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58155306 : การออกแบบผลิตภณัฑ์ แผน ข ระดบัปริญญามหาบณัฑิต 
ค าส าคญั : นครราชสีมา, หตัถกรรมพืน้ถ่ิน, ผลิตภณัฑ์ท่ีระลกึ, การทอ่งเท่ียวเชิงสขุภาพและความ
งาม, สบู ่

นางสาว ลลิตา สุนทรพุทธศาสน์: โครงการศึกษารูปแบบศิลปหัตถกรรมพืน้ถ่ินจงัหวัด
นครราชสีมาเพ่ือการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีระลึกส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสขุภาพและ
ความงาม อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รองศาสตราจารย์ ดร. รัฐไท พรเจริญ 

  
การศึกษาวิจัยนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาข้อมูลศิลปหัตถกรรมพืน้ถ่ินจังหวัด

นครราชสีมาเพ่ือหาแนวทางสร้างอัตลักษณ์ทางภูมิปัญญาในผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกเชิงสุขภาพ
และความงาม  2) เพ่ือทดลองหาสว่นผสมในผลิตภณัฑ์ท่ีสง่เสริมด้านสขุภาพและความงามรวมทัง้
ท าการทดสอบประสิทธิภาพกบัผู้บริโภคกลุ่มเปา้หมาย 3) เพ่ือน ามาท าการออกแบบพฒันาสร้าง
เป็นต้นแบบผลิตภณัฑ์ ผู้วิจยัได้ท าการเก็บข้อมลูภาคสนามด้านรูปแบบและวสัดหุตัถกรรมพืน้ถ่ิน
จงัหวดันครราชสีมาเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการน ามาออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีระลึก 
โดยการศึกษาจากต าราและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง และลงพืน้ท่ีส ารวจข้อมลูจากผู้ประกอบการท่ีเป็น
ชาวบ้านในชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านโนนตมู อ าเภอปักธงชยั และชุมชนด่านเกวียน อ าเภอโชคชยั
พร้อมทัง้มีการศึกษาแนวทางการสร้างประสบการณ์เชิงอารมณ์เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการ
ออกแบบจากเอกสารและต ารา และได้จดัท าเคร่ืองมือการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป
และประเมินความพงึพอใจ โดยใช้วิธีการทางสถิต ิคือคา่เฉล่ียและคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาจากกลุ่มเป้าหมายจ านวน 40 คน เป็นหญิง 65% ชาย 27.5% และไม่
ระบุเพศ 7.5% ส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 25-45 ปี มีรายได้เฉล่ียอยู่ท่ี 10,000-20,000 บาท มีอาชีพ
ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจเป็นหลกั พบวา่กลุม่เปา้หมายมีความเห็นวา่ผลิตภณัฑ์ของท่ีระลกึคือสิ่ง
ท่ีแทนใจให้ระลึกถึงสถานท่ีหรือบคุคล รองลงมาคือเล็งเห็นความส าคัญของประโยชน์ใช้สอยร่วม
ด้วย ในด้านราคาของผลิตภัณฑ์ท่ีระลึกท่ีกลุ่มเป้าหมายคิดว่าเหมาะสมอยู่ท่ีราคา  100-200 บาท 
มีเพียงส่วนน้อยท่ีคิดว่าแล้วแตปั่จจยัอ่ืนๆ อีกทัง้กลุ่มเปา้หมายส่วนใหญ่รู้จกัสถานบริการสปาเป็น
อยา่งดี แตไ่มใ่ช่ทกุคนท่ีเคยใช้บริการจริง กลุ่มเปา้หมายสว่นใหญ่มีความต้องการผลิตภณัฑ์สปาท่ี
สามารถใช้งานได้เองท่ีบ้าน อีกทัง้มองวา่ผลิตภณัฑ์ของท่ีระลกึควรผลิตจากวสัดหุรือสว่นผสมท่ีหา
ได้ในท้องถ่ิน 

เม่ือผู้ วิจัยได้ผลสรุปของข้อมูลแล้ว  จึงน ามาท าการออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์  3 
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แนวทาง และได้สร้างเคร่ืองมือการวิจยัเป็นแบบประเมินผลแนวทางการออกแบบจากผู้ เช่ียวชาญ
จ านวน 5 ท่าน ได้แก่ ผู้ เช่ียวชาญทางด้านการออกแบบ 1 ท่าน ผู้ เช่ียวชาญทางด้านการตลาด 1 
ทา่น ผู้ เช่ียวชาญทางด้านการแพทย์แผนไทยประยกุต์ 1 ทา่น ผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภณัฑ์สปา 1 
ท่าน และนกัท่องเท่ียวต่างจงัหวดั 1 ท่าน ผลในภาพรวมด้านประโยชน์ใช้สอยของผลิตภณัฑ์แบบ
ท่ี 3 คา่เฉล่ีย = 4.9 คา่ S.D = 0.13 ซึ่งอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ ผลในภาพรวมด้านความสะดวกสบาย
ในการใช้ของแบบท่ี 1 มีค่าเฉล่ีย = 4.4 ค่า S.D = 0.7 ซึ่งอยู่ในระดบัมาก และผลในภาพรวมของ
ความสวยงามของแบบท่ี 1 มีค่าเฉล่ีย = 4.2 ค่า S.D = 0.8 ซึ่งอยู่ในระดบัมาก โดยผู้ เช่ียวชาญ
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการให้ความส าคญัของประโยชน์ใช้สอยควรมีควบคูไ่ปกบัรูปลกัษณ์ท่ี
ใช้งานง่ายและเหมาะสม อีกทัง้ความส าคญัของสีสนัและกลิ่นของผลิตภัณฑ์ก็ควรมีความน่าใช้
งาน  
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บทคดั ย่อภาษาองักฤษ  

58155306 : Major (Product Design) 
Keyword : Nakhonratchasima, spa and wellness, souvenir, local craft and art, soap 

MISS LALITA SOONTORNPUTTHASART : THE STUDIES LOCAL ARTS AND 
CRAFTS OF NAKHON RATCHASIMA TO DESIGN AND DEVELOP PRODUCTS FOR 
SOUVENIRS OF SPA AND WELLNESS TOURISM    THESIS ADVISOR : ASSOCIATE 
PROFESSOR RATTHAI PORNCHAROEN, PH.D. 

The purposes of this research are 1) to study the local handicraft of 
Nakonrachasima to find guidelines on creating the intellectual identity of health and 
beauty souvenir. 2) to test and find the ingredients in health and beauty products and to 
test the efficiency with the target consumers. 3) to design and develop a model product. 
The researcher has collected data about forms and local handicraft materials of 
Nakonrachasima to study the posibility in souvenir designing and development by 
studying from the related textbooks and documents, visiting the area to survey from 
local traders in the communities (None-Toom in Paktongchai district and Dankwean in 
Chokchai district), studying guidelines on creating emotional experience and making the 
research instrument which is general and satisfaction assessing questionaire by using 
standard deviation statistic. 

The result from 40 subjects which are 65% of female, 27.5% of male and 
7.5% of indeterminate shows that people between 25-45 years old have the average 
income of approximately 10,000-20,000 bath and mostly are government officers and 
govenment-owned company. It is found that the target’s opinion toward the souvenir is 
that first, it is a reminding present of that person or place. Second, the targets think of 
the usefulness of the souvenir as well. About the price, most targets think that the 
souvenir price should be between 100-200 bath and a few think that the price depends 
on other factors. Most targets know very well about the spa service but not all of them 
has ever used the service. They think that there should be spa product for using at 
home and it should be made from local ingredients. 

After summarizing the data, the researcher comes up with 3 ways of product 
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designing and creates research instrument as designing appraisal from 5 experts which 
are  a designing expert, a marketing expert, an applied Thai traditional medicine expert, 
a spa product entrepreneur and a provincial tourist. The over all result of the product in 
the way of usefulness in the third form shows the everage = 4.9, S.D = 0.13 which is the 
highest level. The over all result in the way of convenience shows the average = 4.4, S.D 
= 0.7 which is on high level and the over all result in the way of beauty of the first form 
shows the average = 4.2, S.D = 0.8 which is quite high. Most experts emphasize on 
both usefulness and appearance also color and fragrance. 
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กิตติกรรมประ กาศ  

กติตกิรรมประกาศ 
  

การวิจัยนีส้ าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ผู้ วิจัยขอขอบพระคุณบิดา มารดา ท่ีเป็นแรงบันดาลใจ
ส าคัญ ท่ีสุดเสมอมาและเป็นพลังส าคัญในการใช้ชีวิตตลอดเวลา ขอขอบพระคุณ ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.รัฐไท พรเจริญ ท่ีได้ให้ค าแนะน าเป็นอย่างดีในการศึกษา
ค้นคว้าครัง้นี ้ขอบคณุมิตรภาพท่ีดีจากในหลายๆ ทาง อาทิ มิตรภาพจากเพ่ือน พ่ี น้อง ในระดบัชัน้
ปริญญามหาบณัฑิต ภาควิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอบคุณนายศุภกร 
สวุรรณทตัและนางธีรนาถ ปิยพสนุทรา (พ่ีป๋อและพี่เจิน) ส าหรับค าปรึกษาและการชีแ้นะท่ีดีเสมอมา 
ขอบคุณนางสาวอิทธิยา โกตระกูล ท่ีได้ให้ความช่วยเหลือและค าแนะน าตลอดระยะเวลาท่ี
ท าการศกึษา ขอบคณุนายลทัธพล คุ้มมณฑล ท่ีได้ให้ความช่วยเหลือในเร่ืองตา่งๆ ตัง้แตท่ี่ได้เข้ามา
ใช้ชีวิตท่ีกรุงเทพมหานคร ขอบคณุนางสาวไปรยา สขุสวสัดิ ์ท่ีได้มอบโอกาสการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
การออกแบบผลิตภณัฑ์ในโครงการพฒันาต้นแบบผลิตภณัฑ์พร้อมบรรจภุัณฑ์ท่ีส่ือเร่ืองราว (Story) 
ของช้างดึกด าบรรพ์จนถึงช้างสุรินทร์ปัจจุบัน ท่ีได้ท าให้ผู้ วิจัยได้เกิดเป็นแนวความคิดในการ
สร้างสรรค์งานวิจยัครัง้นี ้สดุท้ายนีข้อบคณุตวัผู้วิจยัเองท่ีได้พาตนเองมาถึงจดุท่ีตัง้ใจเอาไว้ได้ส าเร็จ
อีกขัน้หนึง่แล้ว 

  
  

ลลิตา  สนุทรพทุธศาสน์ 
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บทที่ 1 

บทน า 
 

ที่มาของความส าคัญและปัญหา 

 ด้วยกระแสความใสใ่จด้านสขุภาพของประเทศไทยท่ีเติบโตอย่างตอ่เน่ือง จากข้อมลูของ
กรมส่งเสริมวฒันธรรมและกระทรวงวฒันธรรมในปี พ.ศ. 2555 พบว่าการบริการด้านสขุภาพของ
ประเทศไทยประสบความส าเร็จอย่างสูงด้วยจ านวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีใช้บริการทาง
สขุภาพด้านนวดแผนไทยและการแพทย์แผนปัจจบุนั ทางหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยจงึเร่ง
ขยายตลาดดังกล่าวเพ่ือรองรับ AEC (Asean Economics Community) โดยมีการสนับสนุน
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและความงาม (Spa and Wellness) อนัเป็นหนึ่งในรูปแบบการ
ท่องเท่ียวหมวดความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) โดยเน้นการท่องเท่ียวท่ี ให้ผู้
ทอ่งเท่ียวใกล้ชิดธรรมชาต ิมีลกัษณะการเดนิทางทอ่งเท่ียว เย่ียมชม และแบง่จดัสรรเวลาสว่นหนึ่ง
เพ่ือท ากิจกรรมส่งเสริมสขุภาพท่ีมีมาตรฐาน เช่นการนวด อบ ประคบสมนุไพร บริการสุคนธบ าบดั 
(Aroma Therapy) วารีบ าบัด (Water Therapy) ซึ่งปัจจุบันการท่องเท่ียวลักษณะนีมี้แนวโน้ม
ขยายตวัมากขึน้ โดยเฉพาะธุรกิจสปา (Spa) ท่ีเป็นหนึ่งรูปแบบธุรกิจท่ีอยู่ในหมวดดงักล่าว โดย
ปัจจบุนัธุรกิจสปามีการเติบโตก้าวกระโดดเกินการรับมือของภาครัฐท่ีรับผิดชอบ เกิดเป็นความไร้
ทิศทางและขาดเอกลกัษณ์เฉพาะของแตล่ะแห่ง ทางองค์การสปาไทยจงึก าหนดองค์ความรู้มรดก
ภูมิปัญญาสปาไทยของสถานประกอบการสปาไทยต้นแบบท่ีสะท้อนอตัลกัษณ์ของท้องถ่ินโดยมี
เนือ้หาสนบัสนนุให้ประยกุต์ต้นทนุทางวฒันธรรมเพ่ือสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของแตล่ะภูมิภาค 
โดยมุง่เน้นไปท่ีการอาศยัต้นทนุทางวฒันธรรมเป็นหลกั 

 จังหวัดนครราชสีมา หรืออีกช่ือหนึ่งว่าโคราช เป็นจังหวัดหนึ่งท่ีภาครัฐส่วนท้องถ่ินมี
มาตรการผลักดนัธุรกิจการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและความงาม (Spa and Wellness) และมีการ
ก าหนดวิสยัทศัน์เพ่ือพฒันาขีดความสามารถด้านการแข่งขนัการท่องเท่ียวระดบัประเทศด้วยการ
วางประเด็นทางยทุธศาสตร์ การพฒันาสินค้าท่ีสนบัสนุนการท่องเท่ียว และพฒันาสินค้าท่ีระลึก
เพ่ือการท่องเท่ียว (ส านกังานจงัหวดันครราชสีมา) จงัหวดันครราชสีมามีพืน้ท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศ
ไทย มีประชากรมากเป็นอนัดบัสองรองจากกรุงเทพมหานคร เป็นแหล่งลงทุนด้านอุตสาหกรรม 
ตลาดแรงงาน การคมนาคมขนส่ง มายาวนาน มีสถานท่ีท่องเท่ียวขึน้ ช่ือเป็นอันดับต้นๆ ของ
ประเทศ และจากข้อมูลสถิติด้านการท่องเท่ียวของกรมการท่องเท่ียวปี 2557 พบว่านักท่องเท่ียว
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มาจังหวดันครราชสีมาทัง้สิน้ 7,063,059 คน เป็นชาวไทย 6,930,725 คน ชาวต่างชาติ 132,334 
คน ซึ่งมีจ านวนเพิ่มขึน้ทกุปีในอตัราเฉล่ียร้อยละ 6.79 ตอ่ปี จึงอาจกล่าวได้ว่าธุรกิจการท่องเท่ียว
ของจงัหวดันครราชสีมาก าลงัอยู่ในสถานะท่ีเติบโต ผู้วิจยัจึงเล็งเห็นความส าคญัของแผนนโยบาย
พัฒนาการท่องเท่ียวของจังหวัดท่ีสอดคล้องกับนโยบายกระตุ้นการท่องเท่ียวของประเทศ และ
ตระหนกัถึงความเช่ือมโยงของธุรกิจการท่องเท่ียวกบัธุรกิจของท่ีระลกึเพ่ือส่งเสริมการทอ่งเท่ียว จึง
เกิดเป็นความสนใจในการศกึษาข้อมลูทางด้านรูปแบบและวสัดท่ีุน ามาใช้ในการผลิตหตัถกรรมพืน้
ถ่ินของจงัหวดันครราชสีมาเพ่ือน ามาพัฒนาเป็นสินค้าท่ีระลึก อันได้แก่ เคร่ืองปัน้ดินเผาชุมชน
ดา่นเกวียน และผ้าไหมพืน้บ้านของอ าเภอปักธงชยั เน่ืองจากเป็นหตัถกรรมท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะ 
กล่าวคือมีแหล่งต้นก าเนิดของวสัดท่ีุสามารถหาได้เฉพาะในท้องถ่ินนีเ้ท่านัน้ โดยพ้องกบัค ากล่าว
ว่างานหตัถกรรมมีความเช่ือมโยงโดยตรงกับวิถีชีวิตผู้คน และสินค้าท่ีระลึกส่วนใหญ่ก็พฒันามา
จากศิลปหตัถกรรมในระดบัท้องถ่ินโดยวตัถดุบิท่ีหาได้ในท้องถ่ินเป็นส่วนประกอบหลกั (รศ.ดร.เทวี 
โพธิผละ  อ.สรุภีร์ สนิทวงศ ์ณ อยธุยา 2552)  

 ผู้วิจยัได้เล็งเห็นโอกาสทางการตลาดจากทิศทางการพฒันาเมืองดงัท่ีกลา่วมาข้างต้น จึง
ได้ท าการศึกษาแนวทางการสร้างประสบการณ์ เชิงอารมณ์  (Emotional Experience for 
Consumers) เน้นไปท่ีอิทธิพลของเร่ืองกลิ่น (สุคนธบ าบัด) ท่ีเป็นศาสตร์หนึ่งในองค์ประกอบ
ส าคัญของธุรกิจสปามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ เพราะเร่ืองของกลิ่นมีความเช่ือมโยงกับ
อารมณ์และการกระตุ้นการตดัสินใจให้ผู้บริโภคเกิดเป็นแรงจูงใจได้ เน่ืองจากผู้บริโภคในยุคนีใ้ช้
อารมณ์ในการตดัสินใจมากกว่าการใช้หลักเหตุและผลหรือแม้แต่ผลประโยชน์สูงสุดท่ีควรได้รับ 
(ณฏัฐา อุ่ยมานะชยั พงศ์ปณต พสัระ 2558) และความส าคญัของเร่ืองอารมณ์กบัแรงจงูใจนีเ้องท่ี
มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภค จึงพ้องต้องกนักบับทบาทของท่ีระลึกท่ีกล่าวว่าสินค้าท่ีระลึก
เป็นสินค้าท่ีได้รับการออกแบบสร้างสรรค์เพ่ือใช้เป็นสญัลกัษณ์ท่ีก่อให้เกิดแรงจงูใจ กระตุ้นเตือน 
เน้นย า้ความทรงจ าให้บคุคล เหตกุารณ์ หรือเร่ืองราวท่ีเก่ียวข้อง (สลกัจิต ติยะไพรัช 2545) ทัง้นีย้งั
มีค าเสนอแนะว่าปัจจัยหลักท่ีผู้ผลิตสินค้าท่ีระลึกจ าเป็นต้องค านึงถึงเบือ้งต้นคือการสะท้อนอัต
ลักษณ์ท้องถ่ินและน าวัสดุภายในท้องถ่ินมาใช้ให้มากท่ีสุด โดยเน้นท่ีภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่าง
แท้จริง และผลิตสินค้าท่ีระลึกท่ีสอดคล้องกบัแหลง่ทอ่งเท่ียว (สรีุย์ เข็มทอง สรุภีร์ โรจนวงศ์ 2554) 
ทางผู้ วิจยัจึงหวงัว่าในการศึกษาครัง้นีจ้ะเกิดเป็นประโยชน์ต่อวงการธุรกิจสินค้าท่ีระลึกและเป็น
แนวทางในการประยกุต์ใช้วาระท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

 1.  ศกึษาข้อมลูศิลปหตัถกรรมพืน้ถ่ินจงัหวดันครราชสีมาเพ่ือหาแนวทางสร้างอตัลกัษณ์
ทางภมูิปัญญาในผลิตภณัฑ์ของท่ีระลกึเชิงสขุภาพและความงาม   

 2.  เพ่ือทดลองหาส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ท่ีส่งเสริมด้านสุขภาพและความงามรวมทัง้ท า
การทดสอบประสิทธิภาพกบัผู้บริโภคกลุม่เปา้หมาย  

 3.  เพ่ือท าการออกแบบพฒันาสร้างผลิตภณัฑ์ต้นแบบ 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 

 ในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยได้ท าการศึกษารูปแบบและวัสดุหัตถกรรมพืน้ถ่ินและแหล่ง
สถานท่ีท่องเท่ียวจงัหวดันครราชสีมา เพ่ือน ามาท าการออกแบบและพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์ของ
ท่ีระลกึเพ่ือสง่เสริมการทอ่งเท่ียวเชิงสขุภาพและความงาม โดยมีขอบเขตการวิจยัดงันี ้  

1. ศกึษาค้นคว้าข้อมลูศลิปหตัถกรรมพืน้ถ่ินจงัหวดันครราชสีมา ทางข้อมลูทตุยิภมูิ  
(secondary data) ทางภาคเอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองตา่ง ๆ  ดงันี ้

1.1   หตัถกรรมประเภทเคร่ืองปัน้ดนิเผา ได้แก่ ดนิเหนียวดา่นเกวียน 
1.2   หตัถกรรมประเภทผ้าทอ ได้แก่ ผ้าไหม 
1.3   ศกึษารูปแบบการให้บริการธุรกิจสปารวมทัง้การสร้างสว่นผสม เพ่ือเป็นแนวทาง  

                          ออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีระลกึ ได้แก ่การนวดน า้มนัอโรมา การขดั การอาบ 
1.4   ศกึษาค้นคว้าข้อมลูเก่ียวกบัแนวทางการสร้างอารมณ์เชิงประสบการณ์ในเร่ือง 

          ของ รูปทรง สีและกลิ่น โดยการทดลองทดสอบจากผู้บริโภคกลุม่เปา้หมาย 
2. ท าการออกแบบแบบขึน้  3 แนวทางและท าการประเมินผลการออกแบบโดย

ผู้ เช่ียวชาญ 
3. ท าการพฒันาปรับปรุงและสร้างต้นแบบ 
4. ท าการน าเสนองานออกแบบ 

 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

1.  แนวคดิเร่ืองการออกแบบผลิตภณัฑ์ชมุชน อดุมศกัดิ ์สาริบตุร (2555:20)  
 1.1 แสดงคณุคา่ของธรรมชาตท่ีิมีเอกลกัษณ์และศลิปวฒันธรรมในท้องถ่ิน  
 1.2 วสัดแุละกรรมวิธีการผลิตของท้องถ่ินผลิตได้จริง โดยใช้ภมูิปัญญาของชาวบ้าน  
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   เหมาะสมกบัสภาพท้องถ่ิน มีคณุคา่ ต้องใช้ความสามารถเฉพาะ  
 1.3 ด้านความสวยงาม และนา่สนใจ รูปแบบเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะท้องถ่ิน รูปทรง  
    ลวดลาย สีเน้นความเป็นธรรมชาต ิ 

1.4 มีประโยชน์ในการใช้งานง่าย เหมาะสมกบัราคา และส่ือถึงท่ีมาของผลิตภณัฑ์ 
 

2.  แนวคดิเร่ืองหลกัเกณฑ์การประเมินผลการออกแบบ ธีรชยั สขุสด (2544 : 88)  
 2.1  หน้าท่ีประโยชน์ใช้สอย (Function)  
 2.2  ความสะดวกสบายในการใช้ (Ergonomics)  
 2.3  ความสวยงาม (Aesthetes) 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย 
 

1. ได้ทราบข้อมลูเร่ืองการสร้างของท่ีระลกึเชิงสขุภาพและความงามท่ีเหมาะสมกบั
จงัหวดันครราชสีมา 

2. ได้สร้างแนวทางการออกแบบเพ่ือน าไปใช้กบัการออกแบบของท่ีระลกึเชิงสภุาพและ 
ความงาม 

3. ได้ต้นแบบผลิตภณัฑ์เพ่ือเป็นตวัอยา่งในการสร้างงานขึน้ 
  

ศัพท์เฉพาะในการวิจัยนี ้

1. รูปแบบศลิปหตัถกรรมพืน้ถ่ิน หมายถึง รูปร่าง รูปทรง สีสนัในผลิตภณัฑ์ในท้องถ่ิน  
รวมทัง้กระบวนการในขัน้ตอนการเตรียมวสัดขุองการผลิตศลิปหตัถกรรมของชมุชน 

2.  อตัลกัษณ์ทางภมูิปัญญา หมายถึง การเปล่ียนแปลงภาพลกัษณ์ใหม ่ๆ ในการใช้งาน 
 ในตวัผลิตภณัฑ์ แตย่งัคงแฝงไว้ด้วยคณุคา่ท่ีมีอยูใ่นท้องถ่ิน เชน่ วสัดท่ีุน ามาใช้  
 3. ของท่ีระลกึสนบัสนนุการทอ่งเท่ียวเชิงสขุภาพและความงาม หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีซือ้ 
กลบัไปเพ่ือน ามาใช้ต่อร่างกายในการดแูลสุขภาพ ท่ีสร้างความรู้สึกผ่อนคลายและหวนระลึกถึง
จงัหวดันครราชสีมา  
 4. ประสบการณ์เชิงอารมณ์ หมายถึง ความสมัพนัธ์ระหวา่งอารมณ์ความรู้สกึกบัการ 
รับรู้ของผู้บริโภคท่ีมีต่อสินค้า เป็นการเช่ือมอารมณ์ ความรู้สึก และประสบการณ์ท่ีผ่านมาของ
ผู้บริโภคในการรับรู้เร่ือง กลิ่น  ขนาด รูปทรง สี และการใช้งานท่ีเก่ียวกบัการดแูลสขุภาพร่างกาย  
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 5. ผลิตภณัฑ์สปา หมายถึง เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีเก่ียวข้องกบัการท าสปา ในท่ีนีไ้ด้แก่ สบู ่
ล้างผิว อปุกรณ์ขดัผิวและอปุกรณ์การนวดผิว 
 6. สุคนธบ าบดั หมายถึง ศาสตร์การบ าบดัผ่อนคลายอารมณ์และความตึงเครียดด้วย
การใช้กลิ่นจากน า้มนัหอมระเหย ท่ีสกดัได้จากพืชและสตัว์ 

7. การอาบ หมายถึง การช าระล้างความหมกัหมมของร่างกายด้วยการใช้น า้และสบู ่
8. การขดั หมายถึง การก าจดัเซลล์ผิวชัน้นอกท่ีเส่ือมสภาพให้หลดุออกด้วยการขดัถู 
9. การนวด หมายถึง การคลึงและกดบริเวณผิวด้วยวัสดุท่ีค่อนข้างแข็ง เพ่ือการผ่อน

คลายและเม่ือยล้าร่างกาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที่ 2 

เอกสารและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 

 โครงการศกึษารูปแบบศลิปหตัถกรรมพืน้ถ่ินจงัหวดันครราชสีมา เพ่ือการออกแบบและ
พฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีระลึกส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสขุภาพและความงาม ผู้ วิจยัได้น าเสนอแนวคิด 
ทฤษฎี หลกัการ และวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง อนัจะน าเป็นแนวทางในการน าไปสู่การ
ศกึษาวิจยั ดงันี ้

 
 1. แนวคดิเก่ียวกบัรูปแบบ  
 2. แนวคดิเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ท่ีระลกึ 
 3. ภมูิปัญญาท้องถ่ิน : ศลิปวฒันธรรม 

3.1 หตัถกรรมเคร่ืองปัน้ดนิเผาชมุชนดา่นเกวียน 
3.2 หตัถกรรมผ้าไหมชมุชนปักธงชยั 
3.3 สถาปัตยกรรมปราสาทหินพิมาย 

4. การทอ่งเท่ียวเชิงสขุภาพและความงาม 
5. แนวทางการสร้างอารมณ์เชิงประสบการณ์ : สคุนธบ าบดั 
6. สปา  
   6.1 รูปแบบการให้บริการสปา : การอาบ การนวด การขดั 

   6.2  ผลิตภณัฑ์สปา : สบู ่
7. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ 

 ความหมายของค าวา่รูปแบบ ได้มีนกัวิชาการให้ความหมายแตกตา่งกนัออกไป ดงันี ้

1. สิ่งท่ีแสดงโครงสร้างของความเก่ียวข้องระหวา่งชดุของปัจจยัหรือตวัแปรตา่ง ๆ 
หรือองค์ประกอบท่ีส าคญัในเชิงความสมัพนัธ์หรือเหตผุลซึ่งกันและกัน เพ่ือช่วยเข้าใจข้อเท็จจริง
หรือปรากฏการณ์ในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่โดยเฉพาะ (เสรี ชดัแช้ม 2538)รูปแบบ หมายถึง  

2. โครงสร้างท่ีเกิดจากทฤษฎี ประสบการณ์ การคาดการณ์ น าเสนอในรูปของ 
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ข้อความหรือแผนผัง (ณัฐศักดิ์ จันทร์ผล 2552) โดยมีสองลักษณะคือรูปแบบจ าลองสิ่งท่ีเป็น
รูปธรรม และรูปแบบท่ีเป็นแบบจ าลองของสิ่งท่ีเป็นนามธรรม  

3. ลกัษณะท่ีพงึปรารถนาซึง่มีลกัษณะเป็นอดุมคต ิหรือเกิดได้ยากในโลกของความ 
เป็นจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งท่ีอยากได้กบัความสามารถท่ีจะหาสิ่งท่ีต้องการนัน้แตกตา่งกนัมาก 
เชน่ เมืองในอดุมคต ิ(ถวลัย์รัฐ  วรเทพพฒุิพงษ์ 2540) 

4. เคร่ืองมือทางความคดิท่ีบคุคลใช้ในการสืบสอบหาค าตอบ ความรู้ ความเข้าใจใน 
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ โดยสร้างมาจากความคิด ประสบการณ์การอุปมาอปุไมย หรือจากทฤษฎี
หลกัการตา่งๆ แสดงออกในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ (ทิศนา แขมมณี 2550) 

5. การสร้างมโนทศัน์ (Conceptualization) เก่ียวกบัชดุของปรากฏการณ์โดยอาศยั 
หลกัการ (Rationale) ของระบบรูปนยั (Formal system)และมีจดุมุ่งหมายเพ่ือการท าให้เกิดความ
กระจา่งชดัของนิยาม ความสมัพนัธ์ และ ประพจน์ท่ีเก่ียวข้อง (Willer 1967) 

6. พจนานกุรมการศกึษาได้รวบรวมความหมายของรูปแบบเอาไว้ 4 ความหมาย คือ  
1) เป็นแบบอย่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างหรือท าซ า้ 2) เป็นตัวอย่างเพ่ือ
เลียนแบบ เพ่ือให้ผู้ เรียนได้เลียนแบบ 3) เป็นแผนภูมิหรือรูปสามมิติ เป็นตวัแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
หรือหลักการ หรือแนวคิด 4) เป็นชุดของปัจจัยตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน รวมตัว
ประกอบเป็นสัญลกัษณ์ทางระบบสงัคม (Good 2005) โดยพ้องต้องกับสารานุกรมสแตนฟอร์ด
ด้านปรัชญา (Philosophy 2006)ท่ีได้ให้ความหมายว่ารูปแบบเป็นระบบหรือโครงสร้างท่ีถกูสร้าง
ขึน้จากทฤษฎีทัว่ไปเพ่ือพรรณนาและอธิบายปรากฏการณ์นัน้ๆ (Postlethwaite 1994) 

7. โครงสร้างท่ีถกูน าเสนอเพ่ือใช้วินิจฉยัความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบท่ีสร้างมา 
จากเหตุการณ์การหยั่งรู้ด้วยการอุปมาหรือได้มาจากทฤษฎี ดังนัน้รูปแบบจึงไม่ใช่ทฤษฎี  
(Postlethwaite 1994) 

สไตเนอร์ (Steiner 1988) แบ่งรูปแบบออกเป็น 2 ประเภทคือ 1) รูปแบบเชิงปฏิบัติ 
(Prectcal Model or Model-of) เป็นแบบจ าลองทางกายภาพ เช่น แบบจ าลองรถยนต์เคร่ืองบิน 2) 
รูปแบบเชิงทฤษฎี (Theoretical Model or Model-of) เป็นแบบจ าลองท่ีสร้างจากกรอบความคิดท่ี
มีทฤษฎีเป็นพืน้ฐานของตวัทฤษฎีเอง ไม่ใช่รูปแบบหรือแบบจ าลองเป็นตวัช่วยให้เกิดรูปแบบท่ีมี
โครงสร้างตา่งๆ ท่ีสมัพนัธ์กนั  

คีพ (Keeves 1988) ได้กล่าวไว้ว่าคณุลกัษณะของรูปแบบท่ีดี ท่ีใช้ประโยชน์ได้ควรจะ
มีข้อก าหนด (Requirement) 4 ประการ ดงันี ้1) ควรประกอบด้วยความสมัพนัธ์อย่างมีโครงสร้าง 
(Structural Relationship) มากกว่าความสัมพัน ธ์ ท่ี เก่ียวเน่ืองกันแบบรวมๆ (Associative 
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Relationship) 2) ควรใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลท่ีจะเกิดขึน้ ซึ่งสามารถถูกตรวจสอบได้
โดยการสงัเกต เป็นไปได้ท่ีจะทดสอบรูปแบบพืน้ฐานของข้อมลูเชิงประจกัษ์ได้ 3) ควรจะต้องระบุ
หรือชีใ้ห้เห็นถึงกลไกเชิงเหตผุลของเร่ืองท่ีศกึษา ดงันัน้นอกจากจะเป็นเคร่ืองมือในการพยากรณ์ได้ 
ควรใช้อภิปรายปรากฏการณ์ได้ด้วย 4) ควรเป็นเคร่ืองมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่และสร้าง
ความสมัพนัธ์ของตวัแปรในลกัษณะใหมเ่ป็นการขยายในเร่ืองท่ีก าลงัศกึษา 

กล่าวคือรูปแบบ หมายถึงความสัมพันธ์ของ 2 ชุดตวัแปร กระบวนการปฏิบัติ และ
กระบวนการทางวิชาการท่ีมีความเก่ียวข้องซึ่งกันและกัน  โดยมีนักการศึกษาอธิบายถึง
องค์ประกอบของรูปแบบไว้ 4 องค์ประกอบดังนี ้1) สามารถน าไปสู่การท านายผลท่ีตามมา 
สามารถทดสอบหรือสงัเกตได้ 2) มีความสมัพันธ์เชิงสาเหต ุ3) ช่วยจินตนาการสร้างความคิดรวบ
ยอดความสมัพนัธ์ของสิ่งท่ีก าลงัศึกษา 4) มีความสมัพนัธ์เชิงโครงสร้างมากกว่าความสมัพนัธ์เชิง
เช่ือมโยง โดยรูปแบบมีหลายประเภทด้วยกัน โดยรูปแบบแต่ละสาขาก็มีรูปแบบท่ีแตกต่างกันไป 
จากการศกึษาตวัอยา่งของรูปแบบจากเอกสารท่ีเก่ียวข้องพบวา่ไม่ปรากฏมีหลักเกณฑ์ท่ีตายตวัว่า
รูปแบบต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง และอย่างไร โดยส่วนใหญ่จะขึน้อยู่กับลกัษณะเฉพาะของ
ปรากฏการณ์ท่ีผู้สนใจด าเนินการศกึษา  

การวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ก าหนดความหมายของรูปแบบ กลา่วคือเป็นองค์ประกอบและ
ปัจจยัท่ีเช่ือมโยงกบัสิ่งนัน้ๆ ทัง้ในด้านรูปธรรมและนามธรรม โดยในทางนามธรรม ผู้วิจยัได้
ก าหนดรูปแบบวา่คือการปฏิบตังิาน กล่าวคือกระบวนการน าวสัดมุาเป็นส่วนประกอบส าคญัของ
ผลิตภณัฑ์ศลิปหตัถกรรม ส่วนในด้านรูปธรรมอนัได้แก่สิ่งท่ีมองเห็นได้ด้วยตา เพ่ือก าหนดขอบเขต
การวิเคราะห์ข้อมลูดงักลา่ว ผู้วิจยัได้อ้างอิงตามหลกัการทางทศันธาต ุ(Visual Elements)  โดย 
คดัเลือกทัง้สิน้ 3 ประการด้วยกนั ดงันี ้
      1.  สี (Color)  

2. รูปร่างและรูปทรง (Shape and Form)  
3.  ลกัษณะผิว (Texture)    

 โดยสรุปว่าในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัจะท าการวิเคราะห์ข้อมลูของรูปแบบโดยในรูปธรรม

จะอ้างอิงตามหลกัการทางทัศนธาตุ 3 ประการดงักล่าว และในทางนามธรรมคือภูมิปัญญาทาง

กระบวนการผลิต   
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แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภณัฑ์ที่ระลึก  

ของท่ีระลึก (Souvinirs) ตามความหมายของพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 
2539 ได้ให้ความหมายไว้ว่าของท่ีระลึกท่ีมอบให้แก่กนัเพ่ือให้ระลึกนึกถึงกนัเม่ือยามท่ีต้องจากไป 
ของท่ีระลึกนัน้จะเป็นวัตถุ สิ่งของ ท่ี เป็นสัญลักษณ์ใช้แทนบุคคล เร่ืองราว เหตุการณ์ต่างๆ ท่ี
เกิดขึน้ เพ่ือเตือนความทรงจ าให้ระลกึถึงเหตกุารณ์ สถานท่ี หรือบคุคลท่ีได้พบเจอผ่านมา หรือการ
ท่ีได้แวะเวียนไปสมัผสัแล้วอยากเก็บไว้ในความทรงจ าในรูปแบบของสิ่งของ  
 ขอบเขตความหมายของค าว่าของท่ีระลึกตามมุมมองทางมนุษยวิทยา (สมรักษ์ ชัย
สิงห์กานานนท์ 2542) ได้กล่าวว่าหมายถึงสิ่งของท่ีมนุษย์ประดิษฐ์ขึน้อันจะท าให้ระลึกถึงตัว
บุคคล สถานท่ี หรือเร่ืองราวท่ีผ่านกาลเวลาไปแล้ว อีกทัง้สิ่งของนีจ้ะต้องมีสัญลักษณ์หรือ
สัญญาณบางอย่างท่ีบ่งชีถ้ึงท่ีมาบุคลิกภาพ (Personality) ของบุคคลผู้ สร้าง และลักษณะ 
(Character) ของสังคมท่ีครอบง าบุคคลนัน้ๆ อยู่ ซึ่งก็มักมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไป และ
ปรากฏในรูปแบบสิ่งของ เกณฑ์การจ าแนกของท่ีระลึกคือต้องเป็นสิ่งของท่ีมีอายใุนการเก็บรักษา
ระยะหนึ่ง อาจเป็น 3 ปี หรือ 100 ปี เช่นนัน้แล้ว ยาหรืออาหารท่ีเน่าเร็ว สลายเร็ว จึงอาจไม่จดัว่า
เป็นของท่ีระลึก นอกเสียจากว่าต้องดูจุดประสงค์ของการสร้างสรรค์ คือสร้างเพ่ือเป็นเคร่ือง
เตือนใจถึงตัวผู้ ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน หรือผู้ สร้างให้ความส าคัญกับการสร้างเช่นว่าสร้าง
พระพุทธรูปเพ่ือระลึกถึงพระพุทธเจ้า เป็นต้น อีกเกณฑ์หนึ่งก็คือความรู้สึกหรือเจตนาของผู้ รับ ผู้
ซือ้ เม่ือคนได้รับของขวญั ของฝาก ของรางวลั ท่ีมีคณุค่ากับจิตใจท่ีมีคณุค่า ก็มกัจะเก็บไว้เป็นท่ี
ระลกึ  

