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 This research aim to study local product corporate identity from arts and the cultural 

heritage; Phitsanulok Province, which able to communicate the product that play a key role in 

consumer lifestyle now and still Thai unique appropriately by support from arts and culture 

foundation. The cultural and wisdom are one element of society that the most important to 

development Phitsanulok Province. Due to Phitsanulok is outstanding, it has a cultural diversity 

and there is a lot of literati in Thai wisdom which spread in every areas. If we can develop and take 

advantage of this, we will can value creation and add value to economic and social. Moreover, it 

added interest in model on arts and culture which led the unique pattern and exclusive arts as 

design process procedural to product. No wadays, most of people interest in western arts, which 

lead to lose Thai arts and discontinuous its development. This research used Thai unique to applied 

in product design that forward to value added. 

 Study method of local product corporate identity from the cultural heritage; Phitsanulok 

Province used research methodology by collected document data that related to Phitsanulok 

Province and in – depth interviews for sample ethic, way of living, occupation, arts and culture and 

local knowledge. The samples of this research were 110 people. And then analysis local products, 

classify and the characteristics of the product for lead the data to guidelines product design and 

identities that assessed by design strategy expert and target group to find out in terms of 

communication, design and usability. This research would like to find out the mistake and 

suggestion. Besides, to benefit in education as well as a source for the person who interest in local 

product corporate identity will see the connection from arts and culture foundation; Phitsanulok 

Province. 

 The result of this research can be identified as design sample for the province, graphic design 

work piece as follows:  

 Local product brand, graphic design on packaging, examples souvenirs and examples of 

media.  
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บทที ่1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 จากการที่พิษณุโลกเปนเมืองใหญ เปนศูนยกลางของการพัฒนาในหลายดาน ทําใหมีผูบริโภค
ทั้งกลุมคนเมืองพิษณุโลกเดิม ขาราชการ กลุมนักทองเที่ยว นักธุรกิจนักลงทุน กลุมคนในวัยนักศึกษา 
ที่มีรูปแบบการใชชีวิตที่แตกตางกันไปในแตละกลุม จึงมีรูปแบบธุรกิจที่หลากหลายที่เกิดขึ้น และมีทิศ
ทางการเติบโตอยูในจังหวัด 
 ดานศักยภาพทางภูมิศาสตรที่ตั้งของพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลกเปนศูนยกลางเชื่อมโยงเสนทาง
เศรษฐกิจเหนือ ใต ตะวันออก และตะวันตก (North-South / East-West Corridor) โดยสามารถ
เปนศูนยกลางดานเศรษฐกิจ  และการผลิต นอกจากนี้ยังเปนแหลงทองเที่ยวมรดกโลกเชิ ง
ประวัติศาสตร และแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศนที่มีความโดดเดนเฉพาะตัวของจังหวัด  มีภูมิปญญา
ทองถิ่นที่เปนเอกลักษณสามารถนํามาสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และตลาดสินคาของที่
ระลึก (สรุปผลการศึกษา SMEs ประเทศไทย, 2553) แต ณ ปจจุบันพบวาการจําหนายในจังหวัด
พิษณุโลกที่ประกอบไปดวย ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดาน
การสงเสริมดานการตลาด ยังขาดความเปนเอกลักษณในตัวเอง จึงตองการสรางอัตลักษณใหสินคา 
และบริการของในจังหวัดพิษณุโลก  ใหมีความโดดเดนอยางชัดเจน เปนที่จดจํา และตอบสนองความ
ตองการของกลุมเปาหมาย 
 สินคาของที่ระลึกไมเพียงแขงขันกับตัวเอง หรือตลาดในประเทศเทานั้น แตตองแขงขันกับ
ตางประเทศ ซึ่งวันนี้ ไดเขามาแยงสวนแบงทางการตลาดในประเทศไปแลว มูลคาสูงถึง 40 เปอรเซ็น 
อยูทั้งในหางสรรพสินคาและมินิมารทตางๆ ดังนั้น จึงถึงเวลาที่ตองพัฒนาตนเอง เพื่อเขาไปแขงขัน 
โดยยกระดับ ทั้งในดานคุณภาพและมาตรฐานการผลิตใหเปนสินคาระดับพรีเมี่ยม เพื่อเปนที่ยอมรับ
ของลูกคาทั้งในและตางประเทศ (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2553) 

ในการตอยอดจากทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีในพื้นที่ คือ ธุรกิจดานการบริการทองเที่ยว
และที่เกี่ยวเนื่อง (โดยเฉพาะการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ Eco-Tourism) การผลิตและจําหนาย
ของฝากของที่ระลึกซึ่งทําออกมาในรูปแบบตางๆ เชน ของบริโภค ของใช เครื่องประดับ ฯลฯ มีความ
เกี่ยวของกับวัสดุ เทคนิควิธีทํา จุดมุงหมายในการผลิตและการนําไปใช ตลอดจนอิทธิพลอื่นๆ เชน 
ความเชื่อ ศาสนา การเมือง วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม ทําใหของที่ระลึกมีรูปแบบที่แตกตางกัน
ออกไป (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2553) 
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 สําหรับนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติมักมองสิ่งที่สะทอนความเปนพื้นถิ่นที่ไป
เยือนนั้นเปนหัวใจของการทองเที่ยวการไปเยือนแตละจุดหมาย  ซึ่งมักมีประสบการณและความ
ประทับใจใหจดจําตางกัน จึงตองคํานึงถึงความเปนอัตลักษณของพื้นที่ ดังนั้น อะไรคือสิ่งที่แสดงให
เห็นวาโดดเดนไมเหมือนที่อื่น สามารถใชเปนตนทุนได ทั้งดานกายภาพของแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ  
เรื่องเลาขาน ตํานาน อาหาร วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณ ีการแตงกาย บานเรือน สถาปตยกรรม 
ศาสนสถาน สภาพแวดลอม ฯลฯ เหลานี้ลวนบงชี้วาเปนเอกลักษณของทองถิ่นที่สามารถสะทอน
ความประทับใจได อีกทั้งนักทองเที่ยวคือสื่อที่สําคัญในการเดินทางมาพักผอนในทองถิ่น การไดพบกับ
สิ่งที่แปลกใหม แตกตางจากที่อื่น ซึ่งทําใหการมาเยือนมีเรื่องราวนาจดจํา เกิดความประทับใจ และ
ของที่ระลึกก็เปนตัวชวยในการเก็บความประทับใจนั้นไว  
 อัตลักษณสะทอนพื้นถิ่น อัตลักษณ คือ ความเปนตัวตน “ตัวตน” สะทอนจากชีวิตประจําวัน 
ซึ่งหมายถึงการใชชีวิตปกติ ดังนั้นทุกสิ่งทุกอยางที่อยูรอบตัว คือ อัตลักษณ หากของที่ระลึกหรือของ
ฝากที่เรามองหาคือสิ่งที่สามารถระบุที่มาไดวาเปนของเฉพาะถิ่นยอมสรางคุณคาเมื่อซื้อติดมือกลับ
บาน  ในแงของที่ระลึกก็บงบอกวามีความเฉพาะที่แตกตางจากแหลงอื่นๆ หรือหาที่อื่นไมไดตองไปที่
นั่นอยางเดียวเทานั้น ในแงของฝาก ผูรับก็สัมผัสไดถึงความตั้งใจให “ผูรับยินดี ผูใหชื่นใจ” ของที่
ระลึกหลายอยางมีประโยชนใชสอยในตัวเอง บางอยางทําหนาที่เพียงเตือนความทรงจําใหระลึกถึง
ประสบการณการเดินทางดวยเหตุผลเหลานี้ของที่ระลึกจึงตองสรางอัตลักษณ  และมองถึง
กลุมเปาหมายที่เปนนักเดินทางทองเที่ยว ที่จะซื้อใหตัวเองและซื้อเปนของฝาก อัตลักษณที่อยูในของ
ที่ระลึกจะผูกโยงคนกับความทรงจํา (ไพโรจน ธีระประภา, 2558) 
 มรดกวัฒนธรรม หรืออีกนัยหนึ่งคือ ทุนทางวัฒนธรรม เปนสิ่งที่มีคุณคา และมีมูลคา ที่สั่งสม
มาในอดีตและถายทอดรุนตอรุน ทั้งเปนสิ่งที่จับตองไดและจับตองไมได  โดยนําเอาวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาเหลานั้นมาแปลงเปนสิ่งที่มีคุณคา และมีมูลคาที่สงผลใหเกิดประโยชนตอวิถีชีวิต และสังคมใน
ที่สุด เนื่องจากประเทศไทยมีทุนทางสังคมที่ดีอยูมากมาย สามารถนํามาเกื้อกูลใหคนไทยมีวิถีชีวิต
ความเปนอยูที่ดีขึ้น ทั้งยังชวยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครองของ
ประเทศไทย โดยเฉพาะการนําทุนทางวัฒนธรรม และภูมิปญญาซึ่งสังคมมีอยูมากมายทุกพื้นที่ทั่ว
ประเทศไทย ทั้งที่เปนเอกลักษณของชาติ คานิยม ความเชื่อ ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงามมาเปน
กลไกในการพัฒนาสังคม ทั้งนี้เพื่อการคงอยูของวัฒนธรรมไทยและการสรางความอยูดีมีสุขใหกับคน
ไทยอยางยั่งยืนบนพ้ืนฐานของความสมดุลทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 ทุนทางวัฒนธรรม และภูมิปญญา เปนองคประกอบหนึ่งของทุนทางสังคมที่มีความสําคัญ
อยางยิ่งยวดตอการพัฒนาประเทศ เนื่องดวยประเทศไทยมีความโดดเดน และมีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม มีผูมีความรูดานภูมิปญญาไทยมากมายกระจายอยูทุกพื้นที่ ซึ่งหากสามารถพัฒนา และใช
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ประโยชนจากทุนดังกลาวไดอยางเต็มที่แลว ก็จะนํามาซึ่งการสรางสรรคคุณคา และมูลคาเพิ่มตอ
เศรษฐกิจและสังคมไทย 
 แมปจจุบันนี้ ผูคนไดใหความสนใจในแบบอยางศิลปะตะวันตกมากขึ้นทําใหศิลปะไทยขาด
ชวงหายไปไมมีการพัฒนาการที่ตอเนื่อง แตจากความสําคัญดังกลาวจึงมีผูที่คิดนํารูปแบบของความ
เปนไทยมาประยุกตใชในงานออกแบบเพื่อเพิ่มมูลคาของสินคาใหไดมากยิ่งขึ้น ทุนทางวัฒนธรรมจึง
เปนพื้นฐานใหเกิดแนวความคิดในการที่จะนําเอาวัฒนธรรมที่ดีงามมาพัฒนาใหเกิดคุณคา และมูลคา 
อันสงผลตอวิถีชีวิตความเปนอยูที่ดีงามในที่สุด 
 จากสิ่งที่ไดกลาวมาในขางตน จะเห็นวาในปจจุบันนี้วัฒนธรรมไทยแบบดั้งเดิมไดมีการ
ผสมผสานกับวัฒนธรรมภายนอกมากขึ้น ภาพของสินคาพื้นบานในวิถีชีวิตคนไทยในปจจุบันจึง
คอนขางเลือนราง ดังมักจะพบเห็นสินคาตางชาติมากกวาของไทย หรือในมุมมองภาพลักษณที่ดีกวา 
ทันสมัยกวา ทั้งในมุมของการเปนสินคาที่ระลึกสําหรับนักทองเที่ยว ทั้งคนไทยดวยกันเอง และ
ชาวตางชาติ สินคาพื้นบานก็ไมไดรับความนิยมเทียบเทาสินคาอื่นๆ ซึ่งอาจเปนดวยปจจัยหลากหลาย
ดาน ทั้งรสชาติ หรือรูปลักษณ เมื่อเปรียบเทียบในลักษณะทางกายภาพ ขอดีขอดอยของสินคาพื้นถิ่น
ของประเทศอื่นๆ ที่ภาพลักษณหรือปจจัยดานรูปแบบของบรรจุภัณฑก็มีความสําคัญตอการจูงใจ
นักทองเที่ยวใหเลือกซื้อ หรือสงเสริมภาพลักษณของสินคานั้นๆ ตามหลักกลไกทางการตลาดควบคูกับ
เปาหมายในการออกแบบ 
 จากความเปนมาดังกลาว จึงเปนที่มาของโครงการวิจัยการออกแบบอัตลักษณสินคาพื้นบาน 
ทั้งในมุมการสรางอัตลักษณ รวมทั้งรูป แบบของการสื่อสารผานบรรจุภัณฑที่เหมาะสมในทองถิ่น และ
สามารถสื่อสารสินคาใหมีบทบาทในวิถีชีวิตผูบริโภคปจจุบันมากยิ่งขึ้นโดยยังคงความเปนเอกลักษณ
ไทยไดอยางเหมาะสม ซึ่งเปนการบูรณาการระหวางงานนิเทศนศิลป  และงานออกแบบประยุกตศิลป  
โดยมีมรดกวัฒนธรรมรองรับ รวมถึงเพิ่มความนาสนใจ หรือแรงจูงใจออกแบบเพ่ือกระตุนและสงเสริม
การสนับสนุนโดยคํานึงถึงกลุมเปาหมายเปนนักทองเที่ยวทั้งไทยและตางชาติ 
  
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 
 1. ศึกษาอัตลักษณของสินคาพ้ืนบานที่มีความรวมสมัย ผานการพัฒนาใหเปนสินคาที่มี 
อัตลักษณในวิถีชีวิตผูบริโภคปจจุบัน 
 2. ศึกษาการออกแบบดวยอัตลักษณที่ประยุกตใชกับสินคาพื้นบานที่มีความรวมสมัยไดอยาง
เหมาะสม 
 3. นําหลักการดานอัตลักษณที่ศึกษามาประยุกต ใชในงานออกแบบบรรจุภัณฑไดอยาง
ประสิทธิภาพ 
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สมมติฐานของการศึกษา 
 การออกแบบอัตลักษณของสินคาพื้นบานใหมีความรวมสมัย สามารถบงบอกถึงอัตลักษณ
ความเปนพื้นถิ่นที่มีรากฐานจากมรดกวัฒนธรรม เพื่อสรางแรงกระตุนและสงเสริมสนับสนุนสินคาให
เขาถึงกลุมเปาหมายได 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 ดานพื้นที่ 
 1. พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก 
 2. ศึกษาเรื่องราวสินคาพ้ืนบานที่เกี่ยวของกับจังหวัดพิษณุโลก 
 3. ศึกษาอัตลักษณทางดานวัฒนธรรมภายในจังหวัดพิษณุโลก 
 
 ดานเนื้อหา 
 1. ศึกษาเรื่องราวของจังหวัดพิษณุโลกตั้งแตประวัติศาสตรความเปนมา อิทธิพลตางๆ รวมถึง
รายละเอียดที่เกี่ยวของเพื่อทําความเขาใจ และตระหนักถึงเอกลักษณดานศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ตัง้แตอดีตจนถึงปจจุบัน  
 2. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับหลักการออกแบบอัตลักษณสินคาพื้นบาน เพื่อเสริมสรางรวมสมัยใน
ลักษณะของการเปนสินคาที่ระลึก ซึ่งอาจจําเปนตองคํานึงถึงประเภท ลักษณะ และรูปแบบที่เลือกใช
ยังตองสอดคลองตามคุณสมบัติของวัฒนธรรมความเช่ือที่สามารถเปนไปได 
 3. ศึกษาหลักการออกแบบดวยอัตลักษณ และการออกแบบสื่อนวัตกรรมตางๆ 
 4. ศึกษาแนวทางการออกแบบประยุกตศิลปเพื่อสรางอัตลักษณจากมรดกวัฒนธรรมไปสูการ
ออกแบบรูปแบบอัตลักษณ บรรจุภัณฑกลวยตาก และสินคาของที่ระลึก โดยประชาสัมพันธผานสื่อ
ตางๆ เพื่อกระจายขาวสาร สรางการรับรูตราสินคา และตอบสนองความตองการของผูบริโภค 
 5. ศึกษาเรื่องการสื่อสารที่สามารถใหกลุมเปาหมายสามารถเขาถึงและเขาใจไดงายโดยมี
มรดกวัฒนธรรมดั้งเดิมรองรับ 
 
ขั้นตอนของการศึกษา 
 1. ศึกษา และทําความเขาใจถึงตัวแปรตางๆ ของโครงการ 
    1.1. สินคาของที่ระลึก 
    1.2. การออกแบบดวยอัตลักษณสินคาพื้นบาน 
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   1.3. การออกแบบรูปแบบ รูปทรง ลักษณะของบรรจุภัณฑ 
    1.4. วิธีการสื่อสาร และการเขาถึงไดงาย 
 2. ศึกษาเรื่องราวที่มีสวนเกี่ยวของกับโครงการจากหลักฐานหรือขอมูลทุติยภูมิ  เชน หนังสือ
และเอกสารอางอิงตางๆ      
 3. ศึกษาจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ ศึกษาผานการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ รวมถึงการลงพื้นที่จริง 
และการเรียนรูจากผูเชี่ยวชาญโดยตรง 
 4. วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษา สํารวจ และสัมภาษณ 
 5. กําหนดแนวความคิดของโครงการ 
 6. ศึกษา ทดลอง และพัฒนาการออกแบบใหเหมาะสมและสอดคลองกับขอบเขตการศึกษา 
 7. รวบรวมผลงานการออกแบบ 
 8. สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะในการวิจัย 
 
คําจํากัดความ 
 1. อัตลักษณ หมายถึง ความเปนตัวตน สะทอนจากชีวิตประจําวันหรือวิถีการดําเนินชีวิต 
 2. สินคาพื้นบาน หมายถึง สินคาที่เปนสินคาทองที่นั้น 
 3. มรดกวัฒนธรรม หมายถึง เปนสิ่งที่มีคุณคาและมีมูลคา ที่สั่งสมมาในอดีตและถายทอดรุน
สูรุน 
 4. บรรจุภัณฑ หมายถึง การนําเอาวัสดุ เชน กระดาษ พลาสติก แกว โลหะ ไม ประกอบเปน
ภาชนะหุมหอสินคา เพื่อประโยชนในการใชสอยมีความแข็งแรง สวยงาม ไดสัดสวนที่ถูกตอง สราง
ภาพพจนที่ด ีมีภาษาในการติดตอสื่อสาร และทําใหเกิดผลความพึงพอใจจากผูซื้อสินคา 
 5. ของที่ระลึก หมายถึง สิ่งตางๆที่เก็บรักษาไวหรือใชเปนเครื่องเตือนความจําเกี่ยวกับ
เรื่องราวหรือเหตุการณหรือเหตุการณตางๆ 
 6. สื่อประชาสัมพันธ หมายถึง หนทางหรือวิถีทางในการนําขาวสารที่ตองการประชาสัมพันธ
จากผูสงไปสูผูรับใหไดขอมูลที่แมนยํา และมีผลการรับรูที่ดี 
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บทที ่2 
วรรณกรรมทีเ่ก่ียวของ 

 
 งานวิจัยฉบับนี้ ผูวิจัยมุงเนนศึกษาการออกแบบ การออกแบบอัตลักษณสินคาพื้นบานจาก
มรดกวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก โดยเนนการออกแบบอัตลักษณใหเหมาะสมในการสื่อสาร และ
สามารถสะทอนถึงอัตลักษณของจังหวัดพิษณุโลกใหเปนรูปธรรม   พรอมยกระดับสินคาทองถิ่นสู
สินคาของที่ระลึก ประกอบดวยเนื้อหาดังนี้ 
 สวนที ่1 ขอมูลทั่วไปของจังหวัดพิษณุโลก 
 สวนที ่2 สินคาของที่ระลึก 
 สวนที ่3 สินคาพื้นบานกับแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค 
 สวนที ่4 การออกแบบอัตลักษณ 
 สวนที ่5 การออกแบบและการสื่อความหมาย 
 สวนที ่6 ขอมูลสุนทรียศาสตร 
 สวนที ่7 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของจังหวัดพิษณุโลก 
 1. ประวัติความเปนมาและความสําคัญ 
    พิษณุโลกเปนเมืองที่มีประวัติอันยาวนานควบคูมากับประวัติศาสตรของไทย โดยมีชื่อเรียก
ตางๆ กันในศิลาจารึก ตํานาน นิทาน และพงศาวดาร เชน สองแคว สระหลวง สองแควทวิสาขะ  
ไทยวนที อกแตก การเปลี่ยนชื่อเปน “พิษณุโลก” มาเปลี่ยนในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถ 
 สมัยกอนกรุงสุโขทัย 
 กอนราชวงศพระรวง ซึ่งมีพอขุนศรีอินทราทิตยเปนตนราชวงศขึ้นครองกรุงสุโขทัย เมื่อปลาย
พุทธศตวรรษที่ 18 ราชวงศที่มีอํานาจ ครอบคลุมดินแดนแถบนี้คือ ราชวงศศรีนาวนําถม พอขุนศรี
นาวนําถม เสวยราชเมืองเชลียง ตั้งแตราว พ.ศ.1762 พระองคทรง มีโอรส 2 พระองค ไดแก พอขุน
ผาเมืองครองเมืองราด และพระยาคําแหงพระรามครองเมืองพิษณุโลก ภายหลังพอขุนศรีนาวนําถม
สิ้นพระชนม ขอมสมาดโขนลําพง เขายึดเมืองศรีสัชนาลัยสุโขทัยไวได พอขุนผาเมืองและ พระสหาย 
คือพอขุนบางกลางหาว รวมกัน ปราบปรามจนไดชัยชนะ พอขุนผาเมือง จึงยกเมืองสุโขทัย ใหขุนบาง
กลางหาว ตั้งราชวงศพระรวงครองเมืองสุโขทัยและ ไดเฉลิมพระนามเปน พอขุนศรีอินทราทิตย  
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 สมัยกรุงสุโขทยั 

 เมืองสองแคว (พิษณุโลก) อยูในอํานาจของราชวงศผาเมือง จนกระทั่งในรัชกาลพอขุน
รามคําแหงมหาราชจึงไดยึดเมืองสองแคว ซึ่งเดิมเคยเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรสุโขทัย ครั้นสมัย 

พระมหา ธรรมราชาที ่1 (ลิไท) ไดเสด็จมาประทับที่เมืองสองแคว พระองคทานไดเอาพระทัยใส 
ทํานุบํารุงนําความเจริญเปนอยางยิ่ง เชน การสรางเหมือง, ฝาย สนับสนุนใหมีการขยายพื้นที่เพราะ
ปลูกสรางทางคมนาคม จากเมืองพิษณุโลกไปเมืองสุโขทัย โดยเฉพาะอยางยิ่งไดมีการสราง  
พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห พระศรีศาสดา เพื่อประดิษฐานไวในพระวิหารพระศรีรัตนมหาธาต ุ

ภาพที ่1 พระพุทธชินราช 

ที่มา : พงศาวดาร พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีหและพระศรีศาสดา, เขาถึงเมื่อ 17 กันยายน 

2559, เขาถึงไดจาก https://th.wikisource.org/wiki/พงศาวดาร_พระพุทธชินราช_ 

พระพุทธชินสีหและพระศรีศาสดา 
 

 สมัยกรุงศรีอยธุยา 
 พิษณุโลกสมัยอยุธยา มีความสําคัญยิ่งทางดานการเมือง การปกครองยุทธศาสตร เศรษฐกิจ 

ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม พิษณุโลกเปนราชธานีในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ตั้งแต  
พ.ศ.200-2031 รวม 25 ป นับวาระยะน้ีเปนยุคทองของ “พิษณุโลก” 

 ในสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งดํารงตําแหนงพระมหาอุปราช ณ เมืองพิษณุโลก 

ระหวาง พ.ศ.2112-2133 ไดทรงปลุกสํานึกใหชาวพิษณุโลกเปนนักกอบกูเอกราชเพื่อชาติไทย ทรง
สถาปนาพิษณุโลกเปนเมืองเอก เปนการประสานตอความเจริญรุงเรืองจากอดีตมาจนถึงปจจุบันใน
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ดานเศรษฐกิจเนื่องจากพิษณุโลก ตั้งอยูบนเสนทางระหวางรัฐทางเหนือคือ ลานนาและกรุงศรีอยุธยา
ทางใต ความสัมพันธระหวางรัฐทั้งสองบางครั้งเปนไมตรีกันบางครั้งขัดแยงกันทําสงครามตอกัน มีผล
ใหเมืองพิษณุโลกไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมประเพณีทั้ง 2 รัฐ โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจพิษณุโลก 

เปนเสนทาง สิ้นคา ของปา และผลิตผลทางการเกษตรรวมทั้งเครื่องถวย โดยอาศัยการคมนาคมผาน
ลําน้ํานานสูกรุงศรีอยุธยา ซึ่งขณะนั้นเปนศูนยกลางของการคานานาชาติแหงหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันตกเฉียงใต 

ภาพที ่2 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

ที่มา : ประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (พระองคดํา), เขาถึงเมื่อ 17 กันยายน 2559, เขาถึงไดจาก  

https://sites.google.com/site/lanhin2224/prawati-smdec-phra-nreswr-mharach-

phraxngkh-da 

 

 ในปจจุบันที่พิษณุโลกมีหลักฐานชัดเจนวาเปนแหลงผลิตเครื่องถวยคุณภาพดีซึ่งมีอยูทั่วไป
บริเวณฝงแมน้ํานาน และแมน้ําแควนอย โดยเฉพาะที่วัดชีประขาวหายพบเตาเผาเครื่องถวยเปน
จํานวนมากพรอมเครื่องถวยจําพวกโอง อาง ไห ฯลฯ เครื่องถวยเหลานี้นอกจากจะใชในทองถิ่นแลว
ยังเปนสินคาสงออกไปขายตางประเทศดวยวินิจฉัยวานาจะเปนแหลงอุตสาหกรรมขนาดใหญในสมัย
พระบรมไตรโลกนาถ นับวาเมืองพิษณุโลกมีความสําคัญยิ่งทางเศรษฐกิจ คือ เปนแหลงทรัพยากรของ
กรุงศรีอยุธยา ดานการปกครอง สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถปฏิรูปการปกครองครั้งใหญ จัดระเบียบ
การปกครอง ที่เรียกวา จตุสดมภ ไดแก เวียง วัง คลัง นา มีอัครเสนาบดีเปนผูชวยในการบริหารงาน 

คือ สมุหกลาโหม สมุหนายกหัวเมืองฝายใตอยูในความดูแลของสมุหกลาโหม และหัวเมืองชายทะเล
อยูในความดูแลของกรมทา ดานศาสนา แมวาเมืองพิษณุโลกจะเปนจุดยุทธศาสตรสําคัญในสงคราม
ระหวาง อาณาจักรลานนา อยุธยา และพมา กรุงศรีอยุธยา มาตลอดแตการพระศาสนาก็มิไดถูก

https://sites.google.com/site/lanhin2224/prawati-smdec-phra-nreswr-mharach-phraxngkh-da
https://sites.google.com/site/lanhin2224/prawati-smdec-phra-nreswr-mharach-phraxngkh-da
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ละเลย ดังปรากฏหลักฐานทางโบราณวัตถุโบราณสถาน ชี้ใหเห็นชัดเจนวา พระพุทธรูป และวัด 

ปรากฏในปจจุบันเชน พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห พระศรีศาสดา วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วรมหาวิหาร (วัดใหญ) วัดจุฬามณี วัดอรัญญิก วัดนางพญา วัดราชบูรณะ และวัดเจดียยอดทอง เปน
ตน ลวนเปนศิลปวัฒนธรรมสมัยกรุงศรีอยุธยา หรือมิฉะนั้นก็ไดมีการบูรณปฏิสังขรณของเดิมที่มีมา
ครั้งกรุงสุโขทัย แสดงวาดานพระศาสนาไดมีการบํารุงมาโดยตลอดในรัชการสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถไดโปรดเกลาฯ ใหสรางอาคารวัดจุฬามณีขึ้นในป พ.ศ.2007 และพระองคไดทรงสละราช
สมบัติออกผนวช ณ วัดจุฬามณี อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อป พ.ศ.2008 เปนเวลา 8 เดือน 15 

วัน มีขาราชบริพารตามเสด็จออกบวชถงึ 2,348 รูป และในป พ.ศ.2025 ทรงมีพระบรมราชโองการให
บูรณะวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ และใหมีการสมโภชถึง 15 วัน พรอมกันนั้นไดโปรดใหนักปราชญราช
บัณฑิตแตงมหาชาติคําหลวงจบ 13 กัณฑบริบูรณดวย ตอมาในสมัยรัชการสมเด็จพระนารายณ
มหาราชไดทรงสรางรอยพระบาทจําลอง เมื่อ พ.ศ.2222 และโปรดเกลาฯ ใหประดิษฐานไว ณ วัด
จุฬามณี พรอมทั้งจารึกเหตุการณสําคัญทางศาสนาในสมัยพระบรมไตรโลกนาถไวบนแผนศิลาดวย 

ดานวรรณกรรมหนังสือมหาชาติคําหลวงไดรับการยกยองจากวงวรรณกรรมวาเปนวรรณคดีโบราณ  

ชั้นเยี่ยม นอกจากนี้ยังมีวรรณคดีสําคัญที่เชื่อวานิพนธขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เชน 

ลิลิตญวนพายลิลิตพระลอ โคลงทวาทศมาศ และกําศรวลศรีปราชญ เปนตน เมืองพิษณุโลกในสมัย
อยุธยาเคยเปนทั้งราชธานี เมืองลูกหลวง และเมืองเอก ฉะนั้นจึงไดรับความอุปถัมภทะนุบํารุงในทุก
ดานสืบตอกันมานอกจากบางระยะเวลาที่พิษณุโลกอยูมนสภาวะสงครามโดยเฉพาะสงครามเสียกรุง
ศรีอยุธยาทั้ง 2 ครั้ง ความรุงเรืองที่เคยปรากฏก็ถดถอยลงบางแตในที่สุดก็หลอหลอมเปนวัฒนธรรม 

ของชาวไทย มาจนถึงปจจุบัน 

 สมัยกรุงธนบุรี 
 สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีทรงเห็นวาพิษณุโลกเปนเมืองยุทธศาสตรที่สําคัญ ควรมีผูที่เขมแข็ง 
ที่มีความสามารถเปนเจาเมือง จึงทรงแตงตั้ง เจาพระยายมราช (กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท) 

เปน "เจาพระยา สุรสีหพิษณุวาธิราช " สําเร็จราชการเมืองพิษณุโลกโดยขึ้น ตอกรุงธนบุรี เมื่อไดทรง
แตงต้ังผูปกครองหัวเมืองฝายเหนือ จนครบถวนแลวจึงเสด็จกลับไปยังกรุงธนบุร ีพ.ศ. 2318  

อะแซหวุนกี้ แมทัพพมาผูชํานาญการรบไดวางแผนยกทัพมาตีหัวเมืองฝายเหนือของไทย  ตีไดเมือง
ตาก เมืองสวรรคโลก บานกงธานี และมาพักกองทัพอยูที่กรุงสุโขทัย ขณะนั้นเจาพระยาจักรี และ
เจาพระยาสุรสีหฯ กําลังยกกองทัพขึ้นไปตีเชียงแสน เมื่อทราบขาวขาศึกจึงรีบยกทัพกับมารับทัพพมา
ที่เมืองพิษณุโลกกอนที่อะแซหวุนกี้ยกทัพมาตั้งคายลอมเมืองพิษณุโลก กองทัพพมาพยายามเขาตีคาย
ไทย หลายครั้งแตเจาพระยาจักรี และเจาพระยาสุรสีหไดชวยปองกันเมืองเปนสามารถ ทั้งที่ทหาร
นอยกวา แตไมสามารถชนะกันได อะแซหวุนกี้ถึงกับกลาวยกยองแมทัพฝายไทย และขอใหทั้ง 2 ฝาย
หยุดรบกัน 1 วัน ทหารทั้งสองฝายรับประทานอาหารรวมกันดวย เมื่อแมทัพไทย และแมทัพพมายืน
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มาเจรจากันในสนามรบ อะแซหวุนกี้ก็เห็นรูปลักษณะของเจาพระยาจักรีแลวจึงไดกลาวสรรเสริญวา 

"...ทานนี้รูปงามฝมือก็เขมแข็งอาจสูรบกับเราผูเปนผูเฒาไดจงอุตสาหรักษาตัวไว ภายหนาจะไดเปน
กษัตริย.” และบอกเจาพระยาจักรี วา...."จงรักษาเมืองไวใหมั่นคงเถิดเราจะตีเอาเมืองพิษณุโลกใหจง
ไดในครั้งน้ี“ สมเด็จพระเจากรุงธนบุร ีเมื่อทราบขาวอะแซหวุนกี้ยกกองทัพใหญมาตีหัวเมืองฝายเหนือ
ของไทย พระองคจึงยกทัพใหญขึ้นไปชวยหัวเมืองฝายเหนือทันที ฝายอะแซหวุนกี้ทราบขาววากองทัพ
ไทยมาตั้งคายเพื่อชวยเหลือเมืองพิษณุโลก จึงแบงกําลังพลไปตังมั่นที่วัดจุฬามณีฝงตะวนตก อะแซห
วุนกี้ เห็นวาถาชักชาไมทันการณจึงสั่งใหทัพพมาที่กรุงสุโขทัยไปตีเมืองกําแพงเพชร และกองทัพเมือง
กําแพงเพชรไปตีเมืองนครสวรรค และสั่งใหกองทัพพมาอีกกองหนึ่งยกไปตีกรุงธนบุรี การวางแผน
ของอะแซหวุนกี้เชนนี้เปนการตัดกําลังฝายไทยไมใหชวยเมืองพิษณุโลก และตองการใหกองทัพไทย
ระส่ําระสาย ในที่สุดสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีทรงมีพระราชดําริเห็นวาไทยเสียเปรียบ เพราะมีกําลัง
ทหารนอยกวา จึงควรถอยทัพกลับไปตั้งมั่นรับทัพพมาที่กรุงธนบุรี เจาพระยาจักรีเห็นวาไทยขาด
เสบียงอาหาร และใกลจะหมดทางสูจึงตัดสินใจพาไพรพล ประชาชนชายหญิงทั้งหมดตีหักคายพมา
ออกจากเมืองพิษณุโลกไปทางทิศตะวันออกไดสําเร็จพาทัพผานบานมุง บานดงชมพู ขามเขาบรรทัด
ไปตั้งรวมรี้พลอยูที่เมืองเพชรบูรณ พมาลอมเมืองพิษณุโลกนานถึง 4 เดือน เมื่อเขาเมืองได ก็พบแต
เมืองราง อะแซหวุนกี้จึงสั่งเผาผลาญทําลายบานเมืองพิษณุโลกพินาถจนหมดสิ้น คงเหลือเฉพาะวัด
พระศรรีัตนมหาธาตุเทานัน้ 

 สมัยกรุงรัตนโกสินทร 
 สมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตนนั้น ตั้งแตชวงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกจนถึง
กอนปฏิรูปการปกครองในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ยังคงจัดระเบียบการ
ปกครองออก เปนจตุสดมภ แตในสวนภูมิภาคมีการแบงเขตการปกครองเปนหัวเมืองชั้นใน หัวเมือง
ชั้นนอก และเปนประเทศราช เมืองพิษณุโลกมีฐานะเปนเมืองเอกที่มีขนาดใหญที่สุดในหัวเมืองฝาย
เหนือ ของประเทศไทย มีประชากรทั้งสิ้นประมาณ 15,000 คน ซึ่งมีชาวจีนประมาณ 1,112 คน และ
มีเมืองตางๆ อยูในอํานาจการปกครองดูแลหลายหัวเมืองดวยกัน เชน เมืองนครไทย ไทยบุรี ศรีภิรมย 
พรหมพิราม ชุมสรสําแดง ชุมแสงสงคราม พิพัฒน นครชุม ทศการ นครพามาก เมืองการ เมืองคํา 

ประชาชนสวนใหญประกอบ อาชีพสําคัญ คือ ทํานา ทําไร หาของปา ทําไม และการเกณฑแรงงาน
ไพร  

พ.ศ. 2409 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระอุสาหะเสด็จประพาสเมืองเหนือ
อีกครั้งหนึ่งโดยเสด็จทางเรือพระที่นั่งอรรคราชวรเดช และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ขณะนั้นกําลังทรงผนวชเปนสามเณรก็ไดตามเสด็จมาดวย เมื่อเสด็จถึงเมืองพิษณุโลกไดทรง ประทับ 

และทรงสมโภชพระพุธชินราชอยู 2 วันจึงเสด็จกลับ ตอมาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 4 

รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที ่6 (เมื่อครั้งยังดํารงพระยศเปน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช) ไดเสด็จประ 
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พาสเมืองพิษณุโลก ทุกพระองคไดทรงพระราชนิพนธเรื่องราวตางๆ ที่พระองคไดเสด็จไปทอดพระ 
เนตรในระหวางเสด็จประพาส เชน เรื่องเที่ยวเมืองพระรวง พระราชปรารภเรื่องพระพุทธชินราช และ
เรื่องลิลิตพายัพ เปนตน เอกสารดังกลาวนี้ ปจจุบันมีคุณคาอยางยิ่งทางดานประวัติศาสตร สวน
รัชกาลที่ 5 นั้นพระองคทรงประทับใจในความศักดิ์สิทธิ์ และความสวยงามขององคพระพุทธชินราช 

ถึงกับโปรดใหจําลองพระพุทธรูปพระพุทธชินราชไปเปนประธานในพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตร ซึ่ง
พระองคทรงสรางขึ้นในสมัยนั้น (ประวัติการบริหารการปกครองจังหวัดพิษณุโลก, 2537) 

ภาพที ่3 เคลื่อนยายพระพุทธชินราชจําลองไปเปนพระประธานในพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตร 
ที่มา : พระพุทธชินราชจําลอง วัดเบญจมบพิตร, เขาถึงเมื่อ 17 กันยายน 2559, เขาถึงไดจาก 

http://www.pra.kachon.com/pra/detail.asp?id=1766 

 

 2. ที่ตั้งและอาณาเขต 
  จังหวัดพิษณุโลกตั้งอยูภาคเหนือตอนลางและอยูในเขตภาคกลางตอนบนสุดของประเทศ
ไทย เรียกกันวา "เหนือลางกลางบน" หางจากกรุงเทพมหานคร 368 กม. มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 

10,815 ตร.กม. หรือ 6,759,909 ไร มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียงดังนี ้
     ทิศเหนือ ติดตอกับ อําเภอพิชัย อําเภอทองแสนขัน อําเภอน้ําปาด (จังหวัดอุตรดิตถ) และ
แขวงไชยบุร ีประเทศลาว 

http://www.pra.kachon.com/pra/detail.asp?id=1766
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
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     ทิศใต ติดตอกับ อําเภอเมืองพิจิตร อําเภอวชิรบารม ีอําเภอสามงาม และอําเภอสากเหล็ก 

(จังหวัดพิจิตร) 
     ทิศตะวันออก ติดตอกับ อําเภอหลมสัก อําเภอเขาคอ อําเภอวังโปง (จังหวัดเพชรบูรณ), 
อําเภอดานซาย และอําเภอนาแหว (จังหวัดเลย)  

    ทิศตะวันตก ติดตอกับ อําเภอกงไกรลาศ อําเภอศรีสําโรง (จังหวัดสุโขทัย) และอําเภอ
ลานกระบือ (จังหวัดกําแพงเพชร) 

ภาพที ่4 แผนทีท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก 

ที่มา : แผนที่ทองเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก, เขาถึงเมื่อ 17 กันยายน 2559, เขาถึงไดจาก 

http://tourthai.tourismthailand.org 

 

 3. สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
    ทางตอนเหนือ และตอนกลางเปนเขตเทือกเขาสูงและที่ราบสูง โดยมีเขตภูเขาสูงดาน
ตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งอยูในเขตอําเภอวังทอง อําเภอวัดโบสถ อําเภอเนินมะปราง อําเภอนครไทย 

และอําเภอชาติตระการ พื้นที่ตอนกลางมาทางใตเปนที่ราบ และตอนใตเปนที่ราบลุม โดยเฉพาะ
บริเวณลุมแมน้ํานาน และแมน้ํายม ซึ่งเปนแหลงการเกษตรที่สําคัญที่สดุของจังหวัดพิษณุโลก อยูใน
เขตอําเภอบางระกํา อําเภอเมืองพิษณุโลก อําเภอพรหมพิราม อําเภอเนินมะปราง และบางสวนของ
อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกมีลมมรสุมพัดผานจากทะเลจีนใตและมหาสมุทรอนิเดีย และแบง
ฤดูกาลออกไดเปน 3 ฤด ู

 ฤดูรอน ประมาณเดือนกุมภาพันธถึงเมษายน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 32 องศาเซลเซียส 

 ฤดูฝน จะเริ่มประมาณเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม ปริมาณน้ําฝน เฉลี่ยประมาณปละ 1,375 

มิลลิเมตร 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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 ฤดูหนาว ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน-มกราคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 19 องศาเซลเซียส 

 4. การปกครองและประชากร 
     4.1 เขตการปกครอง 
          แบงการปกครองออกเปน 9 อําเภอ 93 ตําบล 1,032 หมูบาน 

          1. อําเภอเมืองพิษณุโลก 

           2. อําเภอนครไทย 

           3. อําเภอชาติตระการ 
           4. อําเภอบางระกํา 
           5. อําเภอบางกระทุม 

           6. อําเภอพรหมพิราม 

           7. อําเภอวัดโบสถ 
           8. อําเภอวังทอง 
           9. อําเภอเนินมะปราง 
      4.2 ประชากรและโครงสรางประชากร 
             ยอดประชากร  ขอมูลสํารวจ ณ ป 2557 จํานวน 858,988 คน แบงเปนชาย 

421,572 คน หญิง  437,416 คน อําเภอที่ประชากรมากที่สุด คือ อําเภอเมือง พิษณุโลก 283,419 

คน ตามลําดับ 

  5. การคมนาคม  
     จากลักษณะทางภูมิศาสตรทําใหจังหวัดพิษณุโลกเปนจุดศูนยกลางในดานคมนาคมของ
ภูมิภาคอินโดจีน โดยเปนจุดเชื่อมตอระหวางภาคกลางกับภาคเหนือ รวมทั้งภาคเหนือกับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือดวย จังหวัดพิษณุโลกจึงไดรับการขนานนามวาเปน "เมืองบริการสี่แยกอินโดจีน" 

โดยสามารถเดินทางไดโดยทางหลวงแผนดินหมายเลข 12 (แมสอด-มุกดาหาร) ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 11 (อินทรบุรี-เชียงใหม) และทางหลวงแผนดินหมายเลข 117 (พิษณุโลก-นครสวรรค) โดย
ทางหลวงทั้ง 3 สายเช่ือมโยงกันดวยโครงขายถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลก 

 6. ประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น 
     จังหวัดพิษณุโลกมีขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และการละเลนพื้นเมืองที่
สําคัญ  ที่นิยมปฏิบัติสืบทอดกันมาแตโบราณ 

     6.1 ประเพณีทรงน้ําพระพุทธชินราช พระพุทธชินราชเปนพระพุทธรูปสําคัญคูบานคูเมือง
ที่ชาวพิษณุโลกยึดถือเปนที่พึ่งทางใจ ชาวพิษณุโลกจะพากันมาสรงน้ําพระพุทธชินราชเพื่อความเปน
สิริมงคลในวันตรุษสงกรานต ซึ่งตรงกับวันที ่13-15 เมษายน ของทุกป 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_12
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_11
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_11
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_117
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_126
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     6.2 ประเพณีย่ํากลองบอกเวลา จะใชตีเวลา ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร 

ปจจุบันนี้ยังตีกลองบอกเวลาทุกวัน เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมไว ชาวพิษณุโลกทุกคน
จะรูสกึอบอุนใจเมื่อไดยินกลองตีบอกเวลา 
     6.3 ประเพณีปกธงชัย เปนประเพณีดั้งเดิมของชาวอําเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลก โดย
ชาวนครไทยมีความเชื่อวาอําเภอนครไทยคือ “เมืองบางยาง” ในอดีต ซึ่งพอขุนบางกลางหาวใชเปนที่
รวบรวมไพรพลเพื่อขับไลขอมในการตอสูครั้งนั้น พอขุนบางกลางหาวไดรับชัยชนะจากการสูรบ จึง
เอาผาคาดเอวผูกปลายไมปกไวบนยอดเขาชางลวง เพื่อเปนอนุสรณในชัยชนะ ชาวนครไทยจึงได
ยึดถือเปนประเพณีปฏิบัติในวันขึ้น 14 ค่ํา เดือน 12 ของทุกป ชาวนครไทยจะรวมกันทอผืนธงผา
ฝาย และจะนําไปยังเขาชางลวงเพื่อปกธงชัย โดยมีพระสงฆรวมเจริญชัยมงคลคาถา โดยในการจัด
งานจะมีกิจกรรมตางๆ เชน การประกวดแหธง การแขงขันผูพิชิตเขาชาลวง การประกวดธิดาปก
ธง ฯลฯ 

