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Culture represents uniqueness, Thai culture inheritance plays significant role 
in reflecting and developing nation and society in tandem with creating unity of 
people in the nation.  Thais are mainly Buddhist as the religion is depicted in 
prominent customs and traditions all year long.  One of best Thai cultural is a 
tradition of giving. Local hand-made gifts and local desserts is treated as souvenir to 
express cares and feelings. Previously, desserts were not directly crafted for souvenir 
but for consumptions and traditional ceremonies. 

For the purpose of this research, researcher had studied giving tradition of 
Thai culture intending to design Thai desserts dedicated to giving occasions such as 
National Mother's Day, New Year's Eve and Songkran Days  

The researcher had studied by collecting data via documentations, fieldworks, 
interviews with dessert experts, professional dessert designers and performing 
questionnaire on Bangkok citizens aged between 20 - 40 and finalized the result of 
the research in accordance with desired objective leading to dessert and package 
design and brand identity design. 

The research was presented to and evaluated by professionals to assured the 
assumptions that new dessert design crafted from Thais' beliefs and uniqueness of 
cultures and inherited customs could prominently enforce and resemble the 
uniqueness of the culture, acknowledge target group to deeply value and realize the 
sentimentality of giving. 
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บทท่ี 1 
 

บทน ำ 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
 วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่แสดงเอกลักษณ์ความเป็นชาติ เป็นสิ่งที่แสดงศักดิ์ศรี เกียรติภูมิ และ
ความภาคภูมิใจชาติที่มีวัฒนธรรมอันดีงามสืบทอดอันยาวนาน ในวัฒนธรรมจะมีทั้งความศรัทธา 
ความเช่ือ ค่านิยม บรรทัดฐาน เป็นต้น ประเทศไทยของเราได้รับอิทธิพลต่างๆจากต่างชาติมาตั้งแต่ใน
สมัยอดีตแล้ว มีทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดีเข้ามา การรับเอาวัฒนธรรมจากต่างชาตินั้น ถ้าหากเรารู้จักการ
น ามาประยุกต์ใช้กับสังคมไทยน้ันก็มปีระโยชน์มากมายเช่นกัน ถึงอย่างไรก็ตามวัฒนธรรมไทยยังแสดง
ถึงอัตลักษณ์ความเป็นชาติไทยรวมถึงวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยสืบเนื่องต่อมา (วันวิสา,2556) การสบื
ทอดวัฒนธรรมไทย จึงเป็นสิ่งส าคัญต่อการพัฒนาคนและสังคมไทยเพราะ ท าให้มองเห็นวิถีความเป็น
ไทย ความคิดสร้างสรรค์ ทั้งทางด้านศาสนา สังคม วัฒนธรรม ท าให้เกิดการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่ง
ไปสู่อีกรุ่นหนึ่งซึ่งนับว่าเป็นการสืบทอดเอกลักษณ์ไทย เพื่อให้คงอยู่ในสังคมต่อไป (Skoolbuz,2554) 
 ประเทศไทยนั้นเป็นเมืองพุทธ เพราะคนไทยส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนา เราจะสามารถ
เห็นประเพณีต่างๆของคนไทยที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอยู่แถบตลอดทั้งปี คนไทยส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ
กับประเพณีต่างๆ เพราะคนไทยเช่ือและชอบในเรื่องของการท าบุญท าทานในวันส าคัญไม่ว่าจะเป็นวัน
มงคลต่างๆ หรือวันส าคัญทางศาสนา คนไทยมักจะนิยมท าบุญกันเป็นส่วนใหญ่ เวลาท าบุญแล้วรู้สึก
สบายใจ อิ่มสุข เพราะคิดว่าการให้การท าบุญท าทานนั้น สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ คนไทยมีนิสัยชอบ
ท าบุญชอบช่วยเหลือ สิ่งเหล่าน้ีจึงเป็นเอกลักษณ์และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยอย่างหนึ่ง  
 วัฒนธรรมไทยที่ดีงามอย่างหนึ่งของคนไทยก็คือ วัฒนธรรมการให้ ทีมวิจัยจาก ‘Charity 
Aids Foundation’ ท าการศึกษาโดยน าข้อมูลจากการสุ่มส ารวจกลุ่มตัวอย่าง 153 ประเทศจัดอันดบั
ประเทศที่มี น ้าใจมากที่สุด ผลการศึกษาพบว่า ประเทศไทยได้เป็นอันดับที่ 25 ใน 153 ประเทศ 
(วัลลภ พรเรืองวงศ์,2553) นั้นแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมการให้ที่ดีงามของคนไทย การท าทานเป็นสิ่ง
ที่โลกต้องการ การให้เป็นการสร้างความดีที่ง่ายที่สุด คนไทยตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันมักจะชอบ
แสดง น ้าใจต่อกันด้วยอยู่ตลอดเวลา การให้ในวันส าคัญหรือเทศกาลส าคัญของคนไทยนั้น ตั้งแต่ใน
อดีตนิยมใช้ขนมเป็นของขวัญในโอกาสต่างๆ Zocial, inc. ได้ส ารวจคนออนไลน์ ถึงสิ่งที่ผู้คนมักจะซือ้
ของขวัญของฝากให้คนพิเศษในช่วงเทศกาลส าคัญในวันปีใหม่ กว่า 78% ต้องการมอบของขวัญให้
ครอบครัว ส่วนของขวัญที่นิยมมอบให้กันอันดับแรกคือ ขนม ของขวัญของฝากให้คนพิเศษในช่วงเทศ-
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กาลส าคัญในวันปีใหม่ มีข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้ กว่า 78% ต้องการมอบของขวัญให้ครอบครัว  ส่วน
ของขวัญที่นิยมมอบให้กันอันดับแรกคือ ขนม (Zocial,inc.,2558) 
 ขนมไม่ได้เป็นวัตถุที่มีคุณค่าเฉพาะการกินเพื่อความอร่อยเท่าน้ัน แต่ยังมีคุณค่าอื่นติดมา
ด้วย เช่น คุณค่าทางประวัติศาสตร์ พิธีกรรม คุณค่าทางสังคม วัฒนธรรม และทางจิตใจ  ฉะนั้นไม่ว่า
ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปอย่างไร ขนมก็ยังไม่หายไปจากชีวิตการบริโภคของมนุษย์ เพียงแต่ความหมาย
ของมันอาจเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคมในขณะนั้น (รณฤทธ์ิ,2551)  คนไทยนิยมน าขนมหรือ
อาหารมาใช้เป็นเครื่องมือในการแสดงความรู้สึกต่างๆผ่านขนมแทนการพูดด้วยวาจาไม่ว่าจะเป็นการ
ให้ของขวัญของฝากกับผู้อื่นในโอกาสส าคัญใดๆหรือจะใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับศาสนาใช้ในวันส าคัญ
ต่างๆ โดยเลือกจากช่ือหรือรูปลักษณะของขนมที่มีความหมายที่เป็นศิริมงคลของขนมนั้นๆ เช่น ขนม
ถ้วยฟู ที่มีความหมายว่าความเจริญเฟื่องฟู หรือ บรรดาขนมทองหยิบทองหยอด ที่มีความหมายว่า 
ความร ่ารวย ทรัพย์สินเงินทอง ความหมายของขนมไทยจะเป็นการอวยพรให้เจอแต่เรื่องดีๆ
เจริญรุ่งเรือง ขนมเหล่านี้ที่ถูกน ามาใช้ มีทั้งที่เป็นขนมไทยโบราณ เป็นขนมไทยประยุกต์ที่ได้รับ
อิทธิพลมาจากตะวันตก ขนมไทยมีเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมประจ าชาติไทยคือ มีความละเอียดอ่อน
ประณีตในการเลือกสรรวัตถุดิบ วิธีการท า ที่พิถีพิถัน รสชาติอร่อยหอมหวาน สีสันสวยงาม รูปลักษณ์
ชวนรับประทาน ขนมไทยโบราณ มีส่วนผสมคือ แป้ง น ้าตาล มะพร้าว เท่านั้น ส่วนขนมที่ใช้ไข่เป็น
ส่วนประกอบ เช่น ทองหยิบ ทองหยอด เม็ดขนุน นั้น ท้าวทองกีบม้า หญิงสาวชาวโปรตุเกส เป็นผู้
คิดค้นข้ึนมา ซึ่งในแต่ละภาคส่วนก็จะมีความหลากหลายและความเช่ือที่แตกต่างกันไปจึงท าให้ขนมที่
มีวัตถุดิบส่วนผสมก็แตกต่างกันไปเช่นกัน (ศิริพร,2555) ขนมพื้นบ้านประจ าแต่ละภาคของคนไทยนั้น
จะใช้ส่วนผสมที่เป็นส่วนผสมท้องถ่ินน้ันก็คือ ข้าว โดยส่วนใหญ่ จะใช้ทั้งข้าวที่ถูกแปรรูปเป็นแป้งแล้ว
หรือข้าวที่ยังคงรูปเป็นเมล็ด แล้วน ามาผ่านกรรมวิธีการท าให้สุกด้วยวิธีต่างๆจนท าให้เกิดเป็นขนมได้
อย่างหลากหลาย คนไทยเป็นนักประยุกต์พัฒนาและปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมเข้ากับวัฒนธรรม 
ศาสนา และของชาติตัวเอง ที่ผ่านมาขนมไม่ได้ถูกท าข้ึนมาให้สะท้อนถึงวัฒนธรรมการให้โดยตรงแต่
ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อบริโภคและประกอบพิธีกรรมประเพณีบางอย่างเท่านั้น  
 จากที่กล่าวไว้ตอนต้นว่า จะเห็นได้ว่าคนไทยมีวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับความเช่ือและศาสนา
อยู่ตลอดเวลา คนไทยเป็นคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และมักใช้ขนมในการท าบุญ ท าทาน ในการให้ 
หรือประกอบพิธีมงคลต่างๆ ขนมจึงกลายเป็นสื่อกลางในการเช่ือมระหว่าง คน ศาสนา และประเพณี
ต่างๆเข้าหาด้วยกัน คนไทยมักใช้ขนมเป็นตัวแทนการให้ในวันส าคัญ เทศกาลส าคัญ โอกาสต่างๆ จะ
เห็นได้ว่าขนมไม่ได้เป็นวัตถุที่มีไว้เฉพาะการกินเท่านั้น แต่มันยังมีคุณค่าอื่นๆแฝงอยู่อีกด้วย ขนมจึง
เป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งในการสร้างทานสร้างความสุข   
 ผู้วิจัยจึงมองเห็นถึงความส าคัญของขนม เนื่องจากทางครอบครัวของผู้วิจัยประกอบ
ธุรกิจเบเกอรี่ มักท าขนมเพื่อมาจ าหน่ายให้สอดคล้องส าหรับเทศกาลวันส าคัญทางศาสนาหรือวัน
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ส าคัญต่างๆ ในทุกๆเทศกาลจะเห็นได้ว่าผู้คนจ านวนไม่น้อยที่นิยมซื้อขนมเพื่อน าไปมอบให้แด่ผู้อื่น 
โดยส่วนตัวทางครอบครัวของผู้วิจัยชอบท าขนมไปแบ่งปันกับคนใกล้ชิดหรือน าไปแจกจ่ายคนอื่นๆอยู่
เสมอ ผู้วิจัยจึงมีประสบการณ์ตรงจากเรื่องราวของการให้ซึ่งสร้างความสุขเป็นอย่างมาก ด้วยความที่
ผู้วิจัยประกอบอาชีพการท าขนมและอาชีพด้านการออกแบบ รวมถึงช่ืนชอบในการแบ่งปันจึงมีความ
สนใจที่จะออกแบบอัตลักษณ์แบรนด์ที่แสดงถึงวัฒนธรรมการให้ของคนไทยและมีความสนใจที่จะ
ออกแบบขนมไทยผ่านความเช่ือและประเพณีของไทยในรูปแบบใหม ่เพื่อให้ขนมท าหน้าที่เป็นตัวแทน
สื่อกลางในการสื่อสารการแสดงความรู้สึกที่ดีต่าง ๆ ผ่านการให้ของคนไทยให้เหมาะสมกับโอกาส
ส าคัญและเทศกาลส าคัญต่างๆ และเพื่อมุ่งเน้นการแสวงหาความรู้ วิเคราะห์และวิจัยเพื่อน าไปสู่การ
ออกแบบขนมไทยและอัตลักษณ์ของแบรนด์เพื่อส่งเสริมและแสดงถึงวัฒนธรรมการให้ที่ดีงามของคน
ไทย 
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาความเช่ือ ประเพณีและ วัฒนธรรมการให้ของคนไทย 
 2.  ออกแบบขนมเพื่อเป็นตัวแทนการให้ในวันส าคัญตามประเพณีไทย 
 3.  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมการให้ของคนไทย 
 
สมมติฐำนของกำรวิจัย 
 การออกแบบขนมไทยและอัตลักษณ์ของแบรนด์ที่สร้างมาจากมรดกทางความเช่ือในเรื่อง
ของวัฒนธรรมการให้นั้น สามารถเป็นสื่อกลางเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการแบ่งปันให้แก่กัน 
 
ขอบเขตของกำรวิจัย 
 1.  ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการให้ในโอกาสส าคัญ 
 2.  ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับขนมไทยประเภทแห้ง หรือกึ่งแห้งกึ่งสด 
 3.  ศึกษาทฤษฎีด้านการออกแบบบบรรจุภัณฑ์ขนมประเภทของฝาก 
 4.  ศึกษาทฤษฎีด้านการสร้างตราสินค้า 
 5.  ศึกษาข้อมูลวันส าคัญทีเ่กีย่วของกับความเช่ือ ประเพณีและ วัฒนธรรมการให้ของคนไทย 
 6.  กลุ่มเป้าหมายประชาชนไทยอายุระหว่าง 20 - 40 ปีในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.  ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมการให้ของคนไทย 
 2.  สร้างขนมที่เป็นตัวแทนการให้เพื่อแสดงความรู้สึกต่างๆในวันส าคัญ 
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ขั้นตอนของกำรวิจัย 
 1.  เก็บรวบรวมข้อมูล 
  1.1 ข้อมูลภาคเอกสาร    
  1.2 ข้อมูลจากการลงพื้นที่ 
 2.  สร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการวิจัย 
 3.  วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูล 
 4.  ออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน 
 5.  ประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ 
 6.  สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 
ค ำจ ำกัดควำมท่ีใช้ในกำรศึกษำ 
 1.  วัฒนธรรมการให้ หมายถึง การแสดงออกซึ่งการมีน ้าใจ เสีย-สละ การแบ่งปันกับผู้อื่น 
อันเกิดจาก 3 ปัจจัยคือ ผู้ให้ วัตถุ และ ผู้รับ  
 2.  วันส าคัญ หมายถึง วันที่เป็นวันพิเศษในวาระต่างๆทั้งของส่วนบุคคล และวันของ
ประเทศไทยหรือในสากล 
 3.  ขนมของฝาก ในงานวิจัยครั้งนี้ หมายถึง ขนมที่ถูกซื้อมาจากแหล่งจ าหน่ายต่างๆที่ถูก
จัดข้ึน เพื่อน าขนมที่ซื้อไปมอบให้กับผู้อื่น ในวาระต่างๆ 
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บทท่ี 2 

 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

 การวิจัยเรื ่องการออกแบบสื่ออัตลักษณขนมเพื่อสงเสริมวัฒนธรรมการใหของคนไทยนี้ 

ผูวิจัยรวบรวมงานเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยเรียบเรียงตามหัวขอตอไปน้ี 

 1.  ขนมไทย 

 2.  วัฒนธรรมการใหของคนไทย  

 3.  การออกแบบอัตลักษณ 

 4.  การออกแบบบรรจุภัณฑ 

   

1.  ขนมไทย 

 1.1 ความหมายขนมและประวัติขนมไทย 

  ขนมโดยทั่วไปหมายถึง อาหารที่กินระหวางมื้อ ซึ่งไมใชมื้อหลัก โดยอาจกินเพื่อลด

ความหิว ความอรอย หรือ เพิ่มพลังงาน โดยขนมบางอยางอาจนับวาเปนของหวาน หรืออาหารวาง 

  ขนมไทย มาจากคําวา “ขาวหนม” ลวนเปนคําอันเปนที่มาของคําวา “ขนม” ซึ่งมีผู

สันทัดกรณีหลายทานต้ังขอสันนิษฐานไว เริ่มต้ังแตคําแรก “ขาวนม” ที่นักคหกรรมศาสตรหลายทาน

บอกตอ ๆ กันมาวานาจะมาจากคําคําน้ี เน่ืองจากขนมมีอิทธิพลมาจากอินเดียที่ใชขาวกับนมเปน

สวนผสมสําคัญที่สุดในการทําขนมแตก็ไมนาจะเปนไปได เน่ืองจากนมไมมีบทบาทสําคัญในขนมไทย

เลย ขนมไทยใชมะพราวหรือกะทิทําตางหาก 

  สําหรับ “เขาหนม” น้ัน พระราชวรวงศเธอ กรมหมื่นจรัสพรปฏิญาณไดทรงต้ังขอ

สันนิษฐานไววา “หนม” เพี้ยนมาจาก “เขาหนม” เน่ืองจาก “หนม” น้ันแปลวาหวาน  แตกลับไม

ปรากฎความหมายของ“ขนม” ในพจนานุกรมไทย มีเพียงบอกไววาทางเหนือเรียกขนมวา “ขาว

หนม” แตถึงอยางไรก็ไมพบความหมายของคําวา“หนม” ในฐานะคําทองถ่ินภาคเหนือเมื่ออยูโดดๆ 

ในพจนานุกรมเชนกัน 

  อีกขอสันนิษฐานหน่ึงก็นับวานาสนใจไมนอย คําวา “ขนม” อาจมาจากคําในภาษา

เขมรวา “หนม” ที่หมายถึงอาหารที่ทํามาจากแปง เมื่อลองพิจารณาดูแลวพบวาขนมสวนใหญลวนทํา

มาจากแปงทั้งน้ัน โดยมีน้ําตาลและกะทิเปนสวนผสม ดังน้ันจึงอาจกลาวไดวา “ขนม” เพี้ยนมาจาก 

“ขนม” ในภาษาเขมรก็เปนได 
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  ไมวาขนมจะมีรากศัพทมาจากคําใดหรือภาษาใด ขนมก็ไดเขามามีบทบาทสําคัญใน

สังคมไทยดวยฐานะของขนมไทยอยางเต็มภาคภูมิ และคนไทยเองก็ไดช่ือวาเปนชนชาติหน่ึงที่ชอบกิน

ขนมเปนชีวิตจิตใจ หลักฐานเกาแกที่สุดที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางขนมไทยกับคนไทยก็คือ

วรรณคดีมรดกสุโขทัยเรื่องไตรภูมิพระรวง ซึ่งกลาวถึงขนมตมที่เปนขนมไทย ชนิดหน่ึงไว ขนมไทยเริ่ม

แพรหลายมากข้ึนในสมัยอยุธยา ดังปรากฎขอความในจดหมายเหตุหลายฉบับ บางฉบับกลาวถึง 

“ยานปาขนม” หรือตลาดขนม บางฉบับกลาวถึง “บานหมอ” ที่มีการปนหมอ และรวมไปถึงกระทะ 

ขนมเบื้อง เตาและรังขนมครก แสดงใหเห็นวาขนมครกและขนมเบื้องน้ัน คงจะแพรหลายมากจนถึง

ขนาดมีการปนเตาและกระทะขาย บางฉบับกลาวถึงขนมชะมด ขนมกงเกวียนหรือขนมกง ขนมครก 

ขนมเบื้อง ขนมลอดชอง จนถึงสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช อันถือไดวาเปนยุคทองของการทํา

ขนมไทย ดังที่จดหมายเหตุฝรั่งโบราณไดมีการบันทึกไววา การทําขนมในสมัยสมเด็จพระนารายณ

มหาราชน้ันเจริญรุงเรืองมาก โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อชาวโปรตุเกสอยางทานผูหญิงวิชาเยนทรหรือ

บรรดาศักด์ิวา ทาวทองกีบมา ผูเปนตนเครื่องขนมหรือของหวานในวัง ไดสอนใหสาวชาววังทําของ

หวานตาง ๆ โดยเฉพาะไดนําไขขาวและไขแดงมาเปนสวนผสมสําคัญอยางที่ทางโปรตุเกสทํากัน ขนม

ที่ทานทาวทองกีบมาทําข้ึนและยังเปนที่นิยมจนถึงปจจุบันก็ไดแก ขนมทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง 

ขนมหมอแกง และรวมไปถึง ขนมทองโปรง ขนมทองพลุ ขนมสําปนนี ขนมไขเตา ฯลฯ  (Maneryto, 

2553) 

 

 1.2 วัตถุดิบในการปรุงขนมไทย 

  ขนมไทยสวนใหญทํามาจากขาวและจะใชสวนประกอบอื่นๆ เชน สี ภาชนะ กลิ่น

หอม จากธรรมชาติ ขาวที่ใชในขนมไทยมีทั้งใชในรูปขาวทั้งเม็ดและขาวที่อยูในรูปแปง นอกจากน้ัน 

ยังมีวัตถุดิบอื่นๆ เชน มะพราว ไข น้ําตาล ซึ่งจะกวางถึงรายละเอียดดังตอไปน้ี 

  1.2.1  ขาวและแปงการนําขาวมาทําขนมของคนไทยเริ่มต้ังแตขาวไมแกจัด ขาวออน 

ที่เปน น้ํานม นํามาทํา ขาวยาคู พอแกข้ึนอีกแตเปลือกยังเปนสีเขียวนํามาทําขาวเมา ขาวเมาที่ได

นําไปทําขนมไดอีกหลายชนิดเชน ขาวเมาคลุก ขาวเมาบด ขาวเมาหมี่กระยาสารท ขาวเจาที่เหลือ

จากการ รับประทาน นํา ไปทําขนมไขมด ขนมไขจิ้งหรีด ขาวตูไดอีก สวนแปงที่ใชทําขนมไทยสวน

ใหญ ไดมาจากขาวคือแปงขาวเจาและแปงขาวเหนียว ในสมัยกอนใชแปงสดคือแปงที่ไดจากการนํา 

เม็ดขาวแชน้ําแลวโมใหละเอียดในปจจุบันใชแปงแหงที่ผลิตจากโรงงานนอกจากน้ีแปงที่ใช ไดแก แป

งถ่ัว แปงทาวยายมอม  แปงมันสําปะหลัง สวนแปงสาลีมีใชนอย มักใชในขนมที่ไดรับ อิทธิพลจากตาง

ชาติ 

  1.2.2 มะพราวและกะทิมะพราวนํามาใชเปนสวนประกอบของขนมไทยไดต้ังแต มะ

พราวออนจนถึงมะพราวแกดังน้ี 
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   1.2.2.1 มะพราวออน ใชเน้ือผสมในขนม เชน เปยกสาคู วุนมะพราว สังขยา

มะพราวออน 

   1.2.2.2 มะพราวทึนทึกใชขูดฝอยทําเปนไสกระฉีกใชคลุกกับขาวตมมัดเปน 

ขาว  ตมหัวหงอกและใชเปนมะพราวขูดโรยหนาขนมหลายชนิด เชน ขนมเปยกปูน ขนมข้ีหนู ซึ่งถือ 

เปน เอกลักษณอยางหน่ึงของขนมไทย 

   1.2.2.3 มะพราวแกนํามาค้ันเปนกะทิกอน ใสในขนมนําไปทําขนมไดหลาย

แบบเชนตมผสม กับสวนผสม เชนกลวยบวชชี แกงบวดตางๆ หรือตักหัวกะทิราดบนขนม เชน สาคู 

เปยก ซาหริ่ม บัวลอย 

  1.2.3 น้ําตาลแตเดิมน้ันน้ําตาลที่นํามาใชทําขนมคือน้ําตาลจากตาลหรือมะพราว ใน

บางทองที่ใชน้ําตาลออย น้ําตาลทรายถูกนํามาใชภายหลัง 

  1.2.4 ไข เริ่มเปนสวนผสมของขนมไทยต้ังแตสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชซึ่งไดรับ

อิทธิพลจากขนมของโปรตุเกส ไขที่ใชทําขนมน้ีจะตีใหข้ึนฟู กอนนําไปผสม ขนมบางชนิดเชน ตองแยก

ไขขาวและไขแดงออกจากกัน แลวใชแตไขแดงไปทําขนม 

  1.2.5 ถ่ัวและงาถ่ัวและงาจัด เปนสวนผสมที่สําคัญในขนมไทยการใชถ่ัวเขียวน่ึง 

ละเอียดมาทําขนมพบไดต้ังแตสมัยอยุธยา เชน ขนมพิมพถ่ัวทําดวยถ่ัวเหลืองหรือถ่ัวเขียวกวนมาอัดใส 

พิมพ ถ่ัวและงาที่นิยมใชในขนมไทยมีดังน้ี 

   1.2.5.1 ถ่ัวเขียวเราะเปลือกมีช่ือเรียกหลายช่ือเชนถ่ัวทองถ่ัวซีกถ่ัวเขียวที่ใช 

ตอง ลางและแช น้ําคางคืนกอนเอาไปน่ึง 

   1.2.5.2 ถ่ัวดําใชใสในขนมไทยไมกี่ชนิดและใสทั้งเม็ดเชนขาวตมหมัดขาว 

หลามถ่ัวดําตมน้ําตาล ขนมถ่ัวดํา 

   1.2.5.3 ถ่ัวลิสงใชนอยสวนใหญใชโรยหนาขนมผักกาดกวนใสในขนม          

จามงกุฎ 

   1.2.5.4 งาขาวและงาดําใสเปนสวนผสมสําคัญในขนมบางชนิดเชนขนมเทยีน

สลัดงา 

  1.2.6 กลวย กลวยมีสวนเกี่ยวของกับขนมไทยหลายชนิด ไมวาจะเปน ขนมกลวย 

กลวย กวน กลวยเช่ือม กลวยแขกทอด หรือใชกลวยเปนไส เชน ขาวตมมัด ขาวเหนียวปงไสกลวย     

ขาวเมา กลวยที่ใชสวนใหญเปนกลวยน้ําวา กลวยแตละชนิดเมื่อนํามาทําขนมบางครั้งจะใหสี ตางกัน 

เชน กลวยน้ําวาเมื่อนําไปเช่ือมใหสีแดง กลวยไขใหสีเหลือง เปนตน 

  1.2.7 สีที่ไดจากธรรมชาติและใชในขนมไทย มีดังน้ี 

   1.2.7.1 สีเขียวไดจากใบเตยโขลกละเอียดค้ันเอาแตน้ํา 

   1.2.7.2 สีน้ําเงินจากดอกอัญชันเด็ดกลีบดอกอัญชัน แชในน้ําเดือดถาบีบน้ํา
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มะนาวลงไป เล็กนอยจะไดสีมวง 

   1.2.7.3 สีเหลืองจากขมิ้นหรือหญาฝรั่น 

   1.2.7.4 สีแดงจากครั่ง 

   1.2.7.5   สีดําจากกาบมะพราวเผาไฟนํามาโขลกผสมน้ําแลวกรอง (ภัท

รานันท, 2552: 24-30) 

 

 1.3 ประเภทขนมไทย 

  ขนมไทยสามารถจัดแบงเปนชนิดตางๆ ไดตามลักษณะของเครื่องปรุง ลักษณะ

กรรมวิธีในการทํา และลักษณะการหุงตม คือ 

  1.3.1 ขนมประเภทไข หมายถึงเปนขนมไทยที่มีสวนประกอบสําคัญคือไขเปนขนมที่

ไดรับความนิยมกันมากเพราะขนมมีรูปลักษณสวยงาม ใชฝมือและความประณีตในการทําเปนขนมที่

ขาดไมไดสําหรับงานมงคลตางๆ เทคนิคที่สําคัญคือการเลือกไข ซึ่งเปนวัตถุดิบหลักในการทําควรเลอืก

ไขที่ใหมเพราะขนมประเภทน้ีใชความขนของไขในการคงรูปของขนม และยังคงความออนนุม เชน 

ฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด สังขยา ฯลฯ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ขนมประเภทไข ทองหยอด 

ที่มา : Caralana, เขาถึงเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน 2559, เขาถึงจาก http://www.caralana.com 
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  1.3.2 ขนมประเภทน่ึง หมายถึง การน่ึงเปนกระบวนการที่ผานความรอนจากไอน้ํา

โดยตรง ที่ไดจากการระเหยของการตมน้ําใหเดือดอยางตอเน่ือง โดยที่วัตถุดิบที่ใชในการน่ึงจะถูกวาง

ไวในอุปกรณทีมี ฝาปดมิดชิด เชน ซึง หรือ หวด(สําหรับการน่ึงขาวเหนียว) ที่ใชเพื่อแยกจากการ

สัมผัสกับน้ําโดยตรง เชน ขนมช้ัน ขนมสาลี่ ขนมน้ําดอกไม ขนมทราย ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ขนมประเภทน่ึง ขนมสาลี่ 

ที่ ม า  :  Special food, เ ข า ถึ ง เ มื่ อ  วั น ที่  6 มิ ถุ น า ย น  2 5 5 9 , เ ข า ถึ ง จ า ก 

http://specialfood.co.th/item/ 510-salee-thai-cotton-cake 

 

  1.3.3 ขนมประเภทตม หมายถึง การนําขนมใสหมอ พรอมกับน้ําหรือกะทิ ต้ังไฟให

เดือดจนสุกตามความตองการ การทําขนมที่ตองตม และเปนขนมที่ใชใบตองหอ ตองหอใหสนิท 

ใบตองตองไมแตก เชน ขนมตมแดง ขนมตมขาว มันตมน้ําตาล ฯลฯ 
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ภาพที่ 3 ขนมประเภทตม ขนมตมขาว 

ที่มา : Food travel, เขาถึงเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน 2559, เขาถึงจาก http://www.foodtravel.tv/ 

recipe.aspx?viewid=1132 

 

  1.3.4 ขนมประเภทกวน หมายถึง การที่ทําใหขนมอยางใดอยางหน่ึงโดยมาก

ของเหลวผสม หรือ รวมเขากันเปนเน้ือเดียวกันจนขนและเหนียวโดยใชเครื่องมือชนิดหน่ึงคนไปจนทัว่

โดยแรงและเร็ว เชน ขนมเปยกปูน ซาหริ่ม ขนมตะโก ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 ขนมประเภทกวน ขนมเปยกปูน 

ที่มา : Food travel, เขาถึงเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน 2559, เขาถึงจาก http://www.foodtravel.tv 

/recipe.aspx?viewid=2331 
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  1.3.5 ขนมประเภทอบและผิง หมายถึง ผิงและอบ ขนมที่ใชผิงมีหลายชนิด จะใชผิง

ดวยไฟบน และไฟลาง ไฟจะตองมีลักษณะออนเสมอกันปจจุบันใชเตาอบแทนการผิง เชน ขนมหมอ

แกง ขนมสาลี่กรอบ ขนมผิง ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 ขนมประเภทอบและผิง ขนมผิง 

ที่มา : 168 how to, เขาถึงเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน 2559, เขาถึงจาก http://www.168howto.com 

 

  1.3.6 ขนมประเภททอด หมายถึง การทําใหขนมชนิดใดชนิดหน่ึงซึ่งตองการใหสุก

ดวยน้ํามัน โดยตักน้ํามันใสกระทะใหรอนแลวใสขนมน้ันลงไปพอเหลืองหรือสุก เชน ขนมกง ขนม

ฝกบัว ขนมสามเกลอ ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 ขนมประเภททอด ขนมฝกบัว 

ที่มา : Hot social today, เขาถึงเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน 2559, เขาถึงจาก http://www.hotsocial 

today.com/news.php?newsID=1314 
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  1.3.7 ขนมประเภทเช่ือม หมายถึงการเช่ือมสวนใหญจะทํากับผลไม โดยการนํา

ผลไมตมในน้ําเช่ือม จนกระทั่งผลไมมีลักษณะนุมและข้ึนเงาโดยระหวางเช่ือมชวงแรก น้ําเช่ือมจะใส

แลวจึงตมตอไปจน น้ําเช่ือมขนแตตองไมเช่ือมใหน้ําเช่ือมขนเกินไป เชน กลวยเช่ือม สาเกเช่ือม ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 ขนมประเภทเช่ือม กลวยเช่ือม 

ที่มา : Coffee Bake, เขาถึงเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน 2559, เขาถึงจากhttp://www.bloggang.com/ 

viewdiary.php?id=coffeebake&month=07-2011&date=14&group=9&gblog=77 

 

  1.3.8 ขนมประเภทฉาบ หมายถึงการนําน้ํา น้ําตาลทราย เกลือปน ลงในกระทะทอง

ต้ังไฟออนๆ เค่ียวใหเดือดเปนยางมะตูม จนน้ําตาลเหนียวใสแลวนําวัตถุดิบที่เตรียมไวลงคลุกน้ําตาล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 ขนมประเภทฉาบ กลวยฉาบ 

ที่มา : มาดามตวง, เขาถึงเมื่อ วันที่  6 มิ ถุนายน 2559, เขาถึงจาก http://www.madame 

tuang.com/ 
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   1.3.9 ขนมประเภทน้ํากะทิ หมายถึงน้ํากะทิสําหรับใสขนมทําได 2 อยาง คือ 

ใชน้ําตาลทรายหรือน้ําตาลปก โดยใชน้ําตาลทรายจะตองเช่ือมน้ําตาลและกรองกอน สวนน้ํากะทิโดย

ใชน้ําตาลปบ ไมตองเช่ือมน้ําตาล แลวน้ํากะทิผสมกับวัตถุดิบ เชน เผือกน้ํากะทิ ลอดชองน้ํากะทิ ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9 ขนมประเภทน้ํากะทิ ลอดชองน้ํากะทิ 

ที่มา : Pantip, เขาถึงเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน 2559, เขาถึงจาก http://pantip.com/topic/33771396 

 

  1.3.10 ขนมประเภทน้ําเช่ือม หมายถึง ขนมน้ําเช่ือมสวนใหญจะเปนพวกผลไม 

(ผลไมลอยแกวตางๆ) ซึ่งจะใชผลไม 1 สวน ตอน้ําเช่ือม 2 สวน โดยการใสน้ําตาลทําเปนน้ําเช่ือมแลว

นําผลไมมาตมในน้ําเช่ือมโดยใชไฟออนๆ เช่ือมจนผลไมเหนียวหรือจนมีลักษณะนุมและข้ึนเงา เชน 

ผลไมลอยแกว วุนน้ําเช่ือม ฯลฯ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 10 ขนมประเภทน้ําเช่ือม สละลอยแกว 

ที่มา : sme leader, เขาถึงเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน 2559, เขาถึงจาก http://www.smeleader.com  
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  1.3.11 ขนมประเภทบวด หมายถึงการนําของหวานที่ใชผลไม เผือก มัน ฟกทอง 

เปนตน ตมกับน้ําตาลและกะทิ เชน กลวยบวชชี แกงบวดเผือก ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11 ขนมประเภทบวด กลวยบวชชี 

ที่มา : oknation, เขาถึงเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน 2559, เขาถึงจาก http://oknation.nationtv.tv/blog 

/ yaya2508/2012/10/05/entry-2 

 

  1.3.12 ขนมประเภทแชอิ่มหมายถึง การนําน้ําเช่ือม น้ําตาล 1 น้ํา ตมเดือด แชผลไม

ไว แลวนําไปตากแดด โดยใสตะแกรง ตากพอแหง อยาใหแข็ง เก็บใสขวดปดฝาใหแนน เก็บไว

รับประทานได เชน มะมวงแชอิ่ม มะเขือเทศแชอิ่ม ฯลฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12 ขนมประเภทแชอิ่ม มะมวงแชอิ่ม 

ที่มา : thaiarchee, เขาถึงเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน 2559, เขาถึงจาก http://www.thaiarcheep.com/ 
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  1.3.13 ขนมประเภทปงหมายถึง การทําอาหารชนิดใดชนิดหน่ึงซึ่งตองการใหสุกโดย

วางอาหาร น้ันเหนือไฟไมสูแรงนักจนผิวสุกเกรียมหรือกรอบ เชน ขาวเหนียวปง ขนมจาก ฯลฯ 

(Kanomthai, 2555) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 13 ขนมประเภทปง ขาวเหนียวปง 

ที่มา : wongnai, เขาถึงเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน 2559, เขาถึงจาก https://www.wongnai.com/ 

 

 1.4 เอกลักษณขนมไทย 

  เอกลักษณที่แสดงถึงขนมไทยอาจแบงได 3 ประเภทดังน้ี 

  1.4.1 รสชาติความอรอยที่กลมกลอมหวานมัน 

   ลักษณะเดนๆของขนมไทยน้ัน จะมีรสชาติ หวาน มัน เน่ืองจากน้ําตาลมัก

ใชน้ําตาลมะพราวที่มีกลิ่นหอม สวนความมันมักใชกะทิค้ันสด เนนเอาหัวๆ เมื่อผสม คลุกเคลาใหเขา

กันแลว จึงเปนขนมไทยนานาชนิด ที่มีเอกลักษณของความหวาน มัน ประกอบกับการต้ังช่ือขนมแต

ละชนิด จะเนนช่ือที่เปนมงคลในแบบฉบับของไทย (Mthai, 2559) สวนผสมที่มักจะใชในขนมไทยน้ัน

มีหลายอยาง แตหลักๆจะเปน แปง กะทิ น้ําตาล และธัญพืชตางๆจําพวกถ่ัว แปงที่ใชก็จะเปนพวก

แปงขาวเหนียว แปงมัน แปงขาวโพด เปนตน ในสมัยกอนจะนิยมใชกะทิค้ันสด แตในปจจุบันก็มีการ

ใชกะทิกลองเพื่อความสะดวกในการทํามากข้ึน น้ําตาลที่นิยมนํามาใชจะเปนน้ําตาลโตนดหรือน้ําตาล

มะพราว ทําใหขนมมีความหอมหวานมากข้ึน ภายหลังก็มน้ํีาตาลทรายขาวเพิ่มข้ึนมา นอกจากน้ีแลวก็

ยังมีขาวและธัญพืชดวย นิยมนําขาวเหนียวมามูน อาจกินคูกับผลไมหรือของคาวอยางปลาปน กุงปน 

ก็ได สวนธัญญพืชก็นิยมใชถ่ัวตางๆมาบดเปนไสของขนมบางหรืออาจใชพวกงามาโรยตกแตงหนาขนม 

(Atom, 2559) 
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ภาพที่ 14 น้ํากะทิ 

ที่มา : มะนาว, เขาถึงเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน 2559, เขาถึงจาก http://maanow.com 

 

   1.4.2 รูปรางที่มีความปราณีตออนชอย 

   “ขนมไทย” อัตลักษณไทย หัตถกรรมความอรอยแสดงออกถึงความออนชอย

ของความเปนไทย ต้ังแตครั้งอดีตกาลกอกําเนิดภูมิปญญาไทยหลากหลายอยาง ใหสืบสานตอทั้งวิถี

ชีวิตประเพณีวัฒนธรรมที่สามารถนําวัสดุในทองถ่ินมาปรุงแตงเปนของหวานไดมากมายหลายรูปแบบ 

จัดเปนมรดกทางวัฒนธรรมอยางหน่ึงที่บงบอกวาคนไทยมีลักษณะนิสัยอยางไร เพราะขนมแตละชนิด

ลวนมีเสนหแสดงใหเห็นถึงความละเอียดออน ประณีต วิจิตรบรรจงในรูปลักษณ ต้ังแตวัตถุดิบ 

ข้ันตอนการทําอยางกลมกลืน ความพิถีพิถันสีที่ใหความสวยงาม กลิ่นหอมของขนมที่ละเมียดละไม

ชวนใหรับประทาน แสดงใหเห็นวาคนไทยเปนคนใจเย็น รักสงบ มีฝมือเชิงศิลปะ ซึ่งการฝกทําขนม

ไทยจึง (คมชัดลึก, 2556) 

   1.4.3 กลิ่นหอมอบอวลแบบไทยๆ 

   ขนมที่จะทําแปงสวนใหญตองการความหอม โดยเฉพาะขนมที่มีไขผสมอยู 

เพื่อดับกลิ่นคาวของไข เชน ปุยฝาย ดังน้ัน ขนมไทยจะอรอยหรือไมข้ึนอยูกับกลิ่นดวย กลิ่นที่ใชใน

การปรุงแตงขนมไทยมีอยู 2 ประเภท คือ 

    1.4.3.1 กลิ่นสังเคราะห คือ กลิ่นที่สกัดโดยกระบวนการทางวิทยา-

ศาสตร ที่มีขายเปนขวด เชน กลิ่นมะลิ กลิ่นสม กลิ่นสับปะรส กลิ่นนมแมว ฯลฯ กลิ่นสังเคราะห

เหลาน้ีจะมีความหอมสู กลิ่นธรรมชาติไมได 
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    1.4.3.2 กลิ่นธรรมชาติ คือ กลิ่นที่ไดจากสวนตางๆ ของพืชที่มีอยูใน

ธรรมชาติ เชน กลิ่นมะลิ กลิ่นสับปะรส กลิ่นกุหลาบ (จากดอกกุหลาบมอญ) และกลิ่นใบเตย เปนตน

การเลือกกลิ่นที่จะใชกับขนม จะตองดูใหเหมาะกับขนมที่จะทํา วาขนมชนิดใดควรใชกลิ่นอะไร เชน 

ถาขนมสีเขียว ควรใชกลิ่นใบเตย ถาทําวุนกะทิขาวควรใชกลิ่นมะลิ เปนตน (มหาวิทยาลัยหอการคา

ไทย, มปป.) 