สินค้าท่ีระลึก คือผลงานด้านศิลปหตัถกรรมท่ีผลิตได้ในแตล่ะท้องถ่ิน ซึ่งนกัท่องเท่ียว
หาซือ้เพ่ือให้กบัตนเอง หรือเป็นของฝากให้ญาตมิิตร (วิวฒัน์ชยั บญุยภกัดิ ์2552) 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยกล่าวถึงสินค้าท่ีระลึกว่าหมายถึงการจัดจ าหน่ายและ
บริการสินค้าของไทย ได้แก่  เสื อ้ผ้า เพชร พลอย ผ้าไหม หัตถกรรม เคร่ืองหนัง ฯลฯ แก่
นกัท่องเท่ียวและคนในท้องถ่ิน (สรีุย์ เข็มทอง สุรภีร์ โรจนวงศ์ 2554) ได้ขยายความเพิ่มเติมว่าใน
ความหมายอยา่งกว้างๆ วา่ธุรกิจสินค้าท่ีระลกึหมายถึงธุรกิจท่ีประกอบด้วยการผลิต และค้าสง่ ค้า
ปลีก เป็นสินค้าไทยพวกหตัถกรรม จ าหนา่ยแก่นกัทอ่งเท่ียวและคนในท้องถ่ินเอง 

สาเหตท่ีุท าให้สินค้าท่ีระลึกมีความแตกตา่งกนั ได้แก่ วสัดท่ีุใช้ผลิต (material) เทคนิค
ในการผลิต (technique) และแนวคิดด้านคา่นิยม หรือประเพณีนิยมในท้องถ่ินท่ีน ามาใช้กบัสินค้า
ท่ีระลึก (tradition fashion) โดยอาจมีการพฒันา เปล่ียนแปลงรูปแบบ วตัถปุระสงค์การผลิต และ
การน าไปใช้ เน่ืองจากความจ าเป็นของการปรับแผนการผลิตให้สอดคล้องไปกบัเศรษฐกิจ ยคุสมยั 
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สงัคม วัฒนธรรมท่ีเกิดขึน้ใหม่ต่อเน่ืองตลอดเวลา (ประเสริฐ ศีลรัตนา 2544)โดยความเห็นของ
นกัวิชาการพบว่าข้อควรค านึงถึงการพฒันารูปแบบสินค้าท่ีระลึกมีดงัตอ่ไปนี ้(รศ.ดร.เทวี โพธิผละ  
อ.สรุภีร์ สนิทวงศ์ ณ อยธุยา 2552) 
 1. รูปแบบต้องแสดงออกถึงเอกลกัษณ์ท้องถ่ินนัน้ๆ 
 2. ใช้วสัดภุายในท้องถ่ินให้ได้มากท่ีสดุ 
 3. เน้นภมูิปัญญาท้องถ่ิน 
 4. เน้นคุณภาพ ในประเด็นต่างๆ อาทิ ประโยชน์ใช้สอย ความแข็งแรงทนทาน การ
บ ารุงรักษา ขนาด น า้หนกัมีความเหมาะสม บรรจุภัณฑ์แข็งแรง และมีการพัฒนารูปแบบใหม่ๆ 
เสมอ  

ซึ่งจากข้อระบดุงักล่าวได้สอดคล้องกบั (สรีุย์ เข็มทอง สรุภีร์ โรจนวงศ์ 2554) และการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยท่ีได้มีการแยกประเด็นต่างๆ ไว้ในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน
พัฒนาการท่องเท่ียวในแผนแม่บทอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งชาติ (2544 - 2553)โดยได้แยก
ประเดน็ทางวตัถปุระสงค์ในการเลือกซือ้ของท่ีระลกึไว้ดงันี ้

 - เพ่ือเป็นเคร่ืองเตือนใจในความประทับใจ ทัง้ด้านผู้คนท่ีเป็นมิตร ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี อาหารการกิน สถานท่ีทอ่งเท่ียว ชีวิตสตัว์ พืชพนัธุ์ และธรรมชาติ 
 - เพ่ือน ากลับไปเป็นของฝาก แสดงตนว่าได้ไปเย่ียมชมสถานท่ีแห่งนัน้มาแล้ว และ
ต้องการชกัจงูให้ผู้ อ่ืนมีโอกาสมาเย่ียมชมบ้าง 
 - เพ่ือใช้ส่ือสารถึงครอบครัว ญาติพ่ีน้อง เพ่ือนสนิท และบุคคลท่ีรู้จักในประเทศตน 
เพ่ือเลา่เร่ืองราวท่ีได้สมัผสัในท่ีทอ่งเท่ียว 
 - เพ่ือการส่ือสารท่ีรวดเร็วผ่านระบบอินเตอร์เน็ท  เช่น สินค้าในลักษณะเช่าซือ้ท่ี
สามารถสง่ผา่นข้อมลูได้อยา่งรวดเร็ว 
 - เพ่ือการอปุโภคและบริโภคในชีวิตประจ าวนั เพราะเห็นวา่ตรงกบัความต้องการของตน 
 - เพ่ือน ากลบัไปเป็นตวัอยา่งสินค้า โดยมีหน้าท่ีใช้สอยสอดคล้องกบัความต้องการของ 

ท่ีอ่ืน และถูกน ากลับไป พัฒนา ปรับปรุง ให้สอดคล้องกับสถานท่ีนัน้ๆ ตลาดนัน้ๆ โดยไม่ต้องมี
เร่ืองของความทรงจ า 

ศลิปหตัถกรรมเป็นต้นแบบของการพฒันาไปสู่สินค้าท่ีระลกึ และผลิตภณัฑ์หนึ่งต าบล 
หนึ่งผลิตภณัฑ์ เป็นการพฒันาวตัถดุิบในท้องถ่ินสู่ความเป็นสากล ด้วยคณุคา่แห่งภูมิปัญญา เป็น
การสร้างผลิตผลอนัทรงคณุคา่จากสิ่งท่ีหาได้ในครัวเรือน หรือวตัถดุิบใกล้ตวั โดยมีปรากฏให้เห็น
ในปัจจุบนั ชุมชนหตัถกรรมจงัหวดันครราชสีมายังท าเป็นอาชีพเสริมท่ีว่างจากการท าไร่นา โดย
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ผลิตในช่วงเทศกาล หรือบางกลุ่มก็ผลิตทัง้ปี ชาวบ้านส่วนใหญ่เรียนรู้การผลิตด้วยตวัเอง อีกทัง้
ได้รับการฝึกอบรมอาชีพจากทางรัฐเพิ่มเติม โดยส่วนใหญ่นัน้ประธานกลุ่มเป็นผู้ ออกแบบและ
ควบคุมคณุภาพการผลิต โดยการน าเอกลกัษณ์ไทย หรือท้องถ่ินมาเป็นส่วนหนึ่งของสินค้า และ
แหลง่เงินทนุสว่นใหญ่มาจากของสว่นตวัมากท่ีสดุ 

จากข้อมลูผลิตภณัฑ์ท่ีระลกึของนิตยสาร idesign magazine ฉบบัท่ี 148 (2015)  ได้
มีการจดัอนัดบั   10   ผลิตภณัฑ์ท่ีระลกึท่ีเป็นท่ีนิยมโดยเรียงล าดบัตามความนิยมดงันี ้  1) 
Magnet แมเ่หล็ก   2) Hat and scarf หมวกและผ้าพนัคอ   3) Bags กระเป๋า   4) Jewelry 
เคร่ืองประดบั   5) Artifacts and Household Items ของตกแตง่บ้านและท่ีพกัอาศยั   6) Local 
dry food อาหารแห้งท้องถ่ิน  7) Poster, Postcard, Photo, Picture frame, Pencil and Pen 
โปสเตอร์ โปสการ์ด รูปถ่าย กรอบรูป ปากกาและดินสอ   8) Local Handicraft งานท ามือท้องถ่ิน 
9) T-shirt เสือ้ยืด   10) Mugs and Short glasses แก้วอเมริกนัทรงสงูและแก้วช็อต 

สุดท้ายนีผู้้ วิจยัคิดว่า หากของท่ีระลึกหรือของฝากคือสิ่งท่ีสามารถระบุท่ีมาได้ว่าเป็น
ของเฉพาะถ่ิน ย่อมสร้างคณุค่าเม่ือซือ้ติดมือกลับบ้าน ในแง่ของการเป็นของท่ีระลึกท่ีสามารถบ่ง
บอกได้ว่ามีเอกลกัษณ์เฉพาะซึ่งไม่เหมือนท่ีอ่ืนใด หรือหาจากท่ีอ่ืนไม่ได้ ต้องไปซือ้จากท่ีแห่งนัน้
เทา่นัน้ หากเป็นในแง่ของการให้ ผู้ รับก็สามารถสมัผสัได้ถึงความตัง้ใจเสาะหา ในบางโอกาสของท่ี
ระลกึมีประโยชน์ใช้สอยได้ด้วยในตนเอง และบางโอกาสก็ท าหน้าท่ีเพียงเตือนความทรงจ าให้ระลึก
ถึงประสบการณ์การเดินทาง ด้วยเหตุผลเหล่านีข้องท่ีระลึกจึงต้องสร้างอตัลักษณ์ให้ตนเองและ
มองถึงกลุม่เปา้หมายท่ีเป็นนกัทอ่งเท่ียว ทัง้นีเ้พ่ือผกูโยงของท่ีระลกึเข้ากบัความทรงจ าท่ีประทบัใจ 
 

ภมิูปัญญา : ศิลปวัฒนธรรม 

ภูมิปัญญา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  2541) ตรงกับค าศัพท์
ภาษาอังกฤษว่า Wisdom มีความหมายว่าความรู้ ความสามารถทางพฤติกรรม ความเช่ือ และ
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาของมนุษย์ (ธวัช ปุณโณทก 2531) ให้ความหมายไว้ว่าภูมิ
ปัญญาเป็นประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ ศกึษาเล่าเรียน เช่น การการท านา ไถนา นวดข้าว
โดยใช้ควาย การสานกระบุงด้วยไม้ไผ่เพ่ือเอามาใช้เป็นภาชนะในชีวิตประจ าวนั เหล่านีเ้ป็นต้น 
และได้ให้ความหมายของภูมิปัญญาชาวบ้านว่าเป็นความรอบรู้ของชาวบ้านท่ีเรียนรู้และมี
ประสบการณ์สืบต่อกันมาทัง้ทางตรงนัน่ก็คือด้วยประสบการณ์ตนเอง และทางอ้อมซึ่งก็คือการ
เรียนรู้จากผู้ใหญ่หรือความรู้ท่ีสะสมสืบตอ่กนั  
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ภูมิปัญญาเป็นเร่ืองของการสัง่สมมาแตอ่ดีต เป็นการจดัการความสมัพนัธ์ระหว่างคน
กบัคน คนกบัธรรมชาติแวดล้อม คนกบัสิ่งเหนือธรรมชาติ โดยผ่านกระบวนการทางจารีตประเพณี 
วิถีชีวิต การท ามาหากิน และพิธีกรรมต่างๆ เพ่ือให้เกิดสมดุลระหว่างความสัมพันธ์  (พัชรา อุย
ตระกลู 2531) 

ภูมิปัญญาพืน้บ้านเป็นองค์ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีถ่ายทอดสัง่สม 
สืบทอดกนัมาอนัเป็นความสามารถและศกัยภาพในเชิงแก้ปัญหา ปรับตวัและสืบทอดสู่คนรุ่นใหม ่
เป็นมรดกทางวฒันธรรมอยา่งหนึง่ (ยิ่งยง เทาประเสริฐ 2537) 

ศิลปหัตถกรรม (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2538 : 659) หมายถึง 
ศลิปวตัถท่ีุเป็นผลงานประเภทศลิปประยกุต์ มีจดุประสงค์ด้านการใช้สอย และเป็นค าท่ีใช้เทียบกบั
ค า Arts and Craft หมายถึง ความสามารถในการประดษิฐ์สิ่งของตา่งๆ โดยมีลกัษณะส าคญั เช่น 
งานประดิษฐ์ งานทักษะ การประกอบอาหาร การวาดเขียน จิตรกรรม ประติมากรรม หัตถศิลป์ 
(ส านกัส่งเสริมและพฒันากิจกรรมนันทนาการ ส านกังานพฒันากีฬาและนันทนาการ กระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬา : 2547 : 1)  ศิลปหตัถกรรมเป็นต้นแบบของการพัฒนาไปสู่สินค้าท่ีระลึก 
และผลิตภณัฑ์หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภณัฑ์ เป็นการพฒันาวตัถดุิบในท้องถ่ินสู่ความเป็นสากล ด้วย
คณุคา่แห่งภูมิปัญญา เป็นการสร้างผลิตผลอนัทรงคณุคา่จากสิ่งท่ีหาได้ในครัวเรือน หรือวตัถุดิบ
ใกล้ตัว โดยมีปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน อาทิ เคร่ืองจักสาน เคร่ืองปัน้ดินเผา ผลิตภัณฑ์จาก
กะลามะพร้าว กระดาษสา เคร่ืองโลหะ ผ้าทอ เคร่ืองหนงั หตัถกรรมไม้  

หตัถกรรม หมายถึงสิ่งท่ีท าด้วยมือ อันเกิดจากการสร้างสรรค์ของชาวบ้าน ช่างฝีมือ 
ชา่งในท้องถ่ิน โดยมุ่งประโยชน์ใช้สอยท่ีเก่ียวข้องกบัวิถีชีวิตประจ าวนัท่ีเก่ียวข้องทัง้ด้านจิตใจและ
วตัถ ุอาจกล่าวได้ว่าเป็นความผกูพนัระหว่างครอบครัว คา่นิยม ความงาม การศกึษา การสัง่สอน
ความเช่ือ เก่ียวกับสิ่งศักดิ์สิทธ์ิไสยศาสตร์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ และยารักษาโรค (กนกพร 
ฉิมพลี 2555) 

การผลิตหัตถกรรมส่วนใหญ่ มุ่ ง เน้นประโยชน์ ใช้สอยในการด ารงชีวิตตาม
สภาพแวดล้อมเป็นหลกั โดยความสอดคล้องกบัรสนิยมการด าเนินชีวิตของกลุ่มชนเชือ้สายดัง้เดิม 
วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีการตัง้ถ่ินฐานและอุปนิสยัของคนในท้องถ่ินนัน้ๆ  (วิวฒัน์ชยั 
บณุยศกัดิ ์2533) ทางรัฐบาลได้ก าหนดประเภทของหตัถกรรมไทยในโครงการปีศิลปหตัถกรรมไทย 
2531-2532 โดยแบง่ออกเป็น 12 ประเภท (กลุวดี เจริญวงศ์ และคณะ 2533) ได้แก่  

1) เคร่ืองจกัสาน     2) เคร่ืองปัน้ดนิเผา   
3) เคร่ืองเรือนหวาย     4) เคร่ืองหนงั 
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5) เคร่ืองใช้ทองเหลืองและทองลงหิน   6) เคร่ืองถมเงินถมทอง   
7) ดอกไม้ประดษิฐ์     8) ผ้าฝา้ยและผลิตภณัฑ์ผ้าฝา้ย   
9) ผลิตภณัฑ์ไม้     10) ผลิตภณัฑ์ผ้าไหม  
11) ตุ๊กตายดันุน่    12) อญัมณีและเคร่ืองประดบั  
โดยในงานวิจยันีผู้้วิจยัได้ท าการศกึษาเอกลกัษณ์ทางด้านรูปแบบและวสัดท่ีุใช้ในงาน

หตัถกรรมท้องถ่ิน ได้แก่ เคร่ืองปัน้ดินเผา ผ้าไหม เพ่ือเป็นแนวทางการออกแบบ Pantone และได้
ท าการทดลองค้นคว้าหาความเป็นไปได้ในการพฒันาวสัดใุห้เกิดหน้าท่ีการใช้งานในรูปแบบท่ีตา่ง
ออกไปจากเดมิ ดงันี ้

       3.1 หตัถกรรมเคร่ืองปัน้ดินเผาชมุชนดา่นเกวียน 

เคร่ืองปัน้ดินเผาของชุมชนด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมาเป็นชุมชนหนึ่งท่ีมีความ
เป็นมาช้านาน โดยในอดีตชาวบ้านได้ขุดน าดินเหนียวจากแหล่งล าน า้มูลท่ีเป็นดินเหนียวเนือ้
ละเอียด และดนิบริเวณทุ่งมลูหลงท่ีดนิบางแห่งเป็นทรายละเอียดมาผสมกนัเพ่ือให้ปัน้ง่าย เป็นดิน
ท่ีเกิดจากตะกอนท่ีพดัพามาทบัถมกัน มีสมบตัิเด่นในการน ามาขึน้รูปคือมีความเหนียว และเม่ือ
แห้งมีความแข็งแรงสงู โดยเคร่ืองปัน้ดินเผาในต าบลดา่นเกวียน อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสีมา
เป็นเคร่ืองปัน้ดนิเผาชนิด Earthenware (เดน่ รักซ้อน และ วชัรินทร์ แซเ่ตีย 2553) 

 

 

ภาพท่ี 1เคร่ืองปัน้ดนิเผาดา่นเกวียน อ.โชคชยั จ.นครราชสีมา 
ท่ีมาของภาพ : ลลิตา สนุทรพทุธศาสน์ 
 

ดินเหนียวด่านเกวียนเป็นเนือ้ดินท่ีมีความเหนียวมากและละเอียด มีส่วนผสมของแร่

เหล็ก (Iron oxide mineral) ในปริมาณมาก เป็นดินท่ีน ามาจากริมฝ่ังแม่น า้มูล โดยชาวบ้านใน

พืน้ท่ีเรียกวา่ “กดุ” (ลกัษณะล าน า้ท่ีคดเคีย้ว) โดยกรรมวิธีการผลิตเดมิของดนิเผาดา่นเกวียนคือใช้ 

2 วิธีคือการตีหม้อแบบดัง้เดิม และการใช้แป้นหมุนแบบโบราณ เคร่ืองปัน้ดินเผาด่านเกวียน มี



  14 

เอกลกัษณ์เฉพาะตวัคือมีแร่สนิมเหล็กท่ีไม่เหมือนดินจากแหล่งอ่ืน อีกช่ือหนึ่งเรียกกันว่า Stone 

Ware คณุสมบตัิมีความเหนียวสงู เม่ือเผาด้วยความร้อนสงูจะท าให้ได้สีด า โดยไม่ต้องผสมสี โดย

เตาท่ีใช้ต้องเป็นเตาฟืน และเผาอณุหภูมิตัง้แต่ 1,000-1,250 องศา ขึน้รูปได้ดี โดยในอดีตได้ผลิต

เป็นเคร่ืองใช้ภาชนะ เช่น โอ่ง หม้อ ไห ก่อนท่ีจะมีนกัออกแบบพฒันาการมาช่วยออกแบบให้ใหม่

เป็นของตกแตง่บ้าน เชน่ แจกนั โคมไฟ อา่งน า้ล้น โต๊ะ สตลู เก้าอี ้ภาพสลกั พวงกญุแจ ฯลฯ  

ข้อดีของดนิเหนียวดา่นเกวียนก็คือเม่ือเผาแล้วจะให้สีซึ่งเป็นสีพิเศษจากธรรมชาตคืิอสี

แดง สนันิษฐานว่าอาจเกิดจากธาตุเหล็ก (Iron oxide) หรือสนิมเหล็กท่ีมีอยู่ในแร่ดินเป็นจ านวน

มาก (ด่านเกวียน.คอม 2013) โดยผลการวิจัยเนื อ้ดินของด่านเกวียนพบว่าในเนือ้ดินมี

องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นควอตซ์ 70.44% อะลูมินา 19.10% เหล็กออกไซด์ 7.4% (ดุริยวัฒน์ 

ตาไธสง 2559) รวมทัง้มีสารอินทรีย์ปะปนอยู่ ซึ่งสีของดินเหนียวเกิดจากแร่ธาตุชนิดต่างๆ ใน

ปริมาณท่ีแตกตา่งกนั ดงัตารางตอ่ไปนี ้
 

ตารางท่ี 1แสดงสีของโลหะออกไซด์ 
ออกไซด์ของโลหะ สีของเคร่ืองปัน้ดนิเผา 

โคบอลต์ 
โครเมียม 
เหล็ก 
ทองแดง 
แมงกานีส 
โครเมียมกบัดีบกุ 
พลวงกบัตะกัว่ 

น า้เงิน 
เขียวอมน า้เหลือง-น า้ตาล 
น า้ตาลคอ่นข้างแดง 
เขียวสด เขียวใบไม้ 
น า้ตาล 
ชมพ ู
เหลือง 

 
จากตารางท่ี 1 พบว่า สีท่ีปรากฏในเนือ้ดินมีผลมาจากการผสมของอินทรียวตัถ ุเหล็ก 

ซิลิก้า และปนูขาว ส าหรับดนิท่ีมีอินทรียวตัถปุนอยู่มากจะมีสีด าถึงเทา ถ้ามีเหล็กปนอยูม่ากจะมีสี
แดง น า้ตาลแดง และเหลือง ส่วนพวกท่ีมีซิลิก้าและปูนขาวอยู่มากจะมีสีจางๆ เทาอ่อน เป็นต้น 
และนอกจากนัน้ก็ยงัรวมไปถึงตวัแปรตอ่ไปนี ้

-สภาพการระบายน า้และอากาศของดนิ 
-กระบวนการเกิดดนิท่ีแตกตา่งกนั 
-สภาพภมูิอากาศ 
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-ชนิดของสารประกอบในดิน 
-ชนิด และปริมาณการรบกวนจากมนษุย์ และสตัว์ 
โดยทัว่ไปการน าดินไปใช้ในอตุสาหกรรมใหญ่จะต้องท าการวิเคราะห์ดินอยา่งละเอียด

โดยนกัวิเคราะห์และนกัวิชาการด้านดนิ และจากการวดัสีดินโดยภาคสนามทัว่ไปจะใช้สมดุเทียบสี
ดินมาตรฐานท่ีเรียกว่า Munsell soil colour chart ซึ่งประกอบด้วยแผ่นสีท่ีมีคา่ของสีและช่ือของสี 
มีประมาณ 175 สีในแตล่ะสีมีความแตกตา่งกนัของสเปกตรัม คือใช้คา่ HUE โดยเรียงล าดบัตัง้แต ่
10R 2.5R 5YR 7.5YR 10YR 2.5Y 5Y  

R  หมายถึง สีแดง 
Y  หมายถึง สีเหลือง 
YR  หมายถึง   ผลรวมของสีแดงและสีเหลือง โดยให้คา่เป็นสีน า้ตาล 
ในการวดัโดยเทียบสีนีจ้ะได้ค่าตวัเลขออกมาตามช่องสีนัน้ๆ เช่นถ้าเทียบได้ 5YR 4/3 

แสดงว่า HUE = 5 YR, VALUE = 4 CHROMA = 3 ช่ือสีของดินท่ีปรากฏคือสีน า้ตาลปนแดง 
(Reddish Brown) และการวดัสีดินด้วยวิธีการนีจ้ะต้องท าการวดัด้วย 3 สภาพ คือ สภาพดินเปียก 
(Wet) สภาพดนิชืน้ (Moist) และสภาพดนิแห้ง (Dry) 

 

 

ภาพท่ี 2 สมดุเทียบสีดนิมาตรฐาน  (Munsell soil colour chart) 
ท่ีมาของภาพ : https://www.forestrytools.com.au 
 

การเผาดนิเหนียวแบง่ออกเป็น 3 ขัน้ตอนโดยแบง่ตามอณุภมูิของไฟ 
      - ไฟต ่า (ชาวบ้านเรียกว่าลุม่) อณุหภมูิประมาณ 0 - 300 องศาเซลเซียส โดยใช้ท่อนไม้
ขนาดใหญ่ 3 ทอ่น เผาหน้าปากเตาประมาณ 12 ชัว่โมง  
      - ไฟกลาง (ชาวบ้านเรียกวา่อดุ) อณุหภมูิประมาณ 300 - 900 องศาเซลเซียส โดยใช้

https://www.forestrytools.com.au/
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ไม้เล็กๆ เผาตอ่บริเวณปากเตาประมาณ 6 ชัว่โมงสงัเกตจะเห็นละอองขาวท่ีปากปล่อง  
     - ไฟใหญ่ (ชาวบ้านเรียกวา่ลงไฟ) อณุหภมูิประมาณ 900 - 1,300 องศาเซลเซียส โดย
ใช้ไม้เผาภายในเตาประมาณ 6 ชัว่โมง หลงัจากไฟไหม้ทอ่นไม้จนหมด ใช้อิฐดบิหรือดนิปิดปากเตา
ทิง้ไว้ 48 ชัว่โมง จงึจะน าผลิตภณัฑ์ออกจากเตาได้  

การเผาดนิเหนียวสามารถแบง่ได้เป็น 2 หลกัการดงันี ้
1. การเผาดบิ ท่ีอณุหภมูิประมาณ 800-900 องศาเซลเซียส ท่ีบรรยากาศ Reduction  
2. การเผาด้วยฟืนและรมควนัด้วยฟางข้าว เป็นการเผาท่ีท าให้ชิน้งานมีความแข็งแรง

ขึน้ทนตอ่แรงกระแทกเสียดสี เผาท่ีอณุหภูมิประมาณ 800-900 องศาเซลเซียส ท าให้เกิดเขมา่สีด า
และสีเทาเกิดจากการเผารมควนัฟางข้าว ในการเผารมควนัหรือการเผาสมุด้วยฟางข้าวอณุหภมูิท่ี 

เกิดขึน้จะเปล่ียนแปลงระหว่างต ่าและสูงอย่างเร็วมาก จึงอาจท าให้ชิน้งานมีการ
แตกร้าวได้ง่าย จึงแก้ปัญหาเร่ืองนี ด้้วยการกัน้หรือก่ออิฐคล้ายเตาเผาเพ่ือไม่ให้อุณหภูมิ
เปล่ียนแปลงได้เร็ว และมีการควบคุมส่วนผสมของเนือ้ดินโดยการใส่ดินเชือ้(ดินท่ีผ่านการเผาท่ี
อณุหภูมิประมาณ 900 องศาเซลเซียส มาบดให้ละเอียด) และขีเ้ถ้าแกลบมาผสมท่ีเนือ้ดินปัน้โดย
อัตราส่วน ดินพืน้บ้านด่านเกวียน  70% ดินเชือ้ 20% และขีเ้ถ้าแกลบ 10% เพ่ือให้ทนต่อการ
เปล่ียนแปลงของอณุหภมูิท่ีเกิดขึน้ระหวา่งการเผา  

ปัจจบุนัชมุชนดา่นเกวียนได้ประสบภาวะแหล่งดินด้อยคณุภาพ เพราะแร่ธาตขุองดินมี

ปริมาณน้อยลง ซึ่งเป็นเร่ืองของทรัพยากรท่ีมีจ านวนจ ากัด อีกทัง้ช่างเก่าแก่ท่ีเคยมีฝี มือด้านการ

เผาแบบดัง้เดิมก็ลดน้อยลงไปตามล าดบั ส่งผลให้อตัลกัษณ์เดิมท่ีเคยเป็นช่ือเสียงเก่าๆ นัน้ลดลง

ไปด้วย ก่อเกิดเป็นผลกระทบด้านอ่ืนๆ เช่น ท าให้แหล่งท่องเท่ียวไม่มีเอกลักษณ์ เพราะรูปแบบ

หตัถกรรมไมมี่เอกลกัษณ์ ซ า้ยงัเกิดปัญหาการลอกเลียนแบบรูปแบบกนัเอง จนปัจจบุนันัน้ตามหา

ผลิตภัณฑ์ดัง้เดิมได้ยากขึน้ กลายเป็นปัญหาลูกโซ่ท่ีต่อเน่ืองลามไปจนถึงท าให้แหล่งท่องเท่ียว

ชุมชนด่านเกวียนใกล้จะเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีซบเซาลงไปทุกวัน อีกทัง้ปัญหาด้านขนาดของ

ผลิตภัณฑ์ท่ีใหญ่ ยากต่อการขนส่งและซือ้กลบั จึงได้มีค าแนะน าเพิ่มเติมจากผู้ น าชุมชนถึงแนว

ทางการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์โดยการปรับเปล่ียนรูปแบบแต่ให้คงไว้ซึ่งคณุค่าดัง้เดิม แต่เดิม

หลักเกณฑ์ในการออกแบบเคร่ืองปัน้ดินเผาเดิมนัน้มกันิยมมุ่งในด้านประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก 

ส่วนเร่ืองความสวยงามเป็นเร่ืองลงมา (เทคนิคการสร้างสรรค์ศิลปะเคร่ืองปั ้นดินเผา , จีระพรรณ 

สมประสงค์ : 2535) จึงมีค าแนะน าเพิ่มถึงการน าวสัดมุาดดัแปลงใช้ให้เหมาะสมกบังานออกแบบ 

อีกทัง้ความสิน้เปลืองของวัสดุก็ต้องประหยัด (ใช้น้อยลง) แต่ได้ประโยชน์มาก ท่ีสุด โดยผู้ วิจัย
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ค านงึถึงกฎแห่งความอดุมคติ (Law of Ideality) กลา่วคือทกุๆ ระบบ (Technical System) จะต้อง

มีการปรับปรุงตวัเองตลอดช่วงอายกุารใช้งาน เพ่ือให้เข้าสู่ความเป็นอดุมคติ (Ideality) คือมีความ

เท่ียงตรงมากขึน้  (more reliable) ใช้งานได้ง่ายขึน้  (simple) มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ (more 

effective) รวมไปถึงการลดต้นทุน ลดพลงังาน ลดทรัพยากร ลดพืน้ท่ี ฯลฯ เม่ือระบบเข้าสู่ความ

เป็นอุดมคติท่ีสดุ สิ่งท่ีจะเกิดขึน้ก็คือกลไก (Mechanism) จะหมดไป ในขณะท่ีฟังก์ชัน่การท างาน

ยงัคงมีอยู่หรือเพิ่มขึน้ ผู้วิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะน าวสัดหุตัถกรรมดงักล่าวมาพฒันาให้เกิดการใช้

งานใหม่ เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการใหม่ในวิถีชีวิตยคุปัจจบุนั โดยในการพฒันาและออกแบบนี ้

ผู้วิจยัได้น าเอาคดิเชิงสร้างสรรค์ (Creative thinking) กล่าวคือเป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ท่ีแตกตา่ง

ไปจากเดมิ และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม เป็นความคิดริเร่ิมใหม่ๆ ให้ความรู้สึกแปลกใหม่ ไม่

เคยเห็นจากท่ีใดมาก่อน และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมกว่าสิ่งท่ีมีอยู่เดิม ตามเทคนิค

แผ่นตรวจสอบของออสบอร์น (Osborn’s Checklist) เพ่ือใช้เป็นแนวทางการคิดสร้างสรรค์ เพ่ือให้

ได้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีทัง้ประโยชน์ใช้สอย(Function) และความงาม (Aesthetic) ดงันี ้  

- Put to other uses เอาไปใช้อยา่งอ่ืนได้หรือไม ่ 
- Adapt ดดัแปลงใช้อยา่งอ่ืนได้หรือไม่ 
- Modify ปรับเปล่ียนใช้อยา่งอ่ืนได้หรือไม่ 
- Magnify เพิ่มขยายได้หรือไม่ 
- Minify ลดหรือหดได้หรือไม่  
- Substitute ทดแทนได้หรือไม ่ 
- Rearrange จดัใหมไ่ด้หรือไม ่ 
- Reverse สลบัได้หรือไม ่ 
- Combine ผสมรวมกนัได้หรือไม ่ 
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ภาพท่ี 3 เส้น รูปร่าง รูปทรงของการปัน้ดิน (Line, Shape, Form) 
ท่ีมาของภาพ : ลายเส้นโดย เอกรัชต์ และพิชยั สดภิบาล, 2551 
 

      3.2 หตัถกรรมผ้าไหมชมุชนปักธงชยั 

 ผ้าทอของชมุชนปักธงชยั นบัวา่มีช่ือเสียงมาอย่างยาวนาน นัน่ก็คือผ้าไหมหางกระรอก
ท่ีมีลกัษณะพิเศษคือผิวสมัผสัของผ้ามีลายเป็นเส้นฝอยฟูเหมือนขนออ่น ด้วยการใช้ไหม 2 สีถกัทอ
ควบกนัหรือป่ันให้เข้ากนั เรียกว่าไหมลกูลาย เม่ือน าไปทอกบัเส้นยืนก็ก่อให้เกิดเป็นเนือ้ผ้าเหลือบ
ระยับเหมือนหางกระรอก โดยสามารถใช้ท าเป็นผ้านุ่งห่ม โสร่ง ผ้าถุง ผ้าขาวม้า หรือตดัเสือ้ผ้า
แบบต่างๆ ผ้าทอโคราชส่วนใหญ่ใช้ไหมท่ีจดัเป็นแมลงชนิดหนึ่งประเภทผีเสือ้ ชอบกินใบหม่อน 
(Mulbery silk) ซึง่โดยสว่นใหญ่เลีย้งในภาคอีสาน  

ไหมเป็นวสัดุสิ่งทอท่ีได้จากธรรมชาติ เป็นเส้นใยโปรตีนคล้ายเส้นผม เส้นขนสัตว์ มี
ส่วนประกอบส าคญั 2 ส่วนคือส่วนท่ีเป็นเส้นใยไหม “ไฟโบรอิน” และส่วนท่ีเป็นกาวไหม “เซริซิน” 
เส้นไหมมีคณุสมบตัิความเหนียวและความแข็งแรงดีมาก ยึดตวัและหดตวัสู่สภาพเดิมได้ เงาแวว
วาว ละเอียด อ่อนนุ่ม ดดูซึมซบัความชืน้และน า้ได้สงู ส่วนท่ีเป็นกาวไหมไหมจะไม่มีลกัษณะเป็น
เส้นใย จึงสามารถขจดัออกได้โดยง่ายก่อนจะน าไปย้อมหรือทอ เส้นไหมถกูน ามาใช้ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจซึ่งได้จากการเลีย้งหนอนไหมสองกลุ่มหลัก คือ กลุ่มไหมมัลเบอร์ร่ี (Mulberry 
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silkworms) หรือเรียกอีกอย่างว่าเป็นกลุ่มไหมบ้าน (Domesticated silkworms) เช่น Bombyx 
mori และกลุ่มท่ีสองคือกลุ่มท่ีไม่ใช่มัลเบอร์ร่ี (Non-mulberry silkworms) หรือเรียกอีกอย่างว่า
เป็นกลุม่ไหมป่า (Wild silkworms) ซึง่เป็นสายพนัธุ์ท่ีพบในธรรมชาติ เช่น ไหมทาซาร์ (Antheraea 
mylitta หรือ A. pernyi) และ ไหมอีร่ี (Samia spp.)  
 กายภาพของไหม (Silk) เป็นผลผลิตท่ีเกิดจากใยของหนอนไหมท่ีท ารังหุ้มห่อตวัหนอน 
(Cocoon) เรียกว่ารังไหม ภูมิปัญญาพืน้ถ่ินจึงมีการน าเอารังไหมมาท าการสาวเอาเส้นไหมแล้ว
น าไปเข้าสูก่ระบวนการย้อม ทอ ถกั รังไหมหนึง่รังให้ใยประมาณ 350-600 เมตร  

 

 

ภาพท่ี 4 ภาพรังไหมดบิ ภาพการสกดักาวไหม และภาพเส้นไหมดบิ 
ท่ีมาของภาพ : ลลิตา สนุทรพทุธศาสน์ 
 

ไหมเป็นแมลงชนิดหนึ่งท่ีมีวงจรชีวิตสมบูรณ์ (Complete Metamorphosis) มีการ

เจริญเติบโตเป็นขัน้ๆ 4 ขัน้ คือระยะไข่ (Egg) ระยะท่ีเป็นตวัหนอน (Larva) ระยะดกัแด้ (Pupa) 

และระยะผีเสือ้ (Moth) มีช่ือทางวิทยาศาสตร์ว่า Bombyx moei Linn. มีช่ือทั่วไปคือ Silkworm 

โดยชีพจรของรังไหมสามารถอธิบายได้ดงัภาพนี ้
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ภาพท่ี 5 ภาพแสดงวงจรชีวิตหนอนไหม 
ท่ีมาของภาพ : https://watthana672557.wordpress.com 

 

 
     
 
 
  
 
 
 
 
 

ท่ีมาของภาพ : การใช้โปรตีนสกดัเซริซินจากรังไหมเสีย : เกียรตชิยั ดวงศรี, 2553 : หน้า 11 
 

โดยปกติวงชีวิตของหนอนไหม ซึ่งเร่ิมตัง้แต่ไข่จนเป็นผีเสือ้  ใช้เวลาประมาณ 45-52 

วนั หลงัจากแมผี่เสือ้วางไขแ่ล้ว  ไขจ่ะเจริญเติบโตเร่ือยๆ จนมีอายไุด้  8  วนัจะเร่ิมมีจดุสีด าเกิดขึน้

ก่อน ตอ่มาจดุด านีจ้ะขยายตวัจนท าให้ไข่เปล่ียนเป็นสีด าอมเทา ประมาณวนัท่ี 10 หนอนไหมก็จะ

ภาพท่ี 6 ภาพตดัขวาง S คือกาวไหม (เซริซิน Sericin) ,F คือเส้นไหม (ไฟโบรอิน Fibroin) 
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ฟักออกจากไข่ หนอนไหมแต่ละตวัเม่ือโตเต็มท่ีแล้วก็จะขบัของเหลวชนิดหนึ่งประกอบด้วยสารท่ี

โปร่งแสง  ไม่มีสี  2 ชนิดด้วยกันจากต่อมไหม ออกมาทางต่อมน า้ลาย   2  ต่อมท่ีอยู่คนละด้าน

ขนานกันทางส่วนหัวของหนอนไหม   ต่อมน า้ลายแต่ละต่อมมีช่ือเฉพาะคือ  “Aqueduct” หรือ 

“Collector” ต่อมหนึ่งและ ”Spinning”   อีกต่อมหนึ่ง  ส าหรับต่อม  aqueduct นัน้ใหญ่กว่าต่อม 

spinning เ ม่ื อหนอนจะชัก ใยมัน จ ะขับ ของ เหลวจากถุ ง ในต่ อม  Aqueduct ออกทาง 

Spinning head หรือ Spinneret  ซึ่งเป็นช่องเล็กๆ   ผ่านออกสู่ภายนอกท่ีช่องใช้ขากรรไกร 

ของเหลวดงักล่าวเม่ือถูกอากาศจะแข็งตวัทนัทีกลายเป็นสายใย   ซึ่งเรียกว่า”สายไหม”  เป็นท่ีน่า

สังเกตว่าเส้นไหมท่ีได้นัน้ประกอบด้วยเส้นใยเล็กๆ 2 เส้นรวมกันเรียกว่า Bave  ซึ่งแต่ละเส้น