     6.4 ประเพณีสนเรือ คือ พิธีเซนไหวผีเรือน หรือผีบรรพบุรุษที่ไดอันเชิญมาไวบนเรือนซึ่ง
เปนการแสดงความกตัญูตอบรรพบุรุษผูลวงลับไป  ผีเรือนก็จะปกปองคุมครองรักษาตนและ
ครอบครัวใหมีความสุขเจริญกาวหนา ทํามาคาขึ้น พิธีนี้นิยมทํากันเปนประจําทุกป หรือ 2 - 3 ป ครั้ง
ก็ได 
     6.5 ประเพณีการเลนคอน หรืออิ้นคอน เปนการละเลนระหวางหนุมสาวที่โยนลูกชวง
ใหแกกันพรอมกับรองรําทําเพลง เทศกาลนี้นิยมเลนคือ เวลาหลังจากที่เก็บเกี่ยวขาวในนาเรียบรอย
แลว ราวๆ เดือน 4 - 5 

     6.6 ประเพณีการแตงงาน หรือเรียกวา "งานกินดอง" ชาวหนุมหญิงไทยซึ่งที่รักชอบกัน 

ฝายชายจะสงผูใหญมาสูขอตอพอแมฝายหญิง เพื่อพูดจาตกลงกันแลวก็นัดแตงงานได 
     6.7 ประเพณีงานศพ เมื่อมีคนตายลง บรรดาญาติมิตรจะพากันนําศพลงเรือนไปปา
ชา   แลวจะชวยกันทําพิธีศพ 

     6.8 การละเลนพ้ืนบาน มีการละเลนมังคละ รําวงฮินเลเล การเลนขอฝน 

     6.9 ประเพณีแขงเรือยาว การแขงเรือยาวเปนสัญลักษณอยางหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลกที่
ไดยึดมาเปนเวลาชานาน จนกระทั่งปจจุบันจังหวัดพิษณุโลกจะจัดงานแขงเรือยาวประเพณีประมาณ 

เดือนตุลาคมของทุกป หลังจากนําผาหมองคพระพุทธชินราชในงานนี้จะมีการประกวดขบวนเรือ การ
แขงเรือยาวประเพณี และมีการประดับขบวนเรือยาวตางๆ สวยงามนาชม งานนี้จัดขึ้นบริเวณแมน้ํา
นานหนาวัดพระศรีรัตนมหาธาต ุ

     6.10 งานมหกรรมอาหาร และสินคาของระลึกจังหวัดพิษณุโลก งานมหกรรมอาหารฯ จัด
ขึ้นเปนประจําในชวงเดือนเมษายน และในเดือนธันวาคมของทุกป โดยเทศบาลนครพิษณุโลกรวมกับ
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
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 7. ภูมิปญญาทองถิ่น 
     ภูมิปญญาทองถิ่น หรือ ภูมิปญญาชาวบาน หมายถึง ความรูของชาวบาน ซึ่งเรียนรูมา
จากพอแม ปูยา ตายาย ญาติพี่นอง หรือผูมีความรูในหมูบานในทองถิ่นตางๆ ความรูเหลานี้สอนให
เด็กเคารพผูใหญ มีความกตัญูรูคุณพอแม และผูมีพระคุณ มีความเอื้ออาทรตอคนอื่น รูจักชวยเหลือ
แบงปนขาวของของตนใหแกผูอื่น ความรูที่เปนภูมิปญญาเปนความรูที่มีคุณธรรม สอนใหคนเปนคนดี 
สอนใหคนเคารพธรรมชาติ รูจักพึ่งพาอาศัยธรรมชาติโดยไมทําลาย ใหเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และคนที่
ลวงลับไปแลว 

     ภูมิปญญาชาวบานเปนความรูเรื่องการทํามาหากิน เชน การจับปลา การปลูกพืช การ
เลี้ยงสัตว การทอผา ทอเสื่อ การสานตะกรา และเครื่องใชดวยไมไผ ดวยหวาย การทําเครื่องปนดินเผา 
การทําเครื่องมือทางการเกษตร นอกจากนั้นยังมีศิลปะดนตรี การฟอนรํา และการละเลนตางๆ การ
รักษาโรคดวยวิธีตางๆ เชน การใชยาสมุนไพร การนวด เปนตน ภูมิปญญาเหลานี้เปนความรู
ความสามารถที่บรรพบุรุษไดสรางสรรค และถายทอดมาแตโบราณ ซึ่งมีวิธีการหลายอยางที่ทําให
ความรูเหลานี้เกิดประโยชนแกสังคมปจจุบันดวย คือ 

      การอนุรักษ คือ การบํารุงรักษาสิ่งที่ดีงามไว 
      การฟนฟู คือ การรื้อฟนสิ่งที่ดีงามที่หายไป เลิกไป หรือกําลังจะเลิก ใหกลับมาเปน
ประโยชน เชน การรื้อฟนดนตรีไทย 

      การประยุกต คือ การปรับ หรือการผสมผสานความรูเกากับความรูใหมเขาดวยกัน ให
เหมาะสมกับสมัยใหม เชน การใชยาสมุนไพรในโรงพยาบาล ประสานกับการรักษาสมัยใหม การทํา
พิธีบวชตนไม เพื่อใหคนรวมมือกันอนุรักษปา เปนตน 
     ภูมิปญญาทองถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก 

  7.1 ภูมิปญญาทองถิ่น “การหลอพระ” จังหวัดพิษณุโลก  

        จังหวัดพิษณุโลก เปนจังหวัดที่มีพระมหากษัตริยที่ปกครองเมืองพิษณุโลกครั้ง
อดีตหลายพระองคที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ดังเชน หลังจากองคสมเด็จพระนเรศวรทรงประกาศ
อิสรภาพ พระองคทรงพัฒนาวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วัดนางพญา วัดราชบูรณะที่พระราชบิดา และ
พระราชมารดาทรงสราง และสรางพระเครื่องใหเปนขวัญกําลังใจแกทหารที่ออกรบอีกครั้ง ที่เหลือก็
นําไปบรรจุไวในกรุวัดทั้งสาม เพราะมีเขตขัณฑสีมาติดตอกัน จังหวัดพิษณุโลกจึงมีพระคูบานคูเมือง 
ซึ่งเปนที่เลื่อมใสของชาวพุทธมากมาย ผูที่มาเยี่ยมเยือนจังหวัดพิษณุโลกมักบูชาพระเครื่อง หรือรูป
หลอองคกษัตริยเมืองพิษณุโลก  

        จังหวัดพิษณุโลกจึงมีการหลอพระ สรางพระตลอดมาตั้งแตครั้งอดีตจนถึง
ปจจุบัน การหลอพระในจังหวัดพิษณุโลกจึงมีประวัติความเปนมาอยางยาวนาน มีความเปนเอกลักษณ
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เฉพาะตัว งานหลอมีความแตกตางจากพื้นที่อื่น พระพุทธรูปที่ไดจะกระบวนการหลอของโรงหลอพระ
ตางๆ ในจังหวัดพิษณุโลกจะมีความสวยงาม ออนชอยตามวิถีแหงพุทธอันเริ่มหาไดยากขึ้นในปจจุบัน 

เชน พระพุทธชินราชจําลอง รูปหลอสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระพุทธรูปจําลองอื่นๆ เชน หลวง
พอเพชร วัดทาหลวง รูปเหมือนพระอาจารยตางๆ เชน สมเด็จพระพุฒาจารยโตพรหมรังสี หลวงพอ
สด รูปปนเทพเจาในศาสนาอื่นๆ เชน เทพเจากวนอู ฮก ลก ซิ่ว รูปสัตวในนิยาย เชน กินนร กินรี 

ราชสีห ครุฑ ผลิตภัณฑประดับตกแตงอ่ืนๆเปนตน 
 

ภาพที ่5 โรงหลอพระจาทว ีจังหวัดพิษณุโลก 

ที่มา : พิพิธภัณฑพื้นบาน-โรงหลอพระจาทว ีจ.พิษณุโลก, เขาถึงเมื่อ 21 พฤษภาคม 2559, เขาถึงได
จากการลงพื้นที่พิพิธภัณฑพื้นบาน-โรงหลอพระจาทวี จ.พิษณุโลก 
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ภาพที ่6 ผูวิจัย และจาสิบเอกทว ีบูรณเขตต (พิพิธภัณฑพ้ืนบาน จาทว)ี 

ที่มา : พิพิธภัณฑพื้นบาน-โรงหลอพระจาทว ีจ.พิษณุโลก, เขาถึงเมื่อ 21 พฤษภาคม 2559, เขาถึงได
จากการลงพื้นที่พิพิธภัณฑพื้นบาน โรงหลอพระจาทวี จ.พิษณุโลก 

 

  7.2 ภูมิปญญาทองถิ่นดานการจักสาน 

        หัตถกรรมเครื่องจักสานเปนภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชนที่สําคัญยิ่งตอการ
ดํารงชีวิตตั้งแตอดีตตั้งแตสมัยอยุธยาจนถึงปจจุบัน หัตถกรรมเครื่องจักสานเปนตัวอยางหนึ่งที่แสดง
ใหเห็นภูมิปญญาอันเฉลียวฉลาดของคนในทองถิ่นที่ใชภูมิปญญา สามารถนําสิ่งที่มีอยูในชุมชนมา
ประยุกตทําเปนเครื่องมือเครื่องใชในชีวิตประจําวัน  ซึ่งมีประโยชนในการดํารงชีวิต จะเห็นไดวา
หัตถกรรมเครื่องจักสานมีมานานแลว และไดมีการพัฒนามาตลอดมา โดยอาศัยการถายทอดความรู
จากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง การดํารงชีวิตประจําวันของชาวบานสวนใหญไมไดเอาการรูหนังสือ
มาเกี่ยวของ การเรียนรูตางๆ อาศัยวิธีการฝกหัด และบอกเลาซึ่งไมเปนระบบในการบันทึก สะทอนให
เห็นความรูที่สะสมที่สืบทอดกันมาตั้งแตอดีตมาถึงปจจุบัน หรือที่เรียกกันวาภูมิปญญาทองถิ่น ดังนั้น
กระบวนถายทอดความรูเชนนี้จึงมีความสําคัญอยางยิ่งที่ทําภูมิปญญาทองถิ่นนั้นคงอยูตอเนื่อง และ
ยั่งยนื 
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ภาพที ่7 หัตถกรรมเครื่องจักสาน จังหวัดพิษณุโลก 

ที่มา : ภูมิปญญาทองถิน่ ดานการจักสาน, เขาถึงเมื่อ 17 กันยายน 2559, เขาถึงไดจาก 

https://sites.google.com/site/wisdom1305/kar-caksan 

 

  7.3 ภูมิปญญาทองถิ่น ผาขาวมาพรหมพริาม 

        ในอดีต เมื่อมีเวลาวางเวนจากการทํานา หรือการประกอบอาชีพหลักอื่น ๆ 

แลว กลุมแมบานวังน้ําเย็น หมูที่ 11 ตําบลพรหมพิราม อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก มักจะใช
เวลาวางที่มีไปใชในการทอผาเพื่อใชสอยในชีวิตประจําวัน  เปนเครื่องนุงหม เครื่องแตงกาย เชน 

ผาขาวมา ผาซิ่น ผาสไบ เปนตน โดยใชวัตถุดิบในทองถิ่น เชน การปลูกฝาย แลวเก็บดอกฝายมาเข็น
มาปนเปนเสนฝาย และทอออกมาเปนผาผืนเรียบไมตองยอมสี หรือใชสีจากธรรมชาติ เชน คราม เปน
ตน แลวตัดเย็บเปนเสื้อผา เครื่องแตงกาย เครื่องนุงหม รวมไปถึงผาที่ใชในการประกอบพิธีทางศาสนา
สืบทอดกันเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน 

         เนื่องจากชาวบานในหมูบานวังน้ําเย็น ไดเล็งเห็นถึงวัฒนธรรมที่เกาแกของ
กลุมแมบานในชุมชนมาตั้งแตยุคของบรรพบุรุษ ในยุคปจจุบันกลุมแมบานวังน้ําเย็นจึงไดศึกษาวิธีการ
ทอผาขาวมา และเห็นวากําลังเปนวัฒนธรรมที่กําลังจะเลือนหายไปในยุคสมัยนี้ เลยอยากใหคนรุน
หลังไดรูถึงขั้นตอน และวิธีการทําตางๆ กอนที่จะออกมาเปนชิ้นงานที่สามารถใชประโยชนในดาน
เครื่องนุงหมได และที่สําคัญคือผาขาวมาที่กลุมแมบานวังน้ําเย็น ผลิตขึ้นมานีถ้ือเปนภูมิปญญา 
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ภาพที ่8 กลุมแมบานทอผาขาวมาบานวังน้ําเย็น 

ที่มา : ภูมิปญญาทองถิ่น ผาขาวมาพรหมพิราม, เขาถึงเมื่อ 17 กันยายน 2559, เขาถึงไดจาก 

https://sites.google.com/site/wisdom1305/phumipayya-thxng-thin-pha-khawma-

phrhmphiram-1 

 

  7.4 ภูมิปญญาทองถิ่น กลวยตากพิษณุโลก 

        เมื่อกลาวถึงกลวยตากเรามักจะนึกถึงกลวยตากบางกระทุม ของกลุมแมบาน
เกษตรกรบานเกาะคู จังหวัดพิษณุโลก เพราะเปนกลวยตากที่นุม กลิ่นหอม รสหวาน อรอย อีกทั้งยัง
สะอาด ปราศจากฝุนละอองและแมลงไตตอม ซึ่งรางวัล "สินคาไทยดีเดน" ประจําป 2532 ไดรับรอง
คุณภาพไวแลว 
          7.4.1 การทํากลวยตากบางกระทุม 

         การทํากลวยตากบางกระทุมจะเริ่มจากคัดพันธุกลวย โดยจะตองเปน
พันธุมะลิออง ซึ่งปลูกกันมากในทองที่นั้นอยูแลว สังเกตไดโดยลักษณะผลโตไสขาว ไมมีเมล็ดตัดกลวย
ทั้งเครือ เมื่อแกไดที่แลว ชําแหละกลวยเปนหวี บมกลวยใหสุก ใชใบตองรองพื้น เรียงกลวยทับกันสูง 
3-5 ชั้น คลุมผาพลาสติก 1 วัน แลวเปดผาพลาสติกออกทิ้งไวอีก 3 วัน สังเกตจากใชนิ้วมือปลิดที่
ปลายลูกกลวยจะหลุดออกโดยงาย (หนารอนควรบมบนพื้นดิน หนาหนาวควรบมบนพื้นซีเมนต) 
กลวยสุกไดที่แลว ปอกเปลือก ลอกเสนใยขางกลวยออกใหหมด และใชมีดตัดปลายลูกเล็กนอย 

ปองกันไมใหเกิดสีดํา จุมนําเกลือแลวเรียงบนตะแกรง ตากในที่อบพลังแสงอาทิตย ซึ่งคลุมดานบน
ดวยพลาสติกแผนใหญสามารถปดกันฝุนและแมลงได ตกเย็นเก็บรวบรวมกลวยที่ตากไวดวยกัน หอ
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ดวยพลาสติกขนาดใหญ เพื่อใหความรอนจากกลวยระอุตอไป รุงเชาจึงนําไปตากใหม ทําเชนนี้ 6 วัน 

ก็จะไดกลวยตากที่มีรูปทรงเปนแทงกลมๆ ดวยวิธีการนี้จะไมตองเสียเวลาในการกลับกลวยเลย ถา
ตองการกลวยแบบผิวเรียบ หลังจากตากได 4 วัน ใชมือคลึงกลวย บีบใหแบน ตากตอไปอีก 2 วัน 

แลวบรรจุภาชนะแบบตางๆ ในปริมาณตางๆ กันตามลักษณะตลาดที่จัดสง ขั้นตอนนี้ก็ระมัดระวัง
รักษาความสะอาด โดยเตรียมกันในหองปรุตาขายมุงลวดอยางมิดชิด กลวยอบหรือกลวยตาก เปน
ผลิตภัณฑหนึ่งที่ไดกําหนดคุณภาพไวใหเปนไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม  โดยกําหนดคุณลักษณะ
ผลิตภัณฑที่สําคัญดังน้ี 

           7.4.1.1 สี ตองมีสีตามธรรมชาติของกลวยอบ 

           7.4.1.2 กลิ่นรส ตองมีกลิ่นรสตามธรรมชาติของกลวยอบ หรือสวน
ประกอบที่ใชปรุงแตงกลิ่นรส (ถามี) สวนประกอบอื่นที่อาจมีได เชน น้ําเชื่อม น้ําผึ้ง หรือเครื่องปรุง
แตงกลิ่นรสอื่น 

           7.4.1.3 ลักษณะเนื้อ เนื้อตองนุม ไมแข็งกระดาง ไมเละ ไมยุย และ
ไมมีเมล็ด 

           7.4.1.4 ปราศจากสิ่งสกปรก แมลง และรอยกัด หรือรอยแทะ ซึ่ง
เกิดจากแมลงและสัตวอื่นๆ 

           7.4.1.5 ขนาดผล มีความสม่ําเสมอของขนาดผล น้ําหนักของกลวย
อบผลที่เล็กที่สุด และกลวยอบผลที่ใหญที่สุดในภาชนะบรรจุเดียวกัน จะตางกันไดไมเกินรอยละ 20 

ของกลวยอบผลที่ใหญที่สุด สําหรับผลปริแตกมีไดไมเกินรอยละ 10 ของจํานวนผล 

           7.4.1.6 ความช้ืน ไมเกินรอยละ 21 โดยน้ําหนัก 

ภาพที ่9 กลวยน้ําวาพันธมะลิออง 
ที่มา : “กลวยน้ําวามะลิออง” กับที่มาชื่อหวานชื่นใจ, เขาถึงเมื่อ 17 กันยายน 2559, เขาถึงไดจาก 

http://www.thairath.co.th/content/491591 
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ภาพที ่10 กลวยตาก อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก 

ที่มา : กลวยตาก กลวยอบ และผลิตภัณฑจากกลวย, เขาถึงเมื่อ 17 กันยายน 2559, เขาถึงไดจาก 

http://puechkaset.com/กลวยตาก 

 

  7.5 ภูมิปญญาทองถิ่นการทอผา 
        7.5.1 ผามวงหอม ของบานมวงหอม ตําบลแกงโสภา อําเภอวังทอง เปนผา
มัดหมี่ ทอดวยกี่กระตุก วัสดุที่ใชเปนดายสําเร็จรูปหรือไหมประดิษฐ ยอมดวยสีเคมี เอกลักษณ
ลวดลายผาที่สําคัญ คือ ลายดอกปบ ซึ่งไดกลายเปนสัญลักษณของจังหวัดพิษณุโลก สวนลวดลาย
ดั้งเดิมที่สืบทอดกันมา ไดแก ลายขาวหลามตัดใหญ ลายดาวกระจาย เปนตน นอกจากนี้ยังไดมี
ลวดลายประยุกตที่กลุมทอผาบานมวงหอมสงเขาประกวด และไดรับรางวัลในประเภทมัดหมี่อีกหลาย
ลาย เชน ลายเชิงเทียนผสมผีเสื้อ ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดหัตถกรรมผาทอ
สําเร็จรูป เมื่อ 6 ธ.ค. 2541 ลายดอกปบ ไดรับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดผาพื้นเมือง จังหวัด
พิษณุโลก เมื่อ 8 มี.ค. 2543 ลายพุมขาวบิณฑ ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดผา
พื้นเมือง จ.พิษณุโลกเมื่อ 8 มี.ค. 2522 

          7.5.2 ผามวงหอม บานนอยมวงหอม เปนกลุมที่แยกมาจากกลุมทอผาบาน
มวงหอม เปนผามัดหมี่ทอดวยกี่กระตุก วัสดุที่ใชเปนดายสําเร็จรูปหรือไหมประดิษฐ ลวดลายที่ทอ
ไดแก ลายจรวด ลายรางแห ลายเมวดี ลายดาวกระจาย นอกจากการทอแบบมัดหมี่แลวยังมีการทอ
ดวยการขิดซึ่งไดรับการฝกอบรมจากวิทยากรกลุมทอผาบานคลองเตย ลวดลายของผาขิด ไดแก ลาย
ดอกแกน ผลิตภัณฑที่ทํา คือ ผาขาวมา ผาพื้น ผาพื้นสอดดิ้น ผามัดหมี ่และผาขิด 

         7.5.3 ผาทอบานคลองเตย อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก เปนการทอดวยวิธีการ
มัดหมี่ การขิด ชาวบานที่ทอผาที่นี่ไดอพยพมาจากจังหวัดยโสธร อุปกรณที่ใชเปนกี่กระตุก วัสดุที่ใช
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เปนดายสําเร็จรูปหรือไหมประดิษฐยอมดวยสีเคมี ผลิตภัณฑที่ทํา คือ ผาทอตัวอักษร ผาขาวมา ผาถุง
มัดหมี่ ผาลายสกอต ผาลายเกล็ดเตา เอกลักษณของผาทอบานคลองเตยคือผาขิดผสมมัดหมี่ลวดลาย
โบราณ เชน ลายไทย ลายขอแมงมุม ลายงูเหลือม ลายมัดหมี่สับปะรด ลายดอกพิกุล ลายดอกมะลิ 
เปนตน และผาสายฝน ผาสายฝนมี 2 ลักษณะ คือ ผาสายฝนที่เกิดจากการมัดยอมเสนดายกรรมวิธี
คลายกับการยอมมัดหมี่ แตจะทอในลักษณะผาพื้น ผืนผาที่ออกมาจะมีลักษณะสีเหลื่อมล้ํากัน ผาสาย
ฝนที่เกิดจากการควบเสน เปนการนําเสนดาย 2 สี ปนเขาดวยกันในกระสวย ซึ่งเปนดายพุงบวกกับ
เสนยืนอีก 1 เสน 

          7.5.4 ผาทออําเภอนครไทย ชาวบานอําเภอนครไทยอพยพมาจากอําเภอดาน
ซาย จังหวัดเลย อุปกรณที่ใชในการทอดวยกี่พื้นบาน และกี่กระตุก วัสดุที่ใชเปนดายสําเร็จรูปหรือ
ไหมประดิษฐ เดิมยอมดวยสีธรรมชาติ ปจจุบันยอมดวยสีเคมี ลวดลายของมัดหมี่เปนลายดอกแกว 

ลายขาเปย ลายขออุมหนวย เปนตน นอกจากมัดหมี่แลวยังมีการทอลายขิด 

          7.5.5 ผาทออําเภอเนินมะปราง มีการทอผาอยู 2 หมูบาน คือ บานซํารัง และ
บานหนองหญาปลอง พื้นเพดั้งเดิมของชาวบานที่นี่อพยพมาจากอีสาน เชน จังหวัดอุบลราชธานี, 
บุรีรัมย ขอนแกน นครราชสีมา และเพชรบูรณ เปนตน อุปกรณที่ใชในการทอเปนกี่กระตุก และกี่
พื้นเมือง วัสดุที่ใชเปนฝาย ไหม และดายโทเร ซึ่งชาวบานไดทําการเลี้ยงไหมเอง ประเภทผาที่ทอมีผา
ไหมมัดหมี่ ลวดลายที่ทอ เชน ลายนกตนสน ลายสายสัมพันธ ลายดอกจําป เปนตน 

          7.5.6 ผาทออําเภอชาติตระการ ชาวบานสวนใหญเปนคนลาวอพยพเขามาตั้ง
ถิ่นฐาน อุปกรณที่ใชในการทอเปนกี่กระตุก วัสดุที่ใชเปนไหม และฝาย ลักษณะการทอเปนการทอ
แบบมัดหมี่ ขณะนี้ทางราชการเขาไปสนับสนุนโดยใหทอผาสีมวงลวดลายดอก ปบ ลายลูกแกว ลาย
ลูกกรง ลายสับปะรด นอกจากมัดหมี่แลวยังมีการทอจกดวยผลิตภัณฑที่ทําเปนผาซิ่น 

 8. เอกลักษณของจังหวัดพษิณุโลก 
     8.1 ตราประจําจังหวัดพิษณุโลก 
 

      

 
 
 
 
ภาพที ่11 ตราประจําจังหวัด 

ที่มา : ตราประจําจังหวัด, เขาถึงเมื่อ 17 กันยายน 2559, เขาถึงไดจาก http://www.ppao.go.th/

เกี่ยวกับ-อบจ/ประวัติเมืองพิษณุโลก.html 
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  รูปพระพุทธชินราช พระคูบานคูเมืองพิษณุโลก เดิมกรมศิลปากรออกแบบใหใชตรา
พระเจดียจุฬามณีอยูเหนือลูกโลก 3 ลูก โดยหมายเอานามเมืองพิษณุโลกเปนหลักในการผูกตรา 
     8.2 ตนไมและดอกไมมงคลของจังหวัดพิษณุโลก 

  8.2.1 ปบ หรือ กาซะลอง ในภาษาไทยถิ่นเหนือ เปนไมยืนตนสูงประมาณ 15 เมตร 

มีดอกรูปแตรสีขาวหอมออน ๆ นิยมปลูกเปนไมประดับ ปบเปนไมยืนตนขนาดกลางถึงขนาดใหญมี
ความสูงประมาณ 10-20 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดเปนพุมทรงกระบอก กิ่งกานมักจะยอยลง เปลือกสี
น้ําตาลแตกเปนรองลึกตามยาวลําตนอยางไมเปนระเบียบ ใบประกอบแบบขนนก 2-3 ชั้น เรียงเวียน 

ชอแขนงดานขางมี 3-5 คู ปลายคี่ เรียงตรงขาม ใบยอยแขนงละ 2-4 คู เรียงตรงขาม ใบรูปไขหรือรูป
ไขแกมใบหอก กวาง 2-3 ซม. ยาว 4-8 ซม. ปลายแหลม โคนใบมน ขอบใบหยักมนหรือเวาเปนคลื่น
เล็กนอย ดอกมีสีขาวหรือชมพู มีกลิ่นหอม ออกเปนชอแบบชอกระจุกซอนตามปลายกิ่ง ชอดอกขนาด
ใหญ ยาว 10-35 ซม. มีขน กลีบเลี้ยงมีขนาดเล็ก โคนติดกันเปนรูปถวย ปลายแยก 5 แฉก ปลายมน
กวางมวนลง เปนหลอดยาวปลาย 4 แฉก มี 1 กลีบที่ปลายเปน 2 แฉก ดอกบานเต็มที่กวาง 3.5-4 

ซม. ผลแหงแตก เปนฝกแบนและตรง สีน้ําตาล หัวทายแหลม กวาง 1.5-2.3 ซม. ยาว 25-30 ซม. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่12 ตนปบ ตนไมมงคลประจําจังหวัดพิษณุโลก 

ที่มา : ตนไมประจําจังหวัดพิษณุโลก, เขาถึงเมื่อ 17 กันยายน 2559, เขาถึงไดจาก 

http://www.ppao.go.th 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://www.ppao.go.th/
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   8.2.2 นนทร ีทรงพุมสูงไดถึง 25 เมตร กึ่งผลัดใบ เรือนยอดรูปรม แผกวาง 
ใบเปนใบประกอบขนนกสองช้ันรูปไข ออกดอกเปนชอตั้งขนาดใหญที่ปลายกิ่ง สีเหลือง มีกลิ่นหอม
ออน ๆ ออกดอกในฤดูแลงชวงเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน นนทรีเปนไมตนขนาดกลางถึงขนาดใหญ 
ผลัดใบ เรือนยอดทรงกลมหรอืรูปไข เปลือกตน สีเทาออนคอนขางเรียบหรือแตกเปนสะเก็ดเล็ก ๆ 

ตามกิ่งกานออนมีขนสีน้ําตาลแดง ใบประกอบแบบชนนกสองชั้นเรียงเวียนสลับ ชอใบหลักยาว 20-30 

เซนติเมตร ชอแขนงใบยอยเรียงตรงขาม 9-16 คู ใบรูปไขแกมรูปขอบขนาน กวาง 3-7 เซนติเมตร 
ยาว 10-18 เซนติเมตร ปลายใบมน เวาเขาเล็กนอย โคนใบเบี้ยว ดอกสีเหลือง มีกลิ่นหอมออนๆ 

ออกเปนชอแบบชอกระจะที่ซอกใบใกลปลายกิ่ง ชอดอกยาว 20-30 เซนติเมตร กลีบเลีย้ง 5 กลีบ 

ดานนอกมีขน กลีบดอก 5 กลีบ ดอกบานเต็มที่กวาง 1.6-1.8 เซนติเมตร ผลแหงแกไมแตก เปนฝก 

แบนๆ รูปร ีปลายและโคนผลสอบแหลม สีนํ้าตาลอมมวง เมื่อแกสีน้ําตาลดํา ม ี1-4 เมล็ดตอฝก 

ภาพที ่13 ดอกนนทร ีดอกไมมงคลประจําจังหวัดพิษณุโลก 

ที่มา : ดอกไมและตนไมประจําจังหวัดพิษณุโลก, เขาถึงเมื่อ 17 กันยายน 2559, เขาถึงไดจาก  

http://www.srisawat2005.com/store/product/view/ดอกไมและตนไมประจําจังหวัดพิษณุโลก-

13058974-th.html 

 

    8.3 คําขวญัประจําจังหวัดพิษณุโลก 

“พระพุทธชินราชงามเลิศ 

ถิ่นกําเนิดพระนเรศวร 
สองฝงนานลวนเรือนแพ 

หวานฉ่ําแทกลวยตาก 

ถ้ําและน้ําตกหลากตระการตา” 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3


25 
 

          คําบรรยายเอกลักษณดังกลาวนั้น ดังนี ้
          8.3.1 ขอที่วา "พระพุทธชนิราชงามเลิศ" พระพุทธชินราช จัดเปนเอกลักษณแหงเมือง
พิษณุโลก เปนพระพุทธลักษณะมีขนาดหนาตักกวาง 5 ศอก 1 คืบ 5 นิ้ว ประดิษฐานอยูที่วัดพระศรี
รัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก บนฝงตะวันออกของแมน้ํา
นาน หันพระพักตรไปทางทิศตะวันตก หรือแมน้ํานาน สวนฝงตะวันตกนั้นเปนที่ตั้งพระราชวังจันทน 
พระพุทธชินราช เปนพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะสวยงามเดนสงาที่สุดของประเทศไทย นับวาเปน
ปฏิมากรรมชั้นสูงสุดแหง "พุทธศิลป" บรรดาชางไดกอสรางขึ้นมาดวยจินตนาการอันบริสุทธิ์  ไรซึ่ง
ตนแบบของการสราง นักปราชญมีบทบันทึกวาเปนพระพุทธรูปองคเดียวของประเทศไทยที่มี
พระมหากษัตริยทุกยุคทุกสมัยตั้งแตพระมหาธรรมราชาที่ 1 หรือพระศรีธรรมไตรปฎก (พญาลิไท) 

รัชกาลที่ 5 แหงกรุงสุโขทัย สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแหงกรุงศรีอยุธยา พระมหากษัตริยแหง
ราชวงศจักรีทุกพระองค แมกระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 พระบรมวงศศานุวงศทุก
พระองค ไดเสด็จมาบูชากราบไหวดวยความศรัทธาย่ิง  

ภาพที ่14 พระพุทธชินราช 

ที่มา : พงศาวดาร พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีหและพระศรีศาสดา, เขาถึงเมื่อ 17 กันยายน 

2559, เขาถึงไดจาก https://th.wikisource.org/wiki/พงศาวดาร_พระพุทธชินราช_พระพุทธชินสีห
และพระศรีศาสดา 
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          8.3.2 ขอที่วา "ถิ่นกําเนิดสมเด็จพระนเรศวร" สมพระเด็จนเรศวร เปนเอกลักษณแหง
เมืองพิษณุโลก โดยเปนเมืองที่ประสูติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เรียกที่ประสูตินั้นวาพระราชวัง
จันทน บริเวณพระราชวังจันทนมีเนื้อที่กวาง เปนที่ต้ังหนวยงานราชการหลักๆ คือกองทัพภาคที่ 3 

ที่วาราชการจังหวัด ที่วาการอําเภอ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม โรงเรียนจานกรอง ศาลยุติธรรม 

วิทยาลัยสารพัดชาง สถาบันราชภัฎพิบูลสงคราม และเปนที่ตั้งประตูเมือง ศาลหลักเมือง โดยเฉพาะ
บริเวณโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมนั้น เปนที่ตั้งของศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และกําลังจะ
เปลี่ยนเปนโบราณสถานสมเด็จพระนเรศวรตอไป นักปราชญหลายทานไดกลาวขานเสมอวา สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราชเสด็จออกศึกจะเขากราบนมัสการพระพุทธชินราชกอนทุกครั้ง  

ภาพที ่15 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ศาลสมเด็จพระนเรศวร 
ที่มา : ประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (พระองคดํา), เขาถึงเมื่อ 17 กันยายน 2559, เขาถึงไดจาก  

https://sites.google.com/site/lanhin2224/prawati-smdec-phra-nreswr-mharach-

phraxngkh-da 

 

          8.3.3 ขอที่วา "สองฝงนานลวนเรือนแพ" เรือนแพ เปนเอกลักษณเมืองพิษณุโลก โดย
ริมฝงแมน้ํานานมีเรือนแพจอดตั้งอยูเรียงราย เปนบรรยากาศของหัวเมืองที่ไดอารมณ อันที่จริงเรือน
แพนี้มีอยูตามริมฝงแมน้ํานานที่ผานจังหวัดทุกจังหวัดแตไมมีชื่อเสียง จะมีชื่อก็ที่จังหวัดพิษณุโลก และ
จะเห็นเรือนแพไดเดนๆ ตรงที่หนาพระวิหารพระพุทธชินราช เรือนแพตั้งเรียงรายยาวตามฝงทั้งสอง

https://sites.google.com/site/lanhin2224/prawati-smdec-phra-nreswr-mharach-phraxngkh-da
https://sites.google.com/site/lanhin2224/prawati-smdec-phra-nreswr-mharach-phraxngkh-da
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ของแมน้ํานาน ฝงตรงขามมีหนาแนนมากวาบริเวณหนาพระวิหารนั้น ฝงแมน้ําหนาพระวิหารนั้น ทํา
บันไดกออิฐถือปูนเปนขั้นบันไดลงไปถึงแมน้ําประมาณ 30 ขั้น ยาวตลอดแนวประมาณ 80 เมตร ใน
ฤดูเดือน 12 จะเปนที่แขงเรอืยาวประจําจังหวัด เปนสวนริมน้ํานานสําหรับพักผอนไดทุกยาม ระหวาง 

ฝงทั้งสองแหงศาลกลางจังหวัดกับพระวิหารพระพุทธชินราชจะมองเห็นกันไดชัดเจน 

ภาพที ่16 เรือนแพที่แมน้ํานาน จังหวัดพิษณุโลก 

ที่มา : เรือนแพ, เขาถึงเมื่อ 17 กันยายน 2559, เขาถึงไดจาก http://place.thai-

tour.com/phitsanulok/mueangphitsanulok/778 

 

          8.3.4 ขอที่วา "หวานฉ่ําแทกลวยตาก" กลวยตาก เปนเอกลักษณแหงเมืองพิษณุโลก 

โดยเปนกลวยตากที่อบดวยน้ําผึ้ง มีทั้งกลวยไข กลวยน้ําหวา บรรจุหอพลาสติก หอละ 35 บาท 

เฉพาะขายในจังหวัดพิษณุโลก พื้นที่ปลูกกลวยมีชื่อคือ อําเภอบางกระทุม หางจากอําเภอเมือง
พิษณุโลกไปประมาณ 50 กิโลเมตร ที่นอกเหนือจากกลวยตากคือ ขาวแตน สวนที่เปนอาหารที่มีชื่อ
คือ แหนมสุพัตรา มีลักษณะเปนแทงใหญ ยาวประมาณ 8 น้ิว ราคาอันละ 35 บาท  

 

 

 

 

 

http://place.thai-tour.com/phitsanulok/mueangphitsanulok/778
http://place.thai-tour.com/phitsanulok/mueangphitsanulok/778


28 
 

ภาพที ่17 กลวยตาก อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก 

ที่มา : กลวยตาก กลวยอบ และผลิตภัณฑจากกลวย, เขาถึงเมื่อ 17 กันยายน 2559, เขาถึงไดจาก 

http://puechkaset.com/กลวยตาก 

 

          8.3.5 ขอที่วา “ถ้ําและน้ําตกงามหลากตระการตา" ถ้ําและน้ําตก เปนเปนเอกลักษณ
แหงเมืองพิษณุโลก เนื่องจากวามีภูมิประเทศเปนลักษณะเชิงเขายาวพาดผานของภาคเหนือทั้งหมด 

เมืองพิษณุโลกถือเปนภาคเหนือตอนลาง ภาคกลางตอนบน มีแมน้ําสายสําคัญคือ แมน้ําแควใหญ 
แควนอย แมน้ําวังทอง ซี่งแมน้ําวังทองนี้ไหลจากทุงแสลงหลวง เขตอําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 
ไหลพาดผานเขตอําเภอวังทอง ทําใหเปนจุดน้ําตกมีชื่อหลายแหงคือ น้ําตกสกุโณทยาน น้ําตกแกง
โสภา น้ําตกวังนกแอน น้ําตกปอย เขาสูจังหวัดพิจิตร ยังมีแมน้ําภาคไหลจากจังหวัดเลย ติดตอกับ
จังหวัดอุตรดิตถ ไหลผานอําเภอชาติตระการ ดวยความสูงชันของขุนปาเปนน้ําตกมีชื่อคือ น้ําตกสอย
ดาว ยังมีหวยหนึ่งไหลจากภูเขาสูงชันเปนผากระดานเลขมาบรรจบกันกับแมน้ําภาคที่หมูบานปากรอง 
อําเภอชาติตระการ เปนน้ําตก 7 ชั้น มีชื่อที่เปนทางการวาน้ําตกชาติตระการ น้ําตกทั้ง 7 ชั้นนี้ ตั้ง
ตามช่ือธิดาของทาวสามล ไดแก ชั้นที ่1 ชื่อ มะลิวัลย ชั้นที ่2 ชื่อกรรณิกา ชั้นที ่3 ชื่อ การะเกด ชั้นที่ 
4 ชื่อย่ีสุนเทศ ชั้นที ่5 ชื่อเกศเมือง ชั้นที ่6 ชื่อ เรืองยศ ชั้นที ่7 ชื่อ รจนา เปนตน 
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ภาพที ่18 น้ําตกชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 

ที่มา : อุทยานแหงชาติน้ําตกชาติตระการ, เขาถึงเมื่อ 17 กันยายน 2559, เขาถึงไดจาก 

http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1055 

 

สวนที่ 2 สินคาของที่ระลึก 
           ความหมายของ ของที่ระลึก ตามคําจํากัดความในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ป 
พ.ศ. 2542 ไดแยกความหมายของคําวา “ของ” ซึ่งหมายถึงสิ่งตางๆ ที่ใชสําหรับนําหนานามที่เปนผู
ครอบครอง สวนคําวา  “ระลึก” หมายถึง คิดถึง นึกถึง เรื่องราวในอดีตได เชน ระลึกถึงความหลัง
เปนตน ดังนั้น คําวาของที่ระลึกอาจหมายถึง สิ่งที่ทําใหเกิดความนึกถึงและคิดถึง นอกจากนี้ ยังมี
ความหมายและคําจํากัดความที่มีลักษณะใกลเคียงหรือคลายคลึงกันอีก ตัวอยางเชน 

           ของที่ระลึก อาจหมายถึง สิ่งที่นํามาใชเปนแรงจูงใจ กระตุนใหเกิดความคิดถึง นึกถึง
เรื่องราวที่เกี่ยวของ (ประเสริฐ ศิลรัตนา,2531) 

             ของที่ระลึก อาจหมายถึง  สื่อที่ใชหวังผลทางดานความทรงจํา ในสิ่งที่ผานมาในอดีต 
กลับมากระจางชัดในปจจุบัน 

             ของที่ระลึก อาจหมายถึง สัญลักษณแทนบุคคล เหตุการณ เรื่องราวตางๆที่เกิดขึ้นในอดีต 
เพื่อกระตุนเตือนหรือใหนึกถึงอยูเสมอ 

             ของที่ระลึก อาจหมายถึง สิ่งของที่ทําใหคิดถึงสถานที่ที่เคยไปสะทอนใหเห็นเอกลักษณ
และประเพณีบางอยาง 
      ความเปนมาของของที่ระลึก มิไดมีหลักฐานใดๆกลาวไวโดยตรง แตอาศัยพฤติกรรมของ

http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1055
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มนุษยที่มีการแลกเปลี่ยน แบงปน สิ่งของตางๆ แกกันและกันสืบเนื่องมาเปนระยะเวลายาวนาน ใน
ยุคเริ่มแรกอาจเปนการแลกเปลี่ยนแบงปนสิ่งที่จําเปนตอการดํารงชีพ ไดแก อาหาร เครื่องนุงหม หรือ
เครื่องมือในการประกอบอาชีพ เพื่อใหผูรับเกิดการระลึก และนึกถึงและคิดถึง  ซึ่งอาจกลาวไดวาของ
ที่ระลึกนั้นมีการมอบแกกันมานับแตมนุษยเกิดมาในโลกแลว ในปจจุบันมีการมอบของที่ระลึกใหแก
กันและกัน เพื่อเปนเกียรติในวาระและโอกาสตางๆ แมวาของที่ระลึกบางอยางอาจไมมีราคา แตมี
คุณคาทางจิตใจที่ผูใหมีตอผูรับ  ของที่ระลึกอาจนับเปนวัตถุแหงความยินดี ที่ผูให ใหดวยความรัก 
เคารพ ศรัทธา และความคิดถึงตอผูรับ ของที่ระลึกมีอิทธิพลตอความรูสึกของมนุษย   สงผาน
ความรูสึกดีๆ ใหแกกัน 

     ในปจจุบันสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป สิ่งของที่ระลึก สิ่งของที่มนุษยทําขึ้นเพื่อให หรือ
แจกจายเปนของที่ระลึกไดกลายมาเปนการผลิตสินคาที่ระลึกเพื่อการจําหนาย  มีการพัฒนารูปแบบ
และคุณภาพของสินคาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค 

   ของที่ระลึกอาจมีชื่อเรียกที่แตกตางกันไป ตามแตโอกาสนั้นๆ เชน ถามอบใหเนื่องในวันเกิด 
วันแตงงาน วันปใหม เรียกวา ของขวัญ ถามอบใหผูที่รักและนับถือเรียกวา ของกํานัล และถาใหเพื่อ
เปนการตอบแทน เชน งานศพ เรียกวา  ของชํารวย หรือ ของแถมพก เหลานี้เปนตน แมวาจะเรียกชื่อ
วาอยางไรก็ตาม มีวัตถุประสงคการใหที่แตกตางกัน แตในความหมายที่แทจริงก็คือการกระตุนเตือน
ใหเกิดความทรงจําซึ่งอยูในขอบขาย ของที่ระลึกนั่นเอง  
           ของที่ระลึกซึ่งทําออกมาในรูปแบบตางๆ เชน ของบริโภค ของใช เครื่องประดับ ฯลฯ มี
ความเกี่ยวของกับวัสดุ เทคนิควิธีทํา จุดมุงหมายในการผลิต และการนําไปใช ตลอดจนอิทธิพลอื่นๆ 
เชน ความเชื่อ ศาสนา การเมือง วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม ทําใหของที่ระลึกมีรูปแบบที่แตกตาง
กันออกไป การจัดประเภทของที่ระลึกสามารถจัดไดโดยยึดหลักตอไปนี้ 
 