    น้ําลอยมะล ิ

    มะลิ ควรเลือกดอกขาวเกือบจะบาน คือ ดอกแก ถาเปนดอกมะลิซื้อ

ควรเลือกทียังไมพรมน้ําควรซื้อตอนเชา ถาซื้อตอนเย็น คนขายจะพรมน้ํามากจะทําใหดอกมะลิ

สําลักน้ํา ทําใหชํ้า มีกลิ่นเหม็นเขียว ไมหอม การลอย เด็ดข้ัวออกแลวคอยๆ วางลงในน้ําที่ใสภาชนะ

ไว  ถาเปนดอกมะลิซื้อกอนจะใชลอยในน้ําควรใสในภาชนะที่มีลักษณะแบน และ เบาเพื่อจะไดไมให

ตัวดอกมะลิถูกน้ํา เพราะดอกมะลิที่ซือ้มียาฆาแมลงอยู ขนมไทย เปนขนมที่มีความสวยงามวิจิตร และ

กลิ่นหอมหวาน การทําขนมไทยใหไดความสมบูรณทั้งรูปลักษณ รสชาติ และกลิ่นหอมน้ัน ผูทําตองมี

ใจรัก เพราะตองอาศัยระยะเวลาในการเรียนรูถึงเคล็ดลับตางๆในการทําขนม เมื่อทําจนชํานาญ เกร็ด

และความรูตางเหลาน้ีจะซึมซาบอยูในสายเลือดนักทําขนมไทย การทําขนมไทยใหมีกลิ่นหอมหวาน

ชวนกิน เรียกวา หอมนอกหอมในน้ัน กลิ่นหอมเหลาน้ีไดจากการอบดอกไมนานาชนิดไมวาจะเปน

มะลิสีขาวสะอาดตา ดอกกระดังงาไทยสีเหลืองอราม ดอกกุหลาบสีชมพูแสนหวาน และแปง น้ํา กะท ิ

และตัวขนม ตองมีกรรมวิธีจึงไดกลิ่นที่หอม การอบน้ําดวยดอกมะลิหรือน้ําลอยดอกมะลิน้ี ใชวาจะทํา

ไดในระยะเวลาสั้น ตองใชระยะเวลาลอยดอกมะลิขามวันขามคืนเลยทีเดียวซึ้งตองใชมะลิดอกตูม

กําลังแยม ที่เด็ดในชวง ๖ โมงเย็นเทาน้ัน เพราะดอกมะลิในชวงน้ีจะแยมสงกลิ่นหอมเปนพิเศษ เมื่อ

ไดดอกมะลิมาแลวก็นําไปลางน้ําใหสะอาด เด็ดเอากลีบเลี้ยงออก ลอยดอกมะลิลงในน้ําสะอาด ปดฝา 

จนถึง ๖ โมงเชาของวันรุงข้ึน จึงเอาดอกมะลิออก กรองน้ําที่ไดดวยผาขาวบาง น้ําลอยดอกมะลิที่ได

จะมีกลิ่นหอมเปนพิเศษ ซึ้งถาเอาดอกมะลิออกชากวาน้ี ดอกมะลิจะสําลักน้ํา น้ําลอยดอกมะลิที่ไดจะ

ไมหอมเทาที่ควร (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มปป.) 
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ภาพที่ 15 น้ําลอยดอกมะล ิ

ที่มา : Mthai, เขาถึงเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน 2559, เขาถึงจาก http://horoscope.mthai.com/ 

horoscope-highlight/15586.html 

 

    กระดังงา มีลักษณะกลีบดอกยาว และเวลาจะนํามาลอยน้ํา ควร

เลือกดอกที่มีสีคอนขางเหลือง แตไมเหลืองจัดการลอย ใชจุดเทียนอบ แลวนําดอกกระดังงาทั้งกลีบ 

คอยๆลนกลีบจนทั่ว แลวบีบเปนกระเปาะใหกลีบหลนไปในน้ํา หามฉีกกลีบ จะทําใหกลีบชํ้า 

    กุหลาบมอญ คือ กุหลาบที่มีกลีบซอนกันมากมายมีสีแดงออกชมพู 

กลิ่นหอม สมัยกอนมักนิยมนํากลีบมาแตงบนตัวขนม เชน ตะโก แตในปจจุบันมียาฆาแมลงมาก จึงไม

นิยมใชเพียงแตนํามาลอยน้ําโดยใสในภาชนะกอนเพื่อใหมีกลิ่นหอม 

    ใบเตยหอม เปนใบยาวสีเขียว สําหรับใบเตยน้ีใชไดทั้งสีและกลิ่น ควร

เลือกใบที่แกจัดการใช หันเปนทอนๆ แลวโขลกค้ันน้ําขนๆ ใสในขนม ใหมีกลิ่นหอมและใหสี หรือจะ

ใชมัดเปนกําๆ ใสในน้ําเช่ือม สําหรับทําขนมประเภทไข เชน ทองหยิบ (มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, 

มปป.) 
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ภาพที่ 16 น้ําใบเตย 

ที่มา : Thai Goodview, เขาถึงเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน 2559, เขาถึงจาก http://www.thaigood 

view.com/node/195646?page=0,15 

 

    เทียนอบ มี 2 ชนิด คือ  

    ชนิดที่ใชเครื่องหอมหลายๆ ชนิดมาผสมกันแลวปนเปนแทง และ 

ชนิดที่ใชข้ีผึ้งแท เปนแทงใหญๆ นํามาตัดเปนช้ินเล็กๆ อบ การใช ชนิดแรกจะใชไมขีดจุดไสใหไฟลุก

ทั้งสองดาน วางในภาชนะ เชน ถวย แลวนําไป ใสภาชนะที่มีของที่ตองการอบ ปดฝา ไฟจะดับ และมี

ควันอบอวลอยูในภาชนะ จะเปดก็ตอเมื่อ ควันหมด ชนิดที่สองจะใชกะลามะพราวถานแดงกอนเล็กๆ

วางในกะลาฝานข้ีผึ้งวางบนถานนําไปใสภาชนะ ทีมีของอยูแลวอบ ชนิดน้ีสวนใหญจะใชอบ โดยที่สิ่งที่

จะอบอยูดานบน เทียนอบอยูดานลาง เพื่อใหควันข้ึนดานบน สวนใหญจะใชอบในลังถัง ชนิดน้ีจะมี

กลิ่นหอมออนๆ  

ตามธรรมชาติ ราคาของเทียนจะแพงกอนชนิดแรก (มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, มปป.) 

    อบควันเทียน หลายคนในยุคน้ีอาจไมรูจักและไมเคยเห็น แตถาถาม

คนที่ทําขนมไทย หรือคนสมัยกอนจะตองรูจักกันเปนอยางดี เพราะเทียนอบเปนสิ่งสําคัญที่ขาดไมได

เลยในการทําขนมไทยแทบทุกชนิด ไมวาจะเปนเสนหจันทร หันตรา จามงกุฎ ขาวตู สําปนนี ปุยฝาย 

โสมนัส ทองเอก ฯลฯ เพราะนอกจากหนาตาและสีสนัของขนมไทยผูที่ทําบรรจงประดิดประดอยอยาง

ประณีตสวยงามแลว เสนหอีกอยางหน่ึงของขนมไทยก็คือกลิ่นหอม ซึ่งเกิดจากการอบร่ําดวยเทียนอบ

น่ันเองขนมไทยบางอยาง เชน สําปนนี ทองเอก กลีบลําดวน จะอบควันเทียนต้ังแตแปง และนําไปอบ

อีกครั้งเมื่อขนมเสร็จเปนรูปเปนรางแลว เรียกวาหอมทั้งในและนอกเลยทีเดียว ถาเปนขนมน้ําจะอบ

เฉพาะน้ํากะทิเทาน้ัน อยางเชน ลอดชองน้ํากะทิ แดงไทยน้ํากะทิ น้ํากะทิสําหรับใสซาหริ่ม สวนน้ํา

เช่ือมของขนมหวานตางๆ มักจะอบร่ําดวยดอกกระดังงาลนไฟ ดอกชมนาด กลีบกุหลาบมอญ หรือไม
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ก็ดอกมะลิเสียเปนสวนใหญ เรื่องความเปนมาของการใชเทียนอบน้ัน ไมไดมีการบันทึกไวเปนลาย

ลักษณอักษรวาเริ่มมาต้ังแตสมัยใด จะมีก็เพียงความรูจากคําบอกเลาของผูเฒาผูแกหลายๆทานวา 

“เทียนอบเขาใชกันมาแตโบร่ําโบราณแลว ใชอบขนมไทยเปนหลัก อยางถาทําลูกชุบก็จะอบถ่ัวกวนให

หอมเสียกอน แลวจึงนํามาปนเปนผลไมรูปตางๆ หรือขนมหมอตาลแบบโบราณ รุนน้ีคงหากินยากเต็ม

ที ขนมชนิดน้ีเมื่อหยอดน้ําตาลลงในพิมพแปงรูปหมอแลว พอน้ําตาลตกทราย ก็เรียงขนมลงในขวด

โหลแลวอบควันเทียนใหหอมนอกจากอบขนมแลว เทียนอบยังนํามาอบแปงร่ําดอกสารภี ที่คน

สมัยกอนทําข้ึนสําหรับใชประทาตัวหลังอาบน้ําอีกดวย” การทําเทียนหรือการฟนเทียน จัดเปนงาน

ฝมืออีกอยางหน่ึงที่กุลสตรีในสมัยกอนตองเรียนรู กรรมวิธีและความพิถีพิถันของการทําก็แตกตางกัน

ไปตามยุคสมัย ม.ล.เน่ือง นิลรัตน เลาวาการทําเทียนอบในสมัยกอนเขาจะเอาข้ีผึ้งเหลวๆมาโรย

กํายาน เคลาเน้ือเทียนกับกํายานใหเขากัน นําไปตากแดด แลวนําเทียนมาแผเปนแผน วางไสไวตรง

กลาง จากน้ันจึงขดตัวเทียนเปนเหมือนรูปกิ้งกือ สําหรับข้ีผึ้งที่ ม.ล.เน่ือง กลาวน้ันนาจะหมายถึง ข้ีผึ้ง

ที่สกัดมาจาดรังผึ้ง โดยนํารังผึ้งมากวนดวยพายไมในกระทะทองเหลือง แลวกรองเอาเฉพาะของเหลว

สีเหลือง ในปจจุบันก็ยังใชข้ีผึ้งแทอยูแตหายากเต็มที สวนใหญจะสั่งซื้อมาจากทางเหนือ และก็นํามา

ผสมกับพาราฟน(ข้ีผึ้งเทียม) สักเล็กนอย เพื่อไมใหเน้ือเทียนเหลวจนเกินไป เวลาคลึงเปนเลมเทียนจะ

ไดอยูทรง สวนรูปรางของเทียนไมไดขดเปนรปูกิ้งกือกันอกีตอไปแลว เพียงแตตัดเทียนใหโคงเขาหากนั 

เทียนอบเมื่อทําเสร็จแลวสามารถเก็บไวนานเปนปๆเลยทีเดียว นอกจากเครื่องหอมประเภทกํายานที่

ผสมในตัวเทียนแลว ในสมัยหลังน้ียังมีเครือ่งหอมแบบไทยๆอีกหลายชนิดที่นํามาผสมลงในตัวเทียนอกี

ดวย เชน ผิวมะกรูดหั่นฝอย น้ําตาลทรายแดง เปลือกชะลูดบด พิมเสน น้ํามันจันทน ซึ่งเครื่องหอม

บางชนิดก็ราคาสูงมาก รานชูถ่ินรานขนมไทยเกาแกทีส่ืบทอดการทําเทียนอบจากบรรพบุรุษมาหลาย

ช่ัวอายุคนแลว เลาใหฟงวา “วัสดุอุปกรณที่นํามาทําน้ันเขาช่ังขายกันเปนบาทๆเหมือนราคาทองเลย 

อยางกํายานตอนน้ีราคาก็ตกบาทละ๕๐๐ ทางรานจะไปซื้อพวกเครื่องหอมมาจากเจากรมเปอ ขางวัด

สามปลื้มโนน เปนรานขายยาสมุนไพรที่เกาแก ขายกันมาเกือบรอยกวาปแลว มีสมุนไพรเกือบทุก

ชนิด” ฉะน้ันจึงไมใชเรื่องแปลกเลยที่เทียนอบจะมีราคาแพง ต้ังแตราคาปกติอันละ๓๐-๔๐ บาท 

จนถึงราคาอันละ ๑๐๐ บาท ความหอมที่เกิดจากการอบควันเทียนน้ันเขาก็มีเทคนิคสอนกนัมา เพราะ

ถาอบไมดีหรืออบไมเปน ขนมจะไมหอม กอนอบตองเข่ียข้ีเถาดําๆรอบเน้ือเทียนออกใหหมดเสียกอน 

มิเชนน้ันเวลาอบ ผงข้ีผึ้งถาจะปลิวไปติดขนมได ในสมัยกอนจะเอาเทียนอบวางบนตะคัน ซึ่งเปนถวย

ดินเผาใบเล็กๆ หากในปจจุบันน้ีเทียนอบจะถูกวางอยูบนภาชนะอยางขันอลูมิเนียมหรือจอก

ทองเหลืองแทน เวลาจะอบขนมก็จุดไฟที่เทียนอบ จากน้ันจึงนําเทียนอบลงไปวางระหวางขนมพอไฟ

ลามไปถึงข้ีผึ้งสักเล็กนอย ก็ดับเทียนเอาแตควัน รีบปดฝาขวดโหล อบทิ้งไวสัก๑ช่ัวโมงหรือจะอบคาง

คืนก็ได เพื่อใหขนมหอมย่ิงข้ึน การอบน้ํากะทิหรือน้ําขาวแชก็ทําเชนเดียวกันเพียงแตไมใสเทียนอบลง

ในภาชนะแลวลอยทิ้งไว แตจะเอาเทียนอบพันกับลวด แลวนํามาติดไวขางๆของภาชนะที่อบ เทียนอบ
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เปนอีกหน่ึงความหอมคูขนมไทยมานาน แมทุกวันน้ีขนมไทยที่อบเทียนหอมจะหายากข้ึน แตหาก

เผอิญไดลิ้มลอง ก็จะรูถึงเสนหของขนมไทยที่อบอวลไปดวยกลิ่นหอมของเทียนอบ (มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ, มปป.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 17 การอบควันเทียน 

ที่มา : wongna, เขาถึงเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน 2559, เขาถึงจาก https://www.wongnai.com/ 

restaurants/ 

 

 1.5 ขนมกับประเพณีศาสนาและเทศกาลสําคัญ 

  ขนมไทยแทๆน้ัน  สวนประกอบหลักของขนมไทยมักหนีไมพนของสามสิ่ง คือ แปง 

น้ําตาล และ มะพราว นํามาคลุกเคลาผสมผสาน ดัดแปลงตามสัดสวนที่เหมาะสมดวยวิธีตางๆ เชน 

น่ึง ตม ทอด จี่ ผิง ก็จะไดขนมไทยมากมายหลายชนิด คนไทยสมัยโบราณไมไดกินขนมทุกวัน หากแต

จะไดกินกต็อเมื่อมีงานนักขัตฤกษ หรืองานบุญสําคัญเทาน้ัน ขนมไทยที่มักพบกันบอยที่กินกับน้ํากะทิ 

และทําเลี้ยงแขกเสมอ คือ ขนมสี่ถวย ซึ่งหมายถึง ไขกบ (เม็ดแมงลัก) นกปลอย (ลอดชอง) มะลิลอย 

(บัวลอย) และอายต้ือ (ขาวเหนียวน้ําวุน)  

  1.5.1 ขนมไทยแบงออกไดเปน 4 กลุมหลักคือ 

   1.5.1.1 ขนมชาววัง: เปนขนมไทยที่ใชความละเมียดละไม ประดิดประดอย

หลาย ข้ันตอน สูตรตนตําหรับเกิดจากการคานิยมที่คนสมัยกอนมักสงลูกหลานที่ เปนผูหญิงเขาไปใน

วัง เพื่อถวายตัวรับใชเจานายในตําหนักตางๆ โดยมีการฝกฝน ฝมือดานตางๆอยางวิถีของชาววัง 

รวมถึงการฝกทําอาหารและขนมดวย ขนมไทย ชาววังจึงข้ึนช่ือในเรื่องของความละเอียด ประณีต 

พิถีพิถันในทุกข้ันตอนของการ ทํารวมถึงการเลือกใชวัตถุดิบ ตัวอยางของขนมชาววังไดแก ขนมลูกชุบ 

ขนมเบื้อง วุนกะทิ วุนสังขยา ขนมไขเหี้ย เปนตน 

   1.5.1.2  ขนมชาวบาน (หรือขนมตามฤดูกาล) : เปนขนมไทยที่ทํางายๆ ไม

พิถีพิถันมาก วัตถุดิบที่ใช มักจะเปนผลไมที่หาไดตามฤดูกาล มักทํากันทานภายในครัวเรือน โดยเนน
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ทํากิน เอง เหลือก็สามารถนําไปขายได ตัวอยางของขนมชาวบาน ไดแก ฟกทองเช่ือม กลวยไขเช่ือม 

กลวยตาก เปนตน นอกจากผลไมที่หาไดตามฤดูกาลแลว วัตถุดิบ หลกัอื่นๆที่ใชก็มักจะเปนสิ่งที่หาได

งาย เชนขาวเจา ขาวเหนียว มะพราว นํามาผสม กับน้ําตาล ทําเปนขนมไดหลากชนิด ไมวาจะเปน

ขนมเปยกปูน ขนมจาก ขนมข้ีหนู ตะโก ขนมน้ําดอกไม และอื่นๆอีกมากมาย สําหรับผลไมที่เหลอืเกนิ

รับประทาน ก็จะนํามาถนอมอาหารดวย ภูมิปญญาชาวบาน เพื่อใหสามารถเก็บไวกินไดนานๆ เชน 

ทุเรียนกวน มะมวงกวน กลวยตาก กลวยฉาบ เปนตน 

   1.5.1.3 ขนมไทยที่ใชในงานประเพณี และศาสนา: ขนมไทยในกลุมน้ีจะ

สอดแทรกอยู ในงานประเพณีตางๆ รวมถึงงานบุญทางศาสนาดวย ตัวอยางเชน ในประเพณีปใหม 

ของไทย (วันสงกรานต) นอกจากมีการทําบุญตักบาตร รดน้ําดําหัวแลว คนไทยใน สมัยโบราณนิยมทาํ

ขนม กาละแมร และขาวเหนียวแดงเพื่อถวายพระและแจกจายใหเพื่อนบานอีกดวย นอกจากน้ัน 

ในชวงวันสารทไทย ก็มักจะนิยมทําขนม “กระยาสารท” เพื่อทําบุญ รําลึกถึงบรรพชนที่ลวงลบัไปแลว 

โดยจะตักบาตรดวยกระยาสารทที่ตัดเปนช้ินๆแลว หอดวยใบตองคูกับกลวยไขเปนของแกลมกัน 

   1.5.1.4  ขนมไทยที่ใชกับงานมงคล : งานมงคลตางๆ มักจะมีขนมไทย

ความหมายดีๆ ประกอบอยูในพิธีอยางขาดเสียมิได ไมวาจะเปนงานบวช งานแตงงาน งานข้ึนบาน

ใหม โดยงานมงคลเหลาน้ีมักจะมกีารทําบญุเลี้ยงพระ ตัวอยางขนมไทยที่ใชในงานมงคลไดแก ขนมช้ัน 

เม็ดขนุน ขนมถวยฟู ขนมปุยฝาย เปนตน นอกจากน้ันยังมีขนมที่มีคําวาทองทั้งหลาย เชน ทองหยิบ 

ทองหยอด ฝอยทอง ทองเอก ทองพลุ เพื่อมีความหมายนัยวา เงินทองจะไดไหลมาเทมา สวนเม็ดขนุน

ก็สื่อถึงการทําภารกิจใดๆ ก็จะลุลวงไปได ดวยดี มีคนชวยเหลือสนับสนุนใหงานสําเร็จ ขนมถวยฟู / 

ปุยฝาย สื่อถึงความเฟองฟู สวนในงานฉลองเลื่อนยศเลื่อนตําแหนง ก็มักจะมีขนมจามงกุฏ เพื่อสื่อถึง

ยศตําแหนง ที่เพิ่มสูงข้ึน เปนตน (Pahngung, 2559) 

  ขนมไทย  เอกลักษณดานวัฒนธรรมประจําชาติไทย  นอกจากจะมีความงดงาม  

วิจิตร  ละเอียดออน  พิถีพิถันในทุกข้ันตอนการทํา  ต้ังแตวัตถุดิบ  วิธีการทําที่กลมกลืน  ยังมีรสชาติ

ที่อรอย หอมกลิ่นพืชพรรณจากธรรมชาติและกลิ่นอบร่ําควันเทียน  ขนมจัดเปนอาหารที่คูสํารับ

กับขาวไทยในงานพิธีและงานมงคลตาง ๆ   มาต้ังแตครัง้โบราณ  โดยใชคําวาสํารับกับขาวคาว - หวาน  

อีกทั้งขนมแตละชนิดยังมีช่ือเรียกที่บงบอกถึงคุณคาและแฝงไปดวยความหมาย อันเปนสิริมงคล จึง

เรียกขนมเหลาน้ันวาขนมมงคล ขนมมงคล  หมายถึง  ขนมไทยที่นําไปใชประกอบเครื่องคาวหวาน  

ถวายพระ  เลี้ยงแขกในงานพิธีมงคลตาง ๆ  เชน  งานมงคลสมรส  งานบวช  หรืองานข้ึนบานใหม 

เปนตน  การเลือกใชขนมในงานมงคลจะเลือกจากช่ือและความหมายคือ ขนมมงคล 9 ชนิด 

  1.5.2 ขนมไทยมงคล 9 ชนิด 

   1.5.2.1 ขนมทองหยิบ เปนขนมที่มีลักษณะงดงามคลายดอกไมสีทอง ช่ือ

ขนมทองหยิบเปนช่ือสิริมงคล เช่ือวาหากนําไปใชประกอบพิธีมงคลตาง ๆ หรือใหเปนของขวัญแกใคร
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แลวจะทําใหเกิดความมั่งค่ังร่ํารวย หยิบจับการงานสิ่งใดก็จะร่ํารวยมีเงินมีทอง สมดังช่ือ “ทองหยิบ” 

   1.5.2.2. ขนมทองหยอด  ใชประกอบใน พิธีมงคลตาง ๆ  หรือมอบเปน

ของขวัญในโอกาสสําคัญ ๆ  แทนคําอวยพรใหร่ํารวยมีเงินมีทองใชจายอยางไมรูหมดสิ้น  ใหขนม

ทองหยอดเปรียบเสมือนใหทองคําแกกัน 

   1.5.2.3 ฝอยทอง เปนขนมที่มี ลักษณะเปนเสนยาว ๆ จึงนิยมใชกันในงาน

มงคลสมรส  เปรียบไดวาคูบาวสาวจะครองชีวิตคูและรักกันไดอยางยืดยาวเชนเดียวกับ เสนฝอยทอง 

   1.5.2.4 ขนมช้ัน เปนขนมไทยที่จะตองหยอดขนมใหได 9  ช้ัน  เพราะมี

ความเช่ือวาเลข  9 เปนเลขที่หมายถึงความเจริญกาวหนา  จึงนิยมมอบขนมช้ันใหเพื่อแสดงความ

ยินดีที่ไดเลื่อนช้ัน  เลื่อนยศฐาบรรดาศักด์ิใหสูงสงย่ิง ๆ  ข้ึนไป 

   1.5.2.5 ขนมทองเอก เปนขนมที่ ตองใชความพิถีพิถันในการทําทุกข้ันตอน  

มีลักษณะที่สงางาม  มีทองคําเปลวติดไวที่ดานบนของขนม  คําวา  “เอก”  หมายความถึง การเปนที่

หน่ึง  จึงนิยมใชขนมทองเอกประกอบพิธีมงคลสําคัญตางๆ  หรือใชมอบเปนของขวัญในงานฉลองการ

เลื่อนยศ  เลื่อนตําแหนง  จึงเปรียบเสมือนคําอวยพรใหเปนที่หน่ึง 

   1.5.2.6 เม็ดขนุน มีสีเหลืองทอง รูปรางลักษณะคลายกับเม็ดขนุน  ขางในมี

ไสทําดวยถ่ัวเขียวบด  มีความเช่ือกันวาช่ือของขนมเม็ดขนุนจะเปน สิริมงคล  ชวยใหมีคนสนับสนุน  

หนุนเน่ืองในการดําเนินชีวิตและในหนาที่การงานหรือกิจการตาง ๆ  ที่ไดกระทําอยู 

   1.5.2.7 ขนมจามงกุฎ  เปนขนมที่ทํายากมีข้ันตอนในการทําสลับซับซอน  

นิยมทํากันเพื่อใชประกอบพิธีการที่สําคัญจริง ๆ   คําวา  “จามงกุฎ”  หมายถึง  การเปนหัวหนาสูงสดุ  

แสดงถึงความมีเกียรติยศสูงสง  นิยมใชเปนของขวัญในงานเลื่อนยศ  เลื่อนตําแหน ง ถือเปนการแสดง

ความยินดีและอวยพรใหมีความกาวหนาในหนาที่การงานย่ิง ๆ ข้ึนไป 

   1.5.2.8 ขนมถวยฟู ช่ือของขนมถวยฟูใหความหมายอันเปนสิริมงคล  

หมายถึง  ความเจริญรุงเรืองเฟองฟู  นิยมใชประกอบในพิธีมงคลตาง ๆ   ทุกงาน  ลักษณะเดนของ

ขนมถวยฟูคือจะตองมีกลิ่นหอมจากการอบร่ําดอกไมสด 

   1.5.2.9 ขนมเสนหจันทน คนโบราณนําความมีเสนหของผลจันทนที่มีผล    

สุกสีเหลืองเปลงปลัง่ สวยงามและมีกลิ่นหอมชวนใหหลงไหล  มาประยุกตทําเปนขนมใหช่ือวา “ขนม

เสนหจันทน”  โดยเช่ือวา  คําวาเสนหจันทนเปนคําที่มีสิริมงคล  จะทําใหมีเสนหคนรักคนหลงดัง

เสนหของผลจนัทน  จึงนิยมนํามาใชประกอบในงานพิธีมงคลสมรส  และใหเปนของขวัญแทนความรัก 
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ภาพที่ 18 ขนมมงคล 9 ชนิด 

ที่มา : horolive, เขาถึงเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน 2559, เขาถึงจาก http://www.horolive.com/ 

astrology/6347.html 

 

            ขนมไทยมีความสําคัญและผูกพันกับชีวิตคนไทยมาชานาน  เปนเอกลักษณไทยที่

สวยงามโดดเดน  เปนศิลปะสูงคาที่นาหวงแหนที่ชนรุนหลังควรอนุรักษใหอยูกับวิถีชีวิต คนไทย

ตลอดไป (หอสมุดแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯนครพนม, 2559 อางจาก วารสารขาวรามคําแหง, 2547: 

4) 

  ขนมไทย นิยมใชในงานมงคลตางๆ เน่ืองจาก ขนมไทย มีช่ือและความหมายที่ดี เปน

มงคล เชน  

  1.5.3 ขนมกับงานมงคล 

   1.5.3.1 งานแตง คนโบราณจะใหความสําคัญอยางมากวัตถุดิบ ที่นํามาจัด

เลี้ยง จะเลือกสรรเปนอยางดี ขนมไทย ก็เชนกัน มักเลือกที่มีช่ือและความหมายที่ดี เปนสิริมงคล  

    ขนมกง หมายถึง มีความเปนอยูอยางเปนสุข เปรียบเสมือนใหคูบาว

สาวไดใชชีวติเคียงขางกันดวยใจคอที่หลักแนน มีความรักใหกันตลอดกาล เหมือนกงลอเกวียน  

    ขนมสามเกลอ  หมายถึง ใหอยูดวยกันย่ังยืนนาน ไมแยกจากกัน 

ขนมโพรงแสม เปรียบเสมือนเสาบานอันเปนที่พักพังใหความมั่งคงกับทั้งคู  

    ขนมนมสาว เปรียบเสมือนแสงสวางนําทางการใชชีวติ ขนมฝกบัว ที่

มีความหมายแสดงความสูงสงของการใชชีวิตสมรส   

    ขนมมงคล 9 อยาง ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ขนมช้ัน ทองเอก 

เม็ดขนุน ขนมจามงกุฎ ขนมถวยฟู ขนมเสนหจันทร 

    ขนมขาวเหนียวแกว   หากมีขนมน้ีใชในงานมงคลใดๆ ชีวิตก็จะมี
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ความเหนียวแนน เปนปกแผนมั่นคง 

    ขนมโพรงแสม เปนขนมแตงงานที่เกาแก  และมีมานานชนิดหน่ึง 

โบราณทานเปรียบขนมน้ีวา เสมือนเสาบานที่คูบาวสาวจะอยูกันไดย่ังยืนตลอดไป 

   1.5.3.2  ประเพณีสงกรานต สมัยกอนเมื่อจะถึงวันสงกรานตหรืองานข้ึนป

ใหมของคนไทย ชาวบานจะชวยกันกวน ขนมเปยก ขาวเหนียวแดง และกะละแม เพื่อเตรียมไวสําหรบั

ทําบุญและแจกจายใหเพื่อนบาน เพื่อแสดงน้ําใจไมตรี และถือเปนโอกาศในการอวดฝมือการทํา ขนม

ไทย ไปในตัว ในการทําขาวเหนียวแดงและกะละแม จะตองอาศัยความรวมแรงรวมใจกันทําจนสําเร็จ 

ซึ่งนอกจากจะไดขนมเพื่อนําไปทําบุญแลว ยังเปนการสรางสัมพันธไมตรี อีกดวย การที่เรียก กะละแม 

ขนมไทย ชนิดน้ี วา “กะละแม” น้ัน เคยมีผูรูหลายทายกลาวไววา กะละแมเปน ขนมไทย ที่ไดรับ

อิทธิพลจากตางประเทศ เพี้ยนมาจากคําวา “คาราเมล” ที่เปนของเหลวสีน้ําตาล ที่มีความเหนียวและ

มีรสหวาน บางคนวามาจากภาษามลายู คือ “เกอะลาไม” หรือ “เคอะลาไม” อยางไรก็ตาม ที่กลาว

มาน้ันเปนเพียงขอสันนิษฐานและบอกตอๆ มากันเทาน้ัน 

   1.5.3.3 ประเพณีสารทไทย   ประเพณีน้ีชาวบานจะรวมกันทําบุญตักบาตร

และแจกจาย ขนมไทย ที่มีช่ือวา กระยาสารท คําวา “สารท” มาจากภาษาบาลี ที่แปลวา “ฤดู” อัน

เปนชวงเวลาที่พืชพันธุผลไมออกดอกออกฝล แสดงถึงความรื่นเริงยินดี งาน วันสารทเดือน 10 ของ

คนไทยในภาคใตน้ันจะมี ขนมไทย ที่แตกตางจากภาคอื่นๆ เชน ขนมลา เปนขนมที่ทําจากแปงขาวเจา 

เค่ียวรวมกับน้ําตาลจนขน แลวนํามาโรยเปนเสนละเอียด คลายกับผืนผาที่ทอเปนแผน ขนมพอง ที่ทํา

มาจากขาวเหนียวน่ึง นํามาอัดใสพิมพแลวตากแดดจนแหงกอนทอดใหพองฟ ู

   1.5.3.4 งานพิธีการ ตางๆ เชน งานเลื่อนยศ เลื่อนตําแหนง ถือเปนการแสดง

ความยินดี และอวยพร จึงนิยมจะทํา ขนมจามงกุฏ เพราะเปน ขนมไทย ที่ทํายากอีกอยางหน่ึง ซึ่งมี

ข้ึนตอน การทําสลับซับซอน ขนมเม็ดขนุน หมายถึง ใหมีคนเกื้อหนุน ขนมทองเอก ขนมไทย ชนิดน้ี

จะมีความสงางามตางจาก ขนมไทย อื่นๆ เน่ืองจากจะมีทองคําเปลว ติดไวที่ดานบน จึงทําใหน้ี

หมายถึง ความเปนที่หน่ึง (ธัญนันท อบถม, 2552)    

   1.5.3.5  เทศกาลออกพรรษา มีพิธีทําบุญตักบาตรเทโว ขนมที่ใชในการ

ทําบุญ คือ ขาวตมลูกโยน ขาวตมมัดหรือขาวตมผัดเปนดาวดวงเดนของงานบุญออกพรรษาหรืองาน

ตักบาตรเทโวของภาคกลางจะหอและ   มัดเปนกลีบโดยใชใบตองและเชือกกลวยสวนทางใตหอเปน

ทรงกรวยโดยใชใบกะพอแตแตไมมัด บางทองถ่ินหอเปนกอนดวยใบเตยหรือใบออย แลวไวหางยาว 

เรียกวา “ขาวตมลูกโยน”การนําขาวตมมัดมาใสบาตรทําบุญจนเกดิข้ึนเปนธรรมเนียมน้ันมีจดุประสงค

เพื่อใหพระภิกษุสงฆใชเปนเสบียง ในการเดินทางไปเผยแพรพระธรรมคําสอนซึ่งยึดเปนแบบแผนมา

ต้ังแตสมัยโบราณ (ภัทรานันท, 2552)   
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   1.5.3.6 พิธีบวงสรวงสังเวยเทพยดาและพระภูมิ ขนมที่นิยมใชสําหรับพิธี

บวงสรวงสังเวยเทพยดาและพระภูมิ นอกจากขนมเปนมงคลนามแลว ก็มีขนมตามความเช่ือ ในลัทธิ

พราหมณ ดังน้ี ขนมตมแดง ขนมตมขาว ขนมเล็บมือนาง ขนมคันหลาว ขนมดอกจอก ขนมทองหยิบ

ขนมถ่ัวแปบ ขนมหูชาง ขาวเหนียวแดง ขนมประเภทบวชตางๆ  

   1.5.3.7 ทําบุญเลี้ยงพระ งานมงคลการทําบุญเลี้ยงพระงานมงคล  ไดแก ข้ึน

บานใหม  ทําบุญวันเกิด  ทําบุญ  ฉลองตําแหนง คนไทยเรามีความเช่ือวาเปน “เคล็ด” ทําใหชีวิต

รุงเรือง  ขนมที่ใชในงานก็เปนขนมประเภทเดียวกันกับที่ใชในงานแตงงาน  จะมีขนมอื่นเพิ่มเติม เชน  

เม็ดขนุน  สังขยา  หมอแกง  แลวแตเจาของงาน  สวนใหญนิยมทําขนมใหได 9 ชนิด จึงจะถือวาดีมี

ความเจริญกาวหนา 

  ขนมไทย มีมากมายหลายชนิด ทั้งที่เปนขนมไทยแบบโบราณ และขนมที่รับมาจาก

ตางประเทศจนกลืนเปน ขนมของไทย ดวยความชางประดิดประดอย คิดคนและวิวัฒนาการของคน

ไทย ทําให ขนมไทย โดดเดนเปนเอกลักษณเฉพาะและมีคุณคาในตัวเอง  

  

 1.6 ขนมในแตละภาคและขนมขึ้นชื่อประจําจังหวัดของภาคกลาง 

  ในความเปนจริงแลว ในแตละภาค ของประเทศไทย ก็จะมีขนมชนิดตางๆ กัน 

แลวแตวัตถุดิบ แลวแตความนิยม และอาจมีการเรียกช่ือแตกตางกันไปดวย ทั้งที่ขนมบางอยาง อาจมี

ลักษณะเชนเดียวกัน และวัตถุดิบที่เปนองคประกอบในการทําขนมอาจจะไมแตกตางกันมากนัก และ

รสชาติก็ใกลเคียงกัน เพราะ วัตถุดิบหลักขนมไทยด้ังเดิมมีสวนผสมคือ แปง น้ําตาล กะทิ เทาน้ัน โดย

บางทีก็มีถ่ัวมีงาเติม ตามแตความนิยมในแตละทองถ่ิน โดยในกรณีขนมของภาคกลางน้ัน มีมากมาย

หลายชนิดมีวิธีการ มีรูปแบบที่หลากหลาย และมีการผสมผสานกับขนมจากชาวตางชาติไดมากกวา

ขนมในภาคอื่นๆ ประเทศไทยมีขนมนานาชนิดนับไมถวน โดย ในแตละภาค ของประเทศไทย มีขนม

ชนิดตางๆ แตกตางกันแลวแตวัตถุดิบ แลวแตความนิยมในงานเทศกาลงานบุญ และอาจมีช่ือเรียก 

ตางกันไปทั้งที่ขนมบางอยางอาจมีรูปลักษณะใกลเคียงกัน สวนใหญ วัตถุดิบหลักของการทําขนมไทย

ในแตละภาค (สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง, 2556) 

  1.6.1 ขนมไทยภาคเหนือ 

               สวนใหญจะทําจากขาวเหนียว และสวนใหญจะใชวิธีการตม เชน ขนมเทียน ขนม

วง ขาวตมหัวหงอก มกัทํากันในเทศกาลสําคัญ เชนเขาพรรษา สงกรานต ขนมที่นิยมทําในงานบุญเกือบทุก

เทศกาลคือขนมใสไสหรือขนมจอก ขนมที่หาซื้อไดทั่วไปคือ ขนมปาดซึ่งคลายขนมศิลาออน ขาวอีตูหรือ

ขาวเหนียวแดง ขาวแตนหรือขาวแตน ขนมเกลือ ขนมที่มีรับประทานเฉพาะฤดูหนาว ไดแก ขาวหนุกงา ซึ่ง

เปนงาค่ัวตํากับขาวเหนียว ถาใสน้ําออยดวยเรียกงาตําออย ขาวแคบหรือขาวเกรียบวาว ลูกกอ ถ่ัวแปะยี 

ถ่ัวแระ ลูกลานตมในจังหวัดแมฮองสอน ขนมพื้นบานไดแก ขนมอาละหวา ซึ่งคลายขนมหมอแกง ขนมเป
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งมง ซึ่งคลายขนมอาละหวาแตมีการหมักแปงใหฟูกอน ขนมสวยทะมิน ทําจากขาวเหนียวน่ึง น้ําตาลออย

และกะทิ ในชวงที่มีน้ําตาลออยมากจะนิยมทําขนมอีก 2 ชนิดคือ งาโบ ทําจากน้ําตาลออยเค่ียวใหเหนียว

คลายตังเมแลวคลุกงา กับ แปโหย ทําจากน้ําตาลออยและถ่ัวแปยี มีลักษณะคลายถ่ัวตัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 19 ขนมภาคเหนือ ขนมขาวอีตูหรือขาวเหนียวแดง 

ที่มา : Pantip, เขาถึงเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน 2559, เขาถึงจาก http://pantip.com/topic/30357214 

  1.6.2 ขนมไทยภาคใต 

   ชาวใตมีความเช่ือในเทศกาลวันสารท เดือนสิบ จะทําบุญดวยขนมที่มีเฉพาะ

ในทองถ่ินภาคใตเทาน้ัน เชน ขนมลา ขนมพอง ขาวตมหอดวยใบกะพอ ขนมบาหรือขนมลูกสะบา 

ขนมดีซําหรือเมซํา ขนมเจาะหูหรือเจาะรู ขนมไขปลา ขนมแดง เปนตนตัวอยางของขนมพื้นบาน

ภาคใตไดแก 

   1.6.2.1 ขนมหนาไข ทําจากแปงขาวเจานวดกับน้ําตาล นําไปน่ึง หนาขนม

ทําดวย กะทิผสมไข น้ําตาล เกลือ ตะไครและหัวหอม ราดบนตัวขนม แลวนําไปน่ึงอีกครั้ง 

   1.6.2.2 ขนมฆีมันไม เปนขนมของชาวไทยมุสลิม ทําจากมันสําปะหลังนําไป

ตมใหสุก โรยดวยแปงขาวหมาก เก็บไว 1 คืน 1 วันจึงนํามารับประทาน 

   1.6.2.3 ขนมจูจุน ทําจากแปงขาวเจานวดกับน้ําเช่ือม แลวเอาไปทอด มี

ลักษณะเหนียวและอมน้ํามัน 

   1.6.2.4 ขนมคอเปด ทําจากแปงขาเจาผสมกบัแปงขาวเหนียว นวดรวมกับไข

ไก รีด เปนแผน ตัดเปนช้ินๆ เอาไปทอด สุกแลวเอาไปเคลากับน้ําตาลโตนดที่เค่ียวจนเหนียวขน 

   1.6.2.5 ขนมคนท ีทําจากใบคนที ผสมกับแปงและน้ําตาล น่ึงใหสุก คลุกกับ

มะพราวขูด จิ้มกับน้ําตาลทราย 

   1.6.2.6 ขนมกอแหละ ทําจากแปงขาวเจากวนกับกะทิและเกลือ เทใสถาด 
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โรยตนหอม ตัดเปนช้ินๆ โรยหนาดวย มะพราวขูดค่ัว กุงแหงปน และน้ําตาลทราย 

   1.6.2.7 ขนมกานบัว ทําจากขาวเหนียวน่ึงสุก นําไปโขลกดวยครกไมจนเปน

แปง รีดใหแบน ตากแดดจนแหง ตัดเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ทอดใหสุก ฉาบดวยน้ําเช่ือม 

   1.6.2.8 ขาวเหนียวเชงา เปนขาวเหนียวน่ึงสุก ตําผสมกับงาและน้ําตาลทราย 

   1.6.2.9 ขาวเหนียวเสือเกลือก คลายขาวโพดคลุกของภาคกลางแตเปลี่ยน

ขาวโพดเปน ขาวเหนียวน่ึงสุกและใสกะทิดวย 

   1.6.2.10 ข้ีหมาพองเช มีลักษณะเปนกอนๆ ทําจากขาวเหนียวค่ัวสุกจนเปน

สีน้ําตาล ตําใหละเอียดเคลากับมะพราวขูด น้ําตาลโตนดที่เค่ียวจนขน เคลใหเขากันดี แลวปนเปน

กอน  

     

ภาพที่ 20 ขนมภาคใต ขนมลา 

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ, เขาถึงเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน 2559, เขาถึงจาก http://region1.prd.go.th/ 

ewt_news.php?nid=6016 

 

  1.6.3 ขนมไทยภาคอีสาน 

   เปนขนมที่ทํากันงายๆ ไมพิถีพิถันมากเหมือนขนมภาคอื่น ขนมพื้นบานอีสาน

ไดแก ขาวจี่ บายมะขามหรือมะขามบายขาว ขาวโปง นอกจากน้ันมักเปนขนมในงานบุญพิธี ที่เรียกวา 

ขาวประดับดิน โดยชาวบานนําขาวที่หอใบตอง มัดดวยตอกแบบขาวตมมัด กระยาสารท ขาวทิพย 

ขาวยาคู ขนมพื้นบานของจังหวัดเลยมักเปนขนมงายๆ เชน ขาวเหนียวน่ึงจิ้มน้ําผึ้ง ขาวบายเกลือ คือ

ขาวเหนียวปนเปนกอนจิ้มเกลือใหพอมีรสเค็ม ถามีมะขามจะเอามาใสเปนไสเรียกมะขามบายขาว น้ํา
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ออยกะทิ ทําดวยน้ําออยที่เค่ียวจนเหนียว ใสถ่ัวลิสงค่ัวและมะพราวซอย ขาวพองทํามาจากขาวตาก

ค่ัวใสมะพราวหั่นเปนช้ินๆ และถ่ัวลิสงค่ัว กวนกับน้ําออยจนเหนียวเทใสถาด ในงานบุญตางๆจะนิยม

ทําขนมปาด (คลายขนมเปยกปูนของภาคกลาง) ลอดชอง และขนมหมก (แปงขาวเหนียวโมปนเปน

กอนกลมใสไสกระฉีกหอเปนสามเหลี่ยมคลายขนมเทียน นําไปน่ึง) (Kanokkan, 2559) 

 

ภาพที่ 21 ขนมภาคอีสาน ขาวจี ่

ที่มา : pookhakae, เขาถึงเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน 2559, เขาถึงจาก http://www.bloggang.com/ 

viewdiary.php?id=pookhakae&month=12-2006&date=22&group=11&gblog=7 

 

  1.6.4 ขนมไทยภาคกลาง  

   สวนใหญทํามาจากขาวเจา มีมากมายหลายชนิด มีวิธีการ และรูปแบบที่

หลากหลายตลอดจน มีการผสมผสานกับขนมจากชาวตางชาติ ทั้งจากอินเดีย และยุโรป มากกวาขนมในภาค

อื่นๆ เน่ืองจากภาคกลาง ที่เปนที่ต้ังของ พระราชวังและ เมืองหลวง รวมทั้งเปนศูนยกลางของความรูมา

ต้ังแตโบราณกาล ขาราชบริพารนิยมนําลูกหลานไปอยูในวัง เพื่อฝกอบรมงานบานงานเรือน เมื่อออกจากวัง

จึงไดนําความรูฝมือทางดานงาน อาหารของคาวของหวาน งานประดิษฐและตกแตงตางๆ มาเผยแพรซึ่งใน

เรื่องอาหารทั้งคาวและหวานน้ันนอกจากจะมีรสชาติดี มีความสวยงามแลว ยังมี การจัดตกแตงสวนประกอบ

ตางๆ ด วยความประณีตบรรจง และมักจะมีคําวา“ชาววัง”ตอขางหลังอาหาร เชน แกงเขียวหวานตํารับชาว

วัง หรือ ขนมตํารับชาววัง เชน ลูกชุบ หมอขาวหมอแกง ฝอยทอง ทองหยิบและ ขนมจามงกุฎ ซึ่งชาวบาน

เรียก พญาเสวย12 เปนตน ขนมภาคกลางสวนใหญมักทํามาจากขาวเจา เชนขาวตัง นางเล็ด ขาวเหนียวมูล 

และมี วัตถุดิบในทองถ่ินเปนสวนประกอบ เชน กระยาสารท ที่ทานกับกลวยไข หรือขาวตมมัด ขาวเมาทอด 
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ขนมจาก เปนตน (สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง, 2556) 

 

ภาพที่ 22 ขนมภาคกลาง ขนมลูกชุบ 

ที่มา : Pantip, เขาถึงเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน 2559, เขาถึงจาก http://pantip.com/topic/13112644 

 

  ขนมไทยประจําจังหวัดในภาคกลาง 21 จังหวัด 

   1. จังหวัดกําแพงเพชร กระยาสารท  

    กระยาสารท เปนขนมที่ทํากันในชวงสารทไทย โดยทําจาก ขาวตอก 

ขาวเมา ถ่ัวลิสง งา มาค่ัวใหสุก แลวนํามากวนกับน้ําตาลจนเหนียวติดกันเปนปก นิยมรับประทานกับ

กลวยไขซึ่งปลูกมากในพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร จึงถือวา เปนขนมประจําเมืองกําแพงเพชร 

   2. จังหวัดชัยนาท ขนมกง  

    ขนมกง คือขนมที่ใชในพิธีแตงงานเพื่อใหชีวิตดําเนินไปไมไหสิ้นสุด

สวนผสม ของขนมกง ประกอบดวย ถ่ัวเหลือง น้ําตาล มะพราว น้ําตาล แปง และขนมกง ยังมีคุณคา

ทางอาหารดานโปรตีน 

   3. จังหวัดนครปฐม วุนมะพราว  

    วุนมะพราว เปนการแปรรูปวัตถุดิบในทองถ่ินที่มีอยูจํานวนมาก และมี

วิธีการทําคือ นําน้ํามะพราวน้ําหอมมาเปนสวนผสมในการทําวุนมะพราวน้ําหอม ซึ่งมีรสชาติ หอม 

หวาน มัน มีคุณคาทางอาหาร จึงเปนที่นิยมรับประทานและเปนของฝาก ประจําจังหวัดนครปฐม 

   4. จังหวัดนครนายก เผือกเสนทอดกรอบ  

    เผือกเสนทอดกรอบ เปนการแปรรูปของผลิตผลทางการเกษตร เพื่อลด

ปญหา ผลผลิตลนตลาดและเปนการเพิ่มมูลคาของสินคา 
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   5. จังหวัดนครสวรรค ขนมโมจิ  

    ขนมโมจิ เปนสัญลักษณของชาวจังหวัดนครสวรรค โดยไดมีการพัฒนา

รูปแบบ และรสชาติที่นาอรอยนารับประทาน ทั้งไสถ่ัวเขียว ไสถ่ัวดํา ไขเค็มแดง อีกทั้ง เน้ือแปงยังนุม 

หอม หวาน พรอมดวยคุณคาทางอาหารทั้งคารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน 

   6. จังหวัดนนทบุรี ขนมจามงกุฎ  

    ขนมจามงกุฎ ในโบราณเปนขนมที่ทําข้ึนเพื่อประกอบเครื่องคาวหวานใน

งานมงคล ไมวาจะเปนงานบุญหรืองานประเพณีตางๆ ของไทย การเลือกชนิดขนมมาใชใน งานมงคล

โดยมากจะเลือกจากช่ือขนมที่มีคําความหมายดีๆ ขนมจามงกุฎ มีสวนผสม ประกอบดวย 3 สวน 

สวนตัวขนม สวนแปงรองขนม และสวนการแตงขนม (ลูกกวาดแตงกวา, มปป.) 