เรียกว่า Brin สามารถแยกออกจากกันได้  ในรังไหมแต่ละรังขนาดของสายไหมก็แตกต่างกัน

ไป  กล่าวคือชัน้นอกสุดของรังเส้นไหมละเอียดกว่าชัน้กลางซึ่งค่อนข้างหยาบ แต่ชัน้ในสุดกลับ

ละเอียดยิ่งกว่าชัน้นอก เส้นไหมท่ีได้จากไหมท่ีเลีย้งในประเทศจีน ขนาดของเส้นผ่านศนูย์กลาง

ของเส้นไหมชัน้นอกวัดได้ประมาณ  0.00052  นิว้  ส่วนชัน้ในสุดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 

0.00017 นิว้ แต่เม่ือเปรียบเทียบกับเส้นใยธรรมชาติชนิดอ่ืนๆ   เส้นไหมก็ยังมีขนาดใหญ่กว่า 

ส าหรับน า้หนกัก็เช่นกนั ใยไหมหนกักวา่ใยของโลหะท่ีมีขนาดเส้นผา่นศนูย์กลางเทา่กนั หนอนไหม

แตล่ะตวัชกัใยได้ยาวไม่เท่ากนั  มนัสามารถชกัใยท่ีสาวออกแล้วได้ยาวตัง้แต ่350-1,200 เมตร ซึ่ง

แล้วแตพ่นัธุ์ไหม  

ในวิจยันีไ้ด้ใช้เส้นไหมดิบจากไหมเลีย้ง (Mulbery silk) วตัถุดิบหลกัส าคญัในการทอ

ผ้าไหมของชมุชน อ.ปักธงชยั จ.นครราชสีมา เน่ืองจากเส้นใยมีสีเหลือง คอ่นข้างหยาบ โดยทัว่ไป

ส่วนประกอบของเส้นไหม คือเส้นใยไหม (ไฟโบรอิน) 75-85% มีกาวไหม (เซริซิน) 15-25% และ

อ่ืนๆ ได้แก่ ขีผ้ึง้ สิ่งสกปรก ไขมัน สีธรรมชาติ แร่ธาตุต่างๆ อยู่ประมาณ 1-2.5% แต่เส้นไหมดิบ

จากไหมเลีย้ง (Mulbery silk) มีส่วนประกอบของกาวไหมมากถึง 38% มากกว่าไหมเลีย้งประเภท

อ่ืนๆ  

กาวไหมท่ีค้นพบในรังไหม อุดมด้วยสารเซริซิน (Sericin) เป็นสารท่ีพบในเส้นไหมแท้ 

(Fibroin) ท่ีสร้างจากต่อมใต้สมองส่วนกลางของหนอนไหม และถูกขับออกมาเคลือบแกนไหม

เพ่ือให้ยึดกัน เป็นเส้นใยเรียกอีกช่ือว่าโปรตีนกาวไหม มีสมบัติในการดูดซับและ รักษาน า้ได้

ดี ในทางเคมีส าอางสารซิริซินมีมอยส์เจอไรเซอร์สูง ให้ความชุ่มชืน้ถึง 300 เท่า ส่วนไฟโบรอิน 

(Fibroin) มีกรดอะมิโน 16-18 ชนิดท่ีตรงกับ Natural Moisturizing Factor ท่ีพบตามธรรมชาติใน
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ร่างกายมนุษย์ ดังนัน้เส้นใยไหมมีองค์ประกอบหลักของโปรตีน 2 ชนิด คือ ไฟโบรอินท่ีเป็น

องค์ประกอบหลกัในรังไหม ซึง่เป็นโปรตีนเส้นใยชนิดท่ีไม่มีขัว้ (Hyogo, 1979) และเซริซินท่ีช่วยยึด

โปรตีนไฟโบรอินให้เช่ือมติดกัน ท าให้เกิดความเสถียรของโครงร่างของรังไหม (Vollrath and 

Knight, 2001) ในทางการแพทย์มีการศกึษาเซริซินเพ่ือน าไปใช้ในการควบคมุการสลายตวัของยา 

ท าให้ความเสถียรของยาสงูขึน้ ยืดระยะเวลาการสลายตวั และลดการตอ่ต้านของระบบภูมิคุ้มกัน 

เซริซิน-อินซูลิน (sericin-insulin) น าไปใช้กับผู้ ป่วยท่ีเป็นโรคเบาหวาน เพ่ือช่วยควบคุมระดับ

น า้ตาลในเลือดให้มีระยะเวลาในการสลายตัวเพิ่มขึน้ (Zhang, et al., 2006) นอกจากนีย้ังช่วย

สง่เสริมการเจริญเติบโตของเซลล์ สามารถไปใช้ทดแทนซีรัมในการเลีย้งเซลล์ในห้องปฏิบตัิการได้ 

(Terada et al., 2005) และมีฤทธ์ิในการต้านอนมุลูอิสระ (Dash et al., 2008)  เซริซินจงึเป็นชีวพอ

ลิเมอร์ท่ีได้รับความสนใจมากชนิดหนึง่  

 

ภาพท่ี 7 เส้น รูปร่าง รูปทรงของเคร่ืองมือเลีย้งไหม (Line, Shape, Form) 
ท่ีมาของภาพ : พิชยั สดภิบาล, 2551 จ่อแบบสีเหล่ียมท่ีนิยมท่ีเวียดนาม กลมนิยมท่ีไทย, ลาว 

 
ปัจจุบนัการทอผ้าลดน้อยลงเน่ืองจากคนหนัไปใช้เส้นใยวิทยาศาสตร์ เน่ืองจากราคา

ถกูกวา่ เช่น ไหมโทเร เป็นต้น ปัจจบุนัสถาบนัหมอ่นไหมแห่งชาติฯ ได้เล็งเห็นประโยชน์จากรังไหม
ท่ีไม่ได้ใช้งาน โดยมีการสกัดสารเซริซินมาเป็นส่วนผสมส าคัญในการผลิตเคร่ืองส าอาง และ
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ผลิตภัณฑ์เสริมอาการ กล่าวคือมีการผลิตผงไหมขึน้จากรังไหม ส่งผลให้การต่อยอดสร้างสรรค์
ผลิตภณัฑ์จากไหมเป็นไปได้อย่างกว้างขวางขึน้ โดยทางชมุชนบ้านโนนตมู จงัหวดันครราชสีมา ก็
ได้มีการใช้คณุสมบตัิของไหมในด้านความงามเช่นกัน อาทิ การท าเคร่ืองส าอาง อนัมีผลในเร่ือง
ของการดูแลผิว ลดเลือนริว้รอย และมีการน าเส้นไหมดิบมาถักทอเป็นผลิตภัณฑ์ขัดผิวเพ่ือการ
ดแูลผิวพรรณ  

     3.3 สถาปัตยกรรมปราสาทหินพิมาย 

อทุยานประวตัิศาสตร์ในตวัอ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา ตัง้อยู่บนพืน้ท่ี 115 ไร่ มี
แผนผังเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้ากว้าง 565 เมตร ยาว 1,030 เมตร เป็นพุทธศาสนสถานในนิกาย
มหายานท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย จากการศกึษาหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ตา่งๆเช่ือว่า
ปราสาทหินพิมายสร้างขึน้ในสมยัพระเจ้าศรีชัยวรมนั กษัตริย์แห่งอาณาจกัรขอม ราวพทุศตวรรษ
ท่ี 16-17 หลงัจากนัน้ในชว่งศตวรรษท่ี 18 กษัตริย์ขอมอีกหลายพระองค์ได้มีการบรูณา ปฏิสงัขรณ์
และก่อสร้างปราสาทหินพิมายเพิ่มเตมิ โดยลกัษณะผงัของปราสาทหินพิมายนัน้สร้างขึน้คล้ายเขา
พระสเุมรุตามคติความเช่ือของสวรรค์และโลกมนุษย์ โดยมีปราสาทหินพิมายเสมือนประหนึ่งทาง
เช่ือมโลกกบัสวรรค์  จากหลกัฐานศิลาจารึกและศิลปะสร้างบง่บอกว่าปราสาทหินพิมายอาจสร้าง
ขึน้ในสมยัพระเจ้าสริุยวรมนัท่ี 1 ราวพทุธศตวรรษท่ี 16 เพ่ือใช้เป็นเทวสถานของศาสนาพราหมณ์ 
เมืองพิมายเป็นเมืองท่ีสร้างตามแบบแผนของศิลปะเขมร หรือกัมพูชา  มีลักษณะเป็นเวียง
ส่ีเหล่ียม รูปแบบของศิลปะเป็นแบบปาปวนผสมผสานกบัศลิปะแบบนครวดั ซึง่หมายถึงปราสาทนี ้
ได้ถกูดดัแปลงมาเป็นสถานท่ีทางศาสนาพทุธในสมยัพระเจ้าชยัวรมนัท่ี  7 ครัง้นัน้เมืองพิมายเป็น
เมืองใหญ่ของขอมบนแผ่นดินท่ีราบสูง สร้างขึน้เพ่ือเป็นพุทธสถานฝ่ามหายาน โดยสร้างก่อน
ปราสาทนครวัด หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือเป็นต้นแบบสถาปัตยกรรมให้กับปราสาทนครวัดใน
กมัพูชา อย่างไรก็ตาม ปราสาทหินพิมายไม่ได้เป็นศาสนสถานประจ ารัชกาลของกษัตริย์กัมพูชา 
ซึ่งนับถือศาสนาฮินดู แต่เป็นพุทธสถานของชุมชนชาวพุทธมหายานท่ีขุนพล หรือเจ้าเมืองคน
ส าคญัของกษัตริย์กัมพูชาเป็นผู้ อ านวยการสร้างขึน้ องค์ปรางค์ประธานของปราสาทหันหน้าไป
ทางทิศใต้ ซึง่เป็นทิศท่ีตัง้เมืองพระนครอนัเป็นเมืองหลวงแหง่อาณาจกัรกมัพชูา 

การส ารวจหินท่ีใช้สร้างปราสาทหินพิมายพบว่าใช้หินหลายชนิด เช่น หินศิลาแลง หิน
ทรายขาว หินทรายแดง เป็นต้น โดยหินทราย (Sandstone) คือหินชัน้ชนิดหนึ่ง เป็นหินประเภท
หนึ่งของหินชัน้และหินตะกอน (Sedimentary rock) ประกอบด้วยเศษหินท่ีมีลักษณะกลมหรือ
เหล่ียมขนาดเม็ดทราย อาจมีวตัถุประสาน เช่น ซิลิกา เหล็กออกไซด์ หรือ แคลเซียมคาร์บอเนต 
ประสานเม็ดเศษหินต่างๆ เกาะกันแน่นแข็ง มีสีต่างๆ เช่น แดง เหลือง น า้ตาล เทา ขาว ส่วนหิน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%A3_%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_7


  24 

ศิลาแลง (Laterite) เป็นดินชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากวัตถุต้นก าเนิดท่ีผุพังอยู่กับท่ี (Weathering 
process) กระบวนการผพุงันีเ้ป็นกระบวนการแตกแยกทางกายภาพและการเส่ือมสภาพทางเคมี
ของวตัถุต้นก าเนิดดินโดยมีตวัการส าคญัคือ น า้ ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซค์และกรดอินทรีย์ 
ส่วนการเปล่ียนแปลงทางเคมี ได้แก่ กระบวนการละลาย(Solution) และกระบวนการออกซิเดชัน่ 
(Oxidation) กระบวนการไฮโดรลิซิส (Hydrolysis) และกระบวนการคาร์บอเนชัน่ (Carbonation) 
ดงันัน้กระบวนการผุพงัของวตัถุต้นก าเนิด ของดินแลงจึงรวมไปถึงการเปล่ียนแปลงทางเคมีและ
เคมีฟิสิกส์หรือการเปล่ียนรูปแบบ ของแร่ท่ีมีอยู่ในวัตถุต้นก าเนิด (ประกอบด้วย Hydrous 
Aluminium Silicate เป็นส่วนใหญ่) ไปสู่แร่ท่ีมักจะพบในดินแลง หรือลูกรัง และส่วน ท่ีเป็น
องค์ประกอบในศลิาแลง เชน่ คาโอลิไนท์เวอร์มีคไูลท์เหล็ก อลมูิเนียม แมงกานีส เป็นต้น 

หินตะกอนจ าแนกตามลกัษณะการเกิดได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ  
1.  หินตะกอนเนือ้เศษหิน (Clastic or Detrital sedimentary rock) ตะกอนหินผุพังท่ี

มีขนาดเล็กไปจนถึงใหญ่ โดยตะกอนใหญ่จะตกก่อน เม่ือถกูพดัพาไปทบัถมจะเกิดเป็นหินตะกอน
ได้หลายชนิด เชน่ หินกรวดมน หินกรวดเหล่ียม หินทราย หินทรายแปง้  เป็นต้น 

2. หินตะกอนเนือ้ประสาน หรือหินตะกอนเคมี (Nonclastic or Chemical rock) เกิด
จากการตกตะกอนทางเคมีตะกอน เป็นวัตถุละลายในระหว่างผุพังและถูกพัดพาไปในรูปของ
สารละลาย เม่ือบางส่วนของสารละลายท่ีถูกละลายแยกตวัออกมาเป็นของแข็งทบัถมกันจะเกิด
เป็นชัน้ตะกอนเคมี เม่ือสะสมมากขึน้ก็เกิดการยึดเหน่ียวภายใน เกิดเป็นผลึกและเป็นหินในเวลา
ตอ่มา มีหลายชนิด เชน่ หินปนู หินโดโลไมต์ หินอีแวพอไรต์ หินเซิร์ต หินศลิาแลงและหินแร่เหล็กท่ี
เกิดแบบหินตะกอน เป็นต้น 

3. หินตะกอนอินทรีย์หรือหินตะกอนชีวเคมี (Organic or Biochemical sedimentary 
rock) เกิดจากการทบัถมกนัของซากสิ่งมีชีวิต มีหลายชนิด เช่น ถ่านหิน หินฟอสเฟต และหินท่ีเกิด
จากชิน้สว่นของสิ่งมีชีวิต เป็นต้น รวมถึงหินปนู (บางสว่น) และหินเซิร์ต (บางสว่น)  
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ภาพท่ี 8 สถาปัตยกรรมปราสาทหินพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 
ท่ีมาของภาพ : ลลิตา สนุทรพทุธศาสน์ 
 

ในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยได้ท าการศึกษารูปแบบของสถาปัตยกรรมปราสาทหินพิมาย 
โดยท าการเก็บข้อมูลทางด้านสี และพืน้ผิว เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาและออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ต้นแบบ 
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ภาพท่ี 9 เส้น รูปร่าง รูปทรงของสถาปัตยกรรมหินทราย (Line, Shape, Form) 
ท่ีมาของภาพ : ลายเส้นโดย พีระพงศ์ อารยางค์กลู, 2546 
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การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม 

การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและความงามเน้นวิธีการบ าบัดโดยให้ผู้ บริโภคใกล้ชิดกับ 
“พืน้ดิน” ให้มากท่ีสุด และซึมซบัตามจงัหวะของสิ่งแวดล้อมรอบตวัตามธรรมชาติ โดยลดการใช้
เทคโนโลยีในการให้บริการ (Less Technology) ด้วยประเทศไทยมีความได้เปรียบในการบริการ
ด้านสุขภาพ เพราะเป็นประเทศหนึ่งท่ีได้รับการยอมรับในบริการด้านสุขภาพจากนักท่องเท่ียว
ต่างชาติ  ด้วยหลายปัจจัยส าคญัท่ีเกือ้หนุน ส่งผลให้การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพของไทยขยายตวั
ตอ่เน่ือง แต่สถานบริการส่วนใหญ่ยงักระจกุตวัอยู่ตามกรุงเทพและเมืองท่องเท่ียวส าคญั ส าหรับ
การขบัเคล่ือนความเป็นศนูย์กลางทางการแพทย์ของไทยในภูมิภาคเอเชียในชว่งทศวรรษท่ีผ่านมา 
เป็นการขบัเคล่ือนของภาคเอกชน (โรงพยาบาลเอกชน) เป็นส าคญั ซึง่ได้ขบัเคล่ือนให้ประเทศไทย
กลายเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวเชิงการแพทย์ในภูมิภาคเอเชียด้วย โดยเฉพาะเร่ืองการตรวจ
สขุภาพ ศลัยกรรมความงาม ทนัตกรรม และศลัยกรรมกระดกู 

องค์การการท่องเท่ียวโลก (United Nation World Tourism Organization : UNWTO) 
ได้จ าแนกรูปแบบการท่องเท่ียวออกเป็น 3 รูปแบบ โดยอาศัยหลักการตามลักษณะของแหล่ง
ทอ่งเท่ียว (Goeldner and Ritchies, 2006) ประกอบไปด้วย  

 1. การทอ่งเท่ียวตามแหลง่ธรรมชาติ (Natural based Tourism) หมายถึง ลกัษณะการ 
ทอ่งเท่ียวท่ีนกัทอ่งเท่ียวไปทอ่งเท่ียวตามแหลง่ธรรมชาตซิึง่ ได้แก่  

1.1 การทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism)  
1.2 การทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศทางทะเล (Marine Ecotourism)  
1.3 การทอ่งเท่ียวเชิงธรณีวิทยา (Geo-tourism) 
1.4 การทอ่งเท่ียวเชิงเกษตร (Agro Tourism)  
1.5 การทอ่งเท่ียวเชิง ดาราศาสตร์ (Astrological Tourism)  

 2. การท่องเท่ียวตามแหล่งวัฒนธรรม (Cultural based Tourism) หมายถึง ลักษณะ
การทอ่งเท่ียวท่ีนกัทอ่งเท่ียวไปทอ่งเท่ียวตามแหลง่ท่องเท่ียวทางวฒันธรรม  

2.1 การทอ่งเท่ียวทางแหลง่ประวตัศิาสตร์(Historical Tourism)  
2.2 การทอ่งเท่ียวงานชมวฒันธรรมและประเพณี (Cultural and Traditional Tourism)  
2.3 การทอ่งเท่ียวชมวิถีชีวิตในชนบทหรือชมุชน (Rural Tourism / Village Tourism)  

 3. การท่องเท่ียวตามความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) หมายถึง ลกัษณะ
การทอ่งเท่ียวท่ีนกัทอ่งเท่ียวไปทอ่งเท่ียวตามความสนใจของนกัท่องเท่ียว  

3.1 การทอ่งเท่ียว เชิงสขุภาพ (Health Tourism)  
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3.2 การทอ่งเท่ียวเชิงทศันศกึษาและศาสนา (Edu-meditation Tourism)  
3.3 การทอ่งเท่ียวเพ่ือศกึษากลุม่ชาตพินัธุ์หรือวฒันธรรมกลุม่น้อย (Ethnic  

Tourism)  
3.4 การทอ่งเท่ียวเชิงกีฬา (Sports Tourism) 
3.5 การทอ่งเท่ียวแบบผจญภยั (Adventure Travel)  
3.6 การทอ่งเท่ียวแบบโฮมสเตย์และฟาร์มสเตย์ (Home stay & Farm Stay) 
3.7 การทอ่งเท่ียวพ านกัระยะยาว (Long Stay)  
3.8 การทอ่งเท่ียวแบบให้รางวลั (Incentive Travel)  
3.9 การทอ่งเท่ียวเพ่ือการประชมุ หรือการทอ่งเท่ียวแบบผสมผสาน  

 ส านกังานสถิติเศรษฐกิจและสงัคมและการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยได้ก าหนดการ
ท่องเท่ียวเชิงสขุภาพโดยแบง่ประเภทของกิจกรรมการท่องเท่ียวว่าหมายถึงการท่องเท่ียวในแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีกิจกรรมเพ่ือการดแูลรักษาสุขภาพเป็นกิจกรรมเป้าหมายของการท่องเท่ียว หรือเพ่ือ
การพกัผ่อน รวมถึงการเรียนรู้วิธีการรักษาสุขภาพ ทัง้ร่างกายและจิตใจ ให้ได้ความสุขประทบัใจ
เพิ่มพนูความรู้ในการรักษาคณุคา่ของ คณุภาพชีวิตท่ีดี ประกอบด้วย การทอ่งเท่ียวเชิงบ าบดัรักษา
สุขภาพ เช่น การผ่าตัดเสริมความงามหรือ  ท าศัลยกรรมพลาสติก การลดน า้หนัก การตรวจ
สขุภาพ การล้างพิษในร่างกาย หรือการทอ่งเท่ียวเชิงสง่เสริมสขุภาพ เชน่ การนวดแผนไทย การอบ
สมนุไพร การอาบน า้แร่ เป็นต้น  

SRI International, 2013 Hall (2011) ได้ให้ความหมายของการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ
ว่าการท่ีบคุคลเดินทางไปค้างแรมในแหล่งท่ีท่องเท่ียวท่ีตา่งสภาพแวดล้อมเดิมของตน โดยแหล่ง
ทอ่งเท่ียวนัน้สามารถดแูลสขุภาพของผู้ทอ่งเท่ียวให้ดีดงัเดิม หรือปรับปรุงให้ดีขึน้กวา่เดิมได้ ดงันัน้
การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพจึงมีความหมายครอบคลุมถึงการท่องเท่ียวเชิงการแพทย์ Medical 
tourism หรือ Wellness tourism  

  นกัท่องเท่ียวเชิงการแพทย์ (Medical tourist) คือบคุคลท่ีเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือ
รับบริการทางการแพทย์หรือเสริมความงาม โดยในท่ีนีอ้าจจะเป็นการรับบริการทางการแพทย์
เพียงอยา่งเดียว โดยไม่มีการท ากิจกรรมทอ่งเท่ียวอ่ืนๆ ร่วมด้วย หรืออาจมีการท ากิจกรรมด้านการ
ทอ่งเท่ียว เช่น การไปเท่ียวซือ้ของ (Shopping) ท ากิจกรรมชายหาด หรือเท่ียวชมเมือง (City tour) 
เป็นต้น ในช่วงท่ีพกัฟืน้ร่างกายหรือหลงัจากเข้ารับบริการทางการแพทย์แล้วก็ได้  (กนัต์สินี กนัทะ
วงศ์วาร อคัรพงศ์ อัน้ทอง และ มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด 2558) 
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 ทิศทางของ Spa and wellness ท าให้เครือโรงแรมต่างๆ หันมาให้ความสนใจกับ
บริการด้านสขุภาพความงาม โดย Andrew Gibson ผู้อ านวยการสปาของเครือโรงแรม Mandarin 
Oriental ได้เปิดเผยว่าลูกค้าของโรงแรมท่ีใช้บริการสปาจะมีค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเคร่ืองด่ืม
ภายในโรงแรมมากกว่าลูกค้าทั่วไป 2 เท่า ส าหรับจดุขายของสถานบริการสุขภาพและความงาม 
ผู้ เช่ียวชาญส่วนใหญ่ยังคงเห็นว่าความเช่ียวชาญของผู้ ให้บริการ (Therapist) ยังคงเป็นส่วน
ส าคญัท่ีสุดท่ีจะท าให้ลูกค้าตดัสินใจเข้ารับการบริการ ตลอดจนเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะสร้างความ
ประทบัใจในการเข้ารับบริการตัง้แต่ครัง้แรก เน่ืองจากในปัจจุบนัห้องออกก าลงักาย สระว่ายน า้ 
และสปาได้กลายเป็นสิ่งอ านวยความสะดวกขัน้พืน้ฐานของโรงแรมโดยทัว่ไป เช่น การมีอปุกรณ์
ออกก าลังกายภายในห้องพัก การมีโปรแกรมการนอน (Sleep Programs) มีเมนูมังสวิรัติและ 
Gluten-free มีราวแขวนเสือ้โค้ทดีไซน์หรูท่ีสามารถดึงออกมาเพ่ือใช้เป็นบาร์ส าหรับการออกก าลงั
กาย มีบริการค าแนะน าในการวิ่งออกก าลังกายพร้อมท่ีปรึกษา (Running Concierges) มี
เมนูอาหารเพ่ือสุขภาพ มีห้องอาบน า้วิตามินซี (Vitamin C-infused Showers) เคร่ืองฟอกอากาศ 
การบ าบดัด้วยกลิ่น และการบ าบดัด้วยแสง (Wake-up Light Therapy) และมีการให้บริการแผนท่ี
เส้นทางการว่ิงส าหรับแขกท่ีเข้าพกั (ณฎัฐิรา อ าพลพรรณ 2014) 
 นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา กลา่วในงานแถลงขา่ว
ภาวะเศรษฐกิจท่องเท่ียวฉบับท่ี 3 ว่าทางกระทรวงเตรียมสนับสนุนกิจการกลุ่มท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพและความงาม โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) โดยยกระดบัให้มี
ความน่าใช้บริการมากยิ่งขึน้ เช่น บ่อน า้พุร้อนต่างๆ ท่ีมีอยู่มากในเมืองไทย ซึ่งเห็นว่ามีคุณภาพ
ระดับนานาชาติ แต่เพียงยังขาดการพัฒนาให้น่าเข้าใช้บริการ หากพัฒนาต่อยอดและท า
การตลาดให้นกัท่องเท่ียวตา่งชาติเข้าไปใช้บริการได้มากขึน้ นอกจากจะเป็นการกระจายรายได้สู่
ชุม ชน  ยังยกระดับรายได้ประเทศให้ มีมูลค่าสูงขึ น้  เพ ราะกลุ่ ม นี น้อกจากไม่ท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศในระยะเวลาสัน้ ยังถือเป็นกลุ่มท่องเท่ียวท่ีมีมูลค่าสูง โดยจาก
ข้อมลูพบว่า การท่องเท่ียวเชิงสขุภาพทัว่โลกสงูถึง 1.6 ล้านล้านบาท โดยเป็นธุรกิจสปา 3.05 แสน
ล้านบาท น า้พรุ้อน 1.62 แสนล้านบาท ซึ่งไทยสร้างรายได้เป็นอนัดบั 13 ของโลก สร้างรายได้เข้า
ประเทศ 2.85 หม่ืนล้านบาท ขณะท่ีการท่องเท่ียวเชิงการแพทย์ของโลก มีนกัท่องเท่ียว 7-8 ล้าน
คน ไทยถือเป็นอันดบั 1 ของโลก ท่ีมีนักท่องเท่ียวใช้บริการ 1.2 ล้านคน สร้างรายได้เข้าประเทศ
กวา่ 1 แสนล้านบาท 

จึงสรุปได้ว่าการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและความงาม (Spa and wellness) เป็นหนึ่งใน
หมวดของการท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Tourism) เป็นลักษณะการ
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เดินทางท่องเท่ียว หรือเย่ียมชมสถานท่ีท่องเท่ียว และแบง่จดัสรรเวลาส่วนหนึ่งเพ่ือมาท ากิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน เช่น การนวด/อบ/ประคบสมนุไพร การบริการสุคนธบ าบดั (Aroma 
Therapy) และวารีบ าบัด (Water Therapy) โดยการท่องเท่ียวในลักษณะนีจ้ะช่วยส่งเสริมให้
ร่างกายของนกัทอ่งเท่ียวรู้สกึผอ่นคลาย สขุภาพจิต เพิ่มพนูพละก าลงั และปรับสมดลุ 

 

แนวทางการสร้างอารมณ์เชิงประสบการณ์ : สุคนธบ าบดั 

การสร้างอารมณ์เชิงประสบการณ์เป็นความสมัพนัธ์ระหว่างอารมณ์ ความรู้สกึ กบัการ
รับ รู้ของผู้ บ ริโภคท่ีมีต่อตราสินค้า อาจกล่าวได้ว่าเป็นการเช่ือมอารมณ์  ความรู้สึกและ
ประสบการณ์ท่ีผ่านมาของผู้ บริโภคให้เข้ากับแนวความคิดหลักในการสร้างสรรค์การส่ือสารท่ี
ถ่ายทอดไปยังผู้บริโภค โดยเน้นเร่ืองแรงจูงใจทางอารมณ์ เน่ืองจากอารมณ์สามารถผลกัดนัให้
ผู้ บริโภคตัดสินใจบริโภคสินค้าหรือบริการได้  (ณัฏฐา อุ่ยมานะชัย พงศ์ปณต พัสระ 2558) 
เน่ืองจากผู้ บริโภคในยุคนีใ้ช้อารมณ์ในการตัดสินใจมากกว่าการใช้หลักเหตุและผลหรือแม้แต่
ผลประโยชน์สงูสดุท่ีควรได้รับ เม่ือผู้บริโภคต้องตดัสินใจเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์ตราสินค้าใดตราสินค้า
หนึ่ง ผู้บริโภคจะตดัสินใจเลือกซือ้ตามความต้องการทางอารมณ์ แม้ว่าจะเคยไตร่ตรองตามหลกั
และเหตผุลมาก่อนหน้าก็ตาม ดงันัน้การเช่ือมโยงความต้องการทางอารมณ์ให้เข้ากบัคณุลกัษณะ 
(Attribute) และคณุประโยชน์ (Benefit) ของผลิตภัณฑ์ และการท าความเข้าใจระบบการรับรู้ของ
มนษุย์จะช่วยให้นกัส่ือสารการตลาดสามารถน าไปพฒันาเพ่ือค้นคิดอตัลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์หรือ
บริการท่ีตอบสนองต่อความต้องการทางอารมณ์ท่ีแตกต่างของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเช่ือมโยงต่อการรับรู้ท่ีสามารถส่งผลต่อความรู้สึกและพฤติกรรมของผู้บริโภคได้ทันที  (ปริญ 
ลกัษิตามาศ 2551) โดยปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การเลือกรับรู้มีดงันี ้

 1. ลักษณะของสิ่งเร้า (Nature of the Stimulus) ลักษณะเชิงกายภาพท่ีสามารถ
กระตุ้นการใช้ประสาทสมัผสัทัง้ห้าประการของมนษุย์ 

2. ความคาดหวงั (Expectation) ผู้บริโภคมีแนวโน้มจะรับรู้คณุสมบตัขิองผลิตภณัฑ์ 
และบริการตามความคาดหวงัของตนเอง ซึง่เป็นผลจากประสบการณ์ในอดีต หรือได้รับการบอกตอ่ 

3. แรงจงูใจ (Motives) ผู้บริโภครับรู้สิ่งตา่งๆ ตามความต้องการของตนเอง โดยระดบั 
ความต้องการสงูขึน้ก็ยิ่งท าให้สนใจสิ่งเร้าท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของตนเองมากขึน้  

ปัจจยัท่ีชว่ยกระตุ้นการรับรู้ของผู้บริโภคซึง่ประกอบด้วยปัจจยั 3 ด้าน 
1. ปัจจยัด้านลกัษณะของสิ่งเร้าท่ีสามารถเข้าถึงประสาทสมัผสั  
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2. ปัจจยัด้านการสร้างความคาดหวงัให้กบัผู้บริโภคว่าเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีดี น่าประทบัใจ 
นา่เช่ือถือ 

3. การใช้แรงจงูใจท่ีตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 
ดงันัน้การให้ความส าคญักบัประเดน็เก่ียวกบัการรับรู้ของมนษุย์จึงเป็นเร่ืองหลกัๆ ของ

นกัออกแบบการส่ือสารท่ีเช่ือว่าหากกิจกรรมทางการตลาดสามารถกระตุ้นประสาทสัมผสัทัง้ห้า
ของมนษุย์ได้ก็จะยิ่งช่วยให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ตอ่ตราสินค้าได้ดี ปัจจบุนัการเข้าถึงจิตใจผู้บริโภค
โดยน าเสนอเพียงผลประโยชน์ท่ีผู้บริโภคจะได้รับอาจไมเ่พียงพอเพราะเป็นยคุท่ีผู้ บริโภคใช้อารมณ์
ในการตดัสินใจมากกวา่การใช้หลกัเหตผุล 

ค าว่าอารมณ์ตรงกับค าในภาษาองักฤษ ว่า “Emotion” มีรากศพัท์มาจากภาษาลาติน
ว่า “Emovere” หมายถึง การยกขึน้ การต่ืน การก่อกวน ป่ันป่วน หรือความต่ืนเต้นเร้าใจ ดงันัน้
ในทางจิตวิทยา อารมณ์คือ ความว้าวุ้นใจ ความป่ันป่วน เป็นสภาวะท่ีบคุคลสญูเสียความเป็นตวั
ของตัวเอง เป็นความรู้สึกภายในของบุคคลนัน้ๆ ความรู้สึก (Feeling) เป็นลักษณะอาการท่ี
แสดงออกของอารมณ์เป็นการแปลความหมายหรือตีความซึ่ง  แสดงออกมาในรูปของความรู้สึก
ตา่งๆ หรือหมายถึงกระบวนการการรู้ส านึกในเร่ืองใดก็ได้ จิตใจ (Mind) หมายถึงความรู้สึกนึกคิด
ของคนเราท่ีมัน่คงถาวร มีสาระแท้จริงและยากตอ่การเปล่ียนแปลง เพราะเป็นลกัษณะเฉพาะของ
แตล่ะบคุคล  

คารร์อล อิซาร์ด (Carroll Izard) จ าแนกอารมณ์ออกเป็น 10 ประเภท  
1. Interest-Excitement (สนใจ-ต่ืนเต้น)  
2. Joy (ร่ืนเริง)  
3. Surprise (ประหลาดใจ) 
4 .Distress-Anguish (เสียใจเจ็บปวด)  
5. Anger-Rage (โกรธ-เดือดดาล)  
6. Disgust (รังเกียจ 
7.Contempt-Scorn (ดถูกู-เหยียดหยาม) 
8 .Fear-Terror (กลวั-สยองขวญั)  
9. Shame Sin Shyness-Humiliation (อบัอาย-ขายหน้า)  
10.Guilt (รู้สกึผิด)  
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 โรเบร์ิต พลทูชิค (Robert Plutchik) ได้ท าการศกึษาวิจยัเร่ืองอารมณ์และเช่ือวา่
อารมณ์มีพืน้ฐานอยู ่8 ชนิดคือ กลวั ประหลาดใจ เศร้า รังเกียจ โกรธ คาดหวงั ร่ืนเริง และยอมรับ 
อารมณ์ทัง้ 8 นีย้งัแปรเปล่ียนไปตามระดบัความความเข้มข้นของอารมณ์ 

จาค แพงค์เซปป์ (Jaak Panksepp) ได้เสนอแนวคิดการจ าแนกอารมณ์แตกตา่งไป
จากพลทูชิค โดยเสนอวา่อารมณ์พืน้ฐานนัน้มีอยู่ทัง้หมด 4 ชนิด ได้แก่ คาดหวงั เดือดดาล 
ตระหนก และหวาดกลวั โดยแยกอารมณ์ออกได้เป็น 2 ประเภท โดยแบง่ตามฐานท่ีเกิดขึน้ของการ
เปล่ียนแปลงในร่างกาย ได้แก่ 
          1. อารมณ์ท่ีพงึประสงค์ คือ อารมณ์ท่ีพงึปรารถนาหรือเบิกบานใจ เป็นอารมณ์ท่ี
ก่อให้เกิดความสขุและให้ประโยชน์ เชน่ อารมณ์สงบ อารมณ์เพลินเพลิน อารมณ์รัก อารมณ์สขุ 
เป็นต้น 
          2. อารมณ์ท่ีไมพ่งึประสงค์ คือ อารมณ์ท่ีท าให้เกิดความทกุข์และไมพ่งึประสงค์ 
อารมณ์ประเภทนีเ้ชน่ อารมณ์ท้อแท้ อารมณ์ว้าวุน่ อารมณ์รันทด อารมณ์วิตกกงัวล อารมณ์
เจ็บปวด เป็นต้น 

ทฤษฎีอารมณ์ของ เจมส์-แลง ( James-Lange Theory ) เน้นวา่อารมณ์ของเราเกิดขึน้
เน่ืองจากมีสิ่งเร้าเข้ามาเร้าอินทรีย์ หลงัจากนัน้ร่างกายจะเกิดการเปล่ียนแปลง ในขณะท่ีวิลเลียม 
เจมส์ (William James) ได้เสนอแนวคิดวา่ ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้บคุคลรู้สกึว่ามีอารมณ์เกิด 
ขึน้ก็คือ การรู้สกึเปล่ียนแปลงตา่งๆ ทางสรีระท่ีเกิดขึน้ในขณะท่ีมีการตอบสนองตอ่ สถานการณ์ 
นา่กลวัหรือตกใจ และทฤษฎีทางอารมณ์ของแคนนอน-บาร์ด (Cannon-Bard Theory) ท่ีเช่ือวา่
สมองสว่นไฮโปทาลามสัจะควบคมุอารมณ์ของสิ่งมีชีวิต โดยเม่ือมีสิ่งเร้ามากระตุ้นจะมีการสง่
กระแสประสาทไปยงัสมองส่วนนี ้ ซึง่ทฤษฎีอารมณ์ของแซตเตอร์-ซิงเกอร์ (Schachter-Singer 
Theory) ท่ีจดัอยูใ่นกลุม่พทุธนิยมจะเน้นความส าคญัของสมองในการตีความหมายของสิ่งเร้าหรือ
สถานการณ์ท่ีพบเห็นวา่มีสาเหตมุาจากอะไร 

อารมณ์มีความส าคญัต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์โดยเฉพาะเก่ียวกับการปรับตวั 
ด าเนินชีวิตให้มีความหมายแตกต่างไปจากเคร่ืองจักรกล  มนุษย์ใช้อารมณ์ เป็นเคร่ืองบ่งชี ้
ความรู้สกึนกึคดิ ชว่ยให้รู้จกัจนเองและผู้ อ่ืน เป็นแรงผลกัดนัและแรงจงูใจ  

ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้น าศาสตร์สคุนธบ าบดั โดยเน้นท่ีเร่ืองของการใช้กลิ่นเพ่ือเป็น
แนวทางการสร้างอารมณ์เชิงประสบการณ์ โดยสคุนธบ าบดั (Aromatherapy) หรือสวุคนธบ าบดั 
(สุวคนธ์ = กลิ่นหอม) หมายถึงการน ากลิ่นหอมจากสมุนไพรมาใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพ ท่ี
เรียกว่าน า้มันหอมระเหย (Essential oil) โดยสมุนไพรหมายถึง พืช สัตว์ จุลชีพ ธาตุ สารสกัด
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ดัง้เดิมจากพืชและสตัว์ ดงันัน้การกลิ่นของสมนุไพรมาใช้ดแูลสขุภาพจึงหมายรวมถึงกลิ่นท่ีสกดัได้
จากพืช และสตัว์ (ดร. จงกชพร พินิจอกัษร) 

Aromatherapy ถูกใช้ครัง้แรกในปีคริสตศกัราช 1928 โดยนักเคมีชาวฝร่ังเศสท่ีอยู่ใน
ตระกลูท าน า้หอมมานาน เขาประสบอบุตัเิหตใุนห้องทดลองคือถกูไฟไหม้ท่ีแขน จึงได้น าเอาน า้มนั
ลาเวนเดอร์ (Lavender oil) มาท าการรักษาแผลโดยบงัเอิญ และได้พบคุณสมบตัิไม่ติดเชือ้จาก
แผลดงักล่าว จากนัน้เขาจึงท าการค้นคว้าคณุสมบตัิอ่ืนๆ จนทราบว่าน า้มนัหอมระเหย (Essential 
oil) ท่ีได้จากธรรมชาติ ใช้ได้ผลดีกว่าน า้หอมสงัเคราะห์ จากนัน้จึงได้ท าการขยายผลไปยงัน า้มนั
หอมระเหยชนิดอ่ืนๆ 