 ลักษณะสําคัญของสินคาของที่ระลึก 
            ชยาภรณ ชื่นรุงโรจน ไดใหความความคิดเห็นในการเลือกสินคาของที่ระลึกวา การที่คนจะ
เลือกสินคาสิ่งใด สิ่งใดนั้นจะตองเปนที่ถูกใจและมีความนาสนใจ ชวนใหอยากซื้อ สินคาของที่ระลึกที่
นาสนใจควรมีลักษณะ ดังนี ้
  1. เปนสินคาที่เปนเอกลักษณของทองถิ่น เมื่อมีผูกลาวถึงของที่ระลึกประเภทนี้แลวทุกคนตอง
รูจักแหลงที่มาของสิ่งนั้นได ซึ่งถือวาเปนเอกลักษณที่เกิดมาจากประวัติความเปนมาของทองถิ่นนั้นๆ 

  2. เปนสินคาหายาก ของที่ระลึกประเภทนี้มักจะเปนสิ่งของที่นักทองเที่ยวซื้อ และเปนสิ่งที่
เปนของแท และราคาถูกกวาที่อื่น 

  3. ราคาถูก เมื่อนําไปเทียบกับสิ่งของประเภทเดียวกัน ที่วางจําหนายตามแหลงทองเที่ยวตางๆ 
ซึ่งอาจเปนสิ่งของเครื่องใชทั่วไป เชน เสื้อผา เครื่องประดับ เครื่องหนัง เปนตน 
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  4. มีความดึงดูดใจจากการออกแบบ ลวดลาย ความประณีต สีสัน  ความนาสนใจ ความมี
ประโยชนใชสอย เชน ตุกตา สมุนไพร เปนตน 

  5. หาไดงาย สะดวก มีวางขายตามจุดตางๆอยางเหมาะสม 

  6. ขนาด รูปราง และน้ําหนักที่ไมเปนอุปสรรคตอการขนสง สินคาของที่ระลึกที่มีจุดออน 
จะตองหาทางแกไข เชน มีบรรจุภัณฑที่มีประสิทธิภาพ หรืออกแบบใหสามารถแยกชิ้นได เพื่อนําไป
ประกอบใหมในภายหลัง เปนตน 

  7. ใชแรงงานในทองถิ่น โดยการแปรรูปสินคาของที่ระลึก ใหเกิดมูลคาเพิ่มโดยใชแรงงานใน
ทองถิ่นน้ันๆ 

  8. มีการแสดงขั้นตอนการผลิต เพื่อใหผูบริโภคมีโอกาสทดลองทํา เพื่อที่จะสรางความ
ประทับใจใหเห็นคุณคาของสินคานั้น เชน การทอผา การวาดลายรม เปนตน 

  9. มีฉลากบอกสวนประกอบหรือสวนผสม บอกที่มาของสินคานั้นวาทํามาจากอะไร วิธีการใช 
การดูแลรักษา และมีขอควรระวังอยางไร เหลานี้เปนตน  
 

ประเภทของที่ระลึก 

   1. การจัดประเภทตามรูปแบบของที่ระลึก สามารถจัดตามรูปแบบที่ปรากฏไดดังนี้ 
       1.1 ของที่ระลึกที่ผลิตขึ้นตามแบบประเพณีนิยม คือ ของที่ระลึกที่ผลิตขึ้นโดยสืบทอด
รูปแบบตอกันมาจากบรรพบุรุษ โดยในอดีตนั้นสรางขึ้นเพื่อประโยชนใชสอยเปนหลัก เมื่อสภาวะ
ความเปนอยูเปลี่ยนแปลง จุดมุงหมายของการใชสิ่งนั้น จึงอาจเปลี่ยนแปลงไปเปนของที่ระลึกแก
นักทองเที่ยวได เชน ผลิตภัณฑพื้นบานตางๆ เปนตน 

      1.2 ของที่ระลึกที่ผลิตขึ้นตามแบบสมัยนิยม เปนของที่ระลึกที่ผลิตขึ้นตามความนิยมในสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งในชั่วระยะเวลาหนึ่ง  จากนั้นก็เสื่อมความนิยมไปพรอมกับ
รูปแบบใหมเขามาแทนที่ 
  2. การจัดประเภทตามวัสดุที่ใชผลิต สามารถแบงได 3 ประเภท ซึ่งอาจจะผลิตโดยใชวัสดุ
ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือใชผสมกัน รายละเอียดมีดังนี้ 
      2.1 ของที่ระลึกที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ เปนของที่ระลึกที่นําเอาวัสดุธรรมชาติมาเสริม 
เติม แตง ประกอบตอ ดัดแปลง เปนเครื่องใชไมสอย เครื่องประดับหรือวัตถุทางศิลปะซึ่งบางอยางยัง 
คงรูปแบบตามตนแบบของธรรมชาติเดิมหรือตอเติมบาง เชน ของที่ระลึกที่ผลิตจากเปลือกหอย 
ดอกไมแหง น้ําเตาและกะลามะพราว เปนตน นอกจากนี้ยังนําเอาวัสดุธรรมชาติมาสรางสรรคเปนของ
ที่ระลึกรูปแบบใหมขึ้น 

             2.2 ของที่ระลึกที่ผลิตจากวัสดุสังเคราะห เปนการนําเอาวัสดุสังเคราะหมาใชในการผลิต
ของที่ระลึก ซึ่งคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุแตละชนิดนั้นมีความแตกตางกัน เชน แกวมีความใส
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เปนประกายทองมีความสุกปลั่ง พลาสติกมีสีสันสวยสด เปนตน จากคุณสมบัติของวัสดุและกรรมวิธี
ในการผลิตที่แตกตางกันจึงทําใหเกิดของที่ระลึกรูปแบบตางๆ มากมาย เชน เครื่องแกว เครื่องทอง 
ผลิตภัณฑโลหะและผลิตภัณฑพลาสติก เปนตน 

      2.3 ของที่ระลึกที่ผลิตจากเศษวัสดุ เปนการนําวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุสังเคราะหที่เหลือใช
แลวมาประดิษฐเปนสิ่งของตางๆ ซึ่งสวนมากมักจะใชเปนของที่ระลึกเพื่อประโยชนในทางประดับ
ตกแตง 
  3. การจัดประเภทตามประโยชนใชสอย จัดแบงตามจุดประสงคของการนําไปใชวาใชใน
ลักษณะใด แบงได 3 ประเภท คือ 

      3.1 ของที่ระลึกประเภทของบริโภค หมายถึง ของที่ระลึกประเภทอาหาร แตเดิมนั้นคงเปน
เพียงการแบงปนอาหารกันในลักษณะที่คงเปนธรรมชาติอยูเชน ผลไม เนื้อสัตว เปนตน ปจจุบันมีการ
ปรุงแตงอาหารทั้งในดานรูปแบบและรสชาติ รวมถึงการจัดใสภาชนะและหีบหอที่สวยงามเปนที่
ตองการของผูบริโภค  ฉะนั้นอาหารไมเปนเพียงใชบริโภคโดยตรง หากยังใชแลกเปลี่ยนซื้อขายหรือ
มอบใหแกกันในโอกาสตางๆอีกดวย เชน ขนมลูกชุบ ขนมเทียนเสวย ขิงดอง กระเทียมดอง เปนตน 
ดวยเหตุที่อาหารเปนสิ่งที่ไมสามารถเก็บไวไดนาน อาหารจึงมักไมคอยไดรับการยอมรับวาเปนของที่
ระลึกเหมือนกับวัตถุอยางอื่น 

      3.2 ของที่ระลึกประเภทของอุปโภค ไดแก ของที่ระลึกประเภทเครื่องใชตางๆ เปนสิ่งที่
ผลิตขึ้นเพื่อตอบสนองตอความตองการทางดานรางกายเปนสวนใหญ  ของที่ระลึกประเภทนี้ ไดแก 
ผลิตภัณฑพื้นบานตางๆ  โคมไฟ  เชิงเทียน  ตะเกียง  เปนตน 

      3.3 ของที่ระลึกประเภทของตกแตง เปนของที่ระลึกที่ผลิตขึ้นเพื่อตอบสนองตอความ
ตองการทางดานจิตใจ ไดแก  เครื่องประดับรางกายและอาคารสถานที่ตางๆ  เปนตน 

  4. การจัดประเภทตามจุดประสงคของผลิต เชน ผลิตขึ้นเพื่อระลึกถึงบุคคล งาน เหตุการณ
และสถานที่ตางๆ  ดังนี ้
      4.1 ของที่ระลึกที่ผลิตขึ้นเฉพาะบุคคล ไดแก ของที่ระลึกที่จัดทําขึ้นเพื่อเปนเกียรติแก
บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือเพื่อจําหนายจายแจกใหกับบุคคลอื่น   เพื่อเตือนใจใหระลึกถึงบุคคลนั้น 
รูปแบบของที่ระลึกประเภทนี้  ไดแก  รูป  โล  เหรียญ  ถวย  ธง  ฯลฯ 

      4.2 ของที่ระลึกผลิตขึ้นเฉพาะงาน เปนการผลิตขึ้นเพื่อแจก  แลก  ซื้อขายเฉพาะงานใด
งานหนึ่ง เชน  งานแสดงสินคา  งานแตงงาน  งานศพ  งานฉลองมงคลสมรส งานศิษยเกา ฯลฯ 

      4.3 ของที่ระลึกที่ผลิตขึ้นเฉพาะเหตุการณ  หมายถึง ของที่ระลึกที่ผลิตขึ้นเพื่อระลึกถึง
เหตุการณตางๆ อาจเปนเหตุการณที่ดี ที่รายแรง หรือเปนเหตุการณในประวัติศาสตร ของที่ระลึก
ประเภทนี้อาจผลิตในรูปของวัตถุ  รูปจําลอง  สัญลักษณแทน ฯลฯ 

      4.4 ของที่ระลึกที่ผลิตขึ้นเฉพาะที่ หมายถึง ของที่ระลึกที่ผลิตขึ้นเพื่อระลึกถึงสถานที่ใด
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สถานที่หนึ่ง อาจแสดงใหเห็นรูปแบบเฉพาะของทองถิ่นโดยใชวัสดุและเทคนิควิธีที่สืบทอดกันมาใน
ทองถิ่นนั้นหรือนําเอารูปแบบของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง รูปแบบของบุคคลหนึ่งหรือเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง
ที่มีเฉพาะในทองถิ่นนั้น  เมื่อนําเอารูปแบบนั้นมาผลิตเปนของที่ระลึกก็จะชวยใหระลึกถึงสถานที่แหง
นั้นได (ชยาภรณ ชื่นรุงโรจน,2537) 
 

สวนที่ 3 สินคาพื้นบานกับแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค 
 3.1 การพัฒนาสินคาพืน้บานตามแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค 
       3.1.1 การพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกจิสรางสรรค 
      การพัฒนาตามรูปแบบใหมที่เกิดขึ้นในโลกยุคปจจุบัน คือ การสรางสรรคความรู 
และการเขาถึงขอมูลที่มีมากขึ้น “การสรางสรรค” เปนแนวคิดใหมที่มีการนําแนวคิดนี้ไปใชในการ
ผลิตงานตนแบบทางศิลปวัฒนธรรม และนวัตกรรมดานเทคโนโลยีการสรางสรรคเพื่อการพัฒนาใน
รูปแบบนี้พบในทุกสังคม และทุกประเทศ ไมวาจะเปนประเทศในกลุมกาวหนาหรือกําลังพัฒนาก็ตาม 
ในศตวรรษที่ 21 มีปรากฏการรวมตัวกันระหวางการสรางสรรควัฒนธรรม และเศรษฐกิจชัดเจนมาก
ขึ้นตามแนวคิด “เศรษฐกิจสรางสรรค” ที่องคกรการคาโลก United Nations Conferen ce on 

Trade and Development (UNCTAD) ไดใหความหมายในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจไววา “เปนแนวความคิดในการพัฒนาและสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยใช
สินทรัพยที่เกิดจากการใชความคิดสรางสรรค” 

     “เศรษฐกิจสรางสรรค” จึงเปนแนวความคิดรวมสมัยมีศูนยกลางอยูที่การบริการ และ
การสรางสรรคเกี่ยวของกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่  เนนการยกระดับการพัฒนารูปแบบสินคาจาก
สินคาทั่วไปนําไปสูรูปแบบสินคาที่แปลกใหมผสมผสานความรูที่หลากหลายบนพื้นฐานของการใชองค
ความรูการศึกษา, การสรางสรรคงาน และนวัตกรรมสมัยใหมที่เชื่อมโยงรากฐานทางวัฒนธรรม 
อยางไรก็ตามความคิดเชิงสรางสรรคนั้นควรตองไดรับการคุมครองซึ่งเปนการคุมครอง “ทรัพยสินทาง 
ปญญา” นั่นเอง (CREATIVE ECONOMY REPORT, 2008) 
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ภาพที ่19 กรมทรัพยสินทางปญญา  

ที่มา : กรมทรัพยสินทางปญญา, เขาถึงเมื่อ 17 กันยายน 2559, เขาถึงไดจาก 
http://www.opdc.go.th/org.php?url=org1_1_view&g=D&id=106 

 

       3.1.2 การคุมครองทรพัยสินทางปญญา 
      ทรัพยสินทางปญญา หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ  คิดคน หรือ
สรางสรรคของมนุษย ซึ่งเนนที่ผลผลิตของสติปญญาและความชํานาญ โดยไมคํานึงถึงชนิดของการ
สรางสรรคหรือวิธีในการแสดงออก ทรัพยสินทางปญญาอาจแสดงออกในรูปแบบของสิ่งที่จับตองได 
เชน สินคาตางๆ หรือในรูปของสิ่งที่จับตองไมได เชน บริการ แนวคิดในการดําเนินธุรกิจ กรรมวิธีการ
ผลิตทางอุตสาหกรรม เปนตน 

      ทรัพยสินทางปญญามีอยูหลายประเภทที่พบบอยที่สุด 4 ประเภท ไดแก ลิขสิทธิ์
สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา และการออกแบบผลิตภัณฑ ซึ่งแตละประเภทจะใหการคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญาแตกตางกันตามลักษณะของงานสรางสรรคนั้นๆ 

      3.1.2.1 ลิขสิทธิ์ (Copyright) หมายถึง สิทธิแตเพียงผูเดียวของผูสรางสรรคที่จะ
กระทําการใดๆ เกี่ยวกับงานที่ผูสรางสรรคไดทําขึ้นตามประเภทลิขสิทธิ์ที่กฎหมายกําหนด ไดแก งาน
วรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร สิ่งบันทึกเสียง งานแพรเสียง
แพรภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร หรือแผนกศิลปะ ไมวางานดังกลาวจะ
แสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอยางใดๆ นอกจากนั้นกฎหมายลิขสิทธิ์ยังใหความคุมครองถึงสิทธิของ
นักแสดงดวย การคุมครองลิขสิทธิ์ไมครอบคลุมถึงความคิดหรือขั้นตอน กรรมวิธีหรือระบบหรือวิธีใช
หรือวิธีทํางาน หรือแนวความคิด หลักการ การคนพบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร 
      3.1.2.2 สิทธิบัตร (Patent) หมายถึง หนังสือสําคัญที่รัฐออกใหเพื่อคุมครองการ
ประดิษฐ (Invention) หรือการออกแบบผลิตภัณฑ (Product Design) ที่มีลักษณะตามที่กฎหมาย
กําหนด เปนสิทธิพิเศษที่ใหผูประดิษฐคิดคนหรือผูออกแบบผลิตภัณฑ มีสิทธิที่จะผลิตสินคา จําหนาย

http://www.opdc.go.th/org.php?url=org1_1_view&g=D&id=106
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สินคาแตเพียงผูเดียวในชวงระยะเวลาหนึ่ง การประดิษฐ (Invention) หมายถึง ความคิดสรางสรรค
เกี่ยวกับ ลักษณะองคประกอบ โครงสรางหรือกลไกของผลิตภัณฑ รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิตการ
รักษา หรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑใหดีขึ้น หรือทําใหเกิดผลิตภัณฑขึ้นใหม ที่แตกตางไปจาก
เดิม เชน กลไกของเครื่องยนต ยารักษาโรค วิธีการในการเก็บรักษาพืชผักผลไมไมใหเนาเสียเร็วเกินไป 
เปนตน 

      3.1.2.3 เครื่องหมายการคา (Trademark) หมายถึง ไมจําเปนตองอาศัยการ
แสดงออกที่สรางสรรคหรือมีศิลปะ หรือทักษะความเชี่ยวชาญใดๆ แตอาจเปนแคเครื่องหมายการคา
หรือสัญลักษณซึ่งครอบคลุมเครื่องหมายการคาซึ่งไดรับการจดทะเบียนหมายความวาตองมีการซื้อ
ขาย ผานการทดสอบประเภท และความมีเอกลักษณเฉพาะตัว 

      3.1.2.4 การออกแบบผลิตภัณฑ  (Design) หมายถึง รูปรางหรือสัญลักษณซึ่ ง
เหมือนกับเครื่องหมายการคาตรงที่มีลักษณะแตกตาง และไมเหมือนใครในทางกฎหมายมันคือลูกผสม 
เพราะมักมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับลิขสิทธิ์ และอาจมีคุณสมบัติดานสิทธิการออกแบบพิเศษ (เชนใน
อังกฤษ) มักจะจดทะเบียนเชนเดียวกับเครื่องหมายการคา (กรมทรัพยสินทางปญญา, 2556) 

 3.2 เศรษฐกิจสรางสรรคในประเทศไทย 

       สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  (สศช.) ไดกําหนด
ขอบเขตเศรษฐกิจสรางสรรคของไทย ซึ่งเปนการกําหนดกรอบโดยกวางเพื่อประโยชนในการวัดขนาด
ทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมเชิงสรางสรรคของไทย และสะทอนถึงความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจ
ไทย โดยยึดรูปแบบของ UNCTAD เปนกรอบ และปรับเพิ่มเติมตามรูปแบบของ UNESCO แบงเปน 4 

กลุมหลักและ 15 สาขายอย ประกอบดวย 

       3.2.1 ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม (Culture Heritage) อุตสาหกรรมประวัติศาสตร 
โบราณคด ีประเพณ ีความเช่ือ และสภาพทางสงัคม มี 2 กลุมคือ 

      3.2.1.1 กลุมการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม  (Traditional Cultural 

Express) เชน ศิลปะและงานฝมือ เทศกาล งานและงานฉลอง เปนตน 

      3.2.1.2 กลุมที่ตั้งทางวัฒนธรรม (Culture Sites) เชน โบราณสถาน พิพิธภัณฑ 
หองสมุด และการแสดงนิทรรศการ เปนตน 

       3.2.2 ประเภทศิลปะ (Arts) เปนกลุมสื่อผลิตงานสรางสรรคที่สื่อสารกับคนกลุมใหญ มีอีก 
2 กลุมคือ 

      3.2.2.1 งานศิลปะ (Visual Arts) เชน ภาพวาด รูปปน ภาพถาย และวัตถุโบราณ 
เปนตน 

      3.2.2.2 ศิลปะการแสดง (Performing Arts) เชน การแสดงดนตรี การแสดงละคร 
การเตนรํา โอเปรา ละครสัตว และการเชิดหุนกระบอก เปนตน 
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       3.2.3 ประเภทสื่อ (Media) เปนกลุมผลิตงานสรางสรรคที่สื่อสารกับคนกลุมใหญ มี 2 

กลุมคือ 

      3.2.3.1 ง า น สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ  (Publishing and Printed Media) เ ช น  ห นั ง สื อ 
หนงัสือพิมพ และสิ่งตีพิมพอื่นๆ 

      3.2.3.2 งานโสตทัศน (Audio Visual) เชน ภาพยนตร โทรทัศน วิทยุ และการ
ออกอากาศอืน่ๆ 

       3.2.4 ประเภทหนาที่ (Function Creation) เปนกลุมของ สินคา และบริการที่ตอบสนอง
ความตองการของลูกคาที่แตกตาง กัน มี 3 กลุมคือ 

      3.2.4.1 กลุมออกแบบ (Design) เชน การออกแบบภายใน กราฟก แฟชั่น อัญมณี 
และของเด็กเลน เปนตน 

      3.2.4.2 กลุมสื่อสมัยใหม (New Media) เชน ซอฟตแวร วิดีโอเกมส และเนื้อหา
ดิจิตอล เปนตน 

      3.2.4.3 กลมบริการทางความคิดสรางสรรค (Creative Services) เชน บริการทาง
สถาปตยกรรม โฆษณา วัฒนธรรม นันทนาการ งานวิจัยและพัฒนา บริการอื่นทเกี่ยวของกับดิจิตอล 
และความคิดสรางสรรค เปนตน 

       จากความหมายของเศรษฐกิจสรางสรรคขางตนทําใหทราบวาเศรษฐกิจสรางสรรคมี
องคประกอบรวมในการขับเคลื่อน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจหลายประการ อาทิการใชองคความรู
(Knowledge) การศึกษา (Education) การสรางสรรคงาน (Creativity) การใชทรัพยสินทางปญญา 
(Intellectual Property) ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูของสังคม และ
เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม นอกจากนี้การพัฒนาทางเศรษฐกิจของแตละประเทศจะสามารถขับเคลื่อน
ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักเศรษฐศาสตรภายใตแนวคิดสรางสรรคไดนั้นตองมุงเนนการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนหัวใจหลักที่สําคัญ (เสาวรภย กุสุมา ณ อยุธยา, 2553) 

 3.3 สินคาพื้นบานกับงานสรางสรรค 
       ถาพิจารณาจัดกลุมตามแนวคิดเศรษฐกิจ สรางสรรคของจังหวัดพิษณุโลกจะอยูในกลุม
อาหารไทย ในหมวดทางวัฒนธรรม และธรรมชาติ ซึ่งถาใสแนวคิดเชิงสรางสรรคก็จะเปนการเพิ่ม
มูลคาใหกับสินคานั้น สรางสรรคมุมมองใหม และสรางรายไดตอยอด และการจัดรูปแบบบรรจุภัณฑ
ใหนาซื้อหา จะเห็นไดวาบรรจุภัณฑมีการพัฒนาสรางสรรคตอเนื่อง ไมหยุดนิ่งอยูกับที่แตจะ
ตอบสนองความตองการของตลาดไดดีหรือไมนั้น การบริหารจัดการดานการตลาดจะเปนปจจัยสําคัญ
ในการผลักดันธุรกิจและตอยอดออกไป 
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ภาพที ่20 ศูนยผลิตภัณฑชุมชน 

ที่มา : OTOP, เขาถึงเมื่อ 17 กันยายน 2559, เขาถึงไดจาก 
http://www.thaitechno.net/t1/home.php?uid=41092 

 

 3.4 สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) 
       สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ หรือสินคาโอทอป (OTOP) เปนผลิตภัณฑที่แสดงถึงภูมิ
ปญญาไทยใชองคความรู ความสามารถ และทักษะของคนไทยอันเกิดจากการสั่งสมประสบการณที่
ผานกระบวนการเรียนรู เลือกสรร ปรุงแตง พัฒนา และถายทอดสืบตอกันมา โดยอาจผนวกกับ องค
ความรูที่เกิดขึ้นใหม และสวนใหญใชวัตถุดิบในการผลิตจากทรัพยากรในทองถิ่น ดังนั้นสินคาโอทอป 

จึงเปนผลิตภัณฑชุมชนที่สะทอนถึงวฒันธรรมประเพณ ีองคความรูชุมชน ภูมิปญญาชาวบานที ่
สั่งสมและสืบทอดกันมาในชุมชนนั้นๆ มาสรางสรรคและผลิตเปนสินคาที่เปนเอกลักษณของชุมชน 
โดยการจัดแบงประเภทเพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มแกทรัพยากรที่มีในแตละทองถิ่น สามารถสรางรายได
ใหแกชุมชน สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑจําแนกออกเปน 5 ประเภท ไดแก อาหาร เครื่องดื่ม ผา 
เครื่องแตงกาย สมุนไพรที่ไมใชอาหาร ของใช ของตกแตง ของที่ระลึก 

       3.4.1 การสรางความเขมแข็งของชุมชน 

      การพัฒนาสินคา OTOP ที่นอกจากจะตอบสนองความตองการของผูบริโภคแลว 
ควรเพิ่มความสําคัญในดานการสรางความเขมแข็งของชุมชน ซึ่งควรเนนการสรางหรือพัฒนากลุม
ผูประกอบการในหวงโซมูลคา (Value Chain) ของสินคา ทั้งนี้ควรดําเนินงานควบคูกับการยกระดับ
ความสามารถในการบริหารจัดการของผูประกอบการ และการสรางนักการตลาดในชุมชน จะตองไม 
นําความคิดของคนภายนอกชุมชนมาใชแลวใหคนในทองถิ่นทําตาม แตตองใหคนในทองถิ่นตระหนัก
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ถึงปญหาและสามารถพลิกวิกฤตใหเปนโอกาสได เปนการระเบิดจากขางในที่ทําใหการพัฒนาทองถิ่น
เปนกระบวนการที่ยั่งยืน นอกจากนั้นตองมีการสรางเครือขายแบงปนความรูกันในระดับทองถิ่นไมใช
รัฐบาล เปนกระบวนการเรียนรูที่ยั่งยืนที่สุดในกระบวนการพัฒนา การถายทอดความรูดังกลาวเปน 

การเรียนรูพัฒนาชุมชนบนโจทยของการพัฒนาผลิตภัณฑ 
      สําหรับผูประกอบการ OTOP นั้นมีการกําหนดหลักเกณฑ เพื่อลงทะเบียน
ผูประกอบการ OTOP ป พ.ศ.2549 โดยไดจําแนกเปน 3 กลุม ไดแก 
      3.4.1.1 กลุมผูผลิตชุมชน หมายถึง กลุมคนที่รวมตัวกันเปนกลุมในชุมชน ผลิตสินคา
ที่แสดงความเปนไทยหรือภูมิปญญาไทย และสมาชิกในกลุมรวมกันผลิต รวมกันบริหารจัดการและ
รวมรับผลประโยชน เชน กลุมผูผลิตชุมชนที่จดทะเบียนอยางเปนทางการ ไดแก สมาคม สหกรณ  
มูลนิธ ิและกลุมผูผลิตชุมชนที่ไมจดทะเบียนอยางเปนทางการ ไดแก กลุม ชมรม เปนตน 

      3.4.1.2 ผูผลิตชุมชนที่เปนเจาของรายเดียว หมายถึง บุคคลใดบุคคลหนึ่งในชุมชนที่
ผลิตสินคาที่แสดงความเปนไทยหรือภูมิปญญาไทย และมีความเชื่อมโยงกับชุมชนในขอใดขอหนึ่ง 
ไดแก การที่ชุมชนมีสวนรวมในการผลิต หรือมีการจางแรงงานในชุมชน หรือมีการใชวัตถุดิบในชุมชน 
หรือมีสวนรวมในการบริหารจัดการ หรือมีสวนรวมไดรับผลประโยชน 
      3.4.1.3 ผูผลิตที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) หมายถึง ผูผลิต
ผูประกอบการที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคล ไดแก บริษัทจํากัด หางหุนสวนสามัญ ซึ่งผลิตสินคาที่แสดง
ความเปนไทยหรือภูมิปญญาไทย และมีความเชื่อมโยงกับชุมชนในขอใดขอหนึ่ง ไดแก การที่ชุมชนมี
สวนรวมในการผลิต จางแรงงานในชุมชน ใชวัตถุดิบในชุมชน หรือมีสวนรวมในการบริหารจัดการหรือ
มีสวนรวมไดรับผลประโยชน โดยมีสินทรัพยลงทุนรวมกันมากกวา 5 ลานบาท 

       3.4.2 การพัฒนาผลิตภัณฑโอทอป ชวยการเติบโตลดการเหลื่อมล้ํา (Inclusive 
Growth) 
      กําเนิดจากแนวคิดการพัฒนาในทองถิ่นของประเทศญี่ปุน แบบหนึ่งหมูบาน หนึ่ง
ผลิตภัณฑ หรือ One Village One Product (OVOP) โดยมีเปาประสงคหลักเพื่อพัฒนาชุมชนใหมี
ความเขมแข็งบนพื้นฐานของการพึ่งตนเองดวยแรงกระตุน และความคิดสรางสรรคของคนในชุมชน 
สงเสริมการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมที่มีอยูในทองถิ่น
ใหเกิดคุณคาทางเศรษฐกิจนํามาสูการสรางรายได และการปรับปรุงมาตรฐานความเปนอยูของคนใน
ชุมชน โดยยังคงรักษาวิถีชีวิตสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติใหคงอยู  โดยใหชุมชนผลิต และนําเสนอสิ่งที่
เปนความภาคภูมิใจของตนเอง และสามารถจําหนายไดในตลาดตางประเทศโดย มีหลักการพื้นฐาน 3 

ประการ ประกอบดวย 

      3.4.2.1 ภูมิปญญาทองถิ่นสูสากล (Local to Global) 

      3.4.2.2 การพึ่งพาตนเองและคิดอยางสรางสรรค (Self-reliance and Creativity) 
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      3.4.2.3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development) 

      ทั้งนี้ ผลิตภัณฑไมไดหมายถึงตัวสินคาอยางเดียว แตเปนกระบวนการทางความคิด
รวมถึงการบริการ การดูแลอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การรักษาภูมิปญญาไทย การ
ทองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น การแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อให
กลายเปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพมีจุดเดน และเปนที่รูจักแพรหลายไปทั่วโลก ดังนั้น การใหความสําคัญ
กับการพัฒนาผลิตภัณฑหมูบานหรือตําบล นอกจากจะชวยสรางรายไดและอาชีพใหกับคนในชุมชน
แลวยังเปนการรักษา เพื่อพัฒนาภูมิปญญา และฐานการผลิตของชุมชนใหมีการสรางมูลคาเพิ่มซึ่งจะ
ชวยใหเศรษฐกิจชุมชนเติบโตไปในทิศทางที่สามารถลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) ได 
       3.4.3 การสงเสริมผลิตภัณฑโอทอปของรัฐบาล 

      รัฐบาลมียุทธศาสตรในการพัฒนาสินคา  OTOP มาตั้งแตป พ.ศ . 2547 โดยมี
ยุทธศาสตรการเสริมสรางศักยภาพเพื่อยกระดับกระบวนการผลิต และคุณภาพผลิตภัณฑของชุมชน 
สนับสนุนสงเสริมดานการตลาดเพื่อเพิ่มโอกาส และชองทางในการเขาถึงผูบริโภคอยางเปนระบบ 
รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจชุมชนใหเชื่อมตอกับการเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนอยางเปนระบบและยั่งยืน เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการฯ 

      ตอมาในป พ.ศ. 2550 รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมเศรษฐกิจระดับฐานราก และได 
ปรับเปลี่ยนชื่อจาก “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” เปน “ผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น (OTOP)” อีกทั้ง
ยังมี ยุทธศาสตรพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่นตามศักยภาพทางการตลาด การเสริมสราง
ศักยภาพผูผลิตในชุมชนและทองถิ่น การบริหารจัดการงานสงเสริมผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น ใน 
พ.ศ. 2551 รัฐบาลดําเนินยุทธศาสตรตามแผนแมบทการสงเสริมผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น (OTOP) 

ป2551-2555 ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 25 ธันวาคม 2550 ประกอบดวย
ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมผูผลิตเพื่อการอนุรักษ และสืบสานภูมิปญญาไทย (Thai Wisdom OTOP) 

การพัฒนากลุมผูผลิตเชิงธุรกิจ (Commercialized OTOP) การสงเสริมชุมชนเพื่อการทองเที่ยว 
(Tourism OTOP) การเสริมสรางปจจัยเอื้อในการสงเสริมผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น (OTOP) และ
การบริหารงานสงเสริมผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น 

      นอกจากนั้น รัฐบาลยังไดสงเสริมดานมาตรฐานและการผลิต โดยคณะกรรม การ
อํานวยการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ที่มุงเนนใหการสงเสริม และยกระดับประสิทธิภาพของ
ผูประกอบการ OTOP เปนสําคัญ ดวยการผลิตสินคาของชุมชนแตเดิมเปนการผลิตระดับครัวเรือน
ตามวัตถุดิบที่มีในทองถิ่น เพื่อตอบสนองความตองการอุปโภคบริโภค การซื้อขาย แลกเปลี่ยนใน
ระดับชุมชนจึงเปนการผลิตในลักษณะการผลิตนําการตลาด เปนการผลิตตามๆ กัน สินคาจึงขาด
เอกลักษณเฉพาะ และขาดการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ นอกจากนั้นยังมีขอจํากัดตางๆ เชน 
ขอจํากัดทางดานเทคโนโลยีการผลิต การรักษาคุณภาพมาตรฐาน ขาดทักษะการบริหารจัดการธุรกิจ
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และความสามารถในการเขาถึงแหลงขอมูลทางการตลาด เปนตน ซึ่งปจจัยสําคัญที่จะสงผลตอการ
สรางความเขมแข็งใหแกชุมชนให สามารถดําเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน สําหรับหนวยงาน
ของรัฐที่มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมดานมาตรฐานและผลิตภัณฑ ไดแก คณะอนุกรรมการสงเสริม
การผลิต ซึ่งมีกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนหนวยงานหลัก และคณะอนุกรรมการมาตรฐานและ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ มีกระทรวงอุตสาหกรรมเปนหนวยงานหลัก  โดยไดรับการจัดสรร
งบประมาณจากกองทุนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

      ดานการสงเสริมการตลาด ภาครัฐไดดําเนินงานในทุกระดับทั้งในระดับทองถิ่น ระดับ
จังหวัด และระดับประเทศ รวมถึงกิจกรรมการตลาดทุกรูปแบบเพื่อมุงเปาหมายการชวยให  
ผูประกอบการ OTOP สามารถยืนอยูในตําแหนงที่สามารถแขงขันได โดยสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอมใหการสนับสนุนโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ซึ่งทํางานรวมกับ
คณะอนุกรรมการสงเสริมการตลาด OTOP โดยมีกระทรวงพาณิชยเปนหลักในการขับเคลื่อน 
ดําเนินงาน หลากหลายรูปแบบ ทั้งการสรางชองทางการจัดจําหนาย การเพิ่มโอกาสทางการตลาด 
และการสราง ภาพลักษณของสินคา มีการดําเนินงานครอบคลุมทั้งในประเทศ และตางประเทศอยาง
ตอเนื่อง นับวา ประสบความสําเร็จอยางมาก ทุกวันนี้ผลิตภัณฑ OTOP เปนที่รูจัก รวมถึงเปนแบรนด
สินคาที่มีชื่อเสียงไดรับการยอมรบัจากผูบริโภคในระดับสากล 

      สําหรับตราสัญลักษณ OTOP และการคุมครองทรัพยสินทางปญญา กรมสงเสริม 
การสงออกไดจดทะเบียนตราสัญลักษณหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) กับกรมทรัพยสินทาง
ปญญา กระทรวงพาณิชยเปนประเภทเครื่องหมายบริการ (Service Mark) ตั้งแตวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 

2546 ซึ่งเปนตราสัญลักษณที่สามารถนําไปใชในกิจกรรมสงเสริมการตลาด อาทิการจัดงานแสดง 
สินคา และการโฆษณาประชาสัมพันธตางๆ เพื่อแสดงสินคาถึงความแตกตางจากสินคาและบริการ
ของผูอื่น ซึ่งกฎหมายใหความคุมครองเทาเทียมกับเครื่องหมายการคา (Trade Mark) ตามกฎหมาย 
โดยกรมสงเสริมการสงออก เปนเจาของมีสิทธิ์ในการอนุญาตใหบุคคลหรือหนวยงานใดๆ สามารถนํา
ตราสัญลักษณดังกลาวไปใชไดตามที่กฎหมายกําหนด ตลอดจนมีการจดลิขสิทธิ์ตราสัญลักษณ OTOP 

ใน 8 ประเทศ ไดแก ประเทศไตหวัน ญี่ปุน สหราชอาณาจักร ฟลิปปนส จีน สหรัฐอเมริกา 
ซาอุดิอาระเบีย และลาว (สรุปผลการดําเนินงานสงเสริมโครงการหนึ่งผลิตภัณฑ, 2446-2551) 

 3.5 การบริหารจัดการธุรกิจในระดับชุมชน 
       รศ.ดร.รุธร พนมยงค ไดใหความคิดเห็นในการวางกลยุทธทางการตลาดที่ดีจะมีสวนสําคัญ
อยางยิ่งตอการคาเพ่ือใหเขาถึง กลุมเปาหมายใหตรงจุดที่สุด ไวดังนี ้
       3.5.1 กลยุทธการตลาด 
      การวางกลยุทธการตลาดโดยใช 4P’s คือ การกําหนดกลยุทธการตลาดแตละสวน
ของสินคา หรือบริการใหเหมาะสม ตรงกับความตองการของกลุมเปาหมายที่เลือกไวใหมากที่สุดโดย
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การวางสัดสวนกลยุทธในแตละ P ใหเหมาะสมจะเรียกวา “สวนประสมการตลาด” หรือ (Marketing 

mix) ซึ่งประกอบดวย 

      3.5.1.1 P1 : Product คือ ก็คือสินคาหรือบริการที่เราจะเสนอใหกับลูกคา แนว
ทางการกําหนดตัว Product ใหเหมาะสมก็ตองดูวากลุมเปา หมายตองการอะไร เชนตองการน้ําผลไม
ที่สะอาด สด ในบรรจุภัณฑถือสะดวกโดยไมสนรสชาติ เราก็ตองทําตามที่ลูกคาตองการ ไมใชวาชอบ
หวานก็จะพยายามใสน้ําตาลเขาไป แตโดยทั่วไปแนวทางที่จะทําสินคาใหขายไดมีอยูสองอยางคือ 

       3.5.1.1.1 สินคาที่มีความแตกตาง โดยการสรางความแตกตางนั้น จะตองเปน
สิ่งที่ลูกคาสามารถสัมผัสไดจริงวาตางกัน ลูกคาตระหนักและชอบในแนวทางนี้ เชน คุณสมบัติพิเศษ 
รูปลักษณ การใชงาน ความปลอดภัย ความคงทนโดยกลุมลูกคาที่เราจะจับก็จะเปนลูกคาที่ไมมีการ
แขงขันมาก (Niche market)  

       3.5.1.1.2 สินคาที่มีราคาต่ํานั่น คือ การยอมลดคุณภาพในบางดานที่ไมสําคัญ
ลงไป เชน สินคาที่ผลิตจากจีนจะมีคุณภาพไมดีนักพอใชงานไดแตถูกมากๆ หรือสินคาที่เลียนแบบ 

แบรนดดังๆ ในซุปเปอรสโตรตางๆ จริงๆ แลวสําหรับนักธุรกิจมือใหมควรเลือกในแนวทางสรางความ
แตกตางมากกวาการเปนสินคาราคาถูก เพราะหากเปนดานการผลิตแลวรายใหญจะมีตนทุนการผลิต
ที่ถูกกวารายยอย แตหากเปนดานบริการเราอาจจะเริ่มตนที่ราคาถูกกอนแลวคอยๆ หาตลาดที่ราย
ใหญไมสนใจ 

      3.5.1.2 P2 : Price คือ ราคาเปนสิ่งที่คอนขางสําคัญในการตลาด เพราะการลด
ราคาสินคาอาจจะไมไดชวยใหการขายดีขึ้นได หากปญหาอื่นๆ ยังไมไดรับการแกไข การตั้งราคาใน
ที่นี้จะเปนการตั้งราคาใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑ และกลุมเปาหมายของเรา ยิ่งไปกวานั้นหากราคา 
และรูปลักษณสินคาไมเขากัน ลูกคาก็จะเกิดความของใจและอาจจะกังวลที่จะซื้อ เพราะราคาคือตัว
บงบอกภาพลักษณของสินคาที่สําคัญที่สุด อยางไรก็ตาม ในดานการทําธุรกิจขนาดยอมแลว ราคาที่
เราตองการ อาจไมไดคิดอะไรลึกซึ้งขนาดนั้น แตจะมองกันในเรื่องของตัวเลข ซึ่งจะมีวิธีกําหนดราคา
งายตางๆดังนี ้
       3.5.1.2.1 กําหนดราคาตามลูกคา คือการกําหนดราคาตามที่เราคิดวา ลูกคา
จะเต็มใจจาย ซึ่งอาจจะไดมาจากการทําสํารวจ หรือแบบสอบถาม  
       3.5.1.2.2 กําหนดราคาตามตลาด คือการกําหนดราคาตามคูแขงในตลาด ซึ่ง
อาจจะต่ํามากจนเราจะมีกําไรนอยดังนั้นหากเราคิดที่จะกําหนดราคาตามตลาด เราอาจจะตองมานั่ง
คิดคํานวณยอนกลับวา ตนทุนสินคาควรเปนเทาไรเพื่อจะไดกําไรตามที่ตั้งเปา แลวมาหาทางลดตนทุน
ลง 
       3.5.1.2.3 กําหนดราคาตามตนทุน+กําไร วิธีนี้เปนการคํานวณวาตนทุนของ
เราอยูที่เทาใด แลวบวกคาขนสง คาแรง บวกกําไรจึงไดมาซึ่งราคา แตหากราคาที่ไดมาสูงมาก เรา



42 
 

อาจจําเปนตองมีการทําประชาสัมพันธ หรือปรับภาพลักษณใหเขากับราคานั้น  
      3.5.1.3 P3 : Place คือ คือวิธีการนําสินคาไปสูมือของลูกคา หากเปนสินคาที่จะขาย
ไปหลายๆ แหง วิธีการขายหรือการกระจายสินคาจะมีความสําคัญมาก หลักของการเลือกวิธีกระจาย
สินคานั้นไมใชขายใหมากสถานที่ที่สุดจะดีเสมอ เพราะขึ้นอยูกับวาสินคาคืออะไร และกลุมเปาหมาย
คือใคร เชน ของใชในระดับบน ควรจะจํากัดการขายไมใหมีมากเกินไป เพราะอาจจะทําใหเสีย
ภาพลักษณไดสิ่งที่ควรจะคํานึงอีกอยางของวิธีการกระจายสินคาคือตนทุนการ กระจายสินคา เชน 
การขายสินคาใน 7-eleven อาจจะ กระจายไดทั่วถึง แตอาจจะมีตนทุนที่สูงกวา หากจะกลาวถึง
ธุรกิจที่เปนการขายหนาราน Place ในที่นี้ก็คือ ทําเล ซึ่งก็ควรเลือกที่ใหเหมาะสมกับสินคาเชนกัน 
อยางมาบุญครองกับสยามเซ็นเตอร จะมีกลุมคนเดินที่ตางออกไป และลักษณะสินคา ราคาก็ไม
เหมือนกันดวยทั้งๆ ที่ตั้งอยูใกลกันควรขายที่ใดก็ตองพิจารณาตามลักษณะสินคา  
      3.5.1.4 P4 : Promotion คือ คือการทํากิจกรรมตางๆ เพื่อบอกลูกคาถึงลักษณะ
สินคา เชน โฆษณาในสื่อตางๆ หรือการทํากิจกรรม ที่ทําใหคนมาซื้อสินคาของเรา เชนการทําการลด
ราคาประจําป หากจะพูดในแงของธุรกิจขนาดยอม การโฆษณาอาจจะเปนสิ่งที่เกินความจําเปนเพราะ
จะตองใชเงิน จะมากหรือนอยก็ขึ้นกับชองทางที่เราจะใชที่จะดี และอาจจะฟรีคือ สื่ออินเตอรเนต ซึ่ง
มีผูใชเพิ่มจํานวนขึ้นมากในแตละป สื่ออื่นๆ ที่ถูกๆ ก็จะเปนพวก ใบปลิว โปสเตอร หากเปนสื่อ
ทองถิ่นก็จะมี รถแห วิทยุทองถิ่น หนังสือพิมพทองถิ่น วิธีในการเลือกสื่อนอกจากจะดูเรื่องคาใชจาย 
แลวควรดูเรื่องการเขาถึงกลุมเปาหมายดวย เชน หากจะโฆษณาใหกลุมผูใหญ โดยเลือกสื่อ
อินเตอรเน็ต ก็อาจจะเลือกเว็บไซตที่ผูใหญเลน ไมใชเว็บที่วัยรุนเขามาคุยกัน เปนตน  
       3.5.2 การบริหารจัดการความสัมพันธกับโซอุปทาน (Supply Chain) 
      “โซอุปทาน” หรือ Supply chain คือ แนวความคิดหรือปรัชญาในการบริหาร
จัดการทมิใชเปนเพียงแคการบริหารภายในบริษัทแตครอบคลุมถึงการบริหารจัดการสมาชิกทั้งหมดที่
อยูในระบบโซอุปทานเดียวกันแบบ System Approach โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสามารถตอบสนอง
ผูบริโภคคนสุดทายไดสูงสุด (End User) ภายใตเง่ือนไขของตนทุนที่ต่ําที่สุด 