   7. จังหวัดปทุมธานี กาละแม  

    กาละแม เปนขนมไทยโบราณที่นิยมทํากันในชวงเทศกาลสงกรานตหรือ

วันปใหม ของไทยเพื่อใชในงานบุญและใชแจกในงานเทศกาลแกญาติผูใหญและพี่นอง กาละแม มี

สวนผสมประกอบดวย ขาวเหนียว น้ําตาลทราย กะทิ และน้ําสะอาดตมสุก 

   8. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรตีสายไหม  

    โรตีสายไหม ตอนแรกมีสวนผสมเพียงแปงและน้ําตาล ตอมาไดพัฒนา

สวนผสม ผลไมและสมุนไพร เชน น้ํามะพราว งาดํา สม องุน เปนตน จําเปนที่ข้ึนช่ือและ ไดรับความ

นิยมเปนอยางมาก และเปนของฝากประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปจจุบันน้ี 

   9. จังหวัดพิจิตร ขนมช้ัน  

    ขนมช้ัน ถือวาเปนขนมหวานที่ ข้ึนช่ือของจังหวัดพิจิตร ในเรื่องของ

รสชาติและรูปแบบ ขนมช้ันมักนิยมในชวงวันแตงงาน วันพระ สวนผสมทําจากแปง น้ําตาลทราย และ

กะทิ สีสันของขนมอาจทํามาจากใบเตย ปจจุบันทํามาดัดแปลงพับเปนรูปดอกกุหลาบ 

   10. จังหวัดพิษณุโลก ขนมกลวยตากบางกระทุม  

    ขนมกลวยตาก เน่ืองจากมีกลวยน้ําวาเปนจํานวนมาก ชาวบานจึงคิดวิธี

ทดลอง ถนอมอาหาร โดยการนํากลวยสุกไปตากแดดเก็บไวรับประทานและแจกชุมชน ใกลเคียงจน

เปนที่ติดปากและถูกใจ ในรสชาติตอมาชาวบานไดปรับปรุงและพัฒนา จนปจจุบันเปนของฝากที่ข้ึน

ช่ือของจังหวัดพิษณุโลก 

   11. จังหวัดเพชรบูรณ มะขามแปรรูป  

    มะขามแปรรูป ชาวบานใชภูมิปญญาทองถ่ินในการแปรรูปมะขามเพื่อให

สามารถ เก็บรักษาไวรับประทานไดนาน ซึ่งตอนแรกไดแปรรูปเปนมะขามกวนปจจุบนัไดมี การพัฒนา

รูปแบบผลิตภัณฑเรื่อยมาและเปนของฝากที่เปนเอกลักษณของจังหวัดเพชรบูรณ 

   12. จังหวัดลพบุรี วุนมะพราวในน้ําเช่ือม  
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    วุนมะพราวในน้ําเช่ือม ริเริ่มทําโดยขาราชการบํานาญของจังหวัดลพบุรี 

วิธีการทําคือ ทําน้ํามะพราวใหเปนช้ันวุนและนํามาแปรรูปในขวดแกวออกจําหนายตามทองตลาด 

ปจจุบันไดมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑจนเปนที่ยอมรับและเปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย 

   13. จังหวัดสมุทรปราการ ขนมมะพราวแกว  

     ขนมมะพราวแกว เปนภูมิปญญาทองถ่ินทําจากมะพราวและน้ําตาล 

ตอมาไดเพิ่ม สีสันลงไป วัตถุดิบหาไดงาย วิธีการทําก็ไมยุงยากเหมาะกับผูที่เริ่มหัดทําขนม อีกทั้งยัง

สามารถพัฒนารูปแบบใหมีลักษณะตางๆ ไดอีกดวย 

   14. จังหวัดสมุทรสงคราม ขนมจาก  

    ขนมจาก เปนช่ือที่ใชเรียกตามวัสดุที่ใชหอขนม คือ ใบจาก เปนขนมไทย

พื้นบาน ที่มีประวัติยาวนานหลายช่ัวอายุคน ตอมาการทําน้ําตาลมะพราวลดนอยลงขนมชนิดน้ีก็หา

รับประทานไดยากข้ึน แตจะมีทําขายกันตามแหลงทองเที่ยวของจังหวัด 

   15. จังหวัดสมุทรสาคร ขนมหมี่กรอบไทยสูตรโบราณ  

    ขนมหมี่กรอบ เปนขนมไทยโบราณที่สืบทอดกันมาชานานโดยนิยม

รับประทานกัน เปนอาหารวาง สามารถหาวัตถุดิบในการผลิตไดในทองถ่ินคือสวนผสมที่เปนกุงก็ มี

แหลงเลี้ยงกุง ไขเปดก็มีการเลี้ยงเปด และน้ําตาลมะพราวชาวบานก็ปลูกมะพราว กันอยางมาก จึง

เปนปจจัยหลักในการผลิตขนมชนิดน้ี 

   16. จังหวัดสิงหบุรี เคกปลาชอน  

    เคกปลาชอน มีสวนผสม คือ แปงสาลีเอนกประสงค น้ําตาลทราย ไขไก 

เนยสด นมสด เน้ือปลาชอนที่ดับคาวแลว เคกปลาชอน เปนที่รูจักของนักทองเที่ยวและ เปนของฝาก

แกนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดสิงหบุรี 

   17. จังหวัดสระบุรี กระหรี่พัฟ  

    กระหรี่พัฟ เปนขนมของวางสวนผสมของแปงมีสวนคือ แปงนอกใชแปง

สาลี น้ํา น้ํามัน พืช น้ําตาลทรายนํามาผสมกัน สวนแปงในมีแปงสาลีกับน้ํามันพืช สวนไสที่นิยม ทํามี 

2 ชนิดคือไสไกกับไสถ่ัว กระหรี่พัฟเปนขนมที่มีคุณคาทางอาหารครบ 5 หมู 

   18. จังหวัดสุโขทัย กลวยอบเนย  

    กลวยอบเนย มีกระบวนการผลิตที่ไมยุงยากมากนัก โดยใชกลวยน้ําหวา

สดพันธุมะลิออน ปอกเปลือกสไลดเปนแผนบางๆ สุดทายจะนําไปทอดในกระทะซึ่งมีเนยและน้ําตาล

ผสมอยู และความสะอาดที่สําคัญเปนอันดับหน่ึง ทําใหกลวยอบเนยไดรับการตอนรับที่ดีจากตลาด 

   19. จังหวัดสุพรรณบุรี สาลี่  

    สาลี่ เปนขนมที่มีช่ือเสียงเปนที่รูจักของบุคคลทั่วไป ซึ่งมีรสชาติ หอม

หวาน อรอย และออนนุม และมีคุณคาตอรางกายมากมายอีกดวย เพราะมีสวนประกอบการผลิต 
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ขนมสาลี่นมสดกระชายดํา หรือสาลี่รสอื่นไมมีการใสสี และสารกันบูดแตอยางใด จนปจจุบันขนมสาลี่

เปนที่นิยมมาก จนเปนของฝากของจังหวัดสุพรรณบุรี 

   20. จังหวัดอุทัยธานี ขนมขาวกุงกรอบ  

    ขนมขาวกุงกรอบ เกิดจากการหุงขาวสวยจํานวนมากๆแลวกินไมหมดจึง

นําเอา เครื่องปรุงมาผสมเพื่อใหเกิดรสชาติอาหารที่กลมกลอมและแปลกข้ึน เชน กระเทียม พริกไทย 

กุงแหงปน เกลือ น้ําตาล นํามาคลุกเคลาใหเขากัน แลวนําไปผึ่งแดด สวนคุณคาทางอาหารก็มากมาย 

เปนขนมที่รูจักกันอยางแพรหลาย จนทําเปนของฝาก และเปนขนมมงคลในงานประเพณีตางๆ รสชาติ

ติดปากและถูกใจตอนักทองเที่ยว ที่มาแวะเวียน จนเปนที่รูจักกันอยางแพรหลายและข้ึนช่ือของ

จังหวัด 

   21. จังหวัดอางทอง ขาวตังหนาต้ัง  

    ขาวตังหนาต้ัง เปนขนมไทยพื้นเมืองทําจากขาวเหนียว ตอนแรกทําแต

ขาวตังหนาต้ัง และตอมาไดคิดดัดแปลงขาวตังหนาต้ัง จนกลายเปนขาวตังหมูหยองในปจจุบัน จน

กลายเปนขนมไทยที่มีช่ือเสียงใหแกชาวอางทอง (ณัฐชา, 2557) 

 

 1.7 บทความสนับสนุนเก่ียวกับขนม 

  1.7.1 ขอมูลการซื้อของขวัญในเทศกาลปใหม 

   การใหในวันสําคัญหรือเทศกาลสําคัญของคนไทยน้ัน ต้ังแตในอดีตนิยมใช

ขนมเปนของขวัญในโอกาสตางๆ Zocial, inc. ไดทําการสํารวจคนออนไลน ถึงสิ่งที่ผูคนมักจะซื้อ

ของขวัญของฝากใหคนพิเศษในชวงเทศกาลสําคัญในวันปใหม มีขอมูลที่นาสนใจดังน้ี คนสวนใหญมัก

นิยมซื้อของขวัญใหครอบครัว รองลงมาคือใหแฟน/สาม/ีภรรยา แลวอันดับที่สามคือใหเพื่อนฝูง/เพือ่น

รวมงาน และของขวัญที่นิยมมอบใหกันมากที่สุดคือ ขนม กระเชาตางๆ และตุกตา เมื่อนึกถึง ปจจัย 

ที่คนนึกถึงเวลาซื้อของขวัญเรียงลําดับไดดังน้ี สรางความประทับใจ, ประโยชนใชสอย, ดีไซนสวย/ดูดี

มีสไตล, ราคา, (Zocial,inc.,2558)  

  1.7.2 ขนมไทยกับความตองการจากนานาชาติ 

   ขนมไทยเปนที่ช่ืนชอบจากนานาชาติโดยประเทศไทยไดมีการสงออกขนม

ไทยไปยังประเทศตาง ๆ  ไมวาจะเปนประเทศสิงคโปรมาเลเซียหรือเวียดนาม ซึ่งเปนประเทศเพื่อน

บานที่มีการทานขนมจากแปงเหมือนประเทศไทย โดยประเทศเหลาน้ีจะชอบทานขนมจําพวกขนม

เหนียว ถ่ัวแปบ ฝอยทองกรอบ สวนประเทศทางยุโรป เชน อิตาลี ซึ่งชอบทานของหวานอยางเชน

ไอศกรีมหรือช็อกโกแลตก็ปรากฏวาขนมอยางวุนกะทิ ขนมผิง ลูกชุบ หรือขนมอยางอาลัวที่ได

ดัดแปลงโดยใชช็อกโกแลต คัสตารดและนมเปนสวนผสมเปนที่นิยมมาก สําหรับทางฝงสหรัฐอเมริกา

เองยอดการสงออกขนมไทยก็เพิ่มข้ึนเน่ืองจากมีคนเอเชียเขาไปอยูอาศัยจํานวนมาก โดยคิดเปน
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สัดสวน 4.2% ของประชากรทั้งประเทศหรือประมาณ 11.9ลานคน โดยเฉพาะแคลิฟอรเนีย นิวยอรก

และฮาวาย สําหรับสินคา OTOP ของไทยในสวนของขนมหวานก็เปนที่นาจับตามอง ทั้งน้ี 

เน่ืองมาจากวาจากการจัดอันดับผูคาผลิตภัณฑขนมไทย OTOPในประเทศจีน ฮองกง ไตหวันและ

สิงคโปรพบวาประเทศไทยไดรับความนิยมอยูในอันดับที่ 3 (อาจารยรติวัลย, 2553) 

  1.7.3 ขนมไทยเพื่อสุขภาพ 

   นพวรรณขนมไทย กลาววา ในดานสูตรของขนมน้ัน เพียงแตลดความหวานของ

ขนมลง และเปลี่ยนมาใชความหวานที่มาจากพืชอยางเชนหญาหวานแทน  สวน ความมันของกะทิ ก็ลด

ปริมาณลงแลวใสขาวบารเลยแทนหรือการนํา พืชผัก และสมุนไพร มาเปนสวนผสมดวย เปนการ เพิ่ม

คุณคาอาหาร ทําใหเกิด ขนมไทย รูปแบบใหม ที่มีความอรอยลงตัว และ สงผลดีตอสุขภาพไดดวย  ตามคติ

ที่  อ.นพวรรณ ยึดถือ คือ “อาหาร ก็คือของที่กินไดแลวตองดีตอสุขภาพดวย ไมใชกินแลวเจ็บปวย เพราะ

ถาอยางน้ันก็ไมเรียกวาอาหาร” (Smartsme, 2557) 

 

  1.7.4 จับขนมไทยแตงตัวตามสไตลนักออกแบบ 

   อโรด้ี อารมณดี อรอยดี ขนมไทย ที่ถูกนํามาปรับโฉม แตงตัว สรางภาพลักษณ

ใหมตามสไตลนักออกแบบ เพื่อดึงกลุมลูกคาที่มองขามขนมไทยใหกับมาบริโภคอีกครั้ง โดยนําความรูเรื่อง

ของงานออกแบบมาใชแตงตัวขนม และบรรจุภัณฑใหม เพื่อใหขนมที่รูจักกันทั่วไปดูดี มีราคาข้ึนมา ตาม

แนวคิดของ นางสาว กมลทิพย อุทารวุฒิพงศ นักออกแบบที่ผันชีวิตหันมาทําขนมขาย ภายใตคอนเซ็ปท

ของ ขนมไทยแนวดีไซน อยางไรก็ตาม การทํางานในครั้งน้ี ตองการที่ปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนไทยที่มอง

ขนมไทยวากินแลวอวน เพราะเปนขนมที่มีรสชาติหวาน แตสามารถปรับรสชาติใหหวานนอยลง และเพิ่ม

คุณคาทางอาหารดวยการเติมผลไมหรือสมุนไพรลงไป ทําใหกลายเปนอาหารเพื่อสุขภาพได เพื่อใหคนไทย

หันมาอุดหนุนขนมไทยและกิจการของคนไทย และเหมือนกับเปนการชวยประชาสัมพันธขนมไทยไปในตัว 

นางสาวกมลทิพย กลาวตอวา ปจจุบัน คนรุนใหมกลุมวัยรุนมักจะมองขามขนมไทยเพราะดูวาไมทันสมัย 

แตพอเรานํามาพัฒนาใหม เทากับยกระดับขนมไทยดูนารับประทาน และดูอินเตอรมากข้ึน ที่สําคัญชวย

เพิ่มมูลคาจากเดิมขายราคาหน่ึง เมื่อนํามาจัดลงกลองและออกแบบใหม ทําใหสามารถขายในราคาที่เรา

ตองการ และลูกคาพึ่งพอที่จะจายเพิ่มมากข้ึน (ผูจัดการออนไลน, 2549) 

  1.7.5 ภาพลักษณขนมไทยในสายตาของเยาวชนไทย 

   ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช และ รัตนภรณ ชาติวงศ ผูวิจัย ภาพลักษณขนมไทยใน

สายตาของเยาวชนไทย มหาวิทยาลัยสยาม ผลการวิจัยพบวา เยาวชนไทยช่ืนชอบขนมไทยที่มีรสหวาน โดย

ซื้อ 2-5 ครั้งตอเดือนแตละครั้งจะซื้อนอยกวา 50 บาทและสวนมากจะซื้อที่รานคาในตลาดสดโดยการ

แนะนําของคนรูจัก เหตุผลที่เลือกบริโภคขนมไทยเน่ืองจากขนมไทยมีรสชตาอรอย มีกลิ่นหอม รูปแบบ

บรรจุภัณฑมีความสะอาด ปลอดภัย  
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  1.7.6 พฤติกรรมการบริโภคขนมไทย กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม 

   นางสาวภัทรา ฤทธากร คณะเศรษฐศาสตร ผูวิจัย พฤติกรรมการบริโภคขนมไทย 

กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ผลการวิจัยกลาววา จากกลุมตัวอยาง 100 ตัวอยางพบวาสวน

ใหญมักเลือกซื้อขนมไทยเพราะติดใจในรสชาติ คิดเปนรอยละ 39.06 รองลงมาคือ เพื่อกินเปนของกินเลน 

คิดเปนรอยละ 26.04 ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูบริโภคใหความสําคัญในเรื่องรสชาติมากที่สุด 

 

2.  วัฒนธรรมการใหของคนไทย 

 2.1 ความสําคัญของการใหทาน 

  ทาน หมายถึง การใหดวยความบริสุทธ์ิใจ ไมหวังผลตอบแทนเมื่อเราใหทาน แมจะ

ไมไดหวังสิ่งใดตอบแทนก็ตาม “ทาน” จึงเปนพื้นทานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหมีความ

เจริญกาวหนา (DMC, 2553) การใหสุขใจทั้งผูใหและผูรบั ความสุขของผูรับคือ ความยินดีที่ไดรับสิ่งที่

มอบให ในขณะที่ผูใหน้ัน สุขใจที่ไดชวยเหลือและแบงเบาความทุกขยากของเพื่อนมนุษยดวยกัน การ

ใหที่ปราศจากเงื่อนไข เปนการใหที่ทําให ทั้งผูใหและผูรับมคีวามสุข ใหโดยไมหวังสิ่งตอบแทน ใหดวย

ความเต็มใจ และเปยมไปดวยเมตตาจิต ไมรูสึกเสียดายหรืออาลัยอาวรณในสิ่งที่ใหน้ัน และการไดรับ

สิ่งตอบแทนกลับคืนมาน้ัน เปนเพียงผลพลอยไดจากการให เชน การใหของขวัญวันปใหม ซึ่งเรามักจะ

ไดรับของขวัญกลับคืนมาดวยเชนกัน ทุกคนก็สามารถเปนผูใหได  

 

 2.2 ประเภทของทาน 

  ในทางพุทธศาสนา มีอยู ๔ อยางดวยกัน 

  2.2.1 อามิสทาน คือ การใหวัตถุสิ่งของ พระพุทธเจาตรัสวา “ขาว(อาหาร) และน้ํา

เปนทรัพยโดยปรมตัถ สิ่งอื่นเปนทรัพยโดยบญัญติั” เพราะเกิดจากการสมมุติของคน ที่ทําใหเกิดความ

จําเปน เชน เงินทอง เพชรพลอย 

     2.2.2 อภัยทาน คือ การยกโทษ ดวยการไมพยาบาทจองเวร เปนทานที่ใหไดยาก

ที่สุด โดยเฉพาะการใหอภัยศัตรู หรือผูที่ทํารายตนอยางสาหัส 

   2.2.3 วิทยาทาน คือ การใหความรูทางโลก 

  2.2.4  ธรรมทาน คือ การใหที่ไมเปนวัตถุสิ่งของ ไดแก ใหสติ ใหธรรมะ สอน

คุณธรรม ใหกําลังใจ การใหความรูทางธรรม โดยเฉพาะความรูทางพุทธศาสนา  ไดช่ือวา ใหทุกอยาง 

จะเห็นวามีถึง ๓ ใน ๔ ประเภทของทาน ที่เราสามารถทําได โดยไมจําเปนตองใชเงินทอง แตใชจิตใจ

ที่ดี ไมมีพยาบาทในการทํา น่ันคือ อภัยทาน วิทยาทาน ธรรมทาน จริงๆแลว ทุกประเภทของทานน้ัน 

มีประโยชน และชวยค้ําจุนชีวิตคน ชวยใหเขามีที่พึ่งอาศัยในชาติน้ี แตธรรมทานน้ันเปนเลิศที่สุด 

เพราะชวยใหเขารูจักพึ่งตนเองไดตอไป ทั้งชาติน้ีและชาติหนาดวย สวนอภัยทานน้ันทําไดยากที่สุด 
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หัวหอม (2555 อางจาก พระอาจารยมิตซูโอะ คเวสโก, 2554) 

 2.3 องคประกอบแหงทาน 

   2.3.1 สิ่งของที่จะใหตองบริสุทธ์ิ (วัตถุทาน) คือ ไดมาดวยความชอบธรรมไมผิด

ศีลธรรม  และเปนสิ่งของที่เหมาะสมแกผูรับ  ไมเปนสิ่งที่ขัดตอศีลธรรมอันดีงาม  อันนํามาซึ่งความ

เบียดเบียน  เชน  สุรา  สิ่งเสพติดทุกชนิด  อาวุธ  และสื่อลามกตาง ๆ 

  2.3.2 ผูใหจะตองใหดวยความบริสุทธ์ิใจ ดวยมุงหมายอนุเคราะหบูชาคุณผูรับ  และ

ขจัดความตระหน่ีในใจตน 

  2.3.3 ผูใหตองมีความเขาใจเรื่องทาน  มีปญญารูจักเลือกให 

  2.2.4 ผูใหตองพยายามรักษาศรัทธาทั้งในกอนให  ขณะให  และหลังให 

  2.2.5 ผูรับ  มีสวนสําคัญกับผลของทาน  คือ  ผลหรืออานิสงสของทานจะมากหรือ

นอย  ข้ึนอยูกับบุญคุณและคุณธรรมของผูรับ 

  2.2.6 ผูใหต้ังอยูในคุณธรรมสูงข้ึนไปมีศีลเปนตน  จะทําใหทานมีอานิสงสมากข้ึน 

(เทพพร มังธานี, 2556) 

 

 2.4 จุดมุงหมายของการใหทาน 

              2.4.1  ใหเพื่อทําคุณ เปนการใหเพื่อยึดเหน่ียวน้ําใจกัน ใหเพื่อใหผูรับนิยมชมชอบใน

ตัวผูให ไมไดมุงเพื่อเปนบุญ เชน คนที่สมัครผูแทนฯ ถึงเวลา หาเสียงทีก็เอากฐิน ผาปา ไปทอด 10 

วัด 20 วัด  ไปสรางสะพาน  สรางถนน เพื่อใหชาวบานเห็นวาตนเปนคนใจบุญ จะไดลงคะแนนเสียง

ใหตน หรือบางคนรักพี่สาวเขา ก็เลยเอาขนมไปฝากนองชาย การใหอยางน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อ

ผลประโยชน  เพื่อใหผูรับรักตัวผูให  การทําเชนน้ีถาถามวาไดบุญไหม  ก็เห็นจะตองตอบวา  ได

เหมือนกันแตนอยเหลือเกิน  ไดไมเต็มที่  การใหที่จะไดบุญมากน้ัน ตองใหเพื่ออนุเคราะห  และสูงข้ึน

ไปอีกคือใหเพื่อบูชาคุณ 

              2.4.2 ใหเพื่ออนุเคราะห เปนการอุดหนุนเอื้อเฟอกัน ใหดวยความเมตตากรุณา เชน 

พอแมใหอาหารแกลูก ครูอาจารยใหความรูแกศิษย ผูมีทรัพยบริจาคทรัพยเพื่อเปนทุนการศึกษาแก

นักเรียนที่ยากจน เปนตน 

              2.4.3  ใหเพื่อบูชาคุณ เมื่อมีผูปรารถนาดีตอเรา เมตตากรุณา ชวยเหลือ อุปการะเรา 

เชน พอแม ครูอาจารย เราก็แสดงความเคารพนบนอบทานดวย  กาย วาจา ใจ  บูชาคุณทานดวย

ทรัพยสินตามกําลัง ยามทานเจ็บปวยก็ชวย พยาบาลรักษา ไมละทิ้งทานทั้งในยามสุขและยามทุกข 

นอกจากน้ีบุคคลที่ควรบูชาคุณ คือพระภิกษุสามเณรผูทรงคุณธรรม เปนผูช้ีทางสันติสุขแกโลก ใหรูจกั

บาปบุญคุณโทษ เปนธุระคอยสั่งสอนอบรมแนะนําประชาชนใหพนทุกข เราก็บูชาทานดวยปจจัยสี่ 

เพื่อใหทานมีกําลังบําเพ็ญสมณธรรมและบําเพ็ญประโยชนแกเพื่อนมนุษยตามสมณวิสัยไดเต็มที่  
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กัลยาณมิตร (2557 อางจาก พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ, 2547) 

 2.5 ความมีนํ้าใจ 

   การอยูรวมกันในสังคม จําเปนอยางย่ิงที่จะตองมีน้ําใจไมตรีที่ดีตอกัน จึงจะอยูกันได

อยางสันติสุขความมีน้ําใจเปนเรื่องที่ทุกคนทําได โดยไมตองใชเงินทองมากมายเพียงแตแสดงความ

เมตตากรุณาตอเพื่อนมนุษย โดยการชวยเหลือเล็ก ๆ นอย ๆ ก็เปนการแสดงน้ําใจได เชนการพาเด็ก

หรือผูสูงอายุขามถนน หรือการสละที่น่ังบนรถโดยสารใหหญิงมีครรภ เปนตน ก็นับวาเปนการแสดง

น้ําใจการแสดงความมีน้ําใจจึงไมใชวัดกันดวยเงิน บางคนมีเงินมากอาจแลงน้ําใจก็ได บางคนเปน

เศรษฐีแตตระหน่ีถ่ีเหน่ียว ไมยอมสละเงินโดยไมรับผลประโยชนตอบแทน ความมีน้ําใจน้ัน ตรงกัน

ขามกับความเห็นแกตัวมักจะคิดแตประโยชนสวนตัวมากอน และความมีน้ําใจตรงกันขามกับความ

อิจฉาริษยา คนที่อิจฉาริษยาคนอื่นยอมปรารถนาที่จะเห็นความวิบัติของผูที่ไดดีกวา แตคนมีน้ําใจน้ัน

เมื่อเห็นคนอื่นดีกวา จะมีมุทิตาจิต แสดงความยินดีดวยอยางจริงใจผูมีน้ําใจน้ันเมื่อเห็นคนอื่นไดดีกวา 

จะมีมุทิตาจิตแสดงความยินดีดวยความจริงใจ ผูมีน้ําใจจะนึกถึงผูอื่น และจะพยายามชวยผูอื่นที่ดอย

โอกาสกวา ผูมีน้ําใจจึงเปนที่รักและตองการของคนเราอาจฝกฝนตนเองใหเปนคนมีน้ําใจได ดังน้ี 

   2.5.1 จงเอาใจเขามาใสใจเรา คิดถึงหัวอกของคนอื่น และแสดงตอผูอื่นเหมือนที่เรา

ตองการใหคนอื่นแสดงตอเรา จงทําดีตอคนอื่นโดยไมหวังผลตอบแทน ไมวาความดีน้ันจะเปนเพียงสิ่ง

เล็กนอยหรือสิ่งย่ิงใหญก็ตาม 

   2.5.2 จงเปนผูใหมากกวาผูรับ 

   2.5.3 จงแสดงน้ําใจกับคนรอบขาง เชน เมื่อเวลาไปเที่ยวในที่ไกลหรือใกลก็ตามควร

มีคาของฝากมาถึงคนที่เรารูจักและญาติมิตรของเรา อันเปนการแสดงความมีน้ําใจตอกัน ไมจําเปน

จะตองใชเงินมากมาย 

   2.5.4 จงเสียสละกําลังทรัพย สติปญญา กําลังกาย และเวลาใหแกผูเดือดรอนที่

ตองการพึ่งพาอาศัยเราโดยเปนการกระทําที่ไมหวังผลตอบแทน 

   2.5.5 จงมีนิสัยเอื้อเฟอ ชวยเหลือเกื้อกูลตอเพื่อนบาน เชนไปรวมงานพิธีตาง ๆ เชน 

งานแตงงาน งานศพ หรืองานอื่น ๆ 

   2.5.6 จงใหความรักแกคนอื่น ๆ และใหความรวมมือเมื่อเขาขอรองหรือรูวาเขากาํลงั

ลําบากตองการความชวยเหลือ 

   การฝกฝนตนเองใหเปนคนมีน้ําใจ นอกจากจะทําใหเราจิตใจที่ดีงามเบิกบานแจมใส 

ผิวพรรณผองใสใบหนาอิ่มเอิบแลว ยังทําใหมิตรสหายมาก ใครก็อยากคบหาสมาคมดวย เพราะความ

มีน้ําใจแสดงถึงความมีเมตตา กรุณา ตอเพื่อนมนุษย และความเมตตาน้ีเองจะเปนกําแพงปองกันภัย

ใหเราได ลองนําไปปฏิบัติดูนะคะ แลวชีวิตจะพบแตความสุขนิรันดร (ศิริจันทร สุขใจ, 2555) 
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 2.6 การใหท่ีเก่ียวของกับความเชื่อและประเพณีไทย 

  2.6.1 การใหทานไฟ  

   เปนประเพณีทองถ่ินของภาคใต เปนการทําบุญเพื่อใหพระภิกษุสงฆเกิด

ความอบอุนในตอนเชามืดของคืนที่มีอากาศหนาวเย็น โดยใชลานวัดเปนที่กอกองไฟแลวทําขนมถวาย

พระ ประวัติความเปนมาของประเพณีใหทานไฟ กลาวถึงในขุนทกนิกายชาดก เรื่อง ความตระหน่ีถ่ี

เหนียวของโกลิยะเศรษฐี ที่อยากกินขนมเบื้อง แตเสียดายเงินไมยอมซื้อและไมอยากใหลูกเมียไดกิน

ดวย ภรรยาจึงทําขนมเบื้องที่บานช้ันเจ็ดใหเศรษฐีไดรับประทานโดยไมใหผูใดเห็น ขณะที่สองสามี

ภรรยากําลังปรุงขนมเบื้อง พระพุทธเจาประทับอยูที่เชตวันมหาวิหาร ทรงทราบดวยญาณ จึงโปรดให

พระโมคคัลลานะไปแกนิสัยของโกลิยะเศรษฐี พระโมคคัคลานะตรงไปบนตึกช้ันเจ็ดของคฤหาสน

เศรษฐี เศรษฐีเขาใจวาจะมาขอขนม จึงแสดงอาการรังเกียจและออกวาจาขับไล แตพระโมคคัคลานะ

พยายามทรมานเศรษฐีอยูนานจนยอมละนิสัยตระหน่ี พระโมคคัลลานะไดแสดงธรรมเรื่องประโยชน

ของการให จนโกลิยะเศรษฐีและภรรยาเกิดความเลื่อมใส ไดนิมนตมารับถวายอาหารที่บานตน พระ

โมคคัลลานะแจงใหนําไปถวายพระพุทธเจาและพระสาวก ๕๐๐ รูป ณ เชตวันมหาวิหาร โกลิยะ

เศรษฐีและภรรบาไดนําเขาของเครื่องปรุงไปทําขนมเบื้องถวายพระพุทธเจาและพระสาวก แตปรุง

เทาไหรแปงที่เตรียมมาเพยีงเลก็นอยกไ็มหมด พระพุทธเจาจึงโปรดเทศนาสั่งสอน ทั้งสองคนเกิดความ

ปติอิ่มเอิบในการบริจาคทาน เห็นแจงบรรลุธรรมช้ันโสดาบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 23 การใหทานไฟ 

ที่มา : ศถุงคารโอคง, เขาถึงเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน 2559, เขาถึงจาก http://saring2538.blogspot 
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.com /2015/ 10/blog-post_57.html 

  2.6.2 ประเพณีตักดอกไม 

   ที่จริงการนําดอกไมถวายพระหรือบูชาพระจะทําเมื่อใดก็ได แตที่ชาวพระ

พุทธบาทปฏิบัติกันเปนพิเศษในวันเขาพรรษา คือ เมื่อถึงฤดูฝนจะมีดอกไมชนิดหน่ึงข้ึนตามเชิงเขา 

ดอกชนิดน้ีมีลักษณะคลายตนกระชายหรือตนขมิ้น สูงประมาณ ๑ คืบเศษ บางตนก็มีดอกสีเหลือง 

บางตนก็มีดอกสีขาว บางตนก็มีดอกสีมวง ดอกชนิดน้ีจะข้ึนเฉพาะหนาฝนเขาพรรษาเทาน้ัน ชาวบาน

จะเก็บดอกชนิดน้ีมาถวายพระ และเรียกดอกน้ีวา ดอกเขาพรรษา ปจจุบันหนวยงานของรัฐมีความ

ประสงคจะทําใหงานน้ีเปนประเพณีเอกลักษณของชาวสระบุรี เพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยวดวย 

จึงใหแตละอําเภอจัดตกแตงรถมารวมพิธีน้ี และมีประชาชนจากอําเภอตางๆ มารวมเปนจํานวนมาก 

เมื่อถึงวันเขาพรรษาเวลาบาย (เวลาแนนอนตามแตจะกําหนด) ขบวนรถตางๆ จะเริ่มจากหนาที่วา

การอําเภอพระพุทธบาท เคลื่อนขบวนเขาสูถนนสายคูเพื่อเดินทางมายังมณฑป สองฟากถนนจะมี

ประชาชนนําดอกไมพรรษามาคอยใสบาตรพระและชมขบวนรถดวย หมดขบวนรถจะมีภิกษุ-สามเณร

เดินรับดอกไมที่ประชาชนนํามาใสบาตร เมื่อรับหมดภิกษุ-สามเณรก็เดินข้ึนสูพระอุโบสถทําพิธีกรรม

ของสงฆอธิษฐานเขาพรรษา ประชาชนก็แยกยายกันกลับบาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 24 ประเพณีตักดอกไม 

ที่มา : Manager online, เขาถึงเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน 2559, เขาถึงจาก http://www.manager.co 

.th/ Travel /ViewNews.aspx?NewsID=9540000085108 
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  2.6.3 การทําขวัญขาว 

    เช่ือวาถาไดทําขวัญขาว และถาพระแมโพสพไดรับเครื่องสังเวยแลว ไมทําให

เมล็ดขาวลม หนอน สัตวตาง ๆ  มากลํ้ากราย ไดผลผลิตอุดมสมบูรณ ตลอดจนถวายแกพระสงฆเมื่อ

ขาวนาสุกดีแลว เมื่อนวดขาวเสร็จก็จะกําหนดวันพฤหัสบดีหรือวันศุกรนําขาวข้ึนยุง ชาวบานก็จะ

มารวมทําขวัญขาว รองเพลงทําขวัญแมโพสพ การทําขวัญขาวน้ัน เปนการสรางขวัญและกําลังใจ

ใหกับชาวนาใหรูวา การทํานาปลูกขาวของตนน้ัน จะไมสูญเปลา เพราะพระแมโพสพเปนผูดูแล และ

เมื่อมีการเกี่ยวขาวก็จะมาชวยกันเกี่ยวขาว เปนการสรางความสมัครสมานสามัคคี และที่สุดคือการ

รวมสนุกสนานเมื่อทุกคนเหน่ือยยาก และประสบความสําเร็จดวยดี (ประเพณีไทย, 2556)  

 

 

 

ภาพที่ 25 การทําขวัญขาว 

ที่มา : esanguide, เขาถึงเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน 2559, เขาถึงจาก http://www.esanguide.com/  
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  2.6.4 ตรุษไทย 

   ตรุษ หรือที่เรียกกันวา ตรุษไทยน้ันเปนเทศกาลหน่ึงของไทย ตรงกับวันแรม 

๑๔ ค่ําเดือน ๔ ถึงวันข้ึน ๑ ค่ําเดือน ๕ รวม ๓ วัน ตรุษแปลวาตัดหรือขาด จึงหมายความถึงการตัดป

เกาใหขาดไป วันข้ึน ๑๔, ๑๕ คํ่า เดือน ๔ ถือเปนวันสิ้นปเกา และวันข้ึน ๑ ค่ําเดือน ๕ เปนวันตน

ของปใหม ในวันน้ี ชาวไทยจะพากันไปทําบุญตักบาตร เลี้ยงพระ ฟงเทศน ขนมที่ใชทําบุญที่จะขาด

เสียมิได คือ ขาวเหนียวแดง อาจมีการเลนสนุกสนานรื่นเริงกันดวยแลวแตจะเลนกัน เชน เพลง

พิษฐาน มอญซอนผา ชักเยอ เพลงพวงมาลัย ฯลฯ กลางคืนเลนเขาแมศรี ลิงลมเปนตน ปจจุบันไมมี

การเลนฉลอง เพียงแตทําบุญตักบาตร เลี้ยงพระตามประเพณีเดิม วันตรุษไทยน้ีคนรุนใหมบางคน

แทบจะไมรูจักเพราะมีการ เปลี่ยนแปลงวันข้ึนปใหมหลายครั้ง (กรมศิลปากร, 2556) 

 

 

 

ภาพที่ 26 ตรุษไทย 

ที่มา : saopakjan, เขาถึงเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน 2559, เขาถึงจาก http://www.saopakjan.go.th/ 

albums/activities.php?salb_id=6 

 

 

 

 

 



42 
 

  2.6.5 วันสงกรานต 

   พิธีสําคัญที่มาคูกับวันสงกรานตเสมอก็คือ พิธีรดนํ้าดําหัวผูใหญ สําหรับ

ความเปนมาของ พิธีรดน้ําดําหัว น้ัน วากันวา เปนพิธีโบราณมาจากทางเหนือ โดยคําวา ‘รดน้ําดํา

หัว’ เปนคําพูดของชาวเหนือที่จะไปรดน้ําขอขมาและขอพรจากผูใหญที่ตนเคารพนับถือ ซึ่งในอดีต

นั้นการรดนํ้าคือ การอาบนํ้าจริงๆ สวนการดําหัวก็คือการสระผมใหผูใหญนั่นเอง โดยจะใชนํ้า

สมปอยหรือนํ้ามะกรูดในการสระผม (คําวา ดําหัว เปนภาษาลานนาดั้งเดิม หมายถึงการสระผม) 

ตอมาพิธีดังกลาวก็แพรกระจายไปทั่วทุกภูมิภาค นอกจากจะทําเพื่อขอขมาผูใหญแลว ยังถือเปน

การชําระสะสางสิ่งอัปมงคลออกไปจากชีวิตเพื่อตอนรับสิ่งดีๆ เขามาในวันปใหม จวบจนถึงวันน้ีการ

รดนํ้าดําหัวกลายเปนประเพณีที่ดีงามอยางหน่ึง ที่ประชาชนชาวไทยปฏิบัติสืบทอดตอๆ กันมาใน

วันสงกรานตทุกป การรดน้ําดําหัวไมไดเปนเพียงการชําระสิ่งไมดีออกไปเทาน้ัน แตยังมีความหมาย

ดีๆ แฝงอยู นั่นคือ เปนการแสดงความเคารพตอบิดา มารดา ผู ใหญ หรือผู มีพระคุณ เปนการ

แสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีของผูนอย และเพื่อขอโทษขออภัยในปที่ผานมา ที่ผูนอยอาจจะ

เคยลวงเกินผูใหญทั้งกาย วาจา ใจ ทั้งที่ตั้งใจหรือไมไดตั้งใจ ไมวาจะตอหนาหรือวาลับหลังกต็าม 

รวมถึงเปนการขอพรจากผูอาวุโสเพื่อความเปนสิริมงคลแกตนเองตลอดปอีกดวย (ไทยรัฐออนไลน, 

2558) วันสงกรานตนอกจากจะหมายถึงวันปใหมแลว วันที่ 13 เม.ย. ยังเปนวันผูสูงอายุ และวันที่ 

14 เม.ย.ยังเปนวันครอบครัว เพื่อที่คนไทยจะไดระลึกถึงพระคุณของบุพการี ญาติผูใหญ ระลึกถงึ

ความสําคัญของครอบครัวไดกลับไปรวมญาติ รวมครอบครัว และทุกครั้งที่เรากลับไปเย่ียมเยียนคุณ