ค าว่า Aromatherapy อาจถูกมองว่าเป็นการใช้กลิ่นรักษาผ่านทางอารมณ์ แต่ความ
จริงในน า้มันหอมระเหยแต่ละชนิดมีองค์ประกอบของสาระส าคัญท่ีสามารถท าปฏิกิริยากับ
องค์ประกอบทางเคมีของร่างกาย มีผลต่ออวัยวะต่างๆ หรือระบบต่างๆ ทัง้หมดในร่างกาย โดย 
Mode of essential มีอยู ่3 ทาง ดงันี ้

ทางเภสชัวิทยา (Phamacological) 
ทางกายภาพ (Physiological) 
ทางจิตวิทยา (Psycological) 
ดงันัน้การใช้น า้มนัหอมระเหยทาหรือนวดบนร่างกาย หรือสดูดมทางจมกูก็ตาม น า้มนั

หอมระเหยสามารถซมึผา่นผิวหนงัหรือเย่ือโพรงจมกู เข้าสู่กระแสเลือดและท าปฏิกิริยากบัฮอร์โมน 
(Hormone), เอนไซม์ (Enzyme), และอ่ืนๆ ในร่างกาย ท าให้มีผลต่อการท างานของอวยัวะต่างๆ 
ภายในร่างกาย อย่างไรก็ตามน า้มนัหอมระเหยแตล่ะชนิดมีคณุสมบตัแิละคณุลกัษณะแตกตา่งกนั 
และให้ผลต่างกนัไปในแต่ละบุคคล ขึน้อยู่กับหลายปัจจยัโดยเฉพาะผลทางด้านจิตวิยา ซึ่งมกัได้
จากการสดูดม ส่งผลทางอารมณ์ท่ีแตกตา่งกนั อีกทัง้แตล่ะชนิดยงัมีความสามารถในการซึมเข้าสู่
ผิวได้ช้าเร็วตา่งกนัอีกด้วย 

กลไกการดดูซมึน า้มนัหอมระเหยเข้าสูร่่างกายสามารถอธิบายได้  ดงันี ้
 1. การดมกลิ่น โดยโมเลกลุของน า้มนัหอมระเหยจะซึมผ่านเข้าไปในเนือ้เย่ือส่วนท่ีรับรู้
กลิ่นในโพรงจมกู (Olfactory epitilium) และผา่นไปยงัสว่นตา่งๆ ของร่างกายได้หลายวิธี คือ 
   1.1 เข้าสู่ปอด โดยวิธีสูดดมไปพร้อมอากาศ ปอดมีหน้าท่ีฟอกเลือดเสีย ถูกส่งมา
จากหวัใจ จึงเกิดการแลกเปล่ียนระหว่างออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด เม่ือผ่านการ
ฟอกเลือด คาร์บอกไดออกไซด์จะถกูขบัออกทางลมหายใจ ส่วนออกซิเจนและน า้มนัหอมระเหยจะ
ถูกดดูซึมเข้าสู่ระบบหมุนเวียนโลหิตในร่างกาย ท าให้น า้มันหอมระเหยถูกส่งไปตามอวยัวะส่วน
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ต่างๆ ในร่างกาย เกิดผลตามฤทธ์ิของแต่ละชนิด เช่นเดียวกับการนวดร่างกายด้วยน า้มันหอม
ระเหย 

1.2 ผา่นระบบการรับรู้กลิ่นท่ีโพรงจมกู (Olfactory System) โดยโมเลกลุกลิ่นหอม 
จะถูกส่งผ่านเข้าไปทางจมูก กระตุ้นเซลล์ประสาทรับความรู้สึกท่ีอยู่ ในโพรงจมูก ท าให้กระแส
ประสาทวิ่งไปยังศูนย์รับรู้กลิ่นในสมอง แล้วผ่านไปยังส่วนของสมองท่ีเรียกว่าลิมบิกซิสเต็ม 
(Limbic System) ซึ่งเป็นศนูย์ควบคมุการเรียนรู้ ความจ า อารมณ์ ความหิว และอารมณ์ทางเพศ 
โดยกลิ่นท่ีเข้ามากระตุ้นลิมบอกซิสเต็มจะท าให้สมองปล่อยสารเอนดรอฟิน (Endorphins) ท่ีช่วย
ลดความเจ็บปวด, เอนเซปฟาลีน (Encphaline) ท่ีท าให้อารมณ์ดี ผ่อนคลายความตึงเครียด และ
เซโรโทนิน (Serotonin) ท่ีชว่ยให้สงบเยือกเย็น และนอนหลบัสบาย 

1.3 ทางผิวหนงัผา่นทางการนวด หรือการน าน า้มนัหอมระเหยใสใ่นเคร่ืองส าอาง 
ประทินผิว โดยโมเลกุลของน า้มันหอมระเหยจะซึมผ่านผิวหนังเข้าสู่ระบบไหลเวียนโลหิตไปยัง
อวยัวะตา่งๆ และเกิดผลตามสรรพคณุ 

1.4 ทางการรับประทาน ในปริมาณเทา่กบัท่ีธรรมชาตมีิ เพ่ือลดการระคายเคืองตอ่ 
เนือ้เย่ือในระบบย่อยอาหาร ซึ่งน า้มันหอมระเหยจะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายผ่านทางระบบย่อย
อาหารและเข้าสู่อวยัวะในร่างกายเหมือนสารอาหารอ่ืนๆ แตว่ิธีนีต้้องใช้ความระมดัระวงัอย่างมาก
ในการใช้เพราะอาจเกินขนาดหรือเป็นอนัตรายได้หากไมท่ าการศกึษาให้ดี 
 หน้าท่ีหลกัและการท างานของจมกู 
 ท าหน้าท่ีเป็นทางเดินของอากาศเพ่ือเข้าสู่ร่างกาย เพ่ือให้ร่างกายสามารถแลกเปล่ียน
ออกซิเจนในอากศกบัคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีเป็นของเสียจากขบวนการเผาผลาญอาหาร 
 จมกูมีเซลล์ประสาทรับรู้กลิ่นท่ีสามารถแยกแยะกลิ่นตา่งๆ แล้วส่งผ่านไปยงัสมองเพ่ือ
แปรสญัญาณให้รู้ถึงกลิ่นท่ีพงึประสงค์ และไมพ่งึประสงค์ 
 เป็นตวัปรับอณุหภมูิอากาษให้เทา่กบัอณุหภมูิของโลหิต เตมิความชืน้ให้อากาศท่ีก าลงั
จะเข้าสูป่อด และชว่ยสะท้อนเสียงพดูให้มีความกงัวาน นา่ฟัง 

การรับรู้กลิ่นของจมูกเร่ิมท่ีการสูดลมหายใจเข้า กระแสอากาศ (Route of air) จะ
ลอยตวัขึน้สู่ส่วนบนของจมูก ซึ่งเป็นบริเวณท่ีมีตวัรับสมัผสั (Olfactory receptor : C) กระจายตวั
อยู่บริเวณ Olfactory epithelium : B) นักวิทยาศาสตร์จึงคาดว่ามี Olfactory receptor กระจาย
ตวัอยูถ่ึง 25 ล้านเซลล์ แตจ่มกูจะได้รับกลิ่นก็ตอ่เม่ือโมเลกลุของกลิ่นจะต้องอยูใ่นรูปของของเหลว 
แต่โดยทั่วไปกลิ่นจะอยู่ในรูปของไอระเหย ขณะท่ีผ่านเข้าจมูก จมูกจะขับเมือกจากเย่ือบุผนัง 
(Mucus layer : G) มาละลายโมเลกุลของกลิ่น เม่ือโมเลกลุดงักล่าวสมัผสัปลายประสาทรับกลิ่น 
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(Olfactory hair : G) ก็จะเกิดปฏิกิริยาเคมีขึน้เปล่ียนเป็นกระแสประสาทการรับรู้กลิ่นเดินทางไป
ตามเสีนประสาท (Olfactory knob : F) ผ่านไปยงั Axon (J) ทอดผ่านกระดกูใต้สมอง ขึน้สู่สมอง
เพ่ือท าหน้าท่ีรับกลิ่นตอ่ไป สามารถอธิบายได้ดงัภาพตอ่ไปนี ้

 A : Olfactory bulb    B : Olfactory epitilium  
 C : Olfactory receptor cells  D : Sustentacular cells 
 E : Basel cells    F : Olfactory knob 
 G : Olfactory hairs    H : Mucus layer 
 I : Olfactory giands   J : Axons 
 K : Fiber bundles    L : Mitral  cell 
 M : Glomerulus    N : Olfactory tract 
 a : Ethmoid bone     b : Nasal conchae    c : Connective tissue 

 

ภาพท่ี 10 สว่นประกอบของอวยัวะรับกลิ่นบริเวณจมกู 
ท่ีมาของภาพ : น า้มนัหอมระเหยเพ่ือสขุภาพชัน้ต้น, ดร.จงกชพร พินิจอกัษร : หน้า 180 
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สปา (Spa)  

สถาบนัพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ได้ให้ความหมายของสปา
ว่าหมายถึงการบ าบดัดแูลสุขภาพองค์รวมด้วยวิธีทางธรรมชาติท่ีใช้น า้เป็นองค์ประกอบในการ
บ าบัดควบคู่ไปกันการบ าบัดด้วยวิธีทางการแพทย์อ่ืนๆ โดยใช้ศาสตร์สัมผัสทัง้ 5 ได้แก่ รูป รส 
กลิ่น เสียง และสัมผัส เป็นปัจจัยท่ีสร้างภาวะสมดุลระหว่างร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และ
อารมณ์ (Body, Mind and Spirit) และการแบง่ประเภทสปาแบง่ได้หลายประเภทด้วยกนั โดยตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเร่ืองก าหนดสถานท่ีเพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมสวย พ.ศ. 2551 ตาม
พระราชบญัญัติสถานบริการพ.ศ. 2509 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติสถานบริการ ฉบบัท่ี 4 
พ.ศ. 2546) ได้แบง่ธุรกิจให้บริการสปาออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
 1. กิจการสปาเพ่ือสขุภาพ คือ การประกอบกิจการให้การดแูลเสริมสร้างสขุภาพ  

2. กิจการนวดเพ่ือสขุภาพ คือ การประกอบกิจการนวดโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นการ 
ผอ่นคลาย 

3. กิจการนวดเพ่ือเสริมสวย คือ การประกอบกิจการนวดในสถานท่ีเฉพาะ  
International SPA Association (ISPA) ได้แบ่งประเภทสปาตามลักษณะสถานท่ี

ให้บริการ ออกเป็น 7 ประเภท ดงันี ้
 1. Day Spa เป็นสปาท่ีไม่มีสถานท่ีพักค้างคืน ให้บริการลูกค้าในระยะสัน้ๆ เน้นการ
ให้บริการท่ีสะดวกรวดเร็ว ขัน้ตอนการท าสปาท่ีไม่ยุ่งยาก มักตัง้อยู่ในท าเลท่ีสะดวกต่อการ
เดนิทาง 

2. Hotel & Resort Spa เป็นสปาท่ีตัง้อยูภ่ายในหรือในบริเวณเดียวกบัโรงแรมหรือรี 
สอร์ท เพ่ือรองรับผู้มาพกัแรมท่ีต้องการใช้บริการสปาเพ่ือผ่อนคลาย นอกเหนือจากการใช้บริการ
ห้องพกั 

3. Destination Spa เป็นสปาท่ีตัง้แยกออกมาตา่งหากอย่างเดน่ชดั มีห้องส าหรับพกั 
ค้างคืนคล้ายคลึงกบัรีสอร์ทสปา ผู้มาใช้บริการส่วนใหญ่มกัจะมีความต้องการพ านกัอยู่เป็นระยะ
เวลานาน เพ่ือส่งเสริมสุขภาพเป็นหลกั เน้นกิจกรรมท่ีช่วยปรับรูปแบบการใช้ชีวิตประจ าวนัและ
ฟืน้ฟสูขุภาพครบวงจร  

4. Medical Spa เป็นสปาท่ีตัง้ขึน้โดยมีแพทย์ พยาบาล และผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทาง 
ดแูลก ากบั ภายใต้พระราชบญัญตัสิถานพยาบาล มีโปรแกรมการบ าบดัรักษาและดแูลสขุภาพและ
ความงามท่ีเป็นการผสมผสานธรรมชาตบิ าบดัและวิทยาการทางการแพทย์ไว้ด้วยกนั  
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5. Club Spa คือ สปาท่ีตัง้ขึน้เพ่ือให้บริการเฉพาะสมาชิก (member) โดยเน้นการให้ 
ความสะดวก สบาย และมีกิจกรรมการออกก าลงักาย การดแูลสขุภาพร่างกาย และสปาแบบตา่งๆ 

6. Cruise Ship Spa คือ สปาท่ีตัง้อยูใ่นเรือส าราญ โปรแกรมการบริการ ประกอบด้วย 
การนวดแบบตา่งๆ การออกก าลงักาย กิจกรรมและอาหารเพ่ือสขุภาพ 

7. Mineral Spring Spa คือ สปาท่ีตัง้อยูต่ามแหลง่น า้พรุ้อนหรือน า้แร่ธรรมชาติ  
บริการเน้นการบ าบดัโดยใช้ความร้อนของน า้หรือแร่ธาตตุา่งๆ เช่น เกลือ ตวัอยา่งเช่น สปาท่ีตัง้อยู่
ตามแหลง่บอ่น า้ร้อนของประเทศญ่ีปุ่ น (Onsen) และรัสเซีย  

คณะอนกุรรมการมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาสถานบริการสง่เสริมสขุภาพ กรมพฒันา
ฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานได้จ าแนกสปาตามองค์ความรู้ท่ีน ามาประยุกต์ใช้เป็น  3 ประเภท
ใหญ่ ได้แก่ 
 1. สปาแบบตะวนัตก (Western Spa) เป็นสถานบริการสุขภาพท่ีใช้น า้เป็นหลกั โดยมี
มาตรฐานการให้บริการตามแบบประเทศตะวนัตก เช่น การใช้อ่างน า้วน การนวดแบบตะวนัตก 
การอบซาวนา่ อบไอน า้ การออกก าลงักายโดยอาศยัเคร่ืองมือ (Fitness) เป็นต้น 

2. ไทยสปา (Thai Spa) เป็นสถานให้บริการทางสขุภาพท่ีใช้น า้เป็นหลกั มีมาตรฐาน 
การให้บริการแนวเดียวกับประเทศตะวนัตก แต่มีการประยุกต์ภูมิปัญญาทางตะวนัออกและภูมิ
ปัญญาไทยเข้าไปด้วย 

3. ไทยสปัปายะ หรือ ไทยสบาย (Thai Sapaya) เป็นการบริการสขุภาพและความงาม 
แบบองค์รวมท่ีประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทยเป็นหลัก มีการนวดไทย ใช้ลูกประคบ อบสมุนไพร ใช้
เคร่ืองร ่าไทย สมนุไพรไทย อาหารไทย ดนตรีไทย และสิ่งตา่งๆ ซึง่แสดงออกถึงศิลปวฒันธรรมและ
ความเป็นไทย มีการผสมผสานหตัถบ าบดัวารีบ าบดั สคุนธบ าบดั โภชนบ าบดั การออกก าลงักาย 
และการท าสมาธิ เพ่ือให้เกิดความสมดลุของธาตทุัง้ 4 ในร่างกาย (ดิน น า้ ลม ไฟ) พร้อมเน้นการ
ใช้วิธีการธรรมชาต ิ(Natural Treatment) 

 6.1 รูปแบบการให้บริการสปา : การอาบ การนวด การขดั 

 ธุรกิจให้บริการสปา (Spa Operators / Spa Outlets) แบง่ตามรูปแบบได้ดงันี ้

1. การนวด ครอบคลุมถึงการนวดในแบบต่างๆ ท่ีใช้แรงงานและทกัษะของพนักงาน
นวดเป็นหลกั เชน่ นวดเท้า นวดตวั ทัง้การนวดแผนไทย และการนวดท่ีใช้ศาสตร์แบบตะวนัตก 

2. ท า Treatment หมายรวมถึง สปาประเภทท่ีมีการใช้ยา หรือสมนุไพร เพ่ือท าให้เกิด
ความผอ่นคลาย หรือการบ ารุงรักษาผิวทัง้ผิวกาย และผิวหน้า  
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3. ขายอุปกรณ์เพ่ือการท าสปาเองท่ีบ้าน  (Home spa) ลูกค้ากลุ่มท่ีเลือกการซือ้
อปุกรณ์ประเภท DIY (Do It Yourself) หรือท าสปาด้วยตวัเองท่ีบ้าน  

4. ให้บริการผ่านเคร่ืองมืออ่ืน ธุรกิจสปาประเภทนีอ้าจไม่จ าเป็นต้องใช้พนักงาน 
ยกตวัอย่างเช่น Fish Spa ซึ่งเป็นการใช้ปลาในการผ่อนคลาย หรือสปาประเภท อาบน า้แร่ แช่
น า้นม เป็นต้น 

ในการท าวิจัยนี ้ผู้ วิจัยได้ท าก าหนดรูปแบบการให้บริการสปาเพ่ือเป็นแนวทางการ
ออกแบบประโยชน์ใช้สอยของผลิตภณัฑ์ไว้ด้วยกนั 3 ประการ ดงันี ้

1. การอาบ เป็นหนึ่งในวิธีการบ าบัดด้วยน า้ (วารีบ าบัด) หรือท่ีเรียกว่า  Hydro 
Therapy มีรูปแบบแตกต่างกนัไป ตัง้แต่การแช่ตวัในน า้ การอบตวั การห่อตัว การประคบ การสูด
ดม การใช้น า้ร้อนจดัสลบัเย็นจดั การฉีดน า้ การรดน า้ และว่ายน า้ สปาบางแห่งอาจให้นอนแช่ใน
อา่งท่ีผสมน า้มนัระเหย น า้มนัหอมระเหยให้ประโยชน์จาการซึมซาบเข้าผิวหนงัและการสดูดม   ให้
ความสดช่ืนผ่อนคลาย ช่วยกระคุ้นการหมุนเวียนเลือด และบ าบดัอาการผิดปกติบางอย่างตาม
สรรพคุณของชนิดน า้มันหอมระเหย บางแห่งให้นอนแช่ในอ่างท่ีโรยด้วยกลีบดอกไม้  (Floral 
Bath) แล้วหยดน า้มนัหอมระเหยกับเกลือแร่ลงไปผสม  วิธีแช่ตวัแบบนีจ้ะช่วยให้จิตใจผ่อนคลาย
ได้ดี สรรพคุณขึน้กับน า้มันหอมระเหยท่ีใช้ ควรแช่ตามเวลาท่ีก าหนด เช่น 10-30 นาที เป็นต้น 
ระวงัการแพ้น า้มนับางชนิด และเม่ือไมส่บายไมค่วรแช่ การอาบน า้ท่ีเรียกว่า  (Swiss Shower) คือ 
ยืนอาบน า้ร้อนสลบักบัน า้เย็นท่ีพุ่งออกมาจากฝักบวัพร้อมกนั 8-10 จดุ ทัว่ร่างกาย เพ่ือกระตุ้นให้
เกิดการหมนุเวียนของโลหิต น า้เย็นท าให้หลอดเลือดหดตวั ส่วนน า้ร้อนท าให้หลอดเลือดขยายตวั 
การยืดหดของหลอดเลือด เลือดจะกระตุ้ นการท างานของอวัยวะภายในด้วย  การอาบน า้
แบบ  (Vichy Shower) เป็นการบ าบดัด้วยแรงดนัน า้ อาจใช้ฝักบวัหลายอนัเรียงในแนวตนงตาม
ความยาวของร่างกาย โดยอาจให้นอนคว ่าลง มีแรงดนัของน า้ท่ีพุ่งออกมากระทบแผ่นหลังและ
ท่อนขาอย่างครอบคลุมนาน 15-20 นาที  ช่วยเปิดรูขุมขนเพ่ือให้สมุนไพรต่างๆ ท่ีน ามาพอกตวั
ภายหลงัสามารถซมึเข้าสู่ผิวหนงัชัน้ในได้ดีขึน้ ชว่ยคลายเครียดและลดอาการปวดเม่ือยกล้ามเนือ้
ด้วย 

2. การนวด เป็นทางเลือกยอดนิยมของการท าสปา ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลาย โดยสปา
แตล่ะแหง่จะมีรูปแบบการนวดตา่งกนัขึน้อยูก่บัการน าเอาความโดดเดน่ของการนวดมาผสมผสาน
ให้เป็นเอกลกัษณ์ แตห่ลกัๆ มี 2 ประเภท คือ นวดแผนไทยกบันวดบ าบดัอโรมา รวมไปถึงการนวด
ของชนชาติอ่ืน เช่น การนวดแบบสวีดิช   ( Swedish Massage ) เป็นต้น เป็นการนวดเพ่ือผ่อน
คลายและกระตุ้นระบบการหมนุเวียนของโลหิตท่ีผิวหนงัโดยใช้เทคนิคการลบูไล้ไปตามกล้ามเนือ้ 
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มีการลบู เคาะ เพ่ือกระตุ้นระบบประสาท และการเขย่าอย่างเป็นจงัหวะ  ปัจจบุนัมีการน าพฤกษา
บ าบดัเข้ามาใช้ประกอบในการนวดด้วย  เพ่ือให้ผู้ รับบริการเกิดความผ่อนคลายทัง้ร่างกาย จิตใจ
และอารมณ์ การนวดทกุแบบมีผลดีตอ่สขุภาพมากน้อยตา่งกนั  การนวดได้รับความนิยมอย่างสูง
ในเมืองไทยโดยเฉพาะนวดแผนไทยจดัเป็นทรีตเมนท์ท่ีมีประจ าสปาทุกแห่ง   มีช่ือเสียงระดบัโลก 
เพราะมีทัง้ความนุ่มนวลเพ่ือผ่อนคลาย มีทัง้ความหนักแน่นเพ่ือการรักษา และยังมีการประคบ
ด้วยสมนุไพรไทย  สามารถนวดเพ่ือผ่อนคลายรักษาเฉพาะจดุได้ เช่น การนวดเท้า นวดไหล่ นวด
เท้า นวดไขสนัหลงั เพ่ือกระตุ้นประสาท เป็นต้น ในท่ีนีผู้้วิจยัได้ก าหนดการนวดให้เป็นการนวดอโร
มา กล่าวคือเป็นการนวดเพ่ือผ่อนคลายความเครียด เป็นการบ าบดัด้วยการใช้น า้มันหอมระเหย 
(Essential oil) เป็นการนวดบริเวณใบหน้าและล าคอ โดยมีหลกัการนวดดงันี ้

 

 

ภาพท่ี 11 แสดงต าแหนง่การนวดหน้า 
ท่ีมาของภาพ : ลลิตา สนุทรพทุธศาสน์ 
 

3. การขดั เป็นการกระตุ้นระบบการหมุนเวียนของเลือดด้วยการขัดผิวด้วยพืชพรรณ
จากธรรมชาติ  เช่น พืชสมุนไพรต่างๆ รวมทัง้การใช้เกลือทะเล สาหร่าย ฟองน า้เพ่ือขจัดเซลล์
ผิวหนงัท่ีเส่ือมสภาพให้หลดุออกไป  เซลล์ผิวใหม่จะได้ขึน้มาทดแทน เป็นการเติมสารอาหารให้ผิว



  40 

ด้วย วิธีสครับนีจ้ะช่วยให้สุขภาพผิวดีขึน้ ผิวเนียนนุ่ม เรียบ และสีผิวสม ่าเสมอยิ่งขึน้   การขดัผิว
สามารถใช้สมนุไพรขดัหรือใช้ครีมขดั ปัจจบุนัการให้บริการสปา (Spa) มีบริการขดัผิวเพ่ือความผดุ
ผ่อง เพราะผิวพรรณเป็นปราการด่านแรกในการพบปะผู้ คน เป็นสิ่งแรกท่ีคนจะมองเห็น โดย
ผิวหนังเป็นอวัยวะท่ีปกคลุมร่างกาย เป็นแหล่งก าเนิดของขนและเส้นผม อยู่ติดกับต่อมไขมัน 
บริเวณของขนมีมากน้อยขึน้อยู่กบัส่วนของผิวหนัง โดยโครงสร้างของผิวหนงัประกอบด้วยเนือ้เย่ือ 
3 ชัน้ ได้แก่ 1) หนงัก าพร้า (Epidermis) เป็นผิวหนงัชัน้นอกสุด แบ่งเป็น 5 ชัน้ย่อย ในแต่ละชัน้มี
ลกัษณะโครงสร้างท่ีแตกตา่งกนั 2) หนงัแท้ (Dermis) เป็นผิวหนงัท่ีประกอบด้วยกลุม่หรือฟ่อนของ
ใย เรียกว่าไฟเบอร์ ท าให้เกิดความตึง มี Gel like metrix จับอยู่กับโปรตีน แทรกอยู่ตามเส้นใย
ดงักล่าว ท าหน้าท่ีหลอ่ล่ืนและเช่ือมเส้นใยเหลา่นี ้ท าหน้าท่ีปอ้งกนัความชืน้ ยบัยัง้การเผยแพร่ของ
การติดเชือ้ทางผิวหนงั ในหนงัแท้แบง่เป็น 2 ชัน้ คือ Papillary layer และ Reticular layer  และ 3) 
ชัน้รองรับผิวหนัง (Subcutaneous layer) ชัน้นีมี้เย่ือไขมัน adipose tissue มาก ช่วยป้องกัน
อวยัวะจากภายในมิให้ถูกกระทบกระแทก เป็นท่ีสะสมไขมนัเพ่ือให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย ดงันัน้
การขัดผิว (Body scrub) จึงเป็นขัน้ตอนหนึ่งของการท าความสะอาดผิวให้เกลีย้งเกลาโดยการ
ก าจดัเซลล์ผิวเก่าชัน้นอกท่ีเส่ือมสภาพแล้วให้หลุดออก ช่วยลดริว้รอย จุดด่างด า รอยหมองคล า้ 
ปรับปรุงเนือ้เย่ือของผิวหนงัให้ดีขึน้ เรียบเนียนขึน้ หากได้รับการขดัผิวอยู่เสมอ ผิวจะมีความนุ่ม
เนียน ออ่นนุม่ และสะอาด (มลูนิธิการแพทย์แผนไทยพฒันา 2549) 

 6.2 ผลิตภณัฑ์สปา : สบู ่

ผลิตภัณฑ์สปาไม่มีหลักฐานการถูกก าหนดอย่างแน่ชัด แต่โดยรวมมีหลากหลาย

ประเภทด้วยกัน หลกัๆ แล้วจะเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการให้บริการสปา อาทิ น า้มนันวดตวั แชมพ ู

สบู่ เกลือขัดผิว, ขัดเท้า ลูกประคบสมุนไพร สครับขัดผิว ครีมหมักผม สมุนไพรพอกตัว ยาอบ

สมุนไพร ครีมบ ารุงผิว และอ่ืนๆ อาจกล่าวได้ว่าผลิตภัณฑ์สปา หมายถึงเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ี

เก่ียวข้องกบัการท าสปา ซึ่งผลิตภณัฑ์สบู่ (Soap) ก็เป็นหนึ่งในผลิตภณัฑ์เพ่ือการท าความสะอาด

ผิว (Skin cleanser) ท่ีใช้ในการให้บริการสปาด้วย โดยสบู่นัน้อ้างถึงนิยามตาม มอก. 29-2531 

หมายถึงเกลือโลหะ หรือเกลือแอมโมเนียม หรือเกลือแอมีนของกรดไขมนัของน า้มนั หรือไขมนัจาก

พืชและ/หรือสตัว์  รวมทัง้อ้างอิงจากพจนานุกรมไทย ฉบบัราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ว่าเป็น

สิ่งท่ีผลิตขึน้โดยน าไขสตัว์เช่นไขววั หรือน า้มนัพืช เชน่ น า้มนัมะพร้าว น า้มนัมะกอก ไปต้มกบัดา่ง

โซเดียมไฮดรอกไซด์จะได้สบูแ่ข็ง (สบูก้่อน) หรือน าไปต้มกบัดา่งโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์จะได้สบู่

อ่อน (สบู่เหลว) ใช้ช าระล้างและซกัฟอก ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 29-2545 
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เร่ืองสบู่ถูตวั ก าหนดว่าส่วนประกอบส่วนใหญ่ของ สบู่ถูตวัคือไขมนั โดยก าหนดปริมาณไม่น้อย

กว่า 76.5 % w/w และไฮดรอกไซด์อิสระ(ค านวณเป็น sodium oxide) ก าหนดไม่เกิน 0.05 % w/w 

ยกเว้นสบูเ่ด็กและสบูส่งัเคราะห์มีได้ไม่เกิน 0.01 % w/w โดยทัว่ไปความเป็นกรด-ดา่งของสบูถ่ตูวั

จะอยูใ่นช่วง 9 ถึง 10 ยกเว้นสบูบ่างสตูรท่ีมีสารให้ความชุ่มชืน้เป็นสว่นประกอบในปริมาณสงูจะมี

คา่ความเป็นกรด-ดา่ง ไม่เกิน 7 pH สบูถ่ตูวัใช้เพ่ือท าความสะอาดร่างกาย เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีใช้แล้ว

ล้างออก จดัเป็นเคร่ืองส าอางทั่วไปตามประกาศ กระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2535) ออก

ตามความในพระราชบญัญตัิเคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2535 เร่ือง ก าหนดช่ือ ประเภท ชนิด หรือลกัษณะ

ของ เคร่ืองส าอางท่ีมีการควบคุมฉลากและประกาศคณะกรรมการเคร่ืองส าอาง ฉบบัท่ี 1 (พ.ศ. 

2536) เร่ืองฉลากของเคร่ืองส าอางก าหนดว่าฉลากของเคร่ืองส าอางทัว่ไปอย่างน้อยต้องระบุช่ือ

เคร่ืองส าอาง ประเภท ช่ือส่วน ประกอบส าคญั ช่ือและท่ีตัง้ของผลิต/น าเข้า วนัเดือนปีท่ีผลิต วิธีใช้

เคร่ืองส าอาง ปริมาณสทุธิ และค าเตือนเก่ียวกบั อนัตรายท่ีอาจเกิดขึน้ตอ่อนามยัของบคุคล (ถ้ามี) 

ซึ่งผู้ บริโภคควรอ่านฉลากและปฏิบัติตามวิธีใช้และค าเตือนเพ่ือความปลอดภัยของผู้ บริ โภค 

(กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) 

สบู่มีพืน้ฐานการผลิตจากส่วนผสมพืน้ฐาน 3 อย่าง คือ น า้ ด่าง(โซดาไฟ) และไขมัน 

เม่ือดา่งผสมกบัน า้ เป็นสารละลายดา่ง ถกูน าไปผสมกับไขมนั ได้ผลผลิตเป็นสบูธ่รรมชาติซึ่งเป็น

ส่วนผสมของสบู ่5 ส่วนและกลีเซอรีน 1 ส่วน ในสบูธ่รรมชาตินัน้กลีเซอรีนท่ีเกิดขึน้จะยงัคงอยู่ใน

สบู่ มีคุณสมบัติเพิ่มความชุ่มชืน้ และท าให้ผิวพรรณนุ่มนวล หลักการพืน้ฐานในการผลิตสบู่

ธรรมชาติ (Real Soap ) เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างกรดไขมนั กบั สารละลายด่าง เกิดเป็นสบู ่ก็คือ

เกลือของกรดไขมันกับกลี เซอรีน  (glycerine) เป็นผลพลอยได้  โดยเรียกขบวนการนี ว้่า 

Sponification ดงัสมการ กรดไขมนั + สารละลายด่าง = เกลือ (สบู่) + กลีเซอรีน Fatty acid (oil) 

+ Base (lye) = “A Salt” (soap) + glycerine 

 

สบูคื่อเกลือโซเดียมของกรดไขมนั มีสตูรโครงสร้างทัว่ไปคือ  

โครงสร้างของสบู่  โมเลกุลของสบู่ ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 1.) ส่วนท่ีไม่มีขัว้ เป็น

ด้านของไฮโดรคาร์บอน 2.) ส่วนท่ีมีขัว้ เป็นด้านของโซเดียมคาร์บอกซิเลต (-COONa+ ) สบู่ท่ีดี

ควรมีจ านวน C อะตอมในหมู ่R พอเหมาะ จะเป็นสบูท่ี่ละลายน า้ได้ดี 
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น า้มนัท่ีน ามาผลิตสบู ่มีคณุสมบตัแิตกตา่งกนัไปสามารถอธิบายได้ดงัตารางนี  ้

ตารางท่ี 2 คณุสมบตัขิองสบูก่บัการเลือกใช้น า้มนัตัง้ต้น 
 

ชนิดของน า้มนั 
 

ประเภทน า้มนั 
ลกัษณะทาง
กายภาพ 

ความคงตวั
ของฟอง 

ปริมาณ
ฟอง 

คณุสมบตัิการ
บ ารุงผิว 

น า้มนัมะพร้าว แข็ง เนือ้แข็ง กรอบ 
แตกงา่ย สขีาวข้น 
ช าระล้างได้ด ี

คงทนฟองเนือ้
ครีม 

มาก ท าให้ผิวแห้ง 

น า้มนัปาล์ม แข็ง เนือ้แข็งเลก็น้อย สี
เหลอืงนวล ช าระ

ล้างได้ด ี

คงทน 
ฟองละเอียด 

มาก ท าให้ผิวแห้ง 

น า้มนัร าข้าว ออ่น เนือ้ออ่นเลก็น้อย สี
เหลอืงครีม 

คงตวัด ี น้อย ดี 

น า้มนัถัว่เหลอืง ออ่น เนือ้ออ่นเลก็น้อย สี
เหลอืงครีม เข้าได้ดี
กบัน า้มนัอื่น แต่
กลิน่หืนง่าย 

คงตวัด ี น้อย ดี 

มนังา ออ่น เนือ้ออ่นเลก็น้อย สี
เหลอืงเข้ม มีกลิน่

เฉพาะตวั 

คงตวัด ี น้อย ดี 

น า้มนัมะกอก ออ่น สบูก่ึ่งแข็งกึ่งออ่น 
ใช้ได้นาน 

คงตวัด ี
ฟองเป็นครีม 

น้อย ดีมาก 

น า้มนัละหุง่ ออ่น เนือ้แนน่ ละเอียด 
ไมแ่ตก 

คงตวัด ี
ฟองขนาดเลก็ 

น้อย ดี 

น า้มนัเมลด็
ทานตะวนั 

ออ่น เนือ้นุม่ คงตวัด ี น้อย ดี 

ไขมนัววั แข็ง เนือ้แข็งสขีาว ใช้ได้
นาน 

คงตวัด ี น้อย ดี 

ไขมนัหม ู แข็ง เนือ้แข็ง ใช้ได้นาน คงตวัด ี น้อย ดี 
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ตารางที่ 3 คณุสมบติัของสบู่กบัการเลือกใช้น ้ามนัตัง้ตน้ (ต่อ) 
ขีผ้ึง้ ออ่น เนือ้แข็ง ใช้ได้นาน คงตวัด ี น้อย ดี 

ไขมนัแพะ แข็ง เนือ้นุม่ คงตวัด ี น้อย ดี 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ณัฏฐา อุ่ยมานะชยั และ พงศ์ปณต พสัระ (2558) ได้ท าการศึกษาแนวทางการสร้าง
ป ระสบการณ์ เชิ งอารม ณ์ ส าห รับผู้ บ ริ โภ ค  (The Procedure of Creating the Emotional 
Experience for Consumers) โดยท าการศึกษาการรับรู้ของผู้ บ ริโภคต่อตราสินค้าโดยผ่าน
ประสาทสัมผัสทัง้ห้า สิ่งเร้าท่ีกระตุ้นความสนใจของผู้บริโภค ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกรับรู้
ของผู้บริโภค โดยพบว่าการตลาดเชิงอารมณ์เพ่ือสร้างประสบการณ์กบัผู้บริโภคนัน้มีความส าคญั
อย่างยิ่ง และการสร้างประสบการณ์เชิงอารมณ์เป็นความพยายามเพ่ือขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
โดยใช้ความพึงพอใจอนัเกิดจากประสบการณ์ท่ีดีและน่าประทับใจจนผู้บริโภคจดจ าและผูกพัน
จนกระทัง่ต้องการกลบัมาซือ้หรือใช้บริการซ า้ และผู้บริโภคบางรายยงับอกตอ่ความประทบัใจนัน้
ไปยงับคุคลใกล้ชิด ในการนี ้นกัส่ือสารการตลาดต้องศกึษาความต้องการและปัจจยัท่ีช่วยกระตุ้น
การรับรู้ของผู้บริโภค ซึง่ประกอบด้วยปัจจยั 3 ด้านอนัได้แก่ 

1. ปัจจยัด้านลกัษณะของสิ่งเร้าท่ีสามารถเข้าถึงประสาทสมัผสัของผู้บริโภค โดยมกัให้
ความส าคญักบัสิ่งเร้าท่ีจบัต้องได้ เช่น ตวัผลิตภณัฑ์ โดยอาจเร่ิมจากออกแบบรูปลกัษณ์ภายนอก
ท่ีดูดี มีเร่ืองราวและสร้างความพึงพอใจให้ผู้บริโภคยินดีท่ีจะใช้ผลิตภัณฑ์ และสามารถส่งเสริม
ภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัผู้ บริโภคได้ โดยหากสามารถเช่ือมโยงความเป็นตวัตนของตราสินค้าเข้ากับ
การสร้างความกลมกลืนให้รูป รส กลิ่น เสียง สมัผสัได้ครบทกุมิติ ยิ่งจะท าให้เข้าถึงประสาทสมัผสั
ของผู้บริโภคได้อยา่งมีประสิทธิภาพ และถกูฝังลกึอยูใ่นความทรงจ าระยะยาว 

2. ปัจจยัด้านการสร้างความคาดหวังให้กับผู้บริโภคว่าผลิตภัณฑ์ของตราสินค้าเป็น
ตราสินค้าท่ีดี น่าประทบัใจและน่าเช่ือถือจนเกิดการบอกต่อไปยงับุคคลอ่ืน โดยควรเร่ิมจากการ
สร้างเอกลกัษณ์ของตราสินค้าท่ีแตกต่างเฉพาะตวัและพยายามพัฒนาให้ผู้บริโภคได้รับรู้ว่าตรา
สินค้านัน้เป็นผู้ เช่ียวชาญ และนา่ไว้วางใจท่ีสดุในเอกลกัษณ์ท่ีสร้างขึน้ 

3. การใช้แรงจงูใจท่ีตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยนกัส่ือสารการตลาดต้อง
จดัเก็บข้อมลูของผู้บริโภคในด้านความรู้สกึ ประสบการณ์ หรือพฤตกิรรมการจบัจ่ายใช้สอยแล้วน า
ข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์ แก้ไข และพฒันา 