      สมาชิกทุกคนในโซอุปทานจะตองมีความเขาใจรวมกันเปนอยางดี มีความสัมพันธกัน
แบบ “พันธมิตรทางธุรกิจ” (Partnership) เนื่องจากสมาชิกทุกคนจะตองวางแผน และปรับ ลักษณะ
การปฏิบัติการภายในบริษัทของตนใหสอดคลองกับแผน และลักษณะการปฏิบัติงานของสมาชิกอื่นๆ 
เพื่อทําใหการทํางานโดยรวมของทั้งระบบเปนไปอยางราบรื่น สอดคลองและเปนไปในทิศทาง 
เดียวกัน เพื่อใหกระบวนการทํางานของสมาชิกเปนไปอยางตอเนื่องไมมีสะดุด ตัวอยางความสัมพันธ
ในรูปของการเปนพันธมิตรทางธุรกิจ (Partnership) กับผูจัดจําหนายสินคาหรือบริการตางๆ เพื่อ
เสริมแรงจูงใจ เชน ใหบัตรกํานัล หรือ Royalty card แกลูกคาเพื่อใหใชจายในราคาพิเศษในคราว
ตอไป การสะสมคะแนนหรือยอดคาใชจาย เพื่อแลกรับของกํานัลจากรานคาตางๆ ถาสั่งซื้อสินคา
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ปริมาณมากก็จะไดราคาพิเศษหรือมีของแถมเพิ่ม เปนตน (รุธร พนมยงค, 2551) 

 3.6 แนวทางการสรางระบบเศรษฐกิจเชงิสรางสรรค 
       จากการพัฒนารูปแบบสินคาพื้นบาน โดยพิจารณาในกระบวนการของ โซอุปทาน ตั้งแต
การสรรหาวัตถุดิบการผลิต การตลาดและการขาย และการพัฒนารูปแบบการบรรจุสินคาใหนาซื้อหา 
โดยโครงการวิจัยนี้ จะใชบางตัวอยางของสินคาพื้นบานมาทําการศึกษาวิเคราะหเทานั้น เนื่องจาก
กรณีศึกษาที่หยิบยกขึ้นมานี้เปนธุรกิจที่เติบโตในระดับสงขายภายในประเทศทั้งในรานสะดวกซื้อ ตาม
หางสรรพสินคาตางๆ หรือตามสถานที่จัดจําหนายทั่วไป และบางรายก็สามารถพัฒนาจนสงออกไป
จําหนายยังตางประเทศได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวาธุรกิจดังกลาว สามารถเปนจุดขายใหกับกลุมผูบริโภคราย
อื่นหรือไม 
       จากการศึกษา การออกแบบอัตลักษณสินคาพื้นบานจากมรดกวัฒนธรรม จังหวัด
พิษณุโลก มุงหวังประโยชนและโอกาสในการพัฒนาสินคา ทั้งการพัฒนาชองทางการจัดจําหนาย 
ตลอดจนการสรางมูลคาเพิ่มเพื่อตอบสนองความตองการกับผูบริโภค และผลักดันสินคาใหเปนสินคา
ของที่ระลึก 

 

สวนที่ 4 การออกแบบอัตลักษณ 
 4.1 การออกแบบอัตลักษณ 
       Corporate Identity Design (หรือ CI Design) คือ การออกแบบระบบอัตลักษณของ
องคกรหรือแบรนดสินคา ที่ไมไดหมายถึงการสรางแบรนดหนึ่ง โดยตรง แตเปนหนาตางสําคัญที่จะ
กําหนดหนาตาและทิศทางของแบรนดนั้นๆ ได การออกแบบอัตลักษณนี้จึงไมใชเรื่องงาย เพราะไมใช
แคการออกแบบโลโก แลวนําไปประยุกตใชกับเครื่องมือสื่อสารทั้งหมดของแบรนด  CI Design คือ 
“การออกแบบภาพลักษณทั้งหมดของแบรนด” ที่จะทําใหคนภายนอกสัมผัสไดเฉกเชนเดียวกับที่
องคกรตองการสื่อออกไป เรียกวาถาพลาดก็อาจทําใหภาพของแบรนดบิดเบี้ยวไปเลยก็ได คําวา “อัต
ลักษณ” ไมมีบันทึกไวในพจนานุกรม แตมีตําราหลายเลมใหความหมายคําวา “อัตลักษณ” ไววา 
คุณลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งเปนตัวบงชี้ของลักษณะเฉพาะของตัวบุคล สังคม ชุมชน หรือประเทศนั้นๆ 
เชน เชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรมทองถิ่น และศาสนา ฯลฯ ซึ่งมีคุณลักษณะที่ไมทั่วไปหรือสากลกับ
สังคม อื่นๆ กลาวคือ ลักษณะที่ไมเหมือนกับของคนอื่นๆ “อัตลักษณ” มาจากภาษาบาลีวา “อตฺต –
ลักษณ” โดยที่ อัตตะ มีความหมายวา ตัวตน ของตน สวน “ลักษณะ” หมายถึง สมบัติเฉพาะตัว หาก
มองเพียงแครูปศัพท อัตลักษณ จึงเหมาะจะนํามาใชหมายถึงลักษณะเฉพาะตัวของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
มากกวา สวนคําวา “เอกลักษณ” มีคําวา เอก ซึ่งหมายถึง หนึ่งเดียว จึงนาจะหมายความวาลักษณะ
หนึ่งเดียว (ของหลายๆ สิ่ง) หรือลักษณะที่ของหลายๆ สิ่งมีรวมกัน ซึ่งเปนความหมายแรกตาม
พจนานุกรมอยางไรก็ดี คนไทยโดยสวนใหญยังนิยมใชคําวา “เอกลักษณ” ในความหมายวาลักษณะ
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เฉพาะตัวที่ไมเหมือนใครอยางกวางขวาง สวนคําวา “อัตลักษณ” นั้นมักจะใชในวงแคบๆ เชนแวดวง
วิชาการเทานั้น และบางครั้งก็ใชแบบมีนัยยะแฝง เชน เอกลักษณเปนสิ่งตายตัวไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงได สวน อัตลักษณ  สามารถเปลี่ยนแปลงได แตกระนั้นก็ยังไมมีขอบัญญัติการใชที่ชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่21 Corporate Identity Design 

ที่มา : ความหมายของ"การออกแบบอัตลักษณ" "Brand" “เครื่องหมายและสัญลักษณ”, เขาถึงเมื่อ 
18 กันยายน 2559, เขาถึงไดจาก http://artd2307-

pichayanin.blogspot.com/2014/08/brand.html 

 

 4.2 อัตลักษณองคกร 
       คําวา “อัตลักษณองคกร” หรือ Corporate Identity (CI) หมายถึงการแสดงออกใหเห็น
ถึง ภาพลักษณ (Image) ที่ปรากฏตอสายตาผูอื่นพรอมๆ กับแสดงถึงความเปนอัตลักษณ (Identity) 

ขององคกรนั้นโดยอาศัยองคประกอบกราฟก หรืออาจกลาวใหเขาใจงายๆก็ คือหมายถึงการสื่อสาร
ภาพลักษณองคกรอยางเปนระบบ และเปนรูปธรรมที่ชัดเจนเพื่อสรางความเปนอัตลักษณและความ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน รวมทั้งสรางความเขาใจอันดีใหเกิดแกองคกรบุคลากร ตลอดจนบุคคลตางๆ 
ที่เกี่ยวของกับองคกรนั้นๆ จะเห็นไดวาอัตลักษณองคกรเปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอองคกร
โดยเฉพาะในโลกที่มีการแขงขันกันอยางมากเชนปจจุบันคาวา “Corporate Identity” นี้เดิมทีเปน
คําที่ใชเกี่ยวกับการวางระบบอัตลักษณขององคกรเทานั้น แตในปจจุบันการวางระบบเอกลักษณ
องคกรมิไดใชเฉพาะองคกรหรือบริษัทหางรานอีกตอไป แตมีการใชตอเนื่องไปถึง ตราสินคา (Brand) 

ดวย เนื่องจากองคกรบางแหงอาจใหความสําคัญกับตราสินคามากกวาชื่อขององคกร จึงเปนที่มาของ
การสรางระบบอัตลักษณใหกับสินคา (Brand Identity) ดังนั้นจึงพบวามีบางคนใชคําวา “Brand 

Identity” แทนคาวา “Corporate Identity” ในความหมายของอัตลักษณองคกรเชนกัน (สุมิตรา 
ศรีวิบูลย, 2547) 
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ภาพที ่22 เครือ่งหมายการคา 
ที่มา : การสื่อสารตราตราสินคา, เขาถึงเมื่อ 18 กันยายน 2559, เขาถึงไดจาก 
http://drwarat.blogspot.com/2010/11/1-brand-communication.html  

 

       4.2.1 ตราสินคา (Brand) หมายถึง ชื่อ (Name), คํา (Term), สัญลักษณ (Symbol) 

การออกแบบ (Design) ที่จะบอกวาสินคาหรือบริการหนึ่งๆ เปนของใครและมีความแตกตางจากคู 
แขงอยางไร วิธีงายๆ ที่จะบอกวาสิ่งไหนเปนตราสินคาหรือไมนั้น สังเกตไดจากตราสินคาจะประกอบ
ไปดวย คุณลักษณะ 4 ประการ ดังนี้คือ 

      4.2.1.1 Attribute : รูปรางหนาตาภายนอกที่จะทําใหเกิดการจดจํา 
      4.2.1.2 Benefit : คุณประโยชน 

      4.2.1.3 Value : สิ่งที่ทําใหรูสึกวาใชตราสินคานี้แลวเกิดความภูมิใจ 

      4.2.1.4 Personality : บุคลิกภาพของตราสินคา 
      ผลิตภัณฑ (Product) กับตราสินคา (Brand) สิ่งที่ เหมือนหรือแตกตางกันก็คือ 
“ผลิตภัณฑ” (Product) หมายถึง สิ่งที่จับตองได สัมผัสได เห็นไดดวยตาเปลา มีรูปรางหนาตา มี
สไตล มีโมเดล มีการตั่งราคา ซึ่งผลิตภัณฑจะมีความสามารถในการตอบสนองความตองการของ
กลุมเปาหมายไดทั้งในแงของประสิทธิภาพ (Performance) และคุณคา (Value) “ตราสินคา” 

(Brand) หมายถึง ทุกอยางที่สินคามีอยูทั้งหมด ตลอดจนความรูสึกบางอยางที่ผูบริโภคมีกับสินคา 
หรือตราสินคานั้นๆ โดยเปนเรื่องที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพ (Personality) ความหนาเชื่อถือ (Trust / 

Reliability) ความมั่นใจ (Confidence) สถานภาพ (Status) ประสบการณ (Share Experience) 

http://drwarat.blogspot.com/2010/11/1-brand-communication.html
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และความสัมพันธ (Relationship) สามารถอธิบายตามดานลางเพื่อใหงายตอความเขาใจ 

      Product = สิ่งที่สามารถจับตองได (Tangible) 
      Brand = สิ่งที่สามารถจับตองได + ความรูสึก (Tangible + Feeling) 
 4.3 ภาพลักษณองคกร 

       ภาพลักษณขององคกร (Corporate Image) คือ ภาพที่องคกรปรากฏตอสาธารณชนผาน
ทางผลิตภัณฑ นโยบาย การโฆษณา ฯลฯ หรืองายๆ ภาพลักษณขององคกร คือ “ภาพ” ที่บุคคล
ทั่วไปไมวาจะผูบริโภค คูแขง หรือสังคมโดยรวมเขาใจวาองคกรนั้นเปนอยางไร ดังนั้นจะเห็นไดวา
ภาพลักษณองคกรเปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอองคกร ความสําคัญของอัตลักษณองคกรนั้น 
แมวาองคกรจะมีภาพลักษณที่ดีเพียงใด แตถาภาพลักษณนั้นมิไดรับการเผยแพรสูสาธารณชน หรือ 
กลุมเปาหมาย ภาพลักษณที่ดีนั้นยอมไมกอใหเกิดประโยชนแกองคกรเทาที่ควร ดวยเหตุนี้เององคกร
ที่ประสบความสําเร็จหลายแหงจึงไดกําหนดใหมีแผนสําหรับอัตลักษณองคกรรวมอยูในแผนการ
บริหารงานองคกรดวยการมีแผนสําหรับอัตลักษณองคกรที่ดีเปนวิธีการหนึ่งที่ชวยรับมือการ
เปลี่ยนแปลงดวยปจจัยภายนอก อาทิสถานการณทางการตลาด คูแขง เหตุที่องคกรสวนใหญ
ตองการอัตลักษณองคกรนั้นมักมีที่มาจากสาเหต ุ2 ประการคือ 

       4.3.1 องคกรนั้นเปนองคกรที่ตั้งขึ้นมาใหม และมีคูแขงในธุรกิจนั้นเปนจํานวนมาก จึง
ตองการสรางอัตลักษณเฉพาะตัวสําหรับองคกร 
       4.3.2 องคกรนั้นเปนองคกรที่ตั้งมานานพอสมควร และเห็นความจําเปนที่ตองมีการ
พัฒนารูปแบบอัตลักษณองคกรเสียใหม 
 4.4  กระบวนการออกแบบอัตลักษณ (Corporate Identity) 
       ขั้นตอนตอไปนี้เปนกระบวนการออกแบบอัตลักษณองคกรซึ่งมีดวยกัน  3 ขั้นตอน
ดังตอไปนี ้ 
       ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนในการประเมินวิเคราะหและเสนอแนะ (Investigation,Analysis, 

Recommendation) รายละเอียดของขั้นตอนมีดังน้ี 

       1. การวิเคราะหอุตสาหกรรมเชิงกลยุทธ (Strategic Industry Analysis) 

       2. การกําหนดตําแหนงทางการตลาด (Positioning) 

       3. คนหาอัตลักษณที่ดํารงอยูขององคกร (Corporate Identity) 

       4. การตรวจสอบดานการออกแบบการสื่อสารและพฤติกรรมขององคกร (The Design, 

Communication, Behavior Audit) 

       5. การพิจารณาภาพลักษณองคกร (Corporate Image) 

       6. การกําหนดวัตถุประสงคของการทําอัตลักษณขององคกร (Definition of Objective) 
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       ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาความคิดในการออกแบบกําหนดพฤติกรรมและโปรแกรมการ 
สื่อสาร (Creation: Design, Communication, Behavior Audit) รายละเอียดของขั้นตอนมีดังน้ี 

       1. กระบวนการออกแบบ (Design System) 

       2. สวนประสมอัตลักษณขององคกร (Identify Mix) 

       3. การสื่อสารอัตลักษณขององคกร (Communication of Corporate Identity) 

       ขั้นตอนที่ 3 เปดตัวและดําเนินการ (Launch and Implementation) รายละเอียดของ
ขั้นตอนมีดังน้ี 

       1. การวางแผนการดําเนินการ (Implementation) 

       2. การเปดตัว (Lunching) 

       3. การบริหารดานเอกลักษณขององคกรอยางตอเนื่อง (Ongoing Management) 

       4. การสรางความเปนเจาของอัตลักษณขององคกร (Creating Ownership) 

 4.5 รูปแบบอัตลักษณองคกร 

       เมื่อเราไดเขาใจถึงรูปแบบโครงสรางขององคกรแลวการที่เราจะสื่อสารใหกับบุคคลทั่วไป
ไดทราบถึงลักษณะโครงสรางหรือการบริหารงานของบริษัทจําเปนตองอาศัยความเขาใจในเรื่องของ  
ระบบอัตลักษณดังนี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่23 อัตลักษณองคกร 
ที่มา : เอกสารองคกร, เขาถึงเมื่อ 18 กันยายน 2559, เขาถึงไดจาก 
https://www.graphicbuffet.co.th/ผลงาน/เอกสารองคกร-แบบที-่9/ 

 

       4.5.1 อัตลักษณแบบเดียว (Monolithic Identity) Identity Structure ตัวแรกชิ้นนี้
หมายถึง การสรางชื่อ หรือแบรนดเนมของสินคาที่มีตราสัญลักษณหรือโลโกรูปแบบเดียว เหมาะกับ

https://www.graphicbuffet.co.th/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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สินคาหรืองานบริการที่มีรูปแบบของกลุมเปาหมายที่มีทิศทางของ Life Style แบบเดียวกัน แมวาจะ
มีสินคาหรืองานบริการที่หลากหลายภายในองคกร  แตความรูสึกในสวนของ Emotional 

Connections นั้นใหความรูสึกในการบริโภคเปนแบบเดียวกัน ตัวอยางที่เห็นไดชัดก็จะเปนคาย 
Virgin Group ที่มีการนําเสนอรูปแบบของแบรนดผาน Life Style ในการบริโภคของสินคา โดยมี
ผูสรางแบรนดอยาง Richard Branson ผูเปดศักราชแบรนดเนมมาตั้งแตป 1970 โดยที่ทิศทางของ
การเติบโต หรือการตอยอดของสินคาและงานบริการนั้นลวนแลวแตสอดคลองกับทิศทางของแบรนด
ที่มุงเนนไปที่ความรูสึก Emotional Connections มากกวาไปกําหนดกลุมเปาหมายที่เปนตัวเลข 
เชนอายุ หรือเพศเพียงอยางเดียว กวา 40 ปที่ผานมาเปนบทสรุปใหเห็นวาแบรนดตัวนี้สามารถสราง
แบรนดที่ฮิต อินเทรนด แตกตางอยางมีสไตลตามแบบ Richard Branson แบรนด Virgin Group 

สามารถแบงธุรกิจออกเปน 7 กลุม ดังนี้ Travel and Tourism กลุมการเดินทางและทองเที่ยว 
Leisure and Pleasure กลุมการพักผอนและการสรางประสบการณ เชน V Festival เกมส กลุม 
Shopping รานคาปลีกทั้งเครื่องดื่ม หนังสือ ไวน Media and Telecommunications กลุมการ
สื่อสาร เชน วิทยุ มือถือ บอรดแบนด Finance and Money กลุมการเงิน ประกันภัย Health กลุม
สุขภาพ เชน สปา และทายที่สุดกับกลุม Social and Environment กลุมตอบแทนสังคมและ
สิ่งแวดลอม เชน Virgin Earth Green Fund และที่กําลังจะเปนจริงในเร็ววันนี้กับ Virgin Galactic ที่
จะทองเที่ยวในอวกาศ และไมวา Virgin จะมีธุรกิจในรูปแบบไหน สิ่งสําคัญก็คือทิศทางของการสราง
แบรนดจะมีทิศทางแนวแนวทันสมัย แตกตาง ในการนําเสนออยูตลอดเวลา 
       4.5.2 อัตลักษณแบบมีการรับรอง (Endorsed Identity) โครงสรางลักษณะที่สองนี้
เปนโครงสรางของ Identity ที่ใชแบรนดเนมของบริษัทแมเปนตัวผลักดันเสริมสราง (Endorsement) 

ให Sub Brand หรือแบรนดเล็กๆที่แตกยอดตอหนอในองคกรใหมีความนาเช่ือถือมากขึ้น เปรียบ 

เสมือนกับการนํา Corporate Brand ไปติดอยูกับ Sub Brand อีกหนึ่งชื่อ ตัวอยางที่ทําใหผูอานเห็น
ภาพไดชัดเจนก็เห็นจะเปนสินคาภายใตแบรนด Nestle องคกรที่มีสินคาอุปโภคอยูหลายรายการไมวา
จะเปน Milo Nesvita Koko Krunch Ice Cream Nestle Coffee Mate Cerelac Carnation และ
ถาสังเกตตราสัญลักษณของ Sub Brand ตางๆเหลานี้ทานจะพบวามีการนําโลโก Nestle ไปประกอบ
กับโลโกของตราสินคาอยู  หรือไมก็นําคําวา Nest มาประกอบกับชื่อของแบรนดเนม บริษัทที่ใช 
Endorsed Identity น้ันสวนใหญจะผลิตสินคาที่อยูในกลุมเดียวกัน อีกทั้ง Corporate Brand ที่มีอยู
นั้นเปนที่ยอมรับของผูบริโภค การนํา Corporate Brand ไปเสริม Sub Brand จึงเปรียบเสมือนกับ
การติดตราการันตีถึงคุณภาพโดยใชภาพลักษณของ Corporate Brand เปนเครื่องรับประกัน 

       4.5.3 อัตลักษณที่ ใชตราหรือชื่อของสินคาเปนตัวสรางเอกลั กษณ (Branded 
Identity) เปนโครงสรางของบริษัทที่ผลิตสินคาหรืองานบริการหลายรูปแบบ มีแบรนดมากมาย
ภายในองคกร พรอมกลุมเปาหมาย รวมถึง Life Style ของแตละกลุมสินคามีความแตกตางกัน ดังนั้น 
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Sub Brand แตละตัวจะมีเอกลักษณอยางเดนชัด ตัวอยางที่เห็นไดชัดเจนเห็นจะเปนคาย Unilever 

กับสินคาที่มีแบรนดหลากหลายในองคกร เชน Lux Sunsilk Vaseline Dove Ponds บรีส Sunligt 

Citra น้ํายาปรับผานุม Comfort Clinic คนอร ใกลชิด AXE ฯลฯ ซึ่งแบรนดเนมตางๆที่กลาวมานี้มี
ภาพลักษณของแบรนดที่แตกตางกัน อีกทั้งแตละแบรนดยังสามารถยืนอยูไดดวยตัวเอง โดยที่ไม
จําเปนตองใช Corporate Brand มาสนับสนุนมากนัก ซึ่งบางครั้งผูบริโภคอาจจะไมรูดวยซ้ําวาแบ
รนดมากมายเหลานี้เปนของ Unilever บริษัทแมยักษใหญแหงนี้ การทําการตลาดของแบรนดใน
รูปแบบนี้ จะมีอิสระในการนําเสนอรูปแบบทางการตลาด โดยมุงเนนไปที่ Sub Brand แตละตัว
มากกวาการพึ่งพา Corporate Brand อยางเดียว 

 4.6 องคประกอบของอัตลักษณ 
       4.6.1 ชื่อ (Names) ชื่อของบริษัทเปนสิ่งที่มีความสําคัญ และชื่อแตละแบบมีขอไดเปรียบ
หรือเสียเปรียบอยางไรแบงการตั้งชื่อออกไดเปนประเภทตางๆ ดังนี ้
           4.6.1.1 ชื่อบุคคล (Personal Names) แบงออกไดเปน 

       4.6.1.1.1 ชื่อผูกอตั้ง (Founder Names) บริษัทที่เกิดในยุคตนๆ มักจะนิยม
ตั้งชื่อตามชื่อผูกอตั้ง เชน ซอสมะเขือเทศไฮน (Heinz) ครีมโกนหนวดยิลเล็ต (Gillete) สบูดร.มนตรี 
เปนตน บางบริษัทอาจใช ลายเซ็นหรือลายมือที่เขียนโดยผูกอตั้งมาใชเปนสัญลักษณก็ได 
       4.6.1.1.2 ชื่อบุคคลในประวัติศาสตรเชนรถลินคอรน (Lincoin) น้ําพริกเผา
พันทายนรสิงหเปนตน 

       4.6.1.1.3 ชื่อในเทพนิยาย หรือวรรณคดี เชน เอแจกซ (Ajax) ปอปอาย 
(Popeye) ยาอวนวันทองยาดองขุนแผน เปนตน 

       4.6.1.1.4 ชื่อบุคคลทั่วไป เชน นาพริกแมประนอม เปนตน 

      4.6.1.2 ชื่อที่อธิบายถึงคุณลักษณะ (Descriptive Names) ชื่อประเภทนี้จะเปนชื่อที่
อธิบายถึงคุณลักษณะธุรกิจของบริษัทซึ่งขอดีก็คือสามารถเขาใจไดงาย แตบางครั้งก็อาจกอใหเกิด
ปญหาในการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาไดหากชื่อนั้นเปนชื่อทั่วไป  (Generic Names) ซึ่ง
หมายถึงชื่อที่แสดงคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของสินคา เชน ใชชื่อน้ําปลาตราไสตันไมได เพราะแสดง
ถึงสวนผสมที่น้ําปลาทุกยี่หอใชการตั้งชื่อจึงตองใชชื่ออยางอื่น เชน น้ําปลาตราตาชั่ง น้ําปลาทิพรส
เปนตน 

      4.6.1.3 ชื่อที่เกิดจากการสรางคําขึ้นใหม (Coined Names) ชื่อลักษณะนี้จะเปนการ
นําสระพยัญชนะมาผสมกันเปนคําใหมที่แมจะไมมีความหมายแตก็สามารถสรางขอกําหนดเฉพาะได 
เชน เปนคําสั้นๆ จดจํางายมีพลังอานออกเสียงไดไพเราะหรือเปนคําที่เมื่อนําตัวอักษรมาเรียงกันแลวดู
นาสนใจ หรือสามารถออกแบบจัดวางใหสวยงามได เปนตน ขอพึงระวังสําหรับการสรางคํา คือ 
พยายามหลีกเลี่ยงการพองเสียงกับคําที่มีความหมายที่ไมดีในภาษาอื่ น ซึ่งอาจสงผลกระทบถึง
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ภาพลักษณของสินคาได นอกจากนั้นการสรางคําขึ้นมาใหมตองใชงบประมาณคอนขางสูงในการที่จะ
ทําใหชื่อของสินคานั้นเปนที่รูจักแพรหลายอีกดวยชื่อประเภทนี้ ไดแก โกดัก (Kodak) เอส โซ (Esso) 

โซนี่ (Sony) ซีร็อกซ (Xerox) เปนตน 

      4.6.1.4 ชื่อที่มีความหมาย (Dictionary Words) ชื่อประเภทนี้เปนช่ือที่มีความหมาย 
หรือคําแปลที่ชัดเจนตามพจนานุกรมซึ่งมีขอไดเปรียบคือ มีความหลากหลาย และสามารถจดจําได
งาย เชน สบูไดอัล (Dial) บะหมี่ควิก(Quick) เปนตน 

      4.6.1.5 ชื่อตามสถานที่ทางภูมิศาสตร (Geographical Names) ชื่อประเภทนี้จะ
เปนชื่อที่เรียกตามชื่อเมืองอําเภอ หรือตําบล ที่มีการผลิตสินคานั้นๆ เชน ฟลาเดเฟยครีมชีส 
(Philadelphia Cream Cheese) ชาแมระมิงคกาแฟเขาชอง ผลิตภัณฑดอยคํา เปนตน 

      4.6.1.6 ชื่อที่มีความสัมพันธกับตัวสินคา (Associative Names) ชื่อประเภทนี้จะ
แสดงใหเห็นถึงคุณสมบัติของสินคานั้น ซึ่งงายตอการทําใหเห็นภาพ และสื่อความหมายใหเขาใจได
เชน รถจารกัว (Jaguar) เปนตน 

      4.6.1.7 ชื่อที่ตัดทอนจากชื่อเต็ม (Abbreviated Names) ชื่อลักษณะนี้จะเปนชื่อที่
นําชื่อเต็มขององคกรมาตัดทอนเพื่อใหเรียกไดงายขึ้น ซึ่งถึงแมชื่อเหลานี้จะมิใชชื่อจดทะเบียนแต
สามารถใชชื่อลักษณะนี้ในการสรางอัตลักษณได เชน แพนแอม (PanAm) แทนชื่อแพนอเมริกันแอร
ไลน (Pan American Airlines) เคเอฟซี (KFC) แทนชื่อเคนตั๊กกี้ฟรายชิคเกน (Kentucky Fried 

Chicken) เปนตน 

      4.6.1.8 ชื่อยอและตัวเลข (Initials and Numbers) คือ การนําชื่อยอของสินคาหรือ
ตัวเลขใดๆ มาใชเปนชื่อของสินคาซึ่งการตั้งชื่อประเภทนี้นับเปนรูปแบบที่ยากที่สุดในการสรางใหเกิด
การรับรู และจดจํา เชน อารซีเอ (RCA) เจวีซ ี(JVC) น้ําหอม 4711 กย 15 เปนตน 

       4.6.2 เครื่องหมายหรือสัญลักษณ (Signatures) เมื่อสรุปชื่อที่จะใชไดแลวขั้นตอนตอไป
คือกระบวนการความความคิดสรางสรรค  อาจแบงออกไดเปน 2 กลุมใหญๆ คือ 

      4.6.2.1 แบงตามรูปแบบหรือสัญลักษณทางกายภาพ แบงออกไดเปน 3 ลักษณะ 
ไดแก  
       4.6.2.1.1 สัญลักษณตัวอักษร (Logotype หรือ Lettering Mark) ในการ
ออกแบบสัญลักษณอักษร นักออกแบบอาจใชวิธีเลือกแบบตัวอักษรที่มีลักษณะทางกายภาพที่
สอดคลองกับทิศทางของแนวคิดหลัก (Big Idea) และสอดคลองกับรูปธรรมที่มองเห็นและรูสึกได 
(Look and Feel) ที่กําหนด หรือใชการสื่อความหมายจากชื่อขององคกร ตัวอยางสัญลักษณทวิน 
(Twin) ใชการสื่อสารดวยการนําเลข 2 ซึ่งมาจากความหมายของชื่อมาวางตะแคงแทนอักษรเอ็น (N) 

(ภาพที่ 24) อยางไรก็ดี การนําตัวอักษรมาดัดแปลงดวยวิธีการตางๆ น้ัน จะตองมีความเหมาะสมและ 
สอดคลองกับความหมายที่ตองการนําเสนอดวย 
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ภาพที ่24 สัญลักษณ Twins ออกแบบโดย Actiondesigner 

ที่มา : Logo Faves, เขาถึงเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 เขาถึงจาก www.twinscomms.com 

 

       4.6.2.1.2 สัญลักษณภาพ (Symbol Mark) การออกแบบสัญลักษณภาพเปน
การนําเสนอแนวคิดดวยภาพ จะใชภาพที่อธิบายความหมายของชื่อหรือภาพที่อธิบายถึงลักษณะของ
ธุรกิจ หรือนําเสนอดวยภาพนามธรรมที่มิไดสื่อความหมายโดยตรงก็ได ตัวอยางสัญลักษณเชพโรเล็ต 
(Chevrolet) ใชภาพกราฟกตัดทอนรูปมาอยูในรูปทรงของโล และใชวิธีการสรางน้ําหนักแสงเงาที่ดู
เปนโลหะใหความรูสึกทันสมัย ขณะเดียวกันก็สื่อสารถึงความเปนพาหนะที่รวดเร็ว สงางาม และ
สามารถเช่ือมโยงกับธุรกิจ (ภาพที ่25)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่25 สัญลักษณ Chevrolet 

ที่มา : Logolounge, เขาถึงเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 เขาถึงจาก 

www.logolounge.com 

http://www.logolounge.com/
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       4.6.2.1.3 สัญลักษณแบบผสม (Combination Mark) คือมีทั้ งภาพและ
ตัวอักษรรวมอยูดวยกัน ใชวิธีคิดเชนเดียวกันกับสัญลักษณอักษร และสัญลักษณภาพ สัญลักษณโอ
เอ็กซดีเจ (OXDJ) เลือกของใชกราฟกในรานอาหารจีนแทนอักษรยอของชื่อราน O Xiang Da Ji  

สื่อสารไดทั้งชื่อและลักษณะธุรกิจ (ภาพที ่26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่26 สัญลักษณ OXDJ ออแบบโดย Lin Shaobin Design 

ที่มา : The best brand design 2010, เขาถึงเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 เขาถึงจาก 

http://identity-best.ru/ 

 

      4.6.2.2 แบ งตามระดับของการรับรู  แบ งออกได เปนสัญลักษณตั วอักษร 
(Letterform Mark), สัญลักษณภาพ (Pictorial Mark) และสัญลักษณภาพนามธรรม (Abstract 

Mark) ตามลําดับ 

       4.6.3 ตัวอักษร (Typography) ในการวางระบบอัตลักษณจําเปนตองมีการกําหนด 
แบบตัวอักษรที่ใชในงานทั้งระบบ โดยทั่วไปแลวนักออกแบบจะกําหนดแบบตัวอักษร (Font) ที่ใชกับ 
สัญลักษณ และเลือกแบบอื่นๆ ที่เขากันไดดีกับแบบตัวอักษรนั้นทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษเตรียม 

เผื่อไวสําหรับการใชงานรวมกับตัวอักษรที่ใชเปนสัญลักษณอีก 3-4 แบบเพื่อกําหนดโครงสรางรวมใน 
การสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันแกองคกร 
       4.6.4 สีอัตลักษณ (Color Signature) สีจัดวาเปนองคประกอบหนึ่งที่ใชเปนตัวแทน
องคกรไดเปนอยางดี มักมีที่มาจากสีของสัญลักษณที่นักออกแบบสรางใหเกิดการจดจําขึ้นในใจ
ผูบริโภค เชน เมื่อนึกถึงน้ํามันเชลลจะมิไดนึกถึงเพียงแคสัญลักษณรูปหอยเชลลเทานั้นแตยังนึกถึงสี
เหลือง และสีแดงที่ใชกับสัญลักษณนั้นอีกดวย ดังนั้นในการวางระบบอัตลักษณ นักออกแบบจึง
กําหนดสีอัตลักษณ และโครงสีอื่นๆ ที่ใชรวมกับสีอัตลักษณนั้นขึ้นจํานวนหนึ่งเพื่อใหการออกแบบมี
ความยืดหยุนไดบาง แตขณะเดียวกันก็ยังคงไวซึ่งโครงสรางอัตลักษณเดียวกัน 
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       4.6.5 ขอความประกอบ (Tag Line) ขอความประกอบนี้จะเปนขอความสั้นๆ ที่อธิบาย
ถึงความเปนองคกรที่วางอยูใตชื่อ หรือสัญลักษณ เพื่อเปนการอธิบายถึงคุณลักษณะเฉพาะขององคกร
สินคาหรือบริการนั้นๆ ยกตัวอยางเชน “รักคุณเทาฟา” หรือ “Smooth as Silk” ใตสัญลักษณของ
การบินไทย เปนตน (สุมิตรา ศรีวิบูลย, 2554) 

 4.7 ตราสัญลักษณ (Logo) 
       4.7.1 เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ (Logo) เปนผลของการออกแบบกราฟกที่เกี่ยวของกับ
สัญลักษณ (Symbolism) อันไดแก ภาพสัญลักษณและเครื่องหมายตางๆ ที่ชวยสรางเอกลักษณ 
ไดแก สินคาและบริษัทผูผลิตเชนการออกแบบตราสัญลักษณของสินคา และบริษัทใหมีเอกลักษณ
แบบเฉพาะตนเอง เพื่อความจํา ความเชื่อถือ และตราตรึงผูบริโภคตลอดไป ซึ่งมีลักษณะแตกตางกัน
ดังนี ้
      4.7.1.1 สัญลักษณ (Symbol) มีลักษณะเปนเครื่องมือที่ไมใชตัวอักษรประกอบ ใช
สําหรับแสดงบอกถึงการรวมกัน เชน บริษัท องคกร สถาบันที่กอต้ังขึ้นโดยกฎหมาย 

      4.7.1.2 ภาษาภาพ (Pictograph) ไมใชภาษาทางตัวอักษรประกอบ แตใชภาพบอก
แทน หรือสื่อความหมายดวยภาพใหทราบถึงทิศทาง กิจกรรม หรือแทนสิ่งเฉพาะเชน เครื่องหมาย
บอกทิศทางความปลอดภัย การคมนาคม 

      4.7.1.3 เครื่องหมายตัวอักษร (Letter Marks) มักอยูในรูปตัวอักษรที่เกิดจากการยอ
เอาตัวอักษรออกมาจากคําเต็ม หรือชื่อเต็มขององคกร บริษัท สถาบันตางๆ ออกมาใชเปน
เครื่องหมายแสดงแทน 

      4.7.1.4 ชื่อหรือคําเต็มที่ เปนตัวอักษร (Logo) และอานออกเสียงไดตามหลัก
ไวยากรณของภาษาโดยใชตัวอักษรเพียงเทานั้น 

      4.7.1.5 เปนการผสมผสานระหวางภาพและตัวอักษร (Combination Marks) เขา
มาใชรวมกัน และสัมพันธกันอยางเหมาะสม 

      4.7.1.6 เครื่องหมายการคา (Trademarks) ซึ่งอาจจะมิไดหลายลักษณะที่ไดกลาวไว
ทั้ง 5 ประการ ขึ้นอยูกับวาเจาของกิจการตองการใหเครื่องหมายของตนเองอยูในลักษณะใด  ก็
เลือกใชตามความเหมาะสม 
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ภาพที ่27 ตัวอยางลักษณะสัญลักษณ หรอืโลโกแบบตางๆ 

ที่มา : การออกแบบตราสัญลักษณ, เขาถึงเมือ่วันที่ 18 กันยายน 2559 เขาถึงจาก  
http://www.thailandindustry.com/onlinemag/view2.php?id=643&section=4&issues=27 

 

       4.7.2 ที่มาและความสาํคัญของโลโก 
      ในดานการตลาด เอกลักษณองคกร หรือ เอกลักษณกลุมบริษัท เปนรูปแบบที่เปน
เอกลักษณของหนวยงานหรือองคกรซึ่งถูกออกแบบ ใหสอดคลองกับเปาหมายทางธุรกิจ ซึ่งแสดง
ออกมาทางในรูปแบบของแบรนดและการใชงานเครื่องหมายการคา แมวาเรื่องของเอกลักษณ จะ
ไมใชสิ่งเดียวที่เกี่ยวกับแบรนด แตเรื่องของแบรนดกับเอกลักษณ เปนเรื่องที่ตองเกิดขึ้นควบคูกันอยู
เสมอ เราสามารถสรางแบรนดใหโดดเดนไดดวยการสรางเอกลักษณใหกับแบรนด ซึ่งสามารถสื่อสาร
ออกมาได 3 สวนดวยกัน คือ การสรางเอกลักษณผานทางภาพ  การสรางเอกลักษณผานทาง
พฤติกรรม และการสรางเอกลักษณผานการพูด 

      การออกแบบเอกลักษณขององคกร มีสวนสรางสรรคสัญลักษณและขอตกลงรวมกัน
ของคนในสังคมโดยเขามามีสวนชวยเสริมการรับรูทางการมองเห็น เปนลูทางหรือสื่อกลาง ชวยการ
รับรูขอตกลงตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ มีความชัดเจน มีผลกระทบทางดานจิตวิทยาในอันที่จะระลึกถึง 
และเปนเครื่องหมายแหงความทรงจําขอเตือนใจ ขอควรระวังในระบบระเบียบของกฎเกณฑ และ
ความเชื่อที่จะปฏิบัติตอกันไปเพื่อความคงอยูของสังคมที่สงบรมเย็นดังเชนที่ปรากฏอยูเปน
เครื่องหมายสัญลักษณและขอตกลงตางๆ เชน สัญลักษณแทนศาสนา ลัทธิ เครื่องหมายจราจร เปน
ตน ซึ่งเครื่องหมาย สัญลักษณตางๆ ทางเอกลักษณขององคกรนี้จําเปนตองอาศัยการออกแบบใหมี
ขนาดรูปทรงที่ชัดเจน เรียบรอย สวยงาม และเหมาะสมกับอํานาจทางการมอง (Visual Perception) 

ของมนุษย 
      การออกแบบเอกลักษณขององคกรเปนสื่อแสดงแหงพลังการสรางสรรค  ความ
เจริญกาวหนาทางวิทยาการทั้งหลายที่คิดคนขึ้นลวนแตเกิดจากการถายทอดความคิดสรางสรรคแสดง
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ออกมาผานการขีดเขียน หรือการสรางภาพ (Image) ทางลักษณะของงานเอกลักษณขององคกร
ดวยกันทั้งนั้น เพราะเปนลูทางที่สามารถรองรับความคิดฉับพลัน และการกระทําของมนุษยไดรวดเร็ว
ที่สุด แมกระทั่งมีการขัดเกลาแกไขดัดแปลงและนําเสนอ (Presentation) รูปรางของความคิดหรือ
การประกอบเพื่อสรางตนแบบ และคําอธิบายที่เปนสื่อแสดงใหผูดูไดรูไดเห็น เกิดความสนใจเขาใจ
และคลอยตามในความคิดสรางสรรคที่ไดเพียรพยายามขึ้นมา ดังเชน การเขียนแบบทางวิศวกรรม 
สถาปตยกรรม เครื่องจักรกลตางๆ ตลอดจนงานสรางสรรคศิลปกรรมแขนงอื่นๆ การออกแบบ
เอกลักษณขององคกรเปนการเสริมสราง แตงขาวสารใหดึงดูดสายตา และนาสนใจขึ้นโดยการ
ปรับปรุงเพิ่มเติมเสริมแตงดวยทักษะทางศิลปะ และใหหลักจิตวิทยาการรับรูเขาชวย เชน การจัดวาง
รูปแบบของขอความ รูปภาพ เปลี่ยนขนาด การเสนอขอความที่กระทัดรัดไดใจความ เปนตน 

       4.7.3 การเลือกส ี

      แตละคนชอบสีไมเหมือนกัน เมื่อลองถามความเห็นแตละคนคําตอบก็ออกมาไม
เหมือนกัน ในขณะเดียวกันไมสามารถที่จะรวบรวมความชอบของทุกคนได แตมีหลักการผสมของสีที่
ออกมาดวยการการนําเสนอที่หลากหลาย การที่เรารู และเขาใจ ทําใหเราสามารถเลือกสีใหเหมาะกับ
งานตางๆ โดยในการเลือกสีของโลโกนั้นมีปจจัยในการพิจารณาสิ่งหนึ่งที่เปนเรื่องปกติก็คือ โลโกนั้น
ควรจะเห็นชัดเวลาแสดงในสีเดียว สีเดียวปกติหมายถึงสีดํา หรือจะเปนสีหลักๆทั่วไป เมื่อลองคิดถึง
ตอนที่ถายเอกสารหรือสงแฟกซ โลโกตองยังเดนชัดอยูเสมอ หรือวาจะไปอยูที่ไหนก็ตามอยางเชน 
หนังสือพิมพ บนเสื้อบนพื้นที่ตางๆ ไมวาจะเปนแบบใดโลโกก็ควรแสดงได ถาใชโลโกหลายสีควรแนใจ
วาเวลาพิมพออกมาสีเดียวก็ยังมองโลโกชัดอยู และดูออกวาเปนโลโก อีกอยางที่ควรคํานึงถึงก็คือ การ
นําไปใชตองใหใชงาย คือ สีพิเศษไปจะใชยากคาใชจายก็สูงขึ้น อยางเชน หากเลือกสีที่ใช CMYK ทุกสี
ก็ยิ่งแพงขึ้นดังนั้นจึงมีคาใชจายก็เพิ่มขึ้น แลวยิ่งเปนสีพิเศษก็ยิ่งแพงขึ้น ดังนั้นจึงควรจะเลือกสีหลัก 
ขอดีคือเวลานําไปใชจะไมคอยมีปญหา สิ่งที่ควรคํานึงถึงอีกสิ่งหนึ่งคือ ตัวโลโกที่มีผลตอความรูสึกใน
การเลาเรื่องสีนั้น สามารถสื่อสารความรูสึกตางๆ ได ความรูสึกยิ่งใหญ มั่งคั่ง อารมณตางๆ เหตุการณ 
สีนั้นที่ทําใหคนจินตนาการได ดังนั้นตองระวังในการทําความเขาใจอารมณของสีที่ทําใหเกิดความรูสึก
ตางๆ เนื่องจากโลโกจะเปนตัวสงผลหลายอยางที่มีหนาที่เปนตัวแทนสําหรับหลักจิตวิทยา  และ
ธรรมชาติของการนําเสนอทั้งหมด 

       4.7.4 การเลือกตัวอักษร 
      เลือกแบบอักษร (Font) ที่เขาใจไดงาย อานงาย ดูแลวอานออกทันที จะทําให
สามารถสื่อใจความสําคัญของงานออกมาสูผูชมไดเร็ว การออกแบบแนวศิลป อาจใชแบบอักษรที่ดูมี
ความหมาย อานแลวตองคิดตามถึงจะเขาใจความหมายได ซึ่งอาจจะทําใหผลงานนาติดตามอีกแบบ 