พอคุณแม ญาติผูใหญ เราก็มักจะมีของขวัญติดไมติดมือไปใหทาน (สาธิต บวรสันติสุทธ์ิ, 2559) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 27 วันสงกรานต 

ที่มา : ktdsiam, เขาถึงเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน 2559, เขาถึงจาก http://www.ktdsiam.com/ 
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  2.6.6 วันข้ึนปใหม 

   ธรรมเนียมไทยแตเดิมมา กอนวันข้ึนปใหม ชาวบานจะปดกวาดบานเรือนให

สะอาดทั่วบริเวณ และตกแตงบานเรือนใหสวยงามตามกําลังความสามารถ ในวันข้ึนปใหม นอกจาก

ทําบุญตักบาตรหรือทํากุศลอื่นๆ ตามอัธยาศัยแลว ผูนอยนิยมไปรดน้ําผูใหญที่ตนเคารพนับถือ เพื่อ

ขอศีลขอพรทานใหเกิดความเปนสวัสดิมงคลแกตนเองสืบไป ประเพณีใหมที่เขามาสูคนไทยในโอกาสน้ี

คือ การสงบัตรอวยพรระหวางเพื่อนฝูง ญาติมิตรที่สนิทสนมกัน เปนการแสดงออกแหงไมตรีจิต

ระหวางกัน นับเปนการประยุกตนําวัฒนธรรมอื่นที่เหมาะสมมาใชในสังคมไทย ถือเปนความเจริญทาง

วัฒนธรรมไดประการหน่ึง การอวยพรเน่ืองในวันข้ึนปใหม นิยมปฏิบัติกันแพรหลาย ดวยการใชบัตร

อวยพร หรือ นิยมใชสิ่งของ นําไปมอบใหผูที่เคารพนับถือ ตลอดจนญาติสนิทมิตรสหายรวมทั้ง

ผูบังคับบัญชาในที่ทํางานเปนเครื่องแสดงถึง การระลึกถึงคุณความดีและไมตรีจิตมิตรภาพ เน่ืองใน

โอกาสวันข้ึนปใหมการอวยพรผูใหญ เรานิยมอวยพรกันในวันที่ 1 มกราคม ถาเปนญาติผูใหญที่เคารพ

รักมาก เชน บิดา มารดา ญาติผูใหญ หรือผูใหญรวมทั้งผูบังคับบัญชาระดับสูง นิยมไปอวยพรในตอน

เชา การมอบของขวัญแบบไทยซึ่งเปนทางเลือกที่นาจะสงเสริม คือ 

   1.  กระเชาดอกไมหรือแจกันดอกไมสดทีส่ามารถปลกูไดในเมืองไทยหรอือาจ

เปนดอกไมประดิษฐจากกลุมแมบานตางๆ 

   2.  กระเชาเครื่องกระปองซึ่งเปนผลิตภัณฑจากโครงการในพระราชดําริ หรอื

ผลิตภัณฑในโครงการหน่ึงผลิตภัณฑหน่ึงตําบล 

   3.  กระเชาหรือถาดหรือตะกราผลไมสดซึ่งเปนผลไมไทย 

   4.  กลองหรือภาชนะหรือตะกราจักสานบรรจุผลไมแชอิ่มผลไมหรอืขนมแหง 

ผลไมกวนหรือขนมหวานแบบไทย 

   5.  ประเภทเครื่องแตงกายอาจเปนผาชิ้น โดยเฉพาะผาทอมือกําลงัเปนที่

นิยม หรือเปนเสื้อผาสาํเร็จรูปที่ตัดเย็บจากผาทอมือของไทยแลวแตกรณี ของขวัญตางๆ ควรจัดให

สวยงาม ดวยการผูกโบวสีสวยงามใหนาดู ถาเปนสิ ่งของที ่ตองใสกลองควรหากระดาษหอทีม่ี

ลวดลายสุภาพไมฉูดฉาดบาด ตา และหอดวยความประณีต ในปจจุบันผลิตภัณฑหัตถกรรมประเภท

กระดาษสา กระดาษจากใยตนกลวย และกลองที่ทําจากกระดาษดังกลาวแลวของไทยไดรับการ

พัฒนาคุณภาพและความสวย งามประกอบกับราคาไมแพง จึงนาจะสนับสนุนนํามาใชในวาระปใหม 

สิ่งเหลานี้เปนเครื่องแสดงถึงรสนิยมของผูให รวมทั้งแสดงถึงการคารวะที่ผูใหมีตอผูรับและยังจะ

สรางความประทับใจในการ มีสวนรวมกันสนับสนุนสินคาไทย ซึ่งเปนประเพณีของคนไทยมาแต

โบราณ เมื่อลูกหลาน หรือผูออนอาวุโสกลาวคําอวยพรและมอบของขวญัแลว ผูใหญจะใหพรตอบ 

และมอบของขวัญที่เตรียมไวเพื่อเปนการตอบแทนที่เขาเหลานั้นไดสละเวลามี คามาอวยพร เมื่อ

การอวยพรดําเนินไปเรียบรอยแลว อาจใชเวลาสําหรับพูดคุยกันตามความสนทิสนมคุนเคย 
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นอกจากการมอบของขวัญแลว ในวันขึ้นปใหม เราสามารถทํากิจกรรมอื่นๆ อาทิ ทําบุญตักบาตร 

ทําความสะอาดอาคารสถานที่ โรงเรียน วัด สถานที่ทํางาน เครื่องนุงหม เพื่อตอนรับวันข้ึนปใหม 

ทําบุญทําทาน ปลอยนก ปลอยปลา เปนตน (ขาวสดรายวัน, 2551) 

 

 

 

ภาพที่ 28 วันข้ึนปใหม 

ที่มา : Snook, เขาถึงเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน 2559, เขาถึงจาก http://women.sanook.com/44465/ 

 

  2.6.7 วันแม 

   ดอกไมดอกเล็กๆ สีขาวบริสุทธ์ิที่มีกลิ่นหอมชวนดมอยาง “ดอกมะลิ” ถูก

นํามาใชเปนดอกไมสัญลักษณ “วันแม” เพราะดอกมะลิเปรียบเสมือนความรักอันบริสุทธ์ิของแมที่มี

ใหลูกนอยไมมีวันเสื่อมคลาย คนไทยถือเปนดอกไมมงคล เหมือนกับความหอมของดอกมะลิที่หอม

นานออกดอกตลอดทั้งป นอกจากน้ี คนไทยยังนิยมนําดอกมะลิมารอยมาลัยบูชาพระ ดังน้ัน ดอกมะล ิ

จึงเปรียบเสมือนการบูชาแมผูมีพระคุณของลูกๆ ทุกคน อยางไรก็ตาม ดอกมะลิ ไมไดมีดีแคความหอม 

หรือนําไปรอยมาลัย แตยังเปนดอกไมที่มีประโยชนอีกมากมาย รวมทั้งแฝงไวดวยสรรพคุณทางยาใน

การชวยบําบัดและรักษาอาการเจ็บปวยไดอยางดีเย่ียมโดยที่เราคาดไมถึง ประเทศไทยเริ่มจัดงานวัน

แมครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2486 ณ สวนอัมพร โดยมีกระทรวงสาธารณสุขเปนผูจัดงาน 

ตอมามีการเปลี่ยนกําหนดงานวันแมหลายครั้ง จนกระทั่งในป พ.ศ.2519 คณะกรรมการอํานวยการ

สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภเหน็วาควรกําหนดวันแมใหแนนอนโดยให

ถือวา วันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม เปนวัน

แมแหงชาติ และ กําหนดใหดอกมะลิเปนดอกไมสญัลกัษณของวันแมต้ังแตน้ันมาจนถึงปจจุบนั (DMC, 
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2557) และจึงไดเกิดเปนประเพณีที่เมื่อถึงวันแมผูเปนลูกทุกๆคนก็จะแสดงความรักกับแมในรูปแบบ

ตางๆและมักใชมะลิเปนตัวแทนการแสดงความรูสึกตางๆ ซึ่งเปนการแสดงออกทางอัตลักษณใน

รูปแบบของคนไทย 

 

 

 

ภาพที่ 29 วันแม 

ที่มา : Mthai, เขาถึงเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน 2559, เขาถึงจาก http://gossipstar.mthai.com/gossip-

content/52009 

 

 2.7 คนไทยกับการใหดอกไมในประเพณีและโอกาสตางๆ  

  2.7.1 พวงมาลัย 

   พวงมาลัยเปนงานศิลปะที่เริ่มมาจากในวัง ประกอบไปดวยดอกไมที่เรียงรอย

ดวยเสนดาย พวงมาลัยดอกไมอาจใหความรูสึกหลายแบบ แตคนสวนใหญ เมื่อเห็นพวงมาลัยดอกไม 

ก็มักจะนึกถึงอะไรที่เกี่ยวกับพิธี ศาสนา และไสยศาสตร เรามักจะเห็นพวงมาลัยดอกไมอยูทั่วไป ไมวา

จะเปนบนหิ้งพระในบาน ในวัด ตามตนไม ตามศาลเจา ศาลพระภูมิ และหาซื้อไดตามตลาด หรือเด็ก

ขายพวงมาลัยตามสี่แยกของถนน วิถีชีวิตคนไทยผูกพันกับพวงมาลัยดอกไม เรามักจะเห็นวา

พวงมาลัย เขาไปอยูในเกือบทุกชวง ทุกเวลาของชีวิตเรา ต้ังแตเกิดจนตาย เราใชพวงมาลัยใน

สถานการณใดบางพวงมาลัยใชในหลายสถานการณ เชนนํามาเปนสิ่งตอนรับ แสดงความเคารพ ใชใน

พิธีเปดหรือพิธีที่ตองมีการร่ําลา ใชในงาน พิธี เชนงานศพ หรือเทศกาล นําไปเปนของประดับ ใชนําไป

คลองคอนักรอง คลองคอเจาบาว เจาสาว ไปจนถึงใชประกอบพิธีทางศาสนาหรือความเช่ือทางไสย

ศาสตร หากจะเริ่มจากตรงจุดน้ี เราจะเห็นไดวาดอกไมน่ันเองที่มีอิทธิพลตอจิตใจคนเรา และเปน
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เครื่องมือแสดงหรือสื่อใหเห็นถึงภาวะทางจิตใจหรือความรูสึกของคนเราในแตบางสถานการณ 

อารมณ หรือความรูสึกน้ันอาจเปนสุข ยินดี เศรา กลัว ไมมั่นใจ หรือแมกระทั่งความรูสึกต่ืนเตน หรือ

ประหลาดใจกับสิ่งใดใด หรือเหตุการณใดใดที่ประหลาด หรือสรางความฉงน สงสัยใหเรา เชนภาพ

เศียรพระที่ถูกรัดรอบดวยรากไม ณ วัดมหาธาตุ ที่อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา หรือตาม

ตนไมที่มีรูปรางแปลก ๆ  แลวก็เรียกวาตนไมศักด์ิสิทธ์ิ หรือพวงมาลัยที่นําไปบูชาตนไม พรอม ๆ  กับ

ผาพันรอบลําตน ในพิธีทําบุญปา พวงมาลัยที่นําไปตอนรับแขกบานแขกเมือง หรือแขกในโรงแรม ก็

เปรียบเสมือนเปนตัวแทนบอกความรูสึกยินดี และเต็มไปดวยความเต็มใจ ของพนักงานตอนรับ สิ่ง

เหลาน้ี ถูกรับรูโดยแขกเหรื่อ วา น่ีคือการตอนรับอยางอบอุน เต็มไปดวยความเปนมิตร และความเปน

ไทย พวงมาลัยที่หอยอยูตามศาลเจา เปนตัวอยางหน่ึงของการนําพวงมาลัยมาใชเปนของบูชา หรือ

แสดงความเคารพสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ และในการเคารพน้ันๆ มีหลายครั้งที่จะมีความรูสึกกลัวและไมมั่นใจ 

รวมไปถึงความรูสึกที่เต็มไปดวยความหวัง ขณะย่ืนพวงมาลัยไปวางบนหิ้งศาลเจาน้ัน และตามวิถีชีวิต

ของคนไทยแลว เราก็มักจะนําพวงมาลัยวางไวบนหิ้งพระในบานดวย ก็เพื่อแสดงความเคารพตอพระ

พุทธ นอกจากน้ี คนสวนใหญก็ยังหอยพวงมาลัยหนารถ พรอมๆ กับความรูสึกวาพวงมาลัยนําความ

โชคดี และความปลอดภัยมาให ในงานหรือเทศกาลแขงเรอื เราก็จะเห็นวาพวงมาลัยจะถูกหอยไวทีห่วั

เรือ ที่มีรูปสลักที่เรียกวาแมยานาง ในเทศกาลลอยกระทงที่จะถึงในเดือนพฤศจิกายนน้ี กระทงก็จะ

ประดับดวยดอกไมเชนกัน เพื่อนําไปบูชาแมน้ําพวงมาลัยเกี่ยวพันกับการเสี่ยงทาย เห็นไดจากใน

วรรณคดีเรื่อง “เงาะปา” ที่นางตัวเอกของเรื่องตองเลือกคู ก็จะใชพวงมาลัยโยน เพื่อเสี่ยงทายคูครอง 

หรือโยน เพื่อเลือกคูครองดวยเชนกัน ดังน้ัน เราจึงเห็นบอยครั้งที่นางรํา ณ ศาลเจาขนาดใหญ จะรํา

แกบน พรอม ๆ กับในมือถือพวงมาลัย ทุกอยางที่กลาวมา เกี่ยวพันกับการเสี่ยงทาย และความ

ตองการโชคดี และความหวังทั้งสิ้น 
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ภาพที่ 30 พวงมาลัย 

ที่มา : Maligarland, เขาถึงเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน 2559, เขาถึงจาก http://maligarland.blogspot 

.com /2015_06_01_archive.html 

 

  2.7.2 ดอกบัวกับประเพณีและศาสนา  

   ในทางพระพุทธศาสนา ดอกบัวก็เปนอีกหน่ึงประเภทที่ถูกนํามาเปนสื่อ

ทางดานพุทธ เรามักจะเห็นดอกบัวอยูคูกับบาตรพระ เรานําดอกบัวมาถวายพระพรอมกับอาหาร 

เวลาทําบุญตักบาตร ความหมายของดอกบัว มีมากกวาตัวดอกบัวเอง เพราะเราไดรับความรูมาวา

พระพุทธเจาเกิดมาพรอมกับมีดอกบัวรองพระบาท เวลาเดิน และทานยังตรัสรูขณะที่น่ังบนดอกบัว

ดวย เรื่องราวเหลาน้ี ทําใหเรานําดอกบัวมาเปนสวนหน่ึงเพื่อประกอบกิจทางพุทธศาสนา เรารับรู

เรื่องราวของพระพุทธเจาที่มีดอกบัวมาเกี่ยวของ แลวสรางความรูสึกจากการรับรูเรื่องราวน้ัน ๆ ผาน

ดอกบัว เปนความรูสึกที่เรียกวา “สงบ” การนําดอกบัวถวายพระ เราก็จะรูสึกวาเราไดทําบุญ เราได

ความสงบ น่ันเปนการปฏิบัติตามธรรมเนียม แตในความเปนจริงแลว แกนของพระพุทธศาสนาไมได

อยูตรงน้ัน ไมไดอยูที่ธูปเทียน ดอกไม หรือพวงมาลัย แตข้ึนอยูกับสภาวะความจริงของจิตใจ วาเรา

รูสึกอยางไร สงบจริงหรือไม เขาใจในความเปนพุทธศาสนาจริงหรือไม ถองแทแคไหน เพราะในความ

จริงแลว พระพุทธศาสนา คือหลักและกฎเกณฑทางธรรมชาติ ทุกอยางมีที่มาที่ไปตามกฎธรรมชาติ 

และสิ่งน้ีก็ได ที่ทําใหดอกไม ซึ่งเปนผลผลิตของธรรมชาติ ถูกนํามาเกี่ยวของกับพิธีกรรมและพิธีการ

ตาง ๆ อันเน่ืองมาจากความบริสุทธ์ิของมัน ในที่สุดแลวบางที หากไมมีสิ่งที่เปนสื่อกลางเชนพวงมาลยั 

หรือดอกไมเหลาน้ี บางที เราเองก็อาจหลงทาง และไมมีธรรมเนียมหรือแบบแผนปฏิบัติใดใดเปน

แนวทางและมีการปฏิบัติสืบตอ และน่ันหมายถึง สังคมน้ัน ๆ ยังไมใชสังคมที่สมบูรณ ในทางพาณิชย 

เรามักนํากระบวนการ Discourse เหลาน้ีมาใชเสมอ เพื่อตอกย้ํา “ความเปน” สิ่งใดใดก็ตาม ใน

หนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยหลายเลม เรามักเห็นภาพของดอกบัว หรือไมก็พวงมาลัยบนหนาปก
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หนังสือ แสดงความเปนไทยผานภาพเหลาน้ัน หรือหนังสือเกี่ยวกับบานที่เนนสไตลตะวันออก บางทีก็

มีการ positioning ของความเปนตะวันออก โดยการตกแตงภาพดวยพวงมาลัยดอกไมสด หรืออุบะ 

วางไวในถาดหรือพาน ขางหมอนอิง เปนตน พวงมาลัย และดอกไม เชน ดอกบัว น้ี ถือไดวา ไดรับใช

จุดประสงคทางดานการโฆษณาและการบอกกลาวผานภาพลักษณ หรือ Image ใหสังคมอื่น ๆ ไดรับรู 

ดวยเชนกัน สรุปแลว อาจบอกไดวา ดอกไมและพวงมาลัยมีความเกี่ยวพันอยางมากกับสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ 

สิ่งที่อยูเหนือคําวาวิทยาศาสตร สิ่งที่มีผลกระทบตอจิตใจคนเราไดงาย และฝงรากลึกลงไปในใจคนเรา

และเปลี่ยนแปลงยาก ดังน้ัน การนําเอาสิ่งตาง ๆ ที่กระทบจิตใจและการรับรูของคนเรา และทําใหคน

จําไดงาย ๆ โดยผานกระบวนการ Discourse มาใชประโยชนในดานการออกแบบงานโฆษณา จึงเปน

สิ่งที่นาสนใจ การ Decode สิ่งตาง ๆ จึงสําคัญเปนอันดับตน ๆ  กอนที่จะเริ่มลงมือทํางานออกแบบ

เพื่อสื่อใหสังคม หรือกลุมเปาหมาย เห็นและเขาใจถึงสิ่งที่เราตองการจะสื่อ แตกระน้ัน เราก็ไมอาจ

แนใจไดวา คนที่เห็นน้ัน จะรับรูและ Decode สิ่งทีเราตองการสื่อไดตรงกับเราหรือไม เพราะการ 

Decode สิ่งตาง ๆ ข้ึนอยูกับประสบการณ และบริบทแวดลอมของแตละคน (keatlover, 2553) 

 

 2.8 ขอมูลผลสํารวจและบทความเก่ียวกับการให 

  2.8.1 การตัดสินใจซื้อกระเชาของขวัญตอนรับป 2554   

   กระเชาของขวัญรับป 2554 : เม็ดเงินสะพัด 1,100 ลานบาทสําหรับชวง

เทศกาลแหงการใหในโอกาสการฉลองข้ึนปใหม 2554 บรรดาหางรานตางๆมักนิยมนําสินคาของขวัญ

ออกมาวาง   จําหนายหลากหลายรูปแบบเพื่อรองรับกับความตองการของผูบริโภคที่ตองการมอบ

ของขวัญใหกับบุคคลตางๆ ในชวงเทศกาลปใหม โดยสินคาประเภท“กระเชาของขวัญ” ก็เปน

ของขวัญที่ไดรับความนิยมมอบใหแกกันในชวงเวลาดังกลาว ดวยรูปแบบบรรจุภัณฑที่สวยงามและ

การบรรจุสินคาในกระเชาที่หลากหลายในระดับราคาที่มีใหเลือกมากมายซึ่งประชาชนสวนใหญนิยม

นํากระเชาของขวัญเพื่อไปไหวและขอพรผูใหญตามประเพณีนิยม หรือเพื่อเปนสื่อแทนความรัก คํา

ขอบคุณ และการอวยพรแกบุคคลตางๆ ที่ตนรักและนับถือ ศูนยวิจัยกสิกรไทย จึงไดทําการสํารวจ”

พฤติกรรมการซื้อกระเชาของขวัญปใหมของคนกรุงเทพฯ” ในระหวางวันที่ 1-10ธันวาคม 2553 จาก

กลุมตัวอยาง 528 ราย ในชวงอายุระหวาง15-65 ปโดยมีประเด็นที่สําคัญตอไปน้ี คาดเม็ดเงิน

หมุนเวียนมีมูลคาประมาณ 1,100 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึนประมาณรอยละ12.7 จากการสํารวจพบวา 

สวนใหญคนกรุงเทพฯ ต้ังงบประมาณในการซื้อกระเชาของขวัญใกลเคียงและเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับปที่

ผานมา หรือคิดเปนสัดสวนรวมกันประมาณรอยละ 90 ของกลุมตัวอยางที่ตัดสินใจซื้อกระเชา

ของขวัญปใหมปน้ี โดยกลุมที่ต้ังงบประมาณเทาเดิมมีสัดสวนสูงสุดรอยละ 49.2 ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ

ประชาชนสวนหน่ึงยังคงมีการมอบกระเชาของขวัญใหกับบุคคลในกลุมเดิมเหมือนกับปที่ผานมา

ขณะที่กลุมที่ต้ังงบประมาณเพิ่มข้ึนมีสัดสวนรอยละ 40.5 อาจเพราะเปนผลมาจากการที่ปจจัยราคา
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สินคาโดยเฉลี่ยแพงข้ึนเมื่อเทียบกับปกอน ประกอบกับในปน้ีมีจํานวนผูซื้อกระเชาของขวัญเพิ่มมาก

ข้ึน โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 57.8 ของจํานวนผูซื้อกระเชาของขวัญทั้งหมด จึงมีความเปนไปไดวา

การใชจายในการซื้อกระเชาของขวัญปใหมของคนกรุงเทพฯ เพื่อตอนรับป 2554 นาจะปรับตัวเพิ่ม

สูงข้ึนจากปที่ผานมา ประมาณรอยละ 12.7 หรือคิดเปนเม็ดเงินหมุนเวียนประมาณ 1,100 ลานบาท 

คนกรุงเทพฯ รอยละ 57.8 เลือกที่จะซื้อกระเชาของขวัญตอนรับป 54 จากการสํารวจการตัดสินใจซือ้

กระเชาของขวัญตอนรับป 2554 พบวา กลุมตัวอยางที่ตัดสินใจซื้อคิดเปนสัดสวนรอยละ 57.8 ขณะที่

อีกรอยละ 42.2 ไมเลือกซื้อกระเชาของขวัญ เน่ืองจาก กลุมตัวอยางไดเลือกซื้อของขวัญอื่นแทน และ

ไมไดมีพฤติกรรมในการนิยมซื้อกระเชาของขวัญเพื่อมอบใหบุคคลตางๆ อยูแลว เพราะเห็นวากระเชา

ของขวัญเปนสิ่งที่ไมจําเปนและสิ้นเปลือง รวมถึงกลุมตัวอยางตองการที่จะออมเงินไวเพื่อความ 

(ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2553)  

 

 

 

ภาพที่ 31 กระเชาของขวัญ 

ที่มา : Manager, เขาถึงเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน 2559, เขาถึงจาก http://www.manager.co.th/ 

CelebOnline/ViewNews.aspx?NewsID=9580000142532 

 

  2.8.2 10 อันดับของขวัญที่ไมอยากได 

   “ฉลาดซื้อ”ไดเปดเผยผลสํารวจความคิดเห็นของผูบรโิภคถึงของขวัญปใหมที่

ไมอยากได 10 อันดับแรก ไดแก 1)เครื่องด่ืมอัลกอฮอล 2)น้ํายาดับกลิ่นตัว/กลิ่นปาก 3)สบู/ยาสีฟน/

ผงซักฟอก 4)ชุดหมอ/กระทะ5)เกมตางๆ 6)กระปุกออมสิน 7)เทียนหอม 8)เครื่องแกว/จาน/ชาม 9)

ตุกตา และ10)กรอบ/อัลบั้มรูปหลายคนอาจคิดวาของขวัญแตละช้ินลวนมีความหมายที่สามารถบอก
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ความรูสึกของผูใหไปยังผูรับได เชน ตุกตาเปนตัวแทนของมิตรภาพและความปรารถนาดี กรอบรูป

เปนสัญลักษณของความคิดและความทรงจํา ฯลฯ คุณวานาแปลกไหม ทําไมของขวัญเหลาน้ันจึงถูก

จัดอยูในกลุมของขวัญที่คนไมอยากได?แนนอนบางทีอาจจะเปนเพราะความนิยมและช่ืนชอบเฉพาะ

บุคคล ซึ่งฉลาดซื้อก็มีหลายๆ คําตอบถึงเหตุผลที่คนไมอยากไดที่แตกตางกันไป ทั้งอยากซื้อเอง, ไม

ชอบ,ไมเหมาะกับวัย,มีอยูแลว ฯลฯ แตพอจะสรุปไดวาสวนใหญ “ไมไดใชประโยชน” น่ันเอง ฉลาด

ซื้อเราจึงไดรวบรวมขอมูลเพื่อแนะนําเกี่ยวกับของขวัญ เผื่อจะเปนประโยชนสําหรับคนที่ยังไมได

ตัดสินใจเลือกของขวัญ ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ ข้ึนอยูกับวาจะมอบเปนของขวัญช้ินน้ันใหใคร ไมวา

ตัวคุณเอง ลูกเล็กเด็กแดงกระทั่งคุณปู ยา ตา ยาย ที่สําคัญไมไดมีเฉพาะของขวัญที่หาซื้อตาม

ทองตลาดเทาน้ัน แตยังเปนของขวัญที่คุณก็สามารถทําไดเองอีกดวย เอาเปนวาปใหม ย่ิงในยุคภาวะ

ขาวยากหมากแพงแบบน้ี กอนจะเลือกของขวัญใหใครน้ัน ก็คงตองวางแผน รวมถึงบริหารเงินใน

กระเปาดวยนะคะ ที่สําคัญคงตองกลับมาดูกันอีกครั้งวา ผูรับ “อยากได” อะไร ไมวาเปนประโยชน

ดานใชสอยหรือคุณคาทางจิตใจ ไมวาสิ่งน้ันใครจะอยากไดหรือไมก็ตาม แตถาเปนของขวัญที่เขา

ตองการแลว ฉลาดซื้อเช่ือวาทั้งผูใหและผูรับยอมสุขใจกันอยางถวนหนาแนนอน (สนพ.มติชน, 2557) 

 

3.  การออกแบบอัตลักษณ 

 3.1 ความหมายและความสําคัญของอัตลักษณ 

  ความหมายของอัตลักษณ คําวา “อัตลักษณ” ไมมีบันทึกไวในพจนานุกรม แตมี

ตําราหลายเลมใหความหมายคําวา “อัตลักษณ” ไววา คุณลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งเปนตัวบงช้ีของ

ลักษณะเฉพาะของตัวบุคล สังคม ชุมชน หรือประเทศน้ันๆ เชน เช้ือชาติ ภาษา วัฒนธรรมทองถ่ิน 

และศาสนา ฯลฯ ซึ่งมีคุณลักษณะที่ไมทั่วไปหรือสากลกบัสงัคม อื่นๆ กลาวคือ ลักษณะที่ไมเหมือนกบั

ของคนอื่นๆ “อัตลักษณ” มาจากภาษาบาลีวา อตฺต + ลักษณ โดยที่ “อัตตะ” มีความหมายวา ตัวตน

, ของตน สวน “ลักษณะ” หมายถึง สมบัติเฉพาะตัว หากมองเพียงแครูปศัพท “อัตลักษณ” จึงเหมาะ

จะนํามาใชหมายถึงลักษณะเฉพาะตัวของสิ่งใดสิ่งหน่ึงมากกวา อัตลักษณ จึงแปลวา ลักษณะของ

ตนเอง ลักษณะของตัวเอง เปนศัพทที่คณะกรรมการบัญญัติศัพทของราชบัณฑิตยสถานไดบัญญัติให

ตรงกับคําภาษาอังกฤษวา character เปนลักษณะเฉพาะของบุคคลซึ่งรวมสติปญญา คุณธรรม 

จริยธรรม ความประพฤติที่แสดงออกเปนลักษณะนิสัยของบุคคลน้ัน แตปจจับัน มีการนําคําวาอัต

ลักษณไปใชแทนคําวา ตน ตัว คําวา “อัตลักษณ” น้ันมักจะใชในวงแคบๆ เชนแวดวงวิชาการเทาน้ัน 

และบางครั้งก็ใชแบบมีนัยยะแฝง เชน “เอกลักษณ” เปนสิ่งตายตัวไมสามารถเปลี่ยนแปลงได สวน 

“อัตลักษณ” สามารถเปลี่ยนแปลงได แตกระน้ันก็ยังไมมีขอบัญญัติการใชที่ชัดเจน   

  ลักษณะสําคัญอัตลักษณ คือ ยังเปนเรื่องของการใช สัญลักษณ (symbol) เพราะ

การแสดงออกซึ่งความสัมพันธตางๆ จะกระทําโดยผานระบบสัญลักษณที่หลายรูปแบบในอีกดาน
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หน่ึงอัตลักษณก็ยังเกี่ยวของกับ มิติ “ภายใน” ของความเปนตัวเราอยางมากทั้งในดานของอารมณ 

ความรู ส ึกเรา เพราะมนุษยใหความหมายหรือเปลี ่ยนแปลงความหมายที่เกี ่ยวกับตนเอง ใน

กระบวนการที่เขาสัมพันธกับโลกและปริมณฑลของอัตลักษณและตัวตนที่มันซอนทับกันอยู จึงมี

การจัดแบงประเภทของอัตลักษณเปน 2 ระดับคือระดับอัตลักษณสวนบุคคล (personal identity) 

และอัตลักษณทางสังคม (social identity) ที่จะใชแสดงตน เชน การที่สังคมกําหนดบทบาทหนาที ่

และระบบคุณคาที่ติดตัวมา ความเปนพอ ความเปนเพื่อนความเปนสามีภรรยา เข็มโรงเรียน ผาที่

พันคอของทีม ภาษาหรือบางที่อาจเห็นไดจากเสื้อผาที่ใส  

  สัญลักษณและการสรางภาพแทนความจริง(representation) เปนสิ่งสาํคัญในการ

แสดงใหเห็นแนวทางหรือที่เรามีอัตลักษณรวมกับบุคคลบางคนและการแยกแยะตัวเราดวยการ

สรางความตางจากคนอื่น ในความเขาใจนี้เองแมวาในฐานะของบุคคลเราควรจะยอมรับในอัต

ลักษณตางๆ อยางตั้งใจ อัตลักษณเหลานั้นยังเปนผลผลิตที่สําคัญของสังคมที่เราอาศยัอยูและ

ความสัมพันธระหวางตัวเรากับคนอื่น อัตลักษณจึงไดจัดเตรียมการเช่ือมโยงระหวางบุคคลกับโลกที่

เขาอาศัยอยู นอกจากน้ีอัตลักษณยังรวม ถึงเรื่องวา “ฉันมองตัวฉันเองอยางไร และคนอืน่มองฉัน

อยางไร” มันเขาไปเกี่ยวกันตัวตน ( self ) และสิ่งที่อยูภายใน มันเปนการกําหนดตําแหนงที่ระลึกรู

จากสังคม ซึ่งเกิดข้ึนจากการที่คนอื่นรับรูดวยไมใชแคเรารับรูเทาน้ัน อยางไรก็ตามการที่เรามองตัว

เราอยางไรและคนอื่นมองเราอยางไรมันอาจไมสอดคลองกันเสมอไป (โชติกา ศรีประเสริฐ, 2554) 

 

 3.2 อัตลักษณของแบรนด 

  อัตลักษณของแบรนด (Brand Identity) มูลเหตุหน่ึงของการที่ใครซักคนหรือบริษัท

ซักแหงตองการสรางแบรนดของตนเองข้ึนมาน้ันก็เพื่อตองการใหผูคนรบัรูวา สินคา ผลิตภัณฑ บริการ 

หรือแมกระทั่งตัวบริษัทน้ันๆ มีความเปนตัวตนหรืออัตลักษณ (Identity) ที่มีความเฉพาะตัวอยางไร 

เพื่อจะใหผูคนจดจําได มองเห็นและรูสึกถึงความแตกตางเมื่อเปรียบเทียบกับสินคาและบริการที่มี

รูปแบบคลายกันหรือเหมือนๆ กัน เพื่อที่จะสรางอัตลักษณของแบรนด คงตองเขาใจวาองคประกอบ

เรื่องอัตลักษณของแบรนดน้ันมีองคประกอบอยูดวยกัน สวนคือ แกนของแบรนด (Core Identity) 

และสวนขยายของแกนแบรนด (Extended Identity) ทั้งสองสวนน้ันเปนองคประกอบรวมกันที่ทาํให

แบรนดใดแบรนดหน่ึงมีคุณลักษณะที่เปนตัวของตัวเอง แตกตางจากแบรนดอื่นๆ ถึงแมสินคาและ

บริการจะเหมือนกับคูแขงอื่นๆ ก็ตาม แกนของแบรนดหรือ Core Identity น้ันเปนสิ่งที่ฝงลึกอยูใน

แบรนดๆ น้ันเปนความมุงมั่น จุดยืนในชีวิตของแบรนด มีมั่นคงไมเปลี่ยนแปลงและไรกาลเวลาหรือ 

“อกาลิโก” คือเวลาไมไดเปนตัวกําหนดวา ความมุงมั่นหรือจุดยืนที่ต้ังข้ึนน้ันจะสิ้นสุดลงในเวลาใด 

หรือเมื่อใด แตจุดยืนน้ันจะอยูกับแบรนดตราบเทาที่แบรนดๆ น้ันยังมีใหเห็นอยู ตัวอยางบริษัทที่มี

แกนของแบรนด ที่ชัดเจนหรืออยูเหนือกาลเวลา ก็อาจจะเปนแบรนดที่เราทานอาจจะรูจักกันดีก็คือ 
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ดีแทค (dtac) จากการสัมภาษณผูบริหาร dtac ซึ่งในขณะน้ันคือคุณซิคเว แบรกเก ไดใหนิยามของคํา

วาแกนของแบรนด dtac เปนคําสั้นๆ งายๆ คือคําวา “คนดี” แบรนด dtac มีความมุงมั่นและต้ัง

ปณิธาณวาเปนคนดีตลอดไป หากพิจารณาดีๆ แลว ทานผูอานหลายทานอาจจะงงอยูกับคําที่คุณซิคเว

พูดวา แกนของแบรนดของเราคือ คนดี แตเมื่อเราพิจารณาลึกลงไปเราจะพบวา แกนของแบรนดน้ัน

ไมไดถูกจํากัดหรือขีดข้ันดวยชนิดหรือประเภทของสินคา หรือชวงเวลาใดเวลาเวลาหน่ึง แตแกนของ

แบรนดน้ันเปนสิ่งที่ใครคนใดคนหน่ึงหรือแบรนดใดแบรนดหน่ึงยึดมั่น ถือมั่นและใชสิ่งน้ีเปนเหมือน

เสาหลักในการดําเนินชีวิตในการสรางแบรนดๆ น้ัน โชติกา ศรีประเสริฐ (2554 อางจาก (บุริม โอทกา

นนท, 2554) 

  Corporate Identity Design (หรือ CI Design) คือ การออกแบบอัตลักษณของ

องคกรหรือแบรนดสินคา ที่ไมไดหมายถึงการสรางแบรนดหน่ึงๆ โดยตรง แตเปนหนาตางสําคัญที่จะ

กําหนดหนาตาและทิศทางของแบรนดน้ันๆ ได การออกแบบอัตลักษณน้ีจึงไมใชเรื่องงาย เพราะมัน

ไมใชแคการออกแบบ “โลโก” แลวนําไปประยุกตใชกับเครื่องมือสื่อสารทั้งหมดของแบรนด CI 

Design คือ การออกแบบ “ภาพลักษณทั้งหมดของแบรนด” ที่จะทําใหคนภายนอกสัมผัสไดเฉก

เชนเดียวกับที่องคกรตองการสื่อออกไป เรียกวา ถาพลาดก็อาจทําใหภาพของแบรนดบิดเบี้ยวไปเลยก็

ได ในทางทฤษฎี องคกรสวนใหญสราง Corporate Identity ผาน 3 องคประกอบ คือ Design - การ

ออกแบบ เชน โลโก สี เครื่องแบบพนักงาน ฯลฯ Communications - การสื่อสาร ซึ่งในที่น้ีรวมถึง

การโฆษณาประชาสัมพันธทั้งภายในและภายนอก Culture - พฤติกรรม (โชติกา ศรีประเสริฐ, 2554) 

  แบรนดดีเกิดข้ึนไดอยางไร การสรางแบรนดที่ประสบความสําเร็จของธุรกิจมีปจจัย

และองคประกอบที่สําคัญหลายประการ ไมว าจะเปนการกําหนดบุคลิกภาพ หรือการสราง

คุณลักษณะใหเดนชัด เพื่อใหผูบริโภคจดจาํไดงายจากองคประกอบทุกสวน อาทิ การใช “สี” ที่ทํา

ใหผูบริโภคนึกถึงสินคาหรือบริการ การออกแบบ “ตราสัญลักษณ” (Logo) ที่มีเอกลักษณ โดนใจ

กลุมเปาหมาย การมอบ “บริการ” ที่มีความโดดเดนเฉพาะตัว “การสื่อสาร” ที่สะทอนเรื่องราวที่

ทําใหเขาถึง และรูสึกไดวาเปนแบรนดเหลาน้ัน เปนตน หากจะถามวา ใครทําหนาที่ในการสรางแบ

รนด หลายทานอาจนึกถึงนักการตลาด นักการสื่อสารทั้งหลาย ซึ่งที่แทจริงแลวพวกเขาเปนเพียง

สวนหน่ึงของการขับเคลื่อนแบรนดเทาน้ัน เพราะแบรนดที่ดีจะเกิดข้ึนไดอยูที่ความรวมมอืของทุก

คน ทุกสวนในองคกร เมื่อสิ่งที่ทําใหลูกคาเกิดความจดจําในความเปนแบรนด คือ “เอกลักษณของ

องคกร” จึงไมผิดที่จะกลาววา “แบรนดดี” เกิดจากความรวมมือที่ดีของทุกคนในองคกรที่รวมกัน

สราง โชติกา ศรีประเสริฐ (2554 อางจาก ดร.พจน ใจชาญสุขกิจ, 2554) 

 

 

 3.3 ขั้นการออกแบบสัญลักษณของแบรนด 
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  เมื่อไดแนวความคิด  นักออกแบบจะตองอาศัยประสบการณและความคิดสรางสรรค  

ออกแบบรางเล็กๆ  เปนการออกแบบแนวความคิดแลวทําการออกแบบราง (Sketch) หลายๆ แบบ 

แลวนําเสนอบริษัทหรือลูกคา (บางงานในช้ันน้ีลูกคาและนักออกแบบอาจตัดสินใจเอง) ประเมินผล

งานแกไขปรับปรุงแลวจึงนําแบบที่ไดไปผลิตเปนผลงาน 

  3.3.1   การใชตารางกริด (Grids) Grid หมายถึง  ตารางแบบตางๆ ที่ใชในการ

ออกแบบ ซึ่งวิรุณ  ต้ังเจริญ (2531)  แปลวา ตาราง พื้นที่  ตารางกริดถูกนํามาใชในการออกแบบ

หลายประเภท 

  3.3.2 การเขียนแบบสัญลักษณ สามารถเขียนได 2 แนวทาง คือ แนวทางที่เขียน

แบบโดยใชเครื่องคอมพิวเตอร  ซึ่งมีโปรแกรมกราฟกหลายโปรแกรมดวยกัน และ แนวการเขียนแบบ

สัญลักษณโดยใชเครื่องมือเขียนแบบ  

  3.3.3 การเลือกใชตัวอักษรกับสัญลักษณ 

   3.3.3.1 รูปแบบ (Type Style)  ของตัวอักษรสัญลักษณที่เปนเครื่องหมาย

การคา  มักจะกําหนดแบบตัวอักษรเฉพาะไมเปลี่ยนแปลง  เพื่อความมาตรฐาน  ดังน้ัน ตัวอักษรที่จะ

นําไปใชกับสัญลักษณใดตองเลือกใชใหเขากับบุคลิกลักษณะของสัญลักษณที่ตองการลักษณะความ

แข็งแกรง ความออนหวาน  ความอิสระ  ความเปนทางการ  และยังตองเลือกใหเขากับรูปแบบหรือ

สไตลของสัญลักษณ 

               3.3.3.2 ขนาด (Size) และสัดสวน (Proportion) ของตัวอักษร ขนาดของ

ตัวอักษรที่ใชในการออกแบบสัญลักษณควรจะเปนขนาดใด  ข้ึนอยูกับสัญลักษณและการนําไปใช  

ต้ังแตขนาดเล็กคือ  นามบัตร  ขนาดกลาง คือโฆษณา  ขนาดใหญคือปายโฆษณาและปายหนาราน

เหลาน้ียังเกี่ยวของกับผูชมหรือผูบริโภคดวย 

               3.3.3.3 การจัดวาง (Lay out) ตัวอักษรกับสัญลักษณ หมายถึง การออกแบบ

รางหรือการออกแบบจัดวางตัวอักษรทั้งที่เปนช่ือของสัญลักษณและขอความยอยอื่นๆใหสัมพันธให

สัมพันธกับสัญลักษณอยางเหมาะสม การจัดสัญลักษณกับตัวอักษร  

  3.3.4 การออกแบบสัญลักษณที่มาใชเปนแนวความคิดในการออกแบบสามารถแยก

ไดดังน้ี 

   3.3.4.1 มาจากรูปเคารพ (Idol) หรือเปนภาพในอุดมคติ รูปเคารพอาจแบง

ได 2 ลักษณะ คือสัญลักษณเน่ืองในศาสนาพุทธ กับรูปสัญลักษณเน่ืองในศาสนาพราหมณ 

   3.3.4.2 จากรูปทรงธรรมชาติ (Nature Form)มนุษยคุนเคยกับธรรมชาติ ซึ่ง

เปนสิ่งแวดลอม การกําหนดสัญลักษณต้ังแตโบราณมักนิยมสัตวที่มีพลังอยางสิงโตถือเปนเจาปา 

   3.3.4.3 จากรูปทรงวัตถุสิ่งของ (Material Form)การนําเอารูปทรงของสิ่งที่

มนุษยสรางข้ึน เชน โตะ เกาอี้ ยานพาหนะ อาคาร  สิ่งของเครื่องใช สินคา มาเปนรูปทรงพื้นฐานใน
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การออกแบบ โดยการลดตัดทอนจากรูปทรงที่มนุษยสรางสรรคไว แลวมาสรางสรรคข้ึนใหมในเชิง

กราฟก 

   3.3.4.4 จากรูปเรขาคณิตรูปเรขาคณิต มีความเรียบงายและลงตัวอยูแลว 

เพียงใชศิลปะในการจัดองคประกอบ การนําเอารูปรางพื้นฐานงายๆ เชน สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม  

หกเหลี่ยม วงกลม 2 มิติ และ 3 มิติ มาใช ในการออกแบบผสมผสานซอนทับกัน 

   3.3.4.5 จากตัวอักษร (Lettering Form)การนําเอาตัวอักษรยอ  หรือช่ือเต็ม

ของบริษัทหรือช่ือทางการคาของสินคา ไมวาจะเปนภาษาใด มาออกแบบใหมีลักษณะเฉพาะในตัวเอง 