ชมจันทร์ ดาวเดือน, เกษร ธิตะจารี, นิรัช สุดสังข์, ศุภรัก สุวรรณวัจน์ (2557) ได้
ท าการศึกษาผลการรับรู้ของผู้ บริโภคท่ีมีต่อการออกแบบโครงสร้างและกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
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เคร่ืองส าอางสมุนไพรไทย เพ่ือออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์และกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ 
เคร่ืองส าอางสมุนไพรไทยทัง้  5 ประเภท ได้แก่ สะอาดผิวกาย บ ารุงและดูแลผิวกาย สะอาด
ผิวหน้า บ ารุงและดแูลผิวหน้า และรักษาเส้นผม และเพ่ือประเมินผลการรับรู้ท่ีมีตอ่โครงสร้างและ
กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เคร่ืองส าอางสมุนไพรไทยในด้าน เพศ อายุ และระดับรายได้ จากกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ นกัออกแบบ ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค รวมจ านวน 415 คน พบว่า 
การออกแบบโครงสร้างและกราฟิกบนบรรจภุณัฑ์เคร่ืองส าอางสมนุไพรไทย ทัง้ 5 ประเภท ผลการ
รับรู้ของผู้บริโภคในด้านเพศพบว่าเพศต่างกันส่งผลการรับรู้ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นเคร่ืองส าอาง
บ ารุงและรักษาเส้นผมท่ีจะมีผลการรับรู้ตา่งกนั และทางด้านอายก็ุพบว่าอายขุองผู้บริโภคผลสง่ผล
ให้การรับรู้ตา่งกนั และทางด้านรายได้ก็พบวา่รายได้เป็นปัจจยัหนึง่ท่ีสง่ผลการรับรู้ตา่งกนั 

วัฒนา อภิวงศ์โสภณ (วัฒนา อภิวงศ์โสภณ 2556) ได้ท าศึกษาการเปรียบเทียบ
ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนและสบู่เหลวท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซือ้สบู่ของผู้ บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร เพื่อศกึษาการเปรยีบเทยีบทศันคตดิ้านผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนและสบู่เหลวท่ีมีผล
ต่อพฤติกรรมการซือ้สบู่ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอย่าง คือ ผู้บริโภคท่ีเคยซือ้
และใช้สบู่ก้อนและสบู่เหลวในกรุงเทพมหานคร จ านวน 384 ตวัอย่างโดยใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าผู้บริโภคมีทศันคติต่อสบู่
ก้อนและสบูเ่หลวแตกตา่งกนั โดยท่ีผู้บริโภคมีทศันคติตอ่สบูเ่หลวดีกวา่สบูก้่อนในทกุด้านในระดบั
มาก แตเ่ม่ือพิจารณาเป็นรายข้อในแตล่ะด้านจะพบว่าผู้บริโภคมีทศันคติความเช่ือด้านคณุภาพท่ี
มีต่อสบู่เหลวสูงกว่าสบู่ก้อนในระดบัมากในข้อสามารถบ ารุงผิว ไม่ท าให้ระคายเคืองผิว ไม่ท าให้
ผิวแห้งตึง และสามารถปกป้องเชือ้แบคทีเรีย แต่ผู้บริโภคมีทศันคติความเช่ือด้านคณุภาพท่ีมีต่อ
สบู่เหลวและสบู่ก้อนในระดบัมากในข้อสามารถทา ความสะอาดร่างกาย นัน่คือ ผู้บริโภคเห็นว่า
สบู่ก้อนและสบู่เหลวสามารถใช้ท าความสะอาดร่างกายได้ไม่แตกต่างกัน แต่ความเช่ือด้าน
คณุภาพข้ออ่ืนๆ ผู้บริโภคเห็นว่าสบู่เหลวดีกว่าสบู่ก้อน ดงันัน้ผู้ผลิตสบู่ก้อนอาจจะเพิ่มสารท่ีช่วย
บ ารุงผิว ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองซึ่งอาจทาให้ผู้บริโภคมีทศันคติความเช่ือด้านคณุภาพดีขึน้ 
ผู้บริโภคมีทศันคติความชอบด้านคณุภาพท่ีมีต่อสบูเ่หลวสูงกว่าสบู่ก้อนในระดบัมากในข้อความ
คงทนของกลิ่นและปริมาณฟองมาก แต่ผู้บริโภคมีทศันคติความชอบด้านคณุภาพท่ีมีต่อสบู่ก้อน
สงูกว่าสบูเ่หลวในระดบัมากในข้อความง่ายตอ่การล้างออก นัน่คือ ผู้บริโภคเห็นวา่สบูก้่อนง่ายตอ่
การล้างออกมากกวา่กวา่สบูเ่หลว แตส่บูเ่หลวให้ความคงทนของกลิ่นและปริมาณฟองมากกว่าสบู่
ก้อน ดงันัน้ผู้ผลิตสบู่เหลวควรพฒันาผลิตภัณฑ์ให้ล้างออกได้ง่ายขึน้  ส่วนผู้ผลิตสบู่ก้อนควรเน้น
เร่ืองความคงทนของกลิ่นและปริมาณฟองให้มากขึน้  
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ผู้บริโภคมีทศันคติความชอบด้านการออกแบบท่ีมีต่อสบู่เหลวสูงกว่าสบู่ก้อนในระดบั
มากท่ีสุดในข้อสะดวกในการใช้งาน และมีทศันคติความชอบด้านการออกแบบท่ีมีต่อสบู่เหลวสูง
กว่าสบู่ก้อนในระดบัมากในข้อสะดวกในการพกพาและสีสนัของสบู่น่าใช้  นัน่คือ ผู้บริโภคเห็นว่า
สบู่เหลวดีกว่าสบู่ก้อนในด้านการออกแบบ ดงันัน้ผู้ผลิตสบูก้่อนอาจพฒันาบรรจุภัณฑ์ให้สะดวก
ในการพกพามากย่ิงขึน้ หรืออาจพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีสีสนัน่าใช้มากขึน้ และพฤตกิรรมการซือ้สบู่
ของผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเลือกใช้สบู่สูตรปกป้อง สูตรเพ่ือความชุ่มช่ืน และสูตรเพ่ือผิวขาวและ
ความงาม ตามล าดบั ดงันัน้ผู้ผลิตควรพฒันาสตูรผลิตภัณฑ์ให้ตรงกบัความต้องการของผู้บริโภค 
ส่วนย่ีห้อของสบู่ผู้บริโภคไม่ค่อยจะยึดติดกับย่ีห้อใดย่ีห้อหนึ่ง  ดงันัน้ผู้ผลิตสบูร่ายใหม่ท่ีเข้ามาใน
ตลาดก็มีโอกาสท่ีจะเจริญเติบโตในธุรกิจนีแ้ละผู้ วิจยัแนะน าให้ผู้ผลิตจดัท าแผนกลยุทธ์โดยเน้น
การขายตามห้างสรรพสินค้าและ ดิสเคาน์สโตร์ ซึ่งผู้ผลิตและผู้จดัจ าหน่ายควรจดัโปรโมชัน่เพ่ือ
กระตุ้นให้ผู้บริโภคซือ้สบูบ่อ่ยย่ิงขึน้ 

(ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงคุณ จันทจร ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ พสิฏฐ์ บุญไชย ดร. 
ไพรัช ถิตย์ผาด 2552)ได้ท าการศึกษาคุณค่าอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินกับการน ามา
ประยกุต์เป็นผลิตภณัฑ์ ท้องถ่ินเพ่ือเพิ่มมูลคา่ทางเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้  โดยแนวทางในการเพิ่มมลูคา่ทางเศรษฐกิจและการ
ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมต้องมีการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่น
เหมาะกบัยคุสมยัปัจจบุนั สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย ลดต้นทนุการผลิตด้วยการใช้
ทรัพยากรท่ีมีในท้องถ่ินโดยไม่ท าให้คณุค่าและคณุภาพของผลิตภัณฑ์ลดลง มีการส่งเสริมอาชีพ
ให้กบัคน ในท้องถ่ิน เพ่ือสืบทอดภมูิปัญญาไมใ่ห้สญูหาย มีการสนบัสนนุให้มีการจดัตัง้ศนูย์สาธิต
กระบวน การผลิต การจดันิทรรศการและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ประเภทตา่งๆ ภายในท้องถ่ิน เพ่ือ
เป็นแรงจงูใจและอ านวยความสะดวกด้านการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมให้กบัผู้ เย่ียมชม ศภุลกัษณ์ 
มนต์วิเศษ (2548) ได้ท าการศึกษาอปุสงค์ท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑ์สปา กรณีศกึษาผลิตภณัฑ์น า้มนัหอม
ระเหยท่ีสกดัจากสมนุไพรไทย โดยแบง่เป็นอปุสงค์ของผู้ให้บริการสปาในกรุงเทพมหานคร และอปุ
สงค์ของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สปาในกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ ให้บริการจะใช้ผลิตภณัฑ์สปาทัง้ท่ีผลิต
ในประเทศและน าเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีการแข่งขันกันทางด้านการให้บริการและด้านราคา 
ในขณะท่ีผู้ผลิตผลิตภณัฑ์สปาพบว่าสว่นใหญ่ใช้วตัถดุบิในการผลิตทัง้ท่ีผลิตในประเทศและน าเข้า
จากตา่งประเทศมีการแข่งขนัทางด้านราคา ผลการศกึษานีชี้ใ้ห้เห็นปัจจยัด้าน ราคา และรายได้ท่ี
มีผลต่ออุปสงค์ของน า้มันหอมระเหยท่ีสกัดจากสมุนไพรไทยทัง้ของผู้ ให้บริการสปา และผู้ผลิต
ผลิตภณัฑ์สปาอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ นอกจากนีร้าคาของผลิตภณัฑ์ชนิดอ่ืนท่ีใช้ทดแทนและ

https://info.rdi.ku.ac.th/ThailandResearch/?nameID=548741
https://info.rdi.ku.ac.th/ThailandResearch/?nameID=548741
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ระยะทางระหวา่งท่ีตัง้ของสปาและเขตธุรกิจและชมุชนเมืองก็มีผลตอ่อุปสงค์ของน า้มนัหอมระเหย
ท่ีสกัดจากสมุนไพรไทย เฉพาะของผู้ ให้บริการสปาอย่างมี นัยส าคญัทางสถิติ และปัจจัยด้าน
ระยะเวลาในการประกอบการ จ านวนช่องทางการจดั จ าหน่ายผลิตภณัฑ์สปา รวมถึงน า้มนัหอม
ระเหยกลิ่นตะไคร้ก็มีผลต่ออปุสงค์ของน า้มนัหอมระเหยท่ีสกดัจากสมุนไพรไทยเฉพาะของผู้ผลิต
ผลิตภณัฑ์สปาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

                 โครงการศึกษารูปแบบศิลปหัตถกรรมพืน้ถ่ินจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือการออกแบบ 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีระลึกส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและความงาม  เป็นงานวิจัยเชิง
ทดลอง (Experimental research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเก็บ
ข้อมลูภาคสนามด้านรูปแบบและวสัดหุตัถกรรมพืน้ถ่ินจงัหวดันครราชสีมา เพ่ือศกึษาความเป็นไป
ได้ในการน ามาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีระลึก พร้อมทัง้มีการศึกษาแนวทางการสร้าง
ประสบการณ์เชิงอารมณ์เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการออกแบบ การศกึษาในบทนีก้ลา่วถึงขัน้ตอน
และวิธีการศกึษาการวิจยั ก าหนดขัน้ตอนไปตามวตัถปุระสงค์ดงันี ้
 1. ศึกษาข้อมูลศิลปหัตถกรรมพืน้ถ่ินจังหวัดนครราชสีมาเพ่ือหาแนวทางสร้างอัต
ลกัษณ์ทางภมูิปัญญาในผลิตภณัฑ์ของท่ีระลกึเชิงสขุภาพและความงาม   
 2. เพ่ือทดลองหาสว่นผสมในผลิตภณัฑ์ท่ีสง่เสริมด้านสขุภาพและความงามรวมทัง้ท า 
การทดสอบประสิทธิภาพกบัผู้บริโภคกลุม่เปา้หมาย 
 3. เพ่ือน ามาท าการออกแบบพฒันาสร้างเป็นต้นแบบผลิตภณัฑ์ 
 

ขัน้ตอนท่ี 1 ศึกษาข้อมูลศิลปหัตถกรรมพืน้ถิ่นจังหวัดนครราชสีมา เพื่อหาแนวทาง
สร้างอัตลักษณ์ทางภูมิปัญญาในผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกเชิงสุขภาพและความงาม  

 

 การศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ดังนี ้     
 1. ศึกษาข้อมูลภาคปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลเก่ียวกับรูปแบบและวสัดุท่ีใช้
ในการศิลปหตัถกรรมพืน้ถ่ิน เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิต โดยศึกษาจากการสมัภาษณ์
ผู้ เก่ียวข้อง ชมุชนการผลิต โดยลงส ารวจปัญหาและความต้องการขัน้ต้นอยา่งไมเ่ป็นทางการ ดงันี ้

 1.1  ลงศกึษากลุม่ชมุชนเคร่ืองปัน้ดนิเผาดา่นเกวียน 
 1.2  ลงศกึษากลุม่วิสาหกิจชมุชนบ้านโนนตมู อ.ปักธงชยั 

             2. ศกึษาข้อมลูภาคทตุยิภมูิ (Secondary data) เป็นข้อมลูจากหนงัสือ เอกสารต ารา
วารสาร และบทความทางวิชาการ การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ตรวมทัง้งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้    

2.1 คณุสมบตัท่ีิใช้ในการดแูลผิวพรรณ ในด้านวสัดทุ้องถ่ิน ในท่ีนีคื้อ ดินและเส้นไหม 
2.2 คณุสมบตัใินการผอ่นคลายทางอารมณ์ ในท่ีนีคื้อ กลิ่นและสีท่ีน ามาใช้ 
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 3.  น าข้อมลูท่ีได้มาท าการวิเคราะห์เพ่ือสร้างข้อก าหนดในการออกแบบ โดยผา่นการ 
  ตรวจสอบรับรองจากท่ีปรึกษางานวิจยั 
 
ขัน้ตอนท่ี 2 เพื่อทดลองหาส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมด้านสุขภาพและความงาม
รวมทัง้ท าการทดสอบประสิทธิภาพกับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย 

 

 การทดลองมีในส่วนต่าง ๆ ดังนี ้
1. การทดลองเพื่อหาส่วนผสมกบัผลิตภณัฑ์เพ่ือการอาบ การนวดและการขดัผิว  
2. ท าการทดสอบเก็บผลจากผู้บริโภคจ านวน 40 คน 

 3.  น าข้อมลูมาท าการวิเคราะห์เพ่ือสร้างข้อก าหนดในการออกแบบ โดยผ่านการ 
                  ตรวจสอบรับรองจากท่ีปรึกษางานวิจยั 
 

ขัน้ตอนที่ 3  เพื่อออกแบบพัฒนาและสร้างต้นแบบผลิตภณัฑ์ 
 

  การออกแบบมีในส่วนต่าง ๆ ดังนี ้
1. การผสมผสานแนวคดิการออกแบบ  
 น าข้อก าหนดท่ีได้จากข้อมลูการศกึษาทางภาคปฐมภมูิและทตุยิภมูิรวมทัง้ในสว่นการ 
 ทดลองด้านวสัดสุว่นผสมรวมทัง้ข้อมลูจากผู้บริโภค มาท าการออกแบบ 
2. ท าการออกแบบขึน้จ านวน 3 แนวทาง โดยมีผู้ เชียวชาญและนักท่องเท่ียวรวมทัง้สิน้

จ านวน 5 ทา่นในการเลือกประเมินแบบ ดงันี ้
2.1 แพทย์แผนไทยประยุกต์ นางสาวปะการัง จันทร์โท ผู้ เช่ียวชาญด้านการแพทย์

แผนไทยประยกุต์ (คลินิก)  
2.2 นายดวิษ บวรกีรติขจร ผู้ เช่ียวชาญด้าน Engineering Manage (SIIT) ปัจจุบัน

เป็นอาจารย์สอนโปรแกรม autoCad และ 3Ds max สถาบนัการออกแบบระยะ
สัน้ Int Design School  

2.3 อาจารย์สายสวาท โคตรสมบตัิ ผู้ สอนรายวิชาการตลาด ภาควิชาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกลุ 

2.4 นางสุมาลี พานโคตร ผู้ ประกอบการธุรกิจสปา อยู่ อย่าง น่าน ผู้ ผลิตและจัด
จ าหนา่ยผลิตภณัฑ์สปา 
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2.5 นายชลัช โกตระกูล อายุ 39 ปี นักท่องเท่ียวจังหวัดกรุงเทพมหานครผู้ มีความ
สนใจด้านผลิตภณัฑ์สปา ปัจจบุนัประกอบอาชีพนกัออกแบบภายใน เคยไปเท่ียว
จงัหวดันครราชสีมามาแล้วมากกวา่ 10 ครัง้   

3.  น าผลท่ีได้สรุปท่ีได้มาการพัฒนาปรับปรุงผ่านการตรวจสอบจากท่ีปรึกษาเพ่ือสร้าง

ผลิตภณัฑ์ต้นแบบขึน้ 

4.  น าเสนอผลงานวิจยั   

 

สถิตทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

 การวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยการแจกแจงความถ่ีแบบค่าร้อย

ละ(Percentage)ใช้สตูรดงันี(้บญุชม ศรีสะอาด, 2538 : 10) 

     P =
 f

n
 × 100 

        เม่ือ  P แทนคา่เฉล่ีย 
        F แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
         N แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
  โดยคา่ร้อยละสงูท่ีสดุ หมายถึง ถกูเลือกหรือได้รับเลือกเป็นล าดบัท่ี 1 และคา่ร้อยละ
รองลงมา หมายถึง ถกู เลือกเป็นล าดบัถดัมา จนกระทัง่คา่ร้อยละน้อยท่ีสดุ หมายถึงถกูเลือกหรือ
ได้รับเลือกเป็นล าดบัสดุท้าย 
 

 การวิเคราะห์ค่าเฉล่ียเลขคณิต   โดยใช้สตูร (ชศูรี วงศ์รัตนะ,2541:40) 
 

                         x =  
∑x

n
   

 

  เม่ือ 𝑥     แทนคา่เฉล่ีย 

       ∑𝑥  แทนผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

        n   แทนขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
 

 การวิเคราะห์หาค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
ของ (ชศูรี วงศ์รัตนะ,2541: 66) 
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  เม่ือ 𝑥. 𝑥  แทนคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุม่ตวัอยา่ง 

       𝑥  แทนคา่ของข้อมลูแตล่ะตวัหรือจดุกลางแตล่ะชัน้ 

       𝑥   แทนคา่เฉล่ียของเลขคณิตของกลุ่มตวัอยา่ง 

       ∑  แทนจ านวนทัง้หมดของกลุม่ตวัอยา่ง 

        n  แทนผลรวมของคะแนน



 

 

บทที่ 4 
การวิเคราะห์ข้อมูลและผลการออกแบบ 

 
 โครงการศึกษารูปแบบศิลปหตัถกรรมพืน้ถ่ินจงัหวดันครราชสีมา เพ่ือการออกแบบและ
พฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีระลึกส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและความงาม จากหวัข้อดงักล่าวผู้วิจยั
ได้มีการก าหนดการท างานวิจยัไปตามวตัถปุระสงค์ของการด าเนินงาน  เพ่ือให้บรรลเุปา้ประสงค์ท่ี
วางไว้ คือ 1) ศึกษาข้อมูลศิลปหัตถกรรมพืน้ถ่ินจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือหาแนวทางสร้างอัต
ลักษณ์ทางภูมิปัญญาในผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกเชิงสุขภาพและความงาม  2) เพ่ือทดลองหา
ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ท่ีส่งเสริมด้านสขุภาพและความงามรวมทัง้ท าการทดสอบประสิทธิภาพกบั
ผู้บริโภคกลุ่มเปา้หมาย 3) เพ่ือน ามาท าการออกแบบพฒันาสร้างเป็นต้นแบบผลิตภณัฑ์นีข้ึน้  โดย
ข้อมลูท่ีท าการวิเคราะห์ผลมีในสว่นตา่ง ๆ ดงันี ้
 

ขัน้ตอนที่  1 ศึกษาข้อมูลศิลปหัตถกรรมพืน้ถิ่นจังหวัดนครราชสีมา เพื่อหาแนวทาง
สร้างอัตลักษณ์ทางภูมิปัญญาในผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกเชิงสุขภาพและความงาม  

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  
 จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางทตุิยภูมิและปฐมภูมิจากการลงพืน้ท่ีท่ีท าการส ารวจใน
จงัหวดันครราชสีมา พบว่าวสัดท่ีุเหมาะกบัการน ามาใช้ในการท าผลิตภณัฑ์ของท่ีระลึกเชิงสขุภาพ
และความงามจะอยู่ในกลุม่การท่องเท่ียวสปา ท่ีมีการให้บริการในการนวดเพ่ือการผ่อนคลาย การ
นวดน า้มันอโรมา การขดัและการอาบ โดยผู้ รับบริการพอใจในตวัผลิตภัณฑ์ท่ีอยากจะมีการน า
ผลิตภัณฑ์กับไปใช้ท่ีบ้าน และเพ่ือเป็นการระลึกถึงในการมาเยือน โดยผลการวิจยัท่ีพบสามารถ
สรุปวสัดท่ีุน ามาใช้กบัตวัผลิตภณัฑ์ได้ 2 แนวทางคือ  
 

 1. คุณสมบัติที่ใช้ในการดูแลผิวพรรณ คือ  1) หตัถกรรมประเภทเคร่ืองปัน้ดนิเผา คือ 
เนือ้ดนิเหนียวดา่นเกวียนของชาวนครราชสีมา และ หตัถกรรมประเภทผ้าทอ คือเส้นไหมโคราช 
โดยวสัด ุทัง้สองมีคณุสมบตัิท่ีโดดเดน่ดงันี  ้
  1.1 คณุสมบตัิของเนือ้ดนิเหนียวดา่นเกวียน                       

           มีความเหนียวมากและละเอียด มีสว่นผสมของแร่เหล็ก (Iron oxide mineral) ใน
ปริมาณมาก เป็นดินท่ีน ามาจากริมฝ่ังแม่น า้มลู โดยชาวบ้านในพืน้ท่ีเรียกว่า “กดุ” (ลกัษณะล าน า้
ท่ีคดเคีย้ว) ข้อดีของดินเหนียวดา่นเกวียนก็คือเม่ือเผาแล้วจะให้สีซึง่เป็นสีพิเศษจากธรรมชาติคือสี
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แดง สนันิษฐานว่าอาจเกิดจากธาตเุหล็ก (Iron oxide) หรือสนิมเหล็กท่ีมีอยู่ในแร่ดินเป็นจ านวน
มาก (ด่านเกวียน.คอม, 2013; ศุภราภรณ์ และคณะ, 2554)  โดยผลการวิจัยเนือ้ดินของด่าน
เกวียนพบว่าในเนือ้ดินมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นควอตซ์ 70.44% อะลูมินา 19.10% เหล็ก
ออกไซด์ 7.4% (ดริุยวฒัน์ ตาไธสง , 2557) รวมทัง้มีสารอินทรีย์ปะปนอยู่ ซึ่งสีของดินเหนียวเกิด
จากแร่ธาตชุนิดตา่งๆ ในปริมาณท่ีแตกตา่งกนั 

  1.2 คณุสมบตัขิองเส้นไหมโคราช                       
          เส้นไหมดิบจากไหมเลีย้ง (Mulbery silk) วัตถุดิบหลักส าคัญในการทอผ้าไหม

ของชมุชน อ.ปักธงชยั จ.นครราชสีมา เส้นใยมีสีเหลือง คอ่นข้างหยาบ มีสว่นประกอบของกาวไหม

มากถึง 38% มากกว่าไหมเลีย้งประเภทอ่ืนๆ และในรังไหมก็พบกาวไหมท่ีอุดมด้วยสารซิริซิน 

(Siricin) ซึ่งมีมอยส์เจอไรเซอร์สูง ให้ความชุ่มชืน้ถึง 300 เท่า และไฟโบรอิน (Fibroin) มีกรดอะมิ

โน 16-18 ชนิดท่ีตรงกับ Natural Moisturizing Factor ท่ีพบตามธรรมชาติในร่างกายมนุษย์ 

สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติฯ ได้มีการสกัดสารซิ ริซินมาเป็นส่วนผสมส าคัญในการผลิต

เคร่ืองส าอาง และผลิตภณัฑ์เสริมอาการ กล่าวคือมีการผลิตผงไหมขึน้จากรังไหม ส่งผลให้การตอ่

ยอดสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์จากไหมเป็นไปได้อย่างกว้างขวางขึน้ อาทิ การท าเคร่ืองส าอาง อนัมีผล

ในเร่ืองของการดแูลผิว ลดเลือนริว้รอย และมีการน าเส้นไหมดิบมาถักทอเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือการ

ดแูลผิวพรรณ 

 2. คุณสมบัติที่ใช้ในการผ่อนคลายเชิงอารมณ์ คือ  การรับรู้ในเร่ืองความผอ่นคลาย
เชิงอารมณ์ โดยสามารถลมัผสัได้ในเร่ืองกลิ่นและสีท่ีเกิดขึน้ เราสามารถสร้างแนวทาง
ประสบการณ์เชิงอารมณ์ในการรับรู้ในเร่ืองตา่ง ๆ ได้ดงันี ้

    2.1 คณุสมบตัติา่ง ๆ ในเร่ืองกลิ่น                       
               กลิ่นท่ีสร้างประสบการณ์เชิงอารมณ์ในการผอ่นคลาย ผู้วิจยัเลือกใช้กลิ่นจากสาร

สกัดน า้มันหอมระเหยตามธาตุเจ้าเรือน โดยอ้างอิงทฤษฎี ดร.มาร์ติน เฮงไลน์ (Dr. Martin 

Henglein) แห่งสถาบัน International School of Aromatherapy and Osmology Germany โดย

เลือกใช้น า้มันหอมระเหยตามทฤษฎีดงักล่าว และผสมน า้มนัหอมระเหยหลายชนิดรวมกันตาม

หลกัการผสมน า้มนัหอมระเหย Oil Blending Guide โดยแบ่งเป็น 3 ระดบั คือ 1.) ระดบัแรก Top 

notes เป็นกลิ่นแรกท่ีจมูกสัมผัสได้ เป็นกลิ่นท่ีแรง และหอม 2.) ระดบักลาง Middle notes เป็น

กลิ่นท่ีมีความแรงรองลงมา ซึ่งควรเป็นกลิ่นท่ีนุ่มนวลและเบากว่ากลิ่นแรก ปริมาณการใช้มกัอยู่ท่ี 
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30-45% 3.) ระดับล่าง Bottom Notes เป็นกลิ่นท่ีคงอยู่นานท่ีสุด ปริมาณการใช้ 45-55% โดย

สามารถอธิบายคณุสมบตัด้ิานกลิ่นได้ดงันี ้

ตารางท่ี 4 แสดงธาตเุจ้าเร่ืองกบัผลการรับรู้ในเร่ืองกลิ่น 
ธาตเุจ้าเรือน กลิ่น ให้ผล 
ดนิ 1.แก่นจนัทน์ 

Sandal wood  
ลดการซมึเศร้า แก้ประสาทตงึเครียด ท าให้สงบ 

2.มะลิ Jasmine  ลดความท้อแท้ หดหู ่บรรเทาอาการปวดศีรษะ  
นอนไมห่ลบั 

3.ไพล Plai  ฆา่เชือ้ บรรเทาอาการวิงเวียน คลายความปวดเม่ือย 
ไฟ 1.โรสแมร่ี 

Rosemary 
บรรเทาอาการนอนไมห่ลบั ปวดเม่ือย ปวดศีรษะ ไมเกรน 

2.ทีทรี Tree tea oil เพิ่มความดนัโลหิต แก้หวดั 
3.ตะไคร้หอม 
Citronella 

ไลย่งุ แมลง ลดการล้า อาการออ่นเพลีย บรรเทาหวดั 

ลม 1.มะกรูด 
Bergamot  

ขจดัความวิตกกงัวล หดหู่ ผ่อนคลาย กล้ามเนือ้ 
 

2.ส้ม Mandarin ลดความท้อแท้หดหู ่บรรเทาอาการนอนไมห่ลบั 
3.ตะไคร้หอม 
Citronella  

ไลย่งุ แมลง ลดการล้า อาการออ่นเพลีย บรรเทาหวดั 

น า้ 1.ลาเวนเดอร์ 
Lavender  

ลดความตงึเครียด กดดนั บรรเทาอาการหวดั 
 

2.กระดงังา Ylang 
Ylang 

ลดความท้อแท้ หดหู ่ความตงึเครียด กดดนั 

3.ก ายาน Benzion  ลดความตงึเครียด แก้หอบหืด 
  

 จากตารางท่ี 3   พบวา่   ผู้วิจยัได้น าน า้มนัหอมระเหยจ านวน 12 กลิ่นมาใช้ รวมทัง้หมด

เป็น 4 กลิ่นหลกัๆ โดยแบง่เป็น 3 กลิ่นให้รวมเป็นกลิ่นเดียว ยดึตามหลกัการได้กลิ่นเรียงล าดบัเป็น  

3 ระดบั คือ  1) ระดบัแรก Top notes เป็นกลิ่นแรกท่ีจมูกสมัผสัได้  2) ระดบักลาง Middle notes 

เป็นกลิ่นท่ีมีความแรงรองลงมา  3) ระดบัลา่ง Bottom Notes เป็นกลิ่นท่ีคงอยูน่านท่ีสดุ  
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 2.2  คณุสมบตัติา่ง ๆ ในเร่ืองสี    
สีท่ีน ามาใช้  ผู้วิจยัได้น างานทางอริยสถาปัตย์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นหนึ่งเดียวของ

จงัหวดันครราชสีมามาใช้ คือ ปราสาทหินพิมาย ท่ีสร้างขึน้ในราวปลาย พทุธศตัวรรษท่ี 16 และมา
ตอ่เติมอีกครัง้ในสมยัพระเจ้า ชยัวรมนัท่ี 7 ราวต้นพทุธศตัวรรษท่ี 18 แหล่งโบราณคดีท่ีทรงคณุคา่
ทางประวตัิศาสตร์ บนพืน้ท่ี 115 ไร่ มีแผนผังเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้ากว้าง 565 เมตร ยาว 1,030 
เมตร โดยผู้วิจยัได้มีการถอดเอาอตัลกัษณ์ในเร่ืองของสีของหินมาใช้ในการออกแบบ อนัได้แก่ หิน
ทราย และหินศิลาแลง ซ่ึงสามารถจ าแนกลกัษณะไดด้งันี ้ตามภาพที่ 12  

ท่ีมาของภาพ : ลลิตา สนุทรพทุธศาสน์ 
 
ขัน้ตอนท่ี 2 การทดลองหาส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมด้านสุขภาพและความงาม
รวมทัง้ท าการทดสอบประสิทธิภาพกับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย 
 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาและทดลอง พบว่า  
 การหาสว่นผสมท่ีจะน ามาสร้างความผ่อนคลายทางเชิงสขุภาพและความงามท่ีต้องหา
ความโดยเดน่และสร้างความแตกตา่งจากสิ่งท่ีมีในจงัหวดันครราชสีมาในการน ามาสร้างแนวทาง
ใหมใ่ห้เกิดขึน้ผู้วิจยัพบวา่ ผลิตภณัฑ์ท่ีช่วยในการผ่อนคลายสร้างประสบการณ์ทางอารมณ์ได้ดี
นัน้ จะเป็นผลิตภณัฑ์ในการอาบน า้ เพ่ือให้ผู้บริโภคท่ีมาเยือนเมืองนครราชสีมาสามารถน ากลบัไป

ภาพท่ี 12 แสดงรูปแบบหินทรายสถาปัตยกรรมประสาทหินพิมายเพ่ือการวิเคราะห์สี 
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ใช้และหวนระลกึถึงได้ ดงันัน้ผลิตภณัฑ์ท่ีวา่นีจ้ะมีในเร่ือง การอาบ การนวด และการขดัผิว โดย
สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ดงันี ้

               1.ผลิตภณัฑ์เพ่ือการอาบ 

       ผู้ วิจัยใช้สบู่เป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือการอาบ เน่ืองจากผลิตภัณฑ์สบู่ (Soap) เป็นหนึ่งใน

ประเภทผลิตภัณฑ์เพ่ือการท าความสะอาดผิว (Skin cleanser) โดยพจนานุกรมไทยฉบับ

ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ระบุว่าสบู่เป็นสิ่งท่ีผลิตขึน้โดยน าไขสตัว์เช่นไขวัว หรือน า้มันพืช 

เช่น น า้มนัมะพร้าว น า้มนัมะกอก ไปต้มกับด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์จะได้สบู่แข็ง (สบู่ก้อน) หรือ

น าไปต้มกับด่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์จะได้สบู่อ่อน (สบู่เหลว) ใช้ช าระล้างและซกัฟอก ตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม มอก. 29-2545 เร่ืองสบู่ถูตวั ก าหนดว่าส่วนประกอบส่วนใหญ่

ของ สบูถ่ตูวัคือไขมนั โดยก าหนดปริมาณไมน้่อยกวา่ 76.5 % w/w และไฮดรอกไซด์อิสระ(ค านวณ

เป็น sodium oxide) ก าหนดไม่เกิน 0.05 % w/w ยกเว้นสบูเ่ด็กและสบูส่งัเคราะห์มีได้ไม่เกิน 0.01 

% w/w โดยทัว่ไปความเป็นกรด-ด่างของสบู่ถูตวัจะอยู่ในช่วง 9 ถึง 10 ยกเว้นสบู่บางสตูรท่ีมีสาร

ให้ความชุ่มชืน้เป็นส่วนประกอบในปริมาณสูงจะมีคา่ความเป็นกรด-ดา่ง ไม่เกิน 7 pH สบู่ถูตวัใช้

เพ่ือท าความสะอาดร่างกาย เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีใช้แล้วล้างออก จัดเป็นเคร่ืองส าอางทั่วไปตาม

ประกาศ กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

เคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2535 เร่ือง ก าหนดช่ือ ประเภท ชนิด หรือลักษณะของ เคร่ืองส าอางท่ีมีการ

ควบคุมฉลากและประกาศคณะกรรมการเคร่ืองส าอาง ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2536) เร่ืองฉลากของ

เคร่ืองส าอางก าหนดว่าฉลากของเคร่ืองส าอางทัว่ไปอย่างน้อยต้องระบุช่ือเคร่ืองส าอาง ประเภท 

ช่ือส่วน ประกอบส าคญั ช่ือและท่ีตัง้ของผลิต/น าเข้า วนัเดือนปีท่ีผลิต วิธีใ ช้เคร่ืองส าอาง ปริมาณ

สทุธิ และค าเตือนเก่ียวกบั อนัตรายท่ีอาจเกิดขึน้ตอ่อนามยัของบคุคล (ถ้ามี) ซึ่งผู้บริโภคควรอ่าน

ฉลากและปฏิบตัติามวิธีใช้และค าเตือนเพ่ือความปลอดภยัของผู้บริโภค (ศนูย์ข้อมลูวตัถอุนัตราย : 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) 

 สบูมี่พืน้ฐานการผลิตจากสว่นผสมพืน้ฐาน 3 อย่าง คือ น า้ ดา่ง(โซดาไฟ) และไขมนั เม่ือ

ด่างผสมกับน า้ เป็นสารละลายด่าง ถูกน าไปผสมกับไขมัน ได้ผลผลิตเป็นสบู่ธรรมชาติซึ่งเป็น

ส่วนผสมของสบู ่5 ส่วนและกลีเซอรีน 1 ส่วน ในสบูธ่รรมชาตินัน้กลีเซอรีนท่ีเกิดขึน้จะยงัคงอยู่ใน

สบู่ มีคุณสมบัติเพิ่มความชุ่มชืน้ และท าให้ผิวพรรณนุ่มนวล หลักการพืน้ฐานในการผลิตสบู่

ธรรมชาติ (Real Soap ) เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างกรดไขมนั กบั สารละลายดา่ง เกิดเป็นสบู ่ก็คือ
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เกลือของกรดไขมันกับกลี เซอรีน  (glycerine) เป็นผลพลอยได้  โดยเรียกขบวนการนี ว้่า 

Sponification ดงัสมการ กรดไขมนั + สารละลายด่าง = เกลือ (สบู่) + กลีเซอรีน Fatty acid (oil) 

+ Base (lye) = “A Salt” (soap) + glycerine 

 

สบูคื่อเกลือโซเดียมของกรดไขมนั มีสตูรโครงสร้างทัว่ไปคือ  

 

โครงสร้างของสบู ่ โมเลกลุของสบู ่ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 1.) ส่วนท่ีไม่มีขัว้ เป็นด้าน

ของไฮโดรคาร์บอน 2.) ส่วนท่ีมีขัว้ เป็นด้านของโซเดียมคาร์บอกซิเลต (-COONa+ ) สบู่ท่ีดีควรมี

จ านวน C อะตอมในหมู ่R พอเหมาะ จะเป็นสบูท่ี่ละลายน า้ได้ดี 

 

 

 

 

 
 

ตารางท่ี 5 คณุสมบตัขิองสบูก่บัการเลือกใช้น า้มนัตัง้ต้น 
ชนิดของน า้มนั ประเภท

น า้มนั 
ลกัษณะทางกายภาพ ความคงตวั

ของฟอง 
ปริมาณฟอง คณุสมบตัิการ

บ ารุงผิว 
น า้มนัมะพร้าว แข็ง เนือ้แข็ง กรอบ แตกงา่ย 

สขีาวข้น ช าระล้างได้ดี 
คงทน 

ฟองเนือ้ครีม 
มาก ท าให้ผิวแห้ง 

น า้มนัปาล์ม แข็ง เนือ้แข็งเลก็น้อย สเีหลอืง
นวล ช าระล้างได้ด ี

คงทน 
ฟองละเอียด 

มาก ท าให้ผิวแห้ง 

น า้มนัร าข้าว ออ่น เนือ้ออ่นเลก็น้อย สี
เหลอืงครีม 

คงตวัด ี น้อย ดี 

น า้มนัถัว่เหลอืง ออ่น เนือ้ออ่นเลก็น้อย สี
เหลอืงครีม เข้าได้ดกีบั
น า้มนัอื่น แตก่ลิน่หืนงา่ย 

คงตวัด ี น้อย ดี 

น า้มนังา ออ่น เนือ้ออ่นเลก็น้อย สี
เหลอืงเข้ม มีกลิน่

เฉพาะตวั 

คงตวัด ี น้อย ดี 
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ตารางท่ี 4 คณุสมบตัขิองสบูก่บัการเลือกใช้น า้มนัตัง้ต้น (ต่อ 
น า้มนัมะกอก ออ่น สบูก่ึ่งแข็งกึ่งออ่น 