เหมาะกับงานที่ออกแบบอิสระเทานั้น ไมเหมาะกับงานทั่วไปไมวาจะเลือกอักษรแบบไหนก็ตาม ควร
จะดูดวยวาเขากับงานหรือเปลา ควรเลือกแบบอักษรหลายๆ แบบเปรียบเทียบกันดูวาอักษรเหมาะสม 
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 4.8 ศึกษารวบรวมขอมูลทีเ่กี่ยวของกับการออกแบบอตัลักษณ 
      ในปจจุบันทุกคนรูจักโลโกดีๆ มากมาย แตแทบไมรูกันเลยวาโลโกที่ดีเหลานั้นไมงายเลยที่
จะสรางขึ้นมา เมื่อเริ่มตนออกแบบโลโกของธุรกิจมีหลายอยางที่ตองพิจารณาตั้งแตแนวคิด 
(Concept) ของสี ไปจนถึงการออกแบบงานแตในปจจุบันแบงโลโก  (Logo) ออกเปน 4 ลักษณะ
ดังตอไปนี ้
      4.8.1 Word mark เปนโลโกที่ออกแบบโดยการนําตัวอักษรหลายตัวมาจัดเรียงเขา
ดวยกันหรือที่ เรียกวา Logotype บริษัทที่ใชโลโกลักษณะนี้ เชน eBay IBM CNN Google และ  
Kleenex เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่28 ตัวอยางโลโกประเภท Word mark 

ที่มา : การออกแบบตราสัญลักษณ, เขาถึงเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2559 เขาถึงจาก 
http://www.thailandindustry.com/onlinemag/view2.php?id=643&section=4&issues=27 

 

      4.8.2 Letterform โลโกลักษณะนี้สรางจากการประดิษฐตัวอักษรตัวเดียวใหมีลักษณะ
พิเศษชวนจดจํา เชน Honda Uber Unilever McDonald’s เปนตน  
 

 

 

 

 

 

 

http://www.thailandindustry.com/onlinemag/view2.php?id=643&section=4&issues=27
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ภาพที ่29 ตัวอยางโลโกประเภท Letterform 

ที่มา : การออกแบบตราสัญลักษณ, เขาถึงเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2559 เขาถึงจาก 
http://www.thailandindustry.com/onlinemag/view2.php?id=643&section=4&issues=27 

 

      4.8.3 Pictorial เปนโลโกที่มีลักษณะเปนรูปเชิงสัญลักษณที่สามารถเห็นแลวจดจําไดงาย 
เชน Starbucks, Twitter หรือ Playboy โลโกทั้งหลายเหลานี้ลวนแตมีลักษณะเปนรูปสัญลักษณ
ทั้งสิ้น 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่30 ตัวอยางโลโกประเภท Pictorial 

ที่มา : การออกแบบตราสัญลักษณ, เขาถึงเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2559 เขาถึงจาก 
http://www.thailandindustry.com/onlinemag/view2.php?id=643&section=4&issues=27 

 

 

http://www.thailandindustry.com/onlinemag/view2.php?id=643&section=4&issues=27
http://www.thailandindustry.com/onlinemag/view2.php?id=643&section=4&issues=27
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      4.8.4 Abstract ตัวโลโกไมไดสื่อถึงสิ่งใด แตสามารถจดจําไดงาย ดูแลวเหมือนกับภาพ
ศิลปะแบบนามธรรม แบรนดที่ประสบความสําเร็จที่สุดที่ใชโลโกลักษณะนี้ดูเหมือนจะเปน Nike  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่31 ตัวอยางโลโกประเภท Abstract 

ที่มา : การออกแบบตราสัญลักษณ, เขาถึงเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2559 เขาถึงจาก 
http://www.thailandindustry.com/onlinemag/view2.php?id=643&section=4&issues=27 
 
สวนที่ 5 การออกแบบและการสื่อความหมาย 
 5.1 การออกแบบบรรจุภัณฑ 
       5.1.1 ประวัติความเปนมาของวิวัฒนาการบรรจุภัณฑ 
      มนุษยเรามีการวิวัฒนาการจากยุคหนึ่งมาสูอีกยุคหนึ่งเชนนี้ตลอดมา จากแรกเริ่มที่
มนุษยรูจากการนําวัสดุธรรมชาติที่ยังไมไดผานการสังเคราะหมาหอหุมสิ่งของตางๆ รวมไปถึงพืชพันธ
ธัญญาหาร จุดประสงคเพื่อการขนยาย และเพื่อการเก็บรักษาไวไดนาน อันเปนสัญชาติญาณของ
มนุษยมาตั้งแตยุคดึกดําบรรพที่มีจิตสํานึกรูคุณคาของการหอหุมสิ่งของเพื่อการเก็บรักษา หรือเพื่อ
การขนยาย โดยการใชวัสดุจากธรรมชาติ เชน หนัง หรือกระเพาะแกะ วัว แพะ ลวนแตถูกนํามาใช
บรรจุหรือหอหุมสิ่งตางๆ แทบทั้งสิ้น (นเร ขอจิตตเมตต, 2531) 

      วิวัฒนาการของบรรจุภัณฑถูกพัฒนาเรื่อยมา อันเนื่องมาจากการเคลื่อนยายสิ่งของ
เครื่องใชที่มีการแลกเปลี่ยนในยุคแรกๆ โดยอาศัยภาชนะตามพื้นบานที่ใชกันอยูในครัวเรือน แตตอมา
เมื่อมีการแลกเปลี่ยนขยายขอบเขตกวางขึ้นจนถึงมีการซื้อขายหีบหอใหมๆ บรรจุภัณฑจึงเริ่มเขามามี
บทบาท และเริ่มมีการคิดคนประดิษฐหีบหอในรูปแบบตางๆ เพื่อตอบสนองความตองการในแตละ
กรณีของการใชงานขึ้น เชน ใชใบไมมาทํากระทงหอขนม นําผิวของตนไผ ลําตนหวาย หรือหญาปลอง

http://www.thailandindustry.com/onlinemag/view2.php?id=643&section=4&issues=27
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บางชนิดมาจักสานเปนกระบุง ตะกรา ตอมาเริ่มรูจักนําดินเหนียวมาปนเปนหมอ ไห ฯลฯ ดังเริ่มแรก
ที่ประวัติศาสตรไทยคนพบคือ “สมัยสุโขทัย” อันถือไดวาเปนยุคที่รุงเรืองของไทย ยุคสมัยนั้นคุนเคยรู
จับโลหะและเครื่องปนดินเผา จากหลักฐานที่คนพบยุคนี้ไดเริ่มมีการทําการคาขายกับชาวตางชาติ มี
การประดิษฐเครื่องถวยชามขึ้นที่เรารูจักกัน คือ “เครื่องสังคโลก” ไดสงเปนสินคาออกที่สําคัญอันเปน
บรรจุภัณฑที่มีวิธีการประดิษฐตกทอดมาถึงสมัยปจจุบัน ซึ่งหีบหอเหลานี้ลวนมีพื้นฐานมาจากการ
คิดคนวัสดุอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อที่จะสามารถสนองประโยชนในการหีบหอ หรือการบรรจุภัณฑได
อยางกวางขวาง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (ดารณ ีพานทอง, 2524) 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่32 บรรจุภัณฑจากธรรมชาต ิ

ที่มา : บรรจุภัณฑจากธรรมชาติ, เขาถึงเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2559 เขาถึงจาก 
http://53011110013.blogspot.com/2012_08_01_archive.html 

 

      ปจจุบันความเจริญทางเทคโนโลยีมีความเจริญกาวหนาสูงขึ้น มนุษยรูจักการนําเอา
วัตถุดิบจากธรรมชาติมาสังเคราะห เพื่อประโยชนตอการนํามาใชมากขึ้น นับตั่งแตรูจักแปรรูปไมมา
กอสรางอาคารบานเรือน แลวยังรูจักนําไมมาผลิตเปนลังบรรจุเครื่องจักรกล เพื่อใชในการขนสงที่ให
ความปลอดภัยสูง ทรัพยากรธรรมชาติจากใตพื้นพิภพไดถูกนํามาเปลี่ยนสภาพจากวัตถุดิบเปน
พลังงาน และยังมีบางสวนไดถูกนํามาดัดแปลงใหเกิดประโยชนในดานอ่ืนๆ รวมไปถึงการบรรจุภัณฑที่
มีคุณคาอยางมหาศาล 

       5.1.2 ความหมายของบรรจุภัณฑ 
      บรรจุภัณฑหรือการบรรจุหีบหอ หมายถึง ศาสตรและศิลปที่ใชในการบรรจุสินคาโดย
ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อการคุมครองปกปองสินคาจากผูผลิตจนถึงมือ
ลูกคาอยางปลอดภัยดวยตนทุนการผลิตที่เหมาะสมดังที่มีผูเชี่ยวชาญไดกลาวถึงคําจํากัดความของคํา
วา “การบรรจ”ุ (Packaging) และภาชนะบรรจ ุ(Package) ไววา 
      การบรรจุ หมายถึง กระบวนการขั้นตอนตางๆ ที่ใชในการผลิตภาชนะบรรจุและ
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บรรจุผลิตภัณฑลงในภาชนะบรรจุ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําผลิตภัณฑนั้นไปถึงผูบริโภคในสภาพที่
สมบูรณ 
      ภาชนะบรรจุภัณฑ หมายถึง ภาชนะหรือโครงสรางใดๆ ที่ใชเพื่อบรรจุ หอหุม และ
รวบรวมผลิตภัณฑใหเปนหนวย เพื่อนําสงผลิตภัณฑถึงผูบริโภคในสภาพที่สมบูรณ นอกจากนี้รวมถึง
ฉลากและอุปกรณที่ใชสําหรับการมัดหรือปดภาชนะบรรจุดวย 

      Container หมายถึง ภาชนะที่ใชในการบรรจุผลิตภัณฑเพื่อการขนสงเปนสําคัญ 
และไมรวมฉลาก หรืออุปกรณใดๆ ที่ใชสําหรับมัดหรือปดภาชนะบรรจ ุ

      Packing หมายถึง กระบวนการบรรจุผลิตภัณฑในภาชนะบรรจุเพื่อรวบรวมเปน
หนวยเดียวกัน เพื่อการขนสงผลิตภัณฑเปนสําคัญ (งามทิพย ภูวโรดม, 2538) 

      นอกจากนี้ยังอาจกลาวไดวาหีบหอหรือภาชนะบรรจุตางๆ เปนปจจัยที่สําคัญอยาง
หนึ่งในกระบวนการผลิตและหีบหอ อาจสรางขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงคอื่นๆ ไดหลายอยาง อาทิเชน 
วัตถุประสงคทางดานการตลาด วัตถุประสงคดานการเก็บรักษา เปนตน อาจกลาวไดวามากกวา 60% 

ของการบรรจุภัณฑที่ใชทั้งหมดใชในการบรรจุอาหารซึ่งอยูในรูปแบบตางๆ เชน กลอง แผง กระปอง    
ถวย ขวด ถุง และอื่นๆ อีกมากมายหลายรูปแบบหลายลักษณะ และมิใชเฉพาะการบรรจุภัณฑที่ใช
สําหรับอาหารเทานั้น สิ่งตางๆ ที่อยูภายในหางรานก็ลวนแตบรรจุภายในบรรจุภัณฑเกือบทั้งสิ้นซึ่ง
อาจเปนรูปของกลองที่แข็งแรง ที่ใชบรรจุเครื่องโทรทัศน กลองกระดาษทิชชู ขวดบรรจุแชมพู และ
อื่นๆ อีกมากมาย หากถาปราศจากบรรจุภัณฑแลวการดํารงชีวิตประจําวันของผูบริโภคจะเปนอยางไร 
จากการบรรจุภัณฑที่อยูรอบตัวเรานี้เอง นับไดวาเปนการบรรจุภัณฑที่เปนระบบอุตสาหกรรมที่
นาสนใจ เพราะไดผนวกเอาความเฉลียวฉลาดในการออกแบบเขากับเทคโนโลยีสมัยใหม  นอกจากนี้
การบรรจุภัณฑยังไดกอใหเกิดการจางงานเปนจํานวนมาก ชวยสรางเกราะที่จะปองกัน คุมครอง ทนุ
ถนอมสินคาตามตองการ และกอใหเกิดธุรกิจตอเนื่องมากมายที่เรายังชีพอยูได (สมาคมบรรจุภัณฑ
ไทย, มปป.) 

       5.1.3 ความสําคัญของบรรจุภัณฑ 
      ปจจุบันนับไดวาบรรจุภัณฑเปนปจจัยที่หาที่จะขาดเสียมิไดในการดํารงชีวิต ดังนั้น
หนาที่อันสําคัญของบรรจุภัณฑมีจุดมุงหมาย 6 ประการ ดังนี ้
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ภาพที ่33 Packaging Design  

ที่มา : Amazing Packaging Design Ideas for Inspiration, เขาถึงเมื่อวันที ่19 กันยายน 2559 

เขาถึงจาก http://gtechdesign.net/en/blog/amazing-packaging-design-ideas-for-

inspiration 

      5.1.3.1 เพื่อการรองรับสินคา สินคาจะตองมีบรรจุภัณฑรองรับ สินคาใดๆ ก็ตาม
หากมีบรรจุภัณฑจะทําใหการขนสงเปนไปดวยความยากลําบาก บรรจุภัณฑเปนสิ่งที่ขาดไมไดในการ
กระจายสินคา เพื่อใหสินคาเกษตรและสินคาอุตสาหกรรมสามารถเคลื่อนยายจากไรและโรงงานไปยัง
ผูบริโภคได จะเห็นไดวาปจจุบันความตองการในการขนยายสินคาจะตองใชการหีบหอ เพื่อทําหนาที่
ในการรองรับสินคา เพื่อใหผูบริโภคตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคาเมื่อวางจําหนาย แตอยางไรก็ตาม
บรรจุภัณฑไมเพียงทําหนาที่เพื่อรองรับสินคาเทานั้น ยังตองทําหนาที่เพื่อคุมครองสินคาใหถึงมือ
ผูบริโภคใหคงสภาพเดิมเชนเดียวกับเมื่อออกจากแหลงผลิต  
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่34 การบรรจุสูญญากาศ 

ที่มา : Vacuum packaging, เขาถึงเมื่อวันที ่19 กันยายน 2559 เขาถึงจาก http://www.เครื่องซีล
และแพ็คสูญญากาศ.com/14959382/-vacuum-packaging-การบรรจสุูญญากาศ 

http://gtechdesign.net/en/blog/amazing-packaging-design-ideas-for-inspiration
http://gtechdesign.net/en/blog/amazing-packaging-design-ideas-for-inspiration


62 
 

      5.1.3.2 เพื่อชวยถนอมอาหาร นอกจากบรรจุภัณฑจะชวยคุมครองสินคาแลว 
ผูบริโภคยังตองการใหบรรจุภัณฑทําหนาที่ถนอมอาหาร และชวยรักษาคุณภาพอาหารอีกดวย จะเห็น
ไดจากในยุคปจจุบันอาหารมากกวา 50% ตองการบรรจุภัณฑชวยในการถนอมอาหาร ไมเชนนั้นแลว
อาหารทุกชนิดจะเปลี่ยนสภาพเนาเสีย ถาจะปองกันไมใหสินคาที่แหงแลวกลับชื้นขึ้นมาอีก หรือ
ผลิตภัณฑที่มีน้ํากลับแหงและสูญเสียน้ํา หรือแมกระทั่งผลิตภัณฑที่มีไขมันเหม็นหืน ตัวบรรจุภัณฑ
จะตองมีคุณสมบัติในการเปนตัวกั้น โดยปองกันไมใหไอน้ํา กาซคารบอนไดออกไซด และออกซิเจน
ผาน หรือผานไดบางแลวแตบางประเภทของสินคา นอกจากนี้ยังตองผนึกใหแนนหนาจนอากาศผาน
ไมได พิมพไดดี และมีผิวที่เรียบ เพื่อใหเห็นสินคาไดงาย มีขอมูลในบางสวนของฉลากที่เปนไปตาม
เกณฑกําหนด ยิ่งกวานั้นบรรจุภัณฑจะตองไมถูกทิ่มทะลุไดงายเพื่อปองกันความชื้นและกาซตางๆ อัน
เปนบอเกิดตอการเนาเสียเนื่องจากเชื้อจุลินทรีย  บรรจุภัณฑที่สัมผัสกับอาหารโดยตรงจะตองไมมี
ปฏิกิริยาทางเคมี และจะตองไมยอมใหอาหารดูดกลิ่นหรือดูดซึมสารละลายของหมึกพิมพบนบรรจุ
ภัณฑ ดังนั้นยังไมมีวัสดุชนิดใดชนิดหนึ่งที่จะทําหนาที่บรรจุภัณฑไดอยางครบถวน บรรจุภัณฑอาหาร
สวนมากจะประกอบดวยวัสดุอยางนอย 2 ชนิด แมวาจะมองดวยตาเปลาไมเห็น แตก็เปนที่รูจักกัน
โดยทั่วไปวาโครงสรางของบรรจุภัณฑนั้นประกอบดวยหลายชั้น บางครั้งทําดวยวัสดุมากกวา 5 ชนิด  
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่35 Packaging Design 

ที่มา : Graphic for packaging, เขาถึงเมื่อวันที ่20 กันยายน 2559 เขาถึงจาก http://artd3302-

suleemas.blogspot.com/2015/08/packaging-design.html 

 

      5.1.3.3 เพื่อปองกันทางกายภาพ สินคาทุกชนิดอาจไดรับความเสียหายระหวางการ
เคลื่อนยาย สินคาประเภทที่แตกหักงายและมีมูลคาสูงไดแก เครื่องไฟฟา เครื่องอิเล็กทรอนิกส และ
เครื่องแกวนั้น บรรจุภัณฑจะตองสามารถปองกันสินคาอันอาจเกิดความเสียหายไดในระหวางการ
ขนสง เชน ความชื้นอาจทําใหโลหะเกิดการกัดกรอนไมมีปริมาตรเพิ่มขึ้นหรือแยกชั้น และอาจทําให
ยา เครื่องมือแพทย และสารละลายเสื่อมคุณภาพได ดังนั้นบรรจุภัณฑจึงมีหนาที่คุมครองสินคา และ
ปกปองสิ่งบรรจุที่อยูภายในมิใหเกิดความเสียหาย อันมีสาเหตุมาจากสภาพแวดลอม รวมทั้งสภาพ

http://artd3302-suleemas.blogspot.com/2015/08/packaging-design.html
http://artd3302-suleemas.blogspot.com/2015/08/packaging-design.html
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ดานฟสิกส เคมี ชีววิทยา กลาวคือตองไมรั่วซึมไมทําปฏิกิริยาทางเคมีจนเกิดการเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติ และแมวาสินคาที่ถูกผานไปถึงมือผูบริโภคแลว บรรจุภัณฑก็ยังตองทําหนาที่เปนสิ่งหอหุม
คุมครองสินคาจนกวาสินคานั้นจะถูกบริโภคหมดไป 

 

 

  

      

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่36 ยาฆาแมลง Raid 

ที่มา : BUNJUPUN.COM, เขาถึงเมื่อวันที ่20 กันยายน 2559 เขาถึงจาก 
http://www.bunjupun.com/2010/05/บรรจุภัณฑ-ยาฆาแมลง-raid/ 

 

       5.1.3.4 เพื่อใหความปลอดภัย หนาที่สําคัญอีกประการหนึ่งของบรรจุภัณฑ คือ ให
ความปลอดภัยแกผูบริโภคที่จะใชสินคานั้นๆ การปองกันไมใหสินคาเนาเสีย บรรจุภัณฑจะชวยขจัด
การเสี่ยงในการเกิดโรคดังเชนที่เกิดขึ้นสมัยกอน จากการคิดคนในกรรมวิธีการบรรจุภัณฑจะทําให
ผลิตภัณฑอาหารไดรับความปลอดภัยยิ่งขึ้น ภายในบานเรือนจะมีผลิตภัณฑเคมีหลายชนิดที่จะทําให
เกิดพิษภัย และอาจทําใหถึงตายไดถาผูบริโภคสูดดมหรือสัมผัสโดยทางผิวหนัง  ผลิตภัณฑเหลานี้ 
ไดแก ยาฆาแมลงชนิดฉีดพน สารขัดและทําความสะอาด ปุยและยาปราบวัชพืช การใชบรรจุ
ผลิตภัณฑเหลานี้อยางปลอดภัย ควรใชฝาขวดที่เด็กเล็กเปดไมได และฝาขวดที่ใชในการเทยาใน
รูปแบบตางๆ ไดอยางมาก 

      5.1.3.5 เพื่อสื่อขอความ ในการบริการแบบชวยตนเอง (Self-Service) ในลักษณะ
การขายปลีกบรรจุภัณฑยังตองทําหนาที่ในการขายสินคาดวย นอกจากบรรจุภัณฑจะชวยดึงดูดผูซื้อ
และบงชี้ถึงตรายี่หอของสินคาแลว บรรจุภัณฑยังใหขอมูลเกี่ยวกับสินคา เพื่อชวยใหผูซื้อตัดสินใจใน
การเลือกซื้อดวย 

       บรรจุภัณฑสื่อขอความตางๆ เชน ปริมาณ วิธีการใช หรือเปดใชขอมูลที่
จําเปนอื่นๆ ปจจุบันในกรณีของผลิตภัณฑอาหารบางชนิดยังไดมีวิธีการประกอบอาหาร  และ

http://www.bunjupun.com/2010/05
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ขอแนะนําตางๆ ดวย นอกจากนี้ยังมีขอมูลตามที่กฎหมายกําหนด เชน วันที่ผลิต วันหมดอายุ 
สวนผสม คุณคาทางโภชนาการ คําเตือน ชื่อและที่อยูของผูผลิต ถาปราศจากบรรจุภัณฑแลว 
ผูบริโภคจะขาดหลักประกันในความสดของอาหาร สวนผสมและคุณคาทางโภชนาการ อีกทั้งผูบริโภค
ไมอาจรูไดเลยถึงอันตรายของสารเคมีที่ใชในบานเรือน 

 
ภาพที ่37 Vita Pack Packaging 

ที่มา : ucreative, เขาถึงเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เขาถึงจาก 
http://www.ucreative.com/inspiration/30-bizarre-and-creative-packaging-design-

examples/  

 

      5.1.3.6 เพื่อความสะดวก บรรจุภัณฑจะใหความสะดวกแกผูบริโภค ปจจุบันมี
ผลิตภัณฑอาหารแชแข็งหลายชนิด เชน ไอศกรีม ผัก เนื้อ ปลา หรือแมแตอาหารที่ปรับปรุงสําเร็จแลว
ผลิตภัณฑอาหารเหลานี้บรรจุในบรรจุภัณฑที่เขาเตาไมโครเวฟไดทันที บรรจุภัณฑยังใหความสะดวก
ในการเปด-ปด การเท การเปดเมื่อยังใชไมหมดหรือการบรรจุเปนสวนยอย เชน ถุงชา กาแฟ นม เปน
ตน 

       5.1.4 การเพิ่มความสําคัญของการบรรจุภัณฑในปจจุบัน 

      ในปจจุบันกิจการตางๆ ยอมรับถึงความสําคัญของบรรจุภัณฑเพื่อวัตถุประสงคดังที่
กลาวมาแลว และไดพยายามใชประโยชนของบรรจุภัณฑและตรายี่หอเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มความ
สนใจในเรื่องมาตรฐานการบรรจุภัณฑมากขึ้นอีกดวย อยางไรก็ตาม ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ทําให
บรรจุภัณฑกลายมาเปนสิ่งสําคัญของงานดานการตลาด ก็เนื่องจากการแขงขันที่เพิ่มมากขึ้นการมี

http://www.ucreative.com/inspiration/30-bizarre-and-creative-packaging-design-examples/
http://www.ucreative.com/inspiration/30-bizarre-and-creative-packaging-design-examples/
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บริการแบบชวยตัวเอง (Self-Service) การขายโดยใชเครื่องอัตโนมัติ สิ่งเหลานี้ทําใหบรรจุภัณฑตอง
ทําหนาที่มากขึ้น และบรรจุภัณฑยังตองมีบทบาทตอการขาย ในขนาดที่เกิดการตัดสินใจซื้อสินคาขึ้น 
เพราะไมใชเรื่องงายที่ผูผลิตหรือผูขายจะนําสินคาไปวางแสดงตามรานคา และทําใหลูกคาพึงพอใจ
พรอมตัดสินใจซื้อ ดังนั้นทั้งผูผลิต และผูขาย อาจตองยอมเสียคาใชจายสวนหนึ่ง เพื่อใหไดบรรจุภัณฑ
ที่เหมาะสมที่จะจัดวางบนช้ันวางของ หรือตูโชวสินคาและดึงดูดผูบริโภคใหสนใจ 

       5.1.5 ผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคม 

      ผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมอันเนื่องมาจากบรรจุภัณฑ มีดังน้ี 

      5.1.5.1 ชวยปองกันความเสียหายของผลผลิต บรรจุภัณฑจะกลายเปนขยะทันที
หลังจากที่สินคาถูกเปดออกและนําไปใชงานแลว แตแทที่จริงแลวบรรจุภัณฑทําหนาที่ของตัวมันเอง
อยางสมบูรณแลวคือ คุมครองปองกันสินคาที่บรรจุอยูภายในไมใหเกิดความเสียหาย ถาหากวาสินคา
ปราศจากบรรจุภัณฑหนาที่ในการคุมครองสินคาของบรรจุภัณฑก็จะหมดไป ผลที่เกิดขึ้นคือความ
เสียหายในปริมาณมหาศาล เนื่องจากเช้ือจุลินทรียรวมถึงการขนถายและขนสง 
      5.1.5.2 ใชประโยชนจากสวนเหลือทิ้งได การแปรรูปบรรจุผลิตภัณฑอาหารใน
โรงงานใหญๆ น้ัน ทําใหเกิดสวนเหลือทิ้งในปริมาณที่มากตอการที่จะนําไปใชประโยชนในสวนอื่น อัน
เปนวัตถุพลอยได เชน เปลือก และแกนสับปะรดในการผลิตสับปะรดกระปอง หรือสวนเหลือทิ้งใน
การบรรจุปลากระปอง จึงมักมีการคนควาวิจัยเพื่อนําไปใชประโยชนตอไป เชน การนํามาทําปุย หรือ
ตนมันสําปะหลังนําไปหมักเปนอาหารสัตวเหลานี้ เปนตน ซึ่งนับวาเปนประโยชนและมีคุณคาทาง
เศรษฐกิจไมนอย 

      5.1.5.3 ชวยลดคาใชจายดานการผลิตและการขนสง คาจางแรงงานนั้นนับวาเปน
สวนที่มีการเปลี่ยนแปลง และไดเพิ่มขึ้นสูงมากกวาคาใชจายสวนอื่น อุตสาหกรรมตางๆ จึงมักหา
วิธีการเพื่อลดคาใชจายโดยใชเครื่องบรรจุอัตโนมัติที่มีความเร็วสูง  บรรจุภัณฑที่มีน้ําหนักเบาและ
รูปแบบกะทัดรัดจะชวยลดคาขนสง ลดปริมาณและความเสียหายในการขนสง การประหยัดคาใชจาย
สวนนี้จึงเปนการใชเงินในการพัฒนาบรรจุภัณฑ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายเนื่องจากการขนสงใน
อัตราคอนขางสูง 
      5.1.5.4 ชวยลดราคาขายปลีกของสินคา ในเมืองใหญๆ ระบบการจําหนายสินคา
แบบชวยตัวเองนั้น สินคาแทบทุกชนิดโดยเฉพาะผลิตภัณฑอาหารจะบรรจุในบรรจุภัณฑดวยปริมาณ
คงที่ โดยไมตองอาศัยคนขายชั่งและบรรจุ จึงเปนการประหยัดเวลาในการเลือกซื้อ ดังนั้น การจํา
หนวยสินคาในระบบนี้ จึงชวยใหสินคาในปริมาณนอยสามารถบรรจุในบรรจุภัณฑประเภทบลิสเตอร 
หรือสกินแพค และชวยลดคาใชจายใหแกรานคาในการจางคนขายทําใหซื้อสามารถซื้อสินคาไดถูกลง 
      5.1.5.5 เพิ่มเงินตราของประเทศจากการสงออกสินคาเพือ่การสงออก มักจะไดรับ
การดูแลและใชบรรจุภัณฑที่เหมาะสม ปจจุบันภาพรวมของสินคาสงออก 10 อันดับแรกของไทย ได
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เปลี่ยนจากสินคาเกษตรเปนสินคาอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นตามลําดับ ดังนี ้
       5.1.5.5.1 เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
       5.1.5.5.2 สิ่งทอ 

       5.1.5.5.3 อัญมณีและเครื่องประดับ 

       5.1.5.5.4 รองเทาและชิ้นสวน 

       5.1.5.5.5 อาหารทะเลกระปอง 
       5.1.5.5.6 ผลิตภัณฑพลาสติก 

       5.1.5.5.7 ผลไมกระปองและแปรรูป 

       5.1.5.5.8 เครื่องเดินทาง 
       5.1.5.5.9 ของเลนเด็ก 

       5.1.5.5.10 เฟอรนิเจอรและชิ้นสวน 

       สินคาแตละประเภทตองการบรรจุภัณฑเพื่อคุมครองในการขนสง เพื่อรักษา
คุณภาพของสินคา เพื่อใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม ดังนั้นการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑที่เหมาะสมจะชวยใหสามารถขนสงสนิคาไดปริมาณสูง ซึ่งจะทําใหสามารถแขงขนัไดในดาน
ราคาอีกดวย บรรจุภัณฑจึงมีสวนชวยในการนําเขาเงินตราจากตางประเทศ ซึ่งเปนพ้ืนฐานที่สําคญั
ของเศรษฐกิจของประเทศ 

      5.1.5.6 สรางความสะดวกใหผูบริโภค ปจจุบันผูหญิงทํางานนอกบานมากขึ้น บรรจุ
ภัณฑชวยประหยัดเวลาในการประกอบอาหาร เชน อาหารที่อุนไดดวยไมโครเวฟ สารใชในการลางทํา
ความสะอาดและรีดผา สะดวกและยังทําใหประหยัดเวลาซักดวย 

      5.1.5.7 การคุมครองผูบรโิภค เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา ผูบริโภคมีสิทธิอันชอบ
ถึงการซื้อสินคา โดยไมถูกหลอกลวงจึงมีองคกรของรัฐที่ทําหนาที่ดูแลในเรื่องนี ้รวมทั้งดานการบรรจุ
ภัณฑ ดานกฎหมายและพระราชบัญญัติตางๆ คอนขางจะเขมงวด โดยจะตองระบุน้ําหนักบรรจุ ชื่อ 
และที่อยูของผูผลิตหรือผูจําหนาย 

      5.1.5.8 มีโอกาสในการเลอืกซื้อเพิ่มขึ้น เนื่องจากไดมีการพัฒนาการบรรจุภัณฑใหดี
ขึ้น ผูบริโภคจงึมีสิทธิในการเลือกซื้อสินคาไดตามที่ตนชอบ การบรรจุภัณฑจึงชวยใหเราสามารถซื้อ
สินคาไดหลากหลายจากแหลงตางๆ ถาปราศจากสิ่งบรรจุภัณฑและจะทาํใหเกิดการจํากัดขอบเขตใน
การเลือกซื้อ 

      5.1.5.9 ดานสาธารณสุข การบรรจุภัณฑมีสวนสําคัญตอสุขภาพของประชาชน 
โดยเฉพาะอยางยิง่ผลิตภัณฑอาหารที่บรรจุในบรรจุภัณฑยา และผลิตภัณฑเกี่ยวกับแพทย สารพิษ 
และสินคาอันตราย กฎหมายเหลานี้จะเปนตัวกําหนดบรรจุภัณฑถึงความปลอดภัยอันประกอบดวย 
ฉลากที่ตองระบ ุวันที ่สวนผสม และคุณคาทางโภชนาการรวมทั้งคําเตือนและคําแนะนาํ 
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       ปจจุบันบรรจุภัณฑนับเปนสวนสําคัญอยางยิ่งตอผลิตภัณฑ เพราะเปนตัวหอหุมคุมครอง
ปองกันผลิตภัณฑในระหวางการขนยาย และการเก็บรักษาผลิตภัณฑซึ่งบรรจุภัณฑนี้ไดมีวิวัฒนาการ
เรื่อยมาจากบรรจุภัณฑในอดีต โดยการใชวัสดุที่หาไดจากธรรมชาต ิเชน ใบไม ตนไผ ลําตนหวาย เปน
ตน นํามาจักสานเปนกระบุง ตะกรา ในปจจุบันความเจริญทางเทคโนโลยีไดมีความกาวหนาสูงขึ้น มี
การคิดคนวัสดุสังเคราะหใหมๆ มากมาย เพื่อนํามาทดแทนวัสดุเกา เพื่อวัตถุประสงคในการปองกัน
และรักษาผลิตภัณฑใหปลอดภัยจากความเสียหายในระหวางการขนสง บรรจุภัณฑจึงไดกลายเปน
กิจกรรมที่มีความสําคัญยิ่งสําหรับธุรกิจดานการตลาด ดังนั้น การพิจารณาเกี่ยวกับบรรจุภัณฑจึงตอง
ทําความเขาใจกับหลักเกณฑและเหตุผลถึงงานดานการบรรจุภัณฑเปนสําคัญ เพื่อเปนแนวคิดในการ
ตัดสินใจในดานการตลาด รวมทั้งผลกระทบที่มีตอสังคมและเศรษฐกิจภายในประเทศ 

 5.2 การออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑ 
       ผูผลิตสวนใหญใหความสําคัญตอบรรจุภัณฑมากเปนอันดับแรก เพราะเริ่มเขาใจและให
ความสําคัญตอบรรจุภัณฑในการสรางความปลอดภัยใหกับสินคาที่ตนผลิตขึ้น  เพื่อเปนการลดการ
สูญเสีย แตกหักของสินคา ตลอดจนบรรจุภัณฑนั้นจะโฆษณาตัวเองไดก็จากบรรจุภัณฑนั่นเอง สินคา
ใดก็ตามที่ผานการผลิตจนกระทั่งนําลงบรรจุในภาชนะตางๆ เพื่อนําออกจําหนายนั้น หากบรรจุภัณฑ
นั้นๆ เรียบ โลง ไมมีสีสันไมมีลวดลายตัวอักษรหรือขอความใดๆ ก็เปรียบเสมือนสตรีที่ไมไดแตงหนา
แตงตัว เพราะการที่สตรีแตงหนาหรือแตงตัวเพื่อใหเกิดความสวยงาม และเพื่อเสริมสรางบุคลิกใหเกิด
ความเช่ือมั่นกับตัวเองนั้น ก็เชนเดียวกับสินคา ยอมตองการบรรจุภัณฑซึ่งเปรียบเสมือนเสื้อผาอาภรณ
เพื่อเสริมสรางบุคลิกใหตัวผลิตภัณฑในดานความสวยงามเพื่อดึงดูดผูบริโภค และยังสรางคุณคาใหกับ
สินคานั้นๆ นอกเหนือจากการคํานึงทางดานใหความปลอดภัยกับสินคาที่บรรจุในบรรจุภัณฑอีกดวย 
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       5.2.1 การออกแบบกราฟก หรือ ลวดลายบนบรรจุภัณฑ (Graphic Design) 
      การออกแบบกราฟกหรือลวดลายบนบรรจุภัณฑ หมายถึง วิธีการกําหนดรูปลักษณะ 
ตลอดจนรายละเอียดของลวดลายบนบรรจุภัณฑ ในอันที่จะมีผลทางดานจิตวิทยาตอผูบริโภค เชน 
ดึงดูดความสนใจทราบถึงสรรพคุณประโยชนของผลิตภัณฑหรือสินคานั้น เปนการสรางบุคลิกลักษณะ
พิเศษของสินคา อันจะนํามาซึ่งความทรงจําของผูบริโภค ทั้งหมดนี้ตองอาศัยเทคนิคในการออกแบบ 
ขอความโฆษณา สัญลักษณ หรือเครื่องหมายการคา ตลอดจนสีสันตางๆ ที่นํามาประกอบกัน เพื่อให
เกิดความเหมาะสมตอบรรจุภัณฑของสินคาและสามารถวางขายไดในตลาดเมื่อวางคูกับสินคาคูแขง 
บรรจุภัณฑน้ีสามารถสรางความเดนใหกับตัวผลิตภัณฑ และสามารถขายไดดวยตัวของมันเอง 
       5.2.2 บทบาทหนาที่ของกราฟกที่มตีอบรรจุภัณฑ 
      5.2.2.1 ใหขอมูลรายละเอียดของตัวผลิตภัณฑกับผูบริโภคเพื่อทําใหผูบริโภคได
ทราบถึงขอมูลบางอยางที่จะเปนประโยชนจากการซื้อผลิตภัณฑอันไดแก  ฉลากอาหาร อัตราสวน 
คุณคาทางอาหาร อายุ วิธีการใช วิธีการเก็บรักษา เปนตน  
      5.2.2.2 สรางเอกลักษณใหกับตัวผลิตภัณฑ เนื่องจากในปจจุบันมีการแขงขันทาง
การคาในระดับสูง ผลิตภัณฑสินคาที่ไดรับการออกแบบกราฟกโดดเดน สวยงาม ยอมสามารถดึงดูด
ความสนใจตอผูบริโภค อยางไรก็ตามความโดดเดนนี้จะตองใหความรูสึกในทางบวกหรือสรางสรรค  
เชน ไมควรใชสีดํากับฉลากอาหาร โดยเฉพาะอาหารเด็กออนเพราะจะทําใหเกิดความรูสึกวาสินคานั้น
ไมปลอดภัยไมบริสุทธ ิเปนตน 

      5.2.2.3 สรางภาพพจนใหกับตัวผลิตภัณฑ ในลักษณะทํานองเดียวกันกับการสราง
เอกลักษณ กลาวคือสินคานี้จะไดรับการออกแบบกราฟกที่สวยงามและถูกหลักการ ยอมมีผลตอผูซื้อ
ทางดานจิตวิทยา เชน เกิดความภูมิใจ ความมั่นใจในตัวสินคา 
      5.2.2.4 สามารถเปนแหลงขอมูลขาวสารใหกับประชาชนในบางโอกาส และในบาง
ประเทศไดมีการใชการออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑเปนแหลงใหขอมูลขาวสารแกประชาชน เชน 
ฉลากอาหารประเภทนมกลอง (UHT) ในประเทศสวีเดนจะมีการพิมพเรื่องความรูทางวิชาการตางๆ 
ไดแก เรื่องภูมิศาสตร ดาราศาสตร ฯลฯ ไวบนหลังกลอง หรือในประเทศสหรัฐอเมริกาไดมีการพิมพ
แจงความเด็กหลงหรือหายออกจากบานไวหลังกลองนม ซึ่งนับเปนแนวคิดที่ดีและเปนการใชกราฟก
เปนสื่อ (Media) ที่คุมคาและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (สุมาลี ทองรุงโรจน, 2555)  
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ภาพที ่39 บรรจุภัณฑกลองกระดาษสวยๆจาก REN Skincare by Kangan Arora 

ที่มา : BUNJUPUN.COM, เขาถึงเมื่อวันที ่20 กันยายน 2559 เขาถึงจาก 
http://www.bunjupun.com/category/บรรจุภัณฑกลองกระดาษ/ 

 

       5.2.3 องคประกอบของงานออกแบบกราฟกบรรจุภัณฑ 
      องคประกอบของงานออกแบบกราฟกบรรจุภัณฑประกอบดวย 

      5.2.3.1 รูปทรง (Shapes) นับเปนองคประกอบหลักที่สําคัญ รูปทรงดังกลาวอาจ
เปนไดทั้งรูปทรงเลขาคณิต หรือรูปทรงอิสระ การใชรูปทรงนี้มีสวนมากในการจดจําตอผูพบเห็น เชน 
เมื่อคนเห็นตราสัญลักษณ (สามเหลี่ยม) ก็จะนึกถึงสินคา ก ทันที หรือ เมื่อเห็นรูปภาพหยดน้ําก็นึกถึง
สินคา ข ทันที เปนตน 

      5.2.3.2 สีสัน (Color) จัดเปนองคประกอบที่มีบทบาทในลักษณะเดียวกันกับรูปทรง 
(Shapes) คือมีผลตอการจดจําของผูพบเห็น นอกจากนี้สียังมีผลตอผูพบเห็นในทางดานจิตวิทยาอยาง
มากอีกดวย ตัวอยางเชน สีชมพู ยอมจูงใจความสนใจตอผูหญิงไดดีกวาสีเขมขรึมหรือสีเทา ซึ่งเหมาะ
สําหรับผูชาย และสีเขียวใชกับฉลากสินคาประเภทผักผลไมยอมใหความรูสึกถึงความสดของสินคา
มากกวาสีน้ําตาล 

      5.2.3.3 ตัวอักษรและตัวพิมพ (Letters and Type Face) ในการนําตัวอักษรหรือ
ตัวพิมพ มาใชในการออกแบบกราฟก ผูออกแบบควรจะตองศึกษาเรียนรูในเรื่องดังตอไปนี ้
       5.2.3.3.1 รูปแบบตัวอักษร (Type Style) 
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       5.2.3.3.2 ขนาดตัวอักษร (Type Size) 

       5.2.3.3.3 รูปรางลักษณะตัวอักษร (Type Character) 

       ตัวอักษรและตัวพิมพ หมายความรวมกับภาพถาย (Photogrph) ภาพวาด
ลายเสน (Drawing) ซึ่งมักเรียกโดยรวมๆ วาภาพประกอบ (Illustrate) ภาพประกอบมีบทบาทสําคัญ
ตอบรรจุภัณฑมาก เปรียบไดกับหนาตาของตัวบรรจุภัณฑ เชน ฉลากที่มีรูปปลาซารดีนปดบนกระปอง
โลหะ ยอมทําใหผูบริโภคสามารถสื่อความหมายไดวาสินคานั้นคืออะไร (สุเทพ โลหะจรูญ,  2534) 

       5.2.4 ขั้นตอนในการออกแบบกราฟก 

      5.2.4.1 ทําสเกตชอยางหยาบๆ (Rough Sketches) เพื่อจะไดเห็นถึงแนวความคิด 
และรูปลักษณขั้นตนของบรรจุภัณฑกับลวดลายบนบรรจุภัณฑ และในสวนนี้จะตองคํานึงถึงภาพถาย
หรือภาพประกอบตางๆ ที่จะนําเขามารวมรวมทั้งคําบรรยายตางๆ ที่จะมีสวนชวยดึงดูดความสนใจ
ของผูซื้อมากที่สุด ในการพิจารณาเลือกใชสีก็เปนสวนหนึ่งที่สําคัญ เพราะมีสวนที่จะตองนําไป
พิจารณาในสภาพการจําหนายที่แทจริง เพื่อที่จะทราบถึงอิทธิพลของแสงและสีของสิ่งแวดลอมที่มีตอ
บรรจุภัณฑน้ัน 

      5.2.4.2 คัดเลือกแบบสเกตชที่ เห็นวาดีที่สุด นํามาทําเปนบรรจุภัณฑจําลองที่
ใกลเคียงของจริง โดยเลือกใชวัสดุที่ใกลเคียงของจริง เชน กระดาษ ไม พลาสติก หรือโฟม ใชสีตกแตง
ใหคลายคลึงของจริงมากที่สุด 

      5.2.4.3 มอบแบบจําลองใหเจาของสินคาพิจารณาเปรียบเทียบกับสินคาคูแขงขันใน
ตลาด หรือทดสอบความคิดเห็นของผูซื้อตอบรรจุภัณฑใหมนี้ 
      5.2.4.4 นําเอาขอมูลที่ไดรับมาแกไขปรับปรุงใหบรรจุภัณฑตนแบบนี้เกิดความ
สมบูรณที่สุด 

      5.2.4.5 เมื่อไดรับการเห็นชอบจากเจาของสินคาแลว จึงดําเนินการเขียนแบบจัดทํา 
Art-Work นําภาพประกอบหรือภาพถายจัดลงในแบบ Art-Work ใหเรียบรอย ระบุรายละเอียดของ
วัสดุที่ตองใช ระบุสวนที่ตองตัดเจาะรอยปรุและวิธีการพิมพโดยละเอียด 

      5.2.4.6 นําสงโรงพิมพดําเนินการ (ดนัย ตูจินดา, 2531)  
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ภาพที ่40 บรรจุภัณฑกลองอาหารสวยๆจาก L’ ARTIGIANO 

ที่มา : BUNJUPUN.COM, เขาถึงเมือ่วันที่ 20 กันยายน 2559 เขาถึงจาก 
http://www.bunjupun.com/category/บรรจุภัณฑกลองกระดาษ/page/16/ 

 