วิธีการน้ีพบมากในปจจุบัน 

   3.3.4.6 รูปอิสระ (Free Form) และรูปนามธรรม (Abstract Form) 

การออกแบบจากรูปลกัษณะที่สรางสรรคข้ึน มาจากจินตนาการ  อุดมการณของ บริษัท แนวความคิด

เพื่อสื่อความหมาย ความรูสึก อารมณ แตจะมีความหมายโดยทางออม และมักจะใชรูปเรขาคณิตและ

เสนลักษณะตางๆ มาใชในการออกแบบเพื่อสื่อความหมายที่เปนนามธรรม 

   3.3.4.7 การใชรูปรางและรูปทรงหลายแบบรวมกัน บางครั้งการออกแบบ

ตองการความหมามาก  จึงตองใชรูปรางรปูทรงหลายอยางเปนที่มาในการออกแบบ  ใชรูปสัตวรวมกบั

ตัวอักษร  ใชรูปคนผสมกับรูปนามธรรม ใชรูปวัตถุผสมกับรูปเรขาคณิตและตัวอักษร 

(โชติกา ศรีประเสริฐ, 2554) 

 

 3.4 ทฤษฎีท่ีเก่ียวของเพ่ือใชในการออกแบบอัตลักษณ 

  3.4.1 สีในการออกแบบ 

   สีของแสง คือ สเปกตรัมของแสงอาทิตย ประกอบดวยสีหลัก 7 สี มวง คราม 

น้ําเงิน เขียว เหลือง แสด แดง ที่เราทองกันมาต้ังแตเด็กๆ พลังของแสงอาทิตยยังสามารถซึมแทรก

ผานผิวหนังเขาสูรางกายเรา ที่เรียกวาพลัง aura สีของแสงไมเพียงมีผลตอสุขภาพรางกายเราเทาน้ัน

แตมันมีผลตอสุขภาพจิตของเราดวย สีมีผลตอรางกาย จิตใจ รวมทั้งอารมณดวย เราชอบสีอะไรเราก็

มักจะเลือกใสเสื้อผาสีน้ัน หรือการเลือกสีหอง สีในบาน สีขาวของเครื่องใชก็เชนกัน สีมีผลตอ

สุขภาพจิตแนๆ ดังน้ันจึงมีการเลือกใชสีสันสําหรับบรรจุภัณฑสินคา เพื่อดึงดูดใหคนซื้อหา อิทธิพล

ของสีจึงมีความสัมพันธกับชีวิตคนเราตลอดเวลา  

   อิทธิพลของสีสันตอรางกายเรา เมื่อแสงของสีผานเขาไปในรางกาย มันจะ

สงผลกระทบกับตอมไรทอสําคัญๆ เชน ตอม Pituitary ตอมใตสมองที่ขับฮอรโมนที่มีผลตอการ

ทํางานหลายหนาที่ในรางกายคนเรา ควบคุมการทํางานของระบบตอมไรทออื่นๆ ใหมีการสราง

ฮอรโมน เชน ตอมไทรอยด ตอมหมวกไต ฮอรโมนชวยในการเจริญเติบโต (Growth hormone) และ

การทําหนาที่ของระบบสืบพันธุ อัณฑะ รังไข รวมถึงควบคุมระดับพลังงาน (energy levels) การเผา
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ผลาญ (metabolism) ความอยากอาหาร แรงขับทางเพศ (sex drive) การเจริญเติบโต และการนอน

หลับตัวอยางเชน 

   สีแดง จะกระตุนใหหัวใจเตนเร็วแรงข้ึน ตลอดจนกระตุนการหลั่ ง 

Adrenaline ซึ่งทําใหคนเราอยากอาหาร และมีความคิดสรางสรรคมากข้ึน แตถาคุณอยูทามกลาง

สภาพแวดลอมที่มีแตสีแดงนานๆ คุณอาจจะรูสึกเหน่ือยหรือเครียดไดเหมือนกัน 

   สีเหลือง จะกระตุนคลื่นสมอง และทําใหจิตใจต่ืนตัว กระฉับกระเฉง มองโลก

ในแงดี 

   สีฟา อิทธิพลของสีฟาจะทําใหคนเรารูสึกสงบ เยือกเย็น รูสึกผอนคลาย 

ดังน้ันสีตางๆ จึงมีความสําคัญตอการสรางความสมดุลระหวางจิตใจ รางกาย และอารมณของคนเรา 

เมื่อมีสีฟาเปนสีเย็น และสีแดงเปนสีรอน การใชทั้งสองสีน้ีก็จะใหความรูสึกสมดุลข้ึน การที่คนเราจะ

เลือกใชสีหอง สีบาน หรือสีเสื้อผาอยางไร จึงสะทอนใหรูวาเราน้ันเปนคนอยางไร มีความรูสึกและ

อารมณในชวงขณะน้ันอยางไรดวย 

ใชสีที่แตกตางกัน อยางไรดี           

   สีที่ทรงอิทธิพลตอความรูสึกของคนเรามากที่สุด เห็นจะเปนสีของหองที่เรา

อยูไมวาจะเปนที่บาน ที่ทํางานหรือที่ใดๆ ก็ตามที่เราไดเอาตัวเขาไปอยูที่น่ัน ในกรณีที่คุณเปนผูเลอืกสี

หอง มีหลักอยูวาควรใหมีความกลมกลืนระหวางเฉดสีรอนและสีเย็น หากดูในวงจรสีจะเห็นวาคูสีตรง

ขามกันบางครั้งกลับจะเขาคูกันไดดี หรือเฉดสีตัวถัดไปก็จะเขากันไดดีเชนกัน ตัวอยางเชน 

   3.4.1.1 สีแดงจะไปไดดีกับสีสม และมวง แตงดวยสีเขียวเล็กนอยก็จะลงตัว

ย่ิงข้ึน เมื่อสีสมไปกันไดดีกับสีแดงและเหลอืง เติมดวยสีฟาเล็กนอยก็จะทําใหดูครบย่ิงข้ึน เชนเดียวกัน 

เมื่อใชสีเหลือง เขากับสีสม และเขียว ลองเติมสีมวงอีกนิด สีเขียวไปกันไดดีกับสีเหลือง และฟา เติม

ดวยสีแดงนิดหนอยกําลังดี สีฟาเขากันกับสีเขียวและมวง เติมสีสมเล็กนอยก็ใหความรูสึกที่ดี สีมวงไป

กันไดดีกับสีแดงและฟา ใหเพิ่มเหลืองนิดหนอย  Keywords ของสี ถาคุณชางสังเกตสักหนอยจะเห็น

วา สีแตละสีน้ันถูกนํามาใชในกาลเทศะตามความเหมาะสมตางกัน เพราะโทนสีตางๆ ใหความรูสึก

หลากหลายซึ่งอาจตีความไดมากมาย  

   3.4.1.2 สีมวงดูเปนสีผูดี แบบชนช้ันสูง สงางามสงางาม หรูหรา มีความวิจิตร

บรรจง แสดงถึงสัญชาติญาณ ชวนฝน ใหความรูสึกลึกลับถึงจิตวิญญาณ แตในบานคนสวนใหญไมคอย

ไดเลือกใชสีมวงเปนสีพื้นฐาน แตกระน้ันมันก็ยังคงมีความสัมพันธกับจิตใจ เชน หากวาคุณตองการ

สมาธิลึกล้ํา คุณอาจตองการหองที่มีบรรยากาศน่ิงขรึมหนอย สีมวงน่ีแหละที่เหมาะที่สุด มันเปนสีที่

หนัก ดังน้ันควรใชแตนอย เพราะถาใชสีมวงกับหองทั้งหองแทนที่จะดูสงางามมีมนตขลังแตกลับจะให

ความรูสึกกดดันมากเกินไป  

   3.4.1.3 สีชมพูเปนเฉดสีแดง แตมีสีขาวผสมเล็กนอย นาทะนุถนอม สงบ
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เยือกเย็น ใหความรูสึกถึงความเปนแม แตเปนสีที่ใหพลังและอบอุนใจ มีการทดสอบกับนักโทษในราช

นาวี สหรัฐในซีแอตเติล ในป 1978 พบวาคนเหลาน้ันจะมีอารมณสงบลงหลังจากถูกกักตัวใหอยูใน

หองสีชมพูนาน 15 นาที และอารมณสงบน้ียังอยูตอเน่ืองอีก 30 นาทีหลังจากถูกปลอยตัวออกจาก

หอง เน่ืองจากสีชมพูจะทําใหเกิดการหลัง่ฮอรโมนอดรีนาลีนออกมา ซึ่งจะทําใหการเตนของกลามเน้ือ

หัวใจชาลง ความเครียดและความกาวราวก็นอยลงไปดวย สีชมพู จะชวยประสานความรูสึกให

ออนโยนลง บํารุงความรัก เปนสีที่โรแมนติก ดังน้ันจะเห็นวาคนที่กําลังมีความรักมักจะถูกลอวาหัวใจ

รักสีชมพู สีน้ีจึงมีสรรพคุณเขาทานาลองใชเปนสีหองนอนของคนที่หยารางกัน  

   3.4.1.4 สีแดง เปนสีอบอุน โรแมนติก ชวนหลงใหล และกระตุนความรูสึกได

ดี ทําใหกระฉับกระเฉง กระปรี้กระเปรา เต็มไปดวยชีวิตชีวา รุมรอน สีแดงยังแสดงถึงความมั่งค่ัง

สมบูรณในความเช่ือของคนจีนเมื่ออยูในสภาวะแวดลอมสีแดงความดันโลหิตจะเพิ่มข้ึน ทําใหการเตน

ของหัวใจเร็วข้ึน หายใจถ่ีข้ึน สมองก็แอคทีฟข้ึนดวย เปนการกระตุนกลไกการทํางานของระบบตางๆ 

ในรางกาย สีแดงน้ีเองที่ทําใหคนเรา เรารอน ปนปวนหัวใจ สีแดงเปนสีของธรรมชาติ เปนสีของไฟ 

และเลือด เปนสัญลักษณของพลังอํานาจ และพลังชีวิตสีแดงจึงเปนสีแหงอารมณสีหน่ึงเลยทีเดียว 

เพราะชวยเพิ่มการหลั่งของอดรีนาลีน เปนสีที่ทําใหคนพลุงพลานไดงายๆ นาระวังถาคุณใชสีแดงกับ

บานของคุณ และตราบใดที่คุณอยูในหองสีแดงคุณอาจจะรูสึกวาเวลาชางผานไปเช่ืองชาเหลือเกิน  

หากใชสีแดงในการบําบัดดวยสี (colour therapy) พลังของสีแดงจะชวยใหกลามเน้ือและขอตอตางๆ 

แข็งแกรงข้ึน และยังชวยเสริมใหคนที่เฉ่ือยชามีความกระฉับกระเฉงข้ึนดวย สีแดง สีสม และสีเหลือง

มักจะทําใหคนฉุนเฉียวไดงายกวาสีฟา เขียวและมวง 

   3.4.1.5 สีฟา เปนสีเย็น ตรงกันขามกับสีแดง สีฟาสามารถทําใหรางกาย

คนเราปลอยฮอรโมนที่ทําใหอารมณสงบลงได สีฟาชวยใหเรารูสึกผอนคลายยามที่เรารูสึกเครียด แต

ถาเราใชมันมากมันก็จะทําใหเรากลายเปนคนเฉ่ือยไปแทน ถาน่ังอยูในหองสีฟาคุณอาจจะรูสึกวาเวลา

ผานไปเร็ว เพราะเรารูสึกผอนคลายมากหองสีฟาเปนสีที่ไดรับการยอมรับวาจะชวยใหนอนหลับไดลึก

ดีที่สุด ผลการวิจัยพบวา การใชยาหลอก (Placebo tablets) เม็ดสีฟาโดยหลอกวาเปนยานอนหลับ

น้ันไดผลดีเย่ียมมากกวายาเม็ดสีชมพู ซึ่งยังวากันวาหองสีฟาเหมาะจะใชเปนสีของหองนอน 

โดยเฉพาะหองของคนที่เปนโรคนอนไมหลับ เพราะใหความรูสึกสงบและเยือกเย็น สีฟาเปนสีของน้ํา 

เปนสีที่สงบ แตมีความเคลื่อนไหว และดูฉลาด ใหความรูสึกถึงเสรีภาพและการปลดปลอยแตตรงกัน

ขามสีฟาจะมีผลตอเด็กเล็กๆ ไมนอยเลย เพราะเปนสีที่สวาง เจิดจา เด็กทารกจะสามารถมองสีสวางๆ 

ไดนานๆ จึงไมเหมาะที่จะใชกับหองนอนเด็กเล็ก  

   3.4.1.6 สีน้ําเงิน เปนสีโทนเย็น ใหความรูสึกถึงความยึดมั่น จริงจัง สงบน่ิง มี

พลัง และมีเสนห สุภาพ สูงศักด์ิ เปนสีที่ใหความรูสึกลึกล้ํา นาคนหา เชน สีของทองมหาสมุทร 

ทองฟายามเย็น เปนสีอมตะที่อยูเหนือกาลเวลา เพราะสีน้ําเงินเปนสวนผสมที่ลงตัวระหวางสีฟา เจา
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แหงความสงบ ผสานดวยความอบอุนของสีแดง สีน้ีเหมาะกับการใชกับเสื้อผา เครื่องแตงกาย และสี

ของสิ่งของช้ินเล็กๆ แตถาตองอยูในบรรยากาศหองที่เปนสีน้ําเงินกลับจะทําใหรูสึกอึดอัด แนน 

เหมือนถูกกดบีบ ทําใหที่กวางดูแคบลงถนัดตา ดังน้ันสีน้ีไมเหมาะที่จะเลือกใชกับที่อยูอาศัย  

   3.4.1.7 สีเขียว เปนสีของธรรมชาติและเปนสีแหงความสมดุลเพราะเปนสีที่

อยูระหวางกลางของสีรุง มันสามารถสรางความกลมกลืน มั่นคง และเยียวยาได เปนสีที่สวางและ

ชัดเจน เปนสีของคนที่เขาใจอะไรงาย ไมเห็นแกตัว และเปนคนที่มีความรักอยางไมมีเงื่อนไข เปนสีที่

ใกลชิดธรรมชาติที่สุด หากใชกับสีหองจะชวยใหเช่ือมตอกับธรรมชาติเขียวขจีภายนอกไดดีที่สุด มัน

เปนที่มาของสตูดิโอหรือโรงละครที่จะตองมี หองสีเขียว เพื่อใหศิลปนไดเขาไปผอนคลายรวบรวม

สมาธิกอนการแสดง เพราะสีเขียวมีสวนชวยในการระงับความรูสึกต่ืนเตน หรือ nervous ไดดี 

นอกจากน้ีพืชผักสีเขียวที่เรากินก็ยังใหคุณคาโภชนาการมหาศาล ทั้งสารอาหาร กากใยสูง ชวยขจัด

พิษตางๆ ในรางกายได และทําใหสุขภาพคงกระพัน สีเขียวยังมีความสําคัญทางการแพทย โดยชวยคืน

ความสมดุลของจิตใจในผูปวยโรคจติดวย สภาพแวดลอมสีเขียวจะชวยใหหายเหน่ือย บรรเทาอาการ

ช็อค บํารุงขวัญ กําลังใจใหดีข้ึนอีกดวย คุณจึงสามารถใชสีเขียวกับทุกๆ หองภายในบาน เพราะเปนสี

แหงความสมดุลเปนที่สุด 

   3.4.1.8 สีสม เปนสีแหงความกระตือรือรน และมองโลกในแงดี เปนสีแหง

ความสนุกสนานจิตใจอบอุน และเปนคนใจกวาง เปนสีของคนมีอารมณขันและมิตรภาพ คนที่มักจะ

ชอบใสชุดสีสมมักจะเปนคนที่มีชีวิตและจิตวิญญาณสนุกสนานเปนเนืองนิตย แตสีสมก็เปนสีที่ชวย

เบรคการกระตุนพลังงาน เปนสีที่ทําใหคนรูสึกฮึกเหิมตอสูกับความยากลําบากไดดี สีสมสามารถใชได

โดดๆ เปนสีของหองอาหาร เพราะใหความรูสึกถึงการสังสรรค ทั้งชวยเรียกน้ํายอยไดดีดวย  

สีตางๆ มีอิทธิพลตอคนเราแตกตางกันไป แตมีเพียงสีฟาและสีแดงที่มีผลตอความรูสึกชัดเจนมากทีส่ดุ 

ซึ่งสีสมจะเปนตัวเสริมใหเกิดความช่ืนบาน และเรงเราใหคนกระตือรือรนในการทํางานจึงเหมาะกับ

การเลือกเปนสีบริเวณทางเขาของสํานักงานดวยย่ิงนัก  

   3.4.1.9 สีเหลือง เปนสีที่แสดงถึงความฉลาด ความสวางไสว และความสําเรจ็ 

หากวาคุณตองการกระตุนใหสมองคุณคิดอยางมีประสิทธิภาพทั้งการเขียนและการพูด ลองสวมใส

เสื้อผาสีเหลอืง ใชหองเรียนสีเหลือง หรือตกแตงบานดวยดอกไมสีเหลืองก็นาจะดี เปนสีที่แสดงใหเหน็

ถึงการมีจุดหมายที่ชัดเจน และไอเดียใหมๆ สีเหลืองเปนสีที่ใกลเคียงกับแสงอาทิตยที่สุด ถายทอดถึง

ความหวัง ความสนุกสนานเริงรา และความเบิกบาน เปนสีที่มีความเหมาะสมในการนํามาผสมผสาน

เขากับสีอื่นๆ หรือจะเลือกใชเปนสีตรงขามก็เย่ียม ในการบําบัดทางจิตดวยสี (colour therapy) สี

เหลืองจะมีพลังอํานาจที่ย่ิงใหญในการสรางความสมดุลแหงจิตใจ ชวยทําใหเกิดการตัดสินใจไดเร็วข้ึน 

และลดความลังเลลง สีเหลืองมักจะทําใหคนรูสึกดี หากใชเวลา 90% อยูภายในหองสีเหลืองมันจะ

ชวยเสริมใหคุณมีความมั่นใจในตัวเองสูงข้ึน และลดความรูสึกผิดหวังลงไดบาง สีเหลืองจึงเปนสีที่ชวย
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กําจัดมลพิษของจิตใจดวยการทําใหคนลดความคิดเชิงลบกับสิ่งตางๆ ลงได  

   3.4.1.10 สีน้ําตาล เปนสีตัวแทนของผืนโลกเปนสีที่ทําใหคนรูสึกวาไดรับการ

ปกปอง และติดดิน เปนสีเช่ือมตอใหคนรูสึกถึงผืนดิน แตการที่จะเลือกใช หองเปนสีน้ําตาลจะทําให

รูสึกหนักเกินไป และกดดันได แมจะใหความรูสึกปลอดภัยก็ตามที  

สีน้ําตาลเปนสีแหงฤดูใบไมรวง เปนสีแหงวงจรธรรมชาติ สีน้ําตาลไมใชสีพื้นฐานของสีรุง แตเปนสีที่

ผสมไวดวยสีแดง จึงใหความรูสึกอบอุน แตสีน้ําตาลยังเปนนิยามของ การหยุดชะงัก แสดงถึงความมี

สุขภาพไมดี  

   3.4.1.11 สีขาว คือสีของแสงที่ผสานทุกสีของแสงเขาไวดวยกัน จนไมมีสี มัน

คือสีของแสงธรรมชาติ เปนสีแหงความบริสุทธ์ิ และมีวัฒนธรรม ใสซื่อ สะอาด เปดเผย มีความงดงาม

นาหลงใหล สีที่หมายถึงการปกปองคุมครองให จากน้ีไปคุณไมตองสงสัยเลยวาทําไมหมอ พยาบาลจึง

ใสชุดสีขาว กระทั่งบาทหลวงในศาสนาคริสตก็เชนเดียวกัน  

   3.4.1.12 สีดํา เปนสีที่น่ิง มืด ทึบตัน และหนักแนน มีพลังในตัวมันเอง 

สัมพันธกับความหมายของความตาย และการปฏิเสธ มีความลึกลับ และความไมรู สีดําชวนใหนาเกรง

ขาม หากใชกับหองจะใหความรูสึกถึงความหมดหวังและความกดดัน สีน้ีจึงเหมาะกับเลือกใชในการ

สรางสรรคบรรยากาศ แตสีดําก็มีบทบาทในการสงเสริมใหสีอื่นๆ เดนข้ึนเสมอ ขณะเดียวกันอิทธิพล

ของสีดํายังสามารถเบรกความแรงของสีที่เจิดจาลงไดอีกดวย หากวาเลือกใชอยางเหมาะสมสีดําจะ

เปนสีที่มีเสนหมากสีหน่ึง โชติกา ศรีประเสริฐ (2554 อางจาก นิตยสาร Health Today, 2554)  

 

4.  การออกแบบบรรจุภัณฑ 

 4.1 ความเปนมาของบรรจุภัณฑ 

  ความเปนมาของบรรจุภัณฑไดจากการสังเกตธรรมชาติสิ่งแวดลอมรอบตัว แรง

บันดาลใจของมนุษยที่มีตอบรรจุภัณฑเริ่มแรก จากการสังเกตธรรมชาติ ไดแก รูปทรงของไข รูปทรง

โคงของเปลือกไขทําหนาที่คอยปกปองแรงกระแทกของไขไมใหสงผลรุนแรงตอเน้ือไขภายใน ลักษณะ

ที่รีของเปลือกไขทําใหไขกลิ้งไดไมสะดวก พื้นผิวของเปลือกไขมีรูพรุนทําใหมีอากาศภายในอยาง

เหมาะสม  รูปโคงของเปลือกไขทําใหความอบอุนจากการกกเปนไปอยางทั่วถึง  เน้ือไขขาวภายในมี

ความเหลวหนืดทําหนาที่ปกปองไขแดง สิ่งที่ปรากฏในธรรมชาติอีกอยางหน่ึง ไดแก ฝกถ่ัวลันเตาที่

นับวาเปนบรรจุภัณฑที่สมบูรณแบบ เม็ดถ่ัวภายในเรียงตัวเปนแถวตัวฝกมีลักษณะเปรียบเหมือน

เคลือบฟลม2 ช้ัน โดยมีช้ันนอกที่แข็งและช้ันในที่ออนนุม  ภายในฝกถ่ัวมีการปรับสภาพอากาศที่

เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของเมล็ดถ่ัว ในการดํารงชีวิตของมนุษยมีความจําเปนที่ตองบริโภค

อาหาร ทําใหมนุษยเรียนรูการแก ปญหาและพัฒนาสิ่งที่อํานวยความสะดวกในการบริโภค โดยการ

ดัดแปลงสิ่งของที่อยูรอบตัวดวยวิธีการตางๆ เชน การใชใบไม เปลือกไม เปลือกหอย กระบอกไม 
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กระเพาะสัตว มาผูกมัด เพื่อประกอบการรับประทานอาหาร   และพัฒนาตกแตง ประดิษฐ 

เปลี่ยนแปลง ใหเหมาะสมกับการใชสอยมากข้ึนรวมถึงการอํานวยความสะดวกในการเก็บรักษาและ

เคลื่อนยายอาหาร ไดแก การนําเอาสวนตางๆของพืชหรือสัตว มาขัดสาน เย็บ มัด หอหุม  เปน

กระจาด ชะลอม สิ่งหอหุม  ซึ่งถือเปนบรรจุภัณฑในยุคแรกๆ บรรจุภัณฑยุคแรกเกี่ยวพันกับมนุษย

โครมันยอง (cromangnon) ที่รูจักการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนพวกแรก  ซึ่งมีอายุประมาณ 

10,000-20,000 ปกอนคริสตกาล  เมื่อมีการผลิตก็สืบเน่ืองตอถึงการแลกเปลี่ยนและคาขายผลผลิต  

อันสงผลตอการคิดคนบรรจุภัณฑเพื่อใชสอย    จากหลักฐานที่ปรากฏในสมัยประวัติศาสตร  พบวา

เรื่องราวของภาพเขียนภายในพีระมิดในสมัยอียิปตโบราณ มีภาพเขียนแสดงเรื่องราวการใชใบปาลม

หอมัดไกสด เพื่อปองกันการเนาเสียปรากฏอยูดวย ไดมีการคนพบหลักฐานหลายอยางในสมัยกรกีและ

โรมัน  จากซากเรือที่จมในทะเลเมดิเตอเรเนียน อันเปนเสนทางคาขายสินคาในยุคน้ัน พบสิ่งของตางๆ

ที่คาดวาเปนบรรจุภัณฑ  ไดแก ถังไม ลังไม ภาชนะเครื่องแกว เปนตนการแบงยุคสมัยของบรรจภัุณฑ 

จากการใชวัสดุทําบรรจุภัณฑ จําแนกออก ไดดังน้ี 

  ยุคโบราณมนุษยยุคแรกใชบรรจุภัณฑที่ไดจากวัสดุธรรมชาติ เชน ใบไม เปลือกหอย 

หนังสัตว เปลือกผลไม ไมที่กลวง ในอดีตมนุษยยังไมรูจักการเพาะปลูก จึงตองออกหาอาหารในปา จึง

ไดคิดหาสิ่งรอบตัวมาชวยในการขนของเพื่อใหไดของคราวละมาก ๆการใชวัสดุบรรจุภัณฑที่ไดจากพืช

ในทองถ่ินประมาณ 5,000 ป กอนพุทธกาล นําวัสดุจากพืชและสัตว มาทํา ตะกรา ถุง กระสอบ 

มนุษยเริ่มประยุกตสิ่งรอบตัวเดิมใหสะดวกตอการใชงานและ มีการใชดินเผา เพื่อทําภาชนะบรรจุ

ภัณฑ เพื่อความทนทานมากข้ึน ปรากฏหลักฐานการใชเครื่องปนดินเผาในประเทศกรีซประมาณ 

2,000 ป กอนพุทธกาล เริ่มใชบรรจุภัณฑแกว ในอารยธรรมแถบดินแดนเมโสโปเตเมียคนพบเม็ดแกว

แตใชทําเปนเครื่องประดับประมาณ 500 ป กอนคริสตกาล เริ่มผลิตแกวดวยการเปาแกวประมาณ 

600 ป กอนคริสตกาล  เริ่มมีการผลิตกระดาษ ครั้งแรก ในดินแดนอียิปตโบราณ และ ประเทศจีน

โบราณ 

   ค.ศ.  1702  เริ่มมีการผลิตบรรจุภัณฑกระดาษข้ึนใช 

   ค.ศ. 1809  ใชบรรจุภัณฑกระปอง สนองการคนพบวิธีการถนอมอาหารดวย

ความรอน 

   ค.ศ. 1871  มีการจดลิขสิทธในการผลิตกลองกระดาษลูกฟูก 

   ค.ศ. 1892  นายวิลเลียม เพนเทอร ชาวสหรัฐอเมริกา คิดคนฝาจีบใชกับขวด

แกวสําเร็จ 

   ค.ศ. 1894  มีการใชกลองกระดาษลูกฟูก เปนบรรจุภัณฑเพื่อการขนสงทาง

รถไฟ 

   ค.ศ. 1898  ใชบรรจุภัณฑระบบสญุญากาศ สําหรับยาสูบ ในประเทศอังกฤษ 
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  ค.ศ.1960 ผลิตถุงพลาสติกที่สามารถตมในน้ํารอนได ค.ศ. 1963 เริ่มผลิตกระปอง

อะลูมิเนียม สําหรับเครื่องด่ืมและกระปองสเปรยยุคคลาสสิค (ระหวางชวง ค.ศ.1960 – 1989) เริ่มมี

การแบงบรรจุสนิคา มีการบงบอกย่ีหอและสรรพคุณบนบรรจุภัณฑ พัฒนากระปองบรรจ ุใชเปนบรรจุ

ภัณฑสําหรับบุหรี่ และขนมปงกรอบ  เกิดหลอดบีบ (collapsible tube) ใชเปนบรรจุภัณฑสําหรบัยา

สีฟน  เริ่มมีการข้ึนรูปของกระดาษ โดยเริ่มแรกมีลักษณะเปนกลองยุคนูโว (ระหวางชวง ค.ศ. 1900 – 

1919)ใชศิลปะอารตนูโว ซึ่งมีลักษณะวิจิตรบรรจงนิยมใชเสนโคงเลียนแบบธรรมชาติ เกิดบรรจุภัณฑ

ชนิดใหมคือ อลูมีเนียม ฟอยล (aluminium foil) และ เซลโลเฟรน ฟลม (cellophane film) ยุคเดค

โค (ระหวางชวง ค.ศ. 1920 – 1929) ฟลมบางใส นิยมใชในหอขนมหรือหุมรอบซองและกลอง  ใช

อลูมิเนียมทําหลอดยาสีฟน ออกแบบกลองกระดาษแข็งเคลือบไขสําหรบัสนิคาที่ตองการเก็บไวไดนาน 

ใชถวยกระดาษบรรจุไอสครีม นม ยุคเทคโนโลยีและนักออกแบบสรางสรรค 

   (ระหวางชวง ค.ศ. 1960–1989) นิยมบรรจุภัณฑขวดพลาสติก  กลองกระดาษ

เคลือบไข กระปองโลหะนํามาบรรจุเครื่องด่ืม มีการใชอลูมิเนียมฟอยล แพรหลายย่ิงข้ึน เริ่มมีการใช

ฝาขวดที่เปนอลูมิเนียม และฝาขวดชนิดฝาเกลียว  ขวดพลาสติก เพทบรรจุภัณฑสําหรับเครื่องด่ืมน้ํา

อัดลม บรรจุภัณฑพลาสติกระบบบรรจุภัณฑสุญญากาศ ค.ศ. 1981  เริ่มมีการนํากลองกระดาษ

ประกบกับฟลมพลาสติก เพื่อทําบรรจุภัณฑนมและเครื่องด่ืมยุคปจจุบัน (ระหวางชวง ค.ศ.1990–

1999) ใหความสําคัญกับบรรจุภัณฑปลอดเช้ือ  คํานึงความปลอดภัยของผูบริโภค นิยมใชบรรจุภัณฑ

น้ําหนักเบา แบงการบรรจุออกเปนหนวยยอย คํานึงถึงความสะดวกสบาย ความสวยงามมากข้ึน  อีก

ทั้งยังคํานึงถึงตนทุนบรรจภัุณฑและการนําบรรจุภัณฑกลบัมาใชใหมใชหลัก 3 R (Recycle - Reuse - 

Reduce) เนนสุขภาพของผูบริโภค รูปแบบ ดึงดูดความสนใจ ใชกราฟกและรูปรางแปลกใหม 

สิ่งแวดลอม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมจุดเดนของบรรจุภัณฑ 

  ป ค.ศ. 2003 บรรจุภัณฑมีรูปทรง สีสันแปลกใหม เลนลวดลายและกราฟก พกพา

งาย สะดวกตอการใชงาน ขนาดเล็กลงมีการใชวัสดุรวม  บรรจุภัณฑสามารถนํากลับมาใชใหมได เปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม  มีหลากหลายเพิ่มทางเลือกใหกับผูบรโิภคจากอดีตถึงปจจุบัน พัฒนาการของการ

ออกแบบบรรจุภัณฑ มีความเจริญกาวหนาอยางมาก  สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

จากสังคมเกษตรกรรมสูสงัคมอุตสาหกรรม และกําลังกาวสูสังคมวิทยาศาสตรเทคโนโลยี ที่เอื้อตอการ

สรางสรรครูปแบบและการใชวัสดุแปลกใหมในการออกแบบบรรจุภัณฑ  ที่หลากหลายและมี

ประสิทธิภาพแนวคิดเดิมในการออกแบบบรรจุภัณฑเพื่อความจําเปนในการดํารงชีวิต  เปลี่ยนแปลง

เปนการออกแบบบรรจภัุณฑเพื่อการคา  การขนสง  การปองกันตัวสินคา  มีระบบการออกแบบบรรจุ

ภัณฑ และการพัฒนาวัสดุและเทคโนโลยีในการผลิตบรรจุภัณฑ  ถาหากจะสรุปปจจัยที่สงผลตอการ

พัฒนารูปแบบของการออกแบบบรรจุภัณฑ  แบงออกเปน ความกาวหนาของกรรมวิธีการผลิต

กระดาษและ ศิลปะการพิมพการพัฒนาบรรจุภัณฑอยางเปนระบบ มีมานานกวาสองศตวรรษแลว 
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โดยเริ่มตนจากการ ที่ผูผลิตสินคาตองการ ตอบสนองความตองการของผูบริโภค ถึงแมวาการใชงาน

ของบรรจุภัณฑน้ัน จะมีไวเพียงเพื่อบรรจุ และเก็บรักษาผลิตภัณฑ ปจจุบันไดมีการพัฒนา และเพิ่ม

ความหลากหลายมากข้ึนกวาที่เคยมีมา ความกาวหนา ของเครือขายการคมนาคมขนสงในโลกทุกวันน้ี 

รวมไปถึงความซับซอน ของการคาปลีก สมัยใหม ทําใหการบรรจุภัณฑมีความสําคัญมากที่สุด ในการ

เก็บรักษาและปองกัน ไมใหผลิตภัณฑเกิดความเสียหาย ระหวางการขนสงจากโรงงานผลิต ไปยัง

รานคาปลีกหรือผูบริโภคนอกจากน้ีบรรจุภัณฑ ยังถูกใชใหเปน สื่อโฆษณา ที่สามารถเคลื่อนที่ได 

ปองกันไมใหผลิตภัณฑมีรอยขีดขวน แสดงรายละเอียด การใช หรือแมแตเปนสวนหน่ึงของผลิตภัณฑ

เองตนกําเนิดของการบรรจุภัณฑ จากวันน้ียอนกลับไปในอดีต      ชวงปลายศตวรรษที่สิบแปดในยุค

ของการปฏิวัติอุตสาหกรรม ไดกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญในอุตสาหกรรมการผลิต ขณะที่

กอนหนาน้ัน กระบวนการผลิตสวนใหญที่เปนงานหนัก ตองอาศัยแรงงานของกรรมกร และผลผลิตที่

ได ก็มีจํานวนนอย เครื่องจักรที่สามารถผลิตสินคาจํานวนมาก จึงไดถูกนําไปใช เพื่อเพิ่มจํานวนการ

ผลิตของผลิตภัณฑประเภทเดียวกัน ไมเพียงแตผลิตสินคา อยางเดียวเทาน้ันยังรวมไปถึงการผลิต

บรรจุภัณฑดวยในชวงแรกอาหารจะนําไปบรรจุ ในภาชนะโลหะที่ปดผนึกและถูกหลักอนามัย คือ

กระปองบรรจุอาหารที่ทําจากดีบุกหรือกลองกระดาษแข็ง ไดมีการนําไปใชกันอยางกวางขวางเพราะ

มีน้ําหนักเบาและสามารถพิมพขอมูลหรือภาพทับลงบนกระดาษ บนแผนกระดาษไดงายและเปนการ

ประหยัดพื้นที่อีกดวย กลองโลหะก็ไดรับการพัฒนากันอยางกวางขวาง เชน เดียวกันในเวลาน้ัน 

เพราะเปนอีกทางเลือกหน่ึงที่ดีกวาการใชกลองกระดาษแข็ง โดยเฉพาะสินคาที่บูดเนาได เชน ขนมปง

กรอบ หรือ ขนมหวาน สงผลใหระดับความตองการที่จะเกบ็รักษาสินคาเพิ่มจํานวนมากข้ึน  ปจจุบันน้ี

เทคนิค ในการผลิตไดกาวไกล ทําใหบรรจุภัณฑโลหะเหลาน้ี มีรูปแบบหรือรูปทรงตางๆไดตามตองการ 

ดวยการนําเทคนิคคอมพิวเตอรมาชวยในการผลิต รวมถึงพลาสติกที่ได รับการพัฒนาใหดีย่ิงข้ึน จน

สามารถนํามาใชสอยในทุกวันน้ี เทคนิคการพิมพที่เจริญกาวหนามาต้ังแตตนศตวรรษที่19  ตองการ

พัฒนาในเรื่องเทคนิคการพิมพบรรจุภัณฑที่มีความรวดเร็ว  ตราผลิตภัณฑหรือย่ีหอที่ติดอยูบนภาชนะ

บรรจุภัณฑไมวาจะเปนวัสดุ ประเภท ขวดแกว หมอดินเผา กลอง กระปองโลหะ กลองกระดาษแข็ง 

หรือกระดาษหอธรรมดาๆ ตองมีฉลากที่จะบอกย่ีหอของผลิตภัณฑน้ัน  สงผลในเรื่องของการเพิ่มคุณ 

คามูลคาและความสนใจใหกับสินคาทั่วไปการพิมพรูปภาพและขอมูลบนบรรจุภัณฑ  มีความสามารถ

สําคัญตอการรับรูตราสัญลักษณ ย่ีหอ และรายละเอียดของสินคาใหเหมาะสมพอดี การพัฒนาของ

การพิมพสีทําใหผูออกแบบ ไดสรางสรรครูปแบบสําหรับผลิตภัณฑที่นาสนใจ ย่ิงข้ึน  ปจจุบัน

เครื่องหมายการคาหรือตราของผลิตภัณฑ ไดกลายมาเปนสวนสําคัญเทากับตัวของผลิตภัณฑ และ

เปนเกณฑในการตัดสินใจเลือกซื้อของผูบริโภค รูปแบบที่ประสบความสําเร็จที่มีอยูมากมาย มิติใหม

ของบรรจุภัณฑ คือการนําหลักการทางศิลปะและการออกแบบมาพัฒนากราฟกบรรจุภัณฑใหได

รูปแบบมาตรฐาน ใหเปนที่ยอมรับกันในปจจุบัน พรอมไปกับความใหญโตและความสลับซับซอนของ
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ระบบธุรกิจอุตสาหกรรม สื่อโฆษณา การแขงขันเพื่อชวงชิงสวนแบงตลาด (มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง, มปป.) 

 

 4.2 ความหมายของบรรจุภัณฑ 

  บรรจุภัณฑหรือการบรรจุหีบหอหมายถึงศาสตรและศิลปที่ใชในการบรรจุสินคาโดย

ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อการคุมครองปกปองสินคาจากผูผลิตจนถึงมือ

ลูกคาอยางปลอดภัยดวยตนทุนการผลิตที่เหมาะสม พอสรุปไดวาบรรจุภัณฑน้ันหมายถึงเรื่องของ 

วิทยาศาสตร และเรื่องของศิลปะที่ใชเพื่อการบรรจุสินคาโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและทําใหเกิด

ความเสียหายกับสิ่งแวดลอม และบรรจุภัณฑน้ันจะตองปกปองตัวสินคาใหอยูในสภาพที่ดีจากแหลง

ผลิตจนถึงมือลูกคาโดยไมใหไดรับความเสียหาย ทั้งน้ีบรรจุภัณฑน้ัน ๆ จะตองมีตนทุนของการผลิตที่

ไมสูงจนเกินไป 

 

 4.3 ความสําคัญของการบรรจุภัณฑ 

  ประเทศของเรามีสินคามีผลิตผลทางดานการเกษตรกรรม และการประมงมากมาย  

เชนผักสด ผลไมสด และสินคาที่เปนอาหารจากทะเล  สิ่งที่กลาวมาน้ีจะไดรับความเสียหายมาก

เน่ืองจากสภาวะของอากาศการบรรจุหีบหอ และการขนสงที่เหมาะสมมีสวนที่จะชวยลดความ

เสียหายเหลาน้ันลงไดซึ่งเปนการชวยใหผลผลิตที่กลาวถึงมือผูบริโภคในสภาพที่ดี และจะทําใหขายได

ในราคาที่สูงอีกดวย นอกจากน้ีแลวผลิตภัณฑอื่น ๆ  รวมทั้งผลิตภัณฑจากอาหารแปรรูปถาการบรรจุ

ภัณฑและการขนสงที่เหมาะสมมีสวนที่จะชวยลดความเสียหายและสามารถ  จําหนายไดในราคาที่สูง

เชนกัน        

จะเห็นไดวาการบรรจุภัณฑน้ันมีความสําคัญเปนอยางย่ิงตอผลผลิต   ทั้งหลายซึ่งสามารถสรุปเปน

รายละเอียดเปนขอ ๆ ได ดังน้ี 

  4.3.1 รักษาคุณภาพ และปกปองตัวสินคา  เริ่มต้ังแตการขนสง การเก็บให  ผลผลติ

หรือผลิตภัณฑเหลาน้ันมิใหเสียหายจากการปนเปอนจากฝุนละออง แมลง คน ความช้ืน ความรอน  

แสงแดด และการปลอมปน  เปนตน 

  4.3.2 ใหความสะดวกในเรื่องการขนสง การจัดเก็บมีความรวดเร็วในการ   ขนสง 

เพราะสามารถรวมหนวยของผลิตภัณฑเหลาน้ันเปนหนวยเดียวได เชน ผลไมหลายผลนําลงบรรจุใน

ลังเดียว  หรือเครื่องด่ืมที่เปนของเหลวสามารถบรรจุลงในกระปองหรือขวดได  เปนตน 

  4.3.3 สงเสริมทางดานการตลาด บรรจุภัณฑเพื่อการจัดจําหนายเปนสิ่งแรกที่

ผูบริโภคเห็น ดังน้ันบรรจุภัณฑจะตองจะทําหนาที่บอกกลาวสิ่งตางๆของตัวผลิตภัณฑโดยการบอก

ขอมูลที่จําเปนทั้งหมดของตัวสินคา    และนอกจากน้ันจะตองมีรูปลักษณที่สวยงามสะดุดตาเชิญชวน
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ใหเกิดการตัดสินใจซื้อ ซึ่งการทําหนาที่ดังกลาวของ บรรจุภัณฑ น้ันเปนเสมือนพนักงานขายที่ไรเสียง 

(สถาบันกศน. ภาคกลาง มปป.) 

 

 4.4 บทบาทหนาท่ีของบรรจุภัณฑ 

  หนาที่และประโยชนของบรรจุภัณฑ ทําหนาที่ทั้งตอตัวผลิตภัณฑโดยตรง และหนาที่

สื่อขอมูลที่เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ  

  4.4.1 การทําหนาที่บรรจุใสสินคา เชน ใสหอสินคา ดวยการชังตวงวัดหรือนับ 

  4.4.2 การทําหนาที่คุมครองปองกันตัวผลิตภัณฑ ไมใหสินคาเสียรูปแตกหักไหล 

  4.4.3 ทําหนาที่รักษาคุณภาพอาหาร เชน ปองกันอากาศซึมผาน ปองกันแสง 

ปองกันความช้ืน เปนตน 

  4.4.4 ทําหนาที่เปนฉลากแสดงขอมูลรายละเอียดของสินคา เชนเครื่องหมายการคา 

ขอมูลสวน ผสม แหลงผลิต เปนตน 

  4.4.5 ทําใหต้ังราคาขายไดสูงข้ึน เน่ืองจากความสวยงามของบรรจุภัณฑจะสราง

มูลคาเพิ่มใหแกสินคา 

  4.4.6 เพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดวางขนสงและจัดแสดง 

  4.4.7 สรางความนาสนใจและดึงดูดผูบริโภค เปนการสงเสริมการขายและเพิ่ม

ยอดขาย (มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง, มปป.) 