ใช้ได้นาน 
คงตวัด ี

ฟองเป็นครีม 
น้อย ดีมาก 

น า้มนัละหุง่ ออ่น เนือ้แนน่ ละเอียด ไมแ่ตก คงตวัด ี
ฟองขนาด
เลก็ 

น้อย ดี 

น า้มนัเมลด็
ทานตะวนั 

ออ่น เนือ้นุม่ คงตวัด ี น้อย ดี 

ไขมนัววั แข็ง เนือ้แข็งสขีาว ใช้ได้นาน คงตวัด ี น้อย ดี 
ไขมนัหม ู แข็ง เนือ้แข็ง ใช้ได้นาน คงตวัด ี น้อย ดี 
ขีผ้ึง้ ออ่น เนือ้แข็ง ใช้ได้นาน คงตวัด ี น้อย ดี 

ไขมนัแพะ แข็ง เนือ้นุม่ คงตวัด ี น้อย ดี 

  

จากตารางท่ี 4 พบว่า ในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยได้เลือกน า้มัน 4 ชนิดด้วยกัน เน่ืองจาก

กลุ่มเป้าหมายคือคนไทยท่ีมีผิวผสมเป็นส่วนใหญ่ และได้มีปัญหาเร่ืองของการขาดความชุ่มช่ืน

มากท่ีสุด รองลงมาคือมีจุดด่างด าและผิวคล า้ โดยผู้ วิจยัได้แบ่งสัดส่วนเป็นน า้มันแข็ง 70 ได้แก่ 

น า้มนัปาล์ม น า้มนัมะพร้าว ส่วนน า้มนัอ่อนได้ท าการก าหนดไว้ท่ี 30 ได้แก่ น า้มนัร าข้าว น า้มัน

มะกอก เพ่ือให้เกิดสบู่ก้อนแข็ง ท่ีมีฟองมาก มีค่าการช าระล้างสูง และในขณะเดียวกันก็ให้การ

บ ารุงผิวด้วย โดยคดัเลือกจากคณุสมบตัิของน า้มนัดงัตารางดงักล่าว เน่ืองจากน า้มนัจากพืชส่วน

ใหญ่เป็นไตรกลีเซอไรด์ มีคณุสมบตัิผิวสามารถดดูซึมได้ดี ผู้วิจยัจึงขออธิบายคณุสมบตัิหลกัของ

น า้มนัดงันี ้

- น า้มันมะพร้าว (Coconut oil) ได้จากเมล็ดของต้น Cocos nucifera ประกอบด้วยกรด

ไขมนั octanoic decanoic มีคณุสมบตัิเป็นของแข็งท่ีอุณหภูมิห้อง เป็นมันต่อผิว จึงควร

ใช้ในปริมาณน้อย หากแต่นิยมใช้เป็นสารตัง้ต้นในการผลิตสบู่ และสารลดแรงตึงผิว 

ประกอบด้วย trimyristin, trilaurin, triglycerides และอ่ืนๆ 

- น า้มนัปาล์ม (Palm oil) ได้จากผลของต้น Elaeis guineensis มีปริมาณของกรดโอเลอิค

สู ง  น อกจาก นี ย้ั ง มี ก รด  linoleic acid, ethyl linoleate วิ ต ามิ น  A, C, E, terpenes 
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(azulene, pinene, linalool) carotenoid และ squalene มักใช้ในครีมบ ารุงผิวและใน

ผลิตภณัฑ์ส าหรับการอาบน า้ 

- น า้มนัร าข้าว (Rice bran oil) ได้จากการบีบสกัดหรือบีบคัน้ร าข้าวของต้น Oryza sativa 

ประกอบด้วย fatty acids, fatty alcohols วิตามิน E, F และ gamma Oryzanol มีสมบตัิอิ

มอลเลียนต์ บ ารุงผิว แอนตีอ้อกซิแดนท์ 

- น า้มันมะกอก (Olive oil) ได้จากการคัน้ผลและเมล็ดท่ีผ่านการหมกัของ Olea europea 

วงศ์ Oleaceae ใช้มากในการผลิตสบู ่และ Squalane ซึง่ใช้การบ ารุงผิว 

อีกทัง้ผู้วิจยัได้น าสารสกดัท่ีหวงัผลในเร่ืองการบ ารุง โดยสารสกดัท่ีมีผลกบัโครงสร้างและ

หน้าท่ีทางผิวหนงั ตลอดจนกลไกการท างานของผิวหนงัและอ่ืนๆ โดยน าสารมาใช้ในหน้าท่ีต่างๆ 

และการเป็นองค์ประกอบเพ่ือให้ได้ฤทธ์ิตามต้องการ โดยการใช้สารส าคญัจากธรรมชาติเร่ิมมา

จากชาวบ้านหรือแพทย์แผนโบราณ (Ethnobotanical uses) ซึง่พิสจูน์แล้ววา่ใช้ได้ผลดีจงึใช้สืบกนั

มา อ้างถึงสารสกัดจากพืชท่ีสามารถแบ่งกว้างๆ ได้ คือการสกัดจากทุกส่วนของพืช (Total plant 

extract) และจากบางส่วนของพืช (Pertical plant extract) สามารถแยกออกเป็น 3 ลกัษณะ โดย

ความเข้มข้นของการใช้ขึน้อยูช่นิด ดงันี ้

1. สารสกดัของเหลว (Liquid extract, Fluid extract) เป็นสารสกดัจากการใช้ตวัท า 

ละลายท่ีเหมาะสม โดยบอกความเข้มข้นเป็นอัตราส่วน เช่น 5:1, 10:1, หรือ 20:1 นิยมใช้อยู่ท่ี 

2.0-10.0% 

 2. สารสกัดกึ่งแข็งกึ่งเหลว (Semi-Solid extract หรือ Soft and dry extract) มีลกัษณะ

ข้นเหนียว มีความเข้มข้นสงูและง่ายตอ่การผสม สามารถน าไปเจือจางเป็นสารเหลวได้ นิยม

ใช้อยูท่ี่ 2.0-3.0% 

 3. สารสกดัของแข็ง (Solid extracts or powdered extract) เป็นการน าสารสกดัเหลว  

หรือกึ่งแข็งกึ่งเหลวมาท าให้แห้งด้วยกรรมวิธีการ Dry ท าให้สามารถเก็บในลกัษณะผงได้ นิยมใช้

อยูท่ี่ 1.0-2.0% 

 ในการวิจัยนีผู้้ วิจัยได้น าสารสกัดแบบเหลว (Liquid extract) หลายชนิดเพ่ือการออก

ฤทธ์ิของผลิตภัณฑ์ท่ีส่งเสริมกันและกัน เน่ืองจากการใช้สารสกัดจากพืชในเคร่ืองส าอางมักใช้

หลายชนิดร่วมกนัเพ่ือเสริมฤทธ์ิซึ่งกนัและกนั การใช้หลายอย่างร่วมกนัจึงเป็นข้อดีอย่างหนึง่ (รอง
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ศาสตราจารย์พิมพร ลีลาพรพิสิฐ : 16, 2547)  โดยแบง่เป็นสารสกดัเพ่ือการออกฤทธ์ิและสารสกดั

ท่ีให้กลิ่น 

 สารสกดัส าคญัชนิดเหลวเพ่ือการออกฤทธ์ิ (Active Liquid extract) ตามข้อก าหนดสาร
สกดัให้เลือกใช้ท่ี 2.0-10.0% ตอ่น า้หนกั โดยสามารถอธิบายสรรพคณุได้ดงันี ้

 - ขมิน้ Turmaric : Curcuma longa มีลกัษณะเป็นก้อนหรือเหง้าเหมือนขิง มีขนาดเล็ก
กว่า ผิวด้านนอกเป็นสีน า้ตาลเข้ม แตเ่นือ้ในเป็นสีเหลืองสด รสชาติขม มีกลิ่นหอม เป็นเคร่ืองเทศ
โบราณมีถ่ินก าเนิดอยู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นทัง้เคร่ืองปรุงอาหารและเคร่ืองย้อม ด้าน
การแพทย์พบว่าขมิน้ช่วยย่อยอาหาร กระตุ้นการท างานของถุงน า้ดีและตบั มีสรรรพคุณคล้าย
กระเทียม ช่วยลดคอเรสเตอรอล ปอ้งกนัเลือดจบัตวัเป็นก้อน ต้านเชือ้ไวรัสและแบคทีเรียทางด้าน
ความงามขมิน้มีสารแอนตีอ้อกซิแดนท์ซึง่ชว่งปกปอ้งผิวจากการถกูท าลาย ลดการอกัเสบของผิวท่ี
เกิดจากแสงแดด ลดอาการบวมพอง กระต้นการท างานของระบบไหลเวียนโลหิต นิยมน ามาเป็น
สว่นผสมในสครับทาผิวและเส้นผม เพราะเช่ือว่าท าให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่ โดยขมิน้มีสารเคอร์คิวมิ
นอยด์ (Cercuminoids) เทอร์เมอโรน (Turmerone) และซิงจีเบอรีน (Zingiberene) มีน า้มันหอม
ระ เห ย ท่ี ป ระ ก อบ ด้ ว ย ส า ร โม โน เท อ ร์ ปี น  (Monoterpenes)  แ ล ะ เซ ส ค วิ เท อ ร์ ปี น ส์ 
(Sesquiterpenes) รักษาอาการแพ้ทางผิวหนัง ฝีพุพอง น า้เหลืองเสีย ลดรอยด่างด า ผดผ่ืนคัน 
บรรเทาอาการแสบคนัท่ีเกิดจากแมลงกดัตอ่ย 

 - ไพล Zingiber purpureum Rosc. เป็นพืชล้มลุกมีความสูงราว 1-1.5 เซนติเมตร มี
เหง้าอยู่ในดิน เปลือกนอกของเหง้าสีน า้ตาลอ่อน เนือ้เหง้าสีเหลืองเจือเขียวมีกลิ่นเฉพาะ สว่นของ
เหง้ามีสรรพคณุด้านสมุนไพรช่วยแก้ปวดท้อง ท้องผกู จกุเสียด ปอดบวม รักษาโรคหืดและแก้บิด 
ส่วนในทางสรรพคณุทางด้านความงามนัน้ ไพลสามารถต่อต้านการอกัเสบ เป็นยาฆ่าเชือ้ ดแูล
ผิวพรรณทางด้านลดรอยเห่ียวย่นได้ดี ไพลมีสารไพนีน (Rinene) ซาบินีน (Sabinene) ไมร์ซีน 
(Myrcene) ไซมีน (Cymene) และสารประกอบเทอร์ปีนส์ (Terpenes) มีฤทธ์ิลดการอักเสบ 
ปอ้งกนัยงุกดั ไมท่ าให้เกิดอาการระคายเคืองทางผิวหนงั สมานผิว รักษารอยตามผิวหนงั 

 - รังไหม Cocoon ประกอบด้วยซิริซิน (Siricin) ซึ่งมีมอยส์เจอไรเซอร์สงู ให้ความชุ่มชืน้
ถึง 300 เท่า และไฟโบรอิน (Fibroin) โดยมีการค้นพบกรดอะมิโน 16-18 ชนิดท่ีตรงกับ Natural 
Moisturizing Factor ท่ีพบตามธรรมชาติในร่างกายมนุษย์ ซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระ รวมถึง
สารประกอบของคอลลาเจน คล้ายกบัท่ีพบในร่างกายมนษุย์ จึงมีการน าโปรตีนรังไหมไปใช้ในด้าน
อาหารและการแพทย์ ผงไหมมีสารต้านอนมุลูอิสระท่ีชว่ยก าจดัจลุินทรีย์บางชนิด จึงชว่ยลดอาการ
อกัเสบและปัญหาผิวหนงัตา่งๆ สามารถซึมซาบสู่ผิวมนุษย์ ช่วยบ ารุงรักษา และช่วยให้แผลหาย
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เร็วขึน้ จึงเป็นการให้ความชุ่มชืน้ตามกลไกธรรมชาติ โดยการเติมกรดอะมิโนท่ีสญูเสียไป โปรตีน
ธรรมชาติท่ีได้จากเส้นไหมหรือรังไหมเป็นโปรตีนธรรมชาติท่ีได้จากเส้นไหมหรือรังไหมท่ีช่วย
ปอ้งกนัผิวแห้ง ลดการเติบโตของเชือ้จลุินทรีย์บางชนิดและเป็นสารต้านอนมุลูอิสระ กรดอะมิโนซึ่ง
ละลายน า้ได้ดี และมีคณุสมบตัิพิเศษสามารถกกัเก็บน า้ได้ดี จึงถกูน ามาใช้ประโยชน์ในหลายด้าน 
โดยเฉพาะนิยมน ามาใช้เป็นสารเพิ่มความชุ่มชืน้ในผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง สิ่งทอ และทาง
การแพทย์  

 - ข้าว Rice Extract  ในเมล็ดข้าวมีส่วนประกอบของโปรตีนอยู่ประมาณ 4.3-18.2% 
หรือเฉล่ีย 9.5% เป็นอนัดบัสองรองจากแปง้ ปริมาณโปรตีนท่ีพบขึน้อยู่กบัสภาพแวดล้อม สถานท่ี
ปลูก โปรตีนในเมล็ดข้าวสามารถแบ่งออกเป็น 4 ชนิดตามคุณสมบตัิการละลายได้แก่ อัลบูมิน 
(Albumin) มี คุณ สมบัติ ละลายในน า้ ได้  (Water soluble protein) โกลบูลิ น  (Globulin) มี
คณุสมบตัิละลายได้ในน า้เกลือ (Salt soluble protein) โปรลามิน(Prolamin) มีคณุสมบตัิละลาย
ได้ในแอลกอฮอล์ (Alcohol soluble protein) กลูเตลลิน (Glutelin) มีคณุสมบตัิละลายได้ในกรด
หรือด่าง (Acid or alkali soluble protein) ในเมล็ดข้าวมีไขมนัท่ีอยู่ในสภาพเป็นกลุ่มไขมนัเล็กๆ 
หยดเล็กกว่า 1.5 ไมครอน อยู่ ท่ีบริเวณเย่ือหุ้ มเมล็ด (ร าหยาบและร าละเอียด) และจมูกข้าว 
(คพัภะ) เมล็ดข้าวมีไขมนั 1.6-2.8% สว่นใหญ่อยู่ท่ีร าข้าว ไขมนัท่ีได้จากข้าวเป็นไขมนัท่ีมีคณุภาพ
ดี มีกรดไขมนัอ่ิมตวั 18%  กรดไขมันอ่ิมตวัเชิงเด่ียว 45% กรดไขมันอ่ิมตวัเชิงซ้อน 37% โดยใน
ข้าวพบวิตามินท่ีมีอยูไ่ด้แก่ วิตามินบี 1 บี 2 แร่ธาตฟุอสฟอรัส แคลเซียม ทองแดง ธาตเุหล็ก  

 - ถ่านไม้ไผ่ Bamboo Charcoal ถ่านท่ีได้จากการเผาไม้ไผ่ในอุณหภูมิสูงกว่า 1,000 
องศาเซลเซียส มีรูปทรงของไม้ไผช่ดัเจน ผิวของถ่านจะมีความเงาเล็กน้อย หากเคาะกบัพืน้แข็งจะ
มีเสียงดงักังวานเหมือนโลหะ เน่ืองจากมีความบริสุทธ์ิของธาตคุาร์บอนสูง ตามเอกสารเผยแพร่
โดยศูนย์ประสานงานโครงการเกษตรผสมผสานและสถาบันเพ่ือพัฒนาการเกษตรและชนบท 
จ าเนียร สาระนาค กล่าวว่าถ่านไม้ไผ่ถูกน าไปใช้ทัง้ในด้านการเกษตร การแพทย์ อิเล็กทรอนิกส์ 
อตุสาหกรรม สิ่งทอ ฯลฯ คณุสมบตักิารดดูซบักลิ่นและความชืน้ ปลอ่ยประจลุบและแร่ธาตใุนถ่าน
เพ่ือขบัล้างสารพิษตกค้างและเพิ่มความชุม่ชืน้ให้กบัผิวหนงัและเส้นผม ประจลุบท่ีถ่านไม้ไผ่ปลอ่ย
ออกมาท าปฏิกิริยาเปล่ียนอนมุูลอิสระเป็นออกซิเจนมีผลตอ่ความดนัโลหิต ระบบการหายใจและ
ระบบประสาทท างานอัตโนมัติมีประสิทธิภาพขึน้  มีผลต่อการนอนหลับและผ่อนคลาย  รังสี
อินฟราเรดคล่ืนยาวจากถ่านจะชว่ยรักษาความอบอุน่ของร่างกาย ประกอบกบัการดดูซบัความชืน้ 
ฟอกอากาศและขบัไล่แมลง การปลอ่ยประจลุบของถ่านไม้ไผ่ช่วยแก้มลภาวะในน า้เสีย ท่อระบาย
น า้ท่ีปล่อยน า้ซกัผ้าและกลิ่นเน่า ถ่านไม้ไผ่จะดดูซบัคลอรีนและสารมีพิษภายในน า้ด่ืมและให้แร่
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ธาตตุามธรรมชาติท่ีกล่าวถึงข้างต้นมากขึน้ด้วย ในการหงุข้าว ถ่านไม้ไผ่ช่วยดดูกลิ่นคลอรีนออก
จากน า้ ดดูซบัจุลินทรีย์และสารพิษในข้าว เพิ่มแร่ธาตุให้ข้าวหุงสุก ท าให้รสชาติดี คณุสมบตัิใน
การดดูซบัสารพิษ เพิ่มประจลุบซึ่งกระตุ้นระบบการไหลเวียนโลหิตในร่างกายคนได้ ถ่านไม้ไผ่จึงมี
ผลในการขบัสารเคมีตามผิวหนงั ผิวหนงัจงึนุม่ชุม่ชืน้สะอาดและอบอุน่ 

 - ชาเขียว Green tea เป็นชาชนิดหนึ่งท่ีจะไม่ผ่านการหมก โดยการน าใบชาสดมาผ่าน
ความร้อนเพ่ือท าให้ใบชาแห้งอย่างรวดเร็วซึ่งมีวิธีการคือเม่ือเก็บใบชาเชียวสดมาแล้วก็จะน ามาท า
ให้แห้งอย่างรวดเร็วในหม้อทองแดงโดยใช้ความร้อนท่ีไม่สูงเกินไปและใช้มือนวดคลึงใบชาเพียง
เบาๆ ก่อนแห้ง หรือการอบไอน า้ในระยะเวลาสัน้ๆ แล้วน าไปอบแห้งอีกครัง้เพ่ือยบัยัง้การท างาน
ของเอนไซม์ ซึง่ความร้อนจะช่วยในการยบัยัง้การท างานของเอนไซม์ ท าให้ไม่เกิดการสลายตวั จึง
ได้ใบชาเขียวท่ีแห้งแต่ยังคงความสดอยู่ และมีสีท่ีค่อนข้างเขียว และการท่ีได้ใบชาท่ีไม่ได้ผ่าน
กระบวนการหมกั จึงท าให้ใบชาเขียวมีสารประกอบฟีนอล (Phenolic compound) อยู่เป็นจ านวน
มาก จึงท าให้ชาเขียวมีฤทธ์ิในการต้านอนุมูลอิสระได้สูง ชาเขียวจะประกอบไปด้วย กรดอะมิโน 
วิตามิน บี วิตามิน ซี วิตามิน อี สารในกลุ่ม xanthine alkaloids กลุ่มคาเฟอีน (caffeine) และธิโอ
ฟิลลีน (theophylline) ซึ่งเป็นสารท่ีมีฤทธ์ิในการกระตุ้นการท างานของประสาทส่วนกลาง และสาร
ในกลุ่ม ฟลาโวนอยด์ท่ีเรียกว่า คาเทชิน (catechins) โดยสามารถแยกสารคาเทชินออกได้เป็น 5 
ช นิ ด  คื อ  gallocatechin (GC) , epicatechin (EC) , epigallocatechin (EGC) , epicatechin 
gallate (ECG), และ epigallocatechin gallate (EGCG) โดยคาเทชินท่ีพบได้มากและมีฤทธ์ิทรง
พลังท่ีสุดในชาเขียว คือ สารอีพิกัลโลคาเทชินกัลเลต (epigallocatechin gallate – EGCG) ซึ่งมี
ความส าคัญในการออกฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งสาร epigallocatechin gallate (EGCG) ในชา
เขียวมีฤทธ์ิในการต้านอนมุลูอิสระเป็นจ านวนมาก  จากการศกึษายงัพบวา่ สารต้านอนมุลูอิสระใน
ชาเขียวยังมีฤทธ์ิในการชะลอความแก่ชราและคงความอ่อนเยาว์ได้ ลดความไวของผิวทาง
พันธุกรรมโดยหน้าท่ีของฮอร์โมนแอนโดรเจน ปกป้องผิวจากการอักเสบ ซึ่งชาเขียวสามารถ
บรรเทา ป้องกันความเสียหายท่ีเกิดจากแสงแดด ปกป้องผิวจากรังสี UV และแหล่งอ่ืนๆ ได้เป็น
อย่างดี โดยชาเขียวมีสาร epigallocatechin gallate (EGCG) โดยมีความเข้มข้นของสาร EGCG 
ร้อยละ 60 มีฤทธ์ิในการต้านอนุมูลอิสระเป็นจ านวนมากท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยในการขับ
สารพิษในร่างกาย สามารถกวาดล้างอนมุลูอิสระท่ีเป็นตวักดักร่อน DNA ในกระแสเลือดลงได้ จึง
ส่งผลในการช่วยปอ้งกนัความเส่ือมของเซลล์และอวยัวะตา่งๆ ภายในร่างกาย และยงัมีสารท่ีช่วย
ปฏิกิริยาของฮอร์โมนท่ีเป็นสาเหตทุ าให้เกิดสิว  
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 - ข้าวโพด Corn silk มีสาร Natural PHA (Gluconolactone) ท่ีมีคุณสมบัติ ใช้ส าหรับ
ผลัดเซลล์ผิว โดยมีขนาดโมเลกุลใหญ่กว่ากลุ่ม AHA ท าให้ไม่เกิดการระคายเคืองเหมือน AHA 
(เชน่ Glycolic Acid, Lactic Acid)  

 - น า้ผึง้ Honey มีคณุสมบตัิชว่ยให้ผิวเนียนนุม่ รักษาน า้หลอ่เลีย้งท่ีผิวไม่ท าให้ผิวแห้งตงึ 
ลดการอักเสบของผิวหนัง เป็นส่วนผสมหนึ่ง ของ Liposome anti age veg ซึ่งน า้ผึง้เป็นสารให้
ความชุม่ชืน้ตามธรรมชาติ คือ สามารถดงึและเก็บความชืน้ไว้ได้ ท าให้ผิวหนงัมีความอ่อนนุ่มและ
ยืดหยุ่น จึงเหมาะท่ีจะเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ท่ีให้ความชุ่มชืน้ต่างๆ ช่วยให้ผิวหนงัชุ่มชืน้ไม่
แห้งง่าย ท าให้ผิวเต่งตึง ลดเลือนริว้รอย มีสารแอนติออกซิเดนท์ หรือสารต้านอนุมูลอิสระ มี
วิตามินบี3 วิตามินซี ฟอสฟอรัส แคลเซียม เกลือแร่ และกรดอะมิโน ซึง่มีประโยชน์ตอ่สขุภาพ และ
ช่วยชะลอความเส่ือมของเซลล์ ซึ่งแร่ธาตุท่ีกล่าวมาล้วนมีความจ าเป็นต่อร่างกายท่ีจะเข้าไป
ซอ่มแซมสว่นท่ีสกึหรอ บ ารุงโลหิต ชว่ยชะลอความเส่ือมของเซลล์  

 

   

ภาพท่ี 13 แสดงปริมาณอตัราสว่นการใช้สารสกดัชนิดเหลวเพ่ือการผลิตสบู ่
ท่ีมาของภาพ : ลลิตา สนุทรพทุธศาสน์ 

 

 สารสกัดชนิดเหลวเพ่ือผลทางกลิ่น (Essential oil liquid) โดยอ้างอิงการเลือกใช้น า้มัน

หอมระเหยตามทฤษฎี ดร.มาร์ติน เฮงไลน์ (Dr. Martin Henglein)  นักอโรมาเธอราพิสต์ชาว

เยอรมนัท่ีได้ศกึษาการแพทย์แผนตะวนัออกและน าศาสตร์แห่งสขุภาพทัง้ 2 แขนงมาประยุกต์เข้า

ด้วยกัน โดยเขาได้ท าการศึกษาการแพทย์แผนตะวันออก จีน อินเดีย และไทย และได้วิจัย

ตลอดจนน ามาใช้กับคนไข้ในคลินิก จนกระทั่งสามารถสร้างทฤษฎีการใช้อโรมาเธอราพีด้วย

หลักการแพทย์ไทย ท่ีเป็นศาสตร์อันค านึงถึงความสมดุลของธาตุทั ง้  4 ใน ร่างกายและ
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สภาพแวดล้อม คล้ายกับอายรุเวทของอินเดีย (มีต้นเค้ามาจากอินเดีย แตอ่าศยัหลกัปรัชญาทาง

สายพทุธศาสนา เดมิเรียกวิชานีก้นัว่า “ติกิจฉา” แตต่อ่มาค านีไ้ด้เลือนไป) เม่ืออายรุเวทของอินเดีย

มีช่ือเสียง จึงเกิดการฟื้นฟูการแพทย์ไทยขึน้ แล้วเรียกวิชานีว้่าอายุรเวทไปด้วย ดงันัน้หลักการ

แพทย์ไทยท่ี ดร.มาร์ตินน ามาประยุกต์กับงานอโรมาเธอราพีก็ได้แยกประเภทคนตามลักษณะ

สขุภาพออกไปตามธาตทุัง้ 4 โดยธาตใุนทางสุขภาพนี ้เราเรียกว่า “ธาตเุจ้าเรือน” ซึ่งเช่ือมนุษย์ก็

เหมือนกบัสรรพสิ่ง ประกอบกนัขึน้ด้วยการประชมุของธาตทุัง้ 4 ท่ีจะท าหน้าท่ีในร่างกายตา่งๆ กนั 

ท าให้ร่างกายด าเนินไปด้วยความสมดุล ประกอบด้วยธาตุดิน 20 ประการ ธาตุน า้ 12 ประการ 

ธาตลุม 6 ประการ และธาตไุฟ 4 ประการ โดยการประชมุของธาตทุัง้ 4 ในตวันัน้ แตล่ะคนล้วนมี

ครบทัง้ 4 ธาต ุหากแตว่า่อาจมีบางธาตท่ีุมีความเดน่ในตวั ท าให้ลกัษณะของแตล่ะคนนัน้แตกตา่ง

กนัไป รวมทัง้วิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมก็มีอิทธิพลอยา่งส าคญั  

 ในการค านวณหาธาตุเจ้าเรือนประจ าตัวนัน้ ใช้วิธีดูจากช่วงเวลาท่ีปฏิสนธิในครรภ์

มารดา เรียกกนัว่า ธาตเุจ้าเรือนก าเนิด ด้วยการค านวณจากวนัเกิด นบัถอยหลงัไป 280 วนั บวก -

ลบ 7 วนั ก็จะได้ช่วงปฏิสนธิ (ส าหรับคนท่ีอยู่ในครรภ์มารดาครบ 9 เดือนตามปกติ แต่ถ้าคลอด

ก่อนก าหนดก็ต้องค านวณตามเวลาท่ีอยูใ่นครรภ์จริง) ตามตารางดงันี ้
 

ตารางท่ี 6 แสดงข้อมลูการค านวณหาธาตเุจ้าเรือนประจ าเดือนผู้ เกิด 

หากมารดาตัง้ครรภ์เดือน ทารกท่ีเกิดมีธาตเุจ้าเรือนเป็น 

พฤษภาคม มิถนุายน กรกฎาคม ธาตไุฟ 

สิงหาคม กนัยายน ตลุาคม       ธาตลุม 

พฤศจิกายน ธนัวาคม มกราคม  ธาตนุ า้ 

กมุภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน     ธาตดุิน 

  
จากตารางท่ี 5 พบว่า ธาตทุัง้ 4 จะมีลกัษณะท่ีแสดงออกเป็นเจ้าเรือน โดยมีลกัษณะดงันี ้

           1. ธาตดุิน มีรูปร่างสงูใหญ่ ผิวคอ่นข้างคล า้ ผมดกด า เสียงดงัฟังชดั ข้อกระดกูแข็งแรง 
กระดกูใหญ่ น า้หนกัตวัมาก ล ่าสนั อวยัวะสมบูรณ์ น า้มนัหอมประจ าธาตดุิน ส่วนใหญ่จึงมีกลิ่น
ออกทางเปลือกไม้ กลิ่นไม้ กลิ่นดนิ และมกัมีการออกฤทธ์ิเป็นตวัตรึงกลิ่น ท าให้กลิ่นหอมตวัอ่ืนอยู่
ได้นานขึน้อาทิ แพ็ทชล่ีู ไพล แฝกหอม ไม้จนัทน์ กระดงังา มะลิ ฯลฯ 
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   2. ธาตนุ า้ มีรูปร่างสมบรูณ์ อวยัวะสมบรูณ์ สมสว่น ผิวพรรณสดใสเตง่ตงึ ตาหวาน 
น า้ในตามาก ทา่ทางเดนิมัน่คง ผมดกด างาม กินช้า ท าอะไรชกัช้า ทนหิว ทนร้อน ทนเย็นได้ดี 
เสียงโปร่ง มีลกูดกหรือมีความรู้สกึทางเพศดี แตม่กัเฉ่ือยและคอ่นข้างเกียจคร้าน น า้มนัหอมระเหย
ของชาวธาตนุ า้สว่นใหญ่เป็นกลิ่นดอกไม้ มีกลิ่นหอมหวาน และมีการออกฤทธ์ิในการท าให้ความ
ดนัโลหิตต ่าลง อาทิ ลาเวนเดอร์ เจอเรเนียม ก ายาน มะลิ กระดงังา โหระพา เมลิสสา ฯลฯ 
            3. ธาตไุฟ ขีร้้อน หิวบอ่ย กินเก่ง ผมหงอกเร็ว มกัหวัล้าน หนงัยน่ ผม ขนหนวด
คอ่นข้างนิ่ม ไมค่อ่ยอดทน ใจร้อน ข้อกระดกูหลวม มีกลิ่นปาก กลิ่นตวัแรง ความต้องการทางเพศ
ปานกลาง น า้มนัหอมระเหยท่ีเหมาะสมจะไปในทางเผ็ดร้อน อาทิ ยคูาลิปตสั โรสแมร่ี ทีทรี กาน
พลู ขิง อบเชย การบรู พิมเสน โรสวดู ไม้จนัทน์ ไพน์ ตะไคร้ ตะไคร้หอม ฯลฯ 
            4. ธาตลุม มีผิวหนงัหยาบแห้ง รูปร่างโปร่ง ผอม ผมบาง ข้อกระดกูลัน่เม่ือเคล่ือนไหว 
ขีอิ้จฉา ขีข้ลาด รักง่ายหนา่ยเร็ว ทนหนาวไมค่อ่ยได้ นอนไมค่อยหลบั ชา่งพดู เสียงต ่า ออกเสียงไม่
ชดั มีลกูไมด่ก ความรู้สึกทางเพศไมค่อ่ยดี น า้มนัหอมระเหยท่ีเหมาะสมจะไปในทางกลิ่นตระกลู
ส้ม มินต์ อาทิ มะกรูด มะนาว ส้ม แมนดาริน ดอกส้ม มินต์ เปปเปอร์มินต์ โหระพา เมลิสสา ไพน์ 
ตะไคร้ ตะไคร้หอม ฯลฯ 

 

 
 

ภาพท่ี 14 แสดงการทดสอบการดมกลิ่นจากน า้มนัหอมระเหย 
ท่ีมาของภาพ : ลลิตา สนุทรพทุธศาสน์ 
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ภาพท่ี 15 แสดงการเลือกใช้น า้มนัหอมระเหยตามธาตเุจ้าเรือน 

ท่ีมาของภาพ :   ดดัแปลงจากหนงัสือน า้มนัหอมระเหยเพ่ือสขุภาพชัน้ต้น, ดร.จงกชพร พินิจอกัษร 

ส่วนเนือ้ผลิตภณัฑ์ 

เพื่อการอาบ 
น า้มนัมะพร้าว 35%       น า้มนัปาล์ม 35% 

น า้มนัร าข้าว 20%        น า้มนัมะกอก 10% 

สารสกัดออกฤทธ์ิ 

2-10% ตอ่น า้หนกั 
สารสกดัขมิน้ 2%   สารสกดัไพล 2%     

สารสกดัรังไหม 1%   สารสกดัถ่านไม้ไผ ่1%      สารสกดัข้าว 1%    
สารสกดัน า้ผึง้ 1%      สารสกดัข้าวโพด 1%    สารสกดัชาเขียว 1% 

สารให้กลิ่น น า้มนัหอมระเหย ปริมาณการใช้ 5-10% 
ธาตุเจ้าเรือนดิน 

1. แก่นจนัทน์ 

2. มะล ิ

3. ไพล 

ธาตุเจ้าเรือนไฟ 

1.โรสแมร่ี 
2.ทีทรี 

3.ตะไคร้หอม  

ธาตุเจ้าเรือนลม 

1.มะกรูด 

2.ส้ม 

3.ตะไคร้หอม 

ธาตุเจ้า
เรือนน า้ 

1.ลาเวนเดอร์ 
2.กระดงังา 

3.ก ายาน 

สารให้ส ี Iron Oxide Pigments สารประกอบอนินทรีย์ที่ให้ส ีCosmetic grade 2-5% 

คุณสมบัต ิ เนือ้สบูก้่อนแข็ง ฟองมาก มีฤทธ์ิในการช าระล้างสงู บ ารุงผิว ลดผ่ืนคนั ลดกลิน่กาย  
ลดริว้รอย ลดรอยดา่งด า ต้านการอกัเสบ ผิวพรรณเปลง่ปลัง่  
ปรับสมดลุ คลายเครียด ลดความกงัวล กระตุ้นอารมณ์ 

ตารางท่ี 7 แสดงปริมาณการใช้วตัถดุบิในการผลิตสบูเ่พ่ือสร้างผลิตภณัฑ์เพ่ือการอาบ 
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จากตารางท่ี 6 พบว่า  ผู้ วิจัยได้สร้างเนือ้สบู่ขึน้จากการท าปฏิกิริยาของน า้มัน+น า้+
โซเดียมไฮดรอกไซด์ โดยการคดัเลือกน า้มนั 4 ชนิด อนัได้แก่ น า้มนัปาล์ม น า้มันมะพร้าว น า้มัน
มะกอก และน า้มนัร าข้าว โดยแบง่เป็นสดัสว่น 70 : 30 เพ่ือให้ได้เนือ้สบูท่ี่มีก้อนแข็ง ฟองครีม ฟอง
มาก อาบสะอาด เน่ืองจากผิวพรรณของกลุ่มเปา้หมายส่วนใหญ่ไปทางผิวผสม และได้ใช้สารสกดั
สมนุไพรชนิดเหลวท่ีให้ผลในเร่ืองของการบ ารุงผิว เน่ืองจากกลุม่เปา้หมายสว่นใหญ่มกัมีปัญหาผิว
ในเร่ืองของการขาดความชุม่ชืน้ และได้ท าการสร้างกลิ่นตามหลกัการการใช้น า้มนัหอมระเหยตาม
ธาตุเจ้าเรือนของ ดร.มาร์ติน เฮงไลน์ (Dr. Martin Henglein) อีกทัง้ท าการเลือกใช้สี Iron Oxide 
Pigments Cosmetic grade เพ่ือการให้สีท่ีใกล้เคียงกบัแนวทางการออกแบบ 

 

    2. ผลิตภณัฑ์เพ่ือการนวด 

   ความเครียดในชีวิตปัจจุบันท าให้มนุษย์สรรหาวิธีคลายออกด้วยการกลับเข้าหา

ธรรมชาต ิปัจจบุนัมีการใช้สารสกดัจากพืช น า้มนัหอมระเหย ท่ีช่วยเสริมการผ่อนคลาย สงบ เสริม

พลงั กระตุ้นพลงัและจิตใจ ด้วยศาสตร์แห่งศิลปะและวิทยาศาสตร์ อนัเป็นท่ีมาของสุคนธบ าบดั 

(Aroma therapy) ท่ีอาศยัโครงสร้างหลกัของกลิ่นหอมท่ีมาจากน า้มนัของส่วนตา่งๆ จากพืช ใช้ใน

การบ าบัดรักษาโรคด้วยการนวด อาบ บ ารุง ตลอดจนฆ่าเชือ้ต่างๆ โดยสุคนธบ าบัด (Aroma 

therapy) คือหนึ่งในศาสตร์ของสปา (Spa) เป็นการบ าบดัด้วยการใช้น า้มนัหอมระเหย (Essential 

oil) อนัมีประวตัิเกิดขึน้เม่ือ 6,000 ปีในอียิปต์ จากนัน้ชาวกรีกและชาวโรมนัโบราณก็รู้จกัน าน า้มนั

หอมระเหยมาใช้เสริมความงามและการอาบน า้ในศาสนาโดยเจือจางในอ่างอาบน า้และอาจชโลม

น า้มันแล้วนวดร่างกายหลงัอาบน า้ ชาวจีนและอินเดียวก็เช่นกัน มีการน าพืชท่ีมีกลิ่นหอมมาใช้

นวดร่างกาย จากนัน้เม่ือศตวรรษท่ี 10 จึงมีการค้นพบวิธีการกลัน่น า้มนัหอมระเหยด้วยไอน า้ โดย

แพทย์ชาวอาหรับ จึงเป็นท่ีก าเนิดของน า้ปรุง (Aromatic water) จนเกิดความแพร่หลายใน

ศตวรรษต่อมา แต่แนวคิดสุคนธบ าบดัเกิดจากนกัเคมีชาวฝร่ังเศส ในปี ค.ศ. 1928 ท่ีพบว่าน า้มนั

หอมระเหยใช้ฆ่าเชือ้โรคและสมานแผลได้ จากนัน้สุคนธบ าบดัจึงใช้ในการรักษาอาการนอนไม่

หลบั ใช้ปรับระบบการไหลเวียนของเลือด ตลอดจนอาการเก็บกด อาการเครียด จึงเป็นท่ีรู้กนัว่าส

ปามีหลากหลายรูปแบบ ทัง้อาบน า้ร้อน น า้เย็น อบไอน า้ อบสมุนไพร นวดธรรมดา นวดน า้มัน 

นวดตวั นวดฝ่าเท้า ฯลฯ ทางสมาคมสปานานาชาติได้นิยามค าว่าสปาว่า “บริการอย่างไรก็ได้ให้

คนสบายหายเครียด”  
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 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเร่ืองก าหนดสถานท่ีเพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมสวย 
พ.ศ. 2551 ตามพระราชบญัญัติสถานบริการพ.ศ. 2509 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติสถาน
บริการ ฉบบัท่ี 4 พ.ศ. 2546) ได้แบ่งธุรกิจให้บริการสปาออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1.)กิจการสปา
เพ่ือสุขภาพ คือ การประกอบกิจการให้การดแูลเสริมสร้างสุขภาพ 2.)กิจการนวดเพ่ือสุขภาพ คือ 
การประกอบกิจการนวดโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือเป็นการผ่อนคลาย 3.) กิจการนวดเพ่ือเสริมสวย 
คือ การประกอบกิจการนวดในสถานท่ีเฉพาะ  