       5.2.5 การออกแบบกราฟกใหแกบรรจุภัณฑ ถือวาเปนสวนหนึ่งของการสงเสริมการขาย
ดังกลาวแลวขางตน รูปลักษณที่ปรากฎจะอยูภายใตศาสตรเรียกวา  การออกแบบสื่อสาร 
(Communication Design) โดยอธิบายไดวาเปนการออกแบบเพื่อสื่อความหมาย ความเขาใจใหแก
กลุมเปาหมายดวยกรรมวิธีการออกแบบ โดยคํานึงถึงจิตวิทยาของผูบริโภคหลัก ความหมายหรือ
ความเขาใจที่วานี้จะมาจากขอมูลทางกลยุทธทางการตลาด การออกแบบสื่อสารประเภทนี้ยอมตอง
ละเอียดออน มีลักษณะเชนเดียวกับการออกแบบโฆษณา (Advertisting Design) อยูไมนอย เพื่อให
เปนการจดจําไดงายเขาหลักการกวางๆ ในการสื่อสารความหมายดวยการออกแบบนั้นมาจากสระ 5 

ตัวในภาษาอังกฤษ คือ A E I O U 

      จากสระในภาษาอังกฤษ คือ A E I O U นั้นสามารถนํามาเปนหลักและวิธีการ
เสริมสรางเสนหใหแกบรรจุภัณฑดังนี ้
      5.2.5.1 A = ATTRACTIVE หมายถึง การสรางจุดสนใจ โนมนาวความสนใจของ
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กลุมเปาหมายใหหันมาหารายละเอียดตางๆ การสรางจุดสนใจ มีดังน้ี 

       5.2.5.1.1 สีสัน (Color) การใชสีที่สดหรือสีที่ตัดกันในวงจรสี (Contrast in 

Color) การเลือกใชคูสีที่ตรงกันขามในวงจรสี เชน สีเขียวกับสีแดง จะเห็นวาอยูตรงขามกันในวงจรสี 
จะใชใหเกิดความสนใจโดยการใชพื้นสีแดง อักษรสีเขียว เปนตน การใชสีเพื่อใหเกิดผลในการจูงใจ
และเกิดความสนใจในตัวผลิตภัณฑ ผูออกแบบสวนมากยึดหลักการใชสีในวงลอสี (Colour wheel) มี 
3 หลัก พื้นฐานของการใชสีใหกลมกลืน (Colour harmony) ดังนี ้
          5.2.5.1.1.1 สีขางเคียง (Analogous harmony) คือ การใชสีที่อยู
ใกลชิดกัน 2 หรือ 3 สี 
          5.2.5.1.1.2 สีเอกรงค (Monochromatic harmony) คือ การใชสี
เพียงสีเดียว หรือการใชสีหลักหนึ่ง สีคูกับกลุมสีขางเคียงดานใดดานหนึ่ง 2-3 สี สีหลักใชสีแทสดใสได 
สวนกลุมสีขางเคียงจะตองถูกตัดคาส ี(Break) ทั้งหมด 

          5.2.5.1.1.3 สีคูประกอบ (Complementary harmony) คือ การใช
สีตัดกันของสีคูตรงกันขามมีหลายวิธี เชน ใชสีหนึ่งมากกวาอีกสีหนึ่ง หากใชในปริมาณเทากันตองตัด
คาลงหนึ่งสี หรือการใชสีดําหรือสีขาวตัดเสน 

       5.2.5.1.2 ภาพประกอบ สําหรับการเลือกใชภาพประกอบที่เหมาะสมกับ
กลุมเปาหมาย (Target Group) โดยภาพประกอบจะจําแนกไดเปน ภาพถาย (Photo), ภาพวาด 
(Illustration), ภาพจากเทคนิคการพิมพ (Printing Technique), ภาพสัญลักษณ (Symbolic) การใช
ภาพประกอบชนิดที่ใหเกิดความรูสึกเหมือนกับสินคาเปนการชี้นําวา เมื่อทานแลวจะนารับประทาน
เชนนี้ สินคาประเภทนี้ตองใชภาพประกอบเปนภาพถายสินคาที่ตองการความเขาใจงายๆ หรือไม
เครียดกับภาพที่จะปรากฏอาจใชภาพวาด (Illustration) และใหสีสวยๆ 

       5.2.5.1.3 การจัดองคประกอบ (Lay Out) การจัดวางองคประกอบของขอมูล
ที่จําเปนตองมีการเนนจุดสนใจดวย การจัดองคประกอบจะเปนสวนเนนความงดงามใหเห็นไดชัดเจน
ขึ้น บางครั้งอาจมีการจัดองคประกอบที่แตกตางจากองคประกอบทั่วๆ ไปที่เคยจัดกันมา ไดแก การ
ตะแคงตัวอักษรใหทํามุมกับภาพ หรือการวางตัวอักษรรอบภาพ เปนตน มีบรรจุภัณฑหลายประเภทที่
ไมมีภาพประกอบ จะมีแคขอความสิ่งที่ทําใหสะดุดตาไดก็ควรมีเพียงการจัดองคประกอบนั้นเอง 
สวนประกอบที่สําคัญโดยทั่วไปบนบรรจุภัณฑจะประกอบดวย 

          5.2.5.1.3.1 โลโก สินคา (Product Logo) หมายถึง สัญลักษณที่ใช
แทนผลิตภัณฑที่บรรจุอยูในบรรจุภัณฑชั้นน้ัน โดยอาจจะมีหรือไมมีก็ไดแลวแตผลิตภัณฑ โดยบางครั้ง
อาจใชช่ือแทนโลโกก็ได 
          5.2.5.1.3.2 โลโก ผูผลิต (Trade Mark) หมายถึง โลโกที่ไดรับการจด
ทะเบียนการคาเรียบรอยแลว มักเปนโลโกของบริษัทผูผลิต โดยจะตองมีชื่อที่อยูใหครบตามกฎหมาย 
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          5.2.5.1.3.3 ภาพประกอบ (Picture) หมายถึง ในกรณีที่บรรจุภัณฑ
จําเปนตองใชภาพประกอบ เพื่อความเขาใจในตัวสินคาที่อยูภายใน โดยเฉพาะอยางยิ่งมักจะปรากฎ
บนบรรจุภัณฑที่มีความทึบมองไมเห็นสินคาภายใน 

          5.2.5.1.3.4 ขอความบอกสรรพคุณ มีขนาดสั้นๆ เปนตัวอักษรที่เล็ก
รองลงมาจากชื่อและโลโกผลิตภัณฑ อาจมีหรือไมมีก็ได 
          5.2.5.1.3.5 ตรารับประกันคุณภาพ เชน อักษร อย. ใชเปนตรา
รับประกันที่ไดรับการตรวจสอบจากกระทรวงสาธารณสุขแลว ไดแก สินคาประเภทอาหารและยา 
สวนอักษร มอก. ใชเปนตรารับประกันคุณภาพจากกระทรวงอุตสาหกรรมวาเปนสินคาที่ไดมาตรฐาน
แลว ไดแก สินคาประเภทวัสดุกอสรางหรือสินคาที่ผลิตในประเทศ 

          5.2.5.1.3.6 ขอความคุณสมบัติ เปนขอความรายละเอียดปลีกยอย 
สินคาบางประเภทก็ถูกบังคับโดยทางราชการใชเขียนกํากับไวดวย เชน สินคาประเภทอาหารกระปอง 
จะตองมีขอความสวนผสมเอาไวดวย สินคาประเภทยาจะตองมีชื่อตัวยาที่เปนสวนผสมไวขางขวด
เสมอตามกฎหมาย 

          5.2.5.1.3.7 จํานวนบรรจุ ในทางกฎหมายจะตองใหผูบริโภคทราบ
จํานวนบรรจุแนชัด โดยถาเปนของเหลวจะมีหนวยเปนลูกบาศกเซนติเมตรหรือ ซีซี ถาเปนของแข็งจะ
เปนจํานวนกรัม หรือถาเปนจํานวนที่นับไดแลวมีการบรรจุรวมก็ตองลงขอความจํานวนบรรจุไวดวย 

      จะเห็นไดวาการจัดองคประกอบจะเปนเรื่องที่ยุงยากเพราะมีขอมูลมากมาย หาก
ขยายใหมีขนาดเทาๆ กันจะทําใหแนน และลนกรอบทางบรรจุภัณฑอยางแนนอน อยางไรก็ตามการ
จัดองคประกอบนั้นจะตองใหสอดคลองกับเปาหมายทางการตลาดเสมอ 

      5.2.5.2 E = EMOTION หมายถึง อารมณและความรูสึก อันสืบเนื่องมาจากการ
ออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑ เปนการออกแบบสื่อสารประเภทหนึ่งที่ตองการการสรางสรรค
อารมณ และความรูสึก ตามเปาหมายทางการตลาดของตัวสินคา ไดแก การออกแบบบรรจุภัณฑของ
เลนเด็ก กับการออกแบบบรรจุภัณฑเครื่องใชไฟฟา อารมณและความรูสึกที่จะสื่อความเขาใจจะ
ตางกันไป การสรางอารมณและความรูสึกนั้นจะเปนไปตามหลักจิตวิทยาในการสรางสรรค  
องคประกอบในการออกแบบจึงพอจําแนกไดเปน จังหวะ ลีลา (Rhythm) ไดแก การใชเสนในรูปแบบ
ลีลาตางๆ เสนโคงใหความรูสึกออนไหว เสนตรง เสนดิ่ง ใหความรูสึกมั่นคงแข็งแรงเด็ดเดี่ยว เลือกใช
ใหเหมาะสมกับตัวสินคาเพื่อสื่อความรูสึกไดชัดเจน บรรจุภัณฑที่ดีจะตองทราบทันทีวาภายในบรรจุ
ภัณฑสินคาประเภทใด 

       5.2.5.2.1 แบบตัวอักษร (Font) ควรเลือกแบบตัวอักษรใหเหมาะสมกับ
อารมณ ไดแก การเลือกใชตัวอักษรแบบตัวพิมพกับสินคาประเภทอิเล็กทรอนิกส (Electronics) หรือ
ใชแบบการเขียนเปนลายมือกับสินคาที่ดูงายๆ เปนกันเอง ไดแก สิ่งของเครื่องใชสวนตัวทั่วไป หรือใช
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ตัวอักษรที่มีลักษณะตลกขบขัน สนุกสนานกับสินคาประเภทของเด็กเลน เปนตน 

       5.2.5.2.2 ภาพประกอบ (Picture) ภาพประกอบ ไดแก การเลือกใชเทคนิค
ของภาพหากเปนสินคาประเภทอาหาร ตองใชภาพถายอาหารที่ดูนารับประทานดวยการซูม (Zoom) 

มุมมองเขาไปใหใกลนารับประทานมากขึ้น 

       5.2.5.2.3 สีสัน (Color) สามารถสรางอารมณใหแกบรรจุภัณฑดวยการจัดคูสี
ที่เหมาะสม ไดแก การใชสีสะอาดตากับสินคาเครื่องใชของเด็กออน ใชสีสดใสตัดกัน เชน เขียว แดง 
เหลือง เพื่อสรางความสนุกสนาน เราใจ กอนเปดเขาไปพบของเลนในกลอง เปนตน หรือการใชสี
ขรึมๆ เทา น้ําตาล ดํา แบบมีรสนิยมกับสินคาของผูใหญวัยคนทํางาน 

      5.2.5.3 I = IMAGE หมายถึง ภาพพจนของตัวสินคา เปนสวนที่จะทําใหผูบริโภค
เขาใจไดทันทีในระยะไกลวา สินคาที่อยูในบรรจุภัณฑเปนสินคาประเภทใด 

       5.2.5.3.1 สีสัน (Color) การเลือกใชสีที่เหมาะกับภาพพจน หากตองการ
หรูหราอาจใชสี Metallic หรือสีปมทองเคใหเหมาะสมกับคุณคาของสินคาภายในบรรจุภัณฑ 
       5.2.5.3.2 แบบตัวอักษร (Font) การใชแบบตัวอักษรใหไดภาพพจนของสินคา 
ไดแก การใชอักษรแบบโรมันกับสินคาที่เกาแก เครงขรึม นาเกรงขาม 

       5.2.5.3.3 ภาพประกอบ (Picture) การเลือกใชเทคนิคภาพประกอบเปนการ
แสดงภาพพจนของตัวสินคาไดเปนอยางดี เชน การเลือกใชภาพวาด (Illustration) กับงานที่ตองการ
ความสดใส ความเปนธรรมชาต ิบงบอกถึงรสนิยมทางดานศิลปะสูง 
       5.2.5.3.4 การจัดองคประกอบ (Lay Out/Composition) เปนสวนหนึ่งของ
การสรางภาพพจนของตัวสินคา หากตองการใหมีภาพพจนตามขอมูลทางการตลาด การจัด
องคประกอบจึงสามารถชวยได 
       5.2.5.3.5 วัฒนธรรมนิยม (Tradition) คือ การนําศิลปะและวัฒนธรรมเขามา
เกี่ยวของกับงานแสดงภาพพจนตามวัฒนธรรมนั้นๆ เชน กระบวนการใชสีแบบไทยๆ สีเขียว สีแดง 
และสีทอง ที่มักใชกันในโบสถ เปนตน 

      5.2.5.4 O = OPERATION หมายถึง การจัดระบบในการปฏิบัติงาน ออกแบบ
กราฟกบนบรรจุภัณฑ มีกระบวนการโดยสังเขป ดังนี้ 
       5.2.5.4.1 สรุปขอมูล (Brief) ความตองการและกลยุทธทางการตลาดและ
จิตวิทยาตามกลุมเปาหมายที่ตองการ 
       5.2.5.4.2 วิเคราะหขอมูล (Analysis) นําขอมูลดิบที่ไดมาวิเคราะหเพื่อหา
ผลสรุปที่จะใชในงานออกแบบ การเลือกวัสด ุเลือกเทคนิควิธีการที่เหมาะสม 

       5.2.5.4.3 สังเคราะหขอมูล (Synthesis) การนําขอมูลมาสังเคราะหจนเปน
แบบราง (Sketch) หลายๆ แบบ จากนั้นก็นํามาประชุมปรับปรุงแบบรางแลวทําหุนจําลอง (Mock-
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Up) เพื่อทดลองดูการสื่อความหมายเช็คกลับวาถูกตองหรือไม 
       5.2.5.4.4 การนําเสนอ (Presentation) นําขอมูลสรุปในแบบรางมาทําเปน
รูปแบบที่เขาใจไดชัดเจนเหมือนของจริงที่ปรากฏโดยวิธีการวาดภาพ 3 มิติ Isometric หรือ ภาพ 
Perspective 

       5.2.5.4.5 การทดสอบ (Experiment) เพื่อเช็คความถูกตองในดานรูปแบบ 
ดวยการทดสอบการใชงาน 

      5.2.5.5 U = UNITY หมายถึง ความเปนเอกภาพดวยการออกแบบใหกับสินคาของ
บริษัทเดียวกัน หรือสินคาในชุดเดียวกัน อาจม ีCorporate Identity ที่ โลโก สี รูปแบบ หรือตวัอักษร 
ฯลฯ เปนการตอกย้ําทางการตลาด แสดงความตอเนื่องของงาน ดังนั้นเมื่อตองออกแบบบรรจุภัณฑ
ของสินคาที่เปนจํานวนมากกวา 1 ชิ้นใน 1 ชุด จําเปนจะตองมีความตอเนื่องหรือซ้ํากัน เปลี่ยนแปลง
เฉพาะบางสวน โดยมากจะเปนการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสี 
       5.2.5.5.1 รูปแบบ (Lay Out) การจัดองคประกอบที่ซ้ํากันโดยยึดหลักเดิม
เปลี่ยนแตภาพประกอบกับสี 
       5.2.5.5.2 ภาพประกอบ (Picture) อาจเปนรูปที่ เกี่ยวเนื่องกัน มีมุมมอง
เดียวกันแตตางกันที่ตัวสินคา หรือบางครั้งเปนรูปเดียวกันตางกันที่สี 
       5.2.5.5.3 สัญลักษณ (Symbolic) มีสัญลักษณที่เหมือนกันเปลี่ยนแตสีเทานั้น 

       5.2.5.5.4 สีสัน (Color) มันเปนสวนที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุด เพราะเห็นได
ชัดเจนที่สุด 

      หลักทั้ง 5 ประเด็นที่กลาวมานี้ นับไดวาเปนสวนสําคัญในการเสริมสรางเสนหใหแก
บรรจุภัณฑ ตลอดจนเปนการสงเสริมการขายใหแกผลิตภัณฑ และสามารถทําใหบรรจุภัณฑสามารถ
ขายตัวมันเองไดในตลาดยุคใหมไดเปนอยางดีอีกดวย (สินีนาถ เลิศไพรวัล, 2537: 4-7) 

 

สวนที่ 6 ขอมูลสุนทรียศาสตร 
    6.1 ความเปนมาของสุนทรียศาสตร 
         “สุนทรียศาสตร” เปนศัพทคําใหม ที่บัญญัติขึ้นโดย โบมการเด็น (Alexander Gottieb 

Baumgarte, 2305: 255) ซึ่งกอนหนาที่เปนเวลา 2000 กวาป นักปราชญสมัยกรีก เชน เพลโต 
อริสโตเติล กลาวถึงแตเรื่องความงาม ความสะเทือนใจ ซึ่งเปนความรูสึกทางการรับรู (Sense 

Perception) ของมนุษย ปญหาที่พวกเขาโตเถียงกันไดแก ความงามคืออะไร คาของความงามนั้นเปน 
จริงมีอยูโดยตัวของมันเองหรือไม หรือวาคาของความงามเปนเพียงความขอความที่เราใชกับสิ่งที่เรา 
ชอบ ความงามกับสิ่งที่งามสัมพันธกันอยางไร มีมาตรการตายตัวอะไรหรือไมที่ทําใหเราตัดสินใจไดวา 
สิ่งนั้นงามหรือไมงาม 



76 
 

         โบมการเดน มีความสนใจในปญหาเรื่องของความงามนี้มาก เขาไดลงมือคนควา 
รวบรวมความรูเกี่ยวกับความงามที่กระจัดกระจายอยูมาไวในที่เดียวกัน เพื่อพัฒนาความรูเกี่ยวกับ 
ความงามใหมีเนื้อหาสาระที่เขมแข็งขึ้น แลวตั้งชื่อวิชาเกี่ยวกับความงามหรือความรูที่เกี่ยวกับ 
ความรูสึกทางการรับรูวา Aesthetics 

         โดยบัญญัติจากรากศัพทภาษากรีก Aisthetics หมายถึง ความรูสึกทางการรับรู หรือ 
การรับรูตามความรูสึก (Sense perception) สาหรับศัพทบัญญัติภาษาไทยก็คือ “สุนทรียศาสตร” 

(ทวีเกียรติ ไชยยงยศ, 2538: 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่41 บรรจุภัณฑเสื้อยืดสวยๆจาก Iglöo Creative 

ที่มา : BUNJUPUN.COM, เขาถึงเมื่อวันที ่20 กันยายน 2559 เขาถึงจาก 
http://www.bunjupun.com/category/บรรจุภัณฑกลองกระดาษ/  

  

    หลักสุนทรียศาสตรในดานการออกแบบ ไดเกิดจากการโตเถียง และคนหาขอจํากัดของ
ความงามจนนํามาสูนํามาสูคาํวา “สไตล” (Style) ไดถูกตีความไปในหลายทิศทาง และนําสไตลมาใช
อยางแพรหลายจึงเกิดขอสงสัยในการใชเกณฑอะไรในการตัดสินวามีสไตล หรือไมมีสไตล 
    6.2 สไตล (Style) 
         เมื่อพูดถึงสไตล (Style) หมายถึง คุณภาพหรือรูปแบบ วิธีการแสดงออกที่โดดเดน  
เมเยอร ชาปโร นักประวัติศาสตรศิลปะ ไดใหนิยามสไตลวาเปน “รูปแบบที่คงที่ (บางครั้งหมายถึงการ
แสดงออกและองคประกอบที่คงที่) ในงานศิลปะของบุคลนั้นๆ” 
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         แนวคิดเกี่ยวกับสไตลถูกนํามาใชในวิชาการสาขาตางๆ กัน อาทิ ประวัติศาสตรศิลปะ 
วรรณคด ีจนถึงวงการแฟชั่นและการออกแบบ 

         6.2.1 หนาที่ของสไตล 
        สไตลทําหนาที่สําคัญๆ ใหแกองคกรหลายประการดวยกัน สไตลทําใหเกิดความ
รับรูเกี่ยวกับตราสินคา ทําใหเกิดความสัมพันธระหวางภูมิปญญา และอารมณ สไตลสรางความ
แตกตางระหวางผลิตภัณฑ และบริการ คือสไตลชวยใหผูบริโภคสามารถแยกแยะประเภทของ
ผลิตภัณฑ และบริการเมื่อมีสวนเกี่ยวเนื่องกัน สไตลชวยปรับสวนผสมทางการตลาดระหวางตลาด
เปาหมายตางๆ สําหรับสังคมแลว สไตลสรางความงดงามใหกับสิ่งแวดลอม หนาที่ประการหนึ่งของ
การจัดการเอกลักษณผานสุนทรียศิลป คือ การสรางความสัมพันธระหวางองคกร และตราสินคาดวย
สไตลที่ชัดเจนแนนอน  
        6.2.2 องคประกอบของสไตล 
       สไตลประกอบดวยองคประกอบพื้นฐานตางๆ และสามารถนําองคประกอบตางๆมา
วิเคราะหได สี รูปราง ลายเสน และรูปแบบตางก็เปนองคประกอบสําคัญของสไตลที่เปดภาพทัศน 
การซื้อและการบริโภคเปนประสบการณดวยประสาทสัมผัสที่หลากหลาย ตัวอยางในรานคาปลีก
จะตองมีการจัดองคประกอบพื้นฐาน เชน เสียงหรือกลิ่น เปนตน ดนตรีประกอบระบบเสียง กลิ่นหอม
และรสชาติ วัสดุและพื้นผิว สิ่งที่อยูรอบขางทั้งหมดลวนมีอิทธิพลตอผูบริโภค ไมวาพวกเขาจะเขาไป
ในหางสรรพสินคา หรือรานจําหนายสินคา หรือบูติกเสื้อผา อยางไรก็ดี การตลาดสุนทรียศิลปสวน
ใหญยังคงหนีไมพนองคประกอบ และสไตลที่เปนภาพทัศนอยูดี 

    6.3 การมองเห็น : การรับรูทั้งปวงเริ่มตนที่ดวงตา 

         องคประกอบเบื้องตนของสไตลที่มีความโดดเดนมากที่สุดในสุนทรียศิลปการตลาด คือ
ภาพทัศน กฎของอลิสโตเติล คือ “การรับรูทั้งปวงเริ่มตนที่ดวงตา” นั้นเปนความเปนจริงแทขององค
และตราสินคา ผลการวิจัยดวนจิตวิทยาแสดงใหเห็นวา ผูคนสามารถจดจํารูปภาพไดอยางดีเยี่ยม โดย
เมื่อเปรียบเทียบกับคําพูดแลว รูปภาพนั้นมีความโดดเดน และสามารถจดจําไดเปนเวลานาน 

         เมื่อพิจารณาจากมูมมองการตลาดสุนทรียศิลปแลว องคประกอบภาพทัศนหลักๆจะ
ประกอบดวยรูปรางและสีสันโดยที่เราจะกลาวถึงเรื่องราวของตัวอักษรดวยอยางคราวๆ เนื่องจากวา
แบบตัวอักษรนั้นเปนองคประกอบสุนทรียศิลปที่ปรากฎในองคประกอบของเอกลักษณมากมาย เชน 
ชื่อตราสินสา บรรจุภัณฑ จุดขายสินคา การโฆษณา การสงเสริมการขาย โบรชัวรหรือแผนพับ หมวด
สินคา นามบัตรและเครื่องเขียน 

    6.4 สีมีความหมายตอลูกคาอยางไร 

         องคประกอบของสี นอกเหนือจากการสรางเอกลักษณ และการเชื่อมโยกกันแลว  
สีสามารถนํามาใชในการสรางประสบการณได ดวงตาของมนุษยสามารถแยกแยะเฉดสีออกไดถึง 
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10,000 สี มิติพื้นฐาน 3 มิติ คือ ความอิ่มตัว ความสวางและเนื้อสี และเนื้อสีถูกนํามาใชในการ
เชื่อมโยงประสบการณการรับรูเขากับคุณสมบัติทางกายภาพ ความอิ่มตัว หมายถึง ความบริสุทธของ
แถบสี หรือการแยกออกมาจากการเจือจางกับสีขาว ความสวางนั้นเกี่ยวกับความแรงกลาหรือระดับ
พลังงาน (คลายกันกับความดังหรือระดับคลื่นในเสียงเพลง) เนื้อสี หมายถึง คลื่นความถี่ของสีเฉพาะที่
เราพบเห็น (ตัวอยางเชน สีนําเงินเขมกับสีน้ําเงินอมเขียว) 

         บอยครั้งที่การผสมผสานของสีสามารถลนกลใหเกิดภาพลักษณที่เปนแบบเฉพาะ เชน 
การใชสีน้ําตาลไหมมากๆ ผสมผสานกับสีธรรมชาติ (Earth Tone) ของสนามบินฟนิกซ สรางสรรคให
เปนภาพของทะเลทราย การผสมผสานสีสามารถแสดงเหตุผลเฉพาะที่เดนชัดบางอยางเมื่อเชื่อโยงเขา
กับสีธงชาติ สีแดง ขาว น้ําเงิน มักนํามาใชรวมกันเพื่อสรางเอกลักษณอเมริกัน ในขณะที่สีแดง ขาว 
และเขียว สื่อเอกลักษณแบบอิตาเลียนและมักถูกนํามาใชเปนหีบหอสําหรับอาหารอิตาเลี่ยน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 42 องคประกอบส ี

ที่มา : woodtect, เขาถึงเมื่อวันที ่20 กันยายน 2559 เขาถึงจาก 
http://woodtect.com/en/printknowledge/view/2 
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ภาพที ่43 บรรจุภัณฑอาหารและเครื่องด่ืมเกๆจาก Götgatan Stories 

ที่มา : BUNJUPUN.COM, เขาถึงเมื่อวันที ่20 กันยายน 2559 เขาถึงจาก 
http://www.bunjupun.com/category/บรรจุภัณฑกลองกระดาษ/page/14/ 

 

    6.5 แบบตัวอักษร 
         แบบตัวอักษรนั้นอยูทุกที่ที่เรามองเห็น เชน บนวัสดุสิ่งพิมพ นามบัตรและเครื่องเขียน  
โฆษณา (ทั้งเปนแบบพิมพและแผนปาย) จุดขาย ถุง และหีบหอสินคา แบบตัวอักษรคือองคประกอบ
ศิลปที่ประกอบขึ้นจากพื้นฐานขององคประกอบสุนทรียศิลปอื่นๆ แบบตัวอักษรนั้นมีรูปราง สี (และ
วัสดุ) ที่จําตองไดรับการพิจารณาทั้งตางหาก และรวมกัน เนื่องจากรูปรางแบบตัวอักษรเกิดขึ้นบน
ความหลากหลายที่ไมสิ้นสุดและสามารถกอนใหเกิดภาพลักษณมากมาย 

    6.6 รสชาติและกลิ่น 

         รสชาติไดรับอิทธิพลจากกลิ่นคอนขางสูง กลิ่นคือความรูสึกที่มีพลังมากที่สุด กลิ่นซอน
ตัวอยูในสิ่งแวดลอมรอบตัวเรา รานคาที่ขายสินคามีกลิ่นโดยเฉพาะเพื่อสรางเอกลักษณในตัวสินคา 
กลิ่นมีความไดเรียบของความลึกลับ กลิ่นจะไมดึงความสนใจมีสูตนเอง เชนเดียวกับเสียงและตัว
ประกอบ แตกลิ่นมักจะใชเพิ่มพูนเอกลักษณใหดีขึ้นมากกวาที่จะสรางเอกลักษณ  (เบอรนด ชมิตต 
และอเล็กซ ไซมอนสัน, 2546: 1) 

     จากขอมูลสุนทรียศาสตรเปนปรัชญาสาขาหนึ่ง ที่วาดวยความงาม สิ่งที่งามทั้งในงานศิลปะ 
และในธรรมชาติ โดยศึกษาประสบการณ คุณคาความงาม และมาตรฐานในการวินิจฉัยวา อะไรงาม 
อะไรไมงาม ซึ่งมีความสําคัญตองานออกแบบ อีกทั้งยังมีสวนเกี่ยวของกับการตลาด เนื่องจาก
การตลาดรูปแบบใหมที่สรางความประทับใจ และความคุนเคยแกลูกคาไดถูกนํามาใช เพื่อเปนกลยุทธ
การตลาดในการสรางตราสินคา การสรางเอกลักษณ และการสรางภาพลักษณ 

http://www.bunjupun.com/category
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สวนที่ 7 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
   7.1 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการสื่อสารอัตลักษณ 
         งานวิจัยเรื่อง การออกแบบเลขนศิลปที่แสดงอัตลักษณจังหวัดสมุทรสาคร  โดย  
ธรรมธร ศรีสุรียไพศาล (2550) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบเลขนศิลปที่สามารถ
สะทอนอัตลักษณของจังหวัดสมุทรสาครใหสามารถสะทอนถึงอัตลักษณทาง ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ไดอยางชัดเจน ซึ่งจะชวยสงเสริมใหภาพลักษณของจังหวัดสมุทรสาครใหมีความเปนเอกภาพทั้งนี้
เพราะที่ผานมาอิทธิพลทางวัฒนธรรมพมาจากแรงงานตางดาวที่มีจํานวนมากถึงหนึ่งเทาตัวของ
ประชาชนทองถิ่น สงผลตอวัฒนธรรมเปนอยางมาก แนวทางการศึกษาหารูปแบบของเลขนศิลปเพื่อ
แสดงอัตลักษณของจังหวัด ที่ตองการแสดงถึงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันเปน เอกลักษณของทองถิ่น
ไดอยางเหมาะสม 

         ผลงานการวิจัยสามารถสรุปออกมาเปนผลงานการออกแบบไดดังนี้ตราสัญลักษณ  
ประจําจังหวัดสมุทรสาคร ตัวอยางตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตัวอยางสีประจําจังหวัด 
ตัวอยางเลขนศิลปพื้นฐานประจาจังหวัด ตัวอยางสื่อสิ่งพิมพและงานโฆษณาประชาสัมพันธ ตัวอยาง 
เลขนศิลปบนบรรจุภัณฑ ตัวอยางเลขนศิลปสิ่งแวดลอม 

  จากการศึกษางานวิจัยเรื่อง การออกแบบเลขนศิลปที่แสดงอัตลักษณจังหวัดสมุทรสาคร 
ผูวิจัยไดแนวทางดานการศึกษาอัตลักษณทางดานศิลปวัฒนธรรมประเพณี  และความเชื่อ เพื่อเปน
แนวทางศึกษาหาขอมูล 
         7.2 งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ 
     งานวิจัยเรื่อง ศึกษาแนวคิดการออกแบบบรรจุภัณฑขนมของญี่ปุน โดย  
ณัฏฐิกา สิงคะสะ (2554) การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาแนวคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ
รูปแบบการพับรวมทั้งเลขนศิลปบนบรรจุภัณฑ เพื่อเปนแนวทางในการออกแบบบรรจุภัณฑขนม
หวานของไทยในสไตลญี่ปุน โดยวิเคราะหบรรจุภัณฑชั้นแรกที่ติดกับตัวขนมจํานวน 50 ชิ้น โดยแบง
ประเภทจาก ทฤษฎีการทําขนมหวานโบราณของชาวญี่ปุน ที่สืบทอดกันมายาวนาน และนําผลสรุปที่
ไดไป ตรวจสอบความถูกตองกับผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบกราฟก และบรรจุภัณฑผูเชี่ยวชาญ
ดานคหกรรมศาสตรรวม 7 ทาน และปรับปรุงแกไขเพื่อนําแนวทางการออกแบบไปศึกษาความพึง
พอใจกับผูประกอบการรวมทั้งผูบริโภคจํานวน 80 ทาน ผลการวิเคราะหพบวา แนวทางการออกแบบ
ดังกลาวมีความสอดคลองตรงกับวตัถุประสงคขางตนที่กลาวมา 
      จากผลสรุปที่ไดจากการวิเคราะหบรรจุภัณฑชั้นแรกนี้สามารถสรางแนวทางใหมเพื่อ 
ใชเปนขอมูลใหกับกลุมผูประกอบการ และนักออกแบบสามารถนามาใชกับการออกแบบขนม หวาน
ของไทยได แตสิ่งสําคัญจะตองมีการคงไวซึ่งเอกลักษณของความเปนไทยหรือคงไวซึ่งกลิ่นอายของ
ความเปนไทยใหคงอยูรวมอยูดวย 
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      จากการศึกษางานวิจัยเรื่อง ศึกษาแนวคิดการออกแบบบรรจุภัณฑขนมของญี่ปุน 

ผูวิจัยไดแนวทางในการวิเคราะหขอมูลของบรรจุภัณฑ และขอมูลดานการออกแบบกราฟกบนบรรจุ
ภัณฑ เพื่อนํามาปรับใช และพัฒนาใหมรีูปแบบที่เปนสากลมากขึ้น 
         จากการศึกษาขอมูลภาคเอกสารดังที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยมุงเนนศึกษา และสรางแนว
ทางการออกแบบอัตลักษณสินคาพ้ืนบานใหเหมาะสมในการสื่อสาร และสามารถสะทอนถึงอัตลักษณ 
ของจังหวัดพิษณุโลกใหเปนรูปธรรม  พรอมยกระดับสินคาทองถิ่นสูสินคาของที่ระลึก 
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บทที ่3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบสรางสรรคเพื่อการออกแบบ เปนการรวบรวมขอมูลกอน
นํามาสรางสรรค โดยมมีเนื้อหาในการศึกษาดังนี้ 
 1. การศึกษาภาคเอกสาร 
 2. การวิเคราะหขอมูลภาคเอกสาร 
 3. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 5. การวิเคราะหขอมูลภาคสนาม 
 6. การออกแบบ 
 7. การประเมินผลงานออกแบบ 
 8. การวิเคราะหขอมูล 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที ่1 แผนภูมิสรุปขั้นตอนการทําวิจัย 
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 1. การศึกษาภาคเอกสาร 
     1.1 เพื่อศึกษาขอมูลทั่วไปของจังหวัดพิษณุโลก 
     1.2 เพื่อศึกษาขอมูลทั่วไปสินคาของที่ระลึกในจังหวัดพิษณุโลก 
     1.3 เพื่อศึกษาขอมูลแนวคดิเศรษฐกิจสรางสรรค 
     1.4 เพื่อศึกษาขอมูลการออกแบบอัตลักษณ และการสือ่ความหมายผานบรรจุภัณฑ 

แผนภูมิที ่2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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 กรอบแนวคิดในการวิจัย (Research Conceptual Framework) 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย (Research Conceptual 
Framework) เพื่อประสิทธิภาพในการแขงขันภายใตแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค 
 2. การวิเคราะหขอมูลภาคเอกสาร 
     การวิเคราะหเชิงสรางสรรคและออกแบบ โดยนําเอาขอมูล ไดแก ประวัติความเปนมา ภูมิ
ปญญาชาวบาน เศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม วิถีการดําเนินชีวิต และ
สิ่งแวดลอม มาประมวลหารูปแบบ และเทคนิควิธีการในการออกแบบอัตลักษณของจังหวัดพิษณุโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที ่3 แผนภูมิแสดงการวิเคราะหขอมูลภาคเอกสาร 



85 
 

 การคนควาขอมูล 
 สวนที ่1 คนควาและศึกษา ขอมูล ประวัติความเปนมา ภูมิปญญาชาวบาน เศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม วิถีการดําเนินชีวิต และสิง่แวดลอม ที่สําคัญภายในจังหวัด
พิษณุโลกอยางครบถวน 
 สวนที ่2 การศึกษาวัฒนธรรมในทองถิ่น และเอกลักษณทางดานวัฒนธรรมของจังหวัด
พิษณุโลก เพื่อนํามาปรับใช และเปนขอมูลที่สําคัญในการออกแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที ่4 แผนภูมิแสดงขอมูลสินคาของทีร่ะลึก 
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 สวนที ่3 การศึกษาดานความเปนมาของสินคาของที่ระลึก เพราะของที่ระลึกมีอิทธิพลตอ
ความรูสึกของมนุษย สงผานความรูสึกดีๆ ใหแกกันในปจจบุันสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป สิ่งของที่
ระลึก สิ่งของที่มนุษยทําขึ้นเพือ่ให หรือแจกจายเปนของที่ระลึกไดกลายมาเปนการผลิตสินคาที่ระลึก
เพื่อการจําหนาย ใหมีการพฒันารูปแบบและคุณภาพของสินคาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อใหสอดคลองกับ
ความตองการของผูบริโภค 
 สวนที ่4 การศึกษาขอมูลดานสินคาพ้ืนบานที่เกี่ยวของกับแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค 
มุงหวังประโยชน และโอกาสในการพัฒนาสินคา ทั้งการพัฒนาชองทางการจัดจําหนาย ตลอดจนการ
สรางมูลคาเพ่ิมเพื่อตอบสนองความตองการกับผูบริโภค 
 3. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
     3.1 ประชากร 
     ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุมนักทองเที่ยวที่มีลักษณะการบริโภคที่ไมไดใชเวลา
ในการวางแผน หรือมีความตัง่ใจซื้อไวลวงหนา สามารถตัดสินใจซื้อไดทนัที 
     3.2 ตัวอยาง 
     ตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมประชากรตัวอยาง ดังกลาวโดย
ใชตารางของ Yamane (1967) ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 และคาความคลาดเคลื่อนที่ระดับรอย
ละ ±5 ซึ่งตัวอยางที่ไดน้ัน ผูวิจัยเลือกวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง และดําเนินการเลือกตัวอยาง 
ดังนี้ 
     3.2.1. กําหนดคุณสมบัติและจํานวนของกลุมประชากรที่ใชในการศึกษา ซึ่งไดแก กลุม
นักทองเที่ยวที่มีอายุระหวาง 20-56 ปขึ้นไป 
     3.2.2. กําหนดขนาดตัวอยางโดยแบงเปน 2 กลุม 
             3.2.2.1ตัวอยางที่อาศัยอยูในจังหวัดพิษณุโลกจํานวน 55 คน 
             3.2.2.2ตัวอยางที่ไมไดอาศัยอยูในจังหวัดพิษณุโลกจํานวน 55 คน 

4. เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
     ผูวิจัยใชแบบสอบถามความคิดเห็นและแบบประเมินเปนเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล
จากกลุมตัวอยางดังนี้ 

    4.1 แบบสอบถาม ความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลภายในจังหวัดพิษณุโลก 
    4.2 แบบสอบถามนักทองเที่ยวที่มีอายุระหวาง 20-56 ปขึ้นไป 
    4.3 แบบประเมินผลงานการออกแบบจากผูเช่ียวชาญดานการออกแบบ 
    4.4 แบบประเมินผลงานการออกแบบจากกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของกับจังหวัดพิษณุโลก 
    4.5 บันทึกขอวิจารณ และเสนอแนะจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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 5. วิธีวิเคราะหขอมูลภาคสนาม 
              5.1 วิเคราะหขอมูลภาคสนาม 
     เปนการประมวล และรวบรวมขอมูลจากขอที่ 2 มาสรางเครื่องมือในการเก็บขอมูล คือ
แบบสอบถาม โดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกจากกลุมตัวอยาง คือ ผูที่อาศัยอยูในจังหวัดพิษณุโลก 
จํานวน 55 คน เพื่อใหไดขอมูลอัตลักษณในจังหวัดพิษณุโลกที่จําเปนจากความคิดเห็นและเปน
แนวทางในการออกแบบใหเหมาะสมมากที่สุด โดยเลือกสัมภาษณเนนหนักในประเด็นที่เกี่ยวของ
กับอัตลักษณกลวยตากเปนหลัก เนื่องจากขอจํากัดของเวลาและงบประมาณ การเลือกกรณีศึกษาจึงมี
ลักษณะที่เฉพาะเจาะจงมากกวาเปนการสุมตัวอยางจากประชากรทั้งหมดอยางเปนระบบ  โดยมีการ
สํารวจประวัติ และสถานะโดยสังเขปวามีประเด็นสอดคลองกับวัตถุประสงคของการศึกษาหรือไม  
ดวยเหตุที่กลาวมาขางตนนี้ จึงเปนไปไดวา การศึกษาครั้งนี้อาจไมไดครอบคลุมทุกประเด็นที่เกี่ยวของ
กับอัตลักษณในจังหวัดพิษณุโลกอยางครบถวน แตผูศึกษาเห็นวาขอเท็จจริงของการออกแบบอัต
ลักษณจากมรดกวัฒนธรรมในจังหวัดพิษณุโลกในครั้งนี้สามารถเปนจุดเริ่มตนของการนําไปสูการเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันของธุรกิจสินคาของที่ระลึก และยกระดับใหเปนสินคาในระดับนานาชาติ
ตามแนวเศรษฐกิจสรางสรรคในอนาคตได 
            5.2 วิเคราะหเชิงคุณภาพของผลงานออกแบบ 
                 5.2.1 วิเคราะหประมวลผลดานประสิทธิภาพกราฟกบนบรรจุภัณฑ และอัตลักษณ
จังหวัดพิษณุโลก และผลงานออกแบบ จากกลุมเปาหมาย 100 คน และผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ 
2 คนคือ 
                          5.2.1.1 ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบบรรจุภัณฑ เจนยุทธ ศรีหริัญ อาจารย
ประจําภาควิชาออกแบบบรรจุภัณฑและผลติภัณฑ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
                 5.2.1.2 ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบเลขนศลิป ณัฐพล กิตชนะ Senior 
Graphic Designer, Powerplus Marketing Service       
                  5.2.3 วิเคราะหประมวลผลดานประสิทธิภาพกราฟกบนบรรจุภัณฑ และอัตลักษณ
จังหวัดพิษณุโลก และผลงานออกแบบ จาก บันทึกขอวิจารณผลงานออกแบบ และขอเสนอแนะจาก
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 2 คน 
 6. การออกแบบ 
     นําผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลขอที ่3 นํามาศึกษาและออกแบบตามขั้นตอน และ 
กระบวนการตางๆ ตามที่ไดศึกษามาโดยพัฒนาความคิด และทําการออกแบบโดยผานกระบวนการ 
ทางคอมพิวเตอรดวยโปรแกรมตางๆ เนื้อหาขอสรุปในการออกแบบ และตรวจสอบหาแนวทางที่เลือก 
เพื่อสรุปผลงานเปนผลงานออกแบบอัตลักษณสินคาพื้นบานจากมรดกวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก ได
ดังนี้ 
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     6.1. สีที่ใชในการออกแบบ 

ภาพที ่44 ภาพแสดงการคัดเลือกสีเพ่ือแสดงอัตลักษณจังหวัดพิษณุโลก (คําขวัญประจําจังหวัด) 
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ภาพที ่45 ภาพแสดงการคัดเลือกสีเพ่ือแสดงอัตลักษณจังหวัดพิษณุโลก (สัญลักษณประจําจังหวัด) 
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ภาพที ่46 ภาพแสดงสรุปสีจงัหวัดพิษณุโลก 
 
  แนวคิดที่มาของสี ผูวิจัยไดทําการลงพื้นที่เพื่อศึกษารวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับ
จังหวัดพิษณุโลก จึงไดทําการคัดเลือกสีที่ไดมาจากคําขวัญประจําจังหวัด และสัญลักษณประจํา
จังหวัด จากนั้นจะไดกลุมโทนสีของคําขวัญประจําจังหวัด และกลุมโทนสีของสัญลักษณประจําจังหวัด  
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เมื่อทําการคัดเลือกกลุมโทนสีดังกลาว จึงไดสีที่มีลักษณะโดดเดน สีเหลืองนวล หมายถึง เปนสีของ
ความสุข ความเบิกบาน ความมีชีวิตชีวา สีน้ําตาล หมายถึง สีของแผนดิน สีน้ําตาลใหความรูสึกมั่นคง 
สีเขียว หมายถึงสื่อถึงธรรมชาติ สิ่งที่มาจากธรรมชาติ และกลุมโทนสีรองเพื่อใชประกอบในงาน
ออกแบบ 

6.2. แบบรางตราสัญลักษณ 
      นําผลจากการวิเคราะหขอมูลภาคเอกสาร และภาคสนามที่เกี่ยวของกับจังหวัด

พิษณุโลก เพื่อนําไปสูการออกแบบตามขั้นตอน ดั่งนี้ 
      แนวความคิดการออกแบบตราสัญลักษณ (Logo) 
      1. เพื่อสามารถสื่อสารถงึจังหวัดพิษณุโลกไดอยางชัดเจน 
      2. ตราสัญลักษณสามารถประยุกตใชกับสินคาพื้นบานไดอยางเหมาะสม 