 

 4.5 ลักษณะของบรรจุภัณฑ 

  ความสับสนในเรื่องบรรจุภัณฑที่พบบอย คือ การเรียกขานสิ่งตาง ๆ ที่ใชบรรจุ

ผลิตภัณฑวาเปนบรรจุภัณฑไปเสียทั้งหมด ตัวอยางเชน ซื้อซอสมะเขือเทศมา 1 ขวดแลวเทแบงลงใน

ถวยเล็ก ๆ บนโตะอาหาร ขวดซอสเปนบรรจุภัณฑ สวนถวยแบงน้ันจะเปนภาชนะบรรจุ เปนตน 

  สินคาที่ไมมีบรรจุภัณฑที่ดีและนาเช่ือถือน้ัน ลองต้ังคําถามกับตัวเองวาทานจะซื้อ

สินคาน้ันหรือไม ตัวอยางเชน ยาสีฟนที่ทานใชเปนประจําที่เคยบรรจุอยูในหลอดลามิเนตและกลอง

กระดาษที่พิมพสวยงาม แลวอยูมาวันหน่ึงยาสีฟนน้ันอยูในถุงพลาสติกมีหนังยางรัดที่ปากถุงดังในภาพ

ที่1.4ช่ึงเปนยาสีฟนชนิดเดียวกันแตบรรจุภัณฑตางชนิดกัน  เมื่อมองแลวก็สามารถที่จะแบงแยกไดวา

บรรจุภัณฑช้ินไหนที่จะสามารถเปนบรรจุภัณฑที่ดีและนาเช่ือถือได (สถาบันกศน.ภาคกลาง มปป.) 

 

 

 

 4.6 ประเภทของบรรจุภัณฑ 
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  สามารถแบงไดหลายวิธีตามหลักเกณฑตาง ๆ ดังน้ี 

     4.6.1 แบงตามวิธีการบรรจุและวิธีการขนถาย 

   4.6.1.1 บรรจุภัณฑเฉพาะหนวย (Individual Package)คือ บรรจุภัณฑที่

สัมผัสอยูกับผลิตภัณฑช้ันแรก เปนสิ่งที่บรรจุผลิตภัณฑเอาไวเฉพาะหนวยโดยมีวัตถุประสงคข้ันแรก

คือ เพิ่มคุณคาในเชิงพาณิชย (To Increase Commercial Value) เชน การกําหนดให มีลักษณะ

พิเศษเฉพาะหรือทําใหมีรูปรางที่เหมาะแกการจับถือ และอํานวยความสะดวกตอการใชผลิตภัณฑ

ภายใน พรอมทั้งทําหนาที่ใหความปกปองแกผลิตภัณฑโดยตรงอีกดวย 

   4.6.1.2 บรรจุภัณฑช้ันใน (Inner Package) คือ บรรจุภัณฑที่อยูถัดออกมา

เปนช้ันที่สอง มีหนาที่รวบรวมบรรจภัุณฑข้ันแรกเขาไวดวยกันเปนชุด ในการจําหนายรวมต้ังแต 2 – 

24 ช้ินข้ึนไป โดยมีวัตถุประสงคข้ันแรก คือ การปองกันรักษาผลิตภัณฑจากน้ําความช้ืน ความรอน 

แสง แรงกระทบกระเทือน และอกนวยความสะดวกแกการขายปลีกยอยเปนตน ตัวอยางของบรรจุ

ภัณฑประเภทน้ี ไดแก กลองกระดาษแข็งที่บรรจุเครื่องด่ืม 

   4.6.1.3 บรรจุภัณฑช้ันนอกสุด (Out Package) คือบรรจุภัณฑที่เปนหนวย

รวมขนาดใหญที่ใชในการขนสง โดยปกติแลวผูซื้อจะไมไดเห็นบรรจุภัณฑประเภทน้ีมากนัก เน่ืองจาก

ทําหนาที่ปองกันผลิตภัณฑในระหวางการขนสงเทาน้ันลักษณะของบรรจุภัณฑประเภทน้ี ไดแก หีบ 

ไม ลัง กลองกระดาษขนาดใหญที่บรรจุสินคาไวภายใน ภายนอกจะบอกเพียงขอมูลที่จําเปนตอการ

ขนสงเทาน้ัน เชน รหัสสินคา (Code) เลขที่ (Number) ตราสินคา สถานทีส่ง เปนตน 

  4.6.2 แบงตามวัตถุประสงคของการใช 

   บรรจุภัณฑเพื่อการขายปลีก (Consumer Package) เปนบรรจุภัณฑที่

ผูบริโภคซื้อไปใชไป อาจมีช้ันเดียวหรือหลายช้ันก็ได ซึ่งอาจเปน Primary Package หรือSecondary 

Package ก็ได   บรรจุภัณฑเพื่อการขนสง (Shopping หรือ Transportation Package)เปนบรรจุ

ภัณฑที่ใชรองรับหรือหอหุมบรรจุภัณฑข้ันทุติยภูมิ ทําหนาที่รวบรวมเอาบรรจุภัณฑขายปลีกเขา

ดวยกัน ใหเปนหนวยใหญ เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการเก็บรักษา และการขนสง เชน 

กลองกระดาษลูกฟูกที่ใชบรรจุยาสีฟน กลองละ 3 โหล 

  4.6.3 แบงตามความคงรูป 

   4.6.3.1 บรรจุภัณฑประเภทรูปทรงแข็งตัว (Rigid Forms) ไดแก เครื่องแกว 

(Glass Ware) เซรามิคส (Ceramic) พลาสติกจําพวก Thermosetting ขวดพลาสติก สวนมากเปน

พลาสติกฉีด เครื่องปนดินเผา ไมและโลหะ มีคุณสมบัติแข็งแกรงทนทานเอื้ออํานวยตอการใชงาน 

และปองกันผลิตภัณฑจากสภาพแวดลอมภายนอกไดดี 
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ภาพที่ 32 บรรจุภัณฑประเภทรูปทรงแข็งตัว 

ที่มา : bizkeenpackaging, เขาถึงเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน 2559, เขาถึงจาก https://bizkeenpac 

kaging .wordpress.com 

 

   4.6.3.2 บรรจุภัณฑประเภทรูปทรงกึ่งแข็งตัว (Semirigid Forms) ไดแก 

บรรจุภัณฑที่ทําจากพลาสติกออน กระดาษแข็งและอลูมิเนียมบาง คุณสมบัติทั้งดานราคา น้ําหนัก

และการปองกันผลิตภัณฑจะอยูในระดับปานกลาง 

 

ภาพที่ 33 บรรจุภัณฑประเภทรูปทรงกึ่งแข็งตัว 

ที่ ม า  :  bizkeenpackaging, เ ข า ถึ ง เ มื่ อ  วั น ที่  6 มิ ถุ น า ย น  2 5 5 9 , เ ข า ถึ ง จ า ก 

https://bizkeenpackaging .wordpress.com 
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   4.6.3.3 บรรจุภัณฑประเภทรูปทรงยืดหยุน (Flexible Forms) 

ไดแก บรรจุภัณฑที่ทําจากวัสดุออนตัว มีลักษณะเปนแผนบาง ไดรับความนิยมสูงมากเน่ืองจากมีราคา

ถูก ( หากใชในปริมาณมากและระยะเวลานาน ) น้ําหนักนอย มีรูปแบบและโครงสรางมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 34 บรรจุภัณฑประเภทรูปทรงยืดหยุน 

ที่มา : bizkeenpackaging, เขาถึงเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน 2559, เขาถึงจาก https://bizkeenpackag 

ing .wordpress.com 

 

  4.6.4 แบงตามวัสดุบรรจุภัณฑที่ใช 

   การจัดแบงและเรียกช่ือบรรจุภัณฑในทรรศนะของผูออกแบบ ผูผลิต หรือ

นักการตลาดจะแตกตางกันออกไป บรรจุภัณฑแตละประเภทก็ต้ังอยูภายใตวัตถุประสงคหลักใหญที่

คลายกันคือ เพื่อปองกันผลิตภัณฑ เพื่อจําหนายผลิตภัณฑ เพื่อโฆษณา ประชาสัมพันธผลิตภัณฑ 

(Bizkeen packaging, 2557) 

 

 4.7 หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ 

  4.7.1 หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ  

   รายละเอียดหรอืสวนประกอบบนบรรจุภัณฑจะแสดงออกถึงจิตสาํนึกของผูผลติ

สินคาและสถานะ ของบรรจภัุณฑ ซึ่งสามารถขยับเปนสือ่โฆษณาระยะยาว สวนประกอบที่สาํคัญบนบรรจุ

ภัณฑอยางนอยที่สุดเมื่อมีการเก็บขอมูลของรายละเอียดตาง ๆ  ดังกลาวมาแลวจึงเริ่มกระบวนการ

ออกแบบดวยการเปลี่ยนขอมูลที่ไดรบัมาเปนกราฟฟกบนบรรจุภัณฑ จุดมุงหมายทั่ว ๆ  ไปในการออกแบบ

มีดังน้ี 

   4.7.1.1 เดน ภายใตสภาวะการแขงขันอยางรุนแรง ตัวบรรจุภัณฑจําตอง

ออกแบบใหเดนสะดุดตา จึงจะมีโอกาสไดรับความสนใจจากกลุมเปาหมายเมื่อวางประกบกับบรรจุภัณฑ
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ของคูแขง เทคนิคที่ใชกันมาคือ รูปทรงและขนาดซึ่งเปนองคประกอบพื้นฐานของบรรจุภัณฑหรืออาจใช

การต้ังตราสินคาใหเดนไวกอน 

   4.7.1.2 ตราภาพพจนและความแตกตาง เปนความรูสึกที่จะตองกอใหเกิดข้ึนกบั

กลุมเปาหมายเมื่อมกีารสงัเกตเหน็ แลวจูงใจใหอานรายละเอียดบนบรรจภัุณฑการออกแบบตราภาพพจน

ใหมีความแตกตางน้ี เปนวิธีการออกแบบที่แพรหลายมากดังไดบรรยายไวในหัวขอทฤษฎีตราสินคาตรา

สินคา(Brand)  

   4.7.1.3 ความรูสึกรวมที่ดี การออกแบบบรรจุภัณฑที่สรางข้ึนเพื่อใหผูซื้อเกิด

ความรูสึกที่ดีตอศิลปะที่ออกแบบบรรจุภัณฑโดยรวม เริ่มจากการกอใหเกิดความสนใจดวยความเดน 

เปรียบเทียบรายละเอียดตาง ๆ  เพื่อจูงใจใหตัดสินใจซื้อ และจบลงดวยความรูสึกที่ดีที่สามารถสนองตอ

ความตองการของผูซื้อได จึงกอใหเกิดการตัดสินใจซื้อ ความรูสึกอยากเปนเจาของและอยากทดลองสนิคา

พรอมบรรจุภัณฑน้ัน 

  4.7.2 องคประกอบการออกแบบบรรจุภัณฑ 

   4.7.2.1 ตราสินคา หมายถึง ช่ือ ขอความ สัญญลักษณหรือรูปแบบหรือสิ่ง

เหลาน้ีรวมกัน เพื่อบงช้ีใหเห็นถึงสนิคา หรือบริการของผูขายหรือกลุมของผูขายที่แสดงความแตกตางจาก

คูแขงขันตราสินคาหน่ึง ๆ จะประกอบดวยองคประกอบหลายอยางรวมกันคือ 

 

    1.  ช่ือตรา สวนของตราที่เปนช่ือหรือคําพูดหรือขอความซึ่งออกเสียงได 

เชน ซันโย ฟลิปส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 35 ช่ือตรา 

ที่มา : packagingdesign, เขาถึงเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน 2559, เขาถึงจาก http://tony2540-

packaging design. blogspot.com/2010/04/blog-post_20.html 

    2.  เครื่องหมายตราสินคา สวนหน่ึงของตราซึ่งสามารถจดจําไดแก 



68 
 

ออกเสียงไมได ไดแก สัญลักษณ รูปแบบที่ประดิษฐตาง ๆ หรือรูปภาพตลอดจนสีสรรที่ปรากฏอยูใน

เครื่องหมายตางๆเหลาน้ี 

    3.  เครื่องหมายการคา สวนหน่ึงของตรา หรือตรา ที่ไดจดทะเบียน

การ เพื่อปองกันสิทธิตามกฎหมายแตผูเดียว 

 

 

ภาพที่ 36 เครื่องหมายการคา 

ที่มา : packagingdesign, เขาถึงเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน 2559, เขาถึงจาก http://tony2540-

packaging design. blogspot.com/2010/04/blog-post_20.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

    4.  ลิขสิทธ์ิ สิทธิตามกฎหมายในสิ่งตีพิมพตางๆ 
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ภาพที่ 37 ลิขสิทธ์ิ 

ที่มา : packagingdesign, เขาถึงเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน 2559, เขาถึงจาก http://tony2540-

packaging design. blogspot.com/2010/04/blog-post_20.html 

 

    5.  โลโก เปนเครื่องหมายที่แสดงสัญลักษณของกิจการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 38 โลโก 

ที่มา : packagingdesign, เขาถึงเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน 2559, เขาถึงจาก http://tony2540-packag 

ing design. Blogspot.com/2010/04/blog-post_20.html 

  4.7.3 การออกแบบกราฟฟกบนบรรจุภัณฑ 
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   บรรจุภัณฑเปนตัวแทนของกระบวนการสงเสริมการขายทางดานการตลาด ณ 

จุดขายที่สามารถจับตองได ทําหนาที่เปนสื่อโฆษณาไดอยางดีเย่ียม ณ จุดขาย รูปทรงของบรรจุภัณฑ

เปรียบไดกับตัวโครงรางกายของมนุษย สีที่ออกแบบบรรจุภัณฑเปรียบเสมือนผิวหนังของมนุษย คํา

บรรยายบนบรรจภัุณฑเปรียบไดกับปากที่กลาวแจงแถลงสรรพคุณ การออกแบบอาจจะเขียนเปนสมการ

อยางงาย ๆ ไดดังน้ี การออกแบบ = คําบรรยาย + สัญลักษณ + ภาพพจน เน่ืองจากการออกแบบ

ภาพพจนเปนศิลปะอยางหน่ึงซึ่งอาจแสดงออกไดดวย จุด เสน สี รูปวาด และรูปถาย ผสมผสานกันออกมา

เปนพาณิชยศิลปบนบรรจุภัณฑ ดวยหลักการงาย ๆ 4 ประการ คือ SAFE ซึ่งมีความหมายวา 

   S = Simple เขาใจงายสบายตา 

   A = Aesthetic มีความสวยงามชวนมอง 

   F = Function ใชงานไดงาย สะดวก 

   E = Economic ตนทุนคาใชจายเหมาะสม (Tony, 2553) 

  4.7.4 เทคนิคการออกแบบ 

   รูปลักษณของบรรจุภัณฑน้ันสามารถจับตองได ซึ่งโดยปกติแลวมักจะเปน

รูปทรงเลขาคณิต เชน สี่เหลี่ยมและทรงกลมรูปทรงที่แตกตางกัน ยอมกอใหความรูสึกที่แตกตางกัน 

ความกาวหนาทางเทคโนโลยี คอมพิวเตอรทําใหเพิ่มขีดความสามารถ ในการออกแบบรูปทรงตาง ๆ  กัน

ของวัสดุหลัก 4 ประเภท อันไดแก กระดาษ โลหะ แกว และ พลาสติก ที่เห็นไดชัด คือ กระปองโลหะทีแ่ต

เดิมมักเปนรูปทรงกระบอก เทคโนโลยีสมัยใหมสามารถออกแบบเปนรูปทรงอื่นที่เรียกวา Contour 

Packaging ยอมกอใหเกิดความสะดุดตาและสรางความสนใจใหแกกลุมเปาหมาย นอกจากรปูลักษณของ

ตัวบรรจุภัณฑ การออกแบบกราฟฟกตามทีไ่ดบรรยายอยางละเอียดมาแลว ยอมมีบทบาทอยางมากในการ

สรางภาพลักษณที่ดีแกกลุมเปาหมาย ในหัวขอน้ีจะยกตัวอยางของเทคนิค การออกแบบกราฟฟก ที่ไดรับ

การประยุกตใชอยางกวางขวางเมื่อโอกาสเอื้ออํานวยให ยอมเห็นไดชัดวากลองแถวลาง ที่ออกแบบมี

กราฟฟกเรียบขนานกับแนวราบ ยอมไมสะดุดตาเทากับกลองแถวบน ที่ออกแบบเปนเสนเอียงที่สะดุดตา

มากกวาเมื่อวางอยูบนหิ้ง เทคนิคการออกแบบน้ีสามารถนําไปประยุกตใชบนกลองที่พิมพสอดสีอยาง

สวยงาม 

   4.7.4.1 การออกแบบเปนชุด (Package Uniform) 

      การออกแบบเปนชุดเปนเทคนิคที่มีความนิยมมากใชกันมาก จาก

กราฟฟกงาย ๆ  ที่เปน จุด เสน และภาพ มาจัดเปนรูปบนบรรจุภัณฑ สรางอารมณรวมจากการสัมผัสดวย

สายตา หลักเกณฑในการออกแบบ คือ ใหดูงายสะอาดตา แตตองทันสมัยและเหมาะแกการใชงาน ความ

งายสะอาดตามีผลตอการดึงดูดความสนใจ ความทันสมัยชวยสรางความแปลกใหม สวนความรูสึกวา

เหมาะแกการใชงานเสริม ความรูสึกวาคุมคาเงิน และความมั่นใจในตัวสินคาจากการออกแบบเปนชุดของ

สินคา มีผลตอการทําใหผูบรโิภคเกิดความทรงจําทีดี่ถาออกแบบไดตรงกับ รสนิยมของกลุมเปาหมาย การ
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ออกแบบบรรจุภัณฑ เปนชุดเปรียบเสมือนชุดแบบฟอรม ของเสื้อผาคนทีใ่ส เชน มีชุดสูท ชุดพระราชทาน 

ชุดมอฮอม เปนตน การออกแบบเสือ้ผาที่เปนชุดน้ีเมื่อใครเห็น ก็ทราบวาชุดอะไร แมวาจะใชเสื้อผาและ

สีสัน ที่แตกตางกัน การออกแบบบรรจภัุณฑเปนชุดน้ีก็มีหลักการคลายคลงึกันการออกแบบเสือ้ผาเปนชุด 

ยังมีช่ือเรียก แตในการออกแบบบรรจุภัณฑ ไมมีช่ือเรียก จึงจําตองยึด เอกลักษณบางอยาง บนบรรจุ

ภัณฑเปนตัวเช่ือมโยงใหรูวาเปนชุดเดียวกัน อาจใชสัญลักษณทางการคา ใชสไตลการออกแบบ ใชการ

จัดเรียงวางรายละเอียดบนบรรจุภัณฑใหอยูในระดับเดียวกัน นอกจากน้ีรูปแบบ ของตัวอักษรจะตองเปน

สไตลเดียวกัน  

   4.7.4.2 การเรียงตอเปนภาพ  

     ณ จุดขายเทคนิคการออกแบบวิธีน้ี ยึดหลักในการสรางภาพ ณ จุดขาย

ใหเปนภาพใหญ อาจจะดูเปนภาพที่ปะติดปะตอ หรืออาจเปนภาพกราฟฟกขนาดใหญ โดยมีจุดมุงหมาย

เพื่อดึงดูดความสนใจ ของผูบริโภคในระยะทางไกล ตามรายละเอียดเรื่องสรีระในการอาน และประสาท

สัมผัสของผูซื้อ ณ จุด เน่ืองจากโอกาสที่ตัวบรรจุภัณฑ และรายละเอียดบนบรรจุภัณฑ จะสามารถ

มองเห็นในระยะเกิน 10 เมตรข้ึนไปน้ันเปนไปไดยาก ดวยเหตุน้ีจึงตองใชพื้นทีบ่นหิ้งที่วางสินคาน้ันจดัเปน

ภาพใหญเพื่อดึง ดูดความสนใจสิ่งพึงระวังในภาพ ที่ตอข้ึนจากการเรียงบรรจุภัณฑน้ัน จะตองเปนภาพที่

สรางความประทับใจ หรือกระตุนใหเกิดความอยากไดของกลุมเปาหมาย ที่อาจเคยเห็นภาพดังกลาวจาก

สื่ออื่น ๆ เชน บนตัวบรรจุภัณฑที่เคยบริโภค หรือสื่อโฆษณาตาง ๆ  เปนตน การตอเปนภาพของบรรจุ

ภัณฑน้ียังตองระมัดระวัง ข้ันตอนการแปรรูปบรรจุภัณฑ เชนการทับเสน และการพิมพบนบรรจุภัณฑ

จะตองแนนอนมีคุณภาพดี เพื่อวาภาพที่ตอข้ึนมาจะเปนภาพที่สมบูรณตามตองการ 

   4.7.4.3 การออกแบบแสดงศิลปะทองถ่ิน  

     เทคนิค การออกแบบวิธีน้ี มีจุดมุงหมายอันดับแรก คือ การสงเสริม

สินคาที่ผลิตภายในทองถ่ิน เพื่อเสนอแกนักทองเที่ยว ใหซื้อกลับไปเปนของฝาก ถาสินคาดังกลาวไดรับ

ความนิยมในวงกวาง ก็สามารถนําออกขาย ในตลาดที่มีขนาดใหญข้ึน หรืออาจสงขายไปยังตางประเทศได 

ถาสามารถควบคุมคุณภาพ การผลิต และมีวัตถุดิบมากพอ พรอมทั้งกระบวนการผลิต แบบอัตโนมัติที่

สามารถวางแผนงานการผลติได รายละเอียดบนบรรจุภัณฑที่ ใชสื่อความหมายเพื่อเปนของฝากน้ี มักจะใช

สิ่งที่รูจักกันดีในทองถ่ินน้ัน เชน รูปจระเขชาละวันของจังหวัดพิจติร รถมาของจังหวัดลําปาง ภูมิประเทศ

ในทองถ่ิน เปนตน ในบางกรณ  ีอาจนําวัสดุที่ผลิตไดในทองถ่ินมาใชเปนบรรจุภัณฑ เพื่อความแปลกใหม 

นอกเหนือจากรายละเอียด ของกราฟฟก การออกแบบบรรจภัุณฑเพื่อซื้อไป เปนของฝากจําตองพิจารณา

ถึง ความสะดวกในการนํากลับ ของผูซื้อ และความแข็งแรงของบรรจุภัณฑในการนําไปมอบเปนของขวัญ 

ตัวอยางของกลองบรรจุ อาหารทะเลอบแหง มีการออกแบบหูหิ้วเพื่อความสะดวกในการนํากลับ 

 

   4.7.4.4 การออกแบบของขวัญ 
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     เทคนิคในการออกแบบบรรจุภัณฑ แบบของขวัญคอนขางจะแตกตาง

จากเทคนิคตาง ๆ  ที่ไดกลาวมา สาเหตุเน่ืองจากผูซื้อสินคา ที่เปนของขวัญไมมีโอกาสบริโภค และหลาย

ครั้งที่การตัดสินใจซื้อเกิดข้ึน ณ จุดขาย ดวยเหตุน้ีการออกแบบบรรจุภัณฑ ของขวัญที่ดีจึงมีบทบาท

สําคัญมากตอความสําเร็จของการขายสินคา โดยเฉพาะอยางย่ิงในเทศกาลตาง ๆ  ดังตัวอยางของเหลา

บรั่นดีซันโตรี่ที่ปกติเปนสิคาของเพศชาย แตการออกแบบบรรจุภัณฑสามารถออกแบบในรูปของขวัญ 

และกลุมเปาหมายก็สามารถเจาะไปยังกลุมผูหญิงได (คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 

2553) 

  4.7.5 การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑชวยเสริมทางดานการตลาด    

   ตามที่ไดอธิบายแลววาบรรจุภัณฑมีบทบาทในสวนผสมการตลาดในการทํา

หนาที่เสริมกิจกรรมการตลาดในแตละข้ันตอนของวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ รายละเอียดปลีกยอยในการชวย

เสริมกิจกรรมตาง ๆ มีดังตอไปน้ี 

   4.7.5.1 การใชโฆษณา บรรจุภัณฑจําตองออกแบบใหจําไดงาย ณ จุดขาย 

หลังจากกลุมเปาหมายไดเห็นหรือฟงโฆษณามาแลว ในกลยุทธน้ีบรรจุภัณฑมักจะตองเดนกวาคูแขงขัน

หรือมีกราฟฟกที่สะดุดตาโดยไมตองใหกลุมเปาหมายมาองหา ณ จุดขาย   

   4.7.5.2 การเพิ่มชองทางการจัดจาํหนาย ชองทางการจัดจําหนายที่เปลี่ยนแปลง

ไปอาจจําเปนตองมกีารออกแบบปรมิาณสนิคาตอหนวยขนสงใหมเพือ่ลดคาใชจาย หรือมีการพัฒนาบรรจุ

ภัณฑสําหรับจุดขายใหม การเพิ่มหิ้ง ณ จุดขายที่เรียกวา POP (Point of Purchase) อาจมีสวนชวย

สงเสริมการขายเมื่อเปดชองทางการจัดจําหนายใหม 

   4.7.5.3 เจาะตลาดใหม มีความจําเปนอยางย่ิงทีต่องออกแบบบรรจภัุณฑใหมใน

การเจาะตลาดใหมหรือกลุมเปาหมายใหม ในบางกรณีอาจจําเปนตองเปลี่ยนตราสินคาใหมอีกดวย 

   4.7.5.4 ผลิตภัณฑใหม ถาผลิตภัณฑใหมเปนสินคาที่เกี่ยวเน่ืองกับสินคาเกา 

เชน เปลี่ยนจากการขายกลวยตากแบบเกา เพิ่มผลิตภัณฑใหมมาเปนกลวยตากชุบน้ําผึ้ง อาจใชบรรจุ

ภัณฑเกาแตเปลี่ยนสีใหมเพื่อแสดงความสัมพันธกับสินคาเดิมหรืออาจใชเทคนิคของการออกแบบบรรจุ

ภัณฑยูนิฟอรมดังจะกลาวตอไปในบทน้ี แตในกรณีที่เปนสินคาใหมถอดดามจําตองออกแบบบรรจุภัณฑ

ใหมหมด แตอาจคงตราสินคาและรูปแบบเดิมไวเพื่อสรางความสัมพันธกับลูกคากลุมที่เคยเปนลูกคา

ประจําของ 

   4.7.5.5 การสงเสริมการขาย จําเปนอยางย่ิงตองมีการออกแบบบรรจุภัณฑใหม 

เพื่อเนนใหผูบริโภคทราบวามีการเพิ่มปริมาณสินคา การลดราคาสินคา หรือการแถมสินคา รายละเอียด

บนบรรจุภัณฑยอมมีสวนชวยกระตุนใหผูบริโภคมีความอยากซื้อมากข้ึน (Tony, 2553)  

 

4.8. ประเภทวิธีการบรรจุและวิธีการขนถาย   
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       4.8.1 บรรจุภัณฑเฉพาะหนวย (Individual Package) คือ บรรจุภัณฑที่สัมผัสอยู

กับผลิตภัณฑช้ันแรก เปนสิ่งที่บรรจุผลิตภัณฑเอาไวเฉพาะหนวย โดยมีวัตถุประสงคข้ันแรกคือ เพิ่ม

คุณคาในเชิงพาณิชย (To Increase Commercial Value) เชน การกําหนดให มีลักษณะพิเศษเฉพาะ

หรือทําใหมีรูปรางที่เหมาะแกการจบัถือ และอํานวยความสะดวกตอการใชผลิตภัณฑภายใน พรอมทัง้

ทําหนาที่ใหความปกปองแกผลิตภัณฑโดยตรงอีกดวย  

 

 

 

ภาพที่ 39 บรรจุภัณฑเฉพาะหนวย   

ที่มา : bizkeenpackaging, เขาถึงเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน 2559, เขาถึงจาก https://bizkeenpackag 

ing .wordpress.com 
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4.8.2 บรรจุภัณฑช้ันใน (Inner Package) คือ บรรจุภัณฑที่อยูถัดออกมาเปนช้ันที่

สอง มีหนาที่รวบรวมบรรจุภัณฑข้ันแรกเขาไวดวยกันเปนชุด ในการจําหนายรวมต้ังแต 2 – 24 ช้ินข้ึน

ไป โดยมีวัตถุประสงคข้ันแรก คือ การปองกันรักษาผลิตภัณฑจากนํ้าความช้ืน ความรอน แสง แรง

กระทบกระเทือน และอกนวยความสะดวกแกการขายปลีกยอยเปนตน ตัวอยางของบรรจุภัณฑ

ประเภทน้ี ไดแก กลองกระดาษแข็งที่บรรจุเครื่องด่ืมจํานวน 1 โหล, สบู 1 โหล เปนตน 

 

 

ภาพที่ 40 บรรจุภัณฑเฉพาะหนวย  

ที่มา : bizkeenpackaging, เขาถึงเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน 2559, เขาถึงจาก https://bizkeenpack 

aging .wordpress.com  

 

4.8.3 บรรจุภัณฑช้ันนอกสุด (Out Package) คือบรรจุภัณฑที่เปนหนวยรวมขนาด

ใหญที่ใชในการขนสง โดยปกติแลวผูซื้อจะไมไดเห็นบรรจุภัณฑประเภทน้ีมากนัก เน่ืองจากทําหนาที่

ปองกัผลิตภัณฑในระหวางการขนสงเทาน้ันลักษณะของบรรจุภัณฑประเภทน้ี ไดแก หีบ ไม ลัง กลอง

กระดาษขนาดใหญที่บรรจุสินคาไวภายใน ภายนอกจะบอกเพียงขอมูลที่จําเปนตอการขนสงเทาน้ัน 

เชน รหัสสินคา(Code)เลขที่ (Number) ตราสินคา สถานที่สง เปนตน  
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บทท่ี 3 
 

วิธีการด าเนนิวิจัย 
 
 การวิจัยเรื่อง : การออกแบบขนมไทยและอัตลักษณ์ของแบรนด์เพื่อแสดงถึงวัฒนธรรม
การให้ของไทยในครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์คือ ออกแบบขนมเพื่อเป็นตัวแทนการแสดงความรู้สึกในการให้ 
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมการให้ของคนไทย โดยศึกษาผ่านความเช่ือ ประเพณีและ 
วัฒนธรรมการให้ของคนไทย ซึ่งมีขั้นตอนในการด าเนินวิจัย ดังนี้ 
  1.  เก็บรวบรวมข้อมลู 
  2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  3.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.  การออกแบบ 
  5.  ข้ันตอนการด าเนินการวิจัย 
   
1.  เก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูลในการวิจัยในครัง้นี้ ผู้วิจัยจะแบง่การศึกษาออกเป็น 3 ส่วนดังนี ้
 1.1 ข้อมูลภาคเอกสาร 
  รวบรวมข้อมูลเอกสาร โดยศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิ จากหนังสือ บทความ ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ทฤษฏีต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบของงานวิจัยน้ี 
  1.1.1 เอกสารที่เกี่ยวข้องกบัขนมไทยที่น ามาใช้ในการวิจัยครั้งนี ้
   1.1.1.1 ข้อมูลความหมายขนมและประวัติขนมไทย 
   1.1.1.2 ข้อมูลวัตถุดิบในการปรุงขนมไทย 
   1.1.1.3 ข้อมูลประเภทขนมไทย 
   1.1.1.4 ข้อมูลเอกลักษณ์ขนมไทย 
   1.1.1.5 ข้อมูลขนมกบัประเพณีศาสนาและเทศกาลส าคัญ 
   1.1.1.6 ข้อมูลขนมในแต่ละภาคและขนมขึ้นช่ือประจ าจงัหวัดของภาคกลาง 
   1.1.1.7 ข้อมูลบทความสนับสนุนเกี่ยวกับขนม 
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  1.1.2 เอกสารที่เกี่ยวข้องกบัวัฒนธรรมการให้ของคนไทย  
        1.1.2.1 ข้อมูลความส าคัญของการให้ทาน 
   1.1.2.2 ข้อมูลประเภททาน 
   1.1.2.3 ข้อมูลองค์ประกอบแห่งทาน 
   1.1.2.4 ข้อมูลจุดมุง่หมายของการใหท้าน 
   1.1.2.5 ข้อมูลความมีน ้าใจ 
   1.1.2.6 ข้อมูลการให้ทีเ่กี่ยวข้องกบัความเช่ือและประเพณีไทย 
   1.1.2.7 ข้อมูลคนไทยกับการให้ดอกไม้ในประเพณีและโอกาสต่างๆ 
        1.1.2.8 ข้อมูลผลส ารวจและบทความเกี่ยวกบัการให้ 
  1.1.3 เอกสารที่เกี่ยวข้องด้านการออกแบบอัตลักษณ์ 
        1.1.3.1 ข้อมูลความหมายและความส าคัญของอัตลักษณ์ 
   1.1.3.2 ข้อมูลอัตลกัษณ์ของแบรนด์ 
   1.1.3.3 ข้อมูลข้ันการออกแบบสญัลกัษณ์ของแบรนด์ 
   1.1.3.4 ข้อมูลทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการออกแบบอัตลกัษณ์ 
  1.1.4 เอกสารเกี่ยวกบับรรจุภัณฑ ์
   1.1.4.1 ความเป็นมาของบรรจุภัณฑ ์
        1.1.4.2 ข้อมลูความหมายของบรรจุภัณฑ ์
   1.1.4.3 ความส าคัญของการบรรจุภัณฑ ์
        1.1.4.4 ข้อมลูบทบาทหน้าที่ของบรรจุภัณฑ ์
   1.1.4.5 ลกัษณะของบรรจุภัณฑ ์
   1.1.4.6 ประเภทของบรรจุภัณฑ ์
        1.1.4.7 ข้อมลูหลักการออกแบบบรรจุภัณฑ ์
   1.1.4.8 แบง่ตามวิธีการบรรจุและวิธีการขนถ่าย 
 1.2 ข้อมลูจากการลงพื้นที่ภาคสนาม 
  จากการลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูลร้านของฝาก ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
และใกล้เคียง ทั้งหมด 9 ร้าน การลงพื้นที่นี้ได้มีการบันทึกภาพด้วยกล้อง โดยบันทึกข้อมูลในลักษณะ
ของขนม บรรจุภัณฑ์ และ อัตลักษณ์ของแบรนด์ เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาและออกแบบ
ขนมที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ และเก็บข้อมูลจากการสอบถามและสัมภาษณ์โดยแบ่งเป็น 2 
ประเภทดังนี้ 
  1.2.1 ผู้เช่ียวชาญด้านอาหารและผูเ้ช่ียวชาญด้านบรรจุภัณท์ 
  1.2.2 กลุ่มตัวอย่าง ประชากรกรุงเทพมหานคร อายุ 20-40ปี จ านวน 100 คน 
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2.  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 
 2.1 แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง 
  สร้างแบบสอบถามกับกลุม่ตัวอย่างซึ่งเป็นประชากรในกรุงเทพมหานคร จ านวน 100 
คน  อายุ 20 - 40 ปี โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นลักษณะแบบค าถามปลายปิด เพื่อหาข้อมูลที่
จะน ามาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ การท าแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลความคิดเห็นในส่วน
ของลักษณะขนมฝากต่างๆในปัจจุบัน เรื่องของลักษณะของบรรจุภัณฑ์ ลักษณะตราสินค้า รวมถึง
ลักษณะของการใช้งานขนมของฝากในรูปแบบและโอกาสส าคัญต่างๆ 
 2.2 แบบสัมภาษณ์และสอบถามผูเ้ช่ียวชาญ 
  สร้างแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามกับผู้เช่ียวชาญด้านอาหาร และ ผู้เช่ียวชาญ
ด้านบรรจุภัณท์ จากสถาบันอาหาร เพือ่น าข้อมูลที่ได้มาใช้และเป็นแนวทางในการออกแบบทัง้ในเรื่อง
ความเหมาะของบรรจุภัณฑ์ และเรื่องของลกัษณะของขนมที่เหมาะสมส าหรบัระบบอุตสาหกรรม 
 2.3 แบบประเมินผลการออกแบบ 
  แบบประเมินผลส าหรับผู้เช่ียวชาญ เพื่อวัดระดบัความพึงพอใจในเรือ่งของ ขนม 
บรรจุภัณฑ์ อัตลักษณ์ของแบรนด์ โดยประเมินในด้านของการสื่อสาร ด้านความงาม ด้านความคิด
สร้างสรรค์ และด้านการน าไปใช้ เพื่อเป็นข้อเสนอแนะส าหรบัผู้ทีส่นใจศึกษาต่อไป  
 
3.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.1 วิเคราะห์ข้อมลูก่อนการออกแบบ 
  การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารโดยการน าข้อมูลจาก เอกสาร บทความ และทฤษฏีที่
เกี่ยวข้องต่างๆ มาวิเคราะห์ ในเรื่องของข้อมูลขนมไทยที่ต้องการน าเสนอ ข้อมูลขนมไทย ข้อมูล
เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการให้ของคนไทย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านการออกแบบอัตลักษณ์ และข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งการออกแบบขนมไทยและอัตลักษณ์ของแบรนด์ 
  การวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่ ผู้วิจัยได้เก็บและรวบรวมข้อมูลในส่ วนของ 
ลักษณะขนมของฝากต่างๆทั้งเรื่องของ ประเภทขนม ลักษณะทางกายภาพ ส่วนผสมต่างๆ  ข้อมูล
ด้านบรรจุภัณฑ์ ประเภทของบรรจุภัณฑ์ การใช้งานต่างๆ และ ข้อมูลอัตลักษณ์ของแบรนด์ในรูปแบบ
และประเภทต่างๆ 
  การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และสอบถามผู้เช่ียวชาญด้านอาหารและ
ภัณฑ์ 
  การท าแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลความคิดเห็นในส่วนของลักษณะขนมฝาก
ต่างๆ บรรจุภัณฑ์ และ อัตลักษณ์ของแบรนด์ รวมถึงลักษณะของการใช้งานขนมของฝากในรูปแบบ



78 
 

ต่างๆ โดยวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติค่าร้อยละ โดยสูตรที่ใช้หาค่าร้อยละคือ  
   ค่าร้อยละ = F x 100 
            N 
   F = ความถ่ีที่ต้องการแปลงใหเ้ป็นค่าร้อยละ 
   N = จ านวนความถ่ีทั้งหมด 
 
 3.2 วิเคราะห์ข้อมลูหลังการออกแบบ 
  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้แบบประเมินกับผู้เช่ียวชาญด้านอาหาร ผูเ้ช่ียวชาญด้าน
บรรจุภัณฑ์และผูเ้ช่ียวชาญด้านอัตลักษณ์ของแบรนด์ เพื่อใช้วัดผลในเรือ่งของการสื่อสาร เรื่องของ
ความงาม เรื่องของความคิดสร้างสรรค์ และด้านการน าไปใช้ โดยการวิเคราะห์ในส่วนน้ีจะวิเคราะห์
ด้วยข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา โดยมีการน าเสนอข้อมูลด้วยการหาค่าอัตราส่วนร้อยละ  และวิธีการ
ค านวนหาค่าเฉลี่ย โดยมีเกณฑก์ารวัดผลแบง่เป็น 5 ระดับ ดั้งนี้ 
  5 คะแนนเฉลี่ยต้ังแต่ 4.21 - 5.00 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิง่ / มากที่สุด 
  4 คะแนนเฉลี่ยต้ังแต่ 3.41 - 4.20 หมายถึง เห็นด้วย / มาก 
  3 คะแนนเฉลี่ยต้ังแต่ 2.61 - 3.40 หมายถึง ไม่แน่ใจ / ปานกลาง 
  2 คะแนนเฉลี่ยต้ังแต่ 1.81 - 2.60 หมายถึง ไม่เห็นด้วย / น้อย 
  1 คะแนนเฉลี่ยต้ังแต่ 1.00 - 1.80 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง / น้อยที่สุด 
 
4.  การออกแบบ 
 การออกแบบขนมไทยแบะอัตลักษณ์ของแบรนด์ในครั้งนี้  สามารถท าหน้าที่เป็นตัวแทน
การแสดงความรู้สกึต่างๆผ่านการใหจ้ากขนม เมือ่น าไปมอบให้คนอื่นในโอกาสส าคัญต่างๆ โดยน า
ความเช่ือเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมการให้ของคนไทยมาใช้ในการออกแบบ โดยผลงานการ
ออกแบบมีทัง้หมด 3 ส่วนดังนี ้
  4.1 ออกแบบขนม 
  4.2 ออกแบบบรรจุภัณฑ์  
  4.3 ออกแบบอัตลักษณ์ของแบรนด์ 
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5.  ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่  41 ภาพข้ันตอนการด าเนินการวิจัย 
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บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิจัยหัวข้อ การออกแบบขนมไทยและอัตลักษณ์ของแบรนด์เพื่อแสดงถึงวัฒนธรรม
การให้ของไทยได้แก่ ประเภทขนมไทย เอกลักษณ์ขนมไทย ขนมไทยที่เกี่ยวกับประเพณีและศาสนา
ส าคัญ ต่าง ๆ รวมถึงเรื่องของบรรจุภัณฑ์ และการออกแบบอัตลักษณ์ของแบรนด์ ควบคู่กับข้อมูล
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ จากนั้นน าข้อมูลดังกล่าวมาสรุปหาแนวทางในการออกแบบ และ
น าผลงานการออกแบบไปประเมินผลกับผู้เช่ียวชาญและกลุ่มตัวอย่าง โดยในการวิเคราะห์ข้อมูล
สามารถแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้  
 1.  การวิเคราะห์ข้อมูลกอ่นการออกแบบ 
 2.  ผลงานการออกแบบ 
      2.1 ออกแบบอัตลักษณ์ของแบรนด์ 
      2.2 ออกแบบขนม  
      2.3 ออกแบบบรรจุภัณฑ ์
 3.  การประเมินผลหลงัการออกแบบ 
 
1.  การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการออกแบบ 
 สรุปผลแบบสอบถามและผลสรุปการลงพื้นที่เกี่ยวกับขนมและอัตลักษณ์ของแบรนด์ ที่
เป็นขนมของฝาก เพื่อหาข้อมูลมาใช้ในการออกแบบ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้  
 1.1 สรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่ 
  ข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลขนมของฝากจ านวน 100 ช้ินจาก 9 ร้าน โดย
เก็บข้อมูลอัตลักษณ์ขนมคือ ประเภทขนม วัตถุดิบขนม ลักษณะขนม รูปลักษณ์ขนม ขนาดขนม และ
รูปทรงขนม และเก็บข้อมูลบรรจุภัณฑ์ขนมจาก วัสดุของแพคเกจ ความสะดวกในการใช้งาน จ านวน
ช้ันแพคเกจ การเก็บรักษาสินค้า ลักษณะการโชว์สินค้า และเก็บข้อมูลในส่วนของตราสินค้า 
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ตางรางที่ 1 ข้อมลูประเภทของขนมของฝาก 
ประเภทของขนมของฝาก ค่าร้อยละ (%) 

          1. ขนมเบเกอรี ่ 31 
          2. ขนมไทย 65 
          3. ขนมแบบผสมผสาน 4 

 
 จากข้อมูลตางรางที่ 1 สามารถสรุปถึงประเภทของขนมฝากได้ว่า ขนมของฝากส่วนใหญ่
เป็นขนมไทยมากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 65 และรองลงมาคือขนมเบเกอรี่ โดยคิดเป็นร้อยละ 31 
และสุดท้ายขนมแบบผสมผสานน้อยที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 4  
 