 

ภาพท่ี 16 แสดงขัน้ตอนของการนวดและขดัใบหน้า 

ท่ีมาของภาพ : วาดโดยลลิตา สนุทรพทุธศาสน์ อ้างอิงจากคูมื่ออบรมการนวดไทย เทคนิคการ
นวดสปา : 2549, มลูนิธิการแพทย์แผนไทยพฒันา 
 
 

 ในการวิจยันีไ้ด้ผู้ วิจยัท าออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือการนวด โดยท าการศึกษา

รูปแบบการนวดน า้มนั เพราะการนวดน า้มนัเป็นการให้บริการควบคู่กบัน า้มนัหอมระเหย ซึ่งเป็น

หนึง่ในธรรมชาตบิ าบดั (Natural Healing) เป็นการดแูลสขุภาพทางเลือก (Alternative)  

 วสัดท่ีุผู้วิจยัเลือกท าการศึกษาคือดินเหนียว เน่ืองจากเป็นวสัดท่ีุหาได้ในพืน้ถ่ิน เกิดจาก

ตะกอนท่ีพดัพามาทบัถมกนั มีสมบตัิเดน่ในการน ามาขึน้รูปคือมีความเหนียว และเม่ือแห้งมีความ
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แข็งแรงสงู โดยเคร่ืองปัน้ดนิเผาดา่นเกวียน อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสีมาเป็นเคร่ืองปัน้ดินเผา

ชนิด Earthenware (เดน่ รักซ้อน, ณฐันนต ์สิปปภากลุ และวชัรินทร์ แซเ่ตีย, 2553 )  
 

       

ภาพที ่17 ดินเหนียวทีถู่กขดุข้ึนมาจาก “กดุ” หมกัและท าการผสมเพือ่รีดออกจากเคร่ือง 
ท่ีมาของภาพ : ถ่ายโดย ลลิตา สนุทรพทุธศาสน์ 
 
 

 เนือ้ดินด่านเกวียนมีความเหนียวมากและละเอียด มีส่วนผสมของแร่เหล็ก (Iron oxide 

mineral) ในปริมาณมาก เป็นดินท่ีน ามาจากริมฝ่ังแม่น า้มูล โดยชาวบ้านในพืน้ท่ีเรียกว่า “กุด” 

(ลกัษณะล าน า้ท่ีคดเคีย้ว) ข้อดีของดนิเหนียวดา่นเกวียนก็คือเม่ือเผาแล้วจะให้สีซึง่เป็นสีพิเศษจาก

ธรรมชาตคืิอสีแดง สนันิษฐานวา่อาจเกิดจากธาตเุหล็ก (Iron oxide) หรือสนิมเหล็กท่ีมีอยู่ในแร่ดิน

เป็นจ านวนมาก (ด่านเกวียน.คอม, 2013; ศภุราภรณ์ และคณะ, 2554)  โดยผลการวิจยัเนือ้ดิน

ของด่านเกวียนพบว่าในเนือ้ดินมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นควอตซ์ 70.44% อะลูมินา 19.10% 

เหล็กออกไซด์ 7.4% (ดริุยวฒัน์ ตาไธสง , 2557) รวมทัง้มีสารอินทรีย์ปะปนอยู่ ซึ่งสีของดนิเหนียว

เกิดจากแร่ธาตชุนิดตา่งๆ ในปริมาณท่ีแตกตา่งกัน ดงัตารางตอ่ไปนี ้

 

ตารางท่ี 8 แสดงสีของโลหะออกไซด์ 
ออกไซด์ของโลหะ สีของเคร่ืองปัน้ดนิเผา 

โคบอลต์ 
โครเมียม 
เหล็ก 
ทองแดง 
แมงกานีส 

น า้เงิน 
เขียวอมน า้เหลือง-น า้ตาล 
น า้ตาลคอ่นข้างแดง 
เขียวสด เขียวใบไม้ 

น า้ตาล 
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ตารางท่ี 7 แสดงสีของโลหะออกไซด์ (ตอ่) 
โครเมียมกบัดีบกุ 
พลวงกบัตะกัว่ 

ชมพ ู
เหลือง 

 
เคร่ืองปัน้ดินเผาดา่นเกวียน ปัจจบุนัได้ประสบภาวะแหลง่ดนิด้อยคณุภาพ เพราะแร่ธาตุ

ของดินมีปริมาณน้อยลง ซึ่งเป็นเร่ืองของทรัพยากรท่ีมีจ านวนจ ากดั อีกทัง้ช่างเก่าแก่ท่ีเคยมีฝีมือ
ด้านการเผาแบบดัง้เดิมก็ลดน้อยลงไปตามล าดบั ส่งผลให้อัตลกัษณ์เดิมท่ีเคยเป็นช่ือเสียงเก่าๆ 
นัน้ลดลง ก่อเกิดเป็นผลกระทบด้านอ่ืน เช่น ท าให้แหล่งท่องเท่ียวซบเซา เพราะรูปแบบหตัถกรรม
ไมมี่เอกลกัษณ์ ซ า้ยงัเกิดปัญหาการลอกเลียนแบบรูปแบบกนัเอง จนปัจจบุนันัน้ตามหาผลิตภณัฑ์
ดัง้เดิมได้ยากขึน้ กลายเป็นปัญหาลูกโซ่ท่ีต่อเน่ืองลามไปจนถึงท าให้แหล่งท่องเท่ียวชุมชนด่าน
เกวียนใกล้จะเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีซบเซาลงไปทกุวนั อีกทัง้ปัญหาด้านขนาดของผลิตภัณฑ์ท่ีใหญ่
และยากตอ่การขนสง่และซือ้กลบั จึงได้มีค าแนะน าเพิ่มเตมิจากผู้น าชมุชนถึงความต้องการในการ
พฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์ โดยมีความต้องการปรับเปล่ียนรูปแบบแตใ่ห้คงไว้ซึ่งคณุคา่ดัง้เดิม ทัง้นี ้
เพ่ือเป็นการสร้างมลูคา่ใหมท่ี่จะชว่ยด ารงไว้ซึง่ทรัพยากรท่ีมี  

 

  

  

ภาพท่ี 18 ผลิตภณัฑ์เคร่ืองปัน้ดนิเผาชมุชนดา่นเกวียนในปัจจบุนั  
ท่ีมาของภาพ : ถ่ายโดย ลลิตา สนุทรพทุธศาสน์ 
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 การเผาดนิเหนียวแบง่ออกเป็น 3 ขัน้ตอนโดยแบง่ตามอณุภมูิของไฟ 
      - ไฟต ่า (ชาวบ้านเรียกว่าลุม่) อณุหภมูิประมาณ 0 - 300 องศาเซลเซียส โดยใช้ท่อนไม้
ขนาดใหญ่ 3 ทอ่น เผาหน้าปากเตาประมาณ 12 ชัว่โมง  
      - ไฟกลาง (ชาวบ้านเรียกวา่อดุ) อณุหภมูิประมาณ 300 - 900 องศาเซลเซียส โดยใช้ไม้
เล็กๆ เผาตอ่บริเวณปากเตาประมาณ 6 ชัว่โมงสงัเกตจะเห็นละอองขาวท่ีปากปล่อง  
      - ไฟใหญ่ (ชาวบ้านเรียกว่าลงไฟ) อณุหภมูิประมาณ 900 - 1,300 องศาเซลเซียส โดย
ใช้ไม้เผาภายในเตาประมาณ 6 ชัว่โมง หลงัจากไฟไหม้ทอ่นไม้จนหมด ใช้อิฐดบิหรือดนิปิดปากเตา
ทิง้ไว้ 48 ชัว่โมง จงึจะน าผลิตภณัฑ์ออกจากเตาได้  

   

ภาพท่ี 19 ดนิเหนียวผสมดนิทรายในอตัราสว่น 5: 1 เผาท่ีอณุหภมูิ 1000 องศาเซลเซียส 

ท่ีมาของภาพ : ถ่ายโดย ลลิตา สนุทรพทุธศาสน์ 
 

 

 

ตารางท่ี 9 แสดงคณุสมบตัิและสว่นผสมของดนิท่ีน ามาเป็นสว่นหนึง่ของผลิตภณัฑ์เพ่ือการนวด 

สว่นเนือ้ผลิตภณัฑ์เพ่ือการ
นวด 

ดนิเหนียวผสมดนิทราย 5 : 1  (เอิร์ธเทนแวร์)  
เผาท่ีอณุหภมูิ 1000 องศาเซลเซียส มีคา่ PH 8-10  

คณุสมบตัิ สามารถขึน้รูปได้ ท าให้แข็งได้ด้วยการเผา มีความทนทาน เป็น
วสัดท่ีุหาได้ในพืน้ถ่ิน ดดูซมึน า้ได้ดี กกัเก็บความชุม่ชืน้ เป็น

มิตรกบัธรรมชาติ 
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จากตารางท่ี 8  พบว่า  ผู้วิจยัได้มีการน าเอาดินเหนียวและดนิทรายมาใช้ในอตัราส่วน 1:5 

เพราะเป็นอตัราส่วนท่ีชาวบ้านส่วนใหญ่นิยมผสมเสร็จออกมาเพ่ือขายตามร้าน เป็นคณุสมบตัิท่ี

ขึน้รูปได้ง่าย สามารถแข็งได้ด้วยการเผา ซึ่งในท่ีนีผู้้ วิจัยได้ท าการเผาท่ีอุณหภูมิ 1000 องศา

เซลเซียสเน่ืองจากต้องการให้มีสีท่ีค่อนข้างเข้ม ใกล้เคียงกับสีของผลิตภัณฑ์เพ่ือการอาบ อีกทัง้

คณุสมบตักิารดดูซมึน า้และการให้คา่ PH ท่ีไมเ่ป็นอนัตรายกบัผิวพรรณ 

 

 3. ผลิตภณัฑ์เพ่ือการขดั 

 ปัจจุบันการให้บริการสปา (Spa) มีบริการขดัผิวเพ่ือความผุดผ่อง เพราะผิวพรรณเป็น

ปราการด่านแรกในการพบปะผู้คน เป็นสิ่งแรกท่ีคนจะมองเห็น โดยผิวหนังเป็นอวยัวะท่ีปกคลุม

ร่างกาย เป็นแหล่งก าเนิดของขนและเส้นผม อยู่ติดกับต่อมไขมนั บริเวณของขนมีมากน้อยขึน้อยู่

กับส่วนของผิวหนัง โดยโครงสร้างของผิวหนังประกอบด้วยเนือ้เย่ือ 3 ชัน้ ได้แก่ 1) หนังก าพร้า 

(Epidermis) เป็นผิวหนงัชัน้นอกสดุ แบง่เป็น 5 ชัน้ยอ่ย ในแตล่ะชัน้มีลกัษณะโครงสร้างท่ีแตกตา่ง

กนั 2) หนงัแท้ (Dermis) เป็นผิวหนงัท่ีประกอบด้วยกลุม่หรือฟ่อนของใย เรียกวา่ไฟเบอร์ ท าให้เกิด

ความตึง มี Gel like metrix จับอยู่กับโปรตีน แทรกอยู่ตามเส้นใยดงักล่าว ท าหน้าท่ีหล่อล่ืนและ

เช่ือมเส้นใยเหลา่นี ้ท าหน้าท่ีปอ้งกนัความชืน้ ยบัยัง้การเผยแพร่ของการตดิเชือ้ทางผิวหนงั ในหนงั

แ ท้ แบ่ ง เป็ น  2 ชั น้  คื อ  Papillary layer แล ะ  Reticular layer  แล ะ  3)  ชั น้ รอ ง รับ ผิ วหนั ง 

(Subcutaneous layer) ชัน้นีมี้เย่ือไขมนั adipose tissue มาก ช่วยปอ้งกันอวยัวะจากภายในมิให้

ถูกกระทบกระแทก เป็นท่ีสะสมไขมันเพ่ือให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย ดังนัน้การขัดผิว (Body 

scrub) จึงเป็นขัน้ตอนหนึ่งของการท าความสะอาดผิวให้เกลีย้งเกลาโดยการก าจัดเซลล์ผิวเก่า

ชัน้นอกท่ีเส่ือมสภาพแล้วให้หลุดออก ช่วยลดริว้รอย จุดด่างด า รอยหมองคล า้ ปรับปรุงเนือ้เย่ือ

ของผิวหนงัให้ดีขึน้ เรียบเนียนขึน้ หากได้รับการขดัผิวอยู่เสมอ ผวิจะมีความนุม่เนียน ออ่นนุม่ และ

สะอาด (คู่มืออบรมการนวดไทย เทคนิคการนวดสปา : 2549) ในวิจยันีไ้ด้ใช้เส้นไหมดิบจากไหม

เลีย้ง (Mulbery silk) วตัถุดิบหลักส าคญัในการทอผ้าไหมของชุมชน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

เน่ืองจากเส้นใยมีสีเหลือง ค่อนข้างหยาบ มีส่วนประกอบของกาวไหมมากถึง 38% มากกว่าไหม

เลีย้งประเภทอ่ืนๆ และในรังไหมก็พบกาวไหมท่ีอดุมด้วยสารซิริซิน (Siricin) ซึ่งมีมอยส์เจอไรเซอร์

สงู ให้ความชุม่ชืน้ถึง 300 เทา่ และไฟโบรอิน (Fibroin) มีกรดอะมิโน 16-18 ชนิดท่ีตรงกบั Natural 

Moisturizing Factor ท่ีพบตามธรรมชาตใินร่างกายมนษุย์  
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ภาพท่ี 20 แสดงเส้นไหมท่ีท าการลอกกาวออกและยงัไมล่อกกาวออก 
ท่ีมาของภาพ : ถ่ายโดย ลลิตา สนุทรพทุธศาสน์ 

 

 วสัดท่ีุผู้วิจยัน ามาท าการทดลองเพ่ือพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์เพ่ือการขดันัน้เป็นวสัดท่ีุใช้ใน

การผลิตศิลปหตัถกรรมของจงัหวดันครราชสีมา สามารถหาได้ในพืน้ถ่ินเป็นหลกั โดยเป็นเส้นใย

จากธรรมชาติ ทัง้นีเ้พ่ือผลทางด้านการขจดัเซลล์ผิวท่ีไม่ท าร้ายผิว และช่วยท าให้สบูเ่ป็นฟองครีม

มากขึน้ เส้นไหมดบิท่ีได้จากการต้มรังไหมและกรอเป็นเส้นก่อนท าการไปตีเกลียวเพ่ือถกัทอ มีสาร

ซิริซินหรือท่ีเรียกวา่กาวไหมเคลือบอยูเ่ป็นธรรมชาติ 

 

 
ภาพท่ี 21 ภาพแสดงการศกึษาผลิตภณัฑ์ใยขดัผิวท่ีท าจากเส้นไหมดิบ 
ท่ีมาของภาพ : ถ่ายโดย ลลิตา สนุทรพทุธศาสน์ 
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ภาพท่ี 22 ผลิตภณัฑ์ใยไหมขดัผิวท่ีท าจากเส้นไหมดบิและการใช้งานร่วมกบัฟองสบู่ 
ท่ีมาของภาพ : ถ่ายโดย ลลิตา สนุทรพทุธศาสน์ 
 

    

ภาพท่ี 23 แสดงการขยายของเส้นใยไหมดบิในแบบ zoom digital500x  
ท่ีมาของภาพ : ถ่ายโดย ลลิตา สนุทรพทุธศาสน์ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบกับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย พบวา่ ในการ
อาบ การนวด และการขัดผิว ได้ท าการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผุ้ บริโภคกลุ่มเป้าหมาย
จ านวน 40 คน โดยเป็นการสอบถามข้อมูลทัว่ไปและความต้องการด้านการใช้งาน จากนัน้ได้ท า
การเก็บรวมรวมผลเพ่ือไปสู่การทดลองวัสดุเพ่ือหาความเป็นไปได้ของการออกแบบ อันไปสู่
กระบวนพฒันาต้นแบบดงันี ้  
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ตารางท่ี 10 แสดงข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามในเร่ือง เพศ อาย ุรายได้ การศกึษา อาชีพ 
เพศ 

ชาย 27.5% หญิง 65% ไมร่ะบเุพศ 7.5% 
อาย ุ

<20 20-25 25-30 30-25 25-40 40-45 45-50 >50  
0% 5% 7.5% 22.5% 27.5% 30% 5% 2.5% 

รายได้ 
<10,000 10,001-20,000 20,001-30,000 30,001-40,000 >40,001 

15% 35% 27.5% 22.5% 0% 
การศึกษา 

มัธยม/ปวช. ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ไม่ระบุ 
15% 60% 22.5% 0% 2.5% 

อาชีพ 
นักศึกษา ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส่วนตวั ไม่ระบุ 

0% 62.5% 25% 12.5% 0% 

  

จากตารางท่ี  9 พบว่า  กลุ่มประชากรท่ีท าการประเมินความพึงพอใจส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง มีอายุเฉล่ียท่ี 40-45 ปี รองลงมาคือผู้ชาย โดยส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ท่ี 10,000-20,000 บาท 

รองลงมาคือ 21,000-30,000 บาท และ 31,000-40,000 บาท ตามล าดับ ส่วนใหญ่ของกลุ่ม

ประชากรมีการศกึษาขัน้สงูสดุท่ีวฒุิปริญญาตรี รองลงมาคือปริญญาโท และชัน้มธัยม/ปวช. และ

สว่นใหญ่ท าอาชีพรับราชการ รองลงมาคือรัฐวิสาหากิจ และธุรกิจสว่นตวั  

 

ตารางท่ี 11 แสดงข้อมลูด้านเนือ้หาในเร่ืองผิวพรรณ สถานสปาท่ีใช้บริการ ผลิตภณัฑ์ท่ีเคยซือ้ใช้  
รวมทัง้ราคา 

ปัญหาด้านผิวพรรณ 
ขาดความชุม่ช่ืน 43 แห้งตงึ 15 หยาบกระด้าง 12 เป็นขยุ 4 

คล า้เสยี 16 ไมส่ม ่าเสมอ 14  มีจดุดา่งด า 22 ตกกระ 11 
มนัง่าย 14 เป็นสวิ 8 ริว้รอยเหี่ยวยน่ 11 หมน่หมอง 12 
ไมก่ระชบั 12 ไมส่ดใส 9 มีกลิน่ 4 เมื่อยล้า 4 

ข้อมูลด้านผิวพรรณ 
ผิวแห้ง ผิวมัน ผิวผสม 
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ตารางท่ี 12 แสดงข้อมลูด้านเนือ้หาในเร่ืองผิวพรรณ สถานสปาท่ีใช้บริการ ผลิตภณัฑ์ท่ีเคยซือ้
ใช้  รวมทัง้ราคา (ตอ่) 

15% 32.5% 52.5% 

รู้จักสถานบริการสปา 
รู้ 82.5% ไมรู้่ 17.5% 

เคยใช้สถานบริการสปา 
เคย 57.5% ไมเ่คย 42.5% 

เคยซือ้ผลิตภณัฑ์สปา 
เคย 67.5% ไมเ่คย 32.5% 

ผลิตภณัฑ์สปาที่ ผู้บริโภคเคยซือ้ 
แชมพ ู10 สบู ่23 สครับ 12 โลชัน่ 12 
ครีม 13 ลปิบาล์ม 5 น า้มนัหอมระเหย 6 เตา,ตะเกียงอโรมา 1 
ธูปหอม 3 ก ายาน 1 เทียนหอม 5 ถงุมืออาบน า้ 6 
ใยขดัผวิ 20 ไม้ถหูลงั 4 ไม้นวดมือ 17 ลกูประคบ 5 

แหล่งซือ้ผลติภณัฑ์สปา 
ร้านสปา ร้านเพื่อสขุภาพ มินิมาร์ท งานแสดงสนิค้า ออนไลน์ 

5% 42.5% 37.5% 12.5% 2.5% 
ผลิตภณัฑ์สปาควรมีส่วนผสมจากธรรมชาติ 

ควร 95% ไมจ่ าเป็น 5% 

ความต้องการผลิตภณัฑ์สปาที่สามารถท าเองได้ที่บ้าน (Home spa) 
ต้องการ 95% ไมต้่องการ 5% 

ผลิตภณัฑ์สปาควรมีความปลอดภยั เป็นมิตรกบัผิวพรรณ 
ควร 95% ไมจ่ าเป็น 5% 

ผลิตภณัฑ์สปาควรมีความคงทน 
ควร 80% ไมจ่ าเป็น 20% 

เคยซือ้สนิค้าที่ระลึกจากจังหวดันครราชสีมา 
เคย 85% ไมเ่คย 15% 

วัตถุประสงค์ในการซือ้สินค้าที่ระลึก 
เพื่อเตือนใจในความประทบัใจ 17.5% 

เพื่อเป็นของฝาก 82.5% 
เพื่อใช้สือ่สารเร่ืองราว 7.5% 

เพื่อการอปุโภคและบริโภค 37.5% 
เพื่อน าไปเป็นตวัอยา่งสนิค้า 7.5% 
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<100 100-200 200-500 >500 แล้วแตปั่จจยัอื่น 
17.5% 62.5% 15% 2.5% 5% 

สินค้าที่ระลึกควรเป็นวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น 
ควร 75% ไมจ่ าเป็น 25% 

สิ่งที่บ่งบอกถงึความเป็นจังหวดันครราชสีมา 
ประสาทหินพิมาย ผ้าไหมปักธงชยั เคร่ืองปัน้ดินเผาดา่นเกวยีน 

47.5% 15% 37.5% 
 
 จากตารางท่ี 10  พบว่า กลุ่มประชากรส่วนใหญ่เป็นผิวผสม และมีปัญหาด้านผิวพรรณ
ในเร่ืองของการขาดความชุ่มช่ืนเป็นหลกั ถดัมาคือมีจดุดา่งด า คล า้เสีย และแห้งตงึ โดยส่วนใหญ่
รู้จักสถานบริการสปา เคยใช้บริการสปา และเคยซือ้ผลิตภัณฑ์สปาอีกด้วย โดยท่ีมากสุดคือสบู ่
รองลงมาเป็นใยขดัผิว ครีม โลชัน่ ตามล าดบั และจะซือ้จากร้านผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ มินิมาร์ท 
และตามงานแสดงสินค้า เป็นต้น กลุม่ประชากรสว่นใหญ่มีความต้องการผลิตภณัฑ์สปาท่ีสามารถ
ท าได้เองท่ีบ้าน และให้ความเห็นว่าผลิตภัณฑ์สปาควรใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติ อีกทัง้ไม่ควร
ละเลยในเร่ืองของความเป็นมิตรกบัผิวพรรณ 
 ด้านข้อมูลของสินค้าท่ีระลึก กลุ่มประชากรส่วนใหญ่มองว่าความส าคัญของสินค้าท่ี
ระลึกอยู่ท่ีการเป็นของฝาก รองลงมาคือประโยชน์ใช้สอยด้านการอปุโภค บริโภค และวสัดคุวรหา
ได้ในท้องถ่ิน โดยท่ีราคาสามารถเอือ้มถึงได้ง่าย ไม่แพงมากจนเกินไป และล าดบัสดุท้ายภาพจ าท่ี
บง่บอกถึงจงัหวดันครราชสีมาได้ดีท่ีสดุคือปราสาทหินพิมาย 
 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเร่ือง ขนาด รูปทรงของวัสดุ 

 จากผลการทดสอบ ด้านขนาด รูปทรง สี และผิวสมัผสั ท่ีได้จากผู้บริโภค 40 คน พบวา่
สว่นใหญ่ช่ืนชอบรูปทรงท่ีมีความจบัถนดัมือ เหมาะสม ไมเ่ล็ก ไมใ่หญ่ มีลกัษณะโค้งมน แนวนอน 
ความหนาไมเ่กิน 5 เซนติเมตร และสีสนัเข้มให้ความรู้สกึถึงผลิตภณัฑ์สมนุไพร ให้กลิ่นท่ีไป
ทางการบ าบดัผอ่นคลาย และเป็นวสัดทุ้องถ่ินท่ีเกิดจากธรรมชาติ 
 

ตารางท่ี 13 แสดงข้อมลูด้านเนือ้หาในเร่ืองผิวพรรณ สถานสปาท่ีใช้บริการ ผลิตภณัฑ์ท่ีเคยซือ้
ใช้  รวมทัง้ราคา (ตอ่) 

ราคาสินค้าที่ระลึกที่สามารถซือ้ได้ 
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ภาพท่ี 24 แบบทดสอบสีสนัท่ีให้ความรู้สกึนา่ใช้ของผลิตภณัฑ์เพ่ือการอาบ 
ท่ีมาของภาพ : ถ่ายโดยลลิตา สนุทรพทุธศาสน์ 

 

 

ภาพท่ี 25 แบบทดสอบทางด้านรูปทรงของผลิตภณัฑ์เพ่ือการอาบ 
ท่ีมาของภาพ : ถ่ายโดยลลิตา สนุทรพทุธศาสน์ 
ตารางท่ี 14 แสดงรูปทรง สีและกลิ่น ท่ีได้จากภาพท่ี 12, 13 จากผู้บริโภค (N= 40 คน) 

 5 4 3 2 1 N ค่าเฉลี่ย S.D 
1) รูปทรง A 

รูปทรง B 
รูปทรง C 

25 
12 
9 

3 
6 
6 

5 
10 
7 

4 
9 
12 

3 
3 
6 

40 
40 
40 

4.0 
3.3 
3.0 

1.34 
1.31 
1.39 

2) ส ีA 
ส ีB 
ส ีC 

25 
19 
11 

9 
14 
9 

5 
5 
3 

1 
2 
15 

0 
0 
2 

40 
40 
40 

4.4 
4.2 
3.3 

0.80 
0.85 
1.34 

3) กลิน่ A 
กลิน่ B 
กลิน่ C 

12 
21 
7 

20 
9 
9 

4 
4 
12 

4 
2 
10 

0 
4 
2 

40 
40 
40 

4.0 
4.0 
3.2 

0.89 
1.31 
1.15 
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จากตารางท่ี 11  พบวา่  กลุ่มผู้บริโภคเลือกรูปทรงแบบ A เลือกสีสนัแบบ A และเลือกกลิ่นแบบ B 
 

 ความพึงพอใจในผลิตภณัฑ์เพื่อการขัด 

 ข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจในการขดัผิวของผู้บริโภค ผู้ วิจัยได้ใช้เส้นไหมดิบท่ีน ามา
สร้างรูปแบบในลกัษณะการถกัทอขึน้รูปด้วยเทคนิคถกัโครเชต์โดยก าหนดให้เป็นแบบ A การสกัด
กาวไหมของไหมดิบออกก่อนน ามาถกัโครเชต์โดยก าหนดให้เป็นแบบ B และล าดบัสุดท้ายคือการ
น ารังไหมดบิท่ีผา่นการสาวเส้นไหมออกแล้วเหลือทิง้มาท าการลอกกาวไหมออกและใช้เทคนิคการ
ตีเย่ือให้แตกกระจายในลักษณะของการป่ันไหมโดยก าหนดให้เป็นแบบ C มี ข้อมูลตาม
ภาพประกอบและตารางดงันี ้

 

 

ภาพท่ี 26 แบบทดสอบทางด้านรูปทรงของผลิตภณัฑ์เพ่ือการขดั 
ท่ีมาของภาพ : ถ่ายโดยลลิตา สนุทรพทุธศาสน์ 
 
ตารางท่ี 15 แสดงวสัดแุผ่นขดัท่ีได้จากภาพท่ี 13 จากผู้บริโภค (N= 40 คน) 

 5 4 3 2 1 N ค่าเฉลี่ย S.D 
1) แผน่ขดั A 

แผน่ขดั B 
แผน่ขดั C 

20 
12 
2 

11 
2 
3 

7 
15 
12 

2 
10 
15 

0 
1 
7 

40 
40 
40 

4.2 
3.3 
2.4 

0.90 
1.21 
1.01 

  
 จากตารางท่ี 12  พบว่าผู้บริโภคสว่นใหญ่เลือกแผน่ขดัแบบ A ซึง่ท าจากไหมดิบและถกั
ทอขึน้รูปด้วยเทคนิคหตัถรรมช่ือวา่การถกัโครเชต์ 
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 ความพึงพอใจในผลิตภณัฑ์เพื่อการนวด 

 ข้อมลูเก่ียวกบัความพงึพอใจในการนวดของผู้บริโภค ผู้วิจยัได้ใช้ซิลิโคน และดนิเหนียว
น ามาสร้างรูปแบบในลกัษณะจ าลองต าแหนง่ของนิว้มือและฝ่ามือในลกัษณะของการนวดเพ่ือการ
ผอ่นคลายใบหน้าและล าคอ โดยมีข้อมลูตามภาพประกอบและตารางดงันี ้
 

 

ภาพท่ี 27 แบบทดสอบทางด้านรูปทรงของผลิตภณัฑ์เพ่ือการนวด 

ท่ีมาของภาพ : ถ่ายโดยลลิตา สนุทรพทุธศาสน์ 
 

ตารางท่ี 16 แสดงต าแหนง่การจดัวางของปุ่ มนวดท่ีได้จากผู้บริโภค (N= 40 คน) 
 5 4 3 2 1 N ค่าเฉลี่ย S.D 

1) ปุ่ มนวด  A 
ปุ่ มนวด  B 
ปุ่ มนวด  C 

15 
20 
11 

3 
5 
2 

3 
6 
3 

18 
2 
15 

1 
7 
9 

40 
40 
40 

3.2 
3.7 
2.7 

1.42 
1.53 
1.54 

  
จากตารางท่ี 13   พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกการจัดวางปุ่ มนวดแบบ B โดยการวางต าแหน่ง
ของปุ่ มนวดซิลิโคน 1 จดุ และปุ่ มนวดของดินเหนียว 2 จดุ ในลกัษณะสามเหล่ียม จ าลองการวาง
ต าแหนง่ของนิว้มือและฝ่ามือเม่ือท าการนวดผอ่นคลายใบหน้าและล าคอ 
 

สรุปผลแนวทางการออกแบบ เลือกใช้รูปทรง วัสดุ และโทนสีในการออกแบบ 

โดยผลสรุปท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมลูมีในเร่ืองตา่ง ๆ ดงันี ้

1. ด้านรูปทรงโครงสร้างของตวัสบู ่ข้อสรุปท่ีได้จะมีลกัษณะ คือแบบ A กล่าวคือทรงส่ีเหล่ียม
แนวนอนขอบมน ขนาด 5x9 เซนติเมตร ความสูงโดยประมาณอยู่ท่ี 3.5-4.5 เซนติเมตร ตาม
ภาพประกอบดงันี ้
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ภาพท่ี 28 รูปทรงของผลิตภณัฑ์เพ่ือการอาบท่ีผู้บริโภคเลือก 
ท่ีมาของภาพ :  ออกแบบโดย ลลิตา สนุทรพทุธศาสน์ 
 

2. ด้านรูปทรงโครงสร้างของการนวด ข้อสรุปท่ีได้จะมีลกัษณะ คือต าแหนง่การกดจดุแบบ
สามเหล่ียม โดยเป็นปุ่ มนวดซิลิโคน 1 ปุ่ ม และปุ่ มนวดดินเหนียว 2 ปุ่ ม ตามภาพประกอบดงันี ้

 

 

ภาพท่ี 29 รูปทรงของผลิตภณัฑ์เพ่ือการนวดท่ีผู้บริโภคเลือก 
ท่ีมาของภาพ :  ออกแบบโดย ลลิตา สนุทรพทุธศาสน์ 
 

3. ด้านรูปทรงโครงสร้างของวสัดท่ีุใช้ขดั ข้อสรุปท่ีได้จะมีลกัษณะ คือเป็นเส้นไหมดิบท่ีไมส่กดั
กาวไหมออก และถกัทอขึน้รูปด้วยเทคนิคหตัถกรรมโครเชต์ ตามภาพประกอบดงันี  ้
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ภาพท่ี 30 วสัดขุองผลิตภณัฑ์เพ่ือการขดัท่ีผู้บริโภคเลือก 
ท่ีมาของภาพ :  ออกแบบโดย ลลิตา สนุทรพทุธศาสน์ 
  
 4. ด้านการสร้างอตัลกัษณ์โดยดงึงานสถาปัตย์มาใช้ในการสร้างโทนสี ข้อสรุปท่ีได้จะมี
ลกัษณะ คือ ผลิตภณัฑ์จะมีสีคล้ายดนิทรายและดนิศลิาแลงท่ีปรากฏในปราสาทหินพิมาย รวมไป
ถึงโทนสีของเส้นไหม และโทนสีของเคร่ืองปัน้ดนิเผา ตามภาพประกอบดงันี ้
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ภาพท่ี 31 แสดงผลสรุปโทนสีและอตัลกัษณ์ท่ีจะเป็นไปในผลิตภณัฑ์ในภาพรวม 
ออกแบบโดย ลลิตา สนุทรพทุธศาสน์    
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ขัน้ตอนท่ี 3 เพื่อน ามาท าการออกแบบพัฒนาสร้างเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  

  จากข้อสรุปท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมลู สามารถน ามาสร้างแนวทางการออกแบบได้ 3 
แนวทาง โดยแตล่ะแนวทางมีรูปแบบและชิน้สว่นประกอบของการสร้างดงันี  ้
    

แนวทางการออกแบบ 1  Leave me spa 

รูปแบบอตัลกัษณ์ของโครงสร้าง จะประกอบไปด้วยลกัษณะรูปทรงท่ีน ามาจากผลสรุป
แบบประเมินความพงึพอใจ แบง่เป็น 3 ชิน้ส่วน สว่นแกนกลาง สว่นสบู ่และสว่นของแผน่ขดั โดย
ออกแบบให้ข้อตอ่แบบสวมเป็นสิ่งท่ีท าให้ทกุสว่นเช่ือมตอ่กนั โดยใช้แกนหลกักลางเป็นหลกั ตาม
ภาพประกอบดงันี ้

 

ภาพท่ี 32 แสดงภาพรวมของชิน้งานในช่ือ  Leave me spa 
ท่ีมาของภาพ :  ออกแบบโดย ลลิตา สนุทรพทุธศาสน์ 
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ตารางท่ี 17 แสดงวิธีการใช้งานของ Leave me spa 

 

 

 

 
 

1.น าแกนหลกัสวมตอ่เข้ากบัฟังก์ชัน่การอาบ 2.ประกบให้เช้ากนั ตากลกัษณะหมนุเกลียว 
 

 

 

 
 

3.พลิกอีกด้านของแกนหลกั 4.สวมตอ่ฟังก์ชัน่การนวดและขดัเข้าไป 
 

 

 

 
 

5.ภาพสาธิตการใช้ฟังก์ชัน่การอาบ 6.ภาพสาธิตการใช้ฟังก์ชัน่การนวดและขดั 
  
 จากตารางท่ี 14 แสดงให้เห็นวา่แบบท่ี 1 ในช่ือ Leave me spa ผู้วิจยัได้ท าการออกแบบ
ชิน้สว่น 3 ชิน้ โดยมีแกนหลกัเพ่ือเช่ือมตอ่ระหวา่งฟังก์ชัน่อาบ (สบู)่ กบัฟังก์ชัน่ของการนวดและขดั
โดยสามารถอธิบายภาพร่างของชิน้สว่นได้ดงันี ้
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ภาพท่ี 33 แสดงภาพรวมการเขียนแบบเพ่ือน าไปท าการผลิตแบบท่ี 1  ของ Leave me spa 
ท่ีมาของภาพ :  ออกแบบโดย ลลิตา สนุทรพทุธศาสน์ 
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แนวทางการออกแบบ 2  Circle spa 
 รูปแบบอตัลกัษณ์ของโครงสร้าง จะประกอบไปด้วยลกัษณะรูปทรงท่ีน ามาจากผลสรุป

แบบประเมินความพงึพอใจ แบง่เป็น 4 ชิน้ส่วน สว่นแกนหลกั สว่นแกนรอง สว่นสบู ่และสว่นของ
แผน่ขดั โดยออกแบบให้เกลียวหมนุและเดือยสวมเป็นสิ่งท่ีท าให้ทกุส่วนเช่ือมตอ่กนั ตาม
ภาพประกอบดงันี ้

 

 

ภาพท่ี 34 แสดงภาพรวมของชิน้งานในช่ือ  Circle spa 
ท่ีมาของภาพ :  ออกแบบโดย ลลิตา สนุทรพทุธศาสน์ 
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ตารางที่ 18 แสดงวิธีการใช้งานของ Circle spa 
 

 

 

 
 

1.ภาพแยกชิน้ส่วนผลิตภณัฑ์แบบท่ี 2  2.น าแกนหลกัสวมเข้ากบัฟังก์ชัน่การอาบ 
 

 

 

 
 

3.ประกบกนัและหมนุเกลียว 4.น าแกนรองประกบเข้าอีกด้านของแกนหลกั 
 

 

 

 
 

5.พลิกอีกด้านของแกนรอง 6.สวมฟังก์ชัน่การนวดและขดัเข้าไป 
 

 

 

 
 

7.ภาพสาธิตการใช้ฟังก์ชัน่การอาบ 8.ภาพสาธิตการใช้ฟังก์ชัน่การนวด 
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 จากตารางท่ี 15 แสดงให้เห็นว่าแบบท่ี 2 ในช่ือ Circle spa ผู้ วิจัยได้ท าการออกแบบ
ชิน้ส่วน 4 ชิน้ โดยมีแกนหลักเพ่ือเช่ือมต่อกับแกนรอง เพ่ือให้ทัง้หมดได้เช่ือมเข้าระหว่างฟังก์ชั่น
อาบ (สบู)่ กบัฟังก์ชัน่ของการนวดและขดั โดยสามารถอธิบายภาพร่างของชิน้สว่นได้ดงันี ้

 

ภาพท่ี 35 แสดงภาพรวมการเขียนแบบเพ่ือน าไปท าการผลิตแบบท่ี 2  ของ Circle spa 

ท่ีมาของภาพ :  ออกแบบโดย ลลิตา สนุทรพทุธศาสน์ 
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ภาพท่ี 36 แสดงภาพรวมการเขียนแบบเพ่ือน าไปท าการผลิตแบบท่ี 2  ของ Circle spa 
ท่ีมาของภาพ :  ออกแบบโดย ลลิตา สนุทรพทุธศาสน์ 
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ภาพท่ี 37แสดงภาพรวมการเขียนแบบเพ่ือน าไปท าการผลิตแบบท่ี 2  ของ Circle spa 
ท่ีมาของภาพ :  ออกแบบโดย ลลิตา สนุทรพทุธศาสน์ 
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 แนวทางการออกแบบ 3  Surp-soap Spa 

 รูปแบบอตัลกัษณ์ของโครงสร้าง จะประกอบไปด้วยลกัษณะรูปทรงท่ีน ามาจากผลสรุป
แบบประเมินความพงึพอใจ แบง่หลกัๆ เป็น 3 ชิน้สว่น สว่นแกนกลางท่ีมีเส้นใยสงัเคราะห์เพ่ือการ
ตีฟองยึดติดไว้ สว่นสบู ่และสว่นของแผน่ขดัท่ีเป็นข้อตอ่แบบหมนุเกลียว ตามภาพประกอบดงันี  ้