ภาพที ่47 แบบรางที่ 1 ตราสัญลักษณสําหรับของที่ระลึกจังหวัดพิษณุโลก 
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      ในแบบรางที่1 (ภาพที่ 47) ไดรับขอวิจารณจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธวา ดวยชื่อ
ของตราสัญลักษณไมสามารถนํามาใชเปนโลโกได เนื่องจากเปนชื่อโดยตรงของจังหวัดพิษณุโลก และ
รูปแบบของชะลอมยังไมสามารถสื่อถึงจังหวัดพิษณุโลกได ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดความคิดนําภาษาพูด 
(ภาษาปาก) ของคนภายในจังหวัดมาเปนองคประกอบในการออกแบบ ซึ่งคําวา “พิดโลก” ในการ
พัฒนาแบบรางที่ 2 (ภาพที4่8) 

ภาพที ่48 แบบรางที่ 2 ตราสัญลักษณสําหรับของที่ระลึกจังหวัดพิษณุโลก 

ภาพที ่49 แบบรางที่ 3 ตราสัญลักษณสําหรับของที่ระลึกจังหวัดพิษณุโลก (รูปแบบทีส่มบูรณ) 
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ภาพที ่50 แบบรางแสดงระบบกริด (Grid) ในการออกแบบตราสัญลักษณ 
 
  แนวความคิดในการออกแบบ คือการนํานําภาษาพูด (ภาษาปาก) ของคนภายใน
จังหวัดมาเปนองคประกอบในการออกแบบ ซึ่งคําวา “พิดโลก” คือ คําพูดติดปากของประชาชนใน
จังหวัดพิษณุโลก จากชื่อสะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมไดชัดเจนที่สุด ผูวิจัยจึงไดลดทอนรายละเอียด
ตางๆ และการวางตัวอักษรคําวา “พิดโลก” ใหสอดคลองกับลักษณะของชื่อเมืองเดิม “สองแคว” ให
ดูมีเอกลักษณและมีความรวมสมัยมากที่สุด 
  ผูวิจัยไดพัฒนารูปแบบตราสัญลักษณโดยยังคงใชรูปแบบเดิม  แตลดทอน
รายละเอียดใหสมบูรณมากยิ่งขึ้น ผูวิจัยไดจัดเรียงแบบอักษร(Font) ใหมีลักษณะที่อานงาย และดวย
ลายเสนและรูปทรงที่สื่อสารถึงภูมิปญญาของบรรพบุรุษที่แสดงถึงความออนชอยผสมกับความ
แข็งแรง (ภาพที ่51) 
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ภาพที ่51 หลักการใชตราสัญลักษณ 

ภาพที ่52 การวางตราสัญลักษณในพื้นสีตางๆ 
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ภาพที ่53 ตัวอักษรที่ใชในงานออกแบบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่54 ภาพแสดงวิธีการใชงานบนสื่อสิ่งพิมพทั่วไป (ชุดจดหมาย) 
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ภาพที ่55 ภาพแสดงวิธีการใชงานบนสื่อสิ่งพิมพทั่วไป 
 
6.3. การออกแบบกราฟก (Graphic) 
           5.3.1 ภาพสเก็ตแบบ Clip Art 
         การออกแบบ Clip Art ผูวิจัยไดเก็บขอมูลแบบสอบถามจากกลุมเปาหมาย
ทั้งหมด 110 คน โดยแบงเปนกลุมเปาหมายที่อาศัยอยูในจังหวัดพิษณุโลกจํานวน 55 คน และ
กลุมเปาหมายที่ไมไดอาศัยอยูในจังหวัดพิษณุโลกจํานวน 55 คน เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับอัตลักษณ
ของจังหวัดพิษณุโลกที่ตรงกันมากที่สุด และขอมูลจากเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับขอมูล เพื่อใหไดมา
ซึ่งลวดลายที่มีความเชื่อมโยง และเขาใจงาย อีกทั้งยังสามารถรับรูไดถึงสถานที่ตางๆ ที่สําคัญใน
จังหวัดพิษณุโลก 
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ภาพที ่56 ภาพสเก็ตแบบ Clip Art 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่57 Pattern for graphic Design 1 
 
  แบบรางที่ 1 ผูวิจัยไดนําภาพ Clip Art มาจัดรูปแบบ Pattern ในรูปแบบตางๆ โดย
ที่มีลักษณะที่แตกตางกัน ทั้งขนาด และการจัดวาง 
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ภาพที ่58 Pattern for Graphic Design 2 
 
  จาก Pattern ทั้ง 6 รูปแบบนี ้ไดมีการคัดเลือกรูแบบที่เหมาะสมที่สุดในการนําไปใช
งานและพัฒนาตอในการสรางงานออกแบบตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่59 Pattern for Graphic Design 3 
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ภาพที ่60 Pattern for Graphic Design 4 

ภาพที ่61 Pattern for Graphic Design 5 
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  ผูวิจัยไดมีการพัฒนารูปแบบ Pattern มาเปนระยะ โดยการเรียงลําดับความสําคัญ
ของ Clip Art ในภาพ เพื่อกําหนดจุดสนใจของผูที่พบเห็น 
           6.3.1 แบบราง Graphic Design 
         ผูวิจัยไดรับการพัฒนาแบบรางกราฟกที่สามารถสื่อสารเอกลักษณภายใน
จังหวัดพิษณุโลกไดอยางชัดเจน เขาถึงไดงาย และสามารถเดินทางเลาเรื่อง หรือบอกเลาเรื่องราวของ
แหลงที่มาได โดยการสรางลวดลายกราฟกบนสินคาของที่ระลึกในจังหวัดพิษณุโลก 

ภาพที ่62 แบบราง Graphic Design 1 
 
  จากแบบราง Graphic Design 1 มีขอวิจารณและเสนอแนะจากอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธวา ยังพบขอบกพรองจากลายเสนที่ยังหนาเกินไป และการซอนของภาพยังขาดความ
ชัดเจน ผูวิจัยจึงไดทําการพัฒนาตอในแบบรางที ่2 
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ภาพที ่63 แบบราง Graphic Design 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่64 แบบราง Graphic Design 3 (แบบรางที่สมบูรณ) 
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ภาพที ่65 แบบราง Graphic Design 4 (แบบรางที่สมบูรณ) 
 
6.4. สินคาของที่ระลึก 
  ของที่ระลึกอาจนับเปนวัตถุแหงความยินดี ที่ผูให ใหดวยความรัก เคารพ ศรัทธา 
และความคิดถึงตอผูรับ ของที่ระลึกมีอิทธิพลตอความรูสึกของมนุษย  สงผานความรูสึกดีๆ ใหแกกัน
ในปจจุบันสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป สิ่งของที่ระลึก สิ่งของที่มนุษยทําขึ้นเพื่อให หรือแจกจายเปน
ของที่ระลึกไดกลายมาเปนการผลิตสินคาที่ระลึกเพื่อการจําหนาย  มีการพัฒนารูปแบบและคุณภาพ
ของสินคาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค 
  พฤติกรรมผูบริโภคที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญนิยมประเภทสินคาสะดวกซื้อ 
(Convenience Goods) เนื่องจากเปนสินคาที่มีลักษณะที่ผูบริโภคไมไดใชเวลาการวางแผน  หรือมี
ความต้ังใจซื้อไวลวงหนา ผูบริโภคมีความรูในตัวสินคาเปนอยางด ีสามารถตัดสินใจซื้อไดทันที 
  ผูวิจัยไดออกแบบบรรจุภัณฑกลวยตาก เพื่อนําไปสูสินคาของที่ระลึกประเภทอาหาร
ของจังหวัดพิษณุโลก แนวคิดในการออกแบบคือการสงตอเรื่องราวผานบรรจุภัณฑที่เหมาะสมใน
ทองถิ่น และสามารถสื่อสารสินคาใหมีบทบาทในวิถีชีวิตผูบริโภคปจจุบันมากยิ่งขึ้นโดยยังคงความเปน
เอกลักษณไทยเชน การใชลวดลาย Clip Art ที่แสดงถึงเอกลักษณของจังหวัดพิษณุโลก ใชสีที่ไดมา
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จากการคนหาสี เลือกใชสีในโทนเดียวกันใหเหมาะสม เลือกใชตัวหนังสือที่อานงาย มีความโดดเดน
นาสนใจ เปนตน ผูวิจัยจึงไดทําการออกแบบบรรจุภัณฑดังนี ้
  การออกแบบบรรจุภัณฑกลวยตาก ครั้งที ่1 

ภาพที ่66 แบบคลี่บรรจุภัณฑกลวยตากรสดัง้เดิม แบบรางที่ 1 

ภาพที ่67 แบบคลี่บรรจุภัณฑกลวยตากรสช็อคโกแลต แบบรางที่ 2 
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ภาพที ่68 แบบคลี่บรรจุภัณฑกลวยตากรสชาเขียว แบบรางที่ 3 

 
ภาพที ่69 แบบคลี่บรรจุภัณฑกลวยตากรสสตอเบอรี่ แบบรางที่ 4 
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ภาพที ่70 แบบคลี่บรรจุภัณฑกลวยตากรสดั่งเดิมแบบถุงบรรจุครึ่งกิโล และ 1 กิโล แบบรางที่ 5 

ภาพที ่71 แบบคลี่บรรจุภัณฑกลวยตากรสช็อคโกแลตแบบถุงบรรจุครึ่งกิโล และ 1 กิโล แบบรางที่ 6 
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ภาพที ่72 แบบคลี่บรรจุภัณฑกลวยตากรสสตอเบอรี่แบบถุงบรรจุครึ่งกิโล และ 1 กิโลแบบรางที่ 7 

ภาพที ่73 แบบคลี่บรรจุภัณฑกลวยตากรสชาเขียวแบบถุงบรรจุครึ่งกิโล และ 1 กิโล แบบรางที่ 8 
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ภาพที ่74 แบบคลี่บรรจุภัณฑกลวยตากแบบแยกช้ิน แบบรางที่ 9 
 
  มีขอวิจารณและเสนอแนะจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธวา ในบรรจุภัณฑกลวย
ตาก ครั้งที่ 1 พบขอบกพรองทางดานงานออกแบบคือ ขาดความชัดเจนทางดานการสื่อสารความรูสึก
คลอยตาม และขาดความนาสนใจ รูปแบบยังมีความรูสึกเปนเสนแข็งทื่อ ผูวิจัยจึงไดทําการพัฒนา
รูปแบบบรรจุภัณฑกลวยตาก ครั้งที่ 2 ตอไป โดยใชลวดลาย Clip Art ที่แสดงถึงเอกลักษณของ
จังหวัดพิษณุโลกที่ไดมาจากแบบสอบถามเชิงลึก  
 
  การออกแบบบรรจุภัณฑกลวยตาก ครั้งที ่2 (แบบสมบูรณ) 
  การใชลวดลาย Clip Art ที่แสดงถึงเอกลักษณของจังหวัดพิษณุโลก ใชสีที่ไดมาจาก
การคนหาสี เลือกใชสีในโทนเดียวกันใหเหมาะสม เลือกใชตัวหนังสือที่อานงาย มีความโดดเดน
นาสนใจ เปนตน ผูวิจัยจึงไดทําการออกแบบบรรจุภัณฑดังนี ้
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ภาพที ่75 แบบกลองบรรจุภัณฑกลวยตากรสดั้งเดิม แบบที ่1 (แบบสมบูรณ) 
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ภาพที ่76 แบบกลองบรรจุภัณฑกลวยตากรสช็อคโกแลต แบบที ่2 (แบบสมบูรณ) 
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ภาพที ่77 แบบกลองบรรจุภัณฑกลวยตากรสสตอเบอรี่ แบบที ่3 (แบบสมบูรณ) 
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ภาพที ่78 แบบกลองบรรจุภัณฑกลวยตากรสชาเขียว แบบที ่4 (แบบสมบูรณ) 
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ภาพที ่79 ถุงบรรจุกลวยแบบซองแยกช้ิน แบบที ่5 (แบบสมบูรณ) 
 

ภาพที ่80 ภาพการนํากราฟกบนบรรจุภัณฑมาเรียงตอกันเพื่อใหเกิดลายแพทเทิรน 
 
  จากการแกไข แบบรางบรรจุภัณฑมีการพัฒนาการที่ดีขึ้น สามารถสื่อสารใหกับ
ผูบริโภคไดชัดเจนขึ้น และสามารถสรางลูกเลนโดย การนําลายกราฟกบนบรรจุภัณฑกลวยตากมา
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เรียงตอกันเพื่อใหเกิดเปนลวดลายแพทเทิรน และอีกนัยหนึ่งก็สามารถใชจัดแสดงสินคา(Display) ได 
โดยที่มีเอกลักษณของจังหวัดพิษณุโลกไดชัดเจน 
  การออกแบบสินคาของที่ระลึกประเภทสินคาที่เปนเอกลกัษณของทองถิ่น 
  เมื่อมีผูกลาวถึงของที่ระลึกประเภทนี้แลวทุกคนตองรูจักแหลงที่มาของสิ่งนั้นได ซึ่ง
ถือวาเปนเอกลักษณที่เกิดมาจากประวัติความเปนมาของทองถิ่นนั้นๆ  ผูวิจัยจึงไดทําการออกแบบ
สินคาของที่ระลึกตางๆ เพื่อใหผูบริโภคมีโอกาสเลือกสินคาไดหลากหลาย ดังนี ้

ภาพที ่81 ภาพกระเปาสองแคว 
 
  แนวคิดในการออกแบบ “กระเปาสองแคว” จากช่ือจึงไดทําการออกแบบกระเปาให
มีประโยชนใชสอย (Function) ในการสะพายกระเปา 2 รูปแบบ อีกทั้งลายที่ใชก็ไดมาจาก Pattern 
for Graphic Design ที่สามารถบงบอกไดถึงจังหวัดพิษณุโลกไดอยางชัดเจน 
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ภาพที ่82 แบบคลี่บรรจุภัณฑผาทอลายดอกปบ จังหวัดพิษณุโลก 

ภาพที ่83 บรรจุภัณฑผาทอลายดอกปบ จังหวัดพิษณุโลก 
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ภาพที ่84 แบบราง Graphic Design บนเสื้อยืด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่85  Graphic Design บนเสื้อยืด 
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  จากการพัฒนาลายกราฟกในแบบรางที่สมบูรณ จึงมีแนวคิดลวดลายมาสกรีนลงบน
เสื้อเพ่ือเพ่ิมมูลคาใหเปนสินคาของที่ระลึกประเภทสิ่งของเครื่องใชทั่วไปที่สามารถหาซื้อไดงาย 
สะดวกในการเลือกซื้อ มีความดึงดูดใจ และราคาไมแพง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่86 ตนแบบ Postcard 1 

ภาพที ่87 ตนแบบ Postcard 2 
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ภาพที ่88 ตนแบบ Postcard 3 

ภาพที ่89 ตนแบบ Postcard 4 
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ภาพที ่90 ตนแบบ Postcard 5 

ภาพที ่91 แบบบรรจุภัณฑ Postcard 
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ภาพที ่92 แบบสมุดบันทึก 

ภาพที ่93 แบบคลี่ชั้นวางสินคา 
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ภาพที ่94 ชั้นวางสินคา 
 
            7. การประเมินผลงานออกแบบ 
      ประเมินผลงานออกแบบโดยการนําเสนอผลงานตอผูเชี่ยวชาญ และกลุมตัวอยาง 
ตลอดจนอาจารยที่ปรึกษาและกรรมการตรวจวิทยานิพนธิ์ ประเมินคุณภาพของผลงานเพื่ออภิปราย 
วิเคราะห และหาขอบกพรองตางๆ โดยผานกระบวนการใชแบบสอบถาม  ซึ่งมีเกณฑในการ
ประเมินผลงานออกแบบ ดังนี ้คือ การสื่อสาร การออกแบบ ความสวยงามและการใชงาน 
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           8. การวิเคราะหขอมูล  
     เครื่องมือสถิติที่ใชภายหลังจากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามเปนที่เรียบรอยแลว ผูวิจัย
จะทําการตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม เพื่อนําผลที่ไดรับทําการวิเคราะห โดยการ 
วิเคราะหผลจะเลือกใชเครื่องมือสถิติในรูปของ 
     1. คาอัตราสวนรอยละ % 
        อัตราสวนรอยละ = จํานวนที่ตอบX100 
      จํานวนทั้งหมด 
ทั้งนี้เกณฑการกําหนดคะแนนถูกแบงเปน 5 ระดับดังนี้ 
 
        ระดับความสําคัญ      คะแนน 
 ระดับความสําคัญมากทีสุ่ด      5  
 ระดับความสําคัญมาก       4  
 ระดับความสําคัญปานกลาง      3  
 ระดับความสําคัญนอย       2  
 ระดับความสําคัญนอยที่สุด      1 
 การกําหนดเกณฑเฉลี่ยในการอภิปรายผลคํานวณ โดยใชสูตรการคํานวณความกวางของ
อันตรภาคชั้น ดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ, 2545: 129) 
สูตรความกวางของอันตรภาคชั้น = พิสัย 
           จํานวนชั้น 
 
           = คะแนนสูงสุด-คะแนนตาสุด  
     จํานวนชั้น 
        ระดับความสําคัญ       คะแนน 
 ระดับความสําคัญมากทีสุ่ด     4.21 - 5.00 
 ระดับความสําคัญมาก      3.41 - 4.20 
 ระดับความสําคัญปานกลาง     2.61 - 3.40 
 ระดับความสําคัญนอย      1.81 - 2.60 
 ระดับความสําคัญนอยที่สุด     1.00 - 1.80 
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 ในการวิจัยเรื่อง การออกแบบอัตลักษณสินคาพื้นบานจากมรดกวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก 
ไดทําการศึกษาถึงประวัติความเปนมา ภูมิปญญาชาวบาน สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม 
วิถีการดําเนินชีวิต และสิ่งแวดลอม โดยการเก็บขอมูลและการสัมภาษณเชิงลึกจากกลุมตัวอยางที่
อาศัยอยูในจังหวัดพิษณุโลก จากนั้นจึงนําผลการสัมภาษมาสรุปเพื่อหาแนวทางการออกแบบ และ
หลังจากการออกแบบแลวนําผลงานการออกแบบไปประเมินกับกลุมผูทรงคุณวุติที่เกี่ยวของกับสินคา
พื้นบานจังหวัดพิษณุโลก และผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ อันมีเนื้อหาการศึกษาโดย แบงเปน 3 
สวน ดังนี ้
 สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูล (กอนการออกแบบ) 
   สรุปความคิดเห็นจากกลุมตัวอยางที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึก เพื่อเปนแนวทางใน
การออกแบบที่แสดงถึงอัตลักษณจังหวัดพิษณุโลก 
 สวนที่ 2 การประเมินผลงานออกแบบ 
   ประเมินผลการออกแบบอัตลักษณสินคาพื้นบานจากมรดกวัฒนธรรม จังหวัด
พิษณุโลก 
 สวนที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
   การประเมินผลงานออกแบบอัตลักษณสินคาพื้นบานจากรากฐานศิลปวัฒนธรรม 
จังหวัดพิษณุโลก จากกลุมผูทรงคุณวตุิที่เกี่ยวของและผูเช่ียวชาญ และกลุมเปาหมายจํานวน 100 คน 
 สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูล (กอนการออกแบบ) 
     สรุปความคิดเห็นจากกลุมตัวอยางโดยการสัมภาษณเชิงลึก เพื่อหาอัตลักษณของจังหวัด
พิษณุโลกตั่งแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดยจําแนกกลุมตัวอยางที่มีอายุระหวาง 20 - 56 ปขึ้นไป จํานวน 
55 คน สรุปขอมูลจากการตอบแบบสอบถามไดดังนี้ 
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ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามเฉพาะในจังหวัดพิษณุโลกจํานวน 55 คน  

 

ขอมูล จํานวน รอยละ 

1. เพศ 
    ชาย 
    หญิง 

 

23 

32 

 

41.8 

58.2 

2. อายุ 
    15-25 ป 
    26-35 ป 
    36-45 ป 
    46-55 ป 
    56 ปขึ้นไป 

 

28 

21 
5 

- 
1 

 

50.9 

38.2 

9.1 

- 
1.8 

3. สถานภาพ 
    โสด 
    สมรส / อยูดวยกัน 
    หมาย / หยาราง 
    แยกกันอยู 

 

48 

5 

1 

1 

 

87.3 

9.1 

1.8 

1.8 

4. ระดับการศึกษา 
    ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย 
    มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
    อนุปริญญา (ปวส.) หรือเทียบเทา 
    ปริญญาตรี 
    สูงกวาปริญญาตรี 

 

- 
2 

1 

47 

5 

 

- 
3.6 

1.8 

85.5 

9.1 

5. รายได 
    ต่ํากวา 5,000 บาท 
    5,001 – 15,000 บาท 
    15,001 – 25,000 บาท 
    25,001 – 35,000 บาท 
    35,000 บาทข้ึนไป 

 

14 

9 

16 

8 

8 

 

25.5 

16.4 

29.1 

14.5 

14.5 
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ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามเฉพาะในจังหวัดพิษณุโลกจํานวน 55 คน (ตอ) 

 จากขอมูลแบบสอบถามสามารถวิเคราะหลักษณะประชากรที่อาศัยอยูในจังหวัดพิษณุโลก 
55 คน แบงเปนชาย 41.8% และหญิง 58.2% อยูในชวงอายุระหวาง 15-56 ปขึ้นไป โดยการ
วิเคราะหแบงเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2 การรับรูและความเขาใจอัตลักษณจังหวัดพิษณุโลกเฉพาะในจังหวัดพิษณุโลก      
    จํานวน 55 คน 

ขอมูล จํานวน รอยละ 

6. อาชีพ 
    นักเรียน/นักศึกษา 
    ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
    ธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ 
    พนักงานบริษัทเอกชน 
    พอบาน / แมบาน 
    อ่ืนๆ 

 

21 

5 

9 

19 

- 
2 

 

38.2 

9.1 

16.4 

34.5 

- 
3.6 

ขอมูล จํานวน รอยละ 

1. อัตลักษณทางธรรมชาติของทองถิ่น 
    แมน้ํานาน 
    ตนปบ 
    ไกชน 
    หมาบางแกว 

 
39 
5 
9 
10 

 

70.9 

9.1 

16.4 

18.2 

2. อัตลักษณทางวัฒนธรรมที่เปนโบราณสถาน โบราณ วัตถุ 
    กําแพงเมือง คูเมือง 
    พระราชวังจันทร 
    วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร 
    พระพุทธชินราช 
    ศาลสมเด็จพระนเรศวร 
    วัดจุฬามาณี 
    พระนางพิมพนางพญา 

 

10 

27 

36 

43 

35 

11 

8 

 

18.2 

49.1 

65.5 

78.2 

63.6 

20 

14.5 
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ตารางที่ 2 การรับรูและความเขาใจอัตลักษณจังหวัดพิษณุโลกเฉพาะในจังหวัดพิษณุโลก  
    จํานวน 55 คน (ตอ) 

 
 

ขอมูล จํานวน รอยละ 

3. อัตลักษณดานการละเลนพื้นบาน 
    ดนตรีมังคละ 
    การแขงขันเรือบก 

 

25 

32 

 

45.5 

58.2 

4. อัตลักษณดานพิธีกรรม 
    พิธีสมโภชหลวงพอพระพุทธชินราช 
    พิธีแหนางดง – นางควาย 
    พิธีขอฝน 

 

50 

2 

3 

 

90.9 

3.6 

5.5 

5. อัตลักษณดานสถานที่ทองเที่ยว 
    อุทยานแหงชาติภูหินรองกลา 
    อุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง 
    อุทยานแหงชาติน้ําตกชาติตระการ 
    วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร 

 

37 

9 

14 

32 

 

67.3 

16.4 

25.5 

58.2 

6. อัตลักษณดานประเพณีที่สําคัญ 
    ประเพณีแขงเรือยาว 
    ประเพณีปกธงชัย 
    งานสมโภชพระพุทธชินราช 

 

31 

6 

30 

 

56.4 

10.9 

54.5 

7. อัตลักษณดานบุคคลสําคัญของจังหวัดพิษณุโลก 
    พระนเรศวรมหาราช 
    พระบรมไตรโลกนาถ 
    พระเอกาทศรถ 

 

55 

6 

10 

 

100 

10.9 

18.2 

8. อัตลักษณดานงานศิลปหัตถกรรม 
    เครื่องจักรสาน 
    ผาทอนครไทย 
    กลวยตากบางกระทุม 

 

14 

16 

34 

 

25.5 

29.1 

61.8 
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ตารางที่ 2 การรับรูและความเขาใจอัตลักษณจังหวัดพิษณุโลกเฉพาะในจังหวัดพิษณุโลก  
    จํานวน 55 คน (ตอ) 

 
สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 

           สรุปอัตลักษณที่ชัดเจนที่สุดในแตละประเภทไดดังนี้ 
 1. อัตลักษณทางธรรมชาติของทองถิ่น คือ แมน้ํานาน คิดเปนรอยละ 70.9 
 2. อัตลักษณทางวัฒนธรรมที่เปนโบราณสถาน โบราณ วัตถุ (สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
เรียง 3 ลําดับ คือ พระพุทธชินราช คิดเปนรอยละ 78.2 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร คิดเปน
รอยละ 65.5 พระนเรศวรมหาราช คิดเปนรอยละ 63.6 
 3. อัตลักษณดานการละเลนพ้ืนบาน คือ การแขงขันเรือบก คิดเปนรอยละ 58.2 
 4. อัตลักษณดานพิธีกรรม คือ พิธีสมโภชหลวงพอพระพุทธชินราช คิดเปนรอยละ 90.9 
 5. อัตลักษณดานสถานที่ทองเที่ยว คือ อุทยานแหงชาติภูหินรองกลา คิดเปนรอยละ 67.3 
 6. อัตลักษณดานประเพณีที่สําคัญ คือ ประเพณีแขงเรือยาว คิดเปนรอยละ 56.4 
 7. อัตลักษณดานบุคคลสําคัญของจังหวัดพิษณุโลก คือ พระนเรศวรมหาราช คิดเปนรอยละ 
100 
 8. อัตลักษณดานงานศิลปหัตถกรรม คือ กลวยตากบางกระทุม คิดเปนรอยละ 61.8 

ขอมูล จํานวน รอยละ 

9. อัตลักษณดานงานจิตกรรม 
    บานประตูประดับมุกในรัชสมัยสมเด็จพระบรมโกศ 
    ภาพเขียนสีวิหารพระพุทธชินราช 
    จิตรกรรมฝาผนังที่วัดราชบูรณะ 

 

13 

39 

16 

 

23.6 

70.9 

29.1 

10. อัตลักษณดานภาษา 
     ภาษานครไทย 
     ภาษาไทยกลาง 

 

24 

33 

 

43.6 

60 

11. อัตลักษณดานอาหารพื้นถิ่น 
     กลวยตากบางกระทุม 
     กวยเตี๋ยวหอยขา 

 

36 

24 

 

65.5 

43.6 

12. อัตลักษณดานการแตงกาย 
     เอกลักษณการนุงหมดวยสีดํา (ไททรงดํา) 
     นุงโจม หมสไบ 

 

39 

16 

 

70.9 

29.1 
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 9. อัตลักษณดานงานจิตกรรม คือ ภาพเขียนสีวิหารพระพุทธชินราช คิดเปนรอยละ 70.9 
 10. อัตลักษณดานภาษา คือ ภาษาไทยกลาง คิดเปนรอยละ 60 
 11. อัตลักษณดานอาหารพื้นถิ่น คือ กลวยตากบางกระทุม คิดเปนรอยละ 65.5 
 12. อัตลักษณดานการแตงกาย คือ เอกลักษณการนุงหมดวยสีดํา (ไททรงดํา) คิดเปนรอยละ 
70.9 
 
ตารางที่ 3 อัตลักษณดานใดในจังหวัดพิษณุโลกที่ชัดเจนที่สุด เรียงตามลําดับความตองการ 5 คะแนน 
    ตองการนอยที่สุด 1 คะแนน (กลุมคนที่อาศัยในจังหวัดพิษณุโลกจํานวน 55 คน) 

 

รายการ   คาเฉลี่ย 
 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1. อัตลักษณทางธรรมชาติของทองถิ่น (ภูหินรองกลา  
    แมน้ํานาน น้ําตกชาติตระการ) 

4.15 0.77 มาก 

2. อัตลักษณทางวัฒนธรรมที่เปนโบราณสถาน โบราณวัตถุ 4.24 0.79 มาก 

3. อัตลักษณดานศาสนา 4 1.01 มาก 

4. อัตลักษณดานการละเลนพ้ืนบาน 3.38 0.88 ปานกลาง 

5. อัตลักษณดานความเชื่อ 3.75 0.96 มาก 

6. อัตลักษณดานพิธีกรรม 3.56 0.95 มาก 

7. อัตลักษณดานสถานที่ทองเที่ยว 4.31 0.81 มาก 

8. อัตลักษณดานประเพณีที่สําคัญ 3.96 0.79 มาก 

9. อัตลักษณดานบุคคลสําคัญของจังหวัดพิษณุโลก 4.33 0.90 มาก 

10. อัตลักษณดานงานศิลปหัตถกรรม 3.89 0.75 มาก 

11. อัตลักษณดานงานจิตกรรม 3.89 0.87 มาก 

12. อัตลักษณดานภาษา 3.65 0.84 มาก 
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ตารางที่ 3 อัตลักษณดานใดในจังหวัดพิษณุโลกที่ชัดเจนที่สุด เรียงตามลําดับความตองการ 5 คะแนน 
    ตองการนอยที่สุด 1 คะแนน (กลุมคนที่อาศัยในจังหวัดพิษณุโลกจํานวน 55 คน) (ตอ) 

 
การคํานวณหาคาทัศนคติประชากร 

 คือคาเฉลี่ยความพึงพอใจของจํานวนคน 
SD. คือสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
N คือผลรวมทั้งหมด 
ความกวางของอันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด / จานวนชั้น 
สรุปคํานวณคาเฉลี่ย และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดวยโปรแกรมคํานวณทางคอมพิวเตอร 
สามารถ สรุปจากตารางผลรับจากแบบสอบถามการออกแบบอัตลักษณจากมรดกวัฒนธรรม 
จังหวัดพิษณุโลก โดยประชากรที่อาศัยในจังหวัดพิษณุโลก 55 คน  
 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
  อัตลักษณจังหวัดพิษณุโลกโดยรวม มีระดับการแสดงอัตลักษณจังหวัดโดยรวมดี 
 
ตารางที่ 4 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามกลุมเปาหมายจํานวน 50 คน 

ขอมูล จํานวน รอยละ 

1. เพศ 
    ชาย 
    หญิง 

 

23 

27 

 

46 

54 

 
 
 
 
 
 

รายการ   
 
 

คาเฉลี่ย 
 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

13. อัตลักษณดานอาหารพื้นถิ่น 3.93 0.76 มาก 

14. อัตลักษณดานการแตงกาย 3.55 0.97 มาก 
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ตารางที่ 4 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามกลุมเปาหมายจํานวน 50 คน (ตอ) 

ขอมูล จํานวน รอยละ 

2. อายุ 
    15-25 ป 
    26-35 ป 
    36-45 ป 
    46-55 ป 
    56 ปขึ้นไป 

 

11 

28 

5 

2 

4 

 

22 

56 

10 

4 

8 

3. สถานภาพ 
    โสด 
    สมรส / อยูดวยกัน 
    หมาย / หยาราง 
    แยกกันอยู 

 

37 

9 

3 

1 

 

74 

18 

6 

2 

4. ระดับการศึกษา 
    ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย 
    มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
    อนุปริญญา (ปวส.) หรือเทียบเทา 
    ปริญญาตรี 
    สูงกวาปริญญาตรี 

 

- 
1 

1 

32 

16 

 

- 
2 

2 

64 

32 

5. รายได 
    ต่ํากวา 5,000 บาท 
    5,001 – 15,000 บาท 
    15,001 – 25,000 บาท 
    25,001 – 35,000 บาท 
    35,000 บาทข้ึนไป 

 

3 

5 

15 

13 

15 

 

6 

10 

30 

26 

30 
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ตารางที่ 4 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามกลุมเปาหมายจํานวน 50 คน (ตอ) 
ขอมูล จํานวน รอยละ 

6. อาชีพ 
    นักเรียน/นักศึกษา 
    ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
    ธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ 
    พนักงานบริษัทเอกชน 
    พอบาน / แมบาน 
    อ่ืนๆ 

 

5 

1 

7 

34 

- 
3 

 

10 

2 

14 

68 

- 
6 

 
 จากขอมูลแบบสอบถาม สามารถวิเคราะหลักษณะประชากรที่ไมไดอาศัยอยูในจังหวัด
พิษณุโลก 50 คน แบงเปนชาย 46% และหญิง 54% อยูในชวงอายุระหวาง 15-56 ปขึ้นไป โดยการ
วิเคราะหแบงเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
 
ตารางที่ 5 การรับรูและความเขาใจอัตลักษณจังหวัดพิษณุโลกเฉพาะกลุมเปาหมายจํานวน 50 คน 
 

ขอมูล จํานวน รอยละ 

1. อัตลักษณทางธรรมชาติของทองถิ่น 
    แมน้ํานาน 
    ตนปบ 
    ไกชน 
    หมาบางแกว 

 
22 
3 
17 
10 

 

44 

6 

34 

20 

2. อัตลักษณทางวัฒนธรรมที่เปนโบราณสถาน โบราณ วัตถุ 
    กําแพงเมือง คูเมือง 
    พระราชวังจันทร 
    วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร 
    พระพุทธชินราช 
    ศาลสมเด็จพระนเรศวร 
    วัดจุฬามาณี 
    พระนางพิมพนางพญา 

 

7 

11 

28 

35 

17 

- 
5 

 

14 

22 

56 

70 

34 

- 
10 
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ตารางที่ 5 การรับรูและความเขาใจอัตลักษณจังหวัดพิษณุโลกเฉพาะกลุมเปาหมายจํานวน 50 คน 
    (ตอ) 
 

ขอมูล จํานวน รอยละ 

3. อัตลักษณดานการละเลนพื้นบาน 
    ดนตรีมังคละ 
    การแขงขันเรือบก 

 

17 

33 

 

34 

66 

4. อัตลักษณดานพิธีกรรม 
    พิธีสมโภชหลวงพอพระพุทธชินราช 
    พิธีแหนางดง – นางควาย 
    พิธีขอฝน 

 

40 

4 

7 

 

80 

8 

14 

5. อัตลักษณดานสถานที่ทองเที่ยว 
    อุทยานแหงชาติภูหินรองกลา 
    อุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง 
    อุทยานแหงชาติน้ําตกชาติตระการ 
    วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร 

 

26 

5 

7 

21 

 

52 

10 

14 

42 

6. อัตลักษณดานประเพณีที่สําคัญ 
    ประเพณีแขงเรือยาว 
    ประเพณีปกธงชัย 
    งานสมโภชพระพุทธชินราช 

 
21 
8 
27 

 
42 
16 
54 

7. อัตลักษณดานบุคคลสําคัญของจังหวัดพิษณุโลก 
    พระนเรศวรมหาราช 
    พระบรมไตรโลกนาถ 
    พระเอกาทศรถ 

 
42 
7 
3 

 
84 
14 
6 

8. อัตลักษณดานงานศิลปหัตถกรรม 
    เครื่องจักสาน 
    ผาทอนครไทย 
    กลวยตากบางกระทุม 

 
12 
9 
31 

 
24 
18 
62 
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ตารางที่ 5 การรับรูและความเขาใจอัตลักษณจังหวัดพิษณุโลกเฉพาะกลุมเปาหมายจํานวน 50 คน 
    (ตอ) 
 

ขอมูล จํานวน รอยละ 

9. อัตลักษณดานงานจิตกรรม 
    บานประตูประดับมุกในรัชสมัยสมเด็จพระบรมโกศ 
    ภาพเขียนสีวิหารพระพุทธชินราช 
    จิตรกรรมฝาผนังที่วัดราชบูรณะ 

 
12 
22 
17 

 
24 
44 
34 

10. อัตลักษณดานภาษา 
     ภาษานครไทย 
     ภาษาไทยกลาง 

 

28 

22 

 

56 

44 

11. อัตลักษณดานอาหารพื้นถิ่น 
     กลวยตากบางกระทุม 
     กวยเตี๋ยวหอยขา 

 

33 

17 

 

66 

34 

12. อัตลักษณดานการแตงกาย 
     เอกลักษณการนุงหมดวยสีดํา (ไททรงดํา) 
     นุงโจม หมสไบ 

 

34 

16 

 

68 

32 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
          สรุปอัตลักษณที่ชัดเจนที่สุดในแตละประเภทไดดังนี้ 
 1. อัตลักษณทางธรรมชาติของทองถิ่น คือ แมน้ํานาน คิดเปนรอยละ 44 
 2. อัตลักษณทางวัฒนธรรมที่เปนโบราณสถาน โบราณ วัตถุ (สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
เรียง 3 ลําดับ คือ พระพุทธชินราช คิดเปนรอยละ 70 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร คิดเปน
รอยละ 56 พระนเรศวรมหาราช คิดเปนรอยละ 34 
 3. อัตลักษณดานการละเลนพ้ืนบาน คือ การแขงขันเรือบก คิดเปนรอยละ 33 
 4. อัตลักษณดานพิธีกรรม คือ พิธีสมโภชหลวงพอพระพุทธชินราช คิดเปนรอยละ 40 
 5. อัตลักษณดานสถานที่ทองเที่ยว คือ อุทยานแหงชาติภูหินรองกลา คิดเปนรอยละ  26 
 6. อัตลักษณดานประเพณีที่สําคัญ คือ งานสมโภชหลวงพอพระพุทธชินราช คิดเปนรอยละ 
54 
 7. อัตลักษณดานบุคคลสําคัญของจังหวัดพิษณุโลก คือ พระนเรศวรมหาราช คิดเปนรอยละ 
84 
 8. อัตลักษณดานงานศิลปหัตถกรรม คือ กลวยตากบางกระทุม คิดเปนรอยละ 62 
 9. อัตลักษณดานงานจิตรกรรม คือ ภาพเขียนสีวิหารพระพุทธชินราช คิดเปนรอยละ 44 
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 10. อัตลักษณดานภาษา คือ ภาษานครไทย คิดเปนรอยละ 56 
 11. อัตลักษณดานอาหารพื้นถิ่น คือ กลวยตากบางกระทุม คิดเปนรอยละ 66 
 12. อัตลักษณดานการแตงกาย คือ เอกลักษณการนุงหมดวยสีดํา (ไททรงดํา) คิดเปนรอยละ 
68 
ตารางที่ 6 อัตลักษณดานใดในจังหวัดพิษณุโลกที่ชัดเจนที่สุด เรียงตามลําดับความตองการ 5 คะแนน 
    ตองการนอยที่สุด 1 คะแนน (กลุมคนที่เปนกลุมเปาหมายจํานวน 50 คน) 

รายการ   คาเฉลี่ย 
 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1. อัตลักษณทางธรรมชาติของทองถิ่น (ภูหินรองกลา  
    แมน้ํานาน น้ําตกชาติตระการ) 

4.16 1.01 มาก 

2. อัตลักษณทางวัฒนธรรมที่เปนโบราณสถาน โบราณวัตถุ 4.10 0.98 มาก 

3. อัตลักษณดานศาสนา 4.04 0.89 มาก 

4. อัตลักษณดานการละเลนพ้ืนบาน 3.30 1.10 ปานกลาง 

5. อัตลักษณดานความเชื่อ 3.58 1.10 มาก 

6. อัตลักษณดานพิธีกรรม 3.60 1.10 ปานกลาง 

7. อัตลักษณดานสถานที่ทองเที่ยว 4.22 0.90 มาก 

8. อัตลักษณดานประเพณีที่สําคัญ 3.86 1.08 มาก 

9. อัตลักษณดานบุคคลสําคัญของจังหวัดพิษณุโลก 4.32 0.90 มาก 

10. อัตลักษณดานงานศิลปหัตถกรรม 3.70 0.96 มาก 

11. อัตลักษณดานงานจิตรกรรม 3.87 0.90 มาก 

12. อัตลักษณดานภาษา 3.48 1.19 ปานกลาง 

13. อัตลักษณดานอาหารพื้นถิ่น 3.86 1.08 มาก 

14. อัตลักษณดานการแตงกาย 3.50 1.10 ปานกลาง 
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การคํานวณหาคาทัศนคติประชากร 

คือคาเฉลี่ยความพึงพอใจของจํานวนคน 
SD. คือสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
N คือผลรวมทั้งหมด 
ความกวางของอันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด / จํานวนชั้น 
 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
            สรุปคํานวณคาเฉลี่ย และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดวยโปรแกรมคํานวณทางคอมพิวเตอร 
สามารถ สรุปจากตารางผลรับจากแบบสอบถามการออกแบบอัตลักษณจากมรดกวัฒนธรรม จังหวัด
พิษณุโลก โดยกลุมคนท่ีเปนกลุมเปาหมายจํานวน 50 คน สรุปไดดังนี้ 
 อัตลักษณจังหวัดพิษณุโลกโดยรวม มีระดับการแสดงอัตลักษณจังหวัดโดยรวมดี 
   
สวนที่ 2 การประเมินผลการออกแบบ 

 2.1 วิเคราะหประมวลผล ดานประสิทธิภาพกราฟกบนบรรจุภัณฑ อัตลักษณจังหวัด
พิษณุโลก และผลงานออกแบบ จากผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ 2 คนคือ 
                  2.1.1 ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบบรรจุภัณฑ เจนยุทธ ศรีหิรัญ อาจารยประจํา
ภาควิชาออกแบบบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

        2.1.2 ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบเลขนศิลป ณัฐพล กิตชนะ Senior Graphic 
Designer, Powerplus Marketing Service       
 
ตารางที่ 7 ตารางสรุปผลการประเมินผลงานออกแบบจากผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบจํานวน 2 คน 
 

  

 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความพึงพอใจ 

การออกแบบ 5.00 0.00 มากที่สุด 

มีองคประกอบชัดเจน 5.00 0.00 มากที่สุด 

มีระเบียบแบบแผน 5.00 0.00 มากที่สุด 

แสดงถึงความรวมสมัย 4.50 0.50 มาก 
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ตารางที่ 7 ตารางสรุปผลการประเมินผลงานออกแบบจากผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบจํานวน 2 คน 
    (ตอ) 
 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความพึงพอใจ 

มีเอกลักษณเฉพาะตัว 5.00 0.00 มากที่สุด 

มีความเรียบงาย 5.00 0.00 มากที่สุด 

สามารถจดจําไดเปน
อยางดี 

5.00 0.00 มากที่สุด 

ความสวยงามของ
รูปแบบโดยรวม 

5.00 0.00 มากที่สุด 

การใชงาน    

ความเปนไปไดในการ
ใชงาน 

5.00 0.00 มากที่สุด 

ความสะดวกในการ
นําไปใช 

5.00 0.00 มากที่สุด 

การนําไปใชเพื่อ
สงเสริมการขาย 

4.50 0.50 มาก 

ใชไดนาน เหมาะกับทุก
ยุคทุกสมัย 

5.00 0.00 มากที่สุด 

เขาใจงาย 5.00 0.00 มากที่สุด 

 
          ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 1. นําเสนอใหชัดเจนยิ่งขึ้น นําวัตถุประสงคใหชัดเจน 
 2. แสดงภาพลักษณ เอกลักษณ และสัญลักษณ ไดชัดเจน 
 3. ประเภทสินคาของที่ระลึกแยกประเภทชัดเจน 
 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
          เมื่อทําการวิเคราะหขอมูลผลการประเมินความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญพบวาการออกแบบมี
ความพึงพอใจมากท่ีสุด (5) รูปแบบการใชงานที่เขาใจงายและเหมาะสมมีความพึงพอใจมากที่สุด (5) 
การแสดงถึงความรวมสมัยมีความพึงพอใจมาก (4) การนําไปใชเพื่อสงเสริมการขายมีความพึงพอใจ
มาก (4) 
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         จากขอเสนอแนะเพ่ิมเติมสรุปวา การนําเสนอเอกลักษณ และสัญลักษณทําไดชัดเจนดีแลว แต
การนําเสนอวัตถุประสงคยังไมชัดเจน 
 