ตารางที่ 2 ข้อมูลวัตถุดิบขนมของฝาก 

วัตถุดิบขนมของฝาก ค่าร้อยละ (%) 
           1. แป้งข้าวเจ้า / สาลี 66 
          2. ข้าว 6 
          3. ผลไม้ต่าง ๆ 28 

  
 จากข้อมูลตารางที่ 2 สามารถสรุปถึงข้อมูลวัตถุดิบของขนมฝากได้ว่า ขนมของฝากส่วน
ใหญ่เป็นขนมที่ผลิตจากแป้งมากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 66 และรองลงมาคือผลไม้ต่าง ๆ  โดยคิด
เป็นร้อยละ 28 และสุดท้ายข้าวน้อยที่สุด โดยคิดเป้นร้อยละ 6 
 
ตารางที่ 3 ข้อมูลลักษณะขนมของฝาก 
   ลักษณะขนมของฝาก ค่าร้อยละ (%) 
           1. ขนมแห้ง 53 
          2. ขนมสด 14 
          3. ขนมกึ่งแห้งกึ่งสด 33   

 
 จากข้อมูลตารางที่ 3 สามารถสรุปข้อมูลลักษณะขนมของฝากได้ว่า ขนมของฝากส่วน
ใหญ่มีลักษณะเป็นขนมแห้งมากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 53 และรองลงมาคือขนมกึ่งแห้งกึ่งสด โดย
คิดเป็นร้อยละ 33 และสุดท้ายขนมสดน้อยที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 14 
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ตารางที่ 4 ข้อมูลรูปลักษณ์ขนมของฝาก 
   รูปลักษณ์ขนมของฝาก ค่าร้อยละ (%) 
           1. เท่ากันทุกช้ิน ท าโดยมีแม่พิมพ ์ 73 
          2. ไม่เท่ากันทุกช้ิน ท าโดยการปั้นหรอืบบี 12 
          3. อื่น ๆ 15 

 
 จากข้อมูลตารางที่ 4 สามารถสรุปข้อมูลรูปลักษณ์ขนมของฝากได้ว่า ขนมของฝากส่วน
ใหญ่มีลักษณะเท่ากันทุกช้ิน ท าโดยมีแม่พิมพ์มากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 73 และรองลงมาคือไม่
เท่ากันทุกช้ิน ท าโดยการปั้นหรือบีบ โดยคิดเป็นร้อยละ 12 และอื่น ๆ น้อยที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 
14 
 
ตารางที่ 5 ข้อมูลขนาดขนมของฝาก 
   ขนาดขนมของฝาก ค่าร้อยละ (%) 
           1. ขนาดเล็ก 53 
          2. ขนาดกลาง 32 
          3. ขนาดใหญ่ 15  

  
 จากข้อมูลตารางที่ 5 สามารถสรุปข้อมูลขนาดขนมของฝากได้ว่า ขนมของฝากส่วนใหญ่มี
ขนาดเล็กมากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 53 และรองลงมามีขนาดกลาง โดยคิดเป็นร้อยละ 32 และ
สุดท้ายมีขนาดใหญน้อยที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 15 
 
ตารางที่ 6 ข้อมูลรูปทรงขนมของฝาก 
   รูปทรงขนมของฝาก ค่าร้อยละ (%) 
           1. เรขาคณิต 42 
          2. อิสระ 32 
          3. อื่น ๆ 26  

 
 จากข้อมูลตารางที่ 5 สามารถสรุปข้อมูลรูปทรงขนมของฝากได้ว่า ขนมของฝากส่วนใหญ่
มีรูปทรงเลขาคณิตมากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 42 และรองลงมามีรูปทรงอิสระ โดยคิดเป็นร้อยละ 
32 และสุดท้ายมีรูปทรงอื่น ๆ น้อยที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 26 
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ตารางที่ 7 ข้อมูลวัสดบุรรจุภัณฑ์ขนมของฝาก 
  วัสดุบรรจุภัณฑ์ขนมของฝาก ค่าร้อยละ (%) 
           1. กระดาษ 42 
          2. พลาสติด 55 
          3. อื่น ๆ 3 

 
 จากข้อมูลตารางที่ 7 สามารถสรุปข้อมูลวัสดุบรรจุภัณฑ์ขนมของฝากได้ว่า วัสดุบรรจุ
ภัณฑ์ขนมของฝากส่วนใหญ่วัสดุท ามาจากพลาสติกมากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 55 และรองลงมาคือ
กระดาษ โดยคิดเป็นร้อยละ 42 และอื่น ๆ น้อยที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 3 
 
ตารางที่ 8 ข้อมูลจ านวนช้ินในบรรจุภัณฑ์ขนมของฝาก 
   จ านวนช้ินในบรรจุภัณฑ์ขนมของฝาก ค่าร้อยละ (%) 
           1. จ านวน 1 ช้ิน 61 
          2. จ านวน 2 ช้ิน 39 
          3. จ านวน 3 ช้ินข้ึนไป 0 

 
 จากข้อมลูตารางที่ 8 สามารถสรปุข้อมลู จ านวนช้ินในบรรจภัุณฑ์ขนมของฝากได้ว่า ขนม
ของฝากส่วนใหญม่ีจ านวนช้ินในบรรจุภัณฑ์ 1 ช้ินมากที่สดุ โดยคิดเป็นร้อยละ 61 และรองลงมามี
จ านวนช้ินในบรรจุภัณฑ์ 2 ช้ิน โดยคิดเป็นร้อยละ 39 และสดุท้ายจ านวนช้ินในบรรจุภัณฑ์ 3 ช้ินข้ึนไป
น้อยที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 0 
 
ตารางที่ 9 ข้อมูลการใช้งานบรรจุภัณฑ์ขนมของฝาก 
     การใช้งานบรรจุภัณฑ์ขนมของฝาก ค่าร้อยละ (%) 
           1. มีความสะดวกสบาย 85 
          2. มีความยาก 0 
          3. ไม่สบายมากแต่ก็ไมย่ากมาก 15  

  
 จากข้อมูลตารางที่ 9 สามารถสรุปข้อมูลการใช้งานบรรจุภัณฑ์ขนมของฝากได้ว่า ขนม
ของฝากส่วนใหญ่มีความสะดวกสบายมากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 85 และรองลงมาคือไม่สบายมาก
แต่ก็ไม่ยากมาก โดยคิดเป็นร้อยละ 15 และสุดท้ายมีความยากได้น้อยที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 0 
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ตารางที่ 10 ข้อมูลการเกบ็รกัษาบรรจุภัณฑ์ขนมของฝาก 
     การเก็บรักษาบรรจุภัณฑ์ขนมของฝาก ค่าร้อยละ (%) 
           1. เมื่อเปิดแล้วสามารถปิดได ้ 9 
          2. เมื่อเปิดแล้วปิดไม่ได้ 53 
          3. เมื่อเปิดแล้วสามารถปิดได้ช่ัวคราว 38  

  
 จากข้อมูลตารางที่ 10 สามารถสรุปข้อมูลการเก็บรักษาบรรจุภัณฑ์ขนมของฝากได้ว่า 
ขนมของฝากส่วนใหญ่มีบรรจุภัณฑ์ที่ เมื่อเปิดแล้วปิดไม่ได้มากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 53 และ
รองลงมาเมื่อเปิดแล้วสามารถปิดได้ช่ัวคราว โดยคิดเป็นร้อยละ 38 และสุดท้ายเมื่อเปิดแล้วสามารถ
ปิดได้น้อยที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 9 
 
ตารางที่ 11 ข้อมูลการแสดงในบรรจุภัณฑ์ขนมของฝาก 
   การแสดงในบรรจุภัณฑ์ขนมของฝาก ค่าร้อยละ (%) 
           1. เห็นขนมภายใน 52 
          2. เห็นแต่ภาพขนม 23 
          3. เห็นทั้งภาพขนมและเห็นขนมภายใน 19 
          4. ไม่เห็นทัง้ภาพขนมและเห็นขนมภายใน 6 

   
 จากข้อมูลตารางที่ 11 สามารถสรุปข้อมูลการแสดงในบรรจุภัณฑ์ขนมของฝากได้ว่า ขนม
ของฝากส่วนใหญ่ เห็นขนมภายในมากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 52 และรองลงมามภีาพขนมแสดง โดย
คิดเป็นร้อยละ 23 เห็นทั้งภาพขนมและเห็นขนมภายในร้อยละ 19 และไม่เห็นทั้งภาพขนมและเห็น
ขนมภายในน้อยที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 19 
 
ตารางที่ 12 ข้อมูลตราสินค้าขนมของฝาก 
     ตราสินค้าขนมของฝาก ค่าร้อยละ (%) 
           1. ข้อความล้วน 49 
          2. ข้อความผสมภาพ 42 
          3. ไม่มีตราสินค้า 9 
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 จากข้อมูลตารางที่ 12 สามารถสรุปข้อมูลตราสินค้าขนมของฝากได้ว่า ขนมของฝากส่วน
ใหญ่เป็นลักษณะข้อความล้วนมากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 49 และรองลงมาเป็นข้อความผสมภาพ
โดยคิดเป็นร้อยละ 42 และสุดท้ายไม่มีตราสินค้า โดยคิดเป็นร้อยละ 9 
 
 1.2 สรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 ข้อมูลที่ได้จากส ารวจโดยใช้แบบสอบถามประชาชนไทยทั่วไปอายุระหว่าง 20 - 60 ปีใน
เขตกรุงเทพมหานครจ านวน 100 คน โดยเก็บข้อมูลอัตลักษณ์ขนมคือ ประเภทขนม วัตถุดิบขนม 
ลักษณะขนม รูปลักษณ์ขนม ขนาดขนม และรูปทรงขนม และเก็บข้อมูลบรรจุภัณฑ์ขนมจาก วัสดุของ
แพคเกจ ความสะดวกในการใช้งาน จ านวนช้ันแพคเกจ การเก็บรักษาสินค้า ลักษณะการโชว์สินค้า 
และเก็บข้อมูลในส่วนของตราสินค้า และ พฤติกรรมการซื้อขนมของฝาก 
 
ตางรางที่ 13 ข้อมูลเพศของผู้ประเมิน 
  เพศของผูป้ระเมิน ค่าร้อยละ (%) 
          1.เพศชาย 47.5 
          2.เพศหญิง 52.5 

 
 จากข้อมลูตารางที่ 13 สามารถสรปุเพศของผูป้ระเมินได้ว่า เป็นเพศหญงิมากที่สุด โดยคิด
เป็นรอ้ยละ 52.5 และเพศชายโดยคิดเป็นร้อยละ 47.5  
 
ตางรางที่ 14 ข้อมูลศาสนาของผู้ประเมิน 
  ศาสนาของผูป้ระเมิน ค่าร้อยละ (%) 
          1.ศาสนาพุทธ 88.9 
          2.ศาสนาอิสลาม 8.1 
          3.ศาสนาคริสต์ 3 
          4.อื่นๆ 1 

 
 จากข้อมลูตารางที่ 14 สามารถสรุปศาสนาของผู้ประเมินได้ว่า เป็นศาสนาพุทธมากทีสุ่ด
โดยคิดเป็นรอ้ยละ 88.9 เป็นศาสนาอสิลามโดยคิดเป็นร้อยละ 8.1 เป็นศาสนาคริตส์โดยคิดเป็นร้อยละ 
3 และอื่นๆน้อยทีสุ่ดโดยคิดเป็นร้อยละ 1 
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ตารางที่ 15 ข้อมูลอายุของผูป้ระเมิน 
  อายุของผูป้ระเมิน ค่าร้อยละ(%) 
          1.อายุ 20 - 25 ปี 71.7 
          2.อายุ 26 - 35 ปี 17.2 
          3.อายุ 36 - 40 ปี 11.1 

 
 จากตารางที่ 15 สามารถสรุปอายุของผู้ประเมินได้ว่า เป็นอายุ 20 - 25 ปีมากที่สุดโดยคิด
เป็นร้อยละ 71.7 และรองลงมา อายุ 26 - 35 ปีโดยคิดเป็นร้อยละ 17.2 และอายุ 36 - 40 ปีน้อย
ที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 11.1 
ตารางที่ 16 ข้อมูลอาชีพของผู้ประเมิน 
  อาชีพผู้ประเมิน ค่าร้อยละ (%) 
          1.นักศึกษา 35.4 
          2.ข้าราชการ 5.1 
          3.พนักงานบริษัท 49.5 
          4.ธุรกิจส่วนตัว 10.1 

 
 จากข้อมูลตารางที่ 16 สามารถสรุปอาชีพของผู้ประเมินได้ว่า เป็นอาชีพพนักงาน บริษัท
มากที่สุดโดยคิดเป็นร้อยละ 49.5 และรองลงมาเป็นนักศึกษาโดยคิดเป็นร้อยละ 35.4 ธุรกิจส่วนตัว
โดยคิดเป็นร้อยละ 10.1 และ ข้าราชการน้อยที่สุดโดยคิดเป็นร้อยละ 5.1 
 
ตางรางที่ 17 ข้อมูลประเภทของขนมของฝาก 
   ประเภทของขนมของฝาก ค่าร้อยละ (%) 
          1. ขนมเบเกอรี ่ 23.2 
          2. ขนมไทย 13.1 
          3. ขนมแบบผสมผสาน 63.6 

 
 จากข้อมูลตางรางที่ 17 สามารถสรุปถึงประเภทของขนมฝากได้ว่า ขนมของฝากส่วนใหญ่
เป็นขนมผสมผสานมากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 63.6 และรองลงมาคือขนมเบเกอรี่ โดยคิดเป็นร้อย
ละ 23.3 และสุดท้ายขนมไทยน้อยที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 13.1 
 



87 
 

ตารางที่ 18 ข้อมูลวัตถุดิบขนมของฝาก 
   วัตถุดิบขนมของฝาก ค่าร้อยละ (%) 
           1. แป้งข้าวเจ้า / สาลี 87.8 
          2. ข้าว 3.1 
          3. ผลไม้ต่างๆ 9.2 

  
 จากข้อมูลตารางที่ 18 สามารถสรุปถึงข้อมูลวัตถุดิบของขนมฝากได้ว่า ขนมของฝากส่วน
ใหญ่เป็นขนมที่ผลิตจากแป้งมากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 87.8 และรองลงมาคือผลไม้ต่างๆ โดยคิด
เป็นร้อยละ 9.2 และสุดท้ายข้าวน้อยที่สุด โดยคิดเป้นร้อยละ 3.1 
 
ตารางที่ 19 ข้อมูลลักษณะขนมของฝาก 
   ลักษณะขนมของฝาก ค่าร้อยละ (%) 
           1. ขนมแห้ง 52.5 
          2. ขนมสด 11.1 
          3. ขนมกึ่งแห้งกึ่งสด 36.4  

 
 จากข้อมูลตารางที่ 19 สามารถสรุปข้อมูลลักษณะขนมของฝากได้ว่า ขนมของฝากส่วน
ใหญ่มีลักษณะเป็นขนมแห้งมากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 52.5 และรองลงมาคือขนมกึ่งแห้งกึ่งสด โดย
คิดเป็นร้อยละ 36.4 และสุดท้ายขนมสดน้อยที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 11.1 
 
ตารางที่ 20 ข้อมูลรูปลักษณ์ขนมของฝาก 
   รูปลักษณ์ขนมของฝาก ค่าร้อยละ (%) 
           1. เท่ากันทุกช้ิน ท าโดยมีแม่พิมพ ์ 69.7 
          2. ไม่เท่ากันทุกช้ิน ท าโดยการปั้นหรอืบบี 20.2 
          3. อื่นๆ 10.1 

 
 จากข้อมูลตารางที่ 20 สามารถสรุปข้อมูลรปูลกัษณ์ขนมของฝากได้ว่า ส่วนใหญ่มีลักษณะ
เท่ากันทุกช้ิน ท าโดยมีแม่พิมพ์มากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 69.7 และรองลงมาคือไม่เท่ากนัทุกช้ิน ท า
โดยการปั้นหรือบีบ โดยคิดเป็นร้อยละ 20.2 และอื่นๆน้อยที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 10.1 
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ตารางที่ 21 ข้อมูลขนาดขนมของฝาก 
   ขนาดขนมของฝาก ค่าร้อยละ (%) 
           1. ขนาดเล็ก 35.4 
          2. ขนาดกลาง           62.6 
          3. ขนาดใหญ่             2 

  
 จากข้อมูลตารางที่ 21 สามารถสรุปข้อมูลขนาดขนมของฝากได้ว่า ขนมของฝากส่วนใหญ่
มีขนาดกลางมากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 62.6 และรองลงมามีขนาดเล็ก โดยคิดเป็นร้อยละ 35.4 
และสุดท้ายมีขนาดใหญ่น้อยที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 2 
 
ตารางที่ 22 ข้อมูลรูปทรงขนมของฝาก 
   รูปทรงขนมของฝาก ค่าร้อยละ (%) 
           1. เรขาคณิต 38.2 
          2. อิสระ 53.6 
          3. อื่นๆ 8.2 

   
 จากข้อมูลตารางที่ 22 สามารถสรุปข้อมูลรูปทรงขนมของฝากได้ว่า ขนมของฝากส่วน
ใหญ่มีรูปทรงอิสระมากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 53.6 และรองลงมามีรูปทรงเรขาคณิต โดยคิดเป็น
ร้อยละ 38.2 และสุดท้ายมีรูปทรงอื่นๆน้อยที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 8.2 
 
ตารางที่ 23 ข้อมูลสิ่งทีส่ร้างความน่าสนใจให้กบัขนมของฝาก 
   สิ่งที่สร้างความน่าสนใจให้กบัขนมของฝาก ค่าร้อยละ (%) 
           1. ความสวยงามปราณีต 9.1 
          2. ความอร่อย 46.5 
          3. ความแปลกใหมส่ร้างสรรค์ 44.4 

 
 จากข้อมูลตารางที่ 23 สามารถสรุปข้อมูลสิ่งที่สรา้งความน่าสนใจให้กับขนมของฝากไดว่้า 
ความอร่อยมากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 46.5 และรองลงมาคือความแปลกใหมส่รา้งสรรค์ โดยคิดเป็น
ร้อยละ 44.4 และความสวยงามปราณีต โดยคิดเป็นร้อยละ 9.1 
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ตารางที่ 24 ข้อมูลวัสดบุรรจุภัณฑ์ขนมของฝาก 
  วัสดุบรรจุภัณฑ์ขนมของฝาก ค่าร้อยละ (%) 
           1. กระดาษ 59.6 
          2. พลาสติก 34.3 
          3. อื่นๆ 6.1 

 
 จากข้อมูลตารางที่ 24 สามารถสรุปข้อมูลวัสดุบรรจุภัณฑ์ขนมของฝากได้ว่า วัสดุบรรจุ
ภัณฑ์ขนมของฝากส่วนใหญ่วัสดุท ามาจากกระดาษมากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 59.6 และรองลงมา
คือพลาสติก โดยคิดเป็นร้อยละ 34.4 และอื่นๆน้อยที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 6.1 
 
ตารางที่ 25 ข้อมูลจ านวนช้ินในบรรจุภัณฑ์ขนมของฝาก 
   จ านวนช้ินในบรรจุภัณฑ์ขนมของฝาก ค่าร้อยละ (%) 
           1. จ านวน 1 ช้ิน 28.6 
          2. จ านวน 2 ช้ิน 57.1 
          3. จ านวน 3 ช้ินข้ึนไป 14.3 

   
 จากข้อมูลตารางที่ 25 สามารถสรุปข้อมูล จ านวนช้ินในบรรจุภัณฑ์ขนมของฝากได้ว่า 
ขนมของฝากส่วนใหญ่มีจ านวนช้ินในบรรจุภัณฑ์ 2 ช้ินมากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 57.1 และ
รองลงมามีจ านวนช้ินในบรรจุภัณฑ์ 1 ช้ิน โดยคิดเป็นร้อยละ 28.6 และสุดท้ายจ านวนช้ินในบรรจุ
ภัณฑ์ 3 ช้ินข้ึนไปน้อยที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 14.3 
 
ตารางที่ 26 ข้อมูลการใช้งานบรรจุภัณฑ์ขนมของฝาก 
     การใช้งานบรรจุภัณฑ์ขนมของฝาก ค่าร้อยละ (%) 
           1. มีความสะดวกสบาย 66.7 
          2. มีความยาก 0 
          3. ไม่สบายมากแต่ก็ไมย่ากมาก 33.3  

  
 จากข้อมูลตารางที่ 26 สามารถสรุปข้อมูลการใช้งานบรรจุภัณฑ์ขนมของฝากได้ว่า ขนม
ของฝากส่วนใหญ่มีความสะดวกสบายมากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 66.7 และรองลงมาคือไม่สบาย
มากแต่ก็ไม่ยากมาก โดยคิดเป็นร้อยละ 33.3 และสุดท้ายมีความยากได้น้อยที่สุดโดยคิดเป็นร้อยละ 0 
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ตารางที่ 27 ข้อมูลการเกบ็รกัษาบรรจุภัณฑ์ขนมของฝาก 
     การเก็บรักษาบรรจุภัณฑ์ขนมของฝาก ค่าร้อยละ (%) 
           1. เมื่อเปิดแล้วสามารถปิดได ้ 37.4 
          2. เมื่อเปิดแล้วปิดไม่ได้ 24.2 
          3. เมื่อเปิดแล้วสามารถปิดได้ช่ัวคราว 38.4 

   
 จากข้อมูลตารางที่ 27 สามารถสรุปข้อมูลการเก็บรักษาบรรจุภัณฑ์ขนมของฝากได้ว่า 
ขนมของฝากส่วนใหญ่มีบรรจุภัณฑ์ที่ เมื่อเปิดแล้วสามารถปิดได้ช่ัวคราว มากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 
38.4 และรองลงมาเมื่อเปิดแล้วสามารถปิดได้ โดยคิดเป็นร้อยละ 37.4 และสุดท้ายเมื่อเปิดแล้วไม่
สามารถปิดได้น้อยที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 24.2 
 
ตารางที่ 28 ข้อมูลการแสดงในบรรจุภัณฑ์ขนมของฝาก 
   การแสดงในบรรจุภัณฑ์ขนมของฝาก ค่าร้อยละ (%) 
           1. เห็นขนมภายใน 62.2 
          2. ไม่เห็นขนม 9.2 
          3. มีภาพขนมแสดง 28.6 

   
 จากข้อมูลตารางที่ 28 สามารถสรุปข้อมูลการแสดงในบรรจุภัณฑ์ขนมของฝากได้ว่า ขนม
ของฝากส่วนใหญ่ เห็นขนมภายในมากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 62.2 และรองลงมามีภาพขนมแสดง 
โดยคิดเป็นร้อยละ 28.6 และไม่เห็นขนมน้อยที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 9.2 
 
ตารางที่ 29 ข้อมูลลักษณะแบรนด์ของขนมในปจัจบุันขนมของฝาก 

ลักษณะแบรนด์ของขนมในปจัจบุันขนมของฝาก ค่าร้อยละ (%) 
           1. มีความน่าเช่ือถือ 36.4 
          2. มีความน่ารักสดใส 47.5 
          3. ไม่มีความน่าเช่ือถือหรือน่ารักสดใส 16.2 

  
 จากข้อมูลตารางที่ 29 สามารถสรุปข้อมูลตราสินค้าขนมของฝากได้ว่า ขนมของฝากส่วน
ใหญ่มีน่ารักสดใส มากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 47.5 และรองลงมีความน่าเช่ือถือ โดยคิดเป็นร้อยละ 
36.4 และสุดท้ายไม่มีความน่าเช่ือถือหรือน่ารักสดใสน้อยที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 16.2 
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ตารางที่ 30 ข้อมูลตราสินค้าขนมของฝาก 
     ตราสินค้าขนมของฝาก ค่าร้อยละ (%) 
           1. มีความดั้งเดิม เรียบง่าย 30.3 
          2. มีความทันสมัย หลากหลาย 24.2 
          3. มีความผสมผสาน 45.5 

  
 จากข้อมูลตารางที่ 30 สามารถสรุปข้อมูลตราสินค้าขนมของฝากได้ว่า ขนมของฝากส่วน
ใหญ่มีความผสมผสาน มากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 45.5 และรองลงมีความดั้งเดิม เรียบง่าย โดยคิด
เป็นร้อยละ 30.3 และสุดท้ายมีความดั้งเดิม เรียบร้อยน้อยที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 24.2 
 
ตารางที่ 31 ข้อมูลการซื้อขนมของฝากไปให้แกผู่้อื่น 

การซื้อขนมของฝากไปให้แกผู่้อื่น ค่าร้อยละ (%) 
           1. บ่อยครั้ง 25.8 
          2. บางครั้ง 73.2 
          3. ไม่เคย 1 

  
 จากข้อมูลตารางที่ 31 สามารถสรุปข้อมูลการซื้อขนมของฝากไปให้แก่ผู้อื่นได้ว่า บางครั้ง
มากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 73.2 และรองลงมา บ่อยครั้ง โดยคิดเป็นร้อยละ 25.8 และสุดท้ายไม่เคย
น้อยที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 1 
 
ตารางที่ 32 ข้อมูลการซื้อขนมของฝากไปให้แกผู่้อื่นในโอกาสต่างๆ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

การซื้อขนมของฝากไปให้แกผู่้อื่นในโอกาสต่างๆ ค่าร้อยละ (%) 
           1. เทศกาลส าคัญ 56.6 
          2. โอกาสส าคัญ 61.6 
          3. อื่นๆ 42.4 

  
 จากข้อมูลตารางที่ 32 สามารถสรุปข้อมูลการซื้อขนมของฝากไปให้แก่ผูอ้ื่นในโอกาสตา่งๆ
ได้ว่า โอกาสส าคัญมากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 61.6 และรองลงมาเทศกาลส าคัญ โดยคิดเป็นร้อยละ 
56.6 และสุดท้ายอื่นๆน้อยที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 42.4 
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ตารางที่ 33 ข้อมูลการซื้อขนมของฝากไปให้แกบุ่คคลต่างๆ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
การซื้อขนมของฝากไปให้แกบุ่คคลต่างๆ ค่าร้อยละ (%) 

           1. คนรัก 75.8 
          2. ญาติผู้ใหญ่ 68.7 
          3. เพื่อนฝูง 68.7 

  
 จากข้อมูลตารางที่ 33 สามารถสรุปข้อมูลการซื้อขนมของฝากไปให้แก่บุคคลต่างๆได้ว่า คน
รักมากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 75.8 และรองลงมาญาติผู้ใหญ่และเพื่อนฝูงเท่ากัน โดยคิดเป็นร้อยละ 
68.7 
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2.ผลงานการออกแบบ 
 งานวิจัยการออกแบบขนมไทยและอัตลักษณ์ของแบรนด์เพื่อแสดงถึงวัฒนธรรมการให้
ของไทยในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อออกแบบขนมเพื่อเป็นของขวัญแทนความรู้สึก และ เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนวัฒนธรรมการให้ของคนไทย โดยในการออกแบบของงานวิจัยน้ี จึงมีความคิดที่จะการ
สร้างแบรนด์สินค้า ที่มีสินค้าเป็นขนมของฝาก เป็นของขวัญที่มีความหมายที่ดีส าหรับการมอบให้
โอกาสส าคัญต่างๆ ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับขนม บรรจุภัณฑ์ และรูปแบบ
การให้ต่างๆ ทั้งภาคทฤษฏี และการลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากร้านของฝาก เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการมา
วิเคราะห์ รวมถึงการท าแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาข้อมูลด้านขนม และพฤติกรรมการให้
ของคนไทย เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ โดยในการวิจัยน้ีจะมีผลงานออกแบบ 3 อย่างคือ  
 1. การออกแบบอัตลักษณ์ของแบรนด์ 
 2. การออกแบบขนมไทย  
 3. การออกแบบบรรจุภัณฑ์  
 
 2.1 การออกแบบอัตลักษณข์องแบรนด ์
  ในการออกแบบแบรนด์น้ัน ผู้วิจัยได้มีแนวคิดที่จะสร้างแบรนด์ให้สื่อถึงการให้ โดย
ต้องการให้เป็นแบรนด์ที่์ผูบ้รโิภคต้องการมาซือ้ขนมเพื่อน าไปมอบใหก้ับคนอื่นมากกว่าซื้อเพื่อทานเอง 
ให้เป็นแบรนด์แห่งการให้อย่างแท้จริง 
  2.1.1 สีที่ใช้ในการออกแบบ 
  สีเป็นสิ่งที่สามารถสื่อสารและบอกถึงสิ่งที่แบรนด์ต้องการจะบอก หรือแสดงความ
เป็นตัวตนได้ ผู้ออกแบบจึงมีแนวความคิดที่จะหาสีที่จะน ามาใช้ในการออกแบบ มาจากสีของขนมของ
ฝากที่ได้ท าการลงพื้นที่ส ารวจมา เพื่อเป็นการน าอัตลักษณ์สีของขนมฝาก มาใช้ให้เหมาะสม  
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ภาพที่ 42 ที่มาของสีที่ใช้ในการออกแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 43 สีที่ใช้ในการออกแบบ 
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  สีที่จะน ามาใช้ในการออกแบบโดยรวมสามารถสรุปได้ดังนี้คือ สีเหลืองทอง สีชมพ ู
และสเีขียวอ่อน และสุดท้ายได้เลือกสีเหลอืงทอง มาใช้เป็นสีหลักของตราสญัลกัษณ์เพื่อใช้ในการ
ออกแบบ เพราะสเีหลืองทอง มีความหมายทีเ่ป็นมงคล หมายถึงความร ่ารวย ความรุ่งเรือง 
  2.1.2 ช่ือตราสินค้า 
   ทานขวัญ จึงเป็นช่ือของแบรนด์ที่คิดข้ึนเพื่อใหเ้ข้ากับสิ่งที่แบรนด์ต้องการ
สื่อสาร โดยเป็นช่ือที่มีการเล่นค าผสมค า 2 นัยยะ โดยค าแรกค าว่า ทาน  สามารถแปลได้ 2 
ความหมายก็คือ ทานที่แปลว่า การให้ การแบ่งปัน และ ทาน ที่มาจากค าว่ารับประทาน จึงท าให้ค าว่า 
ทาน ในที่นี้สามารถแปลได้ 2 นัยยะ และค าต่อมาค าว่า ขวัญ ก็หมายถึง ของขวัญ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคน
มักมอบให้กันในโอกาสส าคัญ โดยค าว่า ขวัญ อีกนัยนึงเปน็ค าที่คนโบราณมักหมายถึง สิง่ที่เป็น สิริ
มงคล สิง่ดี หรือ เทวดารักษา จึงเป็นทีม่าของช่ือแบรนด์ “ทานขวัญ” และมสีโลแกนที่ว่า “ให้ในวัน
พิเศษ ให้แด่คนพิเศษ” 
  2.1.3 ตราสัญลักษณ์ 
   ด้วยแนวความคิดของการสร้างแบรนด์ในครัง้นี้คือ  ต้องการสนบัสนุนและ
ส่งเสริมวัฒนธรรมการให้ของคนไทย เพื่อใหเ้ป็นแบรนด์แหง่การให้  จึงได้น าความคิดน้ีมาออกแบบ
ตราสัญลักษณ์ โดยเน้นการสร้างความหมายที่สื่อถึงการให้ และความเป็นสริิมงคล ใหส้อดคล้องกับช่ือ
ของแบรนด์ และสามารถน าไปใช้กับการออกแบบอื่นๆภายในแบรนด์ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 44 ภาพสเก็ตตราสญัลักษณ์ครัท้ี่1 



96 
 

แบบตราสญัลักษณ์ครั้งท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 45 ตราสัญลักษณ์ ทานขวัญ ครั้งที่ 1 
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 แนวความคิดของ ตราสัญลักษณ์นี้ คือ การน าค าว่า ทานมาตัดทอนและทบัซอ้นกันจนเกิด
เป็นสัญลักษณลวดลายที่น่าสนใจด้วยจังหวะที่ทบัซ้อนกนั แล้วจึงน ามาวางรวมกันเป็นกลุ่มก้อนทัง้ 4 
ด้าน โดยจัดให้มีองค์ประกอบแบบลายประจ ายาม ซึง่ลายประจ ายามมีความหมายคือ การดูแล พิทักษ์
รักษา จึงสอดคลอ้งกบัค าว่าขวัญในช่ือของแบรนด์ จงึท าให้โลโก้ที่ได้นั้นสือ่ถึง การให้ทีเ่ต็มไปด้วยสริิ
มงคล ตามความเช่ือของคนไทย และตรงกับเป้าหมายของแบรนด์ 
 จากค าแนะน าของคณะกรรมการ กล่าวว่า ตัวสัญลักษณ์มองโดยรวมแล้วยังสือ่สาร
เกี่ยวกับการให้ได้ยังไมล่งตัวด้วยที่มาของโลโก้ทีซ่ับซ้อนเกินไปและตัวอักษรทานขวัญก็ยังไมเ่ด่นพอจึง
ได้ค าแนะน าว่า ให้กลับไปเน้นค าว่าทานขวัญ ให้เด่นชัดย่ิงข้ึน และปรับให้ตัวอักษรสามารถสื่อสารถึง
การให้ได้ดีข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 46 ภาพสเก็ตตราสญัลักษณ์ครัท้ี่2 
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แบบตราสญัลักษณ์ครั้งท่ี 2 

 
ภาพที่ 47 ตราสัญลักษณ์ ทานขวัญ ครั้งที่ 2 

 
 แนวความคิดของ ตราสัญลักษณ์นี้ คือ น าสิ่งของทีส่ื่อถึงการให้นั้นก็คือกล่องของขวัญ มา
ใช้ในการออกแบบ โดยน าส่วนประกอบของกลอ่งของขวัญมาใช้ในการออกแบบ โดยน ารปูทรงของ
กล่องมาใช้เป็นกริดในการออกแบบรูปทรงของตัวอักษร และใช้ริบบิ้นมาออกแบบใหเ้ป็นตัวอักษร 
 

 
ภาพที่ 48 แบบสเก็ตแสดงระบบกริด ในการออกแบบตราสญัลักษณ์ 
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ภาพที่ 49 หลักการใช้ตราสัญลักษณ์ 
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ภาพที่ 50 ภาพชุดเครื่องเขียนส านักงาน 
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 2.2 การออกแบบขนมของฝากไทย 
  ในการออกแบบขนมในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีแนวความคิดที่จะออกแบบอัตลักษณ์ขนมที่
สามารถเป็นตัวแทนการสื่อสารเพื่อแสดงความรู้สึกต่างๆในโอกาสและเทศกาลส าคัญของไทยผ่านการ
ให้ โดยในวิจัยได้เลือก ขนมกลีบล าดวน มาใช้ในการออกแบบและคลี่คลายรูปทรงในครั้งนี้ เพราะ
คุณสมบัติตรงกับความต้องการและตรงกับข้อมูลการลงพื้นที่และแบบสอบถาม ในเรื่องของส่วนผสม
จะมีการเพิ่มส่วนผสมบางอย่างลงไปเพื่อเพิ่มคุณค่าทางสารอาหารซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ  โดย
จากการศึกษาทางด้านความเช่ือ ประเพณีและ วัฒนธรรมการให้ของคนไทย มีแนวความคิดที่น าเรื่อง
ของ ดอกไม้มงคล มาใช้ออกแบบ ผ่านรูปทรงของพวงมาลัย พวงมาลัยใช้ในการแสดงความรู้สึกใน
ด้านการเคารพนับถือในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นต่อสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ต่อศาสนา ต่อบิดามารดา หรือต่อผู้
หลักผู้ใหญ่ พวงมาลัยจึงเป็นตัวแทนในการแสดงความรัก ความเคารพนับถือ เพื่อให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย จึงน ามาใช้ในการออกแบบเพื่อสื่อสารความรู้สึกผ่านการให้ในรูปแบบต่างๆ 
โดยเลือกใช้วิธีการคลี่คลายรูปทรงเดิมของขนมไทยที่วัตดุดิบท ามาจากแป้งและมีลักษณะเป็นขนม
แห้ง โดยจะมีการคิดช่ือของขนมใหม่โดยจะตั้งช่ือให้สอดคล้องกับขนมที่มีความเป็นสิริมงคล เพื่อ
แสดงเอกลักษณ์ของขนมไทยที่จะมี ช่ือที่เป็นมงคล จึงได้ตั้งช่ือขนมนี้ว่า ขนมมาลัยกานต์ ซึ่งมี
ความหมายว่า มาลัยดอกไม้แด่ผู้เป็นที่รัก  
  การออกแบบขนมนั้น ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการตัดทอนรูปทรงของพวงมาลัยและออกแบบ
ให้มีรูปทรงและสัดส่วนที่เหมาะสม โดยออกแบบให้เป็นลักษณะวงกลมที่มีรูตรงกลางให้ลักษณะคลา้ย
ของพวงมาลัย และลวดลายของขนมมมาลัยกานต์นี้ได้ออกแบบและตัดทอนมาจากดอกไม้มงคลต่างๆ
ที่น ามาใช้ โดยที่มีลวดลายที่แตกต่างกัน จ านวน 4 ลวดลาย 4 ความหมายโดยลายที่ถูกออกแบบนั้น
มาจากดอกไม้มงคลที่มีความหมายเป็นมงคลและสอดคล้องกับทานทั้ง 4 โดยได้เลือก ดอกราชพฤกษ์
หรือดอกคูน ดอกมะลิ ดอกบัว และ ดอกกรรณิการ์ โดยพวงมาลัยจะมีส่วนประกอบหลักๆด้วยกันอยู่ 
4 ส่วนด้วยกัน ส่วนแรกคือ มาลัย เป็นส่วนที่เป็นวงกลมด้านบนของพวงมาลัยมักนิยมใช้มะลิหรือดอก
พุด ส่วนที่สองคือ ซีก เป็นส่วนที่มีไว้เช่ือมระหว่างมาลัยด้านบนกับส่วนประกอบด้านล่างมักนิยมใช้
เป็นดอกกุหลาบ ส่วนที่สามคือ อุบะ คือส่วนที่ห้อยเป็นระย้าลงมามักนิยมใช้ดอกรักในการท า ส่วน
สุดท้ายคือ ดอกตุ้ม คือเป็นส่วนของปลายพวงมาลัยส่วนใหญ่จะได้ดอกไม้ตูมในการพวงมาลัย 
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  2.2.1 การออกแบบขนมมาลัยกานต์ครัง้ที่ 1 
   ลวดลายที่ 1 ลายดอกราชพฤกษ์หรอืดอกคูน 
   แนวความคิดในการออกแบบมาจาก ดอกราชพฤกษ์หรือดอกคูน ซึ่งเป็น
ดอกไม้มงคลมีความหมายคือความรุ่งเรื่อง ทวีคูณ เป็นดอกไม้ประจ าชาติของไทยและ เป็นสัญลักษณ์
แห่งความร ่ารวย  
   โดยมีการออกแบบตัดทอนให้ออกมาในเชิงสัญลักษณ์และดงึสีเหลืองทอง มา
ใช้ในการออกแบบ เพื่อน ามาสร้างลวดลายบนขนม โดยไดอ้อกแบบเป็นดอกไม้ทีม่ี5กลบีและสเีหลือง
ทองในลกัษณะที่เป็นช่อซึ่งเป็นลักษณะของดอกราชพฤกษ์หรือดอกคูน 
   ใช้ในวันส าคัญหรือโอกาสส าคัญเช่น วันปีใหม่ เป็นการอวยพรใหป้ีใหม่นีม้ีแต่
ความรุ่งเรือง ร ่ารวย หรือใช้ในการแสดงความยินดีอวยพรในโอกาสส าคัญต่างๆ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 51 ภาพสเก็ตขนมมาลัยกานต์ ดอกราชพฤกษ์หรือดอกคูน 
 
 
 



103 
 

   ลวดลายที่ 2 ลายดอกมะล ิ
   แนวความคิดในการออกแบบมาจาก ดอกมะลิ ซึง่เป็นดอกไม้มงคลมี
ความหมายคือ ความรักอันบรสิุทธ์ิ เป็นดอกไม้ประจ าวันแม ่เป็นสญัลักษณ์แหง่ความบริสทุธ์ิ 
   โดยมีการออกแบบตัดทอนให้ออกมาในเชิงสัญลักษณ์และดงึสีขาว และสี
เขียวอ่อนของก้านดอก มาใช้ในการออกแบบ เพื่อน ามาสร้างลวดลายบนขนม โดยได้ออกแบบเป็น
ดอกไม้ที่มหีลายกลบีและกลบีซ้อนกัน 
   ใช้ในวันส าคัญหรือโอกาสส าคัญเช่น วันแม่ วันสงกรานต์ หรือใช้ในการให้ผู้
หลักผู้ใหญ่ เป็นการมอบให้ในโอกาสที่ต้องการแสดงความรักกบัผู้มพีระคุณหรือผู้เป็นทีร่ักด้วยความ
บรสิุทธ์ิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 52 ภาพสเก็ตขนมมาลัยกานต์ ดอกมะลิ ครั้งที่ 1 
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    ลวดลายที่ 3 ลายดอกบัว 
   แนวความคิดในการออกแบบมาจาก ดอกบัว ซึง่เป็นดอกไม้มงคลมี
ความหมายคือ การตื่นรู้ เบิกบาน เป็นดอกไม้ประจ าวันศาสนาพุทธ เป็นสัญลักษณ์แหง่ความเฉลียว
ฉลาด 
   โดยมีการออกแบบตัดทอนให้ออกมาในเชิงสัญลักษณ์และดงึสีชมพู มาใช้ใน
การออกแบบ เพื่อน ามาสร้างลวดลายบนขนม โดยได้ออกแบบเป็นดอกไมท้ี่มหีลายกลีบ 
   ใช้ในวันส าคัญหรือโอกาสส าคัญเช่น วันพระ วันส าคัญทางประเพณีไทยต่างๆ 
ช้ในการท าบุญ หรือมอบใหผู้้หลักผู้ใหญ่ เป็นการมอบให้ในโอกาสที่ต้องการแสดงความเคารพความ
ศรัทธา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

ภาพที่ 53 ภาพสเก็ตขนมมาลัยกานต์ ดอกบัว ครั้งที่ 1 
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   ลวดลายที่ 3 ลายดอกกรรณิการ ์
   แนวความคิดในการออกแบบมาจาก ดอกกรรณิการ์ ซึ่งเป็นดอกไม้มงคลมี
ความหมายคือความสุข ความเจริญ เป็นดอกไมส้ัญลักษณ์แห่งสุข 
   โดยมีการออกแบบตัดทอนให้ออกมาในเชิงสัญลักษณ์และดงึสสี้ม มาใช้ใน
การออกแบบ เพื่อน ามาสร้างลวดลายบนขนม โดยได้ออกแบบเป็นดอกไม้ที่มี6กลบีและสสี้ม ใน
ลักษณะที่คล้ายกับรูปกงัหันลม 
   ใช้ในโอกาสส าคัญเช่น ใช้ในโอกาสเยี่ยมเยียน  วันครบรอบวันเกิด ใช้เป็นของ
ฝากต่างๆ เป็นการมอบให้ในโอกาสแสดงความสุขอันมาจากมิตรภาพอันดีงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 54 ภาพสเก็ตขนมมาลัยกานต์ ดอกกรรณิการ์ ครัง้ที่ 1 
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ภาพที่ 55 ภาพตัวอย่างขนมมาลัยกานต์ครั้งที่ 1 
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ภาพที่ 56 ภาพขนมมาลัยกานต์ครั้งที่ 1 