 

 

ภาพท่ี 38 แสดงภาพรวมของชิน้งานในช่ือ  Surp-soap spa 
ท่ีมาของภาพ :  ออกแบบโดย ลลิตา สนุทรพทุธศาสน์ 
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ตารางท่ี 19 แสดงวิธีการใช้งานของ Surp-soap spa 
 

 

 

 
 

1.ภาพชิน้สว่นประกอบ 2.เปิดแกนหลกัด้านเรียบท่ีมีเส้นใยสงัเคราะห์ 
 

 

 

 
 

3.สวมสบูเ่ข้าไปในแกนหลกัด้านเรียบ 4.ปรับรูตรงกลางของสบูใ่ห้ตรงกบัแกนหลกั 
 

 
 

 

 

5.หมนุรวมปลายเส้นใยสงัเคราะห์เข้าด้วยกนั 6.ยดัปลายเส้นใยท่ีหมนุแล้วให้ลงรูตรงกลาง 
 

 

 

 
7.พลิกแกนหลกักลบัอีกด้าน 8.หมนุเกลียวสวมฟังก์ชัน่การนวดและขดั 
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9.ภาพสาธิตการใช้งานฟังก์ชัน่การอาบ 10.ภาพสาธิตการใช้งานฟังก์ชัน่นวดและขดั 
  
 จากตารางท่ี  16 แสดงให้เห็นว่าแบบท่ี 3 ในช่ือ Surp-soap spa ผู้ วิจัยได้ท าการ
ออกแบบชิน้ส่วน 3 ชิน้ โดยมีแกนหลกัเพ่ือเช่ือมตอ่ระหว่างฟังก์ชัน่อาบ (สบู่) กบัฟังก์ชัน่ของการ
นวดและขัด แต่แกนหลักนัน้ได้เพิ่มเส้นใยสังเคราะห์เข้าไป เพ่ือหวังผลทางการเพิ่มฟองให้กับ
ฟังก์ชัน่อาบ (สบู)่ โดยสามารถอธิบายภาพร่างของชิน้สว่นได้ดงันี ้
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ภาพท่ี 39 แสดงภาพรวมการเขียนแบบเพ่ือน าไปท าการผลิตแบบท่ี 3  ของ Surp-Soap spa 
ท่ีมาของภาพ :  ออกแบบโดย ลลิตา สนุทรพทุธศาสน์ 
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ภาพท่ี 40 แสดงอิทธิพลและท่ีมาของการออกแบบรูปลกัษณ์แผน่ขดัและปุ่ มนวด 

ท่ีมาของภาพ :  ออกแบบโดย ลลิตา สนุทรพทุธศาสน์ 
 

 

ภาพท่ี 41 แสดงท่ีมาของการออกแบบต าแหนง่ปุ่ มนวด 
ท่ีมาของภาพ :  ออกแบบโดย ลลิตา สนุทรพทุธศาสน์ 
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ขัน้ตอนการคัดเลือกแบบเพื่อน าไปสร้างต้นแบบ  

 เม่ือผู้ วิจัยได้ท าการออกแบบแนวทางทัง้ 3 แบบแล้ว จึงได้น าแนวทางการออกแบบ
ทัง้หมดไปปรึกษากบัผู้ เช่ียวชาญทัง้ 4 ท่าน และนกัทอ่งเท่ียวตา่งจงัหวดั 1 ท่าน โดยยดึหลกัเกณฑ์
การประเมินผลการออกแบบของธีรชยั สขุสด (2544 : 88) ปรากฏผลดงันี ้ 
 
ตารางท่ี 20 รูปแบบท่ีใช้ประกอบในการพิจารณาเปรียบเทียบในการประเมิน 

แบบที่ 1  
Leave me spa 

แบบที่ 2  
Circle spa 

แบบที่ 3  
Surp-soap spa 

 

 
ภาพด้านหน้าผลติภณัฑ์ 

 

 
ภาพด้านหน้าผลติภณัฑ์ 

 

 
ภาพด้านหน้าผลติภณัฑ์ 

 

 
ภาพด้านข้างผลติภณัฑ์ 

 

 
ภาพด้านข้างผลติภณัฑ์ 

 

 
ภาพด้านข้างผลติภณัฑ์ 

 
ภาพชิน้สว่นประกอบ 
ของผลติภณัฑ์ 

 
ภาพชิน้สว่นประกอบ 
ของผลติภณัฑ์ 

 
ภาพชิน้สว่นประกอบ 
ของผลติภณัฑ์ 
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ภาพการใช้ผลติภณัฑ์ 
ในฟังก์ชัน่การอาบ 

 

ภาพการใช้ผลติภณัฑ์ 
ในฟังก์ชัน่การอาบ 

 

ภาพการใช้ผลติภณัฑ์ 
ในฟังก์ชัน่การอาบ 

 

ภาพการใช้ผลติภณัฑ์ 
ในฟังก์ชัน่การนวดและขดั 

 

ภาพการใช้ผลติภณัฑ์ 
ในฟังก์ชัน่การนวดและขดั 

 

ภาพการใช้ผลติภณัฑ์ 
ในฟังก์ชัน่การนวดและขดั 

 
ตารางท่ี 21 แสดงผลรวมและคา่เฉล่ียของแบบท่ี 1 Leave me spa ท่ีได้จากผู้ เช่ียวชาญและ
นกัทอ่งเท่ียว (N= 5 คน) 

ประโยชน์ใช้สอย  (Function) 
 1 2 3 4 5 ค่าเฉลี่ย S.D 

ประสิทธิภาพที่จะ
เกิดขึน้ในการถอูาบ 

0 0 1 1 3 4.4 0.8 

ประสิทธิภาพที่จะ
เกิดขึน้ในการนวด 

0 0 2 1 2 4 0.89 

ประสิทธิภาพที่จะ
เกิดขึน้ในการขัด 

0 0 3 0 2 3.8 0.97 

ความสะดวกสบายในการใช้ (Ergonomic) 
การจับถอืที่สบาย 
ในการถอูาบ 

0 0 0 1 4 4.8 0.4 

การจับถอืที่สบาย 
ในการนวด 

0 0 2 0 3 4.2 0.97 

การจับถอืที่สบาย 
ในการขดั 

0 0 2 0 3 4.2 0.97 

 ความสวยงาม (Aestetic) 
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ตารางท่ี 22 แสดงผลรวมและคา่เฉล่ียของแบบท่ี 1 Leave me spa ท่ีได้จากผู้ เช่ียวชาญและ
นกัทอ่งเท่ียว (ตอ่) 
ความสวยงามของชิน้งาน 
ในภาพรวมที่ประกอบกนั 

0 0 2 1 2 4 0.89 

ความสวยงามของชิน้งาน
เมื่อแยกชิน้ส่วนประกอบ

ออกจากกัน 

0 0 1 1 3 4.4 0.8 

รวมค่าเฉลี่ย (N=5) 4.22 0.84 

 
 จากตารางท่ี 18 พบวา่แบบท่ี 1 ตอบโจทย์ในแง่ของความสวยงาม รูปลกัษณ์ภายนอก 
 ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิจากผู้เช่ียวชาญ 

รูปลกัษณ์ไมเ่ทอะทะ เม่ือจบัแล้วกระชบัมือ ใช้งานนาน ๆ จะไมเ่ม่ือยมือ 
 
ตารางท่ี 23 แสดงผลรวมและคา่เฉล่ียของแบบท่ี 2 Circle spa ท่ีได้จากผู้ เช่ียวชาญและ
นกัทอ่งเท่ียว (N= 5 คน) 

ประโยชน์ใช้สอย  (Function) 
 1 2 3 4 5 ค่าเฉลี่ย S.D 

ประสิทธิภาพที่จะ
เกิดขึน้ในการถอูาบ 

0 0 2 2 1 3.8 0.74 

ประสิทธิภาพที่จะ
เกิดขึน้ในการนวด 

0 0 2 2 1 3.8 0.74 

ประสิทธิภาพที่จะ
เกิดขึน้ในการขัด 

0 0 3 0 2 3.8 0.97 

ความสะดวกสบายในการใช้ (Ergonomic) 
การจับถอืที่สบาย 
ในการถอูาบ 

0 0 2 2 1 3.8 0.74 

การจับถอืที่สบาย 
ในการนวด 

0 0 4 1 0 3.2 0.4 

การจับถอืที่สบาย 
ในการขดั 

0 0 4 1 0 3.2 0.4 

ความสวยงาม (Aestetic) 
ความสวยงามของชิน้งาน 
ในภาพรวมที่ประกอบกนั 

0 0 4 0 1 
 

3.4 0.8 
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ตารางท่ี 24 แสดงผลรวมและคา่เฉล่ียของแบบท่ี 2 Circle spa ท่ีได้จากผู้ เช่ียวชาญและ
นกัทอ่งเท่ียว (ตอ่) 
ความสวยงามของชิน้งาน
เมื่อแยกชิน้ส่วนประกอบ

ออกจากกัน 

0 0 4 0 1 3.4 0.8 

รวมค่าเฉลี่ย (N=5) 3.55 0.70 

 จากตารางท่ี 19 พบวา่แบบท่ี 2 มีคะแนนความเป็นกลางมากท่ีสดุ  
 ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิจากผู้เช่ียวชาญ 

รู้สกึวา่ผลิตภณัฑ์ไมม่ัน่คง เม่ือดภูาพลกัษณ์โดยรวม ผลิตภณัฑ์มีความหนา เทอะทะ จบั
ไมก่ระชบัมือ รวมถึงการแบง่ชัน้ของผลิตภณัฑ์อาจให้ความไมม่ัน่ใจระหวา่งใช้งาน 
 
ตารางท่ี 25 แสดงผลรวมและคา่เฉล่ียของแบบท่ี 3 Surp-soap spa ท่ีได้จากผู้ เช่ียวชาญและ
นกัทอ่งเท่ียว (N= 5 คน) 

ประโยชน์ใช้สอย  (Function) 
 1 2 3 4 5 ค่าเฉลี่ย S.D 

ประสิทธิภาพที่จะ
เกิดขึน้ในการถอูาบ 

0 0 0 1 4 4.8 0.4 

ประสิทธิภาพที่จะ
เกิดขึน้ในการนวด 

0 0 0 0 5 5 0 

ประสิทธิภาพที่จะ
เกิดขึน้ในการขัด 

0 0 0 0 5 5 0 

ความสะดวกสบายในการใช้ (Ergonomic) 
การจับถอืที่สบาย 
ในการถอูาบ 

0 0 0 1 4 3.4 0.48 

การจับถอืที่สบาย 
ในการนวด 

0 0 3 0 2 3.8 0.97 

การจับถอืที่สบาย 
ในการขดั 

0 0 1 0 4 4.6 0.8 

ความสวยงาม (Aestetic) 
ความสวยงามของชิน้งาน 
ในภาพรวมที่ประกอบกนั 

0 0 2 0 3 
 

4.2 0.97 

ความสวยงามของชิน้งาน
เมื่อแยกชิน้ส่วนประกอบ

ออกจากกัน 

0 0 2 2 1 3.8 0.74 
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ตารางท่ี 26 แสดงผลรวมและคา่เฉล่ียของแบบท่ี 3 Surp-soap spa ท่ีได้จากผู้ เช่ียวชาญและ
นกัทอ่งเท่ียว (ตอ่) 

รวมค่าเฉลี่ย (N=5) 4.32 0.53 

  
 จากตารางท่ี 20  พบว่าแบบท่ี 3 สามารถตอบโจทย์เร่ืองประโยชน์ใช้สอยและใน
ภาพรวมท่ีสดุ 
 ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิจากผู้เช่ียวชาญ 

ขนาดของผลิตภณัฑ์หยิบจบักระชบัมือ รวมถึงมีใยขดัท าให้การใช้งานมีประสิทธิภาพมาก
ขึน้กวา่แบบอ่ืน ๆ ในภาพรวมผลิตภณัฑ์แบบท่ี 3 ตอบโจทย์การใช้งานได้มากท่ีสดุ 
 
ตารางท่ี 27 สรุปผลคะแนนของทัง้ 3 แบบ จากตารางท่ี 18, 19, 20 

 แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 

ประโยชน์ใช้สอย  (Function) 4.06 3.8 4.93 
ความสะดวกสบายในการใช้ 

(Ergonomic) 
4.4 3.4 3.93 

ความสวยงาม (Aestetic) 4.2 3.4 4 
รวมค่าเฉล่ีย 4.22 3.53 4.28 

S.D 0.52 0.44 0.53 
 
จากตารางท่ี 21 พบว่า ผู้ เช่ียวชาญและนักท่องเท่ียวเลือกประโยชน์ใช้สอยแบบท่ี  3 

โดยรวมคะแนนเฉล่ียได้ท่ี  4.93 รองลงมาคือแบบท่ี 1 ด้วยค่าเฉล่ีย 4.06 และเลือกความ
สะดวกสบายในการใช้แบบท่ี 1 ในคะแนนเฉล่ียรวมท่ี 4.4 รองลงมาคือแบบท่ี 3 ด้วยคา่เฉล่ีย 3.93 
และเลือกความสวยงามในแบบท่ี 1 โดยมีคะแนนเฉล่ียท่ี 4.2 รองลงมาคือแบบท่ี 3 ด้วยคา่เฉล่ีย 4  

 

ขัน้ตอนการสร้างต้นแบบผลิตภณัฑ์   

จากผลการศึกษาข้อมูลและท าการทดลองทดสอบ ได้ผลการวิเคราะห์ออกมาเป็น
ข้อก าหนด (Design Criteria) เป็นเกณฑ์ในการออกแบบ และท าการการออกแบบขึน้ 3 แนวทาง
และท าการคดัเลือกโดยผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบ ด้านการตลาด ด้านการแพทย์แผนไทย
ประยกุต์ ด้านธุรกิจทางสปา และนกัท่องเท่ียวตา่งจงัหวดั ผลการวิจยัพบว่า ผู้ทรงทัง้  5 ท่าน เลือก
ประโยชน์ใช้สอยแบบท่ี  3 โดยรวมคะแนนเฉล่ียได้ท่ี 4.93 รองลงมาคือแบบท่ี 1 ด้วยคา่เฉล่ีย 4.06 
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และเลือกความสะดวกสบายในการใช้แบบท่ี 1 ในคะแนนเฉล่ียรวมท่ี 4.4 รองลงมาคือแบบท่ี 3 
ด้วยคา่เฉล่ีย 3.93 และเลือกความสวยงามในแบบท่ี 1 โดยมีคะแนนเฉล่ียท่ี 4.2 รองลงมาคือแบบ
ท่ี 3 ด้วยค่าเฉล่ียท่ี 4 โดยผู้ วิจยัได้น าข้อสรุปต่างๆ มาท าการปรับปรุงเพ่ือท าการสร้างต้นแบบขึน้ 
โดยมีข้อมลูจริงท่ีได้ชิน้งานต้นแบบออกมาดงัรูปแบบดงันี ้

 

 

ภาพท่ี 42 แสดงสรุปผลิตภณัฑ์ต้นแบบท่ีผ่านการวิเคราะห์สรุปข้อมลูจากผู้ เช่ียวชาญ 
ท่ีมาของภาพ :  ออกแบบโดย ลลิตา สนุทรพทุธศาสน์ 
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ภาพท่ี 43 แสดงสรุปผลิตภณัฑ์ต้นแบบท่ีผ่านการวิเคราะห์สรุปข้อมลูจากผู้ เช่ียวชาญ 
ท่ีมาของภาพ : ออกแบบโดย ลลิตา สนุทรพทุธศาสน์ 
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ตารางท่ี 28 แสดงการใช้งานของผลิตภณัฑ์ต้นแบบ 
 

 

 

 
 

1.น าสบูว่างบนแกนหลกัในด้านเรียบ 2.ปรับรูตรงกลางให้ตรงกนั 
 

 

 

 
 

3.หมนุรวบปลายเส้นใยสงัเคราะห์ 4.ยดัปลายเส้นใยสงัเคราะห์เข้าท่ีรูตรงกลาง 
 

 

 

 
 

5.พลิกแกนหลกักลบัอีกด้าน 6.หมนุเกลียวสวมฟังก์ชัน่นวดและขดัเข้าไป 
 

 

 

 
 

7.ภาพสาธิตการใช้งานฟังก์ชัน่การอาบ 8.ภาพสาธิตการใช้งานฟังก์ชัน่การนวดและขดั 
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 จากตารางท่ี 22 พบวา่ผู้วิจยัได้ท าการสงัเคราะห์ข้อมลูจากการประเมินผลจาก
ผู้ เช่ียวชาญโดยหยิบน าเอาคณุสมบตักิารใช้สอยของแบบท่ี 3 เข้ากบัรูปลกัษณ์และความเหมาะมือ
ของแบบท่ี 1 ซึง่สามารถอธิบายได้ด้วยภาพร่างดงันี ้

 

ภาพท่ี 44 แสดงแบบร่างผลิตภณัฑ์ต้นแบบท่ีผา่นการวิเคราะห์สรุปข้อมลูจากผู้ เช่ียวชาญ 
ท่ีมาของภาพ :  ออกแบบโดย ลลิตา สนุทรพทุธศาสน์ 
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ภาพท่ี 45 แสดงแบบร่างผลิตภณัฑ์ต้นแบบท่ีผา่นการวิเคราะห์สรุปข้อมลูจากผู้ เช่ียวชาญ 
ท่ีมาของภาพ :  ออกแบบโดย ลลิตา สนุทรพทุธศาสน์ 
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ภาพท่ี 46 แสดงแบบร่างผลิตภณัฑ์ต้นแบบท่ีผา่นการวิเคราะห์สรุปข้อมลูจากผู้ เช่ียวชาญ 

ท่ีมาของภาพ :  ออกแบบโดย ลลิตา สนุทรพทุธศาสน์ 
 
 



 

 

บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

 
โครงการศึกษารูปแบบศิลปหัตถกรรมพืน้ถ่ินจังหวดันครราชสีมาเพ่ือการออกแบบและ

พฒันาผลิตภัณฑ์ท่ีระลึกส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและความงาม เป็นงานวิจยัเชิงทดลอง
และการวิจยัเชิงปริมาณ ผู้วิจยัสามารถสรุปผลและข้อเสนอแนะได้ดงันี ้
 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการศกึษาครัง้นีผู้้วิจยัได้ส าเร็จความมุ่งหมายและบรรลวุตัถปุระสงค์การวิจัยโดยได้
ท าการศกึษาข้อมูลศิลปหตัถกรรมพืน้ถ่ินจงัหวดันครราชสีมาเพ่ือหาแนวทางสร้างอตัลกัษณ์ทาง
ภมูิปัญญาในผลิตภณัฑ์ของท่ีระลกึเชิงสขุภาพและความงาม โดยการศกึษาจากต าราและเอกสาร
ท่ีเก่ียวข้องและลงพืน้ท่ีส ารวจข้อมูลจากผู้ประกอบการท่ีเป็นชาวบ้านในชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้าน
โนนตมู อ าเภอปักธงชยั และชุมชนด่านเกวียน อ าเภอโชคชยั จึงได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับความ
น่าสนใจของวสัดพืุน้ถ่ิน จึงได้ท าการทดลองหาส่วนผสมท่ีจะมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีส่งเสริม
ด้านสุขภาพและความงาม เน่ืองจากได้เล็งเห็นโอกาสทางด้านการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่จาก
เอกสารส าคญัของจงัหวดันครราชสีมา เม่ือผู้วิจยัได้ค้นคว้าทดลองหาความเป็นได้ทางวสัดแุล้วจึง
ได้ท าการทดสอบประสิทธิภาพกับผู้ บริโภคกลุ่มเป้าหมายก็เป็นท่ีน่าพอใจว่าผู้ วิจัยได้ค้นพบ
แนวทางใหม่ๆ ท่ีเกิดขึน้ของวสัดุ อีกทัง้ยังได้ท าการออกแบบพฒันาสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบโดย
ศกึษาจากอปุสงค์ของกลุม่เปา้หมายเพิ่มเตมิ 

จากการประเมินผลกบักลุ่มเปา้หมายได้พบว่ากลุ่มเปา้หมายส่วนใหญ่มีช่วงอายอุยู่ท่ี 25-
45 ปี โดยมีรายได้เฉล่ียอยู่ท่ี 10,000-20,000 บาท มีอาชีพข้าราชการและรัฐวิสาหกิจเป็นหลกั มี
ความเห็นว่าผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกคือสิ่งท่ีแทนใจให้ระลึกถึงสถานท่ีหรือบุคคล รองลงมาคือ
เล็งเห็นความส าคัญของประโยชน์ใช้สอยร่วมด้วย ในด้านราคาของผลิตภัณฑ์ ท่ีระลึกท่ี
กลุ่มเปา้หมายคิดว่าเหมาะสมอยูท่ี่ราคา 100-200 บาท มีเพียงส่วนน้อยท่ีคิดว่าแล้วแตปั่จจยัอ่ืนๆ 
กลุม่เปา้หมายเกือบทัง้หมดรู้จกัสถานบริการสปาแตมี่เพียงคอ่นท่ีเคยใช้บริการ และเกือบทัง้หมดมี
ความต้องการผลิตภัณฑ์สปาท่ีสามารถใช้งานได้เองท่ี บ้าน เม่ือผู้ วิจัยได้ผลสรุปจากผู้ บริโภค
กลุ่มเปา้หมายแล้วจงึน ามาท าการออกแบบเป็นผลิตภณัฑ์ 3 แนวทาง โดยแบบท่ี 1 ช่ือ Leave me 
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spa แบบท่ี 2 ช่ือ Circle spa และแบบท่ี 3 ช่ือ Surp-soap spa จากนัน้ได้สร้างเคร่ืองมือการวิจยั
เป็นแบบประเมินผลแนวทางการออกแบบจากผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน ได้แก่ ผู้ เช่ียวชาญ
ทางด้านการออกแบบ 1 ท่าน คือ 1) แพทย์แผนไทยประยุกต์ นางสาวปะการัง จันทร์โท 
ผู้ เช่ียวชาญการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (คลินิก) 2) นายดวิษ บวรกีรติขจร ผู้ เช่ียวชาญด้าน 
Engineering Manage (SIIT) ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนโปรแกรม autoCad และ 3Ds max 
สถาบนัการออกแบบระยะสัน้ Int Design School  3) อาจารย์สายสวาท โคตรสมบตัิ ผู้สอนราย
วิชาการตลาด ภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  4) นางสุมาลี พานโคตร 
ผู้ประกอบการธุรกิจสปา อยู่ อย่าง น่าน ผู้ ผลิตและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สปา 5) นายชลัช โก
ตระกลู อาย ุ39 ปี นกัท่องเท่ียวจงัหวดักรุงเทพมหานคร ผู้ มีความสนใจในผลิตภณัฑ์สปา ปัจจบุนั
ประกอบอาชีพนกัออกแบบภายใน เคยไปเท่ียวจงัหวดันครราชสีมามาแล้วมากกว่า 10 ครัง้  

 ผลในภาพรวมด้านประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์แบบท่ี 3 ค่าเฉล่ีย = 4.9 ค่า S.D = 
0.13 ซึ่งอยู่ในระดับมากท่ีสุด ผลในภาพรวมด้านความสะดวกสบายในการใช้ของแบบท่ี 1 มี
คา่เฉล่ีย = 4.4 คา่ S.D = 0.7 ซึ่งอยู่ในระดบัมาก และผลในภาพรวมของความสวยงามของแบบท่ี 
1 มีค่าเฉล่ีย = 4.2 ค่า S.D = 0.8 ซึ่งอยู่ในระดบัมาก โดยผู้ เช่ียวชาญส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า
การให้ความส าคญัของประโยชน์ใช้สอยควรมีควบคูไ่ปกบัรูปลกัษณ์ท่ีใช้งานง่ายและเหมาะสม อีก
ทัง้ความส าคญัของสีสนัและกลิ่นของผลิตภณัฑ์ก็ควรมีความนา่ใช้งาน   

ในสว่นของการออกแบบและพฒันาต้นแบบตามผลสรุปท่ีได้รวบรวมจากผู้ เช่ียวชาญทัง้ 5 
ท่าน ผู้ วิจัยได้ท าการออกแบบโดยยึดรูปทรงและความสะดวกสบายในการใช้จากแบบท่ี 1 ช่ือ 
Leave me spa และใช้แนวทางประโยชน์ใช้สอยจากแบบท่ี 3 ช่ือ Surp-soap spa  อันเน่ืองจาก
ผลสรุปรวมคะแนนคา่เฉล่ียและคา่ S.D ดงัท่ีกลา่วมาข้างต้น  

เน่ืองจากการศกึษาในครัง้นีเ้ร่ิมต้นท่ีการมองเห็นโอกาสของผลิตภณัฑ์ โดยการได้รับทราบ
ข้อมลูเก่ียวการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ของจงัหวดันครราชสีมาท่ีก าลงัจะเกิดขึน้ และเดิมผู้วิจยัได้มี
ความสนใจในรูปแบบและวัสดุศิลปหัตถกรรมพืน้ ถ่ินอยู่แล้ว จึงตัง้สมมติฐานขึน้ว่าหา ก
ท าการศกึษารูปแบบและวสัดศุลิปหตัถกรรมพืน้ถ่ินและมองหาทางเลือกใหม่ในการคดิสร้างสรรค์ก็
อาจจะน ามาประยกุต์ใช้เพ่ือออกแบบและพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีตอบสนองการใช้งานใหม่ได้ ซึ่ง
อาจเป็นแนวทางน าร่องการพัฒนางานหตัถกรรมหรือเป็นแนวทางให้ผลิตภัณฑ์ท่ีระลึกเพ่ือการ
ทอ่งเท่ียวได้ไมม่ากก็น้อย  
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อภปิราย 

จากการศกึษาพบวา่ผู้บริโภคกลุม่เปา้หมายให้ความเห็นวา่ผลิตภณัฑ์ของท่ีระลึกควรผลิต
จากวสัดหุรือส่วนผสมท่ีหาได้ในท้องถ่ินซึ่งสอดคล้องกับแนวทางในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
และการส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงคุณ จนัทจร, ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พสิฏฐ์ บุญไชย, ดร.ไพรัช ถิตย์ผาด (2552) ในรายงานการศึกษาคณุค่าอตัลกัษณ์
ศิลปวฒันธรรมท้องถ่ินกับการน ามาประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินเพ่ือเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
และการทอ่งเท่ียวเชิงวฒันธรรม ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้  ท่ีกล่าววา่ต้องมี
การพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่นเหมาะกับยุคสมัยปัจจุบนั สามารถใช้ประโยชน์ได้
อย่างหลากหลาย ลดต้นทุนการผลิตด้วยการใช้ทรัพยากรท่ีมีในท้องถ่ินโดยไม่ท าให้คุณค่าและ
คณุภาพของผลิตภัณฑ์ลดลง นอกจากนัน้กลุ่มเป้าหมายยงัมองว่าผลิตภัณฑ์สปาควรใช้วสัดจุาก
ธรรมชาติ และควรให้เหมาะสมกับอายุการใช้งานโดยท่ีไม่ต้องมีความคงทนมากนกั และผลการ
ประเมินจากผู้ เช่ียวชาญทัง้สิน้ 5 ท่าน มีความคิดเห็นคล้ายกนัในเร่ืองของการให้ความส าคญัของ
ประโยชน์ใช้สอยควบคูไ่ปกบัรูปลกัษณ์ท่ีใช้งานง่ายและเหมาะสม อีกทัง้ยงัเพิ่มเติมถึงความส าคญั
ของสีสันและกลิ่นของผลิตภัณฑ์ด้วย สอดคล้องกับแนวทางการสร้างประสบการณ์เชิงอารมณ์
ส าหรับผู้บริโภคท่ีณัฏฐา อุ่ยมานะชยั และ พงศ์ปณต พสัระ (2558) ได้ท าการศึกษาการรับรู้ของ
ผู้บริโภคตอ่ตราสินค้าโดยผา่นประสาทสมัผสัทัง้ห้า  
 

ข้อเสนอแนะ 

เน่ืองจากระยะเวลาท่ีมีจ ากัดและการศึกษาครัง้นีเ้ป็นการศึกษาท่ีรวบรวมเอาศาสตร์ใน
หลายด้านมาไว้ด้วยกัน ทัง้เร่ืองของการใช้เคมีภัณฑ์และกลไกทางวิทยาศาสตร์ ท่ีส าคญัผู้ วิจยัมี
ความเห็นว่าในการตอ่ยอดผลิตภณัฑ์นีห้ากมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาผสมผสาน อาจเกิดเป็นความ
น่าสนใจมากขึน้ และควรมีการควบคมุต้นทนุผลิตภณัฑ์ให้อยู่ในราคาท่ีกลุ่มเปา้หมายสามารถซือ้
ได้ และมีความเห็นว่าหากมีการศกึษาหรือค้นคว้าคณุสมบตัิของวสัดมุากขึน้และตอ่ไป อาจมีทาง
เป็นไปได้ท่ีจะเกิดสิ่งใหม่ๆ  และอาจเกิดเป็นแนวทางใหม่ให้น าไปใช้กบัผลิตภณัฑ์ได้หลากหลายขึน้ 
และหากมีการศกึษารวบรวมข้อมูลทางด้านอ่ืนๆ ท่ีเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะของพืน้ถ่ินแตล่ะถ่ิน อาจ
ใช้เป็นองค์ความรู้เพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีระลึกท่ีส่ือเอกลกัษณ์ในแต่ละถ่ินได้ชดัเจนยิ่งขึน้ 
และสามารถน าไปตอ่ยอดได้ในการออกแบบด้านอ่ืนๆ ได้ 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก. 
หนังสือเชิญผู้เช่ียวชาญในการตรวจเคร่ืองมือวิจัย 
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ภาคผนวก ข.  
แบบสอบถามท่ีใช้กับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ทดสอบ 

แบบประเมินผลการออกแบบ 
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แบบสอบถามท่ีใช้กับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายในการทดสอบ 

โครงการศึกษารูปแบบศิลปหัตถกรรมพืน้ถิ่นจังหวัดนครราชสีมา เพื่อการออกแบบ 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ระลึกส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม 

 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

เพศ          ชาย      หญิง      อ่ืนๆ............... 

อาย ุ       ไมเ่กิน 20 ปี                 20-25 ปี                     25-30 ปี         

       30-35 ปี     35-40 ปี  40-50 ปี            

    50 ปีขึน้ไป 

 รายได้ตอ่เดือน          ต ่ากวา่ 10,000             10,001-20,000           21,001-30,000 

           31,001-40,000             40,001 ขึน้ไป 

 ระดบัการศกึษา          มธัยม / ปวช. ปริญญาตรี         ปริญญาโท        ปริญญาเอก 

อาชีพ            นกัศกึษา             ข้าราชการ            รัฐวิสาหกิจ           ธุรกิจสว่นตวั 
2. ข้อมูลทางด้านผิวพรรณ 

ผิวพรรณของทา่นเป็นอยา่งไร (ตอบเพียง 1 ข้อ)         ผิวแห้ง ผิวมนั           ผิวผสม 

ปัญหาท่ีท่านมีอยู ่(สามารถตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

        ผิวขาดความชุม่ช่ืน         ผิวแห้งตงึ               ผิวหยาบกระด้าง                ผิวเป็นขยุ 

        ผิวคล า้เสีย          สีผิวไมส่ม ่าเสมอ                มีจดุดา่งด า                       ผิวตกกระ 

        ผิวมนัง่าย    เป็นสิว                          ริว้รอยเห่ียวยน่                 หม่นหมอง  

        ผิวไมก่ระชบั             ผิวไมเ่รียบเนียน            ไมผ่อ่งใส                          กลิ่นตวั 

        เครียดง่าย            เม่ือยล้า                    ปวดตามร่างกาย                   เลือดลมไมดี่ 

       3. ข้อมูลเก่ียวกับบริการสปา 

3.1 ทา่นรู้จกัสถานบริการสปาหรือไม่                       รู้               ไมรู้่ 

3.2 ทา่นเคยใช้บริการสถานประกอบการสปาหรือไม่         เคย             ไมเ่คย 

3.3 ทา่นเคยซือ้ผลิตภณัฑ์สปาหรือไม่           เคย   ไมเ่คย 
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      3.4 ผลิตภณัฑ์สปาท่ีท่านเคยซือ้ (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

             แชมพ ู          สบู ่          สครับ        โลชัน่          ครีม            ลิปบาล์ม            น า้หอม 
             น า้มนัหอมระเหย            เตา, ตะเกียงอโรมา         ธูปหอม       ก ายาน           เทียนหอม 

 ถงุมืออาบน า้ขดัตวั         ใยขดัผิว          ไม้ถหูลงั       ไม้นวดตวั นวดมือ        ลกูประคบ 

        3.5 ท่านซือ้ผลิตภณัฑ์สปาจากท่ีใด (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

                    ร้านสปาโดยตรง             ร้านผลิตภณัฑ์เพ่ือสขุภาพ              สะดวกซือ้ มินิมาร์ท                            

งานแสดงสินค้า เชน่ งาน OTOP              ทางอินเตอร์เน็ท 

3.6 ผลิตภณัฑ์สปาควรมีสว่นผสมจากรรมชาติหรือไม ่            ควร                  ไมจ่ าเป็น 

3.7 คดิอยา่งไรกบัผลิตภณัฑ์สปาท่ีสามารถใช้ท าเองได้ท่ีบ้าน (HOME SPA) 

   ดี                   ไมต้่องการ                  

3.8 ผลิตภณัฑ์สปาในความคิดของทา่นควรมีความปลอดภยัและเป็นมิตรกบัผิวพรรณ

หรือไม ่

                     ควร               ไมจ่ าเป็น        

3.9 ผลิตภณัฑ์สปาในความคิดของทา่นควรมีความคงทนหรือไม่ 

                     ควร               ไมจ่ าเป็น                    

4. ข้อมูลทางด้านสินค้าท่ีระลึก 

      4.1 ทา่นเคยซือ้สินค้าท่ีระลกึจากจงัหวดันครราชสีมาหรือไม ่             เคย                ไมเ่คย 

        4.2 วตัถปุระสงค์ของการซือ้สินค้าท่ีระลกึของทา่นคืออะไร (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

เพ่ือเตือนใจในความประทบัใจ 
เพ่ือเป็นของฝาก 
เพ่ือใช้ส่ือสารบอกเลา่เร่ืองราว 
เพ่ืออปุโภคและบริโภค 
เพ่ือน าไปเป็นตวัอยา่งสินค้า 
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        4.3 ราคาสินค้าท่ีระลกึท่ีทา่นสามารถซือ้ได้คือชว่งราคาใด  

ต ่ากว่า 100 บาท                100-200 บาท                  200-500 บาท         

500 บาทขึน้ไป                   แล้วแตค่วามพงึพอใจและปัจจยัอ่ืน  

       4.4 สินค้าท่ีระลกึควรเป็นวสัดหุลกัท่ีหาได้ในท้องถ่ิน หรือสว่นผสมท่ีหาได้ในท้องถ่ินหรือไม่ 

             ควร               ไมจ่ าเป็น                  

5. ความพงึพอใจในผลิตภัณฑ์เพื่อการอาบ (คะแนนเตม็ 5=ดีที่สุด ) 

 แบบ A แบบ B แบบ C 

รูปทรงจบัถนดัมือ, เหมาะมือ    

สีสนัท่ีให้ความรู้สกึน่าใช้    

กลิ่นท่ีให้ความรู้สกึผ่อนคลาย    
 

6.ความพงึพอใจในผลิตภัณฑ์เพื่อการนวด (คะแนนเตม็ 5=ดีที่สุด ) 

 แบบ A แบบ B แบบ C 

ต าแหนง่การจดัวางของปุ่ มนวด     

สีสนัท่ีให้ความรู้สกึถึงธรรมชาติ    

สมัผสัของวสัด ุ    
 

7. ความพงึพอใจในผลิตภัณฑ์ทดลองเพื่อการขัด (คะแนนเตม็ 5=ดีที่สุด ) 

 แบบ A แบบ B แบบ C 

เม่ือสมัผสักบัผิวพรรณ    

เม่ือใช้งานร่วมกบัฟองสบู ่    

สมัผสัของวสัด ุ    
 

8. สิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นจังหวัดนครราชสีมาได้ดีที่สุด (ตอบเพียง 1 ข้อ)                               

        ปราสาทหินพิมาย               ผ้าไหมปักธงชยั             เคร่ืองปัน้ดนิเผาดา่นเกวียน 
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แบบประเมินผลการออกแบบ 
โครงการศึกษารูปแบบศิลปหัตถกรรมพืน้ถิ่นจังหวัดนครราชสีมา เพื่อการออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ระลึกส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม 

 
ช่ือผู้ เช่ียวชาญ.................................................................................................................... 
เป็นผู้ เช่ียวชาญด้าน........................................................................................................... 

 

แบบที่ 1  
Leave me spa 

แบบที่ 2  
Circle spa 

แบบที่ 3  
Surp-soap spa 

 

 
ภาพด้านหน้าผลติภณัฑ์ 

 

 
ภาพด้านหน้าผลติภณัฑ์ 

 

 
ภาพด้านหน้าผลติภณัฑ์ 

 

 
ภาพด้านข้างผลติภณัฑ์ 

 

 
ภาพด้านข้างผลติภณัฑ์ 

 

 
ภาพด้านข้างผลติภณัฑ์ 

 

 
ภาพชิน้สว่นประกอบ 
ของผลติภณัฑ์ 

 

 
ภาพชิน้สว่นประกอบ 
ของผลติภณัฑ์ 

 

 
ภาพชิน้สว่นประกอบ 
ของผลติภณัฑ์ 
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ภาพการใช้ผลติภณัฑ์ 
ในฟังก์ชัน่การอาบ 

 

 
ภาพการใช้ผลติภณัฑ์ 
ในฟังก์ชัน่การอาบ 

 

ภาพการใช้ผลติภณัฑ์ 
ในฟังก์ชัน่การอาบ 

 

ภาพการใช้ผลติภณัฑ์ 
ในฟังก์ชัน่การนวดและขดั 

 

ภาพการใช้ผลติภณัฑ์ 
ในฟังก์ชัน่การนวดและขดั 

 

ภาพการใช้ผลติภณัฑ์ 
ในฟังก์ชัน่การนวดและขดั 
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ภาคผนวก ค.  
เขียนแบบเพื่อการผลิต 
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ภาพร่าง 2 มิติ แบบท่ี 1 Leave me spa 
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ภาพร่าง 2 มิติ แบบท่ี 2 Circle spa 
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ภาพร่าง 2 มิติ แบบท่ี 2 (ภาพ 2) Circle spa 
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ภาพร่าง 2 มิติ แบบท่ี 2 (ภาพ 3) Circle spa 
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ภาพร่าง 2 มิติ แบบท่ี 3 Surp-soap spa 
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ภาพร่าง 2 มิติ ผลิตภณัฑ์ต้นแบบ (ภาพท่ี 1) 
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ภาพร่าง 2 มิติ ผลิตภณัฑ์ต้นแบบ (ภาพท่ี 2) 
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ภาพร่าง 2 มิติ ผลิตภณัฑ์ต้นแบบ (ภาพท่ี 3) 
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