ตารางที่ 8 ตารางสรุปผลการประเมินผลงานออกแบบจากกลุมเปาหมายจํานวน 100 คน 
 

 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความพึงพอใจ 

การออกแบบ    

มีองคประกอบชัดเจน 4.60 0.57 มากที่สุด 

มีระเบียบแบบแผน 4.53 0.66 มากที่สุด 

แสดงถึงความรวมสมัย 4.51 0.59 มากที่สุด 

มีเอกลักษณเฉพาะตัว 4.51 0.66 มากที่สุด 

มีความเรียบงาย 4.58 0.65 มากที่สุด 

สามารถจดจําไดเปน
อยางดี 

4.67 0.60 มากที่สุด 

ความสวยงามของ
รูปแบบโดยรวม 

4.55 0.68 มากที่สุด 

การใชงาน    

ความเปนไปไดในการ
ใชงาน 

4.62 0.60 มากที่สุด 

ความสะดวกในการ
นําไปใช 

4.54 0.62 มากที่สุด 

การนําไปใชเพื่อ
สงเสริมการขาย 

4.52 0.67 มากที่สุด 
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ตารางที่ 8 ตารางสรุปผลการประเมินผลงานออกแบบจากกลุมเปาหมายจํานวน 100 คน (ตอ) 
 
 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจ 

ใชไดนาน เหมาะกับทุก
ยุคทุกสมัย 

4.57 0.60 มากที่สุด 

เขาใจงาย 4.52 0.69 มากที่สุด 
 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
เมื่อทําการวิเคราะหขอมูล ผลประเมินจากกลุมเปาหมาย 100 คน พบวาการออกแบบตรา

สัญลักษณมีองคประกอบชัดเจน (4.6) มีระเบียบแบบแผน (4.53) แสดงถึงความรวมสมัย (4.51) มี
เอกลักษณเฉพาะตัว (4.51) มีความเรียบงาย (4.58) สามารถจดจําไดเปนอยางดี (4.67) ความ
สวยงามของรูปแบบโดยรวม (4.55) ดานดารใชงาน ความเปนไปไดในการใชงาน (4.62) ความสะดวก
ในการนําไปใช (4.54) การนําไปใชเพ่ือสงเสริมการขาย (4.52) ใชไดนาน เหมาะกับทุกยุคทุกสมัย 
(4.57) เขาใจงาย (4.52) 
 
ตารางที ่9 ตารางสรุปผลแบบประเมินผลการออกแบบผลิตภัณฑสินคาของที่ระลึกกลุมเปาหมาย  
    จํานวน 100 คน  
 

 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความพึงพอใจ 

การสื่อสารถึงจังหวัด
พิษณุโลก 

   

ความชัดเจน 4.50 0.74 มาก 

ความเหมาะสม 4.55 0.62 มากที่สุด 

การสรางภาพลักษณที่
ด ี

4.57 0.68 มากที่สุด 

การออกแบบ    
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ตารางที ่9 ตารางสรุปผลแบบประเมินผลการออกแบบผลิตภัณฑสินคาของที่ระลึกกลุมเปาหมาย   
    จํานวน 100 คน (ตอ) 
 

 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความพึงพอใจ 

มีองคประกอบชัดเจน 4.64 0.59 มากที่สุด 

มีระเบียบแบบแผน 4.64 0.61 มากที่สุด 

แสดงถึงความรวมสมัย 4.54 0.67 มากที่สุด 

มีเอกลักษณเฉพาะตัว 4.47 0.68 มาก 

มีความเรียบงาย 4.48 0.69 มาก 

สามารถจดจําไดเปน
อยางดี 

4.59 0.58 มากที่สุด 

ความสวยงามของ
รูปแบบโดยรวม 

4.58 0.59 มากที่สุด 

การใชงาน  
  

ความเปนไปไดในการ
ใชงาน 

4.65 0.55 มากที่สุด 

ความสะดวกในการ
นําไปใช 

4.58 0.60 มากที่สุด 

การนําไปใชเพื่อ
สงเสริมการขาย 

4.58 0.64 มากที่สุด 

ใชไดนาน เหมาะกับทุก
ยุคทุกสมัย 

4.58 0.62 มากที่สุด 

เขาใจงาย 4.62 0.56 มากที่สุด 
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สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
เมื่อทําการวิเคราะหขอมูล ผลประเมินจากกลุมเปาหมาย 100 คน พบวาการออกแบบสินคา

ของที่ระลึกการสื่อสารถึงจังหวัดพิษณุโลก มีความชัดเจน (4.5) ความเหมาะสม (4.55) การสราง
ภาพลักษณที่ดี (4.57) มีองคประกอบชัดเจน (4.64) มีระเบียบแบบแผน (4.64) แสดงถึงความรวม
สมัย (4.54) มีเอกลักษณเฉพาะตัว (4.47) มีความเรียบงาย (4.48) สามารถจดจําไดเปนอยางดี (4.59) 
ความสวยงามของรูปแบบโดยรวม (4.58) ดานดารใชงาน ความเปนไปไดในการใชงาน (4.65) ความ
สะดวกในการนําไปใช (4.58) การนําไปใชเพ่ือสงเสริมการขาย (4.58) ใชไดนาน เหมาะกับทุกยุคทุก
สมัย (4.58) เขาใจงาย (4.62) 
          2.2 วิเคราะหประมวลผลดานประสิทธิภาพกราฟกบนบรรจุภัณฑ และอัตลักษณจังหวัด
พิษณุโลก และผลงานออกแบบ จาก บันทึกขอวิจารณผลงานออกแบบ และขอเสนอแนะจากอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 2 คน ดังนี้ 
                2.2.1 ผูวิจัยนําผลจากการวิเคราะหขอมูลภาคเอกสาร และภาคสนามที่เกี่ยวของกับ
จังหวัดพิษณุโลก   ในแบบรางที่1 (ภาพท่ี 47) ไดรับขอวิจารณจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธวา 
ดวยชื่อของตราสัญลักษณไมสามารถนํามาใชเปนโลโกได เนื่องจากเปนชื่อโดยตรงของจังหวัด
พิษณุโลก และรูปแบบของชะลอมยังไมสามารถสื่อถึงจังหวัดพิษณุโลกได ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดความคิด
นําภาษาพูด (ภาษาปาก) ของคนภายในจังหวัดมาเปนองคประกอบในการออกแบบ ซึ่งคําวา “พิด
โลก” ในการพัฒนาแบบรางที่ 2 (ภาพท่ี 48) 
       2.2.2 จากแบบราง Graphic Design 1 มีขอวิจารณและเสนอแนะจากอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธวา ยังพบขอบกพรองจากลายเสนที่ยังหนาเกินไป และการซอนของภาพยังขาด
ความชัดเจน ผูวิจัยจึงไดทําการพัฒนาตอในแบบรางที่ 2 (ภาพท่ี 48-52) 
                        หลังจากแกไขแลวไดรับขอวิจารณวา  ขอดีคือแบบตราสัญลักษณอานงาย
องคประกอบดูแลวมีความลงตัวขึ้น สวนขอบกพรองคือสระ “โ” ดูคลายสระ “ใ” มากเกินไปอาจทํา
ใหอานผิดเพ้ียน อยางไรก็ตามตราสัญลักษณยังไมมีอะไรพิเศษ ดเูปนรูปแบบธรรมดา  
                 2.2.3 ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลแบบสอบถามจากกลุมเปาหมายทั้ง 110 คน และ
เอกสารตางๆ แลวนําขอมูลมาวิเคราะหเพ่ือสรางแนวทางการออกแบบลายกราฟกใหไดมาซึ่งลวดลาย
ที่มีความเชื่อมโยงกับมรดกวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลก และเขาใจไดงาย ในแบบรางที่ 1 ผูวิจัยได
นําภาพ Clip Art ที่ไดมาจากขอมูลการลงพ้ืนที่ มาจัดรูปแบบ Pattern ในรูปแบบตางๆ โดยที่มี
ลักษณะที่แตกตางกัน (ภาพท่ี56- 61) 

              Clip Art ไดรับคําวิจารณวา มีขอดี คือเปนภาพวาดจากสถานที่จริงที่เขาใจไดงาย 
เมื่อไปถึงสถานที่นั้นๆ สามารถรับรูและเขาใจไดทันที การเรียงภาพเปน Pattern แบบภาพรวม และ
แบบแยกประเภทของภาพ ทําใหสามารถนําไปใชในการออกแบบไดงายสามารถบงบอกถึงจังหวัด
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พิษณุโลกไดชัดเจนขึ้น สวนขอเสียของรูปแบบ Clip Art คือลายเสนขาดวิธีการออกแบบที่แปลกใหม 
ดูยังธรรมดาเกินไป พบไดในทองตลาดทั่วไป และมีภาพบางภาพที่ไมสามารถบงบอกวามาจากจังหวัด
พิษณุโลกอยางแทจริง 
    2.2.4 ผูวิจัยไดพยามทําการสรางแบบรางกราฟกที่สามารถสื่อสารถึงเอกลักษณภายใน
จังหวัดพิษณุโลกไดอยางชัดเจน โดยภาพกราฟกนี้สามารถเลาเรื่อง สามารถสื่อความหมาย และ
สามารถบอกแหลงที่มาได โดยการสรางลวดลายกราฟกบนสินคาของที่ระลึกในจังหวัดพิษณุโลก เพ่ือ
เปนสื่อกลางของความทรงจํา และนําไปสูของฝากของที่ระลึก (ภาพท่ี 62) 
                      จากแบบราง Graphic Design 1 (ภาพที่ 62) ไดรับคําวิจารณวายังพบขอบกพรอง
จากลายเสนที่ยังหนาเกินไป และการซอนของภาพยังขาดความชัดเจน ผูวิจัยจึงไดทําการพัฒนาตอใน
แบบรางที่ 2  
               2.2.5 ผูวิจัยไดออกแบบบรรจุภัณฑกลวยตาก (ภาพที่ 66-74) เพ่ือนําไปสูสินคาของที่
ระลึกประเภทอาหารของจังหวัดพิษณุโลก แนวคิดในการออกแบบคือการสงตอเรื่องราวผานบรรจุ
ภัณฑที่เหมาะสมในทองถิ่น และสามารถสื่อสารสินคาใหมีบทบาทในวิถีชีวิตผูบริโภคปจจุบันมาก
ยิ่งขึ้นโดยยังคงความเปนเอกลักษณไทย เชน การใชลวดลาย Clip Art ที่แสดงถึงเอกลักษณของ
จังหวัดพิษณุโลก ใชสีที่ไดมาจากการคนหาสี เลือกใชสีในโทนเดียวกันใหเหมาะสม เลือกใชตัวหนังสือ
ที่อานงาย เปนตน 
            มีขอวิจารณ และเสนอแนะจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธวา ในบรรจุภัณฑ
กลวยตาก ครั้งที่ 1 (ภาพที่ 66-74) พบขอบกพรองทางดานงานออกแบบคือ ขาดความชัดเจน
ทางดานการสื่อสารความรูสึกคลอยตาม และขาดความนาสนใจ รูปแบบยังมีความรูสึกเปนเสนแข็งทื่อ 
ผูวิจัยจึงไดทําการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑกลวยตาก ครั้งที่ 2 ตอไป โดยใชลวดลาย Clip Art ที่
แสดงถึงเอกลักษณของจังหวัดพิษณุโลกท่ีไดมาจากแบบสอบถามเชิงลึก  
     2.2.6 จากการแกไขพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑกลวยตาก ครั้งที่ 2 (ภาพที่ 75-80) พบวา
แบบรางบรรจุภัณฑมีการพัฒนาการที่ดีขึ้น สามารถสื่อสารใหกับผูบริโภคไดชัดเจนขึ้น และสามารถ
สรางลูกเลน โดยการนําลายกราฟกบนบรรจุภัณฑกลวยตากมาเรียงตอกันเพ่ือใหเกิดเปนลวดลาย 
แพทเทิรน และอีกนัยหนึ่งก็สามารถใชจัดแสดงสินคา (Display) ได โดยที่มีเอกลักษณของจังหวัด
พิษณุโลกได 

            รูปแบบบรรจุภัณฑกลวยตาก ครั้งที่ 2 (ภาพที่ 75-80) ไดรับคําวิจารณดานการ
ออกแบบนิเทศศิลป วาแบบบรรจุภัณฑกลวยตาก 1 มี Design ที่สนุกมากขึ้นดูมีเรื่องราวไปใน
แนวทางเดียวกัน แตมีขอเสีย คือ การวางตัวอักษรคําวา “กลวยตาก” ไมลงตัว อานยาก เนื่องจาก
รูปทรงของตัวอักษรและตําแหนงการวางของ ตัว“ย”มองดูคลายไมโท อาจเกิดความผิดพลาดเรื่อง
การสื่อสารภาษาไทย 
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            2.2.7 การออกแบบประยุกตศิลป “กระเปาสองแคว” (ภาพที่ 81) จากชื่อ “สองแคว” จึง
ไดทําการออกแบบกระเปาใหมีประโยชนการใชงานในการสะพายกระเปา 2 รูปแบบ อีกทั้งลายที่ใชก็
ไดมาจาก Pattern for Graphic Designที่สามารถบงบอกไดถึงจังหวัดพิษณุโลกได 
                    ขอวิจารณและเสนอแนะตอผลงานการออกแบบคือ ตัวผลิตภัณฑกระเปาไมมีอะไร
เปนพิเศษในแงงานออกแบบ ควรใหความสําคัญกับการออกแบลวดลายกราฟกใหมีความโดดเดน หา
รูปแบบลักษณะเฉพาะตัวใหมากกวานี้ 
            2.2.8 การออกแบบบรรจุภัณฑผาทอลายดอกปบ (ภาพที่ 82-83) เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับ
สินคา เพราะการตัดสินใจซื้อสินคาหรือผลิตภัณฑตางๆ มิไดขึ้นอยูกับชนิดและคุณภาพของสินคาเพียง
อยางเดียว หากแตยังขึ้นอยูกับรูปแบบและภาพลักษณของบรรจุภัณฑจูงใจภายนอกของสินคา  นั้น
ดวย ทําใหบรรจุภัณฑมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการจําหนวยสินคาและผลิตภัณฑตางๆ  บรรจุภัณฑจึง
เปรียบเสมือนพนักงานขายที่ชวยในการเพ่ิมปริมาณการขาย และเพ่ิมมูลคาของสินคา 

         ขอวิจารณ และเสนอแนะตอผลงานการออกแบบ คือ รูปแบบบรรจุภัณฑที่เปนทรง
สี่เหลี่ยมจัตุรัส และทึบ ไมเหมาะสมกับธรรมชาติของสินคาภายในที่เปนผา ขาดความทันสมัย และไม
สื่อถึงตัวผลิตภัณฑ การวางลําดับขอมูลของตัวอักษรบนกลองไมลงตัว ดานประยุกตศิลปการออกแบบ
และจัดวางวางองคประกอบสี และลวดลายบนตัวกลองยังขาดความสวยงาม   
               2.2.9 ผูวิจัยไดนําแบบรางกราฟกมาสกรีนลงบนเสื้อ (ภาพที่ 84-85) เพ่ือเพ่ิมมูลคาให
เปนสินคาของที่ระลึกที่สามารถบงบอกถึงเอกลักษณจังหวัดพิษณุโลกไดชัดเจนที่สุด อีกทั้งรูปแบบการ
จัดวางภาพยังเปนการเรียงลําดับความสําคัญของ เอกลักษณ อัตลักษณ สถานที่ และของขึ้นชื่อใน
จังหวัด ซึ่งทําใหเปนภาพที่จดจําไดงาย เขาใจงาย ชัดเจน สามารถหาซื้อไดงาย สะดวกในการเลือกซื้อ 
มีความดึงดูดใจ และราคาไมแพง  

            ไดรับคําวิจารณดานการออกแบบนิเทศศิลปวาเปนภาพที่สะทอนถึงจังหวัด
พิษณุโลกไดชัดเจนขึ้น เรียงลําดับความสําคัญขอมูลในภาพไดดีขึ้นลายเสนดูเขาใจงายมากยิ่งขึ้น สวน
ดานประยุกตศิลป พบวายังขาดความงามในการวางองคประกอบภาพ ที่ดูธรรมดาเกินไป ไมมีอะไร
ใหม 
              2.2.10 การออกแบบประยุกตศิลปเปนผลงานโปสการด (ภาพที่ 86-91) ซึ่งเปนภาพที่มี
ความเกี่ยวของกับจังหวัดพิษณุโลก โดยภาพจะมีหลากหลายสไตล หลายรูปแบบ มีทั้งหมด 9 แบบ 
ภาพทั้งหมดจะสื่อสารโดยบงบอกสถานที่สําคัญ ของขึ้นชื่อ เปนตน แนวคิดในการออกแบบ 
Postcard เปนเซตเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาก็จะสรางความสามารถในการดึงดูดลูกคาใหมา
สนใจสงผลตอภาพจดจํา และการชวยเพิ่มยอดขายของผลิตภัณฑ 
                       ขอวิจารณและเสนอแนะตอผลงานการออกแบบ มีขอดีคือ ไดผลลัพธที่ดีจากการ
สื่อสารที่เรียบงาย ตอบโจทยการใชงานไดตรง แตขอเสียคือ ภาพสวนใหญยังขาดความงามเรื่อง
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ลายเสน และการใชชุดสีที่สดแตไมกลมกลืน ควรออกแบบผลงานลายเสน และสีใหมีความสวยงาม 
และหลากหลายมากกวานี้ ในผลงานตนแบบ Postcard 1 มีขอบกพรองเล็กนอย ตรงตําแหนงการ
วางตราสัญลักษณ“พิดโลก”ที่มุมภาพ ดูขัดแยงไมกลมกลืนกับภาพรวม  
             2.2.11 การออกแบบประยุกตศิลปเปนผลงานสมุดบันทึก (ภาพที่ 92) ที่เปนของฝาก ของ
ที่ระลึกอีกแบบหนึ่งที่ชวยสงตอเรื่องราว หรืออีกนัยหนึ่งก็ยังชวยบันทึกเรื่องราวตางๆ ในการเดินทาง
ไดเปนอยางด ีสามารถหาซื้อไดงาย สะดวกในการเลือกซ้ือ มีความดึงดูดใจ และราคาไมแพง 
                      ขอวิจารณและเสนอแนะตอผลงานการออกแบบ มีขอดีคือ สามารถสงตอเรื่องราว
เปนของที่ระลึกที่นาสนใจ รูปแบบกราฟกสื่อสารถึงจังหวัดพิษณุโลกได ขอเสียคือแนวคิดธรรมดา
เกินไป 

   2.2.12 รูปแบบชั้นวางสินคาผลิตภัณฑกลวยตาก (ภาพที่ 93-94) ผูวิจัยไดทําการออกแบบ
ชั้นวางสินคาใหเปนรูปทรงของ “ชะลอม” เนื่องจากชะลอมนั้นเปนบรรจุภัณฑซึ่งในอดีตมีไวสําหรับใส
อาหารยามเดินทาง หรือใสอาหารเพื่อนําไปเปนของฝาก ของกํานัลแกญาติพ่ีนอง จึงไดเกิดแรง
บันดาลใจในการทําชั้นวางสินคารูปทรงนี้ขึ้นมาเพ่ือตองการใหสื่อถึงสินคาของฝากของที่ระลึก อีกท้ัง
ลวดลายบนชะลอมยังไดใชลวดลายกราฟกท่ีสื่อถึงจังหวัดพิษณุโลกไดอยางชัดเจน 
                      ขอวิจารณและเสนอแนะตอผลงานการออกแบบคือ  รูปแบบยังดูธรรมดาเกินไป 
 
         สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหประมวลผลดานประสิทธิภาพกราฟกบนบรรจุภัณฑ อัตลักษณจังหวัดพิษณุโลก 
และผลงานออกแบบจากบันทึกขอวิจารณผลงานออกแบบ และขอเสนอแนะจากอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ 2 คน จากขอวิจารณผลงานการออกแบบทั้งหมด ประมวลผลไดวา คุณภาพของงาน
ออกแบบชุดนี้โดยรวมทําไดในระดับปานกลาง โดย ในกระบวนการออกแบบทั้งหมดมีปญหาสําคัญ
โดยรวมดังนี้ 
           1. ขาดแนวคิดเชิงนวัตกรรมทางการออกแบบ จึงไมสามารถนําเสนอรูปแบบการออกแบบที่
แปลกใหมและมีเอกลักษณเฉพาะตัวที่ชัดเจน 
           2. ขาดทักษะที่สําคัญทางงานออกแบบประยุกตศิลปจึงยังไมสามารถสรางสรรคผลงาน
ออกแบบออกมาใหมีความงามทางสุนทรียภาพที่เปนศิลปะไดเทาที่ควร 
           3. การพยายามออกแบบกราฟกบรรจุภัณฑ และอัตลักษณจังหวัดพิษณุโลกทําไดตรง
เปาหมายดีในระดับหนึ่ง แตจากการที่ผูวิจัยพยายามแกปญหาโดยการสรางผลงานที่หลากหลาย
รูปแบบมากเกินไปทําใหขาดการคิดวิเคราะหที่เปนเอกภาพ ขาดการพัฒนาผลงานที่ตอเนื่อง การ
สรางสรรคผลงานทําไดนอย พัฒนาการของผลงานในแตละชุดมีความจํากัด ทําใหการพัฒนาผลงานไม
บรรลุถึงระดับท่ีสมบูรณที่สุด  
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บทที ่5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาการออกแบบอัตลักษณสินคาพื้นบานจากมรดกวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาอัตลักษณของสินคาพื้นบานที่มีความรวมสมัย พัฒนาใหเปนสินคาที่ม ี
อัตลักษณในวถิีชีวิตผูบริโภคปจจุบันมากยิ่งขึ้น จึงเปนที่มาของการออกแบบอัตลักษณสินคาพื้นบาน
โดยยังคงความเปนเอกลักษณไทยไดอยางเหมาะสม 
 ผูวิจัยไดทําการรวบรวมขอมูลภาคเอกสาร ซึ่งประกอบดวยการศึกษา และรวบรวมขอมูล 
ความเปนมา ความสําคัญทางดานภูมิปญญาเพื่อเสริมสรางรวมสมัยในลักษณะของการเปนสินคาที่
ระลึก ศึกษาและรวบรวมขอมูลทางดานการสรางอัตลักษณที่ประยุกตใชกับสินคาพื้นบาน  จากนั้น
สํารวจขอมูลผานการสัมภาษณนักออกแบบ และประชากรกลุมเปาหมายที่มีอายุระหวาง 20-56 ปขึ้น
ไป จํานวน 110 คน ศึกษาเรื่องวิธีการสื่อสารที่สามารถใหกลุมเปาหมายสามารถเขาถึง เขาใจไดงาย
โดยมีมรดกวัฒนธรรมดัง้เดิมรองรับ และเชื่อมโยงตามวัตถุประสงค  
           ประเด็นสําคัญของงานวิจัยน้ี นํามาสูบทสรุปของการสรางผลงานออกแบบนิเทศศิลปและ
ประยุกตศิลป รวม1ชุด แบงผลงานออกแบบไดดังนี ้
 1. งานออกแบบตราสัญลักษณ 
     ผูวิจัยการนําภาษาพูด(ภาษาปาก)ของคนภายในจังหวัดพิษณุโลกมาเปนองคประกอบใน
การออกแบบ ซึ่งคําวา “พิดโลก” คือ คําพูดติดปากของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก จากช่ือสะทอน
ใหเห็นถึงวัฒนธรรมไดชัดเจนที่สุด ผูวิจัยไดลดทอนรายละเอียดภาพขอมูลตางๆ และการวางตัวอักษร
คําวา “พิดโลก” ใหสอดคลองกับลักษณะของช่ือเมืองเดิม “สองแคว” ใหดูมีเอกลักษณและมีความ
รวมสมัยมากทีสุ่ด 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่95 แบบรางตราสัญลักษณสําหรับของที่ระลึกจังหวัดพิษณุโลก 
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    ผูวิจัยไดจัดเรียงแบบอักษร (Font) ใหมีลักษณะที่อานงาย และดวยลายเสนและรูปทรงที่
สื่อสารถึงภูมิปญญาของบรรพบุรุษที่แสดงถึงความออนชอยผสมกับความแข็งแรง  
 2. สีในการออกแบบตราสัญลักษณ 
   ผูวิจัยศึกษารวบรวมขอมูลภาคสนาม และภาคเอกสาร เกี่ยวกับอัตลักษณจังหวัดพิษณุโลก 
จาการคัดเลือกสีจากคําขวัญประจําจังหวัด และสัญลักษณประจําจังหวัด จึงไดสีที่มีลักษณะเปนสี
เหลืองนวล หมายถึง เปนสีของความสุข ความเบิกบาน ความมีชีวิตชีวา สีน้ําตาล หมายถึง สีของ
แผนดิน สีน้ําตาลใหความรูสึกมั่นคง สีเขียว หมายถึง สื่อถึงธรรมชาติ สิ่งที่มาจากธรรมชาติ 

 
ภาพที ่96 ภาพแสดงการคัดเลือกสีเพ่ือแสดงอัตลักษณจังหวัดพิษณุโลก (คําขวัญประจําจังหวัด) 
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ภาพที ่97 ภาพแสดงการคัดเลือกสีเพ่ือแสดงอัตลักษณจังหวัดพิษณุโลก (สัญลักษณประจําจังหวัด) 
 
 3. การสรางลวดลายองคประกอบทางกราฟก 
    การออกแบบ Clip Art ผูวจิัยไดเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม และเอกสารตางๆ เพื่อใหได 
มาซึ่งลวดลายที่มีความเช่ือมโยง และเขาใจไดงาย อีกทั้งยังสามารถรับรูไดถึงสถานที่ตางๆ ที่สําคญัใน
จังหวัดพิษณุโลก 
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ภาพที ่98 ภาพสเก็ตแบบ Clip Art 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่99 Pattern for Graphic Design 1 
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ภาพที ่100 Pattern for Graphic Design 2 

ภาพที ่101 Pattern for Graphic Design 3 
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  จากนั้นผูวิจัยไดทําการพัฒนาแบบรางกราฟก ที่สามารถสื่อสารถึงเอกลักษณภายใน
จังหวัดพิษณุโลกไดชัดเจนขึ้น และสามารถเดินทางเลาเรื่อง หรือบอกกลาวของแหลงที่มาได โดยการ
สรางลวดลายกราฟกบนสินคาของที่ระลึกในจังหวัดพิษณุโลก 
 การออกแบบประยุกตศิลป ผูวิจัยไดนําแบบรางกราฟกมาสกรีนลงบนเสื้อเพื่อเพิ่มมูลคาให
เปนสินคาของที่ระลึกทีส่ามารถบงบอกถึงเอกลักษณจังหวัดพิษณุโลก อีกทั้งรูปแบบการจัดวางภาพยัง
เปนการเรียงลําดับความสําคัญของ เอกลักษณ อัตลักษณ สถานที ่และของขึ้นช่ือในจังหวัด ซึ่งทําให
เปนภาพที่จดจําไดงาย เขาใจงาย ชัดเจน สามารถหาซื้อไดงาย สะดวกในการเลือกซื้อ มีความดึงดูดใจ 
และราคาไมแพง  
 4. ผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑกลวยตาก 
     ผูวิจัยไดออกแบบบรรจุภัณฑกลวยตาก เพื่อนําไปสูสินคาของที่ระลึกจังหวัดพิษณุโลก 
แนวคิดในการออกแบบ คือ การสงตอเรื่องราวผานบรรจุภัณฑที่เหมาะสมในทองถิ่น และสามารถ
สื่อสารสินคาใหมีบทบาทในวิถีชีวิตผูบริโภคปจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยยังคงความเปนเอกลักษณไทย 
เชน การใชลวดลาย Clip Art ที่แสดงถึงเอกลักษณของจังหวัดพิษณุโลก ใชสีที่ไดมาจากการคนหาสี 
เลือกใชสีในโทนเดียวกันใหเหมาะสม เลือกใชตัวหนังสือที่อานงาย เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่102 ภาพรวมแบบคลีบ่รรจุภัณฑกลวยตาก 
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 5. ผลงานการออกแบบสินคาของที่ระลึกประเภทตางๆ 
     ผูวิจัยออกแบบงานประยุกตศิลป ภายใตแนวคิดในการออกแบบสินคาของที่ระลึกเพ่ือ
สงเสริมภาพลักษณของจังหวัดพิษณุโลก ทัง้ในมุมของการเปนสินคาที่ระลึกสําหรับนักทองเที่ยว ทั้ง
คนไทยดวยกันเองและชาวตางชาติ เชน Graphic Design บนเสื้อยืด กระเปาสองแคว บรรจุภัณฑผา
ทอลายดอกปบ สมุดบันทึก และPostcard เปนภาพที่มีความเกี่ยวของกับจังหวัดพิษณุโลก โดยภาพ
จะมีหลากหลายสไตล หลายรูปแบบ มีทั้งหมด 9 แบบ ภาพทั้งหมดจะสื่อสารโดยบงบอกสถานที่
สําคัญ ของขึ้นชื่อ เปนตน 

 
ภาพที ่103 Graphic Design บนเสื้อยืด 
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ภาพที ่104 ภาพกระเปาสองแคว 

ภาพที ่105 บรรจุภัณฑผาทอลายดอกปบ จังหวัดพิษณุโลก 
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ภาพที ่106 แบบสมุดบันทึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่107 Postcard 
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การวิเคราะหและประเมินผลงานวิจัย 
            ผูวิจยัใชเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางดังนี้ 

     1. แบบสอบถาม ความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลภายในจังหวัดพิษณุโลก 
    2. แบบสอบถามนักทองเที่ยวที่มีอายุระหวาง 20-56 ปขึ้นไป 
      3. แบบประเมินผลงานการออกแบบจากผูเช่ียวชาญดานการออกแบบ 

                4. แบบประเมินผลงานการออกแบบจากกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของกับจังหวัด
พิษณุโลก 

     5. บันทึกขอวิจารณ และเสนอแนะจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
 
 ในการรวบรวมขอมูล และวิเคราะหประเมินผลลัพธงานวิจัย แบงเปน 3 สวนคือ 
 สวนที่ 1 วิเคราะหประมวลผลดานประสิทธิภาพกราฟกบนบรรจุภัณฑ และอัตลักษณจังหวัด
พิษณุโลก และผลงานออกแบบ จากผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ 2 คน ผลการประเมินความพึง
พอใจอยูในระดับมากที่สุด  

สวนที่ 2 ทําการประเมินผลการออกแบบอัตลักษณสินคาพื้นบานจากรากฐานศิลปวัฒนธรรม 
จังหวัดพิษณุโลก จากกลุมเปาหมายจํานวน 110 คน ผลการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับมาก
ที่สุด 
           สวนที ่3 วิเคราะหประมวลผลดานประสิทธิภาพกราฟกบนบรรจุภัณฑ และอัตลักษณจังหวัด
พิษณุโลก และผลงานออกแบบ จากบันทึกขอวิจารณผลงานออกแบบ และขอเสนอแนะจากอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ 2 คนผลการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
           จากขอวิจารณผลงานการออกแบบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธทั้งหมด ประมวลผลได
วา มีปญหาสําคัญโดยรวมดังนี ้
           1. ขาดแนวคิดเชิงนวัตกรรมทางการออกแบบ จึงไมสามารถนําเสนอรูปแบบการออกแบบที่
แปลกใหมและมีเอกลักษณเฉพาะตัวที่ชัดเจน 
           2. ขาดทักษะที่สําคัญทางงานออกแบบประยุกตศิลปจึงยังไมสามารถสรางสรรคผลงาน
ออกแบบออกมาใหมีความงามทางสุนทรียภาพที่เปนศิลปะไดเทาที่ควร 
           3. การพยายามออกแบบกราฟกบรรจุภัณฑ และอัตลักษณจังหวัดพิษณุโลกทําไดตรง
เปาหมายดีในระดับหนึ่ง แตจากการที่ผูวิจัยพยายามแกปญหาโดยการสรางผลงานที่หลากหลาย
รูปแบบมากเกินไปทําใหขาดการคิดวิเคราะหที่เปนเอกภาพ ขาดการพัฒนาผลงานที่ตอเนื่อง การ
สรางสรรคผลงานทําไดนอย พัฒนาการของผลงานในแตละชุดมีความจํากัด ทําใหการพัฒนาผลงานไม
บรรลุถึงระดับที่สมบูรณที่สุด  
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 สรุป จากการศึกษาครั้งน้ีสามารถยืนยังถึงสมมติฐานวาการออกแบบสินคาพื้นบานจากมรดก
วัฒนธรรม สามารถบงบอกถึงอัตลักษณความเปนพื้นถิ่นที่มีรากฐานจากมรดกวัฒนธรรมได  มี
ประโยชน และโอกาสในการพัฒนาสินคา ทั้งการพัฒนาชองทางการจัดจําหนาย ตลอดจนการสราง
มูลคาเพิ่มเพื่อตอบสนองความตองการกับผูบริโภค ตลอดจนผลักดันสินคาใหเปนสินคาของที่ระลึกได 

ในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ไดประสบการณในการปฏิบัติงาน การแกปญหา ศึกษาขอดี 
ขอเสียตางๆ ในหลายๆดาน โดยจากการวิเคราะหผลลัพธจากการประเมินทั้งหมดพบวา ผลงานการ
ออกแบบชุดนี้ไดผลลัพธที่ดีในมุมมองประชากรกลุมเปาหมายทั่วไป ที่แสดงความพึงพอใจในการ
สื่อสารที่เขาใจงาย และการเสริมภาพลักษณ ยกระดับสินคาพื้นบานใหสูงขึ้น ซึ่งเปนการประเมินผล
ความพึงพอใจในเชิงกวาง 

 สวนขอวิจารณและขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญที่เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธนั้น 
นอกจากจะเปนการประเมินดานประสิทธิภาพกราฟกบนบรรจุภัณฑ และอัตลักษณจังหวัดพิษณุโลก
แลว ไดมุงในประเด็นของการประเมินผลดานสุนทรียภาพ ทักษะทางศิลปะ และความคิดสรางสรรค
ในเชิงลึก ซึ่งผลการออกแบบครั้งนี้ ผูวิจัยไดประมวลคําติชมออกมา ไดผลลัพธเปนคุณภาพในระดับ
ปานกลาง ผูวิจัยจึงเห็นวา ในอนาคตควรมุงเนน แกไขปญหาในแตละดานที่ไดรับขอเสนอแนะมานี ้ให
ดียิ่งขึ้นตอไป 
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แบบสอบถามเรื่อง  อัตลักษณจังหวัดพิษณุโลก 

เรื่อง : การออกแบบอัตลักษณสินคาพ้ืนบานจากมรดกวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก 

คําชี้แจง แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษา ในหลักสูตรศิลปะและการออกแบบ คณะ 

มัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูศึกษาใครขอความรวมมือจากทานในการตอบแบบสอบถามตาม
ความเปนจริง ซึ่งขอมูลที่ไดรับจากทานจะเปนขอมูลเฉพาะบุคคล และจะนําไปใชประโยชนในทาง
วิชาการเทานั้น และขอขอบคุณในความรวมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้ 
 

สวนที่1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง โปรดขีดเครื่องหมาย (/) หนาขอความทีต่รงกับความเปนจริงของทาน 

 

1. เพศ   ▢ ชาย   ▢ หญิง 
2. อายุ   ▢ 15-25 ป ▢ 26-35 ป ▢ 36-45 ป 
  ▢ 46-55 ป ▢ 56 ปขึ้นไป 

3. สถานภาพ ▢ โสด  ▢ สมรส / อยูดวยกัน   ▢     หมาย / หยาราง 
  ▢ แยกกันอยู 
4. ระดับการศึกษา  

  ▢ ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย 

  ▢ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 

  ▢ อนุปริญญา (ปวส.) หรือเทียบเทา 

  ▢ ปริญญาตรี 
  ▢ สูงกวาปริญญาตรี 
5. รายได ▢ ต่ํากวา 5,000 บาท ▢ 5,001 – 15,000 บาท 

  ▢ 15,001 – 25,000 บาท ▢ 25,001 – 35,000 บาท 

  ▢ 35,000 บาทขนไป 

6. อาชีพ ▢ นักเรียน/นักศึกษา  ▢ ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

  ▢ ธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ ▢ พนักงานบริษัทเอกชน 

  ▢ พอบาน / แมบาน
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สวนที่ 2 การรับรูและความเขาใจอัตลักษณจังหวัดพิษณุโลก 

คําชี้แจง โปรดขีดเครื่องหมาย (/) หนาขอความทีต่รงกับความเปนจริงของทาน 

 

1. อัตลักษณทางธรรมชาติของทองถิ่น 

 ▢ แมน้ํานาน  ▢ ตนปบ 

 ▢ ไกชน   ▢ หมาบางแกว 
2. อัตลักษณทางวัฒนธรรมที่เปนโบราณสถาน โบราณ วัตถุ (สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 ▢ กําแพงเมือง คูเมือง   ▢ พระราชวังจันทร 
 ▢ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ▢ พระพุทธชินราช 

 ▢ ศาลสมเด็จพระนเรศวร   ▢ วัดจุฬามาณี 
 ▢ พระนางพิมพนางพญา 
3. อัตลักษณดานการละเลนพ้ืนบาน 

 ▢ ดนตรีมังคละ  ▢ การแขงขันเรือบก 

4. อัตลักษณดานพิธีกรรม 

 ▢ พิธีสมโภชหลวงพอพระพุทธชินราช ▢ พิธีแหนางดง – นางควาย 

 ▢ พิธีขอฝน 

5. อัตลักษณดานสถานที่ทองเที่ยว 
 ▢ อุทยานแหงชาติภูหินรองกลา    ▢ อุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง 
 ▢ อุทยานแหงชาติน้ําตกชาติตระการ    ▢ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร 
6. อัตลักษณดานประเพณีที่สําคัญ 

 ▢ ประเพณีแขงเรือยาว  ▢ ประเพณีปกธงชัย 

 ▢ งานสมโภชพระพุทธชินราช 

7. อัตลักษณดานบุคคลสําคัญของจังหวัดพิษณุโลก 

 ▢ พระนเรศวรมหาราช  ▢ พระบรมไตรโลกนาถ 

 ▢ พระเอกาทศรถ 

8. อัตลักษณดานงานศิลปหัตถกรรม 

 ▢ เครื่องจักรสาน   ▢ ผาทอนครไทย 

 ▢ กลวยตากบางกระทุม 
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9. อัตลักษณดานงานจิตกรรม 

 ▢ บานประตูประดับมุกในรัชสมัยสมเด็จพระบรมโกศ 

 ▢ ภาพเขียนสีวิหารพระพุทธชินราช 

 ▢ จิตรกรรมฝาผนังที่วัดราชบูรณะ 

10. อัตลักษณดานภาษา 
 ▢ ภาษานครไทย 

 ▢ ภาษาไทยกลาง 
11. อัตลักษณดานอาหารพื้นถิ่น 

 ▢ กลวยตากบางกระทุม 

 ▢ กวยเตี๋ยวหอยขา 
12. อัตลักษณดานการแตงกาย 

 ▢ เอกลักษณการนุงหมดวยสีดํา (ไททรงดํา) 
 ▢ นุงโจม หมสไบ 

 

สวนที่ 3 อัตลักษณดานใดในจังหวัดพิษณุโลกที่ชัดเจนที่สุด 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในชองประเมินตามความคิดเห็นของทาน แบบประเมินตอไปนี้
เปนการเก็บรวบรวมโดยกําหนดคะแนนมาตราสวนแสดงคา 5 ระดับ ดังนี้ 
        ระดับความสําคัญ       คะแนน 
 ระดับความสําคัญมากท่ีสุด         5 

 ระดับความสําคัญมาก          4 

 ระดับความสําคัญปานกลาง         3 

 ระดับความสําคัญนอย          2 

 ระดับความสําคัญนอยที่สุด         1 

 

การออกแบบตราสัญลักษณ มากที่สดุ 
5 

มาก  
4  

ปานกลาง 

3 

นอย  
2 

นอยที่สุด 
1 

1. อัตลักษณทางธรรมชาติของ
ทองถิ่น (ภูหินรองกลา แมน้ํานาน 

น้ําตกชาติตระการ 
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การออกแบบตราสัญลักษณ มากที่สดุ 
5 

มาก  
4  

ปานกลาง 

3 

นอย  
2 

นอยที่สุด 
1 

2. อัตลักษณทางวัฒนธรรมที่เปน
โบราณสถาน  

     

3. อัตลักษณดานศาสนา      

4. อัตลักษณดานการละเลนพ้ืนบาน      

5. อัตลักษณดานความเชื่อ      

6. อัตลักษณดานพิธีกรรม      

7. อัตลักษณดานสถานที่ทองเที่ยว      

8. อัตลักษณดานประเพณีที่สําคัญ      

9. อัตลักษณดานบุคคลสําคัญของ
จังหวัดพิษณุโลก 

     

10. อัตลักษณดานงาน
ศิลปหัตถกรรม 

     

11. อัตลักษณดานงานจิตรกรรม      

12. อัตลักษณดานภาษา      

13. อัตลักษณดานอาหารพื้นถิ่น      

14. อัตลักษณดานการแตงกาย      

 

ขอเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข  
แบบประเมินผลงานการออกแบบ 
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แบบประเมินผลงานการออกแบบโดยผูเช่ียวชาญดาน 
การออกแบบอัตลักษณและสินคาพื้นบาน 

เรื่อง : การออกแบบอัตลักษณสินคาพ้ืนบานจากมรดกวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก 

แบบประเมินนี้จัดทําข้ึนโดย อัญชลี พยัคฆเดช นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาศิลปะการ
ออกแบบ คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยแบบประเมินแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 แบบประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการออกแบบตราสัญลักษณ 
ตอนที่ 2 แบบประเมินผลงานการออกแบบผลิตภัณฑสินคาของที่ระลึก 

 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในชองประเมินตามความคิดเห็นของทาน แบบประเมินตอไปนี้
เปนการเก็บรวบรวมโดยกําหนดคะแนนมาตราสวนแสดงคา 5 ระดับ ดังนี้ 
        ระดับความสําคัญ       คะแนน 
 ระดับความสําคัญมากท่ีสุด         5 

 ระดับความสําคัญมาก          4 

 ระดับความสําคัญปานกลาง         3 

 ระดับความสําคัญนอย          2 

 ระดับความสําคัญนอยที่สุด         1 

 

ตอนที่ 1 แบบประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการออกแบบตราสัญลักษณ 
ตราสัญลักษณสินคาพ้ืนบานจังหวัดพิษณุโลก 
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การออกแบบตราสัญลักษณ มากที่สดุ 
5 

มาก  
4  

ปานกลาง 

3 

นอย  
2 

นอยที่สุด 
1 

1. มีองคประกอบชัดเจน      

2. มีระเบียบแบบแผน      

3. แสดงถึงความรวมสมัย      

4. มีเอกลักษณเฉพาะตัว      

5. มีความเรียบงาย      

6. สามารถจดจําไดเปนอยางดี      

7. ความสวยงามของรูปแบบ
โดยรวม 

     

การใชงาน      

8. ความเปนไปไดในการใชงาน      

9. ความสะดวกในการนําไปใช      

10. การนําไปใชเพ่ือสงเสริมการ
ขาย 

     

11. ใชไดนาน เหมาะกับทุกยุคทุก
สมัย 

     

12. เขาใจงาย      

 
ขอเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที่ 2 แบบประเมินผลงานการออกแบบผลิตภัณฑสิคาของที่ระลึก 

บรรจุภัณฑกลวยตาก



  167 

 

บรรจุภัณฑผาทอ จังหวัดพิษณุโลก 

กระเปาผาสองแคว
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เสื้อพิดโลก 
 

Postcard
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ขอเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

การออกแบบตราสัญลักษณ มากที่สุด  
5 

มาก  
4  

ปานกลาง 

3 

นอย  
2 

นอยท่ีสุด 
1 

การสื่อสารถึงจังหวัดพิษณุโลก      

1. ความชัดเจน      

2. ความเหมาะสม      

3. การสรางภาพลักษณท่ีดี      

การออกแบบ      

4. มีองคประกอบชัดเจน      

5. มีระเบียบแบบแผน      

6. แสดงถึงความรวมสมัย      

7. มีเอกลักษณเฉพาะตัว      

8. มีความเรียบงาย      

9. สามารถจดจําไดเปนอยางดี      

10. ความสวยงามของรูปแบบ
โดยรวม 

     

  

การใชงาน      

11. ความเปนไปไดในการใชงาน      

12. ความสะดวกในการนําไปใช      

13. การนําไปใชเพ่ือสงเสริมการ
ขาย 

     

14. ใชไดนาน เหมาะกับทุกยุคทุก
สมัย 

     

15. เขาใจงาย      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ค  
การแสดงผลความคืบหนาวิทยานิพนธ 
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