสนอแนะสําหรับงานวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. การศึกษาทุนทางวัฒนธรรมและทุนธรรมชาติ มีขอ้ จํากัดเรือ่ งเวลา และสถานที่ จึงเป็น
การศึกษาเบื้ องต้นจากเอกสาร ตํารา งานวิจยั ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทํารายละเอียดของทุนทางวัฒ
ธรรมและทุนธรรมชาติอาจไม่ครบถ้วน ดังนัน้ การศึกษาจากภาคสนามจากพืน้ ทีจ่ ริงจะสามารถเก็บ
รายละเอียดได้ครบสมบูรณ์มากกว่า
2. แนวคิดเกีย่ วกับบุคลิกภาพ และจุดจับใจในงานโฆษณา มีหลากหลายแน วคิด ดังน้า
หากต้องการใช้ควรเลือกแนวคิดทีส่ อดคล้อง และเป็ นไปในทิศทางเดียวกับบรรจุภณ
ั ฑืทต่ี อ้ งการ
นําเสนอ เพือ่ การประมวลผลจะเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
3. การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์จากทุนทางวัฒนธรรมและธรรมชาติทอ้ งถิน่ นอกเหนือจาก
การพัฒนโครงสร้างและพัฒนากราฟิก ยังสามารถพัฒนาการวัสดุในท้องถิน่ เพิม่ เติมได้ ซึง่ จะส่งผล
ให้เกิดการพัฒนาทีม่ มี ติ มิ ากขึน้
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รายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญ
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รายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิ จยั
ชื่อ
สถานที่อยูป่ ั จจุบนั
ตําแหน่งที่ทางาน
ประวัตกิ ารศึกษา

ผศ. สินีนาถ เลิศไพรวัน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
สถ.บ.(ศิลปะอุตสาหกรรม) สถาบันเทโนโลยีพระจอมเกล้ า
วิทยาเขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
M.S. (Pratt lnstiute) NY. U.S.A.
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สถานที่อยูป่ ั จจุบนั
ตําแหน่งที่ทางาน
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ตําแหน่งที่ทางาน
ประวัตกิ ารศึกษา

นางสาว นาตยา ถนัดค้ า
กรุงเทพมหานคร
กราฟิ กอาวุโส บริษัท โน้ ตพับลิชชิ่ง จํากัด
ออกแบบพาณิชย์ศลิ ป์ศิลปการถ่ายภาพ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเพาะช่าง
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สถานที่อยูป่ ั จจุบนั
ตําแหน่งที่ทางาน
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นาย ธนเพชร วงศ์พิเศษกุล
กรุงเทพมหานคร
กราฟิ กอาวุโส องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
Master of design. Griffith University. Australia
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ั น์ ปั นทะธง
มหาวิทยาลัยพะเยา
อาจารย์คอมพิวเตอร์ กราฟิ กและมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยพะเยา
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
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ตําแหน่งที่ทางาน
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อาจารย์ ปิ ยฉัตร อุดมศรี
มหาวิทยาลัยพะเยา
อาจารย์คอมพิวเตอร์ กราฟิ กและมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยพะเยา
ประยุกตศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปกร
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ั ฑ์รว่ มหน่ วยส้มโอแกว้สมุนไพร แบบ 2
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