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53155316: สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ 

คําสําคัญ: ตนธูปฤาษี / กระบวนการผลิตจากตนธูปฤาษี / ผลิตภัณฑจากตนธูปฤาษี 

  มิ่งขวัญ  วงษชาญศร:ี การศึกษาและวิเคราะหกระบวนการผลิตจากตนธูปฤาษีเพื่อการ

ออกแบบผลิตภัณฑสําหรับใชในที่พักอาศัย. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ: ผศ.ดร.รัฐไท  พรเจริญ 

และ ผศ.ภาคภูมิ  บุญธรรมชวย.  216 หนา. 
 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาวัสดุตนธูปฤาษีและทําการทดลองคุณสมบัติ 

กรรมวิธีในการ ขึ้นรูป เพื ่อ ให ไดแนวทางที่นําไปใชเปนขอกําหนดในการออกแบบผลิตภัณฑ         

2) เพื่อนําขอกําหนดจากวัสดุตนธูปฤาษีที่ได มาพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑใหมีความเหมาะสม

และสอดคลองกับการนํามาออกแบบผลิตภัณฑ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของตนแบบผลิตภัณฑจาก

วัสดุตนธูปฤาษีที่ออกแบบตามขอกําหนดที่ไดใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับการนํามา

ออกแบบผลิตภัณฑสําหรับใชในที่พักอาศัย 

 การวิจัยไดคนควาจากวารสาร บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อศึกษาและทําการ

ทดลองการข้ึนรูปดวยกระบวนการที่สอดคลองกับคุณสมบัติของวัสดุต้ังตน ซึ่งตนธูปฤาษีที่ใชใน

การวิจัยเปนตนธูปฤาษีที่มีลักษณะแบบใบกวาง ที่พบไดในแหลงนํ้าตื้นและนํ้าทวมขังทั่วไปใน

ทองถ่ิน จากการศึกษาและทําการทดลองพบวาคุณสมบัติของตนธูปฤาษีสามารถนําใบมาใช

ออกแบบผลิตภัณฑที่รับแรงได  โดยสรุปผลการทดลองวัสดุที่นํามาใช ดังนี้ 1) การข้ึนรูปดวย

กระบวนการรีดเสนใบตนธูปฤาษีเปนแผน 2) การข้ึนรูปดวยการนําเสนใบตนธูปฤาษีมาอัดและดัด    

3) การข้ึนรูปดวยการนําเสนใบตนธูปฤาษีมาขดข้ึนรูป  โดยแบงแนวทางการออกแบบเปน

ผลิตภัณฑเปน 2 แนวทาง คือ 1) ผลิตภัณฑที่ใชตนธูปฤาษีเปนวัสดุหลัก 2) ผลิตภัณฑที่ใช        

ตนธูปฤาษีรวมกับวัสดุอื่น   

จากผลการวิจัยสามารถนํากระบวนการผลิตข้ึนรูปมาออกแบบผลิตภัณฑสาํหรับใช

ในที่พักอาศัย คือ ฉากกั้นแบบแขวน, โตะกลาง, โตะสูง และเกาอี้  ที่มีความเปนอัตลักษณจาก   

ตนธูปฤาษีไดเปนอยางดี อีกทั้งยังสามารถนําเอากระบวนการทดลองและการผลิตมาปรับใช

หรือตอยอดใชกับภูมิปญญาในการออกแบบผลิตภัณฑในรูปแบบอื่นๆ ตอไป  

 

ภาควิชาการออกแบบผลิตภัณฑ                                     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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53155316: MAJOR: PRODUCT DESIGN 

KEY WORD: THE TYPHA / PRODUCTION PROCESS FROM TYPHACES / PRODUCTION FROM   

TYPHACES 

 MINGKWAN WONGCHANSRI : RESEARCH AND ANALYSIS OF THE PRODUCTION 

PROCESS FROM TYPHACES FOR DESIGNING OF THE HOUSE FURNITURE. THESIS ADVISORS: 

ASST. PROF. RATTHAI PORNCHAROEN Ph.D. AND PARCHPOOM BOONTHUMCHOY. 216 pp. 
 

This research aims; 1) To study the material from cattail and experimental 

the characteristic, a process of molding in order to obtaining the knowledge 

approach to adapt to the designing of home furniture. 2) To apply the knowledge 

approach from the molding experiment of the material cattail, to appropriate and 

consistent for the designing of home furniture. 3) To study the cattail material 

through experimentation to understand its properly and biology. 

 Research has searched from the journal, the articles which related.     

For study and the molding experimental of the related processing with the 

characteristic of the starting material, the cattail used in this research was broad-leaf 

cattail which found in shallow water and wetland. The experimental results are as 

following; 1) Rolling, 2) Coiling 3) Extrusion - Bending. There are separate the 

designing method into 2 way. 1) The product is use cattail as the main material.    

2) The product is use the cattail combination with other materials. 

The results of this research can use the molding process in designing of 

home furniture. There are 3 products: hanging screen, table and chairs that show the 

identity of cattail as well. There are also applying the experiment process and the 

production process to adapt to use or develop the other designing method. 
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 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดจากการอนุเคราะหความชี้แจงและใหคําปรึกษา

จากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ คณาจารยระดับบัณฑิตศึกษาภาควิชาการออกแบบผลิตภัณฑ

กลุมผูทรงคุณวุฒิ ผูเช่ียวชาญ ทําใหผลงานวิจัยสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 

ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.รัฐไท  พรเจริญ และผูชวยศาสตราจารย

ภาคภูมิ  บุญธรรมชวย อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ใหคําปรึกษาแนะนํากระบวนการทําวิจัย

แกขาพเจา 

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย  ดร .อุดมศักด์ิ  สารีบุตร, รองศาสตราจารย           

ดร.นิยม วงศพงษคํา, ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา, อาจารย ดร.สาธิต เหลาวัฒนพงษ,   

อาจารย ดร.ชนัษฎา จุลลัษเฐียร  ที่ใหคําแนะนําและความรูในการออกแบบ 

ขอขอบคุณ นางบุญเรือง ชาญชํานิ, นางพุฒ กลาหาญ กลุมผูผลิตชุมชนผูผลิตชุมชน

กลุมทอเสื่อกกและกระดาษใยสับปะรดบานคําบง ตําบลสะอาด อําเภอนํ้าพอง  จังหวัดขอนแกน 

ที่ใหขอมูลกระบวนการผลิตผลิตภัณฑจากตนกก ใหคําแนะนําและใหความอนุเคราะหในการตอบ

แบบสอบถามแกขาพเจา รวมถึงใหความชวยเหลือในการดําเนินการปฏิบัติงานวิจัย 

 ขอกราบขอบพระคุณ ครอบครัว วงษชาญศรี คุณพอวรพงษ วงษชาญศรี  คุณแม

อาภากร  วงษชาญศรี  พี่สาวแรกขวัญ สุขบิดา ผูมีพระคุณ  ผูใหคําปรึกษา และใหกําลังใจผูวิจัย

ดวยดีมาโดยตลอดจนสําเร็จการศึกษา 

 สุดทายนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆ นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาการออกแบบผลิตภัณฑ 

สําหรับการแลกเปลี่ยนความรู  ประสบการณ  และใหความชวยเหลือตลอดการศึกษาการทําวิจัย

ในครั้งน้ี 
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