 
 จากค าแนะน าของคณะกรรมการกล่าวว่า รูปทรงของขนมมาลัยกานต์ มีลักษณะคล้าย
ขนมโดนัทมากเกินไป และสีสันของขนมดูขาวเกินไปควรจะมีสีที่เหลืองนวลมากขึ้น สีลวดลายเหมือน
ของเล่นมากเกินไป ขนาดวรเล็กพอดีค ามากกว่านี้ ควรเพิ่มความแตกต่างของแต่ละอย่างให้ชัดเจน
มากยิ่งข้ึนเช่น รสชาติหรือส่วนผสมที่แตกต่างกัน ในส่วนของกลิ่นหอมถือว่าใช้ได้ 
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  2.2.2 การออกแบบขนมมาลัยกานต์ครั้งที่ 2 
   ในการออกแบบขนมมาลัยกานต์ครั้งที่ 2 นี้ ได้มีการปรับรูปทรงของขนมจาก
ของเดิมที่เป็นวงกลมคล้ายโดนัท ได้มีการปรับให้มีรูปทรงแบบหยดน้ าคว่ า ซึ้งรูปทรงนี้จะคล้าย
ลักษณะของพวงมาลัยดอกไม้ที่เมื่อเวลาถูกหยิบข้ึนจะมีลักษณะของการทิ้งตัวลง ห้อยตัวลง และได้มี
การเพิ่มเติมส่วนผสมของผลไม้อบแห้งเพิ่มเข้าไปในขนมโดยเลือกผลไม้จากสีที่ใกล้เคียงกับดอกไม้
มงคลในแต่ละชนิดที่น ามาใช้นั้นคือ กีว่ี สตรอเบอรี่ มะเขือเทศ และมะม่วง และเพิ่มสีในส่วนของดอก
ตุ้ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 57 ภาพสเก็ตขนมมาลัยกานต์ ครัง้ที่ 2 
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ภาพที่ 58 ภาพตัวอย่างขนมมาลัยกานต์ครั้งที่ 2 
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ภาพที่ 59 ภาพขนมมาลัยกานต์ครั้งที่ 2 
  
 จากค าแนะน าของคณะกรรมการกล่าวว่า รูปทรงของขนมมีพัฒนาการที่ดีข้ึนสวยงามเปน็
ที่พอใจ แต่ขนาดของขนมยังมีขนาดที่ใหญ่เกินไปและยังไม่เหมาะสมกับการรับประทาน ลวดลายยัง
ไม่ค่อยลงตัวเท่าที่ควร ในเรื่องของสีตัวขนม มีความเหมาะสมเหลืองนวลดีแล้ว ในการเพิ่มผลไม้
อบแห้งลงไปในขนมซึ่งท าให้ขนมแต่ละอย่างมีความแตกต่างชัดเจนมากขึ้น แต่ผลไม้แต่ละชนิดยังไม่
เหมาะสมกับดอกไม้มงคลในแต่ละดอกเท่าที่ควร 
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  2.2.3 การออกแบบขนมมาลัยกานต์ครั้งที่ 3 
   ในการออกแบบขนมมาลัยกานต์ครั้งที่ 3 นี้ได้ออกแบบให้ส่วนของมาลัย เป็น
ช้ินส่วนเล็กๆออกจากกัน ที่เมื่อน ามาเรียบต่อกันก็จะออกมาเป็นรูปทรงของมาลัยเพื่อให้สะดวกต่อ
การรับประทานมากข้ึนและให้สอดคล้องกับความเป็นมาลัยดอกไม้ดั่งเดิมที่เกิดจากการร้อยเรียงจน
ออกมาเป็นพวง ในส่วนนี้จึงได้มีการปรับการจัดวางลวดลายของขนมใหม่ให้สอดคล้องกับรูปแบบที่
ปรับเปลี่ยนไป ปรับการลงสีในส่วนของดอกตุ้มใหม่ให้มีเหมาะสมยิ่งข้ึน และมีการปรับรูปทรงของ
อุบะเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 60 ภาพสเก็ตแบบของมาลัยกานต์ในแบบใหม่ 
 
 
 



112 
 

   ได้มีการค้นหาผลไม้ที่มีความหมายและสีที่ใกล้เคียงกับดอกไม้มงคลที่เลือกไว้
โดยให้มีความสอดคล้องกันมากที่สุดจึงได้ออกมาเป็น สับปะรดอบแห้ง มีความหมายในเรื่องของ
ความก้าวหน้ารุ่งเรือง ซึ่งสอดคล้องกับ ดอกคูน มะพร้าวอบแห้ง มีความหมายถึงความบริสุทธ์ิ ซึ่ง
สอดคล้องกับ ดอกมะลิ แอปเปิ้ลอบแห้ง มีความหมายในเรื่องสุขภาพที่ดีแข็งแรง ซึ่งสอดคล้องกับ 
ดอกบัว และสุดท้าย ส้มอบแห้ง มีความหมายถึง ความสุข สนุกสนาน ซึ่งสอดคล้องกับ ดอกกรรณิการ ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 61 ภาพสเก็ตขนมมาลัยกานต์ดอกคูน ครั้งที่ 3 
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ภาพที่ 62 ภาพสเก็ตขนมมาลัยกานต์ดอกมะลิ ครั้งที่ 3 
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ภาพที่ 63 ภาพสเก็ตขนมมาลัยกานต์ดอกบัว ครั้งที่ 3 
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ภาพที่ 64 ภาพสเก็ตขนมมาลัยกานต์ดอกกรรณิการ์ ครั้งที่ 3 
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ภาพที่ 65 ภาพขนมมาลัยกานต์ดอกคูน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 66 ภาพขนมมาลัยกานต์ดอกมะล ิ
 

 
 



117 
 

 
ภาพที่ 67 ภาพขนมมาลัยกานต์ดอกบัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 68 ภาพขนมมาลัยกานต์กรรณิการ์  
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 2.3 การออกแบบบรรจุภัณฑ ์
  ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้ออกแบบเป็นกล่องจั่วปงัท าจากกระดาษ และกระดาษ
ด้านในที่สัมผัวขนมโดยตรงใช้กระดาษฟู๊ดเกรดซึง่เป็นกระดาษที่ปลอดภัยต่ออาหาร ออกแบบให้กลอ่ง
มีลักษณะที่คล้ายกล่องของขวัญให้เหมาะสมแกก่ารน าไปมอบให้แกผู่้อื่น โดยน าดอกไมม้งคลทั้ง 4 
แบบมาวาดด้วยเทคนิคคอมพิวเตอรเ์พื่อเป็นลวดลายบนกลอ่ง และวาดรปูของขนมมาลัยกานต์อยู่บน
หน้ากลอ่ง เพื่อแสดงตัวอย่างขนม 
  2.3.1 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ครั้งที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 69 ภาพสเก็ตกล่องดอกคูน ครั้งที่ 1 
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ภาพที่ 70 ภาพสเก็ตกล่องดอกมะลิ ครัง้ที่ 1 
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ภาพที่ 71 ภาพสเก็ตกล่องดอกบัว ครั้งที่ 1 
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ภาพที่ 72 ภาพสเก็ตกล่องดอกกรรณิการ์ ครั้งที่ 1 
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ภาพที่ 73 ภาพสเก็ตส่วนประกอบของกล่อง ครั้งที่ 1 
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ภาพที่ 74 ภาพตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ครัง้ที่ 1 

 
จากค าแนะน าของคณะกรรมการกล่าวว่า บรรจุภัณฑ์มีความขาวเรียบมากเกินไป ท าให้มี

ลักษณะคล้ายกับหนังสือ ด้านข้างกล่องควรมีข้อความบอกรายละเอียดต่างๆของขนม ควานน่าสนใจ
ของภาพประกอบยังไม่มากพอ ภาพดอกไม้บนกล่องยังไม่ชัดเจน ขนาดของกล่องมีความเหมาะสม 
อยากให้เพิ่มสีที่เป็นเอกลักษณ์ของดอกไม้มงคลแต่ละประเภทให้เด่นมากขึ้น 
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  2.3.2 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ครั้งที่ 2 
   ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ครั้งที่  2 นี้ ได้มีการปรับในส่วนของภาพ 
ประกอบด้านหน้ากล่องใหม่เพื่อให้การสื่อสารเรื่องดอกไม้มงคลชัดเจนยิ่งขึ้น และในส่วนของด้านบน
และด้านล่างของกล่องก็ได้มีการเพิ่มแถบสีที่ได้จากดอกไม้มงคลเพื่อสร้างเอกลักษณ์ของแต่ละกล่อง
ให้มากขึ้น 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 75 ภาพสเก็ตกล่องดอกคูน ครั้งที่ 2 



125 
 

ภาพที่ 76 ภาพสเก็ตกล่องดอกมะลิ ครัง้ที่ 2 
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ภาพที่ 77 ภาพสเก็ตกล่องดอกบัว ครั้งที่ 2 
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ภาพที่ 78 ภาพสเก็ตกล่องดอกกรรณิการ์ ครั้งที่ 2 
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ภาพที่ 79 ภาพตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ครัง้ที่ 2 

 
 จากค าแนะน าของคณะกรรมการกล่าวว่า ภาพประกอบยังไม่ค่อยน่าสนใจและดึงดูด
เท่าที่ควร การสร้างแถบสีด้านบนและด้านล่างของกล่องช่วยให้กล่องมีสีสนัต์มากขึ้น แต่โดยรวมกล่อง
ยังดูขาวเรียบมากไป และให้ปรับแก้ไขข้อความบนกล่องเพื่อให้สอดคล้องมากขึ้น 
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2.3.3 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ครั้งที่ 3 
   ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ครั้งที่  3 นี้ ได้มีการปรับในส่วนของภาพ 
ประกอบด้านหน้ากล่องใหม่โดยเน้นให้มีดอกไม้มงคลซึ่งเป็นหัวใจหลักของการออกแบบในครั้งนี้ให้
เด่นชัดและมีจ านวนมากข้ึนและเพิ่มใบไม้ที่เป็นสีเขียวแทรกเพิ่มลงไปเพื่อท าให้ภาพดูมีชีวิตชีวามาก
ข้ึนดูมีความสด โดยในครั้งนี้ได้มีการเพิ่มของขนาดกล่องขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นมาด้วย ภายในกล่องจะมี
แผ่นพับบอกอธิบายข้อมูลต่างๆ กล่องจะถูกแบ่งออกเป็นช่องๆแทนแบบเก่าที่ได้ขนมได้น้อยเพื่อให้ใส่
ขนมในส่วนต่างๆได้มากข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 80 ภาพบรรจุภัณฑ์ดอกคูนขนาดเล็กและใหญ่  
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ภาพที่ 81 ภาพบรรจุภัณฑ์ดอกมะลิขนาดเล็กและใหญ่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 82 ภาพบรรจุภัณฑ์ดอกบัวขนาดเล็กและใหญ่  
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ภาพที่ 83 ภาพบรรจุภัณฑ์ดอกกรรณิการ์ขนาดเล็กและใหญ่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 84 ภาพด้านหลังของบรรจุภัณฑ์ขนาดเลก็และใหญ่  
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ภาพที่ 85 ภาพแสดงด้านข้างบรรจุภัณฑ์ดอกคูนขนาดเล็กและใหญ ่
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ภาพที่ 86 ภาพด้านในบรรจุภัณฑ์ขนาดเลก็และใหญ่  
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ภาพที่ 87 ภาพแผ่นพับด้านในบรรจุภัณฑ์ขนาดเลก็ 
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ภาพที่ 88 ภาพแผ่นพับในบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ด้านหน้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 89 ภาพแผ่นพับในบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ด้านหลงั 
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3.  การประเมินผลหลังการออกแบบ 
 3.1  แบบประเมินผลงานการออกแบบโดยผูเ้ช่ียวชาญทางด้านอาหารจ านวน 1 ท่าน 
 
ตารางท่ี 34 ผลประเมินความเห็นของผู้เชี่ยวชาญดา้นอาหาร 

 
การออกแบบขนม ค่าเฉลีย่ ระดับความพึง

พอใจ 
1. ความเหมาะสมของช่ือขนม 4 มาก 

2. ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ 5 มากที่สุด 

3. รูปทรงมีความชัดเจนและเหมาะสม 4 มาก 

4. ลวดลายมีความเหมาะสม 4 มาก 

5. ความเป็นไปได้ในการใช้งาน 4 มาก 

6. สอดคล้องกบัวัฒนธรรมประเพณีไทย 4 มาก 

7. ช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมการให้แก่กัน 5 มากที่สุด 

8. ส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบัขนมไทย 5 มากที่สุด 

 
 เมื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลผลประเมินความเห็นจากผู้เช่ียวชาญพบว่า ความเหมาะสมของ
ช่ือขนมมีระดับความพึงพอใจมาก (4) ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบมีระดับความพึงพอใจมาก
ที่สุด (5) รูปทรงมีความชัดเจนและเหมาะสมมีระดับความพึงพอใจมาก (4) ลวดลายมีความเหมาะสม
มีระดับความพึงพอใจมาก (4) ความเป็นไปได้ในการใช้งานมีระดับความพึงพอใจมาก (4) สอดคล้อง
กับวัฒนธรรมประเพณีไทยมีระดับความพึงพอใจมาก (4) ช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมการให้แก่กันมีระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด (5) ส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับขนมไทยมีระดับความพึงพอใจมาก
ที่สุด (5) 
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 3.2  แบบประเมินผลงานการออกแบบโดยผูเ้ช่ียวชาญทางด้านอตัลักษณ์ของแบรนด์ 
จ านวน 1 ท่าน 
 
ตารางท่ี 35 ผลประเมินความเห็นของผู้เชี่ยวชาญดา้นอัตลักษณข์องแบรนด์ 
 

การออกแบบอัตลักษณข์องแบรนด์ ค่าเฉลีย่ ระดับความพึง
พอใจ 

1. ตราสัญลักษณ์มกีารสื่อสารที่ชัดเจน 5 มากที่สุด 

2. ช่ือแบรนด์มีความหมายที่ด ี 5 มากที่สุด 

3. สามารถจดจ าได้เป็นอย่างด ี 4 มาก 

4. ความสวยงามของรูปแบบตราสัญลักษณ์ 5 มากที่สุด 

5. ตราสัญลักษณ์มเีอกลักษณ์เฉพาะตัว 4 มาก 

6. สีที่น ามาใช้มีความเป็นสริิมงคล 5 มากที่สุด 

7. ตราสัญลักษณ์มีความร่วมสมัย 5 มากที่สุด 

8. ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ 5 มากที่สุด 

 
 เมื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลผลประเมินความเห็นจากผู้เช่ียวชาญพบว่าตราสัญลักษณ์มีการ
สื่อสารที่ชัดเจนระดับความพึงพอใจมากที่สุด (5) ช่ือแบรนด์มี่ความหมายที่ดีระดับความพึงพอใจมาก
ที่สุด (5) สามารถจดจ าได้เป็นอย่างดีระดับความพึงพอใจมาก (4) ความสวยงามชองรูปแบบระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด (5) มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวระดับความพึงพอใจมาก (4) สีที่น ามาใช้มีความเป็น
สิริมงคลระดับความพึงพอใจมากที่สุด (5) มีความร่วมสมัยระดับความพึงพอใจมากที่สุด (5) ความคิด
สร้างสรรค์ในการออกแบบระดับความพึงพอใจมากที่สุด (5) 
 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผู้เชี่ยวชาญ 

1. การตั้งช่ือแบรนด์ควรระวังความหมายของแบรนด์ในแง่ลบที่อาจจะเกิดข้ึนด้วย 
2. การออกแบบตราสัญลักษณ์ควรท าออกมาให้มีความเรียบง่ายเพื่อสะดวกต่อการ
จดจ า 
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 3.3  แบบประเมินผลงานการออกแบบโดยผูเ้ช่ียวชาญทางด้านบรรจุภัณฑ์  
 
ตารางท่ี 36 ผลประเมินความเห็นของผู้เชี่ยวชาญดา้นบรรจุภัณฑ ์
 

การออกแบบอัตลักษณข์องแบรนด์ ค่าเฉลีย่ ระดับความพึง
พอใจ 

1. ความสวยงามของภาพประกอบ 5 มากที่สุด 

2. ความน่าสนใจของบรรจุภัณฑ ์ 3 ปานกลาง 

3. ความเหมาะสมของขนาดกล่อง 4 มาก 

4. เอกลักษณ์และการจดจ า 4 มาก 

5. ความเหมาะสมการน าไปใช้งาน 4 มาก 

6. องค์ประกอบมีความชัดเจน 4 มาก 

7. ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ 4 มาก 

8. เหมาะสมแก่การน าไปมอบให้ผูอ้ื่น 5 มากที่สุด 

 
 เมื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลผลประเมินความเห็นจากผู้เช่ียวชาญพบว่า ความสวยงามของ
ภาพประกอบระดับความพึงพอใจมากที่สุด (5) ความน่าสนใจของบรรจุภัณฑ์ระดับความพึงพอใจปาน
กลาง (3) ความเหมาะสมของขนาดกล่องระดับความพึงพอใจมาก (4) เอกลักษณ์และการจดจ าระดับ
ความพึงพอใจมาก (4) ความเหมาะสมการน าไปงานระดับความพึงพอใจมาก (4)  องค์ประกอบมี
ความชัดเจนระดับความพึงพอใจมาก (4)  ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบระดับความพึงพอใจ
มาก (4) เหมาะสมแก่การน าไปมอบให้ผู้อื่นระดับความพึงพอใจมากที่สุด (5)  
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บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การออกแบบขนมไทยและอัตลักษณ์ของแบรนด์เพื่อแสดงถึงวัฒนธรรมการให้ของไทย มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและออกแบบขนมส าหรับใช้เป็นตัวแทนของการให้ในวันส าคัญต่างๆ เพื่อศึกษา
ความเช่ือประเพณีและวัฒนธรรมการให้ของคนไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมการให้ของ
คนไทย 
 ผู้วิจัยได้ท าการวิจัยโดยการรวบรวมข้อมูลภาคเอกสาร ประกอบไปด้วย การศึกษาและ
รวบรวมข้อมูล ความเป็นมา ความส าคัญ และประเพณีต่างๆที่เกี่ยวข้องของขนมไทย ศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมการให้ของคนไทย ศึกษารวบรวมข้อมูลการสร้างอัตลักษณ์ และ 
ศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ จากนั้นท าการเก็บข้อมูลโดยการลงพื้นที่เก็บ
ข้อมูลจากร้านของฝากจ านวน 9 ร้าน สอบถามและสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านอาหาร และจากการท า
แบบสอบถามความคิดเห็นของคนกรงุเทพมหานคร ที่มีอายุระหว่าง 20-40 ปี จ านวน 100 คน เมื่อได้
ข้อมูลจากหารลงพื้นที่และการรวบรวมข้อมูลภาคเอกสารแล้วก็น าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ โดย
เช่ือมโยงตามวัตถุประสงค์ผ่านการออกแบบตามแนวความคิดและทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีการ
ออกแบบทั้งหมดดังนี้ 
 1.  การออกแบบตราสินค้า 
  ในการออกแบบแบรนด์ดิ้งหรือตราสินค้าน้ัน ผู้วิจัยได้มีแนวคิดที่จะสร้างแบรนด์ให้สื่อ
ถึงการให้ โดยต้องการให้เป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคต้องการมาซื้อขนมเพื่อน าไปมอบให้กับคนอื่นมากกว่า
ซื้อเพื่อทานเอง ให้เป็นแบรนด์แห่งการให้อย่างแท้จริง  
  ทานขวัญ จึงเป็นช่ือของแบรนด์ที่คิดข้ึนเพื่อให้เข้ากับสิ่งที่แบรนด์ต้องการสื่อสาร โดย
เป็นช่ือที่มีการเล่นค าผสมค า 2 นัยยะ โดยค าแรกค าว่า ทาน  สามารถแปลได้ 2 ความหมายก็คือ ทาน
ที่แปลว่า การให้ การแบ่งปัน และ ทาน ที่มาจากค าว่ารับประทาน จึงท าให้ค าว่า ทาน ในที่นี้สามารถ
แปลได้ 2 นัยยะ และค าต่อมาค าว่า ขวัญ ก็หมายถึง ของขวัญ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนมักมอบให้กันใน
โอกาสส าคัญ โดยค าว่า ขวัญ อีกนัยนึงเป็นค าที่คนโบราณมักหมายถึง สิ่งที่เป็น สิริมงคล สิ่งดี หรือ 
เทวดารักษา จึงสรุปได้ว่า ทานขวัญ หมายถึง การให้อาหารแก่กันที่เต็มไปด้วยสิรมิงคลจงึเปน็ที่มาของ
ช่ือแบรนด์ “ทานขวัญ”  
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  ด้วยแนวความคิดของการสร้างแบรนด์ ทานขวัญ คือต้องการสนับสนุนและส่งเสริม
วัฒนธรรมการให้ของคนไทย จึงได้ออกแบบตราสัญลักษณ์ โดยเน้นการสร้างความหมายที่สื่อถึงการ
ให้ และความเป็นสิริมงคล ให้สอดคล้องกับช่ือของแบรนด์ และสามารถน าไปใช้กับการออกแบบอื่นๆ
ภายในแบรนด์ได้  
  แนวความคิดของ ตราสัญลักษณ์นี้ คือ น าสิ่งของที่สื่อถึงการให้นั้นก็คือกล่องของขวัญ 
มาใช้ในการออกแบบ โดยน าส่วนประกอบของกล่องของขวัญมาใช้ในการออกแบบ โดยน ารูปทรงของ
กล่องมาใช้เป็นกริดในการออกแบบรูปทรงของตัวอักษร และใช้ริบบิ้นมาออกแบบให้เป็นตัวอักษร 

 
ภาพที่ 90 งานออกแบบตราสัญลักษณ์ทานขวัญ 

 
 2.  สีในการออกแบบตราสญัลักษณ ์
  ผู้วิจัยได้ท าการศึกษารวบรวมข้อมลูเกี่ยวกบัอัตลกัษณ์ขนม จึงมีแนวความคิดที่จะหาสี
ที่จะน ามาใช้ในการออกแบบตราสัญลักษณ์ โดยมาจากสีของขนมของฝาก ที่ได้ท าการลงพื้นทีส่ ารวจ
มา เพื่อเป็นการน าอัตลักษณ์สีของขนมฝาก มาใช้ในการออกแบบ 
  สีที่จะน ามาใช้ในการออกแบบโดยรวมสามารถสรุปได้ดังนี้คือ สีเหลืองทอง สีชมพู และ
สีเขียวอ่อน และสุดท้ายได้เลือกสเีหลืองทอง มาใช้เป็นสีหลกัของตราสัญลักษณ์เพื่อใช้ในการออกแบบ 
เพราะสีเหลืองทอง มีความหมายที่เป็นมงคล หมายถึงความร ่ารวย ความรุ่งเรือง 
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ภาพที่ 91 สีในการออกแบบตราสัญลักษณ์ 
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 3.  การออกแบบขนมของฝากไทย 
  ในการออกแบบขนมในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีแนวความคิดที่จะออกแบบอัตลักษณ์ขนมที่
สามารถเป็นตัวแทนการสื่อสารเพื่อแสดงความรู้สึกต่างๆในโอกาสและเทศกาลส าคัญของไทยผ่านการ
ให้ โดยในวิจัยได้เลือก ขนมกลีบล าดวน มาใช้ในการออกแบบและคลี่คลายรูปทรงในครั้งนี้ เพราะ
คุณสมบัติตรงกับความต้องการและตรงกับข้อมูลการลงพื้นที่และแบบสอบถาม ในเรื่องของส่วนผสม
จะมีการเพิ่มส่วนผสมบางอย่างลงไปเพื่อเพิ่มคุณค่าทางสารอาหารซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ  โดย
จากการศึกษาทางด้านความเช่ือ ประเพณีและ วัฒนธรรมการให้ของคนไทย มีแนวความคิดที่น าเรื่อง
ของ ดอกไม้มงคล มาใช้ออกแบบ ผ่านรูปทรงของพวงมาลัย พวงมาลัยใช้ในการแสดงความรู้สึกใน
ด้านการเคารพนับถือในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นต่อสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ต่อศาสนา ต่อบิดามารดา หรือต่อผู้
หลักผู้ใหญ่ พวงมาลัยจึงเป็นตัวแทนในการแสดงความรัก ความเคารพนับถือ เพื่อให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย จึงน ามาใช้ในการออกแบบเพื่อสื่อสารความรู้สึกผ่านการให้ในรูปแบบต่างๆ  
  ได้มีการตั้งช่ือของขนมใหม่โดยจะตั้งช่ือให้สอดคล้องกับขนมที่มีความเป็นสิริมงคล 
เพื่อแสดงเอกลักษณ์ของขนมไทยที่จะมีช่ือที่เป็นมงคล จึงได้ตั้งช่ือขนมนี้ว่า ขนมมาลัยกานต์ ซึ่งมี
ความหมายว่า มาลัยดอกไม้แด่ผู้เป็นที่รัก  
  ลวดลายของขนมมมาลัยกานต์์นี้ได้ออกแบบและตัดทอนมาจากดอกไม้มงคลต่างๆที่
น ามาใช้ โดยที่์มีลวดลายที่แตกต่างกัน จ านวน 4 ลวดลาย 4 ความหมาย โดยลายที่ถูกออกแบบนั้นมา
จากดอกไม้มงคลที่มีความหมายเป็นมงคลและสอดคล้องกับทานทั้ง 4 โดยได้เลือก ดอกราชพฤกษ์
หรือดอกคูน ดอกมะลิ ดอกบัว และ ดอกกรรณิการ์ โดยดอกไม้มงคลทั้ง 4 นี้มีความหมายที่แตกต่าง
กันและมีลักษณะเฉพาะที่สวยงาม  
  มีส่วนผสมของผลไม้อบแห้งที่มีความหมายที่สอดคล้องกับความหมายของดอกไม้
มงคลเพื่อสร้างความแตกต่างให้ขนมมาลัยกานต์แต่ละประเภทมีความชัดเจนที่มากข้ึน 
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ภาพที่ 92 ขนมมาลัยกานต์ทั้ง 4 แบบ 

 
 4.  การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
  ผู้วิจัยได้มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ออกแบบเป็นกล่องจั่วปังซึ่งท ามาจากกระดาษ และ
กระดาษด้านในที่สัมผัสขนมโดยตรงนั้นใช้กระดาษฟู๊ดเกรดซึ่งเป็นกระดาษที่ปลอดภัยต่ออาหาร จึงได้
ออกแบบให้กล่องมีลักษณะที่คล้ายกล่องของขวัญให้เหมาะสมแก่การน าไปมอบให้แก่ผู้อื่น  
  โดยน าดอกไม้มงคลทั้ง 4 แบบมาวาดด้วยเทคนิคคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างเป็นลวดลาย
บนกล่อง และวาดรูปของขนมมาลัยกานต์อยู่บนหน้ากล่อง เพื่อแสดงตัวอย่างขนมมาลัยกานต์ที่อยู่
ด้านใน เนื่องจากขนมมีส่วนผสมของน้ ามัน จึงไม่สามารถที่จะออกแบบด้านหน้ากล่องเพื่อแสดงให้
เห็นขนมจริงได้ จึงได้ใช้วิธีที่เป็นภาพบนหน้ากล่องแทน 
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ภาพที่ 93 กล่องบรรจุภัณฑ์ขนมมาลัยกานต์ดอกคูนและดอกมะลิ 
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ภาพที่ 94 กล่องบรรจุภัณฑ์ขนมมาลัยกานต์ดอกบัวและดอกกรรณิการ ์
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ภาพที่ 95 ภาพภายในบรรจุภัณฑ ์
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ภาพที่ 96 ภาพแผ่นพับที่อยู่ด้านในของบรรจุภัณฑ์ขนาดเลก็ 
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ภาพที่ 97 ภาพแผ่นบอกข้อมูลด้านในของบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ ่
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 จากนั้นผู้ วิจัยจึงได้น าผลงานการออกแบบ ไปท าการประเมินผลการออกแบบโดย
ผู้เช่ียวชาญด้านอาหาร จ านวน 1 ท่าน ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด ด้านบรรจุ
ภัณฑ์ จ านวน 1 ท่าน ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ด้านอัตลักษณ์ของแบรนด์ 
จ านวน 1 ท่าน ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด  
 ซึ่งจาก การออกแบบขนมไทยและอัตลกัษณ์ของแบรนด์เพือ่แสดงถึงวัฒนธรรมการให้ของ
ไทย ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ต้องการศึกษาความเช่ือ ประเพณีและ วัฒนธรรมการให้ของไทย 
โดยออกแบบขนมเพื่อเป็นตัวแทนการให้ในวันส าคัญตามประเพณีไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
วัฒนธรรมการให้ของไทย โดยจากการศึกษาสามารถยืนยันสมมติฐานที่ว่า การออกแบบขนมไทย
และอัตลักษณ์ของแบรนด์ที่สร้างมาจากมรดกทางความเช่ือในเรื่องของวัฒนธรรมการให้นั้น สามารถ
เป็นสื่อกลางเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการแบ่งปันให้แก่กัน  
 ขนมมาลัยกานต์สามารถไปมอบให้เป็นของขวัญแด่คนพิเศษ เนื่องในวันส าคัญหรือโอกาส
พิเศษต่างๆได้ ขนมมาลัยกานต์มีความหมายของขนมที่ดี จึงจะเรียกว่าเป็น ขนมดอกไม้มงคล และยัง
เป็นตัวเลือกที่ดีในการน ามาเป็นตัวแทนในการบอกความรู้สึกต่างๆ โดยที่ของขวัญขนมมาลัยกานต์ 
จากแบรนด์ทานขวัญนี้ ได้สะท้อนถึงเอกลักษณ์ทางมรดกวัฒนธรรมการให้ของไทยที่ดีงามมาช้านาน
ได้เป็นอย่างดี และยังถือเป็นการสืบสานและส่งเสริมในเรื่องของขนมไทยและขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรมไทยอันดีงาม โดยในการศึกษาครั้งนี้ยังท าให้ค้นพบถึงวัฒนธรรมธรรมการให้ของคนไทยใน
อีกหลายหลากรูปแบบนอกจากการให้ผ่านขนม ไม่ว่าจะเป็นของใช้หรือวัตถุมงคลต่างๆ และด้วย
กระบวนการศึกษาข้อมูลที่ได้มาซึ่งผลงานการออกแบบดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยหวังว่าจะเ กิด
ประโยชน์และเป็นแนวทางในการออกแบบหรือค้นคว้าต่อนักออกแบบ นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจต่อๆไป 
 วัฒนธรรมการให้ไทยเป็นสิ่งที่ดีงามที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของคนไทยในชาติได้เป็น
อย่างด ีว่าคนไทยในชาติมีความรักความสามัคคีแก่กัน ไม่ว่าจะเป็นการให้ในรูปแบบใด การให้ควรเปน็
สิ่งของที่ดีหรือเป็นการให้การช่วยเหลือที่จะก่อเกิดประโยชน์กับผู้รับ การให้นั้นสามารถสร้างความสุข
ทั้งทางกายและจิตใจ ผลของการให้จะสร้างผู้ให้ต่อไปอีกนับไม่ถ้วน จากประสบการณ์ตรงของผู้วิจัยที่
ได้รับความสุขจากการให้ทั้งในฐานะผู้ให้และผู้รับนั้นสามารถยืนยันได้ว่า วัฒนธรรมการให้ของคนไทย
นั้น เป็นวัฒนธรรมที่ดีงามและสร้างความสุขให้กับคนไทยได้อย่างมากมายและถูกส่งต่อกันไปจากรุ่นสู่
รุ่น 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลนั้นควรตั้งประเด็นสิ่งที่ต้องการในการเก็บข้อมูลให้ชัดเจน 
และควรหาข้อมูลเบื้องต้นของสถานที่หรอืบุคคลก่อนการลงพื้นที่ เพื่อเลี่ยงปัญหาต่างๆซึง่อาจจะท าให้
ข้อมูลที่ได้รับมีความไม่ชัดเจนได้ 
 2. ในส่วนของการออกแบบ ควรให้เวลาในส่วนของแนวความคิดในการออกแบบให้มาก 
และทุกครั้งที่มีการออกแบบเสร็จควรน าไปขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้มีจุดบกพร่อง
น้อยที่สุด 
 3. ในการท าขนมหรือการท าลองสูตรต่างๆ ควรบันทึกข้อมูลไว้เสมอเพื่อที่จะน าวิเคราะห์
แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้ หรือ กระทั่งข้อมูลส าคัญที่ค้นพบระหว่างการทดลองซึ่งถือเป็นประโยชน์มาก 
 4. ในการท าขนมเมื่อได้แบบและลวดลายที่ลงตัวแล้วควรท าเป็นแม่พิมพ์ในส่วนของขนม
ที่สามารถกดพิมพ์ได้เพื่อสร้างความชัดเจนและสัดส่วนที่แน่นอนของขนม 
 5. ขนมไทยที่น ามาใช้ในการออกแบบในครั้งนี้เป็นขนมกลีบล าดวน โดยนอกเหนือจาก
ขนมกลีบล าดวน ขนมประเภทอื่นๆก็สามารถน ามาออกแบบใหม่ได้ด้วยวิธีการที่แตกต่างกันไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
 6. บรรจุภัณฑ์ขนมฝากของไทยในปัจจุบันต้องมีภาพชนมที่ชัดเจนเพื่อสร้างความ
น่าเช่ือถือและชักจูงในการบริโภค 
 7. ในการคิดช่ือแบรนด์ควรระวังการเลือกใช้ค าที่อาจจะให้ความรู้สึกไม่ดีหรือส่งผลเสียใน
แง่ลบเพราะจะท าให้เจนตาของแบรนด์เปลี่ยนไป 
 8. ตราสัญลักษณ์ควรมีความชัดเจนในเรื่องของรูปทรงและสีเพราะเป็นส่วนที่จะสร้างการ
จดจ าเป็นอันดับแรกๆของสินค้า 
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แบบสอบถามความเห็นในงานวิจัยหัวข้อ : การออกแบบขนมไทยและอัตลักษณข์องแบรนด์เพ่ือ
แสดงถึงวัฒนธรรมการให้ของไทย 

 
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านขนมของฝากของไทย ด้านบรรจุ

ภัณฑ์ และด้านอัตลักษณ์ของแบรนด์ เพื่อน าผลที่ได้มาวิเคราะห์และออกแบบในงานวิจัย " การ
ออกแบบขนมไทยและอัตลักษณ์ของแบรนด์เพื่อแสดงถึงวัฒนธรรมการให้ของไทย" ซึ่งเป็นหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ของ นายขจรศักดิ์ จ้อยศรีเกตุ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร คณะ มัณฑนศิลป์ สาขา 
ศิลปะและการออกแบบ 

 
ค าช้ีแจง โปรดเลือกช่องที่ตรงกบัความเห็นของท่าน 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกบัสถานภาพของผูป้ระเมิน 
 เพศ  ชาย  หญิง 
 ศาสนา  พุทธ  อิสลาม  คริสต ์  อื่นๆ 
 อายุ  20-25ป ี 26-35ป ี 36-45ป ี 46-60ปี 
 อาชีพ  นักศึกษา ข้าราชการ พนักงาน ธุรกิจส่วนตัว 
 
ตอนที่ 2 แสดงความเห็นข้อมลูเกี่ยวกับด้านขนมของฝากของไทย ด้านบรรจุภัณฑ์ และด้านอัตลักษณ์ 

ของแบรนด์  
1.ขนมของฝากในปัจจุบันส่วนใหญเ่ป็นขนมประเภทใด 

ขนมเบเกอรี ่  ขนมไทย  ผสมผสาน 
 2.ขนมของฝากในส่วนใหญท่ ามาจากอะไร 
  แป้ง   ข้าว   ผลไม้ต่างๆ 
 3.ขนมของฝากในปัจจุบันส่วนใหญเ่ป็นลักษณะใด 
  ขนมแห้ง  ขนมสด   ขนมกึ่งแหง้กึ่งสด 
 4.ขนมของฝากในปัจจุบันส่วนใหญรู่ปลักษณ์เป็นแบบใด 
  ขนาดเท่ากัน  ขนาดไม่เท่ากัน  อื่นๆ 
 5.ขนมของฝากในปจัจบุันส่วนใหญ่มีขนาดแบบใด 
  ขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  ขนาดใหญ่  
 6.ขนมของฝากในปัจจุบันส่วนใหญม่ีรปูทรงแบบใด 
  เรขาคณิต  อิสระ   อื่นๆ 
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 7.สิ่งทีส่ร้างความน่าสนใจให้กบัขนมของฝากคือ 
  ความสวยงาม  รสชาติที่อร่อย  ความแปลกใหม ่
 8.วัสดุบรรจุภัณฑ์ขนมของฝากที่เหมาะสม  
  กระดาษ   พลาสตกิ  อลูมเีนียมหรืออื่นๆ 
 9.การใช้งานบรรจุภัณฑ์ขนมของฝาก 
  สะดวกสบาย  ใช้ล าบาก  ปานกลาง 
 10.บรรจุภัณฑ์ขนมของฝากมจี านวนกี่ช้ันใน1สินค้า 
  1ช้ัน   2ช้ัน   3ช้ัน 
 11.การเกบ็รกัษาของบรรจุภัณฑ์เมื่อเปิดออกแล้ว 
  เก็บได้มิดชิด  เก็บไม่ได้  ช่ัวคราว 
 12.ลักษณะการแสดงขนมในปัจจุบัน 
  เห็นขนมด้านใน        เห็นเป็นภาพขนม     เห็นทั้งภาพและขนม      ไม่เห็น 
 13.ลักษณะของแบรนด์ในปัจจุบัน 
  น่าเช่ือถือ  น่ารักสดใส  ไม่น่าเช่ือถือและน่ารัก 
 14.ตราสินค้าในปจัจบุัน 
  เรียบง่าย  ทันสมัย   ผสมผสาน 
 15.การซื้อขนมไปให้แกผู่้อื่น 
  บ่อยครั้ง   บางครัง้   ไม่เคย 
 16.การซื้อขนมของฝากไปให้แกผู่้อื่นในโอกาสต่างๆ 
  เทศกาลส าคัญ  โอกาสส าคัญ  อื่นๆ 
 17.การซื้อขนมไปฝากแก่บุคคลต่างๆ 
  คนรัก   ญาติผู้ใหญ ่  เพื่อน 
 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ................................... 

ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง 
ที่กรุณาสละเวลามาให้ข้อมลูอันเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยในครั้งนี้ 

 
ขจรศักดิ์ จ้อยศรีเกต ุ

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบประเมินผลงานการออกแบบโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
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แบบประเมนิผลงานการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญดา้นอาหารในงานวิจัยหัวข้อ : การออกแบบ
ขนมไทยและอัตลักษณข์องแบรนด์เพ่ือแสดงถึงวัฒนธรรมการให้ของไทย 

 
แบบประเมินนี้จัดข้ึนโดย นายขจรศักดิ์ จ้อยศรีเกตุ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร คณะ 

มัณฑนศิลป์ สาขา ศิลปะและการออกแบบ 
 

ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมายลงในช่องโดยแบบประเมินก าหนดคะแนน 5 ระดับดังนี้ 
 
ระดับความส าคัญมากที่สุด 5 
ระดับความส าคัญมาก  4 
ระดับความส าคัญปานกลาง 3 
ระดับความส าคัญน้อย  2 
ระดับความส าคัญน้อยทีสุ่ด 1 
 
ตอนที่ 1 แบบประเมินความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญด้านอาหาร 

 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 

การออกแบบขนม 
ระดับความเห็น 

5 4 3 2 1 
1.ความเหมาะสมของช่ือขนม      
2.ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ      
3.รูปทรงมีความชัดเจนและเหมาะสม      
4.ลวดลายมีความเหมาะสม      
5.ความเป็นไปได้ในการใช้งาน      
6.สอดคล้องกบัวัฒนธรรมประเพณีไทย      
7.ช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมการให้แก่กัน      
8.ส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบัขนมไทย      
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แบบประเมนิผลงานการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญดา้นอัตลักษณข์องแบรนด์ในงานวิจัยหัวข้อ : 
การออกแบบขนมไทยและอัตลักษณ์ของแบรนด์เพ่ือแสดงถึงวัฒนธรรมการให้ของไทย 

 
แบบประเมินนี้จัดข้ึนโดย นายขจรศักดิ์ จ้อยศรีเกตุ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร คณะ 

มัณฑนศิลป์ สาขา ศิลปะและการออกแบบ 
 

ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมายลงในช่องโดยแบบประเมินก าหนดคะแนน 5 ระดับดังนี้ 
 
ระดับความส าคัญมากที่สุด 5 
ระดับความส าคัญมาก  4 
ระดับความส าคัญปานกลาง 3 
ระดับความส าคัญน้อย  2 
ระดับความส าคัญน้อยทีสุ่ด 1 
 
ตอนที่ 1 แบบประเมินความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญด้านอัตลกัษณ์ของแบรนด์ 

 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 

การออกแบบอัตลักษณ์ของแบรนด์ 
ระดับความเห็น 

5 4 3 2 1 
1.ตราสัญลักษณ์มกีารสื่อสารที่ชัดเจน      
2.ช่ือแบรนด์มีความหมายที่ด ี      
3.สามารถจดจ าได้เป็นอย่างด ี      
4.ความสวยงามของรูปแบบตราสัญลักษณ์      
5.ตราสัญลักษณ์มเีอกลักษณ์เฉพาะตัว      
6.สีที่น ามาใช้มีความเป็นสริิมงคล      
7.ตราสัญลักษณ์มีความร่วมสมัย      
8.ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ      
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แบบประเมนิผลงานการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญดา้นบรรจุภัณฑ์ในงานวิจัยหัวข้อ : การออกแบบ
ขนมไทยและอัตลักษณข์องแบรนด์เพ่ือแสดงถึงวัฒนธรรมการให้ของไทย 

 
แบบประเมินนี้จัดข้ึนโดย นายขจรศักดิ์ จ้อยศรีเกตุ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร คณะ 

มัณฑนศิลป์ สาขา ศิลปะและการออกแบบ 
 

ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมายลงในช่องโดยแบบประเมินก าหนดคะแนน 5 ระดับดังนี้ 
 
ความส าคัญมากทีสุ่ด  5 
ระดับความส าคัญมาก  4 
ระดับความส าคัญปานกลาง 3 
ระดับความส าคัญน้อย  2 
ระดับความส าคัญน้อยทีสุ่ด 1 
 
ตอนที่ 1 แบบประเมินความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญด้านบรรจุภัณฑ์ 

 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 

การออกแบบบรรจุภัณฑ ์
ระดับความเห็น 

5 4 3 2 1 
1.ความสวยงามของภาพประกอบ      
2.ความน่าสนใจของบรรจุภัณฑ ์      
3.ความเหมาะสมของขนาดกล่อง      
4.เอกลักษณ์และการจดจ า      
5.ความเหมาะสมการน าไปใช้งาน      
6.องค์ประกอบมีความชัดเจน      
7.ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ      
8.เหมาะสมแก่การน าไปมอบใหผู้้อื่น      
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ช่ือ - สกุล   นายขจรศักดิ์ จ้อยศรีเกต ุ
ที่อยู ่    696 หมู่6 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 
เบอร์โทรศัพท ์   082-585-9538 
E-mail    ihonzbakeryhouse@gmail.com 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2557  ส าเร็จการศึกษาศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป ์
    คณะออกแบบ มหาวิทยาลัยเพาะช่าง 
 พ.ศ. 2559  ส าเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ 
    คